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1. Massaproductie met afgekeurde producten

Onderneming Vinoverde produceert wijn en verkoopt die in literflessen aan groothande-
laars. Het bedrijf werkt met een integraal kostprijssysteem en gebruikt FIFO voor de
waardering van de voorraden. In het begin van het productieproces worden de druiven
toegevoegd. Na 80% van het proces wordt de wijn in flessen gedaan. Voor de maand
mei 2009 gelden de volgende elementen. Er was een beginvoorraad wijn van 5.000 liter.
Deze beginvoorraad was eind april voor 60% afgewerkt. In april werden e5.000 kosten
van druiven (de basisgrondstof) en e10.000 conversiekosten voor deze beginvoorraad
gemaakt. Er is geen beginvoorraad afgewerkt product. In mei werden 40.000 liter ges-
tart. Er werden eveneens 40.000 liter afgewerkt. De eindvoorraad in mei bedraagt 3.000
liter en is afgewerkt tot 40% van het productieproces. Op 90% van het productieproces
bevindt zich een inspectiepunt. Het resterend aantal liter werd daar afgekeurd. Het
betreft hier allemaal normaal afgekeurde producten.

De kosten in de maand mei zijn de volgende:

• Druiven: e42.000;

• Flessen: e10.500;

• Conversiekosten: e220.320.

De onderneming verkoopt 38.000 liter wijn tegen een prijs van e8,50 per liter.

(a) Bepaal de kostprijs van de afgewerkte producten in mei 2009.

(b) Bepaal de kostprijs van de eindvoorraad in mei 2009.
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2. Massaproductie met afgekeurde producten

Onderneming ITP produceert bureaumeubelen in massa. Hiervoor heeft zij hout en
aluminium nodig. Het hout wordt toegevoegd bij het begin van het productieproces.
Aluminium wordt toegevoegd nadat 75% van het productieproces doorlopen is. De
onderneming start een nieuwe productie in de maand augustus van 15.000 meubelen. Op
1 augustus bedraagt de beginvoorraad nog niet afgewerkte meubelen 3.000 stuks. Deze
zijn voor 80% afgewerkt. De materiaalkosten voor de beginvoorraad bedroegen e150.000
en de bewerkingskosten e700.000. Er worden in de huidige periode 15.500 meubelen
volledig afgewerkt. Op 90% van het productieproces bevindt zich een inspectiepunt.
Het aantal normaal afgekeurde meubelen in augustus is 1.000. Er zijn geen abnormaal
afgekeurde meubelen.

Volgende kosten worden gemaakt voor de maand augustus:

• Hout: e468.000;

• Aluminium: e260.000;

• Bewerkingskosten: e3.100.000.

De eindvoorraad goederen in bewerking is voor 70% afgewerkt. De onderneming ge-
bruikt de FIFO-methode als waarderingsmethode en hanteert een integraal kostpri-
jssysteem.

(a) Bepaal de kostprijs van de afgewerkte producten in de maand augustus.

(b) Bepaal de waarde van de eindvoorraad goederen in bewerking op het einde van de
maand augustus.
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3. ABC

De onderneming Wingman produceert 2 onderdelen, X410 & X411, voor de luchtvaartin-
dustrie met de volgende kost- en productiekenmerken:

X410 X411

Directe materiaalkost per eenheid e9.700 e59.900
Directe arbeidskost per eenheid e750 e11.250
Machine uren per eenheid 150 1.050
Aantal onderdelen per eenheid 500 2.000
Aantal draaibankbewerkingen per eenheid 2.000 6.000
Aantal inspecties per eenheid 10 200
Verkoopprijs per eenheid e20.000 e125.000
Productie in 2008 175 30

De standaard indirect variabele productiekosten voor 2008 zijn de volgende:

Totale kost Driver

Plaatsing onderdelen e59.000 Onderdelen
Draaibank e106.000 Draaibankbewerkingen
Slijpen e1.155.000 Machine uren
Polijsten e118.000 Onderdelen
Kwaliteitscontrole e116.250 Aantal inspecties

(a) Bereken de individuele kostprijs voor elk van beide onderdelen volgens het ABC
principe.

(b) Indien alle voorgaande kosten als variabel beschouwd worden, de vaste indirecte
kosten e600.000 bedragen en de onderneming een winst van e48.000 wenst te
realiseren, bereken dan het aantal stuks X410 dat de onderneming dient te verkopen
om break-even te zijn voor product X410?
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4. Relevante kosten

Onderneming CASSABLANCA produceert uitlaten voor personenwagens. Op jaarba-
sis worden 300.000 eenheden verkocht. De contributie per eenheid bedraagt e8,00. De
beschikbare productiecapaciteit bedraagt 110.000 machine-uren. Per uur kunnen 3 een-
heden geproduceerd worden. Er worden slechts 300.000 eenheden verkocht aangezien
10% van de productie (30.000 eenheden) na een inspectie op het einde van het pro-
ductieproces herwerkt moet worden. Het duurt 1 uur om 3 afgekeurde producten te
herwerken zodat 10.000 machine-uren hieraan verloren gaan.

De totale herwerkingskosten bedragen e210.000. Deze bestaan uit:

• Direct materiaal en directe arbeid (variabele kosten) ten belope van e3 per eenheid;

• Toegewezen indirecte kosten (vaste kosten) ten belope van e4 per eenheid.

De ingenieurs van CASSABLANCA hebben een aanpassing van het productieproces
uitgewerkt waardoor de snelheid van het productieproces behouden kan worden en er
geen producten meer zouden worden afgekeurd en er dus ook geen herwerking meer
nodig zou zijn. Het nieuwe productieproces zou een bijkomende vaste productiekost van
e315.000 per jaar veroorzaken. De vraag naar de uitlaat bedraagt 370.000 eenheden
per jaar.

(a) Moet CASSABLANCA op basis van financiële overwegingen overschakelen op het
nieuwe productieproces? Toon aan met de nodige berekeningen.

(b) Stel dat onderneming ZHIVAGO 22.000 eenheden van een ander type uitlaat wenst
aan te kopen indien wordt overgestapt op het nieuwe productieproces. Dit ander
type levert een contributie van e10 per eenheid op. Er kunnen 2 eenheden per
uur geproduceerd worden. Er zijn geen afgekeurde producten of herwerkingskosten
voor dit type. Moet CASSABLANCA dit order aanvaarden op basis van financiële
overwegingen? Toon aan met de nodige berekeningen.
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5. Prijsbeslissingen op korte termijn

De productieafdeling van onderneming Alpha verwacht in de komende productieperiode
te beschikken over een overcapaciteit van 2.000 directe arbeidsuren nadat alle huidige
bestellingen verwerkt zijn. Er zijn twee alternatieven om deze overcapaciteit te ge-
bruiken. Indien de arbeidsuren niet gebruikt worden, moet de arbeidstijd niet betaald
worden.

Het eerste alternatief betreft de voortijdige productie van een vaststaande toekom-
stige bestelling waardoor het in de nabije toekomst niet nodig zou zijn om overuren
te presteren en te betalen. De premie voor overuren is 30% van het normale uurloon
van e4 en wordt als een directe arbeidskost aan de producten toegerekend. Indirecte
kosten worden toegerekend aan de afdelingen aan een tarief van e6 per direct arbeid-
suur. 40% van deze indirecte kosten varieert met het aantal gewerkte uren.

Het tweede alternatief betreft een éénmalige offerte die gevraagd werd voor een werk
dat binnen de huidige productieperiode kan worden uitgevoerd en waarvoor de volgende
middelen moeten worden ingezet:

• Materialen

– 960kg van materiaal X met een huidige gemiddelde kost in voorraad van e3,02
per kg en een vervangingskost van e3,10 per kg. Materiaal X wordt continu
gebruikt in de afdeling;

– 570 kg van materiaal Y met een huidige gemiddelde kost in voorraad van e5,26
per kg en een vervangingskost van e5,85 per kg. Materiaal Y heeft momenteel
geen andere toepassingsmogelijkheden, maar kan wel verkocht worden voor
e2,30 per kg;

– Andere materialen t.w.v. e3.360,00.

• Directe arbeid

– 2.200 uren

(a) Bepaal de minimale offerteprijs die Alpha in staat stelt haar winst te verhogen in
vergelijking met het alternatief om overuren uit te sparen (hou geen rekening met
eventuele intrestkosten/opbrengsten ten gevolge van de verschillende timing van
de cash flows uit beide alternatieven).
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6. Standard costing, Normal costing & Actual costing

Vorige maand werd de onderneming High-T opgericht. High-T levert hoogtechnologis-
che onderdelen voor de luchtvaartindustrie, met name producten JG5, SR9 en SY8.
Volgend budget werd aan de financiële instelling gepresenteerd voor het verkrijgen van
de nodige financiering:

JG5 SR9 SY8

Grondstoffen 100kg 120kg 10kg
Grondstofprijs e0,225 per kg e0,3 per kg e0,75 per kg
DAU 30 minuten 48 minuten 12 minuten
Loon per uur e12 e12 e12
Totale vraag (eenheden) 30.000 50.000 10.000

De totale vaste kosten worden geraamd op e1.142.000. High-T heeft geopteerd voor
een kostprijssysteem waarin de indirecte kosten over de producten worden verdeeld op
basis van directe arbeidsuren.

Na een maand productie zien de werkelijke productiegegevens er iets anders uit:

JG5 SR9 SY8

Grondstoffen 110kg 119kg 8kg
Grondstofprijs e0,25 per kg e0,275 per kg e0,625 per kg
DAU 24 minuten 54 minuten 18 minuten
Loon per uur e12,5 e12,5 e12,5
Totale vraag (eenheden) 25.000 53.000 9.000

De werkelijke totale vaste kosten belopen e1.097.250.

(a) Bereken de kostprijs van SY8 volgens de drie kostprijsberekeningsystemen: stan-
dard costing, normal costing en actual costing.
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