
 

Oefeningen Kostprijsberekening: Kostenplaatsen      Claessens Hendrik 
 

Oefening 1 
Bij IKEA worden 3 nieuwe zetels vervaardigd: Sjön, Brjün, en Hålund. Per model zijn deze 
directe 
kosten bekend: 
 

 Sjön  Brjun  Hålund  Totaal 

Grondstoffen  € 21 000.00  € 31 250.00  € 10 000.00  € 62 250.00 

Directe lonen  € 11 250.00  € 11 250.00  € 10 500.00  € 33 000.00 

Directe 
bedrijfskosten  

€ 4 500.00  € 8 750.00  € 7 250.00  € 20 500.00 

Tot.Directe 
kosten:  

€ 36 750.00  € 51 250.00  € 27 750.00  € 115 750.00 

 
De indirecte kosten bestaan uit: 

- Beheerskosten, € 20 550, die voor 2/3 ten laste komen van de productie en voor 1/3 
van de verkoop. 

- Indirecte bedrijfskosten: € 19 500. 
 
Het productie-aandeel van de beheerskosten is om te slaan in functie van de totale directe 
kosten, en de indirecte bedrijfskosten zijn om te slaan in functie van de directe lonen. 
Er werden 500 Sjön-zetels gemaakt, 600 Brjüns en 500 Hålunds. 
 
bereken: de fabricagekostprijs per stuk en per model. 
 
 
Oefening 2 
In de Nipon-fabriek worden fototoestellen gemaakt. Na het hergroeperen van de 
kostensoorten (stap 2 is dus al voorbij) komt men tot deze situatie (in €): 
 

Huisvestingskosten 
Beheerskosten 
Elektriciteitsproductie 
Andere bedrijfskosten 
Verkoopkosten 
Grondst. Easyport 35 
Grondst. Professional 66 

32 000 
152 000 
44 400 
120 000 
150 000 
250 000 
150 000 

 
(a)  Wat zijn in dit geval kostenplaatsen en kostendragers?  
(b)  Stel een kostenverdeelstaat op, met kostensoorten, kostenplaatsen en 

kostendragers. 
(c)  Je moet rekening houden met de volgende verdelingen: 

o De huisvestingskosten worden verdeeld over de kostenplaatsen van 
algemeen beheer, de verkoopdienst en de bedrijfskosten, a rato van het 
aantal m² dat de lokalen in beslag nemen: het kantoor meet 45 m², de 
verkoopdienst 88 m² en de productieruimte is 192 m² groot. 

o De kosten voor algemeen beheer gaan voor 80% naar de bedrijfskosten en 
voor 20% naar de verkoopdienst. 

o De kosten van elektriciteitsproductie worden geheel ten laste van de productie 
gelegd. 

o De bedrijfskosten worden toegewezen a rato van de geproduceerde 
hoeveelheden. Er werden 2 000 toestellen van het type Easyport 35 gemaakt 
en 200 van het type Professional 66. 

(d)  Bereken nu de fabricagekostprijs - totaal en per stuk - van elk type van foto-apparaat. 
(e) Bereken ook de verkoopkostprijs als je weet dat de hele productie verkocht werd en 
 er een gelijke verkoopinspanning is geweest voor beide types van apparaten. 
(f) Bereken de integrale kostprijs per stuk 
 


