
 

 

 

 

Handel in pannenkoeken 

 

Of was het een ander product? 

Hoe dan ook: cijfers en resultaten tellen! 

 

 

Op vrijdag 29 september werkten we in een V5-klas met een voorbeeld van een handelsbedrijf. 

Het diverse cijferwerk zie je hieronder. Wat een bende weer, op dat bord! 

 

Maar ook: wat een goed idee om er nog eens stevig op te puzzelen, want we hebben ook de derde 

methode voor het berekenen van de BEA gedaan, die in Stoffels pas in V6 aan de orde komt. 

 

Puzzel in detail en schrijf (nogmaals) mee, ook met alle begrippen.  

 

Zie de aantekeningen op het blad hierna. Waar aan de orde zijn de bedragen en aantallen per jaar. 

Succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• de constante kosten zijn € 10.000 

• het normaal aantal verkochte stuks = 1.000.000 

• de variabele kosten per stuk bestaan uit de inkoopwaarde per stuk van € 0,57 en overige 

variabele kosten per stuk (jij weet wel voorbeelden) van € 0,02 

• de kostprijs per stuk is dan [ C / N ] plus VAR = 0,01 + 0,59 = € 0,60 

• de verkoopprijs is € 1,50 per stuk 

• het verkoop- of transactieresultaat per stuk is dan € 0,90 

• we hebben een fantastisch jaar gedraaid en hebben maar liefst 2.000.000 stuks verkocht 

(zonder wijziging in de verkoopprijs) 

• het totale verkoopresultaat is dus uitgekomen op 2.000.000 maal 0,90 = € 1.800.000 

• het bedrijfsresultaat kunnen we vaststellen door TO -/- TK = 3.000.000 -/- 1.180.000 (dat is 

2.000.000 pannenkoekjes maal de variabele kosten per stuk) -/- 10.000 (CK) = € 1.810.000 

• het bedrijfsresultaat is ook de optelsom van verkoopresultaat en bezettingsresultaat 

• wat is dan dat bezettingsresultaat? Kijk maar goed: [ (2.000.000 -/- 1.000.000) x ( C / N ) ] = 

1.000.000 stuks overbezetting maal de component voor de constante kosten in de kostprijs = 

1.000.000 x 0,01 = € 10.000 P 

• 1.800.000 + 10.000 = dezelfde € 1.810.000 bedrijfsresultaat 

 

Over de BEA 

 

Methode I 

TO = TK 

1,50 q = 0,59 q + 10.000, leidt tot 0,91 q = 10.000 

Q = 10.990 pannenkoekjes. Waarom precies 10.990? En begrijp jij waarom we bij zo weinig 

pannenkoekjes al break-even draaien? 

 

Methode II 

Q = [ C / dekkingsbijdrage per stuk ] = 10.000 / (1,50 -/- 0,59) = 10.990 stuks 

 

Methode III 

TVR + TBR = 0 

0,90 q + [ (q -/- 1.000.000) * (10.000 / 1.000.000) ] = 0 

0,90 q + 0,01 q -/- 10.000 = 0, leidt tot 0,91 q = 10.000, waaruit volgt q = 10.990 stuks 

 

En let op, want jij kan alles ook grafisch uitwerken. Zie de site van Hordijk, basisfilmpje 12a. 

 

TO, TCK, TVK, TK, TDB, TBEZR (totaal bezettingsresultaat, of speelt die T dan eigenlijk geen rol?) en 

TBEDR (totaal bedrijfsresultaat). Welke snijpunten van welke lijnen zie je boven elkaar? 

Even lekker tekenen, oefen goed met de aantallen en bedragen uit dit voorbeeld. 

En … kies in je uitwerking voor een handige schaal-indeling! 

 

 

F. Hordijk 

1 oktober 2017 


