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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Soorten kosten

courtesy of MagicEye 3D: Coins
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Soorten kosten

M Constante kosten:
    kosten die in hun totaliteit zijn gefixeerd voor een
    bepaalde periode.  Deze zijn onafhankelijk van het
    aantal geproduceerde goederen of diensten tijdens
    die periode.
    Betreffen kosten die ook worden gemaakt als de
    productie stil staat.

M Voorbeelden van constante kosten:
    afschrijvingskosten, huur van gebouwen, kosten van
    het machinepark, rentelasten, enz. 
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Soorten kosten

M Variabele kosten:
    kosten die rechtstreeks variëren met de omvang van
    de bedrijfsactiviteit, en naar 0 tenderen, wanneer er
    geen bedrijvigheid is. 

M Voorbeelden van variabele kosten:
    kosten van grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen,
    energie, arbeid, enz.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Soorten kosten

M Onderscheid in variabele kosten:
    F proportionele variabele kosten:
        variabele kosten die stijgen of dalen 
        recht evenredig met productieomvang;
    F progressieve variabele kosten:
        variabele kosten die méér dan 
        evenredig stijgen met productie-
        omvang, bijv. toeslagen voor overwerk;
    F degressieve variabele kosten: 
        variabele kosten die bij toename van 
        de productie afnemen, en bij afname 
        van de productie toenemen, bijv. door
        kwantumkortingen van inkoop.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Soorten kosten

M Directe kosten:
    kosten die rechtstreeks aan de productie of verkoop
    van een bepaald product zijn toe te rekenen.
    Kunnen dus zowel constante als variabele kosten
    zijn!

M Voorbeelden van directe kosten:
    grondstoffen, kosten van de direct bij de productie
    betrokken medewerkers, afschrijvingskosten, kosten
    van machines die de proucten produceren, enz.



7

BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Soorten kosten

M Indirecte kosten:
    kosten die niet (eenvoudig) direct aan de vervaar-
    diging van een bepaald product zijn toe te wijzen.
    Indirecte kosten leveren een probleem op voor de
    kostprijsberekening, want deze kosten moeten nog
    verbijzonderd worden naan product(groep).

M Voorbeelden van indirecte kosten:
    rentekosten van vreemd vermogen, afschrijvings-
    kosten van bijv.  het kantoorgebouw, salarissen van
    directie, stafdiensten en administratief personeel,
    enz.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Standaardkostprijs-berekening (basisuitvoering):
    F betreft de kostprijs bij een standaardbezetting
        van de productiecapaciteit (de normale bezetting,
        meestal gesteld op 80% van de totale productie-
        capaciteit).  Hogere bezettingsgraad dan gepland
        leidt tot een lagere kostprijs en andersom.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Integrale kostprijs-berekening (wordt ook aange-
    duid als standaardkostprijs):
    F voor wanneer het nodig is om de totale (=
        integrale) kostprijs per eenheid product te
        bepalen, hetgeen zowel de vaste als de variabele
        kosten omvat.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Opgave 1:
    In een bepaald jaar werd door een producent van
    luxe ontbijtkoek 200.000 stuks als normale
    productie beschouwd.  In werkelijkheid werden er
    echter 220.000 gebakken.  
    De totale vaste kosten, toegerekend aan dit product,
    bedroegen toen € 50.000. De totale variabele kosten
    kwamen toen uit op € 48.000.
    Wat was bij deze producent de standaardkostprijs
    van één luxe ontbijtkoek? 
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Opgave 1, oplossing:   € 0,47 
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Opgave 2:
    Een onderneming produceert eenvoudige radio's.
    De variabele kosten bedragen € 14,- per stuk en 
    de constante kosten bedragen € 525.000,-. 
    Men gaat uit van een afzet van 52.500 stuks.

Wat zal de verkoopprijs minimaal moeten zijn
    indien de onderneming 25% winstmarge wil
    bereiken op de verkoopprijs af-fabriek?
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Opgave 2, oplossing:    € 32
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Differentiële kostprijs-berekening:
    F wordt berekend door bij de toename van de pro-
        ductie, de kosten die men méér maakt, te delen
        door het aantal producten dat men méér maakt.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Opgave 3:
    De kostprijs van een artikel dat een producent in
    zijn assortiment voert, bestaat uit een inkoop-
    waarde van € 30,- met daarboven een kosten-
    bedrag van € 30,-per eenheid.  Van het
    kostenbedrag 75% gebaseerd op de constante
    kosten bij een normale productie van 10.000
    stuks.

Wat is de differentiële kostprijs?
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Opgave 3, oplossing:  € 37,50  
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Berekening integrale / differentiële kostprijs:
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Opgave 4:
    Een bedrijf heeft een capaciteit van 400.000 eenheden.
    Men realiseert voor dit jaar een normale productie en afzet
    van 300.000 eenheden.
    De afzet vindt tot dusver uitsluitend in Nederland plaats.
    De af-fabrieksprijs bedraagt € 52,- en de integrale kostprijs
    bedraagt € 41,- waarvan 60% constante kosten zijn.
    Er komt onverwachts, vanuit het buitenland, een aanvraag
    voor levering van 28.000 eenheden, waartoe men bereis is
    € 32,- per eenheid te betalen.
    Voor uitvoering van deze order is een eenmalige investering
    nodig van € 90.000, hetgeen direct volledig zal worden
    afgeschreven.
    Hoe groot wordt de totale winst dit jaar indien deze
    opdracht wordt aanvaard?
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Kostprijs calculatiemethoden

M Opgave 4, oplossing:  €   3.646.800

21

BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

BTW-berekeningen

M Belasting Toegevoegde Waarde:     
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Budgetteermethoden

courtesy of MagicEye 3D: Dollar sign
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Budgetteermethoden

M Budgetteren:
    F om functies in een onderneming adequaat te
        kunnen vervullen, worden kosten gemaakt. 
        Om  deze kosten beheersbaar te maken, worden 
        van tevoren kostenbegrotingen gemaakt: scherpe
        inschattingen van opbrengsten en kosten voor een
        komende periode.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Budgetteermethoden

M Budgetteren:
    F Op basis van deze begrotingen worden vervolgens
        budgetten bepaald.  Deze zijn taakstellend:  wie
        waarvoor verantwoordelijk is en wat gedaan moet
        worden.  Budgetten kunnen verschillende
        doeleinden dienen:

         G als een huishoudplan
         G als een taakopdracht
         G als een machtigingsmiddel
         G als een toetsingsmiddel.            
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Budgetteermethoden

M Budgetteren:
    F budget als huishoudplan:
        Hier dient het budget als dwangmiddel om het
        management na te laten denken over de toekomst. 
        Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om
        de ondernemingsdoelstellingen te realiseren?
    F budget als taakopdracht:
        Hier worden cijfers genoemd inzake o.a.: te
        produceren hoeveelheden, te realiseren omzetten,
        maximale kosten, e.d., die door een budgethouder
        (de verantwoordelijke functionaris) moeten worden
        bereikt.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Budgetteermethoden

M Budgetteren:
    F budget als machtigingsmiddel:
        Hier dient het budget als machtiging voor een
        budgethouder en verkrijgt deze de bevoegdheid om
        bepaalde acties te ondernemen en daartoe uitgaven
        te doen (bijv.: accountmanager).
    F budget als toetsingsmiddel:
        Waarbij de budgethouders door het management
        kunnen worden gecontroleerd, door de cijfers van
        het budget te vergelijken met e werkelijk behaalde
        resultaten. 

27

BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Budgetteermethoden

M Kostenbudgettering:
     Bij het vaststellen van het kostenbudget dient
     rekening gehouden te worden met het kunnen meten
     van prestaties, en met het al dan niet variabel zijn
     van de kosten.
     In dit verband kan gewerkt worden aan de hand van
     de volgende budgetteermethoden:

     F met vaste budgetten
     F met variabele budgetten
     F met gemengde budgetten
     F met flexibele budgetten.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Budgetteermethoden

M Kostenbudgettering:
    F Een vast budget:
        Wanneer de prestaties niet goed meetbaar zijn en
        de kosten vooral constant van aard zijn.  Het
        budgetbedrag is hier onafhankelijk van de
        werkelijk optredende bedrijfsdrukte, en wordt
        gedurende de budgetperiode in principe niet
        bijgesteld (bijv.: afd.  R & D, administratie,
        opleidingen).
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Budgetteermethoden

M Kostenbudgettering:
    F Een variabel budget:
        Waarbij budget volledig afhankelijk wordt gesteld
        van de (goed meetbare!) prestaties van de betref-
        fende afdeling.  Per prestatie krijgt de afdeling dan
        een bepaald bedrag toegekend (bijv.: verkoop).  
    F Een gemengd budget:
        Waarbij het budget bestaat uit een vast bedrag
        voor het constante deel van de kosten, plus een
        bedrag dat afhankelijk is van de geleverde
        prestaties (het variabele deel van de kosten). 
        Bijv.: marketing afd., verkoop met vaste en
        variabele verkoopkosten, enz. 
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Budgetteermethoden

M Kostenbudgettering:
    F Een flexibel budget (dynamisch budget):
        Waarbij bij het vaststellen van het budget
        rekening wordt gehouden met het niet proportio-
        neel zijn van de variabele kosten.  Het budget
        bestaat dan uit een vast bedrag voor de constante
        kosten, en een variabel bedrag dat per eenheid
        afhangt van het aantal geleverde prestaties.
        Bijv.: productie-afd. met afnemende kosten per
        oplopende hoeveelheid geproduceerde goederen. 
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Winst- en margeberekeningen
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Winst- en margeberekeningen

M Verkoopprijsniveau;         Omzetniveau:     
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Winst- en margeberekeningen

M Opmerkingen winstberekening:
    F handelsondernemingen berekenen winst als volgt:

        Omzet - inkoopwaarde omzet = brutowinst (BW)
        BW - overige var.kosten = dekkingsbijdrage (DB)
        DB - vaste kosten = nettowinst 

     F producenten berekenen winst o.a. als volgt:
             
         Omzet - var.kosten = dekkingsbijdrage (DB)
         DB - vaste kosten = nettowinst
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Winst- en margeberekeningen

M Opgave 5, marges:
    Een fabrikant van sierverlichting verkoopt een lamp
    aan de groothandel voor €  100  (= af-fabrieks-
    prijs, incl. marges van fabrikant).
    De groothandel hanteert een marge van 10% op zijn
    inkoopprijs.
    De detailhandel hanteert op zijn beurt 30% marge op
    zijn verkoopprijs.
    De consumentenprijs is incl.  21% BTW.
    Hoeveel bedraagt deze consumentenprijs?
    (BTW hier alleen m.b.t. consumentenprijs berekenen,
    BTW bij de resp. handelsschakels kan buiten
    beschouwing gelaten worden). 
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Winst- en margeberekeningen

M Opgave 5, oplossing:   € 190,14 incl. btw
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Winst- en margeberekeningen

M Opgave 6, marges:
    De consumentenprijs van een tourfiets bedraagt
    €  1295, incl.  21% BTW.
    De detailhandel hanteert 40% marge op zijn inkoop-
    prijs.
    De groothandel hanteert 25% marge op zijn verkoop-
    prijs.
    Hoeveel bedraagt aldus de inkoopprijs van de groot-
    handel, ofwel de af-fabrieksprijs?
    (BTW hier alleen m.b.t. consumentenprijs berekenen,
    BTW bij de resp. handelsschakels kan buiten
    beschouwing gelaten worden). 
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Winst- en margeberekeningen

M Opgave 6, oplossing:   € 575,12
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Return on investment

M ROI:
    F Om te bepalen of een zekere activiteit voldoende
        winstgevend is, kan het rendement op investering
        worden berekend, o.a. als volgt:
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M BEP:
    F Break-evenpunt geeft aan bij welke hoeveelheid de
        omzet gelijk is aan de kosten van de productie. 
        Wanneer de afzet cq. omzet groter is dan de break-
        even-afzet cq. omzet, dan worden alle variabele en
        vaste kosten terugverdiend, en is sprake van winst.



prijs var cm vast verw.
afzet

veiligh.
marge

verw.
winst

BE
afz

€  200 €  60 €  140 €  100.000 €    12.000   715    800      85

€  175 €  60 €  115 €  100.000 €    38.000   870 1.200    330

€  150 €  60 €    90 €  100.000 €    98.0001.112 2.200 1.088

€  125 €  60 €    65 €  100.000 €  114.5001.539 3.300 1.761

€  100

€    75

€  60

€  60

€    40

€    15

€  100.000

€  100.000

€  100.000

€    12.500

2.500

6.667

5.000 2.500

7.500    833
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M BEP:
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M Flexibele break-evenanalyse:
    F In het voorbeeld hiervóór werd uitgegaan van een
        bepaalde vraag bij slechts één prijs. 
        Wanneer deze prijs overeenkomstig de vraagcurve
        verandert, dan zal meer of minder van dit product
        gevraagd worden.
        Deze prijsveranderingen hebben uiteraard
        gevolgen voor de opbrengsten en daarmee ook
        voor de break-even afzetten, die per prijs dus
        kunnen verschillen.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M Flexibele break-evenanalyse (vervolg):
    Voorbeeld:
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M Opgave 7:
    Een detaillist wil een nieuwe winkel openen.  De
    vaste kosten zullen per maand € 62.000 bedragen.
    De verwachting is dat de gemiddelde omzet per
    klant ongeveer € 60 per maand zal zijn. De variabele
    kosten worden geschat op 40% van de omzet.
    Bij hoeveel klanten per maand zal naar verwachting
    een winst van € 10.000 per maand gerealiseerd
    worden.
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M Opgave 7, oplossing:     2.000 klanten p/m
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M Opgave 8:
    De vaste kosten van een metaalonderneming
    bedragen € 420.000 per jaar. 
    Voor de productie van een zeker metaalproduct
    denkt de directie aan een productie van tenminste
    6.000 eenheden om break-even te draaien. De
    variabele kosten bij dit aantal zullen € 300.000
    bedragen.
    Welke prijs zal deze producent tenminste moeten
    vragen, uitgaande van de verwachte break-even
    productie?
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M Opgave 8, oplossing:   p = € 120
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M Opgave 9:
    Fietsenzaak Wheelz zal mogelijk worden over-
    genomen door een nieuwe eigenaar. Deze eigenaar
    wil eerst graag een berekening maken van de break-
    evenafzet. Hij heeft daartoe de volgende gegevens
    tot zijn beschikking:
       ! afzet per jaar 1.500 fietsen
       ! gemiddelde prijs van een fiets € 1.000
       ! de vaste kosten per jaar € 240.000
       ! de brutowinstmarge per fiets 30%
       ! variabele kosten per fiets 10% van gemidd. prijs
    Wat is de break-evenafzet per maand (ervan
    uitgaande dat elke maand evenveel fietsen worden
    verkocht)? 
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M Opgave 9, oplossing:    100 fietsen p/m
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M Opgave 10:
    Een Nederlandse producent van een zeker type
    aanhangwagen verkoopt zijn producten sinds enige
    jaren ook in Belgie.  Hiertoe maakt hij gebruik van de
    diensten van een Brusselse agent, die een vergoeding
    krijgt van 10% van de omzet in Belgie. De gemiddelde
    verkoopprijs van de aanhangwagens die deze agent
    verkoopt, bedraagt € 15.000.
    Om kosten te drukken, overweegt de producent om
    de agent door een vaste vertegenwoordiger te ver-
    vangen, die dan € 114.750 /jaar zou kosten (vaste
    salariskosten)+ 1,5% bonus over de gemaakte omzet.
    Vanaf welk aantal te verkopen aanhangwagens kan 
    het beste een vertegenwoordiger aangesteld worden?
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BEDRIJFSECONOMISCHE ASPECTEN

Break-even berekening

M Opgave 10, oplossing:    90 stuks


