
MenO  **  De Industrie, hoofdstuk 2

Voorbeeld Schoenenfabriek

Beste examentoppers,

Dinsdag hebben we gewerkt aan de spontane casus van de Schoenenfabriek.

Volgens afspraak tref je die hieronder 'rustig' uitgeschreven aan.

In de komende week maak ik deze casus nog EEN tandje gecompliceerder, maar dan 

hebben we de kern van hoofdstuk 2 (en meteen ook het lastigste deel van het boekje,

volgens jullie collega's van vorig jaar) ook wel te pakken.

Neem 'm echt stap voor stap door. Dwing jezelf tot het stellen en beantwoorden van tegenvragen.

Gebruik de gegeven formules, maar volgt steeds beslist ook in WOORDEN (echt hardop denken)

wat er gebeurt (en waarom dat gebeurt).

Tot snel nader!

Groeten,

HOR - 25 september 2013

**

VOORCALCULATIE voor het jaar 2013

(alle bedragen zonder BTW)

Normale productie en verkoop 8.000 paar schoenen

Begrote of verwachte productie en verkoop 7.500

Verwachte verkoopprijs € 400

Toegestane constante fabricagekosten € 320.000

Toegestane constante verkoopkosten € 120.000

Toegestaan materiaalverbruik, per paar schoenen:

0,2 m2 leer a € 100 (per m2)

Toegestane personele inzet bij de fabricage, per paar schoenen:

2 arbeidsuren a € 75 (per uur)

Toegestane personele inzet bij de verkoop, per paar schoenen:

0,5 arbeidsuur a € 100 (per uur)



Bereken de (standaard) fabricagekostprijs

Dat kunnen we: 

Component constante kosten = 320.000 / 8.000 € 40

Component variabele kosten = 

0,2 * 100 + 2 * 75 € 170

Opgeteld € 210

Bereken de (standaard) commerciele kostprijs

Component constante kosten = 120.000 / 8.000 € 15

Component variabele kosten = 

0,5 * 100 € 50

Alles opgeteld € 275

Bereken het verwachte bedrijfsresultaat voor 2013

We verkopen wat we maken, dus 7.500 paar schoenen.

Je weet wat je moet doen als productie en verkoop afwijken - en zo niet: nakijken!

Totale opbrengst 7.500 * 400 € 3.000.000

Alle constante kosten € 440.000

Alle verwachte variabele kosten

bij de VERWACHTE productie en verkoop,

dus van 7.500 paar:

7.500 * 0,2 (leer) * 100 € 150.000

7.500 * 2 (uur) * 75 € 1.125.000

7.500 * 0,5 (uur) * 100 € 375.000

Verwacht resultaat € 910.000



Controleer dit resultaat door afzonderlijk het verwachte

verkoopresultaat en het verwachte budgetresultaat te berekenen

(waarom bestaat het budgetresultaat alleen uit het bezettingsresultaat)?

Verwacht verkoopresultaat

7.500 * (400 (verkoopprijs) -/- 275 (kostprijs)) € 937.500

Verwacht bezettingsresultaat

(7.500 -/- 8.000) * 55 (twee componenten constante kosten)

€ 27.500-

Yes, het klopt, opgeteld € 910.000

NACALCULATIE over het jaar 2013

(alle bedragen zonder BTW)

Wat een ellende! Allemaal verschillen, natuurlijk.

Want:

7.800 productie en verkoop (in plaats van 7.500 paar)

Werkelijke verkoopprijs € 375 (in plaats van 400)

Gerealiseerde constante fabricagekosten van € 300.000

Gerealiseerde constante verkoopkosten van € 100.000

Werkelijk verbruik aan leer

2.000 m2, ingekocht tegen € 90 (per m2)

Werkelijke personele inzet voor de fabricage

16.000 uur, waarvoor € 80 is betaald (per uur)

Werkelijke personele inzet voor de verkoop

4.000 uur, waarvoor € 100 is betaald



Bereken het gerealiseerde bedrijfsresultaat over 2013

Totale opbrengst 7.800 * 375 € 2.925.000

Alle constante kosten € 400.000

Alle gerealiseerde variabele kosten:

2.000 * € 90 (leer) € 180.000

16.000 * 80 (personeel fabricage) € 1.280.000

4.000 * 100 (personeel verkoop) € 400.000

Gerealiseerd resultaat € 665.000

Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat

Tja, die verkoper heeft aardig zijn best gedaan. Hij heeft wat korting moeten

geven, maar heeft wel 300 paar meer verkocht. Het verkoopresultaat:

7.800 * (375 -/- nog steeds de kostprijs van 275) = € 780.000

Bereken het gerealiseerde budgetresultaat

Dat gaat nu niet eenvoudig, want er lopen diverse verschillen door elkaar

(alleen bij een nacalculatie, maar dat wist je bij de vraag hierboven al).

We maken ons er voor dit moment even makkelijk van af door

665.000 -/- 780.000 = een gerealiseerd budgetresultaat van -/- € 115.000.

Kan dat kloppen? We gaan kijken.

**

Bezettingsresultaat

Het gerealiseerde bezettingsresultaat  = (7.800 -/- 8.000) * 55

(nog steeds dezelfde twee componenten uit de kostprijs!) = 

€ 11.000-

Resultaat op de constante kosten

Het resultaat op de constante kosten = 

(320.000 -/- 300.000) + (120.000 -/- 100.000) = € 40.000

Goed gedaan dus, van die man of vrouw

die op de constante kosten zou letten.

Wat zou hij of zij hebben gedaan, denk je?



Efficiencyresultaat materiaalkosten

Het efficiencyresultaat op de materiaalkosten. Let op:

Hoeveel leer HADDEN we mogen gebruiken -/- hoeveel leer HEBBEN we gebruikt

BIJ DE GEPRODUCEERDE HOEVEELHEID SCHOENEN 

(logisch, maar dit doen HEEL veel leerlingen fout),

berekend tegen de STANDAARD (dus vooraf bedachte) prijs?

Daar gaan we:

Toegestaan 7.800 * 0,2 = 1.560 m2

Gebruikt 2.000 m2

O la la, 440 m2 teveel, tegen € 100 = € 44.000-

Wie geven we op zijn falie?

Prijsresultaat materiaalkosten

Het prijsresultaat op de materiaalkosten. Let op:

Hoeveel HADDEN we per m2 mogen betalen -/- hoeveel HEBBEN we betaald,

uiteraard berekend over de WERKELIJK gebruikte hoeveelheid leer?

Hupsakee:

Toegestane prijs 100 -/- werkelijke prijs 90 = 10

Gebruikt 2.000 m2 * 10 = € 2.000

Goed gedaan, inkoper (maar wel lullig van die slechte kwaliteit!)

Efficiencyresultaat personeelskosten (F)

Het efficiencyresultaat op de personeelskosten voor de fabricage. Hetzelfde principe:

Hoeveel uur HADDEN we mogen inzetten -/- hoeveel uur HEBBEN we ingezet

BIJ DE GEPRODUCEERDE HOEVEELHEID SCHOENEN 

berekend tegen de STANDAARD (dus vooraf bedachte) prijs?

Daar gaan we:

Toegestaan 7.800 * 2 = 15.600 uur

Gebruikt 16.000 uur

Hum, 400 uur teveel, tegen € 75 per uur € 30.000-

Wie heeft dit niet goed gedaan?



Prijsresultaat personeelskosten (F)

Het prijsresultaat op de personeelskosten voor de fabricage. Let op:

Hoeveel HADDEN we per uur mogen betalen -/- hoeveel HEBBEN we betaald,

uiteraard berekend over de WERKELIJK ingezette hoeveelheid uren?

Appeltje-citroentje:

Toegestane prijs 75 -/- werkelijke prijs 80 = -/- 5

Gebruikt 16.000 uur maal die 5 € 80.000-

Teveel uren en ook nog teveel per uur voor betaald!

Efficiencyresultaat personeelskosten (V)

Het efficiencyresultaat op de personeelskosten voor de verkoop. Je weet het nu:

Hoeveel uur HADDEN we mogen inzetten -/- hoeveel uur HEBBEN we ingezet

BIJ DE ECHT VERKOCHTE HOEVEELHEID SCHOENEN 

berekend tegen de STANDAARD (dus vooraf bedachte) prijs?

Daar gaan we:

Toegestaan 7.800 * 0,5 = 3.900 uur

Gebruikt 4.000 uur

100 uur teveel, tegen € 100 per uur € 10.000-

Zo kan ik ook meer schoenen verkopen …

Prijsresultaat personeelskosten (V)

Het prijsresultaat op de personeelskosten voor de verkoop. Als sluitstuk:

Hoeveel HADDEN we per uur mogen betalen -/- hoeveel HEBBEN we betaald,

uiteraard berekend over de WERKELIJK ingezette hoeveelheid uren?

Appeltje-doeriannetje:

Toegestane prijs 100 -/- werkelijke prijs 100 = 0

Gebruikt 4.000 uur maal die 0 = uiteraard € 0.



Alles zusammen, bitte

Alle componenten van het gerealiseerde budgetresultaat op een rijtje:

Bezetting € 11.000-

Constante kosten € 40.000

Efficiency materiaal € 44.000-

Prijs materiaal € 20.000

Efficiency uren fabricage € 30.000-

Prijs uren fabricage € 80.000-

Efficiency uren verkoop € 10.000-

Prijs uren verkoop € 0

Totaal € 115.000-

Krijg nou tieten, het klopt!

**

Tenslotte nog een laatste analyse

(die we de laatste tien minuten in de klas deden, toen ruim de helft al

in dromenland verkeerde - en gelijk hadden ze wel een beetje).

Kaas!

De directie schrikt vooral van het VERSCHIL tussen het VERWACHTE en het

GEREALISEERDE bedrijfsresultaat.

Een verschil van, om precies te zijn, 910.000 -/- 665.000 = € 245.000.

Waar ligt dat aan? Wie moeten we aan zijn of haar jasje trekken?

Dat is nu allemaal niet zo moeilijk meer:

Verschil in verkoopresultaat

We hadden een verkoopresultaat VERWACHT van

937.500, het is geworden 780.000, dat is een tegenvaller van

€ 157.500-

(kreun, wat een geld. Hoe kan dat nou?

We hebben toch meer schoenen verkocht dan verwacht?

Zekers, maar helaas tegen …)



Verschil in bezettingsresultaat

We hadden een GROTERE dan de VERWACHTE bezetting:

7.800 in plaats van 7.500 (let op, ik neem nu dus niet de normale bezetting).

Dat geeft een voordeeltje op de bezetting van 300 * 55 =

€ 16.500

Verschil op de constante kosten

We hebben het supergoed gedaan rond de

constante kosten: een besparing van € 40.000

Alle efficiency- en prijsverschillen (op de variabele kosten)

Er spelen de diverse efficiency- en prijsverschillen,

die we hierboven hebben berekend,

tot een totaal van € 144.000-

Opgeteld is dit € 245.000-

**

Nog wat suggesties voor tegenvragen:

Als het efficiencyresultaat op de (…) nou € x was geweest, hoeveel

(…) zou er dan zijn verbruikt?

Stel dat ik het gerealiseerde, nog steeds negatieve bezettingsresultaat

had willen compenseren met positieve prijsverschillen op het materiaal en

op de lonen. Voor hoeveel had ik mijn leveranciers en medewerkers

dan (per m2, per uur) moeten afknijpen om precies op een budgetresultaat

van € 0 uit te komen?

Stel dat het nacalculatorische budgetresultaat € 0 is, zijn er dan (nooit)

verschillen?


