
 

 

 

 

Nettowinst-opslag en resultaat-analyse in een handelsonderneming 

 

 

En zo gingen we met aantallen, bedragen, budgetten en resultaten in de weer in een fictief 

handelsbedrijf in sokken (woensdag 18 november 2015, eerste cluster) en in deurknoppen 

(tweede cluster). Maar waarmee we ons geld ook verdienen: voor de structuur van de (verzonnen) 

opdracht maakt dat natuurlijk helemaal niets uit. Doe je mee? 

 

 

 

In de voorcalculatie voor 2016 rekenen 

we met: 

 

• 300 stuks verkoop en inkoop 

(er speelt dus geen mutatie in de voorraad) 

• Een inkoopwaarde per stuk van € 35 

• Een opslag voor inkoopkosten van 10 % van 

de inkoopwaarde 

• Een opslag voor de dekking van 

overheadkosten van 40 % van de VVP 

• Een netto-marge van 40 % van de 

verkoopprijs 

 

 

Bereken: 

 

• de kostprijs (uiteraard per stuk) 

• de verkoopprijs, afgerond op een hele Euro 

• het voorcalculatorische, dus begrote 

verkoopresultaat 

• het voorcalculatorische budgetresultaat 

• de begrote netto-winst, ofwel het begrote 

bedrijfsresultaat 

 

Uitwerking: 

 

• Kostprijs (Kp) = 35 plus 3,50 (= VVP van 

38,50) plus 15,40 (= 40 % van die VVP) = 

€ 53,90 

• 53,90 + 0,4 Vp = Vp, dus verkoopprijs (Vp) = 

€ 90 (afgerond) 

• Verkoopresultaat = q * (Vp -/- Kp) = 

300 * 36,10 = € 10.830 

• Budgetresultaat: dat is er niet, bij een 

voorcalculatie. Waarom niet? Als we vooraf 

kennis hebben van verschillen, dan 

verwerken we die natuurlijk in de kostprijs 

• Netto-winst = verkoopresultaat + 

budgetresultaat = dus ook € 10.830 

 

  



 

 

 

 

 

Uit de nacalculatie over 2016 komt de 

volgende informatie: 

 

• Er zijn 350 stuks verkocht (en ingekocht) 

• Er is een verschil in verkoopresultaat 

opgetreden van € 1.000 negatief 

• Er speelt een positief budgetresultaat van 

€ 2.000, opgebouwd uit een positief 

resultaat op de inkoopwaarde van € 1.500, 

een negatief resultaat op de overheadkosten 

van € 1.000 en een positief resultaat op de 

inkoopkosten van € 1.500 

 

Bereken: 

 

1. Het over 2016 gerealiseerde 

bedrijfsresultaat 

2. De werkelijke, dus gerealiseerde 

verkoopprijs (per stuk) 

3. De werkelijke inkoopprijs (per stuk) 

4. De werkelijke overheadkosten 

5. De werkelijke inkoopkosten 

6. Nogmaals het gerealiseerde 

bedrijfsresultaat, maar dan via 

TO -/- TK 

 

 

Uitwerking: 

 

1. Bedrijfsresultaat (= netto-winst) = 

verkoopresultaat + budgetresultaat. 

Verkoopresultaat is 1.000 minder dan 

verwacht, dus 9.830, budgetresultaat is 

2.000 positief, bedrijfsresultaat is dus 

€ 11.830 

 

2. Verkoopresultaat is 9.830 (zie hierboven). 

Verkoopresultaat = q * (Vp -/- Kp). We 

weten het resultaat, de q en de Kp (die altijd 

ongewijzigd blijft, sleutel dus nooit aan de 

kostprijs, zoiets als een ‘nacalculatorische 

kostprijs’ bestaat niet!), daaruit volgt de Vp: 

€ 82 (afgerond) 

 

3. Budgetresultaat op de inkoopwaarde is 

1.500 positief. Dat betekent (en zorg ervoor 

dat je deze woorden begrijpt) dat we voor 

350 (dus niet 300!) stuks in totaal 350 * 35 

(component in de kostprijs) = 12.250 

mochten uitgeven, maar dat dat 10.750 is 

geworden. Gedeeld door die 350 komen we 

op de werkelijke inkoopprijs per stuk van 

€ 30,71. Begrijp dat er nog een tweede 

benadering is: kennelijk hebben we 1.500 

minder uitgegeven voor 350 stuks, dat is 

afgerond 4,29 per stuk minder dan de 

inkoopwaarde waarmee we in de kostprijs 

hebben gerekend: 35 -/- 4,29 = ook € 30,71 

 

4. Budgetresultaat op de overheadkosten is 

1.000 negatief. De toegestane kosten waren 

350 (!) * 15,40 (component voor de 

overheadkosten in de kostprijs) = 5.390, 

werkelijke overheadkosten zijn dus € 6.390 

 

  



 

 

 

 

  

Uitwerking: 

 

5. Budgetresultaat op de inkoopkosten is 

1.500 positief. Hetzelfde verhaal: 

toegestane kosten = 350 * 3,50 = 1.225, 

werkelijke kosten dus … huh? We krijgen 

geld mee: negatieve inkoopkosten van 

€ 275. Omdat we zo’n goede relatie met 

onze transporteur hebben (…)! 

 

6. TO = 350 * 82 = 28.700, TK = 350 * 30,71 

plus 6.390 plus -/- 275 = totaal 16.863,50, 

TO -/- TK = € 11.836,50. Verschil van € 6,50 

komt door de diverse afrondingen (en is 

precies goed voor twee kopjes koffie voor 

jullie docent). 
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