
 

 

 

 

Budgetresultaat en verkoopresultaat - € 0, maar toch verschillen? 

 

 

Laten we de casus eenvoudig houden: 

 

• we maken één soort product (setjes pantoffels) 

• we kijken voor wat betreft de variabele productiekosten alleen naar de kosten van het materiaal 

• we gaan per maand uit van een normale productie van 1.000 setjes pantoffels 

• in de kostprijs voor zo’n setje is gerekend met 200 gram stof, waarvoor een standaard-

inkoopprijs geldt van € 20 per kilo 

• in de kostprijs van een setje pantoffels is nog € 1 opgenomen voor constante kosten 

• jij hebt al uitgerekend: de kostprijs voor een setje pantoffels is € 5 

• we willen de setjes verkopen voor € 15 (exclusief BTW) 

• we verkopen wat we maken, met andere woorden: er is geen sprake van mutaties in een 

eventuele voorraad. 

 

Het normale, voorcalculatorische bedrijfsresultaat voor een maand beloopt € 10.000 en bestaat 

(uiteraard) alleen uit het voorcalculatorische verkoopresultaat (aantal setjes maal [verkoopprijs -/- 

kostprijs] = 1.000 maal [15 -/- 5] = 10.000). 

 

Er is een maand voorbij. We hebben 1.250 setjes pantoffels geproduceerd en ook verkocht. Er speelt 

geen budgetresultaat op het materiaal en ook het verkoopresultaat is uitgekomen op wat we vooraf 

c.q. in normale omstandigheden dachten: € 10.000. 

 

Op welk bedrag is het bedrijfsresultaat uitgekomen? 

Waardoor wordt het verschil tussen het voor- en nacalculatorische bedrijfsresultaat verklaard? 

Hoe kan het dat het verkoopresultaat (toch) op € 10.000 is uitgekomen, terwijl er 250 setjes 

pantoffels meer (dan verwacht) zijn geproduceerd en verkocht? 

Als er geen budgetresultaat op het materiaal speelt, zijn het prijsresultaat en het efficiencyresultaat 

op het materiaal dan per definitie (ook) allebei € 0? 

 

Afpellen: 

 

• geen budgetresultaat op het materiaal en geen verschil in het verkoopresultaat, maar we 

hebben uiteraard wel te maken met een voordelig bezettingsresultaat. Dat bepaalt dan ook 

meteen het verschil in het bedrijfsresultaat: 250 setjes maal € 1 extra, waardoor het 

bedrijfsresultaat uitkomt op € 10.250. 

 

• eenzelfde verkoopresultaat bij een groter aantal verkochte setjes pantoffels: dat moet dan 

komen door een lagere verkoopprijs (of preciezer, maar dat komt op hetzelfde neer: een kleiner 

verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs). Reken mee en stel vast dat de verkoopprijs per 

setje € 13 moet zijn geweest. 

  



 

 

 

 

• geen budgetresultaat op het materiaal? Dan moeten de totale materiaalkosten zijn uitgekomen 

op de toegestane materiaalkosten bij de werkelijke productie, dus op 1.250 maal 4 = € 5.000. 

Kunnen er dan toch verschillen in de sfeer van prijs en efficiency aan de orde zijn? 

 

Zekers wel, als die elkaar maar opheffen. Voorbeeld? Zie de grafische uitwerking hierna, 

met een efficiencyvoordeel en gelijktijdig een prijsnadeel. 

 

Meer of andere voorbeelden? Bedenk ze zelf en geef ze ook zelf grafisch weer! 

 

 

** 

 

F. Hordijk 

15 februari 2017 



Verkoopresultaat

€ 10

Verkoopprijs

minus

kostprijs € 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aantal setjes pantoffels maal 100

inclusief = voorcalculatorisch verkoopresultaat = 1.000 maal 10 = € 10.000

plus = extra verkoopresultaat door meer verkoop = 250 maal 10 = € 2.500 V

Je kunt dit zien als de q-component in het verschil in verkoopresultaat

plus = minder verkoopresultaat door lagere verkoopprijs = 1.250 maal 2 = 2.500 N

Je kunt dit zien als de p-component in het verschil in verkoopresultaat

Budgetresultaat op het materiaal - voorbeeld

Werkelijke € 25

prijs per kilo

grondstof € 20

€ 15

€ 10

€ 5

50 100 150 200 250

Aantal verbruikte kilo's grondstof

inclusief = toegestane materiaalkosten = 1.250 stuks maal 0,2 kg = 250 kg maal 20 = € 5.000

= voorbeeld efficiencyvoordeel: 50 kg minder verbruik maal SP (20) = € 1.000 V

= voorbeeld gelijktijdig prijsnadeel: 200 kg (werkelijk verbruik) maal 5 = € 1.000 N




