
 

 

 

 

Eerste avonturen met een budgetresultaat 

Verkenning aan de hand van opdracht 29 uit De Industrie (Stoffels) 

 

 

Zie opdracht 29 uit de bundel De Industrie, uit de methode van Stoffels (hieronder). 

In de klas hebben we aan die opdracht een nadere uitwerking gegeven, om daarmee enkele centrale 

begrippen uit hoofdstuk 2 van De Industrie te verkennen en een eerste keer toe te passen. 

Als altijd: lees, reken, puzzel, schrijf en concludeer stap voor stap mee. 

 

 

Opdracht 29 uit De Industrie 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Een prachtige opgave, omdat die je op een positieve manier dwingt om veel kennis en vaardigheden 

toe te passen. Weet en begrijp dat: 

 

• werkelijke kosten (dus over een verstreken periode) altijd horen bij een nacalculatie 

• toegestane kosten betrekking hebben op een huidige of toekomstige periode en daarom zijn 

verbonden aan een voorcalculatie 

• toegestane constante kosten in beginsel een vast totaalbedrag zijn, onafhankelijk van de 

begrote of verwachte productie en/of afzet. Het betreft ‘gewoon’ de totale constante 

kosten, die in een bepaalde periode mogen worden gemaakt, en jij weet (al) dat constante 

kosten onafhankelijk zijn van de omvang van de productie 

• toegestane variabele kosten wel samenhangen met de begrote of verwachte productie 

en/of afzet. Eens? Voorbeeldje: aan een ‘chef productie’ wordt duidelijk gemaakt welke 

variabele kosten per stuk mogen worden gemaakt (bijvoorbeeld € 3), waardoor ook helder is 

hoe groot de totale variabele kosten in een toekomstige periode mogen zijn, als is begroot 

(en dus wordt verwacht) dat bijvoorbeeld 4.500 stuks worden gemaakt – in dat geval 

4.500 x 3 = € 13.500 

• in een voorcalculatorische resultatenrekening de begrote of verwachte opbrengsten 

en kosten, en dus ook het verwachte resultaat over een toekomstige periode worden 

opgenomen 

• in een nacalculatorische resultatenrekening de werkelijke, ook wel genoemd de 

gerealiseerde opbrengsten en kosten, en dus ook het werkelijke resultaat over een 

afgesloten periode staan. 

 

 

De antwoorden bij opdracht 29 (waarmee we hierna wat stapjes verder gaan) 

 

 

 



 

 

 

 

Analyse – begrippen en rekenwerk 

 

 

In de les hebben we deze opdracht een lekker vervolg gegeven. Read closely! 

 

 

Voorcalculatorisch bedrijfsresultaat = 1.081.000 

 

Bestaat uit: 

 

• voorcalculatorisch verkoopresultaat = 

8.500 stuks x (verkoopprijs [uiteraard zonder BTW] -/- kostprijs) = 8.500 x (476 -/- 340) = 

1.156.000 V 

 

• voorcalculatorisch budgetresultaat = uitsluitend voorcalculatorisch bezettingsresultaat = 

(8.500 -/- 10.000) * (componenten uit de kostprijs voor de constante productie- 

en verkoopkosten) = (-/- 1.500 * (30 [fabricage] + 20 [verkoop] = 50) = 75.000 N 

 

Tel op en controleer de aansluiting. 

 

Nacalculatorisch bedrijfsresultaat = 1.084.000 

 

Hé, dit is dus € 3.000 meer dan we hadden verwacht. Waaruit is dat opgebouwd? 

 

• nacalculatorisch verkoopresultaat = 

9.000 stuks x (476 -/- 340) = 1.224.000 V. De verkoopafdeling heeft het dus goed gedaan: 

meer verkocht tegen dezelfde verkoopprijs, waardoor een groter dan begroot 

verkoopresultaat is ontstaan 

 

• nacalculatorisch budgetresultaat. 

 

Let op, want het nacalculatorische budgetresultaat bestaat uit meer dan alleen het 

nacalculatorische bezettingsresultaat! 

 

Kijk maar: 

 

Eerst het nacalculatorische bezettingsresultaat = (9.000 -/- 10.000) * 50 = 50.000 N. 

Is het nacalculatorische bedrijfsresultaat = verkoopresultaat + bezettingsresultaat? 

Nee, want we hebben nog andere verschillen! 

 

  



 

 

 

 

Eerst even kijken naar de constante kosten. 

Die mochten (toegestaan) in totaal 500.000 (300.000 + 200.000) belopen en zijn, ondanks 

afwijkingen die mogelijk in ander verband aanleiding geven tot analyse, ook op 500.000 uitgekomen 

(290.000 + 210.000). Uit de constante kosten komt (per saldo) dus geen verschil voort. 

 

Zit het ‘m dan in de variabele kosten? Doe mee: 

 

• bij de werkelijke productie van 9.000 stuks was 9.000 maal 260 (zie de kostprijs) = 2.340.000 

aan variabele productiekosten toegestaan. Dat is precies uitgekomen: zie de werkelijke 

variabele productiekosten in de opdracht 

• bij de werkelijke verkoop (afzet) van 9.000 stuks was 9.000 maal 30 = 270.000 aan variabele 

verkoopkosten toegestaan. Hum … dat is 360.000 geworden, een verschil van € 90.000 N. 

 

Het nacalculatorische budgetresultaat bestaat aldus uit: 

 

Het nacalculatorische bezettingsresultaat  50.000 N 

Het verschil op de constante fabricagekosten  10.000 V 

Het verschil op de constante verkoopkosten  10.000 N 

Het verschil op de variabele fabricagekosten  0 

Het verschil op de variabele verkoopkosten  90.000 N 

Is totaal      140.000 N 

 

Is het nacalculatorische bedrijfsresultaat = nacalculatorisch verkoopresultaat + 

nacalculatorisch budgetresultaat? Ja! Want: 1.224.000 V + 140.000 N = € 1.084.000 V. 

 

Even inhoudelijk: wie in de organisatie moet voor een stevig gesprek bij de directie komen, 

denk je? Of is dat gesprek toch minder gekruid dan je op basis van de cijfers mogelijk zou 

verwachten? Waarom? 

 

 

Nacalculatorisch budgetresultaat 

 

 

Dat kunnen we nog op een andere manier berekenen. Probeer dit te begrijpen: 

 

• toegestane kosten – voor het ‘ineens’ berekenen van een nacalculatorisch budgetresultaat – 

is de kostprijs per product maal de werkelijke productie. Hierin zit dan al een mogelijk 

bezettingsverschil! 

 

• werkelijke kosten = gewoon alle werkelijke kosten 

 

• budgetresultaat (of budgetverschil) = dan toegestane kosten 

(nogmaals: bij de werkelijke productie) minus werkelijke kosten. 

 

  



 

 

 

 

Even kijken in ons voorbeeld, opgebouwd op basis van opdracht 29? 

9.000 maal 340 (toegestaan) -/- 3.200.000 (zie de gegevens in de opdracht) = jawel, 140.000 N. 

 

Jij begrijpt uiteraard dat in toetsen en examens veelvuldig wordt gevraagd om (eerst) een 

budgetresultaat uit te rekenen, waarna je dat moet uitsplitsen in zoveel mogelijk componenten. 

Andersom kan ook worden gevraagd de verschillende componenten te berekenen, om vervolgens een 

controleberekening via (toegestaan -/- werkelijk) te maken. 

 

 

Ter afsluiting 

 

 

Niet helemaal zonder gekheid: het bovenstaande is nog maar het begin. 

Zorg ervoor dat je de diverse begrippen en berekeningen uit dit memo volledig in de greep hebt, 

anders wordt het vervolg onnodig lastig en mogelijk zelfs frustrerend. 

 

Om te zien of je al bent waar je voor nu moet zijn: waarom bestaat een voorcalculatorisch 

budgetresultaat uitsluitend uit een voorcalculatorisch bezettingsresultaat, en dus niet (ook) uit 

resultaten (of verschillen) op de constante kosten (in totale Euro’s) of in de variabele kosten? 
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