
 

 

 

 

Eenvoudige productie-calculaties 

 

 

En zo kwam gisteren het eerste uitgebreide rekenvoorbeeld op het bord: over de Didi-Doppers!  

 

Hieronder zie je de ter plekke bedachte uitgangspunten en berekeningen op een rijtje gezet. 

Als je bij de les aanwezig was: vergelijk het onderstaande in detail met je aantekeningen. Was je 

niet in de klas (of zit je op een andere school, of nog anders), probeer de tekst en de berekeningen 

dan toch te volgen. 

 

 

• We produceren zogenoemde Didi-Doppers 

• Onze kostprijs is bepaald op € 5,80 

• De variabele kosten per stuk (proportioneel) belopen € 3 

• Alle bedragen zijn uiteraard exclusief BTW 

• De normale productie en verkoop zijn 25.000 stuks per jaar 

 

Vraag: 

Hoeveel zijn de (totale) constante kosten per jaar? 

Antwoord: 

25.000 stuks maal (5,80 -/- 3) = € 70.000 

 

Vraag: 

Wat is de verkoopprijs, als de netto-winstopslag 30 % van de verkoopprijs beloopt? 

Antwoord: 

5,80 + 0,3 Vp = Vp, waaruit volgt Vp = afgerond € 8,29 

 

Voorcalculatie 

 

We verwachten voor het komende jaar (stel 2018) de productie en verkoop van 30.000 stuks, 

waarbij verkoop plaatsvindt tegen de Vp van € 8,29 

 

Vragen: 

Hoeveel bedraagt het begrote bedrijfsresultaat? 

Hoe kan je dat splitsen (of opbouwen) en controleren? 

Antwoorden: 

Begroot (totaal) verkoopresultaat = ook genoemd (totaal) transactieresultaat = 30.000 maal 

(8,29 -/- 5,80) = 74.700 V, begroot bezettingsresultaat = (30.000 -/- 25.000) maal 2,80 (component 

voor de constante kosten in de kostprijs) = 14.000 V, opgeteld = € 88.700 V 

 

Controleren via begrote TO -/- TK: TO = 30.000 maal 8,29 = 248.700, TK = 30.000 maal 3 (variabele 

kosten) + 70.000 (totale constante kosten) = 160.000, TO -/- TK = uiteraard ook € 88.700 V 

 

  



 

 

 

 

Nacalculatie 

 

Het jaar (2018) is voorbij. We hebben uiteindelijk 35.000 Didi-Doppers gemaakt en verkocht. 

Het totale verkoopresultaat is uitgekomen op € 72.600 V. 

 

Vragen: 

Wat is kennelijk de verkoopprijs geweest? 

Op welk bedrag is het bedrijfsresultaat uitgekomen (dus het gerealiseerde resultaat)? 

Antwoorden: 

Verkoopresultaat per stuk is uitgekomen op 72.600 / 35.000 = afgerond 2,07 (minder afgerond 

op 2,07429). Als verkoopresultaat per stuk wordt bepaald door Vp -/- kostprijs van 5,80 (die is 

nacalculatorisch nooit anders dan voorcalculatorisch), dan moet Vp = € 7,87 (of beter 7,87429) 

zijn geweest. Gerealiseerd bezettingsresultaat = (35.000 -/- 25.000) maal 2,80 = 28.000 V. 

Totaal gerealiseerd verkoopresultaat + totaal gerealiseerd bezettingsresultaat = gerealiseerd 

bedrijfsresultaat = € 100.600 

 

Analyse verschillen 

 

Bedrijfsresultaat is dus (100.600 -/- 88.700 =) 11.900 hoger uitgekomen dan verwacht. 

 

Vraag: 

Hoe kunnen we dat verschil analyseren? 

Antwoord: 

• verschil in verkoopresultaat: verwacht 74.700, gerealiseerd 72.600, verschil is 2.100 N 

• verschil in bezettingsresultaat: verwacht 14.000, gerealiseerd 28.000, verschil is 14.000 V 

• opgeteld komen die verschillen uit op € 11.900 V 

 

Vraag: 

Kunnen we het verschil in verkoopresultaat nog nader uitsplitsen? 

Antwoord: 

Ja, in een volume- en een prijscomponent. Let op: 

• volume = 5.000 MEER verkocht dan verwacht tegen NWO uit de voorcalculatie = 

5.000 maal 2,49 = 12.450 V 

• prijs = werkelijk aantal verkocht tegen VERSCHIL in verwachte en werkelijke verkoopprijs = 

35.000 maal (7,87429 -/- 8,29) = 14.550 N 

• invloed volume en prijs opgeteld is weer 2.100 N. 
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