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:ooP.D VOORt F 

Dez1;J vorhand l~ng hoaft niat hot opzct con grondi ge 

b chrijvin te ,.; v van de bnd ·;ctt ire kon~,rolo of van elke 

or kont1~01ct chn''..ok, tli in n betlr.ij:f' h ru:· tocpaaaing 

ou lunn Ollo 

Onz hedoeling io e. n te t:cn~n wtu'l.rui t · et bodriji's= 

bel id 'beata. t en hoo var:rnhill@nde kontroletechni ·en in 

el ta&~ kunncn geïnteg1· 0rd worden om tot cen okonomiach model 

van. de omforneming te komen o 

Deze ver1:1chillonde technieken \itordo,1 du beachouwd 

van it eon l:J lbepo.t'l.lcl atandpunt, namelijk hun rol en hun nut 

voor de kontxole van het bedrijfo 

Deze atudie i de vru~,1·r; v n v alzijdigo opzoekingenç 

zowel in de biblio·i:hc k van de J!, euJ, ié Univoroi t ~~ros Notre 

D m do la Pail<: te Namu~ ale van de K tholiek Hogeachool te 

Tilburgo 

Veol zijn wij veraehuldigd nr;u1 de z,andgevingcn en de 

a nmocd:i.Sl.ngen van P:i:-of eeor GuiJ.laum cm de ZoEoH. Kanunnik 

Schwartz te Nameno Wij danken hen voo:i:- hun mcer dan bereid= 

,il.lige medewerking~ d:l.e geleid heeft tot hot opstcllcn van 

onderhavige verhandelingo 

Mog©n zij in doze regela de uitdrukking vinden van al 

onze waardering. 



Wij ,~llon ook nog in het bijzondcr vernoemen de hulp 

die de ho9r Profeeaor Ve~hoyen, hoogleraar aan de Katholieke 

Hogeactool te Tilhurg,ona gsboden hceft. Zijn onderricht en zijn 

raadgevingen z~jn voor ono uiterst waardevol geblokeno 



:.CNLEIDIX"JG 

Hot moclc1"ne bGdrij:î:'sbel,d.d ia ean baloid door middel 

van dooletellingcno In onze snel @volue!'cnde wo:rald is de planning 

voor· de ondorneminzen cen on::,i1tb~H~2·lijke faktor gewordeno De 

planning op lange termijn go0ft aan de onderneming een algemene 

oriintatie, terwijl da planning op ltorte te1~mijn de weg afbakent, 

di~ naar da doclatellingen op lange tGrmijn za1 voar0no 

Om deze plannen te vorwezenlijken heoft de bedrijfslei= 

ding eion doel tx-effendc kont1~010 ovcr de b8drijfaalttiv1 toit nodigo 

Hct ii'lEltl"Umant bij ui ts·,ek voor de bedrijfakontrolè 

l de budgette~ing. 

De budgettering hecft zich met de tijd vervolmaakto 

Het is onz0 bedoeling ae.n ·te tonen do.t de bedr:!.j fakontrole 

doel t:&-effendal1
' kan g®raaaltt word.en~ ale de budgetter:i.ngstechniek 

ver~ijkt wordt mat andeTe kontrolemethodea zoals bijvoorbeeld 

de inzet=uitzetanalyae en do ratioanalyaeo 

Veràer heeft de bedrijfakontrolo ook dG automatische 

informatieverwerking op haaI' weg gcvondono Wij zullen zien 

hoe het invcorcn van do computer in het ondernemingsbeleid 

voor de bed~ijfskontrole niouwe horizonten heeft ontsloten, 

dank zij de syateemaimulatieo 

Deze ,rerhand®ling bevat v:tor hoofdstukken 



Hot oG:rff ... e hoofdstuk hnndolt ovor h@t bedrij f s belsid 

door m:l.cl.dol van doelatellü1gen o De bedx-ijf'slaiding maakt eeret 

plannen op lange tcrmijn. De ganse bedrij:fauktivitei t wordt op 

dat plan georckmd en do planning op ltort0 termijn mo<!Jt zich in 

het kader van de lange termijnplanning inlassvn . De planning 

op koz·te terinijn geschiedt door de ïrndgottoring . 

Als het budgot opg0ateld ia, moet mon a®rat nog nagaan 

of het ... on evanwicht ig bodi•ijfsplan vormt .. Di t doen t'lij door de 

inze·t=ui tzctanalyse en hei; kong~tallenonderzoek. 

Eenrnaal dat hct budget van krac ht wor dt moot de uit= 

voor:l.ng e~"van gekontroleex-d Horden door middel van de afwijkings

all'!alyae o Deze èl.ubbele kontrole zal het onde:rworp vo:rmen van het 

tweede hoofdstuk .. 

In het derde hoofdstuk wordt do budgatteri ng ale een 

s12teem benadGrd en do ganse procaduro van de budgot opstelling 

in cen wialumd:i.3 modal wecrgegev~no Dit model is bes têmd om door 

een compu·l;or verwex-k·!; to worden .. 

Hat vierde hoofdBtuk bealuit dan met een baspreking 

van de mogelijkheden en de verdo~s ontwikkelingcn van zulk een 

'budgetmo-'.el. 



HOOFDSTUK l 

HET BEDRIJFSBELEID DOOR MIDDEL VAN DOELSTELLINGEN 

§ 1 o DE LP.NGE=TERMIJNPLANNING : 

1 0 Wat is de onderneming ? 

2o De bedrijfapolitiek ,. De doelstellingen van een onderneming 

4. De verwezenlijking van de doelstellingeno 

§ 2. DE BUDGETTERING OP KORTE TE.RMIJN: 

1. De rol van het budget . 

2o De aanecnachakeling van d@ begrotingen 

a) Hei verkoopbudget 

b) H@t produkti6plan met da grondstoffenbegroting en 

het dirokte arboidsblldget 

c) De kapaciteitekostenbogroting 

d) De liquiditeitenbegroting 

:,. De vooropgestelde expl.oitatierekening 9 verlies= en winst= 

relcening en balane 



HOOFDSTUK I 

I!ET BEDRIJFSBELEID DOOR MID DEL V A&-, DOELSTELLINGEN 

§ 1 0 DE LANGE,,.TERMIJNP1ANN :ma 
~--~~ 

De ondarnoming ia de hookataen van onze maatschappij 1 

E@n korta bazinning ovcr hot wezan van onzG aamcnleving dringt 

d@Z® wuarheid zonncklu~r op~ Da ondern@ming im h~t knooppunt 

van grond$toffen on afg~workte produkt0ni VQn arboid en

inkomtJton. 

Zs vormt geon op z::1.ehzolf beslot~n licha.am, maar 

za :uJ c~n 11 opan11 beslisoing~ko:rni di(;} nl dio elcm@nten nau ~ioh 

la t ·toevlo ien, 0111 zo om te vormon sn wesr te vordelein . He t 

liad:rijf i~ ~odoendo hot ~tuwol@men~ van de ekonomiache kring= 

loopo De b3~liGeing~n, die da bedrijf~lcidorc nemeny oefenen 

du~ te~d~ga n.n invlood uit op di@ k~ingloopo 

Van het· ogenblik dat wij atellen dat eon onàerneming 

e~n z®lfatandige besliesingakern is~ ia de ,vraag naar het doel 

~an de onderneming gesteld . Op die V]nag antwoordden de klassie= 

kers : 11 He·~ winotbejag11 
o 



= 7 = 

Haar het a'cx-0ven naar de groo·,st mogel ijke winst heeft 

nooit tan vollo rekanaohap kunnen geven van al de beslissingen 

die in de schoot van de onderneming wGrden genomeno Het begrip 

"l'1inetbejag" ~mrd dan gel0idelijk verruimd en zou t en slotte de 

winat op lange termijn voorstP.llen, al~mede slementen ale: 

invloed, maeht, en alle andoxe persoonlijke voordelen voor de 

bodrijfsl®idorao Met andere woordan, het begrip "winatbejag" 

werd zodanig uitgeholdg dat het ge@n prllk t ische bet ekenia meer 

hee:fto 
' , 

reen bijzonder goede synthese echter heeft Proteesor 

HaOo Goldechmidt {1) gegeven o Hij begint met te s t ollen dat 

een bcdrijf een hoge mate van eontinuiteit moet hebbeno Immers, 

icdereen ia bij het voortbeataan van de onderneming gebaat: 

de eigenaB.X's, de leiders 9 de leveranciera, de klanten, de .Staat , 

enzo• Een eerste vereiste voor d0ze beatendigh~id is dat de 

uitgaven de 1.nkomrrten niet overtreffen, althana niet t ijdens 

een te lange periodeo 

Een tweede voorwaarde ie het scheppan van een weer= 

standavœrmogen en hiervoor ia resoluut winst vereiat o 

Na dit primaire doel kan de ond0rneming nog andere 

(secundaire) doeleinden 0tellonç zoals: een bepaal de markt~ 

poaitie, een peraonoelsbcleid, wetenachappelijk onde:rzo_ek 9 enzo a 

Hiervoor ia natuurlijk ook winst vereiat en hoe hoge:r 

die ia hoe beter, want dan kan h@t bedrijf het gemakkelijkst 

zijn doelstellingen vex-wezenlijltcn o Het. ia echt.er belangrijk 

op 'te merken dat dezc winst ean talten ia van ieta anders ~ 

{1) HoO• Goldachmid'è: noe doel13inden van de onderneming" 

Redo gehouden in 1966/Stenfe~t Kroeoe~ Leiden 



n melijl : en gcod baleido 

De •11~na·~ io h:zt pooi tiove vorschil tua1:10n da waa!'de 

"an de ïroox-tgel:n."achto goedercn en dionotan on de waa.rde van de 

gabJl;>achte off ers. Ecm onlloi."'neming moot due mee1\' waude 0 voort= 

b:rengenn dan ze ®Z' "verbi"ttikt" Gn die waarde wordt bepaald op 

de mn1~ktn d.001· h0·i; ·croifen vim ver~ruikero en voox-tbrev.gerso 

Dit· toon:, aan da.t de ondernemi:ng op de markt bi 

afges·la~m.do De eerato bekommG:rnis van de bed:irijfaleidera ia 

~on afzet t0 vinden voor hun voortb~3ng~io 

Daarom juirat moet een onde:rx:u:,m:l.ng idjn e:tgen markt= 

ondarzoek,organiseren en vooral esn marktprognose makeno Die 

px-ognol!ie moat dos i;(! verder in de ti;Jd rGiken al.a de evolutie 

van onz~ samanlev:l.ng aneller vez·loopt o 

Dit komi in feita neer op het zich ~fv~ag$n hoe de 

maatechappij er over dertig jaa~ Cbvo) zal uitzienç en welke 

plaats de onderneming er zou kunnen innemena Ande~a uitgedrukt 

het ia een spec:i.fi<.::ike ·i;aak van de bedrijftJleiding e:n politiek 

op lange ·Germijn to voez-en. 

Deze politiok geeft aan de 0ndern0ming e~n alg0men~ 

oriint tie en vormt ala he·i wal~o de ruggag:raat ve.n het bedX'ijf o 

Inde:rdaad do hols ondez-nemingç mat z:i.jn o:rganiaatie 9 

zijn pz-odukticmiddeilon 9 zijn workkiracllten~ onzoç zal zich ordenen 

in funktie van dai ene doe1. 



3 1 D0 é cq] nt011:i.ngeü. v..u1 00:n ond0r11.œm:Lm.ll; { 'î » a 
~ r-.. · ,~t;J~:t,.~~\Jko.~/>4 -~,. '.t:W.11,1!<, ..... -.u."W;: •,.JIIIA.'n .. ..A! .. .-,~~~.;fm)c'œ,i!_~ 

' r.. ol:i. ti.~k 111o@t z:tjn ui tth1 uk:t.t:i.ii.g ·~,lll en in ne.uw-

X.a•';01J. :t;.1geno D a:;.,., ar.wl~tc:.Uingon worr.len in. .iji0z>a 

on ~u sto::ner t1,e \;oepaas1;ii-lg ~,an da P"li t:· ek voox- in de 

1ib)i. den von do akt:tv:!. tei c ,,an d onde:rnemingo 

D2:l: .ro,~gamakkelijld; de 'i.;nek van de bof •ij.fel~id:tng 

doo:i.•dn t mrtta,. weet waa.r men naar.to e is troeft c Di 't ~t~lmiü~~rt he·ï. -, 

p~?'1:1en1~el n laat aan de lflidt'lrm toe gezag en v .,:aritwoordel:!.jk= 
\, 

heid o.s.n im.de:ren 01f..)!' "te drageno Dm bedl"ijfalcid®ra 'oeli:lehikken 

z~ over m~er tijd om een doeltrcffen~e kontrol~ ~it te oefeneno 
. :·~· 

Zij be('ltoedt haar ae.n.dacht aan de e.fwijkiàlgen ~,an d wc:rkelijk

heid t oOoVo de doelertel~.ingan en zij kan gebeu:tlijlt e1"·tl>e·"e!'Pll't~e 

~ at~~gele~ treffeno 

Om elk van deze doelen te vc;rwezenliJken noe·i; ia." een 

S'"fog~ an ma ,rox-den opgeo·t~ld d&,t de 11odigia m:i.dde~ $3 dal.ll'·,;o® ..:er 

bes~.il:i.kldng a tel t o Wij tno:ià.en hi~r uit op d.s ~h :..,0 n. ~ u,i-ings= 

yJroblGœ.Giti~k. Deze programma 7 fl me.lrnn h~t 1110gel:n.Jk t~ a. ·n ajdaé 

. objektievcn to bepalan om de \:leg n&ar de l&ng =term.~j:t.1.0 ,:'ekt:l even 

ai' ta bakenen., 

Op ko~te~e te:mijn we~den budgetten opgeat~ldo Het 

~udget ici de ui tdruk!d.ng in t5@ld vo.n he'è prog:ra.mma o · H<at budget 

is tanksteilend voor de afdelingahoofdeno 

{ 1} Gél:i.nier O.. : "Tâches et fonction0 de direction généTale~' 

Editions Homme~ ctTeehniques, Paris~ 1963/Hoofdatu.k 9° 
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Eon budget is niet alleen een middel om de uitgaven 

t~ beperken, maa~ is vooral een leidraad voor het beleid. Het 

a·ccl t een evom·dch't;ig plan voor om woloverwoge:n doelen ·te 

bereikeno De bedrijfsleidera en de afdelingehoofden krijgen 

zo de tijd om de werkelijke recultaton met het plan te verge= 

lijkeno 

In het geval van aftijkingen worden de oorzaken ervan 

opgezocht en ofwel worden dan verbeterende maatregelen getroffen, 

ofwel wordt het plan aangepaeto Dit leidt in ieder geval tot een 

groter inzicht in het bedrijfsgebeuran en in de invloed van de 

buitenwereld op het bedrijfo 



W:t~ hobbcn nu hot kade1· 13®0ehotst, w&.rud.n de bedrijf'e= 

·~ktivi tei t zich af~pecl'to Do badrijft.ù@iding 01"iënt®0rt de ondorncming 

in cen bep::talde :richting en heoft boparùdo doelon· ·.gasteld op langs 

-~~x·m1.jn. o Op lcortol'e ten;•mijn wo:E."cfon pi;"Ogr,;--amms.' a en buelgœrï;tan opge

~ankt ç die d~4 nood~ak@lijkG~wijffio paasen in de lange~termijnko~rso 

Dezc budg,rï;t~m z:tjn 0@n kcm.tl'olcmiddel van da bedrijf'a= 

rak"i;iv:ttc:V, O"IHU." ltortei'0 tijd0p12.nnen o I-Iet woox-d "kontrole" dekt 

hi0r ni@t al1e@n de gewuna bctel,:enis • d:i.e @K"aan gehecht worélt g 

~e.,1!' oolt ( on op de eerBte pls.a"ta zolfs) h~t beg:&-ip 11b@h.ee?'een11 ~ 
11 in ~9, hu:ad h@bben° o 

p~"' !$O~ie~l te !wn tx-ol~x·en bij d<!1J ui tvoe:.ring van d~ p;anxaon e 

ijit i3 oen optiekv io nogal g~makk@lijk aang®nomen wordt? 

~an1° r~i t ia oen cmvollcdigG opvmtti.ng eive:i." da lmdg~itex-irQ.g C 1) o 

D~ two®d('} oetolu.mia irt@l 'G t\Q budg@iio;ring wool!." o.lé 

ô m I"icht&)nOCl" bi,j hot b@1eit1o Zij ot@l t d~ge,r.i,e dit} z@ hante@rt 

iu ~~~at zelf~tnndig b®ali~oingcn te n©filenQ Zo zou het mogelijk 

uo"'den dut d® botx-okkonen zoli' hmi budg©iton opirtol(l.ex,,, natuurlijk 

rek@ning h~udende met d® doolen op lango t~mijno 

Hot sprookt van3olf d&t di@ bu~g@ttG~ doo~ de leiding 

rnooton wo:;. .. deu aang,nomen. 

(-1) F o L îa.oinoky : "Uoa :nd mümso of afficiency controla" 

HQ,x-vv.~d Bufli! ©sa Rev:tow ~ juli=at~gu.a•iau.~ 1955 



Da voo:.rdolon die Ôt\lll"'U:i.t voortvlo0ien . igg0n vooz- de 

= De 1"..i:~eati,Jitei t e:n de ondernemingezin van de betroltken pereonen 

wo&1d:n opgewokt . 

= D-, bedr~.j fsï.@ido!i:".o kum1en gezag en va.,. .. a:i.1 twoordalijkheid 

o,?ei"d::;aagen aan ander~n. 

~ He·:; ~,}hcma van de onderncminge;3ti'uk·i;uur wa.::œ A de besliasingen 

.., emt, B.de programma'a opa·telt sn (; vooi• de uitvoering zo:rgt 

:\"uimt dŒJ plaata vooi• het och~ma 1;1~.a:r J\ de politiek op l ange 

•:,~e:-:-mijn organisoe:r:-t, B de poli tiek op midde!la11ge termi jn 

-".:.1! C de pol::i.tiek op ko;.."te tcrmijno 

De budget'l':ering wordt zo isen in0tTum11.mt vooz- de 

bedx-ijfakontrole, "a tool f'or mruiagement 11 o 

Het ands?e aspekt, namelijk d@ kont~ole ale maatataf 

van de uitvoering van de plnt1neng neamt twee vo~men a&no 

·ren eax-~to im e:r do 0 zelfkon·crolen van de bet:i:okke:ne, 

die onmiddellijk zelf kan merken of hij doalt~effend is in zijn 

beleid, en die geb~urlijk zelf kan ingrijpen als hei nodig mocht 

blijke1:i. .. 

Tenalotte ia eT dan de verantwoo~ding die de uitvoer • 

der van het budget aan zijn overste moet geven. 

2 o De aaneen0chakeling van de bepoting~: 



Vel"m:U.;a do ©ndcx---nemiaŒ @~ tî.© &naI'kt i§ afg@~temd ~ i~ het 

no6'1m1a.l dut ~eZ"~t ran "llcn~al @~n i?amin~ 011aiii. èl.@ afzot wor dt 

g@i:.w.t:n.!>tt. Th@oz-et~.®©h îtm:n m@li'P. 5ieh l!!oeM;l).Ii\tJ ~weingoed e@n 

i.l.nde~ Vetlï:'tz>@lqr,mt 1t:Hll0rtdum 0 bvo h®t p~@du?ttieplani, ali, de 

p~~duktie ~on~~~ ffiô@ita ~ijn ~fzat windto 

Do V®x>ko@pb©giroting tH~©te.t1.t u1 t @l@ü z@ X'®~U,!5'1l;iaeh 

mog@lijke BtehatM.ng w&1n dG @g]ffit}</.; v@ox> i~ehm• piroduk'ii; Ili@ 

Bi©h&.tting otol t ©1@ on~@!'n~~ii!g natuu&>lij~ vo@!" è!.@ TI'mag 

©Ï ~@ wel in 0taat i~ oon r@dclijk@ p~og!!',@~e @pt~ ~t@lleno 

Inde~dasd, bij h®t ~amen van d® afz@t mo@te~ de v&rkcop~ 

l@i~cro ~~k@ning houden ~~t d@ smak@n ~am h~t kliinie~lD 

m@"t d~ ~tx-uktuur wmi hot kli@nt@el @n zijlll ewoluti@~ Met 

!m:r;. ~igen verkoopp0>li ti@k @n hun publie:l t~:t tg;i,n~pannittg 0 

~llZ o o 

Dit v@r~i~t al 00n z@ker@ crv~~ing ®n h~t aanw~zig zijn 

in h@~ b@d~ijt van b@paalde t@~llmiek@~ @f in~t~ument~n 0 

di@ toclat@~ rd@ illlvl@©d Wlll\n ru. di@ f&:1!1:tolr®n t@ ondel'kenneno 

~~t wordt duo duid@lijk d~t ~@n b"dg~ttai~@ ko~trola een 

etJrcmge wet@n@chapp@lijk@ voor'b®l"'eiding eiat om ~an en~.g 

nui te zijn. 

Dit budg0t valt ondo~ h@t gozag wan de v@~kooplei d0r ~ 

die voer·d@ ve~w0z0nlijking ~rvw.1 w@raniwoo~d@lijk wo~dto 

b~ H~t pro~kti@;e!.an m.2,t d@ qon~@toff@n~©'f"oting sn de direkte 

y.,J?e1!.dlflb~t1~ : 

Eenmt10.l da atz@t b@lt@!ll©l O î~an do px-@duktic,af doling 

b@~okenen hoeve@l ~e moet vo@ribr@~g®n ~an_~lk produkto 

Z@ diont darurwoo~ ~@kcning to ho~d®~ m@t de beBtelling0n~ 



die nog in u.i tvocring zlju (ul0 h®·~ gaat om een ondsx-neming 
'1:Lo- cp beot0llingen ~orkt), m~i de t1.jd die elk px-odukt 

van QI@ f ab1•ikaga vrae.gt, met de arui te lsgg~n voorrad~n, 
CD.Zo• 

AJ. dcize :faktoron kurm(!}n bcpea1d wordea cfoor technieken~ 

die ons ve1":9chaft; worden doo~ h®t ope:rationeel onderzoek 

en de bedi~ijfsekonomati:•üt o 

Nogmaala do budgettoring moot grondig voo~beroid 

worden door een weloverdachte organiBatie~ door het 

invoeren van bepaalde methodea ~u teehniekeno Dezs vormen 

alB het ware de in:l:z·at:.truk·,uur vooz, hot budgetbeleido 

Met het produktieplan i~ het mogelijk aankopen van de 

grondstoffen te plan.nan voor de eind= en tuaaenp:roduk·,eno 

Het is ook mogelijk het aantal direkte arbeidauren vast 

te stallan per type van arbeider en per afdelingo Te~alotte 

kan de nodige uitruoting (machines, ge~eedsehappcn 9 enzo) 

geple.nd worden, 

Het proà.uk1;i,oplang he·, verbruik van de g:rondstof'fen ~:u 

het direkte a1·boideb1.1dgc:rl; 9 ata.an ondeT de kontrole van 

de produktieleid.er en élG verantwoo:rdelijken van d':t ve:r-achil.,, 

lende prod~ktie-fdelingeno 

Do andere uitgaven, diei niet in x-echtetreelta verband 

staan tot de voortbrengst, worden voo:r iedere afdeling 

sifzonde1"lijk geraamdo Hat ep:ro~k·t vanzelf. dat men eerst 

aen godrn.ch~ moa~; hebben van de geplanda bedz-i·jf'sakti vi tei t o 



om ·" t d.e k,s.pi:1c::\. ·:ci taltoat0n to(}h i!.1 zelccz-e mat0 reagel•en 

O'P "71Sr;lnde1•~.ng@n in de b1.1d:rijfsak·civ:i.teito De budgetten 

vallen 0&1.ÜGl" do ve1·an·èwoordelijkhoiël. van de verschillende 

af del :i.ngshoo f'der, . .., 

Dez~ begro'èing vex·sch:i.l t van de andere b~groti.1 gen, 

in di~ zin d.at het hier gaat orn oen x-aming van de financiële 

middelen waarov~r de onderneming gedurende do volgende budget

pex-iode zal beeehikkon.a 

Men tracM; Ct'.m schatt:lng te maken van de kaaverkopen, 

de debiteurenontvangaten, de te ontvangen intreot~n on divi= 

denden on gebcurlijk van de voranderingen in het effektenbezit, 

in het 1-tap:.i.taal of in dœ lenin3en op lange te:rm:l.jno 

. .; ~ · Dez@. beg.rotingeopatelling toon·i; a.an dat e~ voor elk budget 

een "J"e1~antwoordelijke :1.0 4 
11Un budge·i; 9 o 'est un monsieur ! " ( 1) 

Eon budgett~ir kontroloayaioem moet gx-ondig voor·b·ere'id 

wo:irdœno AJ~...>,;orana de 'bedrijfoaktiv:tteit in de hand te kunnen 

houdan moet men een gxoto masaa elementen, die deze bedrijfs~· 

ak·i:iviteit bainvloeden, kunnen kon·troloren {doWoZo waarnemen, 

m~ten en eventv.eel beheera~n). 

3o De voo:irop~eatelde e:tploita.!!_erekoninS 9 varliee- tin winstrekeninEt 

en balana (2) : 
---~-- =enn:---

De begrotingen worden daar.na geoynthetiaaerd in een 

(1) Gx-oot AoMo : "De engela=amc:rikaanse lillllthode wan budgetteJ>en" in 
1''U10.dg~tte"•~:lng0 Uï{1,·• ~12\JrSita:t:ria Pol'a Rctterdam~l~~66/po9.5 

2) t11:i1an Gompto.'blo Gf.néral Bl'Jl1go 11 CoN.,EoCoBo 1965/p.pol7}=180 



exploitati@rokoning, ®en V®l'lie@= in winatr~kening en eon 

balan§o Dezo docum®nton h&~g¼~oeporan de begrotingacijfers 

onde:r e@n a.nde:Ni vorm : 

~~ om sen b&ten= ~n laatem.rtaat voor te Bt~llen 

{d0 exploitatierekening) 

= om. eon netto-bedrijf~resultaat ta ton9n {de verliea= 

en winatrekening) 

= om een bo~ld te g®ven van de financiële toestand van 

de ondarneming {door de ooraprong en het gebruik van de 

financiële middelen aan te ton0n). 

a) pe 8W?,loitatiereken~: 

De exploitati®l"ekening kan alo volgt worden voorge.!!l·teld g 

~ 

Beginvoorr.aad 

Aankoop van grondstoffen en 

go0del."an 

Lonen 

Sociale laBten 

Dienaten an levo~ingan 

Financiëla laa·i;0n 

Belaat:i.ng en taksan 

Onderaannemere 

Voorzieningen voor de afschrij= 

vingsrekeningan 

VooTzieningen voor de provieie= 

rekeningon 

Bedrijfswinst 

Credit 

Eindvoorraad 

Varltoop van eindprodu.k'~en 

Verkoop van afval en terugge= 

wonnen verpakkingen 

Beltomsn kortingen 

Bijkomende baten 

Financiële baten 

Werken door de onderneming voor 

haarzelf uitgevoe~d 

Werken en laaten buiten de 

exploitatie van het boekjaar 

Bedrijfsverlies 



D 'o i..,e: .. cmi g l;!;~~lt d(j atl..,l.llttuur daar van al de 

ut n cm do lue,on d.~ voox-tvloeien uit de bedr:ljf's= 

aJ;::tiviteit geùurende da budge"i.:pc!"iodeo "Gt>o~&o=modo" zou 

on kunnen zoggan dat aan de c_oditzijd0 de verkoopbeçoting 

l"om·, m,:,t snkelo elem .nten ·i1an de liq_u .dftoitanbegroting 

~n aan de dobQtzijdo do g~ond0toffenbeg~oting 1 de direkte 

n:rbeidsbegro·i;ing, de kapaci tei takostenbegroting o Helemaal 

ju.ist ta het echtei" aie·l; o 

De verliea= en w~not~ekoning heett volgend voorkomen a 

·Debat 

Bedrijfsvarliea 

Verlies op vorige ja~en 

Uitzonderlijke aubeidi~a 

U:i. tzonde!:-lijke vorlic2,en 

Overdrachten naa1· da •e9!reningei1 

van uitzondorlijke ~Jrovisies 

·lins ·belasting 

N ·l;to winst 

Credi·t 

BedTij fewina ·i; 

\-linst op vor:i.ge ja.:ren 

Uitzonds~lijke winsten 

Winsten. voortlcomende 1ran 

u::i. trua t ·ï.ngasubeidies 

Verliezen op de ,,o:rigo jax-en 

en tti~zonderlijke ~erliazen 

gadekt door p~ovisi@s 

Netto verlieie 

Deze ;;:-olum:1.ng wi:. de netto toestand van de ondarneming 

doen ui tkomen, rekcn:.ng houdende met alle over · ge winsten of 

verliezen, or;. 1110·, de ,d.nstbcla.eting,, 

De balmne a-.;el t t:.a :financ:'!.ID.e toeatand van de ondez,neming 

voor door op de p a:s· .efzijde a:u .. e :.?inanciële b:ronnen van da 

onde?.~ern·ng aan t~ g ven n op de aktiefzijde all beleggingen 
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van die middalen anri. ts geven .. 

Zear beknopt at lt men de balans ale volgt voor : 

Aktief 

Vaatliggonde middelen: 

= oprichtingskosten 

= onstoffolijke aktiva 

= gronden 

= gebouwen 

• 

= beloggingen in ondernemingen 

- loningen voor langer dan één 

jaa.r 

Te gelde te maken middolen: 

= voorrade:.1 

- debitcu.ren 

eindprodukten 

g:.rondstoffen 

= ef'fektenbezit 

Beschikbaar : 

= kas, bank, postrekening 

Reaultaat 

= verlies 

Paesief 

Schulden van de ~nderneming 

tegenover zichzelf: 

= kapitaal 

= reservea 

- proviaiee 

Schulden van de onderneming 

tegenover derden op lange 

termijn: 

= obligatieleningen 

- leningen met waarborg 

= andere leningen 

Schulden van de onderneming 

tegenover derden op korte 

termijn: 

= leverancierl:! 

= leningen op korte termijn 

Reaul·œat : 

= winat 

Het belang van de balane is e mogelijkheid om de financiële 

atruktuur van de onderneming te overzieno Deze financiële 

struktuur kan gazond of ongezonfl zijn en eventueel zijn 

verbeteringen mogelijk. 



HOOFDSTUK XI 

DE KOWrROLE VAN HET BE'LEID 

§ 1 ~-KONTR,,9.L_!_QE DE BEGROTINGEN : 

·1,, De :l.nze"i:;-uitz0tanalyrHl binnen het bedrijf 

a) De mogelijkheden en dG beperkingen van de :i.nzet-uitzetanalyse 

b) Dr:l.e tocpassingcn van de inzet .. •ui tzetanalys@ 

2~ De financiële st:ruktuur vau. de onderneming 

§ 2o ~KONTROLE OP DE VEBWEZENLIJKING VAN HET BU~ : 

1o De ontlading van da afwijkingen 

2. De booordoling van het beleid 



HOOl!'DSTUK II 

DE KONTROLE VAN HET BELEID 

---~---------------------= 

Nadat de budgetten zijn opgeateld volgt het stadium 

van do konti"'oleo Deza kontrolc is van tweeërlei aard. Eerat en 

\oor&l worden de budgetten, die wij in dit atadium beter 

begrotingen {1) noemen, gekont1•oloerdo De begro·tingen moeten 

aan een r0slts ei'sen voldoen, vooraleer ze van kracht wordeno 

In de twesde plaats komt da kontrola op da uitvoering van de 

budgetteno 

§ 1o DE KONTROLE OP DE BEGROTINGEN 

D~ze kontrolo hangt holemaal af van de eiaen die 

de bedrijfaleiding ~an de budgett@n etelto Wij onderacheiden 

hierin twee aspekten: enerzijds ei~en gesteld aan de toekomstige 

bedrijfaaktivitoit an anderzijds ~i~en gesteld aan het tinanciële 

evenwicht van het budgeto 

Wij besteden onzs aandacht eerst aan de ~tudie van 

de bedr1jfsaktiviteit. Een tachniek waarover wij daarvoor 

beecb.ikk@n :lo de 0 inzet-uitzetanalyse"o 

1o pe inzet=u~~etana!_.yoe binnen hot bedrijf (2) : 

De inzet-uitzattaballen hobben in da mala'oekonomie hun 

nut g~toondo Zo wo~den eT aangew@nd om de st~uktuur w&n een 
' 

(1) Budget on bogroiing dokkon hetzelfde beg~ip met dit vorschil 

nochtans : hei budg~t isi •;;&a.k13tellcm.dt de begroting niet o 



Een inzet~ï.1Li'tzGttabel onderschai,H; in 0011 nationale ako• 

nomie varschillende nijverheidaaektor@n 9 di@ aan mekaar goederen 

ou d:i.0naio:u 10ve1·en. 

Deza tes.bel geo:ft zodoonde de ~truktuui" w~ex- van 

de leve~ingen tuasen d© veraehillende nijverheidssektoreno 

Het is hiermee mogelijk geblaken na te gaa.n welke weerslag 

een goplande verhoging van de p~oduktie van bepaalde aektoren 

zal hebben op de gans~ ekonomische struktuux- va.n ee:n. land,, 

De iuzet=uitzottabellen hebben zich dua als een plannings= 

instrument opgedrongen. 

Deze analyse kan echter ook in de bedrijtaiakonomie 

toegepaat worden9 

Een onderneming die ove:i:~ vaïC"sch.illenclle fabrieken of 

afdelingan beschikt, kan de Btruktuur van de levering ~an 

goodo?~n en dienaten tuasen de verschillende afdelingen in 

e0n inzerc-uit:iwtlllntrix aamonva·l;teno In i'eite komt dit.neer 

op het ui·èe0nplooi~n van de kostenatrulttuur van de ondernemingo 

Praktioch gozi0n 1 zullen wij eon ondernoming onder~ 

schciden in koot@nplaata0n {1} en in v®rkochte of voortgebrachte 

produkten {zie tabel 1}o 

((2) Varheyen Pollo : "De input=outputanalyae binnen de onderneming" 

iutree~®d® 9 Katholieke Hogeschool Tilbux-g/Winantsv Heerlen, 1965 
C 1) Een koateinplma ta ia een altti vi t~i tskarn in e@n bedrij f, waarvan het 

mogelijk ia alla koeten te b0rekenen en waarvan de aktiviteit 

hcmogean ~u duurzaam iao D@ maat ~an deze aktiviteit moet toep~sse~ 

lijk zijn op do uitgavon van dez~ korntenplaats en op de produktenç 

0 0 ./ 0 
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De tnzet=uitzotmatrix zal dua zovecl lijnen en 

zoveel kolommen bevatten nla er kostonplaatsen en produkten 
z:f.jn. 

00./0 Parentes.u J. en Charmont C. : "Calcul du prix de revient et 

comptabilité induatrielle"/ Edi·tions Hommes et Techniques, 
Paris? 1961~ po 81 



• 

,!abel 1 

Kostenplantaon 

~indprociukten 

Grondetoffen 

Dirokte koaten 
1 o Lonen a· o· a • 

0 

0 

r 

Kap&citeitskoaten= 

1 
0 

0 

" 
1 

1 
0 

0 

0 

Ill 

1 
0 

0 

0 

n 

1 

" 
0 

0 

p 

aoort@n 1 

TOTAAL 

WINST 

TOTAAL 

0 

0 

0 

q 

Koatenplaa·tison Tussen= Eind= Afzet Totaal. 
produkten produkto 

A E J s 

T 

u 

V 

w 

X 

y 

z 



De gegevena~ die in de t&bel verschijnen, bekomen 

wij uit de beg:rotingo Enkel de vakken die e~n liatter bevatten, 

worden gevuldo 

De kolommen geven ds kostenatruktuur weer, de lijnen 

de afzetstruktuuro 

In de kolommen van de koetanplaataen (waarin ook de 

produkt:i.ev~ koatenplaataen begrepen z·ijn) vullsn wij de begrote 

kapaciteitskosten in (per af'deling en par koatensoort) (in vak B)o 

In de kolommen van de tusaenprodukten en de eindpro0 

dukten geven Wij ach'l;ereenvolgens aan : 

= het verbruik van iedere grondstof voor elk tuasenprodukt en 

eindprodukt: in de vakkon G en M 

= de vakker1 F, Ken L (de doorberekening van de kosten van de 

produkten onder elkaar) blijven voorlopig nog leeg 

- de uitgaven aan dirckte lonen (onderverdeald volgena type 

van arb~id of a~b0ider) in de vakken H en No 

Ten~lotte kennen ~ij ook nog de omzet (vak R). 

Als wij deze geg~vens hebbon~ kunnen wij de kosten van 

de kost®nplaatsen doorrskenen aan do koatenplaatsen onderling en 

aan de tuas~n= en eindprodukt@no Dit gebeurt volgens gegoven 

verdealIDleutelao Wij vullen zo de valtken A, E en Jo 

Dit g®eft de afzetatrulttuur van de kosten van de 

kostenplaatsen over de andere koatenplaateen 0 · tussenprodukten 

en eindprodultten. 



Na deze 3tap kunnen wij de vakken Fen K vullen, 

var.mita wij de totale koaten van de tuasenprodukten kennen. De 

vakken Fen K geven de afzotatruktuur van de kosten van de 

tueeenprodukten weero De verdeling van de tussenprodukten over 

de eindprodukten geechiedt volgens de gegevene van de tabrikagemetho• 

deno Hetzelfde geechiedt met vak L (do verdeling van de koat·en 

van de eindprodukten onder elkaar). 

De laatBte atap boataat uit het berekenen van de 

kolom= on rageltotalon om de totale inzet en uitzet te vindeno 

Een opmcrking wat betreft vak Q: hierin plaatsen 

wij de totale produktie per eindprodukt, gewaardeerd aan verkoop• 

prijs 9 zodat wij ook do winst per produkt kunncn te voorschijn 

halen (vak P). 

Wij hebben nu de ganse kostcnetroom van het bedrijf 

in een tabol uiteengeplooidc 

Vooraleer wij de toopasaing van de inzet=uitzetanalyse 

in de budgettaire kontrole gaan ondorzoeken, willen wij het nog 

even hebben over de mogel.ijkheden on de beperkingen van deze 

analyseo 

Zoale in de makroekonomie kunnen wij de weerslag van 

een verhoging van de produktie van bepaalde artikelen op de 

gehele kostenatroom van het bedrijf nagaano 

Veronderstellen wij even dat de bedrijfsleiding 

voor het volgende jaar de produktLe met tien procent wil verhogeno 

Zij 1-can dan beroep docm op de inzet=uitzetanalyse om na ·te gaan 

met hoeveel de uitgaven aan grondstoffen, aan lonsn en aan 

alle andere kosten zullon toonemen. 



Tenminete dit ia wimkuudig mogelijk. 

Ala do badrijf~leiding deze reBultatèn werkelijk 

wil gebr :i.kan voor planningdoel@inden 9 dan moat zij bewust 

zijn van het fei t ds.t de inzet=ui tz0tanalyse sloch·cs een 

algemono aa~id:îd!g vs~3chaft o De Teaul taten mogen geenzi.na 

als nauwkaurige gcgeveœbeachouwd wordono 

Dit is ~ ... o wijtan aan het feit dat de inzet=uitzet• 

tabol ~on lineai~e koatenatruktuur veronderatelto Als de pro

duktie van een bepaald artik l met tien procent stijgt, 

dan atijgen ook do uitgaven nan grondatoften, aan lonenv de 

veranderlijko !a de vaste koaten mst tien procento In de 

werkelijkheid zijn allo koat~n ochtor niot lincairo Aldus 

is de extrapolatie van da koaten door middel van deze tabel 

onnauwkeurig en it>J doze &nalyae ongeachikt ,roor een 'begro= 

tingaopatellingo 

De planning door middel van de inzet=uitzettabel 

,.a sleeh'l;s te inte:-rp:reteren ale een globale indikatie en 

dit slechts op ltorts te:&-mijng want de onnauwkeurigheid 

miijgt naarmato men zieh verwijd0:rt van het oorsp?onkalijke 

etrami@no 

De inzet=uitzatanalyae vindt in de bedrijfahuiahouding 

echter andere toepaaaingen, die rekening houden met toestandenv 

die eigen zijn aan de ondernemingo 

Zo noemen wij op 

= Het ~cheiden van de doorberakende kosten in primaire kostensoor

teno Ale wij even een blik werpen op de inz t~u1tzettabel, dan 



zien ~:g à.at in de kosi;@ni:rtî'uktuur van elke afdeling en van • 

olk p:rodukt~ naa.oi d~ primaiïr@ kt.rntGn (grondGtoffen 9 lonon 9 

onz.) ook nog doorbeTekende kost@n van andere atdelingen 
voorkom'ltn. c 

Dez® dooE"ber@kende kostein zijn ~en aandael in de totale koa~en 

van ande~o afdelingan en deze kostan bcvatten ook primaire 

koston, zos.l~ grond::rtoffen @n lonen. De bedooling is nu het 

t.umdael van elk van d® prime.ire kosit@n~oorten in deze · doo,:.,. 

'berekend~ ko~ten te onderachoiden. 

= Wij kunnen ook berekenen hoe son atijging in oen · primaire 

koatensoo~t zich uitwerkt ove~ de verschillende afdelingen 

en produkteno Dit leidt tot gewoe1igheidaanalya~ao 

= Tenalotte kunnen wij ook het effekt Mgaan van een ve~ande~ing i~ 

de verdeeleleutelso Iiet spreekt vanz0lf dat andere werde .. <=> 

sleutels de gegevena v&n d@ inz0t=uitz0ttabcl zullen varanderen, 

en bijgevolg zal de struktuur van do kostprijs van de p~odukt~n 

voZ'andsren~ 

Wij kunnen zo verechillende koatensyatemen met @lkaax- vergelijkeno 

Als het bedrijf ovo~ een computer beachikt ia het gemakkelijk 

de~elfde bcrekeningen anel acbter elkaaT met telkens andere 

verdeelaleutels uit t0 vo0reno Deze m@thode noemt men 

simulatieo 

Wij willen nu dezo drie toepasaingen nader bekijken en 

zien hoe zij a~n rol kunnen spelen bij de kontrole op de begrotingo 



= het t.1cheidein \'U1. de doorbez-ek@ru.\e kosten in primaire kostenaoorten 

= de uitwe""ldngen op do !tostprijB nagaa.n vmn q}en verandering in 

de p~imairo koatsn 

= do invlo®d van ande~o VG~dael~leutel3 onderzoekeno 

1°) De tabol lo.at one eerot en voo~al toc da doorberelcende koatan 

te ruchQidon iu priramire beat~ndd~len. 

Ui t de tabol kunnen u:l.j op di·t ogenblik elechta opma.ken da·t de 

ko~tprijs van @indp~odukt X boataat uit g~ondatoffen an andere 

direkt~ koatanç tuss@nprodukten en doorborekcnde koat0n van de 

kostonplaata@no Mua~t zoal~ wij reodc g®z~gd hebben~ in de koaten 

vanwag~ de tusl!lonprodultten zitten ook nog grondstnffan en i,; de 

\tostl!'m. vanw0ga de kof!rtenplnatswn. zi tt~n ook lonan~ enzo" 

Wij zouden graag hoi mande~l v~n die veT~chill0nd~ priwai~o kostan 

uit die docrbe~okùnde {secund&iro} ko~tsn hQl@no 

De Gerr.1ia, a·te.p bel3taat in hl)t beroltenen van de matrix van 

de roohtratreskao co~ffioiënt~n. M~n belrnmt de~e ma.trix dooir 

in d@ inzet=uitzettab~l ®lk ~lement te ve~vansenç door het 

quotiiint van dat bowu~ee @l@ment gedocld door zijn kolomto'i.aalo 

Wij g0b~uiken voor deze ni0uwe matrix dezelfde symbolen ale 

'U'oor do iuztri~•~u:t tzet t&b@l, me.al" wet e@xi ( 0
} (bv o A @n A O ) o 

Voor elle a:t'zonder11.jke @lement@n binnen eGn wak van d~ matrix 

zullon wij kleine letter2 gobruik®no 

Wij kunnen dan de volgende ve~gelijkingen achl-ijven 



r .. i 1 

{v 

V lll1 ta 

·2 0 0 • 0 0 

= ·t OOt • O l 

• . ., 0 •'· :1 • t."" .. • :::: .. .t:ft,._.t::. 

J ,L 
J 

en vc~mits dj = e . 

+ (J. 1 .. ,1 "J. 

kunneu 'lirlj C:3ClU'iJVOt!. : 

0 , ♦ 0 Ill '-'.). + j. • • • 0 . 
:&.rn :i1 + jin ~ s 1 (II~1} 

{voor i::: 1 ••• •• 1) 

(VO<Ji.' ,j ::.: 1 •••• • l.) 

{VOOl' j :.: 1 o ~o•• l} 

a 0
. 1s~ + a 0

• 2e2 + n ooo o + a 0 . lBl· + e. 1 + • •••• + e. ❖ ji·i 00000 
J. , :t. 1 1. :..r.1 

·',· j.! li; 3, 
• .\.ll :-1. 

(voor i 'l o • ••• 1} 

Globeal kunnen wij dan echrijven 

( [A 0] • [ s] ) + [ E] + [JJ == [S} ( 1) 

Ande~zijda geldt: 

b11 + b12 + •·••· + b11 ~ xi (vcor i ~ 1 •• , • • q) 

en ve:;:-m:i.te 

b o b.:i -t 
ij ~ ~ 

• d 
j 

en 

dj::: oj 

kunnen Wl.j ~cJ:,.rijv{)n 

0 '1..0 i1~1 + u i2a2 + oo ■ o oo 
Cl 

(voor i = 1 ■ •o• o q) 

( voor j ::: ·1 , • • o . l): 

(voor j ~ 1 ••• • • l) 

· -;B :,;: X , ..• 1 ·'. 

{Vî:Oî' i - 000 ♦ 0 q} 

(Ilf2) 

(II ,;1} 

(Il,~-) 

?IIg!,) 



[B"] r ] [xJ L. 

U· t e -· 'J 1[ ·, i; 

[Ej r [ ·1 .... 
] ï~ ~] ] = l\ 1- .! 

[Bj r [.i.1 J . [·1 = Ao] [s] 
[s] [-1 JI ~1 = 

1 c C··J r ] ),l .. 

en :rekenil'.1.g ~oudcm ~ o mec "1, ô: 

tx I .! .. 

en als men él.. · (Jk ··cz,en [8] eu Eù vervan,g·t doox- de oo:1; ... 0p:ronkelijke 

mo.tric®a .E. art 

0 0 

'l'I~6, 

(II,7) 

(I.e ,8) 

Z(, geeft h~·t fië..UV:1ecl imu tl'il q k0Gh.1;.1,r3oorten aa\i in. de tic·mî:'b®X>ekening~>~ 

v·au do l .kot1tenpla::.1;cen. 

De volge~1de sta·? bevtua'i; r:>'>r ecnvc.\Jdigw;.;g in h~-~ ?.er.ht~z-lid 

mn -vorgeJ~.jtc··.ng (l:r~8) uit te ws·"t 1, J::j boltomc.m cla.,i eon 

q maal {m + n) m;a,tI'5:.c ; dit; w:n '0;ge;1, dEr~ ao q ko;:.;tonaoorten 

x-0ch·i;t1rt1"'eolw ove, ... de .. '·uBs npî.'o · uk';;il;n on de n eindp:i."oduktcm 

verdeold z:l.j:n. 



D ko tcnp: m:.tn · :rd 1jnen zo "u:i. t de omloop11 en de inzot= 

uitz ttab ~,~dt alzo (tabel 2) : 

Tusaenproclukten 

E ndprodulcten 

Grondatof:êer,. 

ICapac i te i ·';okoa t en 

r TOTAAL 

1 WINST 

1 

• 

0 

m 

1 
0 

0 

0 

n 

1 
0 

0 

0 

p 

1 
0 

0 

0 

r 

1 
0 

0 

q 

1 TOTAAL 
,,--------·--------~!.---------i,.-------"--~---

Op te merken valt dat de tuasen= en eindprodukten nu el 

kapac:i.tei t.okoaten in hun kolommen opnem n o 



br k~ ingm.th oc r t ·oegepast als men de 

.us npro en z lfs c · i dp:rodu.l on :m d irnstp:rije van de 

ein p::t'odukt I! 1 1 .ar.:l iden in pri1w ir ·oo-cen.u 

Eindprodukten 1 
0 

0 

0 

n 

Grondstoffan 1 
0 

0 

p 

Direkte lcosten 1 

r , ____________ w ______ _ 

Kapacita:Uokost n 1 

" 

q 

r;;;-AI-, --·----------------.-, 

1 l
----pc:::_.:.;;;_.,._~----1 

WINST 
jToTAAL -~-----------· ----,-------• -

,-----------·------·--•--·--------·- ----------
en tenelott (tabel 4) 



Eindprodukten 
1 
1Totaal 

Tabel 4 
1 2 J O • • ••••• n 

Grondatoffen 1 

• 
• 
0 

p 

1 Direkte kosten 1 
0 

• 
0 

r 

Kapaciteitskoaton 1 
0 

Q 

0 

q 

lTOTAAL 

J-JINST 

JTOTAAL L 
Dit geoft uns de otruktuur van de koatprijs voor elk 

produkt. Dezo etrukt uur kan ale barda dJ.enen voor r en tabili tei te= 

atudieB on evcntuGol loidon tot a npaasingcn aan het voortgebrachte 

produktengamma. 

Veronderetellen wij evcn dat de bedr1jfsleiding ernaar 

streeft het aandeel van de lonen in de kostprija van de produkten 

onder aen bepaald percontage te houden, om niet govoelig te zijn 

voor atijgingen in do loontarieven. 

Dank ztj de inzet=uitzctanalyse kan dit gemaklcelijk van 

de tabol 4 afgolezen wordeno 

--



a 1 e o"'g 1 

• ,nnen ri, a .. :;regel0;,. gan ·i.: ordan zoala het vora:ndor.en van 

h t p:roduk 1;eng t:1ma., het fU, uden van rniu.ç er ru.·i> : dsinten= 

sieva i brikage 10 .h.od.al3 ~ {am o • 

Dit is eleoht a· . ,roorbecldo Het ia mo~elijk dat 

~ n ~ cL-:-ijf jv.int het t .. :ao,rergostclc:le nue·,:reeit .. liet ga.a-t 

r "10chts om aan te to on oe deze l;och.n:. k er ~v.1 toe 

Op te merk«rn. ·al·!: da·~ de ganee berekening ook in 

éémnaal kan gesch:i.eden ·· t', plaatf! van in c.'\I'ie otaclie.. 

De vcrgelijkinge~ zoudon r dau zo ui~;:z. 1.m : 

/'· ~- f,;O . 07 

l~ [07 r1 ro 
J; j 0 

.,_ ~j ::: l 'ii:'. OI ~3) ~J 0 Lo 

ro G" 

M1 
rs1 

m ~- no 
j 

{.. fr o { II , 6 ) ) No 0 ri C 

0 0 ~-- }!.I 

Ilç9) 

{II~lO) 

~ 
0 

~] 
ÏC1 c;o No 7 r A' E• .;'j ~ 

1

~ 0 °J•fr. II,8) 
10 

! 
w ::: Ho 

N° ! 0 !1 = 0 F° K0 O T O (II, 11 ) 
' 0 lJio 0 0 ; L o o x. 0 o o u -, 

2. ) Een -i; e do mogolijkheid ran de inzat= 1 :i\tz.et;·i;nbel ia da:" men kan 

ne.gai.an welkc ,io in loed :i.o van oen vm?tm.dcr:.i.ng in het bedx'ag 

va \ b pa' e pl ~.ma:·.r1_ .:<ut:1ten 11), 



E; knnTI n om; hijvoorhecld u::?,1ragen wat e:r zou gebeuren 

al~ d · l} •:'..jl3 •an c~m 'bcp&.alde ()l'Ondetof plotaoling steeg,. of ale 

de lonen ocn vci·andcr:i.ng 011d0r ging2n. 

Wij vcrtroklten daarvoor van de matrix van do primaire kosten: 

~ 
G 

·1 H M 

0 0 

Voronderotollon wij nu eon and0ro matrix van primaire koston 

zaarin een bapaalde koatenaoort gestegen ia. 

Wij kuruum d· n hot verechil trel<kan tueeen de twoede matrix 

en de oorste en wij b®komon. 

G 

Il 

0 

FJ M 

0 

Dit is cen matrix dio alleen mas.r da vercchillon weGrgoefto 

Uit deze mc.trix trokt men do ovoreenkorastigo ma.trix an de 

rechtotroeka0 c arrici~nten: 

0 

0 

0 



~ 
0 ,~J liiB)• 

0 

~ [ A• E• '.]-

1 ts 0 

~ 0 :ai 0 • = 0 Fe Kc 0 0 (II,12) 
0 0 O O L 0 0 0 

l-. --
Do berekeningprocedurc is dus 1:>.ltijd dezelfde maar w-lj zijn 

hier vor'trokken van een ma tril: 9 dio enkeJ. da afwijkingen bevato 

Dit atelt ouc in astaa·i:; de verdaling van die afwijkingen 

over d9 verschillcnde koatenplaataen en produkten te ku11.nen 

volgen. Het ia zodoonde gemakkelijk na te gaan welke produkton 

en welke altti vi tei ten gevoelig zijn voor veranderingen in 

bepaalde koeteno 

Wij verondoratellen a,1en dat de bedrijfeleiding voor de 

komende budgetperiode brede scho:nm0lingen verwacht voor de 

prijzen van de gr.ondetoffen. Dezo techniek stelt d0 leiding 

:tn eitaat de invloed van die prijsaohommelingon na te gaan en 

de oventuelo 11ltuetabere11 produk·i;on op -te epol"on o Het wordt 

dus rnogolijk voo:rzorgomaatrogolGn te tre:ffen (:Ill de 'budget·ten 

evontuoel aan te paaoan (bv. door een ander prijaboloid 9 een 

gewi~jzigde ver.kooppolitielt, e.ndero produktiemethodeav anzo) o 

J 0
) De darde mogclijl::heid van de inzot=uitzettable~ die wij 

aangeha01.ld hadden, ia hot nagnan van het ef f elct van een 

varandering in de verdeelaleutelao 

Ala men da ve:rdeel~leutela rn&kt verandert heel de 

atrulctuur vau de doorberekening en bijgevolg ook de a·truktuur 

van de kostprijs on de schijnbaro rendabilit&it van de pro• 

duktono In dat opzicht kunnen verachillende koatenaystomen 

met elkaar v rgeleken wordeno 



l:it~n ·co 1 oen oorOL"-H~l te ,,orrnen ovor- f.!.e ~ pla11da b(:.)drijfs= 

tüt'tiv1 to:.t. Op g ond van de u:i.tgo•roc·~de analyao ku:nnen de 

begro-tinge:v. an f,,paet woz,den,, 

Er. besta.at ©chtcr 110g 013n nndor~ kontrol® op de 

bogx-otin,; en d .zc ia ge;~:ic:ht op hot mu"lerzoek van het i'inan= 

eiële everrnicht -;a do begroting o Men moet het onderscheid 

tueoen 11bodriji'eukti~1:l.tei t1t on 11 financieel even~icht" e chter 

niet te aohorp stellono 

Het gaat hier niet om ~wea onafhankelijke begrippen 9 

maa~ om twoe aspekt en van dezelfùa werkelijkheld, nameli j k het 

bedrijfsplan . Elke vorandering van het bedrijfaplan heeft 

zijn invloed op het financieringapl~n ovenala een herzi ening 

van deze les.ta-te zal gepF-,ard gae.n met een aanpassing van de 

bedrijfsa .. ttivi tei·t . ilet onde;i;•ocheid ia eorder me·thodologisch van 

as.rd . He't etelt t-wee mogelijke benaderingen voor van de begrotingo 

Om het financ:.tële evenw:l..cht van de begroting t e onderzoeken 

grij:t;iar: w:i.j tcrug nae.:\" de bala.nfl en de verliea= en winstrek eningo 

Deze dokumenten stell n imme:rs de i'inanc:i.ëlia struktuur van 

het bedrijf voor d.e komende budgetpm.~iode voor., W:Lj paasen daarop 

dan de ratio-~nalyse (of kengetallenonderzoek) to0 ( 1) • 
• 

Een kengetv.1 drukt de vsrhouding uit tussen twee groothedeno 

(.1) AFCOS {Aasociation Fx-ançaioe dea Cont!leila en Organisation 

Sc~.entii':i.quo) : "Les Ratioe~ o!!tilB de geation"/Lea Editions 

d 'OrganiC1ationt Par:l.t?. 1958 



h 

of 

W:ij r. o ,.· nu •Ù 

e buJ. ;., , p -;~ . 

pn:~ ~-·· 
Sch llden o:•J 

1 

n d~ vo!·houà.ing tuesen 

·,. J..h tok~ 1.0~d zijn voor 

ï~:..-'.!2·$ do.~achik'baer 
· n•t.i g dagen 

Deze kenget· 11em d:l'ultk_e;:, de kapac i tei t uit van het bedrij f 

om Eta.n z:t.jn tSchulden te voldoen . De 11 1" i n hot rE!chterl i d van 

de VGi."gelij_~, n.g a tel.Len ee. min:i rm.1i:.verhouding ,_roor . De badri jfs= 

l @iding kan -vau L;e vo."en ocn hoge:o vex-houd:i ug voox-opatellen o 

~!1-4~.2J? ~i~~c j~erm:'1.~l_:g_ 
Sohuld~ll op lrni·t tormijn > 

Deze vc:..--l·ouùii.lg diruk~ 1ï1:1 gcvo~lig 10ièU::l8"Taad ui t van de 

ondGl' ne ning a.en konjunk•'· w.•ve.~~~ ·llijneelon. 

Alo de ·1ert oud:lng ·an :?iti"'Lllc::i.abre;:unen op lange termijn 

t ooov , fin&noiebromi®n op korte termijn hoog ie t batekent dat dat 

de aktiv:i.t@it van ds ond0r,1eming betx-ekkel:t:jk ongevoel ig zal blijven 

voox- lo;-edi6fb epe:rldngen {bv • ) • 



= 39 = 

Z0 ool!: zal een v0r t:;~uging vaa b.0t ve1'kooprythme 1 

te w:Lj·i;on ua1n con ekonom:i.zch Ji'cceesio • de bctalingen aan de 

lmre:ra11cier.~ minde:r vlug :tn gov~&l" st~llcm o 

on 

of 

Tonalotte 

Bed~~~ 
F.i~en kapitaral 

Bed~~i,!.!3Winat X 19.2. 
Metto=omzet 

Jiedr;_;i.f.§Ei:E-f\ t x, 1oq 
Toeg0vo0gdo waarde 

> X 

> X 

om do renda.bilit®:i.t van het eigen kapitas.1 ~n van de bedrijfs= 

alttiviteit te meten,, 

Dit zijn de voorm.w.mste kengotall@n om de financiële 

atruktuur van het bedrijf te ken~ch0to@n en die op korte termijn 

boînv1oedbe.lll' zijno 

Naaet dez~ eerate gro@p kengotallen zijn er andere 9 die 

deze kengctalle;.1 na.daz- on·UGdev. of ve:1.·ll:la1"ono 

Love1,.ancierskrodi0t + t0 batalen ~ffektan - -·~~~~--~ ,.,......,.,, .___.. 
Aankcpeu van d® la~tste drie maanden 

Deze v@rhouding geeft een gedacht van het krediet dat 

de ondern@ming van de leverancieTs krijgtc Eventueel kan een 

akt:l.e ondernomen wo:rden om lange:i:'0 'betaling:stermijnen te bekomen. 



De lcicU.ng kan een beps.alcI0 omloopanelheid opleggen 

aan de va~kochte goodo~onc Deze omlcoponelheid zal echter 

grotendeels afhangen VM de av.rd van de produkten. 

,!J_;_totaando vg,r.d~gen 
Verkoop van de lnatatc drie maandsn 

Di·t geeft de door het bedrijf toegeetane kred:ieten weer o 

N tte. verkopen = v0rbruikte grondatoffen 
Netto verkopen 

Dit kenge·tal otel t da toogevoogde waa.rde voor. 

Ala de opgestelde begroting niet aan de geatelde eieen 

voldoat, zal ze aangepnst of horzion vordeno Hier valt echter 

op to merken dat do opgelegde verhoudingen niet zomaar gelijk 

moeten zijn aan w ·t algameen geldend is. Deze verhoudingen moeten 

beachouwd worden in funktie van het bodrijf zelf en van de bij

zondere oroatandigheden wnarin het zich bovindto De opgelegde 

wa rde van een kengat 1 kan zelfs vex-anderen in de ·l;ijd e Het 

1e denkbaar bijvoorbo ld dat de toegestane kredieten ruimer of 

beporkter worden nnargolang de periode ~n de omstandigheden waarin 

het boo.rijf zich bovindto 

Deze lijst ia vorrG van volledig. Andere kengetallen 

kunnen er bijgcvoegd wo1don en bopaaldo ratio's kunnan verder 

uiteengobrokltcld wordon :ln o.nders kengetallen,. 



§ 2. D:r.: KO r'.i?R ,I,"'": OP DE VERW:'i:ZTI.~LIJIO]fü VAH HET BUDGET ; ~---~ ~•---.::u,-~-----------....... --------------

Na nt de be l'Otingon getc.wt ucrdan on door de lei ding 

worden a~ngenom0n oru di~nat to doen alo budgotten voor de 

komende 1,oriodo, kor.it ho', Ol'OP aan de plannon goed ui t te 

voereno Do kontrole op de uitvoGring geechiodt op tw@o manie= 

Eerst en vooral kan alke verantwoordalijke zijn 

eig n verwezonlijkingeu volgon en beool"dolen in fun~t:1.@ van 

het budget o Al~ or o.fi1ijkingon optrct1on kan hij zclf maatrege= 

len trsffcn em de toeotand to v0Tb0terono In do twe~de plaats 

mot do vera.ntwoordolijke van elk udg0t u:l.tl.eg kunnen var= 

~ehaffon aan zijn ov@rDte voor d@ vaotgootolde afwijkingeno 

Dit et 1t dan de bedrijfclciding in ota~t zelf boelisaingon 

te nemon om o toeot nd bij te r~gQl@n~ 

Deze afvijltingB1u1alycH, g0oft cen d:loper inzicht in 

het be ijfsg~ euren. Als men bepaaldo faktoren uit hot oog 

ho• f''i:; vex-lore l:>ij d{' planning, komt d:l.t omuiddell:!.jk aan het 

lioht en de plannin.gm~thodo kan zo galoidolijkaan doelt:reffender 

g0maekt woràsno De budgct'c0ring ale hn trolemiddel wordt aldua 

met de tijd vervolmaakt9 

De afwijkingsanalyoe biedt de mogelijkheid een oordeel 

te vormen ovar hot bel0ido Voor iedor budget (dus voor iedare 

vc1"aniwoordelijke} beircaan 01· nam1kem'ige doelotellingen o Deze 

doelatellingen zijn geoijfcrd en kom~n voor ondor de vorm van 

c·.jfera of van kengetallono Anderzijda moet iedore verantwoorde= 

l~jke do mogelijkhe:d hebbon de waarda van deze gecijferde 



v r 1 belc t met • n ~ n .o- , hij o • d middelen 

be, c li· .. on om d i r l e va.ri .-:lez vari belon d o tref'feud te 

e·~nvlo d no D e ri e~.em n e :1. tell n h'-'t 11 t.uur ord" 

dual' van "'ad 1 'budg tve .. " n ·, oor c:1 li ke { 1). 

De fwijkin en ve~gelijken de work lijkheid met het plan. 

De plannon van een ondorn ming omvatt n anerzijda het bedrijfsplan 

en andexzijda bepaaldo programma'a die niet in organisch verband 

tot dat bedrijfeplan staano Met bedrijfsplan bedoelen wij de 

verlcoop van e n bep alde hoeveelheid produkten (bvo) en al wat 

dat met zich meebrene;-t : produkt e, aanltopen, enz • • De andere 

programma's omvatten j_nveatoring projakten, programma ' s van 

wetanechappelijk onoerzoek, cnryo• 

1°} Dit b rijfsplan ia gabacecrd op het verkoopbudgat. Er 

een bepaalde omzet gcplando D~ afwijkingen die hier 

belang h bben z·j 

(W} Omzet - (B) Orn~ t (2) 

De afwijking wordt onderverdeeld in eoortgelijke af= 

wijkingen per produld : 

(Wl Omzet ( i) = (B) Omzet (i) 

(1) Lauzol en C:l.'bert : •1Do Ratios au Tableau de Bord"/Editions de 

1•1<;ntreprürn mode:rno, 1959 

{2) Wij gebruiken hi r {W) om do , rkelijke grootheden aan te duiden 

en (B) voor de gebudgetteerde groothedeno 



= l;.3 -

voor i - 1 ••••• n 

wa.ar n hat aantal prochtlttan ,,eergeeft . 

Vermito de omzet hot p:codukt is vo.n een hoeveolheid en 

con prijs rnn men elk van deze aiwijkingen per p oàuk't 

scheiden , in hoeveelheids= en prijsafwijkingen 

(B) Prij.o (:L) [Cw) Hooveelhe:i.d {i) - (B) Hoeveelheid ( i ~ 

en (W ) Hoeveelheid (1) ijw) Prijs (i ) - (B ) Pr:i.je ( i ll 

2°) Oro deze omz0t to 'borciken iD een bepaalde produkti nodig o 

Deze produktie vrau.gt: 

grondstoffen 

arboid 

indirekte induatriëlc kosten 

Wo:t; de grondatof' fcm batreft kum1.en wij voor :l.eder p::ro

dukt het vorbruik va.n ieclero aoor·t; gron otof no.go.an .. 

Dit vo ~ 1·u ' k wo1~dt dan nog onde1"t.rnhoiden in hoeveelh.eid 

on in prijoo 

Wij bokomcn al:io : 

(B} Prija ( j) ~B) Hoevcclheid (ij) = {W) l!oevselheid (ij ~ 

an 

{W) Hoeveelheid (:i.j) ÜB) Pri;je { j} = W} Prija (j il 

voor i ~ 1 ·· •• o n 

voor j = 1 oo••· m 

we.ar "n11 hot aa.n· al • .,,.oo!'tge raehi;c pro ukten is en "m" 



1 op 

1 i .t o. :p 

V · ij <1ui t 

l1 po1· Pi' )Ù Îl"t Gll r, 
D zo n nog t · n hoev el= 

1 .i .., ( ow ~• to m 11m.: (:n) .n prij af' ti · kin ·on 'loonta.rievcn) o 

.enolot·e komen de ind~ ekta i1du0triilo kootcno Onder 

dcza ·~, ... a en begx•ijpen wij de koste11 die in oen (zolcere) 

ve:.·h u ·::.ng a ua:. tot he · pi•oduktv .rloop {bv. ge:i:•o ,dachap u 

hulps·i.offen, ~nz.) gra!'ielc 1) 

Gr.af·· ek 1 
----T 
Loat n /~tande.a:.rdprijo 

,,,, .... 

~~ 
1 

/ 
_/ _____ _,_ ________ V 0 

ko, ton 

· ,,t r c. t ovenrodi .. Dit :is te wi; ten 

De v.. nù ..,,1 ·· jk o. ·:en 'irn.n hu 1 e.nt lt nen ook niet recht 

en •. 0 ig b:: ~\ken maar d lcrd of atijgend evonredig Czio 

g1~afioï. 1) 

:tn ie koctp:r.ija van een pro ukt wor t cen bopaald ae.n~eel 

e.n dia k~eten gerekend. Me drul .. t d:1.c indur.rtriëlo ko ·ten 

u · t :i.n varà elee hoclen ( 1}. (::: VEL 1 rij het varloo,:, 

van d'e koDten kunne achatt n vooI e:ïk peil van de 

an di verdeeloanh den 



• H 

f ) van d ze k at.en ,vooJ. eç;1n bep o. ùde ektiv:1.t@it te delen 

doo1· het aai:rt.mJ. ·., ~rdoel enhedon om d.o stand ardprija (:a: SP) 

ve11 ~ulk een v~rdeel®onheid te bekoucr..," Dczo o ~ru1daardprijs 

Zell ch r Vel'BchilJ. ïl ~oor elk altti vi toi· opijl o 

Zo kot h t dat wij voor de indi~ekte koston drie nfwij= 

kingcn onc:l :t•acho:iden : 

- een rendemantaafwijking die min of raoer ovoreonkomt met 

hoovoelhe· dsafwijking 

- en bazettingaafwijking die ale het ware ecn prijnversohil 

o.andu:1.dt (een prijsvarachil t~ wijten aan een andere bezetting) 

- een uit avenverachil, di d ovorig0 afw . jkingen weergeefto 

De rendementsafwijking io het verschil tueaen het gebudgetteerde 

aantal verd~eleenhedcn voor de warkelijke produktie en 

h t ~erkel · jk aantal ver.deale nhe en (boide gewaàrdeerd 

aan atandaardprijs) 

SP {j) ~B) VE (jJ voor (W) p1--oduktie {i) = (W) VE (. D 
voo.. j ::: 1 ••••• m 

voor i :'.:: 1 •• o • • n 

:im 11 atelt hot aantal koatang:roepen voor vaurvoor er acn 

vcrachill-:mde ~erdeoleenhe:l.d wc d voorzion en un" het aantal 

produkten. (grafiek 2) 



,,,,,. 
koato 

/ 
-------71 

b 
- - -"" / 1 

✓--1---,----- totale koaten 

volde~leenheden 

voor 1 = H@"t gebudgett~erdo aantal ve~doeleenheden voor 

do normalo p:r.oduktio 

2 :;;: Ilet gebudgettoerde aantal verdeeleenheden voor 

de werkelijlrn produktie 

? = Hot werlrnlijk aantal ve1:-d oloenhaden voor de 

worirnlijko produkt;.o 

De bezettingsafwijking is het voreohil tussen het werkelijk 

aant ,1 vex>dt.:?elecnhedon gowaal."cle0rd aan atandaardprijs en 

~atzelfde aantul ve~deeleGnhoden gewaa~deerd aan de 

1:rtandanrdpz-i,js (:.a: SP} d:i.e ovoreonkomt m0t het totaal 

van de gobudgetteordo kocten voor de werkelijke aktiviteito 

voor j = 1 ••••• m 
{grafiek ]) 



I 

totale kosten 

1 
-------·---,,--------v ote koe ·en 

1 
ve1· eeloenhedo:n 

waa · 1 ::: ho·t; gebudgo,;tec.t·d n nt l verâ. el enhedan 

V o:r. de ,-rez-·h,l:" jko Pl"Od"lktie 0 

Het ozetting 1, err:;cl. · 1 · 

De !it • ·• na 1 •• jki1 g slorpt t nrs ott d overigc af ijk:l.ngen 

op. Hut i,.,, h .t erochil tuaaen & et werlcl:'.jk an.-al verdeel~ 

enh don gow rd i: d an d g wijzigde t~.ndaa:rdpr:i.js en 

d ·totnl.«- uitgaven v or d indtuJt:rlUle o ton (grafiel:~ 4) 

o t n ~ 

a. 

b 

- - - - - - - - - -- 1 -- - - - -totale uitgaven 
1 ------totale kosten - - - - -~ 

k:::=: ! 

r------------i;r------- vaste koaten 

. ~ 

ver'èeleenhsden 



• w.· 1 - rr t w~:rl':01:i. 1: uc.n ;al v0rdoc.1.ecn eden gewaa:i."deerd 

n de gewij~~igde Et ndaurdprijoQ 

De ui tga·;.renai'wijl;:ir g :î.s gelij~t o.nn a = b. 

Dit z:l.jn de buc.1getten van de Pl"Ogramma's die niet in een 

Ol' ganisch VOl" band a taan to 'è do bedri j f aakti vi tei t o Hier 

ia het niet mogel:Ljk dezelfde afwijkingen toe te paaseno 

De kontrole ge ch:Ledt hie::." door ec:m bepaald ma.~-timumbedrag 

toe te staa'.'l voor de t itgaveno In de m&:te van het mogelijke 

o den deze prog amrna' o in olemen'i;~il~e take11 gespli tat 

waal~van de koeten afzonderlijlt g raamd wordano 

c) Ten~lotte volgt nog de kontrole op de beschikbaa.rheid van 

·e fl..nanc:i.ële midd.elen. 

Bij het opmaken van de liqu:i.d:i.teitcnbogroting heef·I; men een 

ta bal opgcir,eld voor hoi~ 1--arnen. van de inkoma·con en de ui t= 

gavan ov0r s anoe duttr van de budgetp9riodo {tabel 5)o 
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Wan A het ve_ chil a 1 dm. t tuaocn d terkoliJke bedragen 

en de beg~ote bodl'age. 

z·· chi r c1eza t bel, di de ramingon ma nd pe,r maand gseft o 

Voor k aand -.roorzie· men drie kolommeu: één voor d 

budg tte ide bedrag n, één voo d w kelijke bedragen 

en één voor de verschillen o Een kontrole is dus gemakkeU.jk. 

Tot daar d n ~ r do fwijking no Dito o~zicht i chter 

t elke afw jking 

--

-



2. De bc.ordoliur van het boJeld -·~-~ ~-~~-~~ 
Voor elke e.f't1ijld.nê, m o,~. er iemend verantwoo:rdi.ng 

· i'leggen .. Ve1·ant;moz-ding afleggcm iG hier. $ebruikt in de z:l.n 

van nu~.ti eg vorschaffon.11 , omd 'i; de oorzaa_t van afwijkingen 

niet ali;ijd eon olcch., boloid is, 11mm· -o k een olechte achat·ting 

bij he·ë opatollen van acn budg1..-t" 

Zo zal een hoevcelheidsversch:i.l voor ho-.. ma:hor:i.aal= 

vcrb:rui[t ondor do bovooGdhed.d ~,1aV.e1 ·\Tan de prodt,ktial®ids:r on 

een prijsve:;~schil bij de aankoopdien t o 

I11 f'eitc willea wij op di't• syt::i:;e~m v11u afwijking ... analyae 

kri tiel· ui t.ocfencn. Heol he ·: echolila van èk~ afwijkingen zoala 

hot h: crboven ie opgebouwd. v ia goz:tan i4 un.et· e an het bedl"ijfs

pla;,1 en rdet in f.uuki;io van tlieg~1um ~ di~ de plamien zullen moeten 

vor~ezonl1.jkeno Opd.at de af\1:i.jldv.gsa11a.1ysc emig nut zcu hebben ia 

.H,·~ noodzaltel:ljk do.t de VOA"an'~voordelijke daadwsx-keli_jk invloed 

kan u:i.~;o fenen op de groothedan 0 die van het plan a-f••n.jkeno 

De afwijkingen moete zodan··.g uitgedrukt worden 

ô.at zij weei:gevon in welko mn't& iod :r·@ vo:r·~ntwoordeli~ike zijn 

ta.ak met a cces volbrengt en vat nog be si.ng:r:i.jkor ia 9 dat zij 

de veranJ,woo delijke zelf voorlichten opdat hij z:·.jn ;aak daad~ 

werkelijk met succos kan volb~engano 

Laten w:i.j d:i.t oven verduideli;j'.ken me·ï. een voorbe0ld {1) o 

Het grond.tr';off.o:nverbl•uik t-•ordt goltontrole@l"d doo·" hoeveelhelda= 

nfwijkt~.gen ien p.-..":i.jsa:f'!.ï:1.j c:l.ngon .. De hoo,rc,üheidf!afw:i.jk:tx1~on komen 



::en. laatc VëM"1 de pri:iduk.ticloidûl' ~ do p;r:l,;j1,a.fwi,jld.r1ge11 kom@r 

op cte r.ok0u:tl'1g vu.1 de riankoopd:i.11 ektot.u"0 AlEl de pr:.tjt·:-tm voor de 

ondeTnemini; gegoYen zijn ·of olochts in bepel·kte mate door 

haar bcdnvloed ktuuten woz•don, dan ia oo.n prijover0ch:ll op de 

nEml~open n:l.ct genchiki; om het beloid van de a&nltoopd:i.rekteur to 

l)eoo1:-dole11 o Andcl~zijds ia het hoc·rnelheidGvci·schiJ. in het 

grondstoffenl·crb1·uik nen l1etœr.·e rnaatstai voor de varwoz :,nlijkingen 

van Ù.$ prc,dukticl0idc1• .. Uot !.o ochtc:t· n i e·t vol.ledig . Vex-onde~;.;itell<!!n 

wij dut cr 'l."o:t~schillonde fabrikae;ernethodsE 'boata.an voor het 

voortbrongon van hetzolfde oindprodukto 

In dat geval lceJ.1 con pr5,,j:::woro.ndcring van bepaalde 

gro11aotoffen Cl"t00 lo:~ dcu deffic D-nd@re f.ab1·ikagem0thodos toe 

te paBrse:o.., Do produk't:l.010:J.dcr zr:'\J. echter niat danrtoo goleid 

wo;rfüm omdat do grondotoffan hcr:i wo.•füm tu1ngorokcmt1 aan de etan

dao.rdpi~ij~ono De 11rij0ve~i:-.whilltm zijn v.'.'J:. Wfl~Ig~tockt na&r e<:>n 

prijav~?.~'3cllil1.enrt'ilwning m1. t:ot'ilOl\ vocr h~□ due ni0t in aanmerldngo 

Da entg~ afwijkins die hij ' hem kan opt.roc1en wat do grondstof:ien 

•,etref·t is de hoeveelhoidsnfuijk:l.ugo Een lllgemeen schema van 

de booldngen ziet ar uit él.la vole;t {tabcl 6) : 

{ ·1) Gordon M.J o i:•rnc usa of adm:tniate:;;-ed price ~yt=rtema to 

controJ. large oJ..•ganize:l;ion:at:/in : Bon:i.ni~ Jaodickeg Wagner : 

1Managarncn1: con•i;:i..'O:l" /H::,.n G;:m-1 Hill, New York~ 1964/Hoofde·tnk 1 



.ankope:a -~-.,,....----=-::1111'<1-=~ ~.,.-,..,,._ .... -=---.. .-.... 

aankope 

aan WP 

o.ankopen 

ann SP 
------;; inkomende 

gooderon 
aan SP 

auldo : 
pi•ijavcrechil =t 

Magazijn 

uitgaande 
goederen 
aan SP 

[ 
Wer.k ?..!L)):!_!;~!_Oer:l_ng~-

) Verbruik van standaardver= 
grondstoffon bru:tk van 

Voorraad eind rodukt 

aan SP grond toffen 
aan SP 

~al.do: 
hoove~lheid= 
vox-schil. 

waar WP :G werkeli,jka prija 

SP = Btandaardprijo 

---➔ cindprodukten 
aan SP 

Hocveolhoidsverachil 

Dit voox•b eld toont d1.10 duidelijk dat bepaalde afwijkingen 

ongeachikt kunnen zijn orn iemands boletd te beoordelen, zoa.ls in 

het gavnl van de ao.nkoopdirekteur. Ande:;:-e afwijkingen zijn niet 

volledig genoeg, zodat zij het~ é\:fdelingshoofd niet aantonen of' hij 

z:i.jn taak behoorlijk heeft volbre.cht. Het komt erop aan een steleel 

van interne prijz_n op te bouwen zcdanig dat ieder alechte verant= 



n 

Lat0n wij · u doze ,,pt:tok c.clrèt:·l'(H:u1volgens hct otuu1•bo1~d 

tak.ijkcm. 7 n 1o v.ankoo:o1e:i.dcr ~ hcn; ;..Qodtü.:.·;;iehooféi. en do vorkoop~ 

l O
) De aankoop c:tdel>, ki.".' jgè -;ot tuak g stG d de grondatoffon die 

de ondernoming no,l:l.g h.coft, tm., b.:l.echit-cking te fitellon en wel 

t.0gon do laagot mogoV.j!w pl' ·.jr:. 9 !foc kau do as.nkoopafd0ling di~ 

aa~ boord lcggen? Door con konnio van de lopend~ prijzen en 

v&n hun V©:ï:'loop ke.n de ao.1.1.!too11 fdml:i.ng aJ.s eon speculomt 

o ·1•odan en ·t;racll:tm1 zo scHallwop mogo1:l.jli: tGJ kopcn. Z:i.j kan 

dit doen door g:roto hocvo~lhodan ·;; kopon, tloor gunstigo voor= 

W'1'.1'.x>dtn,i ,'lf i:o C.wing~,m,. doo..., zieh to lH?;Voox-rad~n aan d oox•sprong 

(®:: nie•, ru t 1cPJJ~G:t1pe::;0 oonon ·iai ,·or.!~an)., Z:l.j znl h&ar taak goed 

v 7.'"IJUld hGbbmi at Z® on~!cr -.:.o };2J?2I~~ s_ p:r:l.js U© ft ltunneu 

a .nl-:opea.1. i zol fG r:ü is lwin.> ~.aUcoop;:i:d jo dan nog ho ger dan de 

etc.nla61.:r.d~::r:ljct d.:1,o :-~1 da Pri.ge poE"iodo vaa"Gg~El"G®=d werdo 

Anôl.(}:tzijé\o .10 do lopcndo t-n•:lj~ ondor dc.J l.'lt .ndaardpi .. ijei _:igt i 

an als hua:!." [ct,u~ltoor,i:rn--l ·s ond~i· de 0tand"' arcl)?_;•ijo ligt rnitar r og 
--===-

bov@n de :ton 110.0 prijl!J, dan hcoft ze slacht ae.ngokocht g IU.e:i;"' 

: •. I. o-pg ,worpon t1or.doa dat: vo-;,z,dialig kopon doo.~· gl"'ote hoevea = 

e leggcn 

van âe oankoop;;lietst o Om dan oon poi,;i•tief :c-<1H·HÙ taat te bekomen 

is he·t nodig da:~ hri 1 
•• ~ooi ·ieve pri;jsve:;:-achil hoge;:- · a d.an de 

~ont0 op de voorrad0ng 



2: 0
) 'fo.t h, f .. ; do i,~,_•o•1u.kt:S.cJ.cd.dol" 'l-;e doan ? B:ct io al tijd dezolfde 

7~a~e; cl::.~, 1ja ... •ug::: ,n.to }foj.1 ve1•t1~0kt ~mn cle t0 ,rnrrichtcn1 te.alto 

No:a ondo~i::00,:·;~ op ,,-:oJ.1::e manier die tut1k kan volbracht wo:rdan 

~n mei:a. :'o:.•m;,û.®e:;',.. àe a:fid~kingm1 zode.:o.ig dfa.t zij hot aucees 

van hot gc·1rooA1de bcleid op o~1~ubb@lzinn:l.ge manitel" doon te 

·1100:t>t.'H:h:i.ju kom no 

Ds proé!.uld;:.i.echei i'.i:oet zo:r. gcm vooi~ do vooi"'·t;brongs·!; van da 

eindp:rodukten bi:n:rwn de normen van d® gostelde techn:i.ache 

atandaards., Als O"' v0r;;chille11.do fabrilmgemQthodea b~u.'Jtaan 

di® ~-ol!}JH13ban;:- zijn~ ;;. .. ®kening houdond met. ds bcschikbare 

ui ti"'usting en produ.k1;iclmpec:i.. t e i t t dan moe ·i; de produktie= 

1e1de:r.' ze kunnen f;,o.nwenden ale dat eltcmomiach 'î/eran:twoord 

Dit beteken·, du~ dat h:tj op de hoogto blijft \.fan de lopande 

prijc vau de g:i."Ont1stoff'en die hij verbx·u:i.kt. 

De pi."odu\d~ieloidox· 1:au ru.dus ool'd@lon of h@t voorrdelig wordt, 

gezion à.0 pï.':•.jm~choumclingon t 00n &1del~~ fv.bz-ilrn.gemethode ta 

gob:e.-u:ikon o 

J") D~ v0:i"koopl@id,.:ir 'lnoet ~30re;en voor do a.f'~ct van de proc.1.uk.tie 

van do ondernem:l.ng cm. dit miriot@uo tagen dl9 vcoirzien.e prija 

{alo de Pl~:i.ja ~oor ile ond.<n:'tWJIU:l.ng !tan bepamld worden). Daar= 

onbo~1on moet het handclsrioico ~o laue; mogelijk blijvono 

Wa.1; él.o afzet bGl't:z>ofi kan de afwijking ·,1.u10en de gepla.nde 

12.fzet en de ,.,orlrnl~.jli;:e afzot wccrhoud.en wcrél.0n o Dit 1.s de 

belangrijkata ma.n1;ataf' ~,oor het baooi--dolon vau de verkoop= 

~;i.fcleli.ig. 



\fa',;; de ri~•ij~ 11 ba'treft, m1.:io!; m::m voox·zichtig zijn. D@ verkoop= 

p.i. .. ~js o:rl;.rmnp·;; mit5so·. 1.01.1 s.:.:m. dcJ in·1r·lood van het bcdrijf o 

DaerenbJv<m i.o b.e·;, moer de Pl"ijfl•poli'i;icltf fü.-m wel de verltoop= 

prijs op zichz.,li, dio i:ran belw.ug i0. Als he-t bi~l do aankoop 

van btü~ng i·:as zo :aag mogeL.j~t to kopan, do.a:rom is het nog 

nie·i; noodzrui:olijk zo hoog mogelijk te vox-1:opon .. Men doet aoms 

cen groto mooi te om d@ p:rijs zovcel mogelijk ts drukkon .. Wae.r 

ha't wol op arulkomt ie h.et bare:lken ·vau dti goplande omzet (1) per 

(W) Omzat ( .) - (B) Omzat (i) 

VOO:' i ~ 1 • • n 

waar 0 n11 golijk is e.an hct a.nntml pl"odukt0no Om het hs.ndala ... 

x·ieico zo laag c.ogoli;jk to houdeu moot het kH.ëuteol 11 gezond 11 

z:i.jn moet hot ·i;;oogeota:rw kraûiot aau de plruman bao.ntwoorden 

en mo~t h~·i; kliiint~sl i.,venwichtig t11ami:mgciateld wordon .. 

Om de gezondheid \r.,u1 he•~ kli"in:l;ool nn t~ ga@.n n01Min wij de 

V®l"h~)v.diug van do vi:mkoop n~,;. dubtcnua1 dabi t(ml:'en tot d0 

Omzet $ll.13.0 do dubieuze deb:t t@ u·on 
~ ....,,..........,..,._..., ----~-=-,. 

Totale omzot 

Deze V®Thouding moet zo laag mogelijk blijven. 

{ 1) Wij ma':en dur:; em duül@lijk ondcrfüelwid tuos1rn omzat an af'zet o 

De o•,1z11t tillant op he·i; 1:n~odukt ·1tan hoeve0lhaid en pl":i.jB, terwijl 

d~ · .~z -·~ e.lloen o (e toe-oelhoid olulto 



A!!!~l lr.lan ·.!n~ !..~. ,Y!,ll .È2, !. }'ltO:Et;tll O.J>S12,~..!. 
Totaa1 aanta1 klan.ten 

en t, 

g •oot deel van de omzct ,,coi. 1;komt van een te k Ai aan~cal 

.. l~ Tt -xi, . ti~1.ëï~,e zij_. a moet ri; :m o:rvoor zo- gi.:m, da, . .c. e g 

,l v , •. d'-' , mz t nD.e.r 0en g:[{'oo'; aunJ: 1 kJe,41• en & ~., 

lleon me.Et\.' w.~lleu ondoir;-;,;;. :. en dai. do mf ijk:l.n.g1r a2nge· c1s··: 

Er.OC ,•en zijn .an de °tNlt van do vcx•~m:wooié'del~~ lus:- dow,,zo ao.t 

a o.t 1 jk:-n n _ 1 wonten .,,oc ,en b0vntton die âeat•"@I'k@li•lk 

ln de volgendo ·ëwe hoof.'dotuklrn 

do autoraatiacl~ ·n~ TD . workingo Wij zuL on dna?." z:l.en 

a. do • eéœ:i. -·rskm.1.t;;:-0:ts 

n h.cef · ,., ,•.,h .;o vo-.. vol. 



Het ir onze bcc1ooling e@n ùu ,gotr: ;;-'\':Il op ~,e ot~llon
1 

did; 

toole.at snel @n g nmkkol;i.jk do t,egroting op to atol len. 

De elem n t~n 9 cl-i a Yij in d t h ofdat,..!lt gezion hobben , 

ne.r,101:Ljln do inz, t=u:i tzot = en d0 2'Ll ✓c~:oanalyEJe 9 zullon 

ill h0t model gcïn.togreol"d wo:rden o 



HOOFDSTUK III 

DE BEDRIJFSKONTROLE IN lt'ST TEnJN VAN DE AUTOMATISCHE INFORMATIE-

VERWERKING 

I?lLEIDING 

§ 1 o Systo main:n.\le.tio on ays·tcomr.mu gomont 

§ 3o De invocr. ogev ne 



HOOF'DSTUK III 

DE BEDRIJFSKONTROLE IN HET TEKEN VAN DE AUTOMATISCHE INFORMATIE-

----------------------------------------------------------------
VERWERKING 

IHLEIDING 

In dit hoofdatuk willen wij hot belang aantonen dat 

de automat sche informatieverwerking in de bedrijfokontrole 

aannoemt. De computer io geon inotrumont, dat one in ataat 

zou atellen a bestaande kon·l;roletechnieken anoller en be·ter 

te kunnen toepaason. Dit zou b0tek0nen dat do computer en de 

kontrole·!;ochnieken onafhankolijlt van mekaar z:l.jno Er beataat 

achter @en wiaael erl~ing tuo:.en de be1..rijfskontrol0 on de 

automatiocho inforrm.ti@V(U'werlti. s~ in dio zin dat de bedr:l.jfs= 

lto11trolo de behoeftc no.nx- do comput:0T heoft doen aanvoelon 

en dat de co putor de tachniekon van de bedrijfakontrolo 

grondig heeft beinvlocd, 

Naarmate oen bedri · f groo·· t dost de behoefte naar 

eon doeltroffende bedrijfakontrole zich scherper aanvooleno 

Dit hee:ft eerst eon gl'Of;li vv.n da adminiatrat:i.0ve dienaten tot 

govolgo Eon groter aantal m0noen ~ijn nodig om de traditionele 

lt nt:role te blijven uitvoer0no Dat wordt vlug een buraaukratie 

en laid'~ zo 'l.ot overoi·ga.niaatio, us.ar:~n elke d.ool tI"effende 

kontx•ole v .l"tJtiltt .. Dit toont de noodzaak van do automatisoring 



= 60 = 

an en n doot b r.oo~ op .e co~putero De traditionele kontrole 

wordt dan elali::croniech gfgohv.ndald. De computez- wordt dan 

gebï.'uikt omwille vnn ztjn. onelhsid. 

Eenmaal do~l~ttroni0che rekenmachine in e0n bedrijf 

i ingevoerd begiut men op ha~r andeTe kapaeiteiten beroep te 

doen. De mach1no bezit een geweldig snel rekenvermogeno Technieken, 

~ ·,h i:'@'ti&,.,h ontwikkold W®:i."don, maer dia in de praktijk 

geen enkela tocpaoaing kondcn vindan, omwille van hst ontzagelijke 

renkenwerk dat eraan verbonden waa, worden op de computer uitge.,, 

werkt., 

E"' :f.s eehter nog moor .. 

Het beataan van de computor heeft een nieuwe methodolo~ 

gie geschapen. Zijn manier om problemen aan te pakken stelt ons 

i ste.at nieuwe technieken uit ·,e warltenu die wij andora nooit 

hadden gek~ndo 

De razende anclheid waesmeo de computer zijn berekeningen 

uitvocrt heeft artoe geleid ingewi.kkelde problemen op ·te lossen 

door ayatema/dueh elle mogelijko oploeaingtfa achter elltaar te 

berekenen en me·i; olkaar te vorgelijken. Deze techniek heet 

aimulatie en ataat tegenove~ de analytieche methode 9 die een 

oplosaing zoetnt door middel van formules o Deza aimulatietechniek 

ia ontstaan dank zij de computer en zou zondor hem ondenkbaar 

zijn. 



t::i SYSTEEHSIMULA.'11IF~ EN SYSTEEMMANAGEMENT ; 

'O 

F.an ayo~eern is aan georganiaeord of compl ex geheela 
,.r 

"'en i»t'@ nr,rtel ot k~:ilbini,:~i0 v&:,1 zak.0n of ona.0rd01en , dio e. n 

kompV.u f vex- onden , >h~ l vormen (2). En ecm model geeft 

~ " t'l-:i..izÙ..:1.ge voo 'fJ"Oll tn.~ van zulk 0Em k omplex goheel o 

n ed "i~·i~ .eidin::.:a die ovGx> de compute~ beachiltt n 

:t'i@-iil o~ e O}?'Ï: • mr l ir.aniGl' 1:wm..,t·~ga wil. k n duo de sys·i;~ mai~ 

~l,;:r~,o~i-en~ 1'ua:0·too :i.~ o.:::11:âeï.' 80:n n:1. ll'.ti &..0nkwijz@ Wfl;;('@d.eto 

x- , O{l 'art d@ ~e behandolan y,ro l~men als oyst men beschouwel1.o 

A).1 te.kto:i."en, die in het bewuste p~obl(;ent een rol 

sr,el • 1 me -;~ ~ , n een geh~ol 7,:, zamold wordon .. In a·~ g hee1 

t-Jo:•den J(: ·•e'î;:co'kk•":ngcn, die t ~sen doz~ fak·~o>:-en 'è1c.1staa.n~ 

a, l erc 1ich'c ~~b;:-a "'ht o Daze clcmltuijze hbet "o;yerl;egm, s&1agement 11 " 

r 
H · ,.s een bi ·~oiï.ria!'o 1Iwi.:1io:i.~ om pi·obJ.emen t.e benadeTen o 

(1) Mac Millan n Gonzalez: "Systems analyaia"/R.D Irwin, 

Homewood, Ill:i.1:10:1.s) 1965 
(2) Johnoon, Ka0tt Rosen~weig · 0 Syoteemmanagement"/Het Spectrum, 

Mar a 70 i Ut1.,ech·i; 1967 / 10 , 14 



De oy teem~n•ly kan to geya t worden op om het aven 

w lk vraa tuk dat zich ae,n de bod1•ijf.~leiding atel t O zoala : 

hot voo rae.dbohoerry de verkooppromotie, de bogrotingsopstelling, 

of zalfs h t bogl"ijpen ve.n de ganoe bedrijfe.aktiviteit o De 

oysteemai:. ly e chtingt de loiding met allo faktoren rekening te 

houden en oolc de wisaeluerking "tusson de va:rachillonde :f'aktoren 

ta beotudcr no 

Als voo1·beeld halen wij het voorraadbeheer aano Men 

k .u it probleem op zichzclf nemen en de optimale voorraad 

berek&nen 1.u funkti ,,an de otocltagoltoeten en de bestellingskosten. 

Ilet zou echter beter zijn de voorraden te beachouwen als een 

achakE>l in œen produk·ie= en verdelingas:yeteemo De betrekkingen 

tusaon de produktia en de voorr den en tusaen de voorraden en 

de ~erdeling moetan dan duidelijk aan het licht gGbracht worden ~ 

Op die manier kan mGn ervoor zorgsn dat de voorraden hun rol 

goed ve~vu1len alo buff r tuesen de voortbrengst en de 

vordolins~ vooral o~ ~end voorrandakosten tot een absoluut 

minimum ho leidto 

Na de eyo!!Jteems.ne.lyao komt het orop an hot iaysteem 

in een wiskundig model te v@rta:! no 

E,m wiakundig modol beataat uit veranderlijkong 

vorgelijkingen, gAgovona en p~rcmetorso 

De veran orlijken ·tellon de verechillende fakto:ren 

van het sy teem voor., torwijl de vorgolijkingen de betrekkingen 

tueaen dezo faktoren ,oergoveno Gegevens zijn on fhankelijk 

veranderlijkeno Zij tellen fakto~0n voor, die buiten het 



yffêlt vali en" De?,· rnk';o:ren oele:atm a€/n invloed uit op bepaaldo 

f ~..:-;;o:r·<m ~.n ,. e·~ ffiy1:;t0om, mno.r ze worden ~slf n:!.et belnvloed 

door f~ctoren b~nnen het syetoeu o Parameters tenalotte zijn 

V,!_st,~ wo.ur en~ die wij in c2e ve>.'gel:tjki.ngen aa.nwendono 

T@nalotte volgt het p~oefondarvindelijk stadium. 

De eystosmsium.latie zal eTin b~ste.an man da onaf'hanekl:1.jk veran= 

de~lijken b0panld0 waarden toe tG k~nnon om zo het eff0kt op 

de afhanke U.jk veranderlijlten waar te nem0n o Dit g~beu1t niet 

éénmaal, maar ettolijke malen aehter elkau o Aan de gegevens 

wordan telkens nieu•1a waa:rden toegokond o De verochillende reeul.,, 

taten kunnen dan met elkaar vergelekcn wordeno 

Wij zullen nu dez~ siraul~tietechniek toepaasen op 

het· gebied van de bcd:d.jfakont!'olll o 

In het oerste hoofdetuk hobben wij gezion dat de 

budgette~~ng een gron~ige wo·@nQchappelijk0 voorbeTeiding 

vNi.agt o B1.j lwt op tellcn van con bagr.oting moet men rekening 

houden met @en filaBsa ,~ùem€rn·i;en :zoalG vo:rkoopprognoeea, prijsc, 

schommolingan, loonatijgingan~ un~ •• 

In do eero-to plaat0 moot@n waardevolla geg0vene 

verkregen wm:·don, er t.•an twaede = n voox·al dit is belangrijk -

de verach:tllends budgetton l\locton op alkaar afgestomcl zijno 

Dit zal van de bed~ijf.alcide~a 0n de afdelingshoofden 

vael werk on wederzijds overleg vragon, hatgoen ontzettand tijd= 

{ 1) i"'.nM:esa:i.ch. R. t ·11Sinn.ilation of th.a- firw through a computer 

budg;~t p":"Og;t.>a.m11/:ILD4 I~t1in,~ Ifomowood~ Illino:l.a~ 1964 

(. 
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1., ru uog c.1 ·, de begi•o·t:\.ng zich aoaert op 

scha"i:.',ingon en v:...le om,1:::>v!.~i;; i'akto:::-eu to. z:i.ch opncemt o Zo 

!wmt h ~t cls?.~ n~s--~rnE1:'·0 ,le tl ·jd vord ... ·t on m;ia;('rnate meer 

• geve .. r, be chil•ba. ;.' _ om •n, de beho :.:t on tstaa. t het 

bu "'ge'G ;,:. h rz:i.en. :?iulkc \mdgethc:i. zieningen kurmen mee ... 

dan ~eno nod:i.g >l:i.j .. en tijdena e.,,cl~iie budgetpcx-:l.ode o 

A. s ho·!; horzien vrm eon budget ook veel tijd in bealag 

neemt, is het gemakkolijk te beg:-ijpeu., d.at het nieuwe budget 

rceds io voor :i.jr;cetreofd wannecr het van k:racht ,10:.i:-dt. 

Zo onts'èua"è de behoefte naar tijdbeeparende methodca • 

.Men zou de ga:uce eg·•o'c~.ngsopstell:lng doox- de compu·cer kunnen 

la te·:1 ui t voeren. 

H· rvoor ..; a -.chto:. vo1•1.:~·· at d i; da h~110 begrotingsproce ... 

d lre n een s·ci,eng logisch tramien \'lord·, geplaatst. Zo zal 

het moge :i.jk wo::rde~i · e · cg;ro··:i. g,~opti telJ.ing in de vorm van 

een model e '"!:' t0 e on. Eenroaal w:i.j o en· dit tnndaardmodel 

bcachiltke hoeve.i •.-1ij 81 chtr• aar o gegov0na ecn konkrete 

waarde toe -te konn.a1~ . .,n de co ... uter zal hot hele rekenwerk voor 

ons uitvoercn. 

Wij kuunen nog .en tn ve:r er ze ··,eno 

Ale wi.; o,.T1:E" een budge ·rnodel . eechiltken ltunnen wi j 

de simulati~ toepaaeen Doc• ·elkena andere gegeven te gebrui= 

ken zeil he·i; mogc1:ljk ~;ijn het e·?f sk •. op h9t budge·l; te volgen van 

een andere prijspo:.:t tiek, andere produktengamma' s verachillende 



xc,b~ilm omethoc1en, fin~.ncieringoplannen, e:nz •• 

De vez-ochillende budgetton i die men zo bekomtt 

wot>den m~t ~lkEtEl.r ve~geleken e11 het budget dat optima.al bli jkt 

te ziji.1 in fu.nkt.ie van bepaalde krite_ ia ~ zal tenslotte weer

houden woz-den ,. . 

In dit hoofdstuk wille:o. wij een model van een begrotinga., 

opstelling opbouwen. 

Dit moô.el zsi.J. bevatt0n 

= het verkoopbudget 

hot produkticplan 

= het gx·ondErtoff a:nbudg0t 

- het dirakte=nrbeidsbudgot 

het ve1•ar>.de1•1ijko kostenbudget 

- d kapmciteitskostenbudgett~n 

= e0n inze~-uitzattabel 

= e~n liquiditaitGnbudg0t 

.,, 0en exploita t:tereksning 

= ean verlies= an winstrakening 

= 8-'t\ balan.!'.! 

Tevens zullen wij uitdt ... uklrnlijk bepaalde voorwaarden 

::;tellen waai"aan do budget·ten mocton voldo n 9 ont n aanmerking 

to korueu . Deze voorwaarden zull~n wij in hat model uitwerke.n . 
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Het budgetmodel 9 dat hie~na volgtt doet beroep op 

de volgende vooronderstellingen: 

1°) Ilet b-':drijf, waarvoor dit budgetmodel moet dienenç ie een 

industrièle onderneming. Het koopt grondstoffen aan om ze 

te verwerlten tot eindprodu.kteno 

2°) Dit bedrijf brengt tien eindprodukten voort en het verkoopt 

elk van deze produkten op verschillende markten. 

3°) Vijftig grondstoffen worden verwerkt~ hetzij rechtstreeks 

in de tien eindprodukten 9 hetzij in twintig tussenprodukten. 

Deze twintig tusvenprodukten zijn dan bestemd om in de 

tien eindprodukten te worden opgenomen. 

4°) Het bedrijf is onderverdseld in twintig kostenplaataen 9 

waarvan er vijf produktieve kostenplaatsen zijn. 

5°) Elk eind= en tussenprodukt moet door verschillende produktie= 

kostenplaataen pasaeren. 

6°) De arbeidera die in hat voortbrengingsproces 9 ingeschakeld 

zijn, worden onderverdeeld in vijf groepen naargelang hun 

loontarief. 

7°) De veranderlijke koaten worden uitgedrukt als lineaire 

funktiea van de produktie. 

waar K1 de koatonaoort is 



'.!~
1 

,,n J 2 d,? voo;~~~gebxacl:lio hoeveelhoid i~ van t wee pziodukten 

a en b t",.; ,te:rno 1ding ~-a wnar:i.n de kostenaooz-t st aat t . o . v. 

d vers,:: h:Ul,mde produkten . 

8°) W ... j once1·12chc:i.ckn ·t\1:l.i1tig veranderlijlrn koatenaoori:en en 

tw:Lnt)~g ~mste ltootonaooI'to11. 

Ec:nzelfàe kostensooi•t kau zowel aon yast nls een veranderlijk 

G®deelte hebben. Zulk oen kostenaoort vordt dan ontdubbeld 

en zal zowel tussen de veranderlijke alo tuason de vaste kosten 

voo:rkoman. 

9°) H,.d; ::.s mogalijk de kostonplo.atseu zo te xiangschikken de.t bij 

de doo~\•berekening van d0 kosteu van de kootcnplaatsen over 

d.o m1de:r0 kos'i::onplaatscn an over de pi,odult"tei:1, de koeten 

tllechts over HvolgGnfü> 11 ttostenpl&atson verdeeld worden o 

10°) Ala voo1" eev. be1malde por·iod~ net verachil tuasen de inkoms·ten 

an de ·~,~. tgavon n.egutief iE; of zo kloinç dut het totaa.l 

dor bcIDch:1.kbaJ:•a middolon onder oon minimumpe:n . za.kt, dan 

wordt hat effokt®nbezit ve!'zilvorc.1 .. Als dit 'bez:l.t te 

gering i::.i dan worden er leningen op korte te~mijn aangegaano 

Andor~ijd3 ala de bomchikbare middel8n bovon oon vastgest ld 

hoogtepeil at:i.jgen.t dan woi•don ze in off.ekten bolagd. 

11°) De ·voorradcn van de grondstoffen warden aan de lopende 

p:i.•ijs gewaa.rdoeTd• De voo>:raden van de eindp:&'ouk'l.ient d:le 

·î.;ijderi.s een bepaaltio pariode bastaa.n, wordcn gewaal,dee1"d aan 

da kostprijs van de eindp~odukten, die tijdene die per~ode 

voor·i;gebracht wo~deu. 
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12°) De belasting op de winst ia gelijk aan dartig procent 

van het winctsaldo van de e:cploi tatiorekeningQ verminderd 

met de verliezen ovo1•gedragon van de vorige periodeo 

13°) In dit budgetmodel zal oolt de inzet=uitzetanalyse., 

zoals dj die in hoofdstuk II gezien hebben = ingebouwd 

wordeno Zij zal hier cen intagrerend deel uitmaksn van 

11.et rnodel. 



§ 3. DE GEGEVENS 

Om cle ve,~achillande budgetten ta kunnen op21tellen, doen 

w:j beroop op do volgende g3g~vona: 

-
_, 

VoorN.\l:ll.d ~--~ 
Begin= E:i.nd- 1 

-
( 1 } (2) (3) 

• . 

Afzetmaz-kten 

2 ~ 4 ••••••••• • • 

(4) {5) (6) 

10 

(12) 
:-:-:::::::::~~===-= ... ~ :::::Q:-=:::c~ ~~cz~~~==s==~~~~~~ ,=~~=mamumca~mm~=~a=====~•~camss:œ: . 

Eindpx-c~ 
dul-:ton 1 (1 j 

2 

3 
4 

10 

( 2 ) 

( 3 j 

(4) 

(10) 
.- l i:-~~.:..~~ 

D3zo m t!'ix 3saft voor ollt aindprodukt de voorraad aan 

h,,.t begin as.n he·i; eine:G ve.n cle bude;o·cpei-iodo {kolom 1 en 2) 

en de afzet ~n vol'schi11onde mnt'ktc :1 · ko,.om 3 tot an m0t 12). 

Dcze re:i."ach:D.leuùe markten kunnan aardrijkakundige 

gebieden zijn, ofwœl varnchillende sociale stand~n~ of nog bepaalde 

afzotkanalon (zoel0 grootwa~cnhuiz~n, dctailh~ndelaru:-s t enz.) of 

eei ... kombinatio van a.L dat. ~.et onderachotd. tusoen de verrschillende 

t. 
•. · 
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Als hot bedrijf cen belangrijke afnemer heo f t aan 

dewelka he~r; tS>en 1mitl'1ngewone korting toelcent, dan beac houwen 

w:lj d,rne afnen!er als een afzonderl:ljko markt o 

Doze gebudgettoerde afzetcijfers zijn ramingen . 

De eindvoor~aad ~aarentegen kan oen minimumatock voorstel len. 

De l>eg:i.nvool"raad tenolotto is eon nauwkeurige ~xtl"apolatie 

van ha't voorraadpail. bij de aanvang vau de budgotporiode. Deze 

ma:trix atellen ~ij voor door I ~ o 

2. De verlto~j.jzQ_~ van d~_ei~o.dukton ( t abel 8 ) 

----ii-
11 A:tzetmarkten 

Ta bel 8 if ~-1---;-----;----~---=.-.---.-.-.-.-.-. -. -. -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-0--+ 
,--rn (2) (3}' (li•) (10) 

-=====~====~==~= =~=~===!===;~=:~~n=~=~~~====3=~~~==~=~===2=========g==== 

Eindpro= 
dUkten 

,, 
' 

0 

0 

" 1) 

( 2) 

'10 (10) 

In deze matrix geven wij de verkooppri jzen van 

ieder produkt op iedero m:arkt weer . Deze prij zen worüen o:fwel 

door het bedrijf zelf bepaald en hangen dan a f van zijn prija= 

politiek , ofwol worden 2:0 op de markt bepa.al d en dan zal de 

bedrijfsleiding een acha·cting mo ten maken van de pri jsevolutieo 



De~e mat1•ix atellen wij voor door [ B] • 

D@ze 'êahol t;oont aa.11 hoeveel er van e lke--·grond

a-tof' (11.jn 1 to·i; en raot .50) nan:r olke .~nhei_g_ tuas en= ot e i nd

p:rcdv..kt gaa.t {kolom 1. tot en met ,30 ) on ho eveel een eenheid 

gx-ondstof koat {kolom .33) . Do kolomm~n {31} en (32) s tellen de 

begin= en eindvoor~aden voor . 

De lijncn 51 tot en met 70 geven aan hoeveel tuseen

produkten e~ nodig zijn om ande?e tu0menprodukten on eindprodukten 

voort te brengen . 

De lijn~n 71 tot an met 80 geven het eventuole 

vo:rbx-uik va1t einclp:roch.1k'tcn a.an . 

De lijnen 81 tot en mot 105 tenalot t e e tel l en het 

noc.H.ge aa.utal recht1Jt;,rc>eJki:rn arb(l}id.suron ao.n per px-odtnkt en 

dit voor olke loo:"g:;;~cep in elke produktiev$ a:Zd@ling o Laten wij 

Wij ho1'bel'!. dum voo~<nH1'kii.--steld dat er vij f loongx-oe= 

pen beataan en dat e:r- vi;jf p:rodu!i:ti.e'l.•e afdelingen zijn . Als wij 

nu lijn 96 :namen dan lrnnnen wij onmiddellijk a.f'l.0zen hoeveel 

arbe:ldLmren ecm a:1:~beid.er u:l..t de afdeling 4 en in da loongi~o ep I 

moet bes'Geden a.an elko eenlrnid ·tiwsen= on eindprodultt ~ 

Kolom 33 300ft heri; l"onturief pm.~ uui~ a a n. 



r ........... -~u-•·r--- . 1 1 

Î ·russenprodukten f indprodukte, Begin=, Ei nd= Een~ 
, • , voor- voor= heic 

~el 2, raad raad ri:: 
1 2 ••••••• 20 1 2 • • • • • 10 ,-- · 

( 1 ) { 2) • ••••• (20} (21) (22) •• • c.,, (31 ) (32) (33 
----- ·----------~------· =====e=~~u=~====~ b 2::=::::c ::::::r.:::r: ~=======:~ ====== ===!"9 
Grondstoffen 1 { 1) 

2 { 2) 

• . 
50 (50) 

TusaenpTod. 1 {51) 
2 (52) 
0 . 

20 {70 ) -Eindprod •. 1 (71) 

1 

2 (72) 

• 
0 

10 (80) - --Direkta 
a1"beideuren 
e.fdeling 1 
loongroep I {81) 

II {82) 

• 
0 

V (85) 

afdeling 2 
loongroep I {86) 

II {87) 
0 

0 

V (90) 

afdeling 3 
loongroep I (91) 

II (92) 
0 

0 

V (95) 

afdeling 4 
loongroep I (96) 

II r97) 
.. 
0 

V (100 ) 

ê.:rdel:f.ne -5 
loong:roep I ; (101 ) 

XI :(10 2 ) ; : 

• 
0 (105) V 

-



k ·c u 1i tg;eéh•ukt a l s 

l.. i ... i,l i ~cr . te1lin.g ? ). 

h bben ,d.j 

d6ün e i , m. d "'o .,~nkt.'..r.H:. oc' ig ( ';t,Jje 1 O) • 

D 'WOX'ÙC.11. • 

~ •• • , • . , ••• ( 20 ) 

20 

D zc 

,1 

F t . 

\ .. . J. v 0 



.. ~___. .... ·•·~--·~---------·---------------
Kostenplaatsen l 

T&.bi:'.'IJ. ,1,J. _:, 2 } o o • • • o • • • • • , e • • • • • • • o • • • • • • • • 20 l 
s=~~~~~=~-~=~~~~~rn~=• =~~l~~:~6~!;~~~~~::::::::::;;.:~:~::;:::::::::!:~~==J 
Kapaciteitskoston= 
aoor·ten 

Tabel 12 -

0 

• 
20 20) 

---~---------------------
Verdeelecnho:i.d (1) 

Totaal aantal (2) 

Aantal van ver= 
deeleenheid 1 (3) 

2 (4) 
) (5) 
.. . . 

50 (52) ---

Kostenplantaen Tuaaenprodukten Eindprodukten 

1 2 ••• 0 20 1 2 •••••• 20 1 2 •••• 10 

( 1} (2) .. 0 {20) {21)(22, •••• (40) (41)(42).0(50) 
t?:.:::::::::::::;:::::::!:::=:i:~:::s::~:::. =~~===:::~~=m=~~==~ =============== 

De eera~e lijn bevat geen eijferso Zij duidt slechts 

aan over welke verdeelctenheiè cl.e koeten van elke afdeling of 



i:usscn:p. oduk:I; zaJ. • e2ueeld t rdcm (bv . m
2

, k h , manw.-en, km, enz,,) o 

i ··.jn 2 g,:.f:ft het totaal aantal van al deze verde l = 

De lijne~ ;; 'i;o·l; en met 52 geven ae.n hoeveel er 

van el~o v ~deele~nhe~d in elke afdeling tusaenprodukt of eindm 

p""oduk... aanw zig ta. 

De oindp~odukten verdelen hun kosten niet verder, 

te.:. w:i jl de tuoacn1p:1.'oèh.~kten tun komten over de andere tussenprodukten 

nover de eindpr dukten vo~d 1en volgens de techn.iache coëfficiënten 9 

zoala deze uitgedr~kt wo~den n 

? .. ]2g_J.:!1J:.,.E.!.J~ll-~~ v-01:-,i_<e · :dsetpe:riode mot 2 ve:;;-wachta veranderingezi 

-~~--R~-~-~-rl,~lll:tn .:dL.~ .. J'C?'DCh~nd!,,,.,J?OS~.en {tabel :ut : 

i:n kolom 2 .n 3 van ta.bel 13 blijven de lijnenv 

d:l.e m~t een trcop &angeduid ,;,:ijt lecg. Dit bot0kcm·è dat deze 

elernenton .iet gag ven ~ijn 

wov>den ·iGop aJ.d,, 

ru.• doo~ hot budg t1odel zolf zullen 

_______ ..._, __ 
'{1) [c 5·: = 70~ 1 "'30] bot® •.it 

en ko .• om 1 tot en nul·; .}O 

Matrix Cg lijn 51 tot en met 70 



Gronden 

Gebouwan 

Deelneming en 
in ondern emin= 
gen 

Voorraden 
eindprod1.1 kt. 

Voorraden 
grondstof fen 

Debitouren 

Effektenbe z':L t 
Kas= ba.nk = 

P oC .R . 

Overgedrag en 
results.at 

Ko.pitaal 

Rec0rvea 

Obliga.tiel e= 
ning n 

Gewaa:rborg de 
leningen 

Levoranoie re 

Leningon o p 
korte ·ter mijn 

(,~-----.-a 

{:,) 

(If) 

(5) 

(6) 

(?) 

(8) 

{9) 

(10 

(-11' 

{12 

(1J 

1(14 

(151 
·-
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Verecheidene balanaposten zullen nog niet met 

zekerheid ekend z:l.jn op hat ogenblik dat men ze nodig heeft Vo 

debiteuren 0 ka 9 nz.)o Hot komt er dan op aan deze poaten nauw0 

k.al.'rig te cha ten. 

Deze 'tabel atellen wij voor door [~ o 

Verdo~ hebbœn wij ncg nodig: 

- De atand van d rekening dobit~uren op het einde van de 

volgende budgetporiod0 . 

- fütt bedrag van de omzct aan twijfelach·,ige debiteuren, uit= 

ged~ukt ale e9n per~en~Q e van de ganse omzet. 

°' D~ otern.d •111111 de !rekonir.. lavs:ranciera op het inde van de · 

volg, t. e perioda. 

= De te botalen introsten on dividondan 

= De te ontvangon int~esten en divid nden 

= Het v stg0legde minimurnpeil van de beachikbnre middelen 

= Het vastgel~gde maximumpoil van do beschikba~c middel0n 

= I.e voorziene a.fao.i.rijvingen 

= D • w:.i.nst; of ve:rl:l.o:z:011 op de ·vor · ge periodea O mam• die in 

de com ude bt de;. tperiodo zullen 11vaatgesteld 11 worden. 



{Daze poet kan pooH;ief cl' negatief zijn~ naargelang het gaat om een 

winat of oon verliea)o 

Deze gegüveno vatten wij in een vekt or samen (HJ e 

--·--------------------- - ---------
1 

Tabel 14 ( 1) . - ... - -.---.aw,o:-........------·---~-------------r--+-----➔ 
= Rakening debitouren op het einde van 

de periode 

=%van de omzet dat naar twijfelachtige 
debiteuran gaat 

= Rekening leveranoiers op het einde van 
de periode 

= Financiële baten 

= Financiële laaten 

~ Mintmumpeil van de beschikbare middelen 

= Maximumpeil van de be.echikbare middelen 

= Afach~ijvingen 

= Roaultaat op de vorigs periodes 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 



HET BUDGETMODEI,, 

Met de~e gegevons wordt h t mogelijk de verschillende 

b1ldg tten 9 c.îe :J,n:aot..,uitzetf;abt?l, o.e cxploi·,atier~lçening, de verlie "" 

en lI.i.nstreI1.:ening e:ï.1 de balana te borekenen. 

Ret vorkoopbudget 3eeft aan welke omzet de 

cinde:rneming moet boreilteu voor hot einde van de komende budget

periodo. Deze omzet wordt ondorvtJlrdeeld per produkt en per afzat"" 

mar.•kto Wij villon dus cen rr.ati•i,: ve.n tien op tie-n bekomen, die 

cneTzijds de tian afzetme.rkten ondor choidt en anderzijds de 

ti<m eindprodukti}no 

a) ·Daa1"voor ncmcn wij m~trix I! 1 = 10~ :, ·= 12] (ta el ?) en 

mat:r.ix [ B] ('Ge.bel 8) i dio î'Oapolttievelijk de af'zet en de 

prijs van elk pl'odukt op olke mru."!:t ueergevt:m. 

De ooi•ste atap i1s het t:1clwüle11 va :i. boide matrices in lijn.

vokto~en. Wij hokornoll a\duo: 

n (voo~ i ~ 1 o••·· 10) 
4 

Dit gaeft ons twintig li.jnvektoren. · 

De twe~de ci-tap is hct d:lagonal:t.ae1·en { 1) van de v ektoren 

-1 
13 10"'. (i 1 10) .0 i 9 1 = g • · ..... -

Di t gea~~ ons do tien matricoe [n i ~ ?- = 10] 0 (2) 

(voo:r i a 1 10) 



""80 = 

De de?- e a'i .. c; he•:; baro:ionon va.n de cmzot p0r pr odukt en per 

nt.9.l'kt. 

(oMZ~~~ i 9 l - 10~ = [A i , 3 = 12] o [B ig l = 10] 0 

Cvoor t ~ 1 o••o o 10 ) 

(III 1 i) 

[oHZET i? l = 1q) gceft ,·oor hot eindprodukt "1" dG omzet 

op alk v.~n de tiF.ln o.fzotmo.rkten a.an. 

H:i.j habben ol .chtf.! de tien lijn clttoren [ OMZET ig 1 .., l Ql 

ondel~ mekaar te plna.tscn om de ge rnnste matrix van de omzet 

pei• p::-·odul::-1; en per mal'ld te bokor.ien (tabel 15) o 

_____ A_f_z_e_t_m_a_1,_k_t ___________ l 
2 o • o •• ••••,.• ••o• • ••oo o•o • • ••• 10 1 -------1 

------·-·-. · -·-e--~- •·--·---~··- }~~-2=~~.::~.:::::: • ::.~:.:~:~:~:::~~::~~-~~-J 
Eindpr.·o t. ·.t ·1 

2 

0 

10 

( 1) 

{2) 

{10) 

(1) ID n vekto:· an 11n" elomont~ .1 dingo alioeE"en be '-ekent : hem voor= 

n fi,~ l no Alla ol rnenten van deze ma r .. x 

z:I ju aa :a .~ •• · de e!.cncnton van de diagonaal g die 

~ at van links boven na. 1· r chte onder o Dezo el ementen bevatten de 

ge~~vens van de wektor . 



;)e:ze: m.J:·;ri,, 1100:nen u::i.j 

W{;)g [oMZE'J'] 

= 81 = 

~Mzg~: 1 = lO 9 l = 10] of eenvoudig 

b) füd; :l.s echtar ook rmttig de totale omzet per p!'oduk·t te kennen. 

[oMZET l = lO, l~ = SOM{j = l ,., lO) ~MZET l = 10, j J 
(IIIi2) 

c) De totale omzet wo:r.dt dan: 

De matrix fj>MZET] ziet er dan uit ale volgt (tabel 16)0 

Tabel 16 verschaft allo nuttige gegevcna voor het verkoopbudgeto 

---------.... ~-------
'l'abel 16 ---- --...-.---

, EindpNHlukt 1 

2 

• 

10 

Totaal 

( 1) 

(2) 

(10 

-
Afzetmarkten Totaal 

1 2 ••o••.,••oo••••• 10 - --
C~E~=::....;1~:;=~=~=;;::::::;;;;~:!:~~=l====::2~~: = 

) 

-
) -
~"-

.... /. (2) Wij zullo11 een gediasonaliseerde velc:tor voorstellon zoals de 

vektor zolf, gevolgd door ( 0
) 



. . 

,. e ç' ~l es.' · n e k e ndprofüzkt moe 

gop:.--o 1 cce::"l wordo;., om dé ge ls. 1 r.l.. afzo·t t kimnen vei·wezonlijk· n, 

wj.;\ ~-·oo,: e-1.-:o ~;, .• dpro k· · konne : 

• o cl beg:l.nvoox-i'll!i.d 

2o d ~~ dvo ~~aad 

;; • d.;j/ -l;o·i:.a,. vo:•koopi oev0el.hoid 

1 

Ta.bel 17 -·-
1 

2 

'l) 

2 

f.voor i m 1 o••·· 10) 

!II~4 i) 

10 o.o} 
~~r-r:r:: n-n:wew UA..s.~i~.....,...- l;A9W•---~-------,----------.rf 

A l = 10 0 il 



b) Om dG::-c pi•oduktie tl;:} ber·eilton hebben wij grondstoffen nodig, 

heb en ·dj tussenprodukten nod1g en hebben wij eventueel nog 

eindpx-cdu!d;o 1 nodig .. 

Dezo tua en= en eindprodukten 1•l"agen op hun bourt grondetof'fen 

en ande:1.·e -tusseuprodukton (en eventucel andeî'e eindproduktcm). 

Wij v~~ondoxst~llen dat wij de tussen= on oindprodukten zo hebbon 

ge~angachikt, dat elk produkt slechts in de volgonde produktcn 

verbruikt wo:rd·,. Dit bctekent dat do matrix @ 51 = 80~ l = 3~ 

(tabe::. 9) eon. d:d.ehoeksmatrix ie (ta'bel 18) o 

TuascnpTodukten l Eindprodukten 

Ta.bel 18 1 2 ". 0 •• 20 1 2 ••o•• 10 

Tt.mscnpi•odukten 1 {51) X •. fJ. 0 X X X 00000 X 

2 {52) e-.oo.- X X X 00000 X 

., 0 0 0 0 

0 0 0 0 

20 {70) X X 0 • e O 0 X 
........... -~ ---

Eil'ldp:rodukton 1 {?1) X 0 O e O 0 X 

2 ('72} X 

0 0 

• 

10 {80) 

' - _, 

De matr:b~ ~ 51 = Bo~ 1 = 3~ geeft aan hoeveol tussenprodukten 

en cindproduk·èen oz- nodig zijn voor één eenheid van alk tussen= 

en cindprodukt. 

T 



~ 84 = 

Ji;j ho :v a· ~zo rn.t~ix te ve~monig uldigGn met de te 

:orod •c , . n o 

~?r.~dukM .~ boprùen . D · zc J..~tel~modiai e produktie ordt dan 

J? :i. =·· ben.r.t veI"[;lenigvulà:i.gd mot ma·irix @ 51 - ~0 9 l - ,i o 

D l :·.tkorast h:1 a:.'van kau. ctaii weer. vormenigvuld:i.g worden ••• 

"'-ak~ -Ben z ll~n w· j dG e1.•el'l:0n:l.ng·en each iden la tan v rlopen 

om bo• ~kingen uit te apaTon. Wij echei on (Ê 51 ~ 80, l = ,cD 
n ü rttg lijnvolt·l;o:.~011 @. i, 1 = 32}, wa.ar n1u gaat van 51 tot en met 

80. 

Eon ko1omvaktor t1tcl t de pi,. .. odukt:tehocveelheden 

produk'ten .à de e:.ndprodi,kton voor {tabel 19). 

T , ,oonpl'odu.kten 'î {1) 

2 {2)i 

0 

t}-Rofil 30 ::: 
20 (20} 

Eindpl"odukten 1 {21) 

2 (22} 

• 
. 

~O ()0) =----

Produktie 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

• 

• 
X 



D w aT.den. \/OOZ' de tusoen:9iè"odutd;en zijn aanvankolijk gelijk 

aaL nul terwijl de eindpr.odukton de waarden van de vektor 

Q~noFIN] aannomonc 

Wij noemen d.eze vekto1~ [_PRO~ 30 

D~ vektor l!Ro~ 30 zal achteroenvolgona do dertig vektoren 

fj i 9 1 =. ;;[I verme·nigvuld:i.gen, beginnende met de vektor 

[§ 80, 1 = :;~ o Na ellco varr4anigvuldiging wordt hot r&sul taat 

bij de vektor [I>Ro~ 
30 

gevoegd. 

De vergelijkingen worden aldua: 

(1) 

of nog: 

{ËRODI~ JO e ij 80t l o {PROD 1g 1) JO+ G 80, 2 

Dit batekiant dtü de bepanld!!J produktiehoeveelheid van ieder 

produlct " .. ospoki;iovolijk vermenigvuldSgd wordt met het verbruik 

van eindp~odukt 10 z~ C 80) per eenheid van iedor produkto Ret 

result-at ia do n1ntorrnediaire" produktie van eindprodukt lOo 

Deze 0 intormedia:lx-e11 produktie ·ran eindprodukt lO wordt bij de 

{1) {}RODIN] stel t êlo "intermodiaire" px•oduktie vooz-



... 86 ... 

"finale" prodt1ktie van eindprodukt 10 gevoegd. 

Het totaal neemt de plaats in van "PROD ,011 en de vektor [PRo~ :,o 
uordt al.dus [PRon] 29 • Het verschil tuesen 4eze twee vektoren ligt 

in hot laatste element. 

Daarna: 

o:f nog: 

[ PRODIN] 29 ~ [c 79, l = ,o] . [ PROD] 29 

(PRODirjJ 29 ~ ~ 79, l. (pr~d l,1)29 + c 79,2 • 
(pi'ocl 2, 1)29 + •• c 79,)0 • (prod }O, 1)

29 

Due nu wo1•dt de intermadiaix-e pl'oduktie van eindprociukt 9 

(:: C 79) bei"ckend aan do hand van de aangep ete produktiehoe= 

veelheda:a { ~ [PROW 
29

) • 

Deze "int®ruHHliaiz-e" produ?tti~ ,1ordt dan bij de "finale" 

p~oduktie ~an ~indp~odukt 9 govoegd. 

Wij 'beltomcn alzo de vektar f!Rol2) .28 

ŒROD 1 

[ÊROD i 

(III ,6 i) 

~ 50J(i <.> 50) = l = ŒRODU] i = 50 + 

= 50Jj_ = 50 
(IIIâ i) 

voor "i" 30.ande van 80 tot en met 51. 



Op het eind v· dozc rock be iorldngen verkrijgon wij 

c'l. vektor [PROD] 0 . ln dieze vektor etellen allo eleinenton 

dc-.i totale prod l:t:· van clk produkt voor. Daarom zullen wij 

deze vektor ~ROTorff noomen. 

a) I1 d:t-i; atadium woI·dt het mogolijk het vcrbruik s.an grondstoffen 

te bepalono 

Wij hebbon daarvoo~ nodig: 

~ do kolomvektor {fROTOT]t d.e de totale produktio aangeeft 

= de matrix [c l = 50, l = 3ciJ , die het verb1•u:i.k van iedere 

g1~ondstof per. c~nheid p:i:·odukt s.anduidt. 

De veTt nigvuldiging van [cl= 50, 1 = 3qJ mot de gediagona= 

liaeerac vekto~ ÎPROTOTJ 0 g ft het grondstoffenverbruik, dat 

uij door de kolomvoktor @svl@ voo:i:-Gtelleno 

• [PROTOT] 0 (III,8) 

Bij @SVER] vo gen wij ale kolom 31) toe het verachil tussen de 

vektoren [c 1 = 50g 3::§ en[c 1 '-" 50, :;t) om het notto verschil 

in de grondstoffen aan te g ven. 

-C l = 50r js_ = @ l = 50, :u] (!IIç9) 

b) Het grondstoffer1budget ia het produkt van het grondstoffenvorbruik 

en de prijzen van de grondatoffen. 



De pr•ij~on ·,.ran de tl'Ol!dD'Goi':?cn v:lnden -wij in de gegovenB 

als do k~lon:v~ktcn' [c l = 50, 38. 

Hot g::.~ontl"'·t _i'fenb1_dget is em mut::ri:ic van Ji ru& l .5 t di fi j 

(GSBtJiJ 8.;.11m:;. n . "'ITKm .• 

O~: (j~ irn . mo· Si tz-vuldig:ing ui i te voeren moet @SVEÉJ { 1) 

gotrt.J:'. e:,-10,.i.ocrô. ·•mriten &11, [c l ""' 50, ,2] gediag ilnliac!H:>rd. 

DtlS : 

{III 11 l O) 

o) Ten®lotte 'be;;:ckeuon wij à.o to'êale uitga ~en voor :i.edex-o grondstof' 

en de tot(il€.t l!l:,l'i;gav0u aan g:t•or,dotoffon vooir i~dor produkt, 

wij voegem dit a1;1.n do r,u:rt:i:i::;: fJ1s:sufil ·~oe. 

[9snun :;2, l = 5ÊJ ·- SOM{. l = 31) @_SBUD i, l ... 5§] 
l. C 

(XII,11) 

fçi.sBUD 1 "" ;',2, 5;0 :::: .:cw @sEUD 1 = .:52, TI y .lCj - l = 50) 
UII112) 

Dit bmi.gct eeeft aen ~oo:r iot e1'e produl:t:tove afdeling 

het ~.nntal o.rhoidsu en ô.at dooi- icdc:.:-e katoe;orie van &l .. beide:rs zal 

@/31;:,.:-eateerd UCl'"den en tan ·?;weede de ui tgavcn aan · diî' k·t;e lonen. voor 

icdore a:'-'dc:l:tng . 

t ·1) Een n,. r:i.x tran,:iponcr.r:n. be·1;0ken'c : hem om zijn diagonas.l la.tan 

1; 0;rn:;;c-. o (., dai:;. o 1 :tj·Pn ü!? d pla::,d;s kc, .. u ~tan e kolommen en 

~ n. re ire. n;;tm .. ')I'd · metr~ x wo:i;- .t a&m.~odu:i.ci è.\oor 11 ' 
11

• 



Om dit te ber eltenen beschikken wij over de matrix 

-ë 81 = 105, l .,. 3.il (tabol 9} n de v k t or (Ê,ROTOj 

a) De b ~rct1.ng vnn do a:i.-boldsuren {de mtrix (DIRARûj) 
De vei--m .. niig"lul<"igi,ig van (c 81 -= 105 1 l = ::><LJ motŒRoTO~ 0 

gee:... t ons h t gcplandc ar..m.al arbeidauren oor odcr p?odukt, 

p~l"' loo~1groop en vool' -!.edere fdeling afzonderlijk 

( I!I ,1-') 

'b) Ifa'i.: dircl::·;;c-e.1~be:tdGlmdget o 

Om é\ • t in ge1<9. to vaarde.r: n moct men de matr:A.x {pIRARU} 

·crai1.oponc:t"C :i en daax-nn m0·;; \g 81 = 105, ;>~ 0 ver1nenigvuldi3eno 

Di·ç geei't de me.·i;rix ŒIR Rl:1) 

(III,14) 

;'j')I 'AR~ ia een :;o me.al 2.5 matrix en g0eft het bGd1~ag van de 

dir .k·l;0 lonen ao. . por pl:'otluk'i; en p :..~ nfdeling. 

o) He-c to·i,a. :t pc pr Hluk'I,; en per loongro p ü1 olke afdeling 

fDIRARB l = ;o, 26] ~ SOM(j l = 25) ~IRARB l ... ,o, il ..... .. 
(III,15) 

[DJ:RARB }1, 1 - 26j .. SOH(:L i. = ;iO} (DIP..ARB it l = 25] 
(III,16) 

d) Ilot total par loongr c a 

Wij vatton he·;; direkte a.rbeidsbudgot oolt nog aamen pei- loongl."oep 

door de be · •ago11 V 4 n do over enkomstige loongroopen in i~dere 



[j)ALmD l; lJnR11PE 1 = 30, 1 .,., 5] + fürnARB 1 .,, :;o, 6 - 1g) 

+ [p:nvu.m 1 = 7 0, 11 = 1fl ❖ [nIRARD l - 301 16 .,, 2è1 ... 
+ [PTRA.!1B 1 .,., 30 1 21 = 2.i} 

(III,17) 

[DALOBj is ee·1 ::;o ma.al 5 mat:r.i;;c . 

De kolomtotalon zijn: 

De hoog't;m van de VC:t:&"&ndot"lijke koaton voor de volgend® 

poriodo kan gemakkalijlt bepae.ld wordt:m, dank z:i.j matri1t [D] (t bol 10~, 

d:;.o do verhoudingsccoffici';lilten tumaen do varaudorlijko kout~nmoorton 

en e\@ produkt.i~i· &a:o.gooft. 

De gediagonalioeo~de wokto~ van do total® produktis 

ve-:-mou~.g.·uldigd mot~ d.o coëff.'ici~ntou, tlio da ~w-ox-anderlijko kosten 

por cenhoid p1•odukt aa:ngeven, geeft orw eon matr:J.x van 20 mo.al 30, 

die he·I. bodr-ag vei.11 de twin-l;:lg kost@nsoo1'ten voor iGdar.- van. de dertig 

prochi.~ten aangeeft. 



= 9'1 = 

Wij noemen doze ma.trix [jERKOB J 

(III,19) 

Om h<~t totaal vv.n de ge'budgc tteerde v0randerlijke 

ko~ten te k~nnen po:r p!•odukt cm pez- kostensooI·t wcrken wij 

ach·ëe1"eenvolgen0 ui t : 

[yERKOB 2lg l = J<ù ~ SOM{i 
8 

l = 20 ) (ÏERKOB i 9 l = 3q] 
(I!Ig20) 

[yERKOB l - 21, }1] ~ SOM(j ~ l = JO ) [yERKOB l = 219 D 
(III,21) 

Deze budgotten geven vooi· i ed@re afdeling de som 

vnn de kapaeiteitskost~n. Matrix [ E] geeft one deze kapacitoitskosteno 

Wïj hoeven. er l'llochta de aom van ta makien o 

7 .. 

Nu do v~rschillonde koatenbudget tcn opgesteld zijn 

wordt het mogelijlt do :tnzct=uitzetta'bel voor te stellen .. Vooraleer 

wij di·, echter doen, mooten wij nog de afdcli ngkoaten en de kosten 



Da doo:rh0~ekou:lng; be~taa:~ exin de kosieu van de l-costenplaatsen 

= chu:.; ,JGi tvd.1:1.t:i.g 1i:u:pacite.1.'t~kostansoorten te ~erdolen ovor de 

and{;1~e !:00toz:,.plaa'i::~on~ ovex~ de ·,a.msanp:roduk·i;en en over do 

©indpTodukt®n, ~n dit v~lsena de ve~deolsleutcle 0 die g@geven 

zijn in tubGl 12. De koi,ten vau de tuesonprodultten worden over 

do ande;goe tum:ienpi~(Hiukten an 0~10:r de eind.produkten verdeeld 

volgans de teohv,.:i.Ht~he relatiea. 

1} d~ e:;om Hm de afél.eU.ngskosien 

2) de !'eehts·;;z,,celc.ac koa'~,rn .,,a.,1;1. do pi'odult'i.en 

3) de ve~deelslaute~s 

2. D.} SOl!1 vun d-::1 1:>echts~:!."'®ei,s0 kos·tan van da px•odukten moeten 

wij n.og bai:ekeu~m. 

Deze kooten t ib.e ~.~@chtf3tl•acka aan. de p:-."odulttGa we:irden aange~Gkend 

bo.::rtaa11 u.i t : 



gcgev~n door de olomv ktor [llsBUD l = 30, 51] 

De diraktc lonen 0 die rochtotroeko aan de produkten worden 

a.ange elccnd vinden wij in de ltol.omvelctor '(pIRARB l = JO, 2(Û 

Wat de verandorU.jke kocten tenslottc aangaat : die zijn 

gegevon door da lijnvekto [VERKOB 21 ~ l = .;Q] 

De ~om van dcze drie vektoren geeft ona h&t totaal van de 

direkte koeton per produkt: 

LJHKOP] a UJSBUD l. = ,o ! 5.f} ' + ~IRABB l = JO~ 2fil ' + 

(vERKOB 21 0 l = 3Q} (III,24) 

U>IKOP] ia ecn lijn,relttor met dertig kolommen. 

Wij voegen de lijnvoktoren [l: 21, l = 2<i] en [DIKO~tesamen, 

door hun elementen ~chter mekaar to plaatoeno Dit zal de vektor 

rnet de prima re koaten vormon (!>RrKg. Mot primaire koston bedoe= 

len wij hier de kooten die rechtctreeka aan een koatenplaats of aan 

een produkt worden aangsrekendt in tcgenstelling tot de doorge= 

rekende koatcm. 

(ÈRIKç) = [Ê 21, l = 20 / DIKOfJ 

~. De verdeelsloutelG bereken n wij san de hand van matrix fr] (tabel 

12) 

(III,25) 

tyERSLI8 io con 50 m al 50 mat1~ix. 



Vermito elt-1:e ko tenp1aEl o zijn koatc alGchta a.an "volgendo" 

Vo'o'~ondo"a·t~lling 9), ·z~l kosten:i;>la!'.tsen :%•.). doox-relcenon Ce fa~. .,,. .. .., 

de bort,kt=Jt i11 ,.,. al~ ·/J'olg•è goechioden : cla oerote kostenplaat~s 

vc:i.'de-=-l·c zi;jn kostcm ovor de and re kootonplaats n n over 

àc p:rodul:to;:1 volG~mt:; de bor~ke de v l"d C!llaleutsle. De bedragen 

die ten lc.ste van elke e.ndel"a o.f6.eling komen, wox-den bij het 

toto.al van c: e ~.echtntreekee ko ten van die ai'daling geteld. 

Nieuwe totalen lromon du ·e voo:i.."schijn. 

Daarna is het da b0ur·; ao.n c.0 tw ede kostcnplaats. Deze verdeel t 

zijn niem, to'i; al clua hot totae.l van da rechtatreekee koaten 

plus hetgeon de afdolj.ng l aan de afdeling 2 lleeft doorgerekend) 

over de ovor:i.gc ltoatenplaa.tmm. Deze bedragen worden ,1eer bij 

het n:i.euwo tota.al van elke afd.eling gevoegd. Dit gaat zo voort 

vooli."' olke koatenpl~a.te en voox- elk produkt. 

Dus al.a fpo.rn] d, matrb: van de doorberekende kostensoorten over 

de kootenplaatson end~ produkten vooratelt: 

[yERSLE l, l = 5c,il 

Dit w::.l zcggen : de prim11b--e koB't~n van a.f'deling 111 11 achtereen

volgens vermenigvuldigd met de verdeelsléiitele over elk der 

volgcnde afdelingen en produkten geeft de lijnvelttor van de 

d.oorberekende kosteu van afdel:J.ng "l" naar alle overige 

af d.elingen en proclukt011. 

::: 

De koacen. die afdeling 111 11 heeft doo;.--berekend worden bij de 

overeenkomi:-rtige pr:i.ma:u-e kosten va.11 de e.fdelingon en do pro.., 



= 95 = 

En ve:-volgeno 

JÊOiW 2' l .- 5~ ~ frn!KO l V § l 0 [vERSLE 2t l = 5§1 

(?RIKo]2 ~ ÎPOKü 2, 1 = 5Q} + l}>RIK~ l 

Alge;aeen sch:rijven uij : 

[poKO 1 1 1 = 50] + 

(vERSLE i u l = 5~ 
(III 9 26 1) 

(III,27 i) 

b) Wij beochikkcn nu ove1~ allo bcatanddelen om de inzet=uitzettabel 

op ta ste:i.lan. 

De inzet=ui tzcrètabel zal cerf matrix ziJn van 146 lijnen en- 54 ko)~om= 

men { ta bel 20) en zal hetzclfde vool~komen hebben als ta bel l. 

Deze matrix gGven v11.j de naam JjNUI!} • 

In de mat.rix fb"'iUIT l ~ 20 9 l = 20] koruen de gcgovsna van 

ffiOKO l = 20, 1 = 22} 

In [j:NU I'f 1 = 50 9 22 = 51J komt (poKO l = 50, 21 = 5§.) 
In !}NUIT 51 = 100 0 22 = 5JJ komt @SDUD l =. 30 u l = 5c[f1 

In ÜNUIT 101 105, 22 "' 52] kom-c [pALOB l = 31 o l = ~ 1 

In [ÏNlJIT 106 = 125, 22 = 52] ltomt (vERKOB l = 20 0 l = 3!} 
In IJNUIT 126 = 1!~5, 1 = 20] komt [E] 

Wij hocven nog slechta te berekenen 



1 

0 

20 {20) T::-~::;;:~;;;:--~·z ;'i ,•n~,.I , _ __,_, 

20 {t~o) · 

r;~pr~:~:::~~ ~-r_,~=--~:!----~-----~---
. , 

{100) 
c ·j ~-·-·1r-·-·--~~- ..... ___,_ ___ . .,.,,..,_.,__ __ ~-~._ 

~ 

Y (105} 

Ve;~ u( e~;;-;= ~,;6-}·=·"'·"J~~-=-,_.,=~ --=- -==-~-· ===-----·~----;;-- -=-

2(; "125) ! 
-~a~;:;:-:;-i(1;)r,--·---··-,-, ____ ,_ 

0 

0 

20 {'il:.5) 

r;:;:::~----1<146 • 1---1-.. --r·- --
• ~ -~~~""t-"t,.'"• ... .-.Jr.::a:-:~-u-~ -.==:·~-~,...-~.~~:S::C---~-----·--~-----~ 



[_NUIT = 14_59 
""l 

SOM(j Œ1rnIT 1 = 145g n 2~J ::: 
l = 2ü) ::: 

(III,28) 

[yiuIT l = 145, 5~ ~ SOM{j :a,: 22 = 51 ) [_INUIT l = 145 9 •• ~ 
(III,29) 

[NUIT ll}6 t l = 52] ::: SOM{" l = 14,5) [:NUIT 1 9 1 = 5~ l. ::: 

(IIIg30l 
I 

[NUIT 41 = 50g 53] = [jNUIT 146 9 42 = 5i] = ~NUIT 41 = 50, 52_]' 
{I!Ig31) 

[NurT 1 = 145g ;ia = ŒNUIT 1 = 145 9 2i} + ~UIT l = 145ç 52] 

+ f!NUIT l = 145, 53] 
(III,32) 

[NUIT 146, 5;, = 50 = SOM,{i ~ l = ll}.5) Î!_NUIT ig 53 = 5lf] 
(III ,33_) · 

Aldus is de inzet-uitzettabel ltlaar. 

Dit budget voorziet de inkomotan en de uitgaven 

vocr de komande periodeo 

= De opbrengst van de verkopen 

- De financiële bRten 

= De verkoop van effekten 

= Eventueel de verhoging van het kapitaal of de opvraging 

van het niet volstorte kapitaal 

= Eventueel ook hetnangae.n van obliga.tiel@ningen 

<~ Ifot aangaan van gewaarborgde J.oningen 

= De leningen op ko:r.te termijn 

= Het ver.kopen van gronden en gobouwan 



t. j zuJ.lm~ dez1:; · stunddcle. oamflmra. t "e-i1 in e3n kclom

,.ktc:i.' (Ii.::o.ra] 4 D0:L ve!:to1." hceft due acht l~jn1:m . 

De cpbr n; t vaL de ve~kopen ~s ge ijk aan 

UNKOMB ). • 1] ::: (Ë>HZET 11 t 11] + 

[mîZET 11~ :u] [H 2t 

Dit botekent dat LO verkoopopbrcngst golijk ia aan de verw zen= 

lijkto omz~i 'ta el 16) plus het verschil tuo6o de atanden 

va:2 .a :. ekeni. g d bi tou~,~m a.an hot b gin on , an hot einda van 

de -n~l~iodo an 'iie."mindord mot h t pol"ccntag,a va· de omzet, dat naar 

. jf 1 . ". ·.;w1 0 <-HH1·11,.go 

[êUKOMB 21 J.] ~ rj.1 
L:;· l~ t :~] 

ITNKO?-B b. 1] ::: @ 101 ?.] • t 

ÛN<::ONB .5 t. 1] C @ 12t 2] 
flNKOM' 6t 1}::: @ l:>, 2] 
fi_HKOMB 8~ :t] @ l~ }] -~· @ 2~ 31 

(III~3.5) 

Inde:iro.aad do i'inanc:Uilo a"i.am, de voranderii,gen in het kapitaal 

do o bl:i.ge:;,i eroke ingon t d:, gswaa:.> o:r gde r0keningen en da leningen 

op l;:orte tel'mi;jn waren re .. da gogeven~ De verkoop van effekten 

un het~ aru1g1aa YSY.1. l~ni:.1 Qm op lto1·te ·~eTrnijn b rekenen wij latero 

b) Wat <L u:ttgaven bet:reft, dezo bostaan uit : 

D0 koaten 1 die :i.n vorbaitc1 stau,1 met de produ ttieakt:lvitsit 

(gi ondotc-Jffe , J.oP(Hl ~ de 11~'.1:'anclei..,,lijke en vaste koatan) 



= D .:ian rnop ,;-a.n effe!tton 

= De aflossing van obligatielcningan 

= De afloeaing van gowaarborgde leningen 

- De afloeeing van lcningen op korte tormijn 

= De aankoop van gronden en gebouwf:n 

- Da doelnemingen in ondernemingen 

Dit alles ltunnen wij :1.n een kolomvektor @l'l.1GAB] camenvatten. 

Deze vektor zal dus acht lijnen hebben. 

{y_ITGAB 1 9 1] - @SBUD }2g 51] + (pilül~B :11 ~ 2~ 

+ {yERKOB 21 ~ 3lJ + ~ 21, 21] + @ lh, "(l [n 3, ~ 
{III ,_;6) 

Dit betekent : de koaten opgelopen wegens hot produktieproces zijn 

,elijk aan het algeinecn totaal van he~ grondstoffenbudget, 

plus het algemeen totaal van de direkte lonen~ plus het totaal 

van de andere verandarlijke en vaate kosten, plus h t verachil 

tusaen de rekening leveranei rs aan hot begin en aan het einde 

van de budgetperiode. 

@ITGAB 2, 1] = ffi 5, l_] 
ilITGAB 4 9 1] e &. 129 3] 
lliITGAB 5', 1] = ffi l.3, }] 
fiÏITGAB 6, l] :::: 19 l5'i :;J 
{[ITGAB ?, 1] :::: ffi 1, 2) ... El 2, aj 
@ITGAB 8, 1J :z [g .3' 2] 

(III,37) 

De financiële laatcn en de afloasing van obligatieleningen en 
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Di 'c :i.s cok hot g1r.ral voo:~ do annkoop vau grondcn en gebouwen 

en de cleolncm:i.ngen i!l e.nde:re ond~r.ue:n:i.11gei1.. Wa.t de leningen 

op ko:·to toi,m.ljn be·èreft I da!ll.rvan li:ennen wij hot bedrag dat 

1cet nfgeloa-l; \.:Ordon, omds.t cle ve:-valdag e.angebroken ie. 

c) Op dit :pun·;; gekomc11, zijn ij in ataat de vin~handelingen van 

0ffekten en het aangaan on het aflossen van leningen op k01~te 

tormijn te berekencn. 

De b ~d:rij:toloiding heeft het minir.mn:..., eu het maximumbedrag aan 

boschikt,ai-e n:lddslen vastgol.egd ( QI 6, 1] @n ~ 7, 1] ) • 

Als wij bij da gehudgf!tteerde inkoitstGn da beachikbare middelen 

tellen en cr da gebudgettee~de uitgaven vnn aftrekken, dan 

bl:l.jft een gebudgettoerd ùcdrag aan beach:!.kbare middelen over. 

Wij onderschoiden dan d:r.ie gevallon: 

- o:fuel lig•:; dn·è $ebudgettcc1"do bed?ag tusaen het vaatg teld 

ru:tnimum= er1 m"'.:ximumpcil 

.., ofwcl ligt ha·t onder ha·t minimumpeil 

= ofwel ovei-treft h. t h.e•i. me.x:i .. muMp0il. 

In het eerste geval ZQl hot sabudgctteerde bodrug ale definitiaf 

es chou ml ,,.1o·•c .en. 

In het tweeds geval zullen effekt0n verzilverd worden an 

noc :it dat n:i.oi; -ro~.doe11de >lij'ten dan zullen lemtngen op kor·i:e 
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termijn aangegaan worden. 

In het derdo geval zullen eerat en vooral aangegane leningen 

op korte termijn afgelost worden. Mochten de bescbikbare middeien 

dan nog hoger zijn , dan het vastgelegde maximumpeil, dan zullen 

cffekten aangakocht wor den. 

DuB (als cle beschikba r rniddelon door {iEMr] worden aangeduid) : 

[_BEMI] = [Ï NKOMB l, JJ + [ INKOMB 2, 1] + U NKOMB 4, 1] + 

QmrnMB 5, 1) + [NKOMB 6, 1] + IÏNKOMB 8, 1] + 

Q 8, lj= [ rTGAB l, l] =(ËITGAB 2, 1] co @TGAB 4, Ù 
_: fù ITCAB 5 9 1] = fürTGAB 6 , 1] ... ŒITGAB 7, 1]-
I.JJ ITGAB 8 , l] 

(III, }8 ) 

l O
) Als [:E~1~ ~ [u 6 , (1 on ŒEMÏ] -"[H 7, fJ dus als de 

beochikbaz·c midc1olen birmen de mstgelegde grenzen liggen, 

dan zi;ju op fi a g [rmrn:MB ~, tj 11 ~ ITGAB 3 11 1] (dit zijn de 

vorhandelingcn op :i:f ktcn ) on r :iNKOMB 7, 1] en [UITGAB 6, i:] 
{clo , oni!lgen op kol,·to terrni jn) , opaald .. 

fjtn'OHB 3t iJ :a,: 0 

ÛJITGP.B 3' 1] ~ 0 

IJmrnMD 7, (I ~ 0 

[ u:tTGAB 6, ~ >ehou 1 t z i jn 01." i ge waarde, dit is @. 15, ,] 

(cl :i. t ste:i.t de afloas :i.ngou voox- van l ®ninge11 9 die hun vervaldatum 

,eroi kt h ben) . 
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2°) Als [BEIH]< fu 6~ 1] duo alo de boschikbare middel en onder 

he·i; 1 .. ini1 ... umpoil• liggen ç en als [H 6 o 1] = ~EMI] ~ LG 7 o 1] 
dus nl het 0 tekor"i::" aan beschikba.re middelen het effekten= 

bezi~ niet overtreft dan: 

Û:NKOMB 3 9 :ij :: [ G ? 9 l] = ( [H 6 9 Jd = [ BEMI] ) 

(III , 39) 

Dit betokent dat de verkoop van effekten 9 het effektenbezit 

verm:i.ndor·i; met hot "toltort" aan beaehikbarc middeleno 

en ~ITGAB 3 9 1] z.: 0 

l]:NKOMB 7, .!} ::: 0 

@ITGAB 6, _;l - @_ 15~ ~ 

Dua er worden geen effoktan a ngokocht en ook geen leningen 

op korte t ~mijn aangcgaan. 

Als ffi 6 r 1] = [BEHÏ] > /g 7, iJ dua alo hot effektenbezit 

onvoldoGnde io om hot tekoriman beschikbare middelen te dekken 

dan: 

[jNKOMB 3r ;l ~ ~ 7ç ij 
en (!NKOMB 7, il - UI 6, ~ = @EMtl - @ 7 9 jJ 

Dit betekent dat het effelctenbezit vcrzilverd wordt en da t 

een len:i.ng op korto termijn aangegaa11 wordt om het nog ont= 

b~ekende deel van het besohikb~re te dekken. 

Voorts: 



@n~GI\. ;;.i, Jd -~ 0 
illI~C-WB 6 1 :(! u @ 15, ~ 

And0_•s t~<· tgcCnV't; : ,.v W"lrdcn geen. c:H'okten aangekocht en 

1:.r t-:ox en ul,echto leningeu op l;:ort<;i terrnijn af' gelost voor 

zove, }.rn mn ve1 .. valdo:è m • ereikt hebbon. 

Dit wil z gge¾ d&:G de voorzien beachik are midd len groter 

zijn dan he i; varJ·,gelcgd m"'Jtimumpoil. 

Wij on<lor-sclio ·.den hic,:- ook twee govallen : ala hot over= 

ochot aan besr:hildla1•0 middclc n n.i~t g1•oter is dan hst bedrae; 

van de nog uitB'i;ao.mla leningon op korte to1'mijn, due ala : 

danB ~ordt dat ov·<Srechoi aa.n h0i af'loasen van dio leningen 

hosGoed. 

(III 41) 

Alduo is het to·tale 'bedr.,ag dat n.nar het afloason van korte 

'cermijnleningcn gaat gel:tjk a n de vervallen leningen plue 

het overschot aan be chikba c middelen. 



Vaz-der: 

@ITGAB 3, 1] = 0 

[NKOMB :; ' l] == 0 

ÜNKOMB 7\ 1] = 0 

hetgeen betekent dater geen verhnndcling van effekten plaats= 

grijpt en dat geen laning n op korte termijn worden aangegaan. 

Ala het overachot aan beachikbare middelen het bedrag van 

de nog uitstaande korte tcrmijnleningen overtreft: 

dan wo~den alle leningon fgcloet: 

{jITGAB 6 9 l] = @ 15, ïJ 

lletgeen van hot ove1"schot aan beachikbare middelen nog 

overblijft wordt in effeltton bclegd : 

[yITGAB 3, l] = ( [_BEMI] = flx 7~ ~ ) = ( @ 15g !) = 

@ 15, :;J ) 
(III,42) 

En vorder worden er gecn offekten veTkocht n worden er 

geen leningcn op ko~to termijn aangega~n: 

(jNKOMB :, , 1] = 0 

[INKOMB 7e 1] = 0 
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In :i.ed.e ~rnn de drio ~eve.llon 9 die wij onderzocht hebben, 

he ban ulj aan de verhand•lingen van effskten en aan de 

veran<lel•ingcn in hnt bedrag van de o.angogane leningen op 

kort~ ter□ijnoen we.arde kunnen toekennon., Zodoondo zijn 

de velt ~oren [!NKO!~ en [,?ITGAB] vollGdig bepnald. 

De exploita tierekening zal j,ln dit model de volgende 

gegevons bevatt n (tabel 21}. 

Tabel. 21 : ----
Debei 

Bog:i.nvoo:rraad 

= eindprodukten 

= g:r.ondstoffen 

Aankoop vnn grond~toffen 

Direkte lonen 

Dionaten en lovoring~n 

Financiële laaten 

Belastingon 

Voorzi0ningen voor de 

afechrijvingorakaningon 

Bedrijfewinst 

Eindvoorraad 

= eindprodukton 

= gronclatoffon 

Crodit 

Verkoop van eindprodukten 

Finanoiële batan 

Bec.\ri j f svei-1 ies 

Wij zullen defil rekening ala con kolomvekt~r Q';XPLOi} 

(tabel 22) voorstellen waar de eerote vier lijnon, de eerste vier 

bestanddelen van hot c~edit bevatten. 
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1 
. 

Tabel 22 (1) 

----
E:.tndvoorr ad (1) 

= eindprodukten {1) 

= grondatof (2} 

Verkoop van oinclprodukten (:;) 

F;.nanciële baten {4) 

Beginvooi-raa<l 

= eindprodukten (5) ~ [EXPLO~J 

= grondstof {6) 

Aa.nkoop van grondato:ffen {7 

Dirokte lonen (8) 

Diensten en leveringen (9) 

F'inanciële lasten C 10) 

Afechr:!.jvingen {11) 

Resultaa.t (12) 
t - -

De.lijnou (5) tot en mot (12_ bevatten de eerate acht 

gegevens van de debetzijde mnar met een omgekeerd teken. De lijn 

(13) i het re ultaat en zal de winat of het verliea &anduiden 

naargelang hot teken pos:ltief of' negatief ieo 

Wij zulJ.cn nu één voor één deze lijnen invullen. 

D eindvoorraa · van ei11dprodukten io gelijk aan : 

~,.PLOR 1, l] = IB l ~ 10 ~ ~, t • { [!NUIT 146, l~Q = 5tj 

fl (}>ROT0'11 21 = ,:iO~ ij O = 1 ;' 

(III ,43) 

Dit betekent dat de waarde van de indvoorraad van 



· .:.1 '9I'O .u~ t ~· g li· î· :h:: ".an. het 1ïolun1e van d ~:i.ndvoo:Traad {! l ... 10, 2]' 
ve~0 a ni;;,v lfü.t51 net de koctp?.:t;ai par eindprodukt (cfr . vbt>ronder e telling 

~l). 

w:.. •· bez-okcmcn dez l:oa·.;pl"ijs door hot otanl van d 

inzo•;:; van de ein.élpr·odukten [i:NUIT 11}~~ L>O ""' 5Y · Cta'bol 20) te del :c. 

dooi· da totale r,?."odukl;ic ~rnn ctndp~odukten [}>ROTOT ·21 = :,o , !} 

De waax,de rnn de eindvoo:i:'x•ae.d van de grondotoff'cn is 

gslijk e.un het p:roduk' il'Uh de -indvoo'.K'rand on de eenhe:1.daprija 

t:rl;of :fono 

De vGz-koop 7an cüidp:roè'ult .cm 'irindon wij in de matrix 

[g .. ZE~:) { ta cl 16) 

Da :?inano:l.ëlc baton behoz-en tot de gegovon.o (to.bel l'+) 

De ~ .. 1aa1--de ~,;a11 de 'beginvoorr::a d van d , e • ndprodukten 

en v n dô gu Ol1. .crtoff.<.H1. vindon '.f:i.j op t1ez~l:tde manier als wij de 

etn<lvoo:rz:a_ ... d borelrnnû hebbeu •. Dezc keer echte1· vex-e.nd.eren wij 

[ i!iXPLOR 5, f] :a!: = f! 1 = 10, l J 0 

• U'ROTOT 21 ~ JO, 1]
0

= 1}• 
• 

(III,45) 
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D0 annkoop van gx•ondatoff en io golijlt amn : 

[};XPLOR 7, 1] : = [ GSBUD 32 t 5J] (III,47) 

De direkte lonen bedrngon: 

Dv dien ten en love~ingo~ omvatton de vaste en veranderlijke 

ko tenaoortm.,, : 

De finanoiëlo laston sn do afacm-ijvingen ~ijn reeds gegeven z 

~XPLC~ .. Or l * = [H 5r jJ 
f!;\PLOR 12 ~ ~ = @ 8, Ù 

(III,50) 

{II I,51 ) 

Uitein elijk kan het rcaultsat borekend vordon: 

{III,52) 

Wij go.an op een gelijkaardiga manier tewei'k voor de 

vcrl:ies- en u inotrekeninG• D9ze r~ltening t1avat de volgende gsgevens 

(ta.bel 23) : 



= l 

Befü':1.j f.awinst 

Winat op de vorig jaren 

Netto v~rlies 

Cr dit 

Deze gcgeveno yat·i;on wij aarnen in een kolomvektox- {!~RWIR) 

~~~ ( 1) 

·- -----~~-- ~--== 

Dedrijfarasultaat ( 1 ) 

Reou1ta.at op ce VO:i'igil j&~en -(2) 
' 

Win ... tbel~at:i..nr.; C5) 

Netto ~,;sult".at; 4) 
•,c--=z= ",c;'N~ J....,...,.~:"<ll'e.-SC:#"r,~Q:-Jcl;:'"~.•·.-,...-~w,,~-~~ --

' 
naa·"gelang de be:.l::agor.i. icou_,?e k. t.:i.avclijk poaitiaf' of n0gatia f z i jno 

De lijn (3) 1 ae winotbela3tine;~ wordt al,a Hill negatie f 

beru.'i-lg voorgeat@ld 

(vERt'lIR 1 g l] ::?J ~XP.LOR 12 r lJ 

(yE.Rl:J IR 2 r lJ •~ ~ 9 g ll 

Dit wil dus ~eggen dn~ het bedrijfsresultaat gelijk 1s 

ae.n hot ~aldo van de ~xploi·tn:tie,:~kening en dat wi:· d0 overg edragen 

X'QS\\l ta.1; n 'ct1oi:3an, de gegev(;)r.a kunnon vinden ( ta bol )°'4) 
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'.ls:t de ~1i!1s"i:belasting annr;aa:ë t moeten wij het goval van 

ve~lio0 anderscheiden van hot geval van winot. 

[j"ERWIR l, 1]<0 

of als : [vE.RWIR l, 1] + [a 9~ 1] <O 

da.na word't er geen bclasting betaald: 

Al□ el." int:ege21d®ol wi.n3t ia, dan wor-dt er dex-tig procent 

van het ~aldo v&n d0 0xplcitatior0k@ning~ vermind@rd mst overgedragen 

verliczen, als belaoting bet~ald. 

Duei alo : l]œRWIR l, :g + [à 9 9 1] > 0 

an tevona [G 9 t 1] <. o dan: (yERWin ;5 ~ JJ ~ o 9 j o Î!ERWIR 1~ ~ + @ 99 5:) 
(III,5.;) 

En tenalotte ia het netto~ccultaat gelijk aan de algebraische 

aom van de vooTgaande alernenten: 

(iERWIR 4, 1] ::: SON{i _ l = :} ) fy.ERWIR i 1 ïj (III,54) 

11. De 'balans --
H&t lae:iota stad:i.um van èliaze begroting is hct opstellen 

van een bala.na. 



De bala .a zal ex• uls volgt uitzien {tabel 25) · 

Po.asief 
__,,,,.fntlr#----~......,-----~.n,=ra~..-~~--=--~--------.'.11-----------
G:rona.on , Ka11:i.taal 

Gcb~uwen lneserves 

Deelneming · n :in ondc:rnemingen 

- eind:prcduktev. 

= grondstoffeu 

Debiteuren 

Eff ekt,mbezi t 

Baoch:tkbaal" 

Nettoverlios 

1 o ligatielcningen 

1 Ge, uarbor.gdo len9.ngen 

Levera.nc::.olrs 

Leningen op ltorte termijn 

Nettowinst 

Al dezo oeat&nddelcn uox-da:n in een kolomvektor samongevat: 

~A1ANS 1, 1.J ::: @ 1, 1] •: ë l, 2] = (G 19 ~ {III~55) 

[îALANS 2, 1] ~ [ 2, lJ û 2: 2: r-> G .::1 j_) {IXI 11 56) 

~ALf.NS ,, l] = ID 3: 1] + f? 21 r-
3 - LG ~. :>~ ,] (III 9 5'7) 

Aldu.s kcmn.en w:i.j r."19ada de rubriekon :gronden, gebouwen 

en deelnem:l.ngen. 

~ALANS 4, 11 = ~XPLOR l, ~ 
@ALAUS ,~ :1J :: }§xPLOR 2, fi 

De eindvoorraad vau de oindprodukten en van do grondstoffen 

had en w j al l ez·ekeri.d voox- ~ o e:-c~.,loi tn tie:iralcen · ug .. 
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·-----~-~q-------------~-------~ 
~--·~~-:_g~_6 ______ J. ____ c_1> ___ ~ 
Gron.den 

Gebouwe11 

DecJ ne111ingen 

Voorradon 

= eindprodulcten 

= grondatof:fen 

Debiteuren 

Ef'fektenbezit 

Beschikbna.r 

Kapitaal 

Reserves 

ObliB~ticleningen 

Gewaarbo1• gci.e lcningon 

Lev0rancie a 

Leningen op korte t®rmijn 

Notto reaultaat 

{'1) 

(2) 

{J) 

(4) 

(5) 

(6) 

(?) 

(8) 

(9) 

{10) 

(11) 

{12) 

c1,> 
(14) 

(15) 

De s·ta.nd van de rekoning ebiteuren behoort tot 

de gegevene Ctabel 14). 

BA.LANS 7 t Ij = fü 7, !] = ŒNKOMB :, , !} + @"ITGAB , , ij 
(III,58) 

Het effektenbezit is gelijk aan hot effektenbezit van 

de vorigo periode vorminderd met de verkoop van effekten en 

vermeerderd mat de nonkoop van effekten. 



ŒAL1tNS 8, ij :;; soH{i = 1 ~ B) tlmcoMB :1, i] ~ soM{i = 1 = S> 

l]ITGAE, i 3 iJ + Lll 8 g J] 
(IIIl)59) 

oschiltbal'e mi<ld len gel:ij k zijn 

aD. ., et va".'sch:t.l tt'SSQ¼U de gob• tlgct·ï;ee:rde inko aten n de gebudget"" 

@ALANS 9, ~ ~ @ lO, :Y + {fi 10, ~ "" @ 10, ~ (III,60) 

@ALANS 10 0 fi - @ 11, ~ + G - lln ~ .::, ~ 111) 3] (III,61) 

@ALAN$ 11 iJ @ 12, iJ ❖ @ 12, 2] = @ 12, ~ (III~62 

@ALAïïS 12 0 JJ - @ 13, il + Ûl ll$' ~ = [G 1,, il (III~63) 

. . 

Deze v:i.c;r vorgolijldngon ho >bon l>etx-ekking op het kapi taal, 

de 1r0sol'v·os t do obltge:t:iol0ning,1:n en op de ge~aarbo1•gde leningen. 

Deze wo·~den be:..~eltond a.an do hll d van de i:mlane van d vorige pex-ioden 

waa:rôij men de vormcc:::der:.~ng n opte1 t eu do 'f'e:,rmind€9x-ingen aftz,ekt 

ta.bol :t:;} 

Ii~.LANS 14, jJ ~ (ç¼ 15·, :iJ -1· 1}.NKOiHl 7, lJ 0 @ITGAB 6 !} 
\III 11 64) 

Het bedrag van de lel· ine;cm op litn ... te teI"ri1ijn is gegeven. 

:i.u da balan- van de vo:i; ... ige periode [a] we.a.rbij men optel t het 

aangaan va.1 nieuwe leningen ç hc·;;gee:n tn het inkort.1 tenbudget 
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vermelc.\ wordt c-m t-ma.Tvan men aftrekt de afgeloate leningeno Deze 

la.atsten komen voor ::n hot u:!.tgavcmbudgeto 

Hct net'l:oresul taat is gelijk aan hi:t aaldo van de 

verlies= en winatrekeningo 

Aldus ia onze begrotingeopstelling klaar o 



HOOFDSTUK IV 

HET NUT EN DE V'ERDEHE ONTWIKKELnm VAN DIT BUDGETMODEL 

§ 1 . Het nut van dit budgetmodcl 

§ 2 . D0 kont:role op het budgai; 

1 . De inzot- uitzatanalyse 

2 . De ra t~.oo.nalyo • 

§ 3. D ~imula'de v&n <:1e bogrot:i.ng opstelli:ng 

§ 4 ., De voi•doro ontwikkeling vi,n h t 'budgetmodol 



HOuFDSTUK IV 

HE'l1 NUT EN DE VERDERE ONTWIKKELING VAN DIT BUDGETMODEL 

==--•·----=-= --------------------=--------------------

§ 1. HET.NUT VAN DIT BUDGETMODEL (1} 

Het budgotmodel zoals het tot nu toe is opgebouwd 

atelt het bedrijf, de.t ovor zulk oen modol boachikt, in staat 

de begrotingoopstolling anol en VJ.ot te laton verlopeno 

Inderdaad, daa.r waar de begi .. otingen oerst een lange 

voorbareiding m t vecl rekenwerk vroogen on tovens eindeloze 

vorgaderingen &n w derzijdeo raadplegingen voor het cofjrdineren 

van de budgetten, daar staat da bedrijfsloiding nu een 

co puterprog~Emma ter beochikkingo Dit programma wordt door 

e elekt~oniache machine automatisch verwcrkt ale de gegevens 

lit hooidetuk III § }) verstrekt worden. 

Het verstreklten va.n deze gegevena bahoort tot d 

~etenschappelijke voorbc .. aiding van eon budgettair kontrolesysteemo 

Dit ia en kwos-tie van docltreffende organiaa.tieo Maar éénmaal 

dat de onderneming deze gegevons kan verechaffen io er geen pro= 

blcem meer. De elGk·tronischo rekenmachine verschaft in een 

minimum van ·tijd do ve:·schillende budgetten, mot de inzet=uitzet= 

ta bel en de resul taa·t:r.ekeningen. 

(1) Matteooich R. : "Simulation of the firm through a budget 

comp1..1tor program"/Rtchard D. Irwin 9 Homewood 9 Illinois 1964/ 

Hoofdstuk I~ PP• 1=2 



r.e voordGlcu van ·hat budgctmoccl ligg n dua vcor de 

n) De budgette11 zij·i on id ellij!t boschil<:: na.. 

b) Dez.e bu.dg0tt0n ~;:~jn seù soord op gegeveno, die betrouwbaard~r 

z:ijn dan do g govcuo gcb1'uikt vool" de klal!lsielte begrotings

opstell:.ngo 

Indordaad, do kl Bie?to · egl"o·Gingsop~telling slorpt 

veel tijd op. fü.i·i; ie daal." noodzakclijk rac·i; do begrotingsopatell.'ng 

voo1' de koi!londo po1'ioùe lo.ng gonoGg van to voron aan te vang n. 

E' z~.jn 0oh4.::or J0gev011::i t die lec 1ta met 2.alterh@id zullGn gekend 

zijn op het einde va. do lop011d~ p~rioùc (bv. do l>Al anaposten). 

Doze gegovona zullon bijgevolg mo~ten geoxtrapole&rd 

wordan. Hot oompute~progruramav daarentegent hooft niet zo lang van 

to vorGn woi~dan vorwaJ:"lct on !·an al dus bei>oop doen op g govens, 

,:1i ve0l mindo1· o.meker zijn. 

c Do bed:r.ij foJ.a:i..ding moet niet mQer zulk oon groot deel van zijn 

tijcl bcstcfüm o.an h<it; bereke1?.0n van do budgetteno 

In di "è a~Gadium hecft men de computer dus aangewend om 

een be. taan e techniel'-: z do bt.ldgG t;ter5.ng 9 vlotter en snelleii.' ta 

laten vex-lopeno 
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Hct inachakelen va11 de compute1." is echter een 

drcmpol 1;:uar.aohtor z:i..cll niem.-;e pQ&"Bpektioven openen o 

1°) De anolbeid waarnee de ge5eveno beschikbaar komen schept de 

rnoselijkheid vcx-schillondc reekaan van budgetten te be1'ekenen 0 

die al dan uiet van kx-aclü zu11en uo:-:den 9 nanrgolang bopaalde 

gebeurteniosen zich voordocn of niet. 

Bij het otallen van prognooea voor de volgonda budgetperiode 

ia de bedrijfslciding nog helemaal niet zaker van do ontwikke= 

ling van de eko11on1i0cho omgeving van het bedrijf., Er kunnen 

zich verschillondo mogolijkheden voordoen {bvo cen plotoe 

public:l.tei tska!'.!tpaguo van de kon!tm'rontie; een 'bepaald weits= 

voorotel wo:i.~ù-t in het parl.cmcut ol of niet anngenomen, enz o) o 

Zo ia hot goeù donkbanr dat d bedrijfsloiding verachillende 

plannen ma.akt 0 elk met het oog op een bepaalde eventueliteito 

In dat goval kan de computeT de verochillende budgetreekaen 

gemakkelijk berekenon. 

2°) Het :la helemaal no:rmaal dat b:tj hot opatellen van een budget, 

verscheidene faktoren olechtG onnauwkeurig of holemaal niet 

gekcnd zijn. Naarmato hot budget vcrder reikt in de tijdg 

zul'len de uaal"den toegekond uan de •.rcrechillende verandcrlijken 

meer en meer on~ekorheid in zich dragen. 

Ala hc1'; budge'c echter in werk:l.ng io ge.0teld ien na.al"mate de 

tijd vordort zal d onzske~heidozone rond dezo veranderlijken 

nauwer wordcn en z 11lcn c1c i1aurden van deze groo·theden zich toe= 

opitseno Het zal dan 9eer gems.kkclijk zijn 0 dank zij dt modelo 



aa.n deze v .randcrlijlcon ocn nauwkeurigOl' tma.rdo toe te 

konnen, :ï n de loop van d. budgotpc:x·iode o Do .onelheid wanr= 

mae wij O11r,;c re ultatcn bokomen laat to0 het budget, in de 

loop van zijn uitvoeringQ te vervolledigan ~n voortdurend 

aan to vu. n. 

3°) Ean andere rnogolijkh~id 9 dÀe de anelh 1d van de computer 

biedt 9 i het regelmatig harzien van hot budgeto Naarmate de 

tijd vol•do.!,·t en dat veroeheidcne f.alttorcn eon andere wending 

nomenv dan wat er vo1~wl!cht w rd~ doet de bahoeft0 zich 

voolen het budget te he1~zien. Met de nicuwe g gcveno waarover 

wij bcschikken en met hat computerprogramma i6 dit gemakkelijk 

mogelijk. De budgetten die wij aldua bekornen zullen tenminste 

uup to date" zi ··n. Ecn budg thorzicning volgons de klassieke 

mothode zou zovoal tijd in bsalag nomong dat de bekomen 

reaultaten 1'scda ged~el telij t zoudon zij11 voorbijgcetreefd. 
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§ 2 .. DE KONTR~ OP HET BUDGET: 

Eonmaal dat do budgetten zijn opgeateld, moeten zij 

oen kritioch onderzoek on«oTg~sn. Vormt het goheel van 4e budgetten 

een cvon.11:l.chtig goh~el ? 

Voldoet dU; bedrijfapls.n aan do voorwaarden van een 

gG~onde liquiditoit? 

Zo zijn ~r een ma.&sa voorwa.arden waaraan een budget 

moet voldoen. Wij hebban die voorwaarden bosprok n in Hoofdstuk II 9 

§ 1. 

Een begroting op0tollon ia dus niot voldoendea De 

bagroting rnoot ook aanvaardbnar zijn in hct licht van bepaalde 

krite1'it. Wij kuimon hot begrotingamodol dua verdc1· ont,:,ikkalen 

door 1 de voo:rwaard n~ ~1,,.araan oen budgot most voldoeng in 

hot model zol:? :::.nt@ houweno 

In hoofdst:uk II, § 1 'il h bhon wij een onderacheid 

gemaal~t tussen bEH.h~ijfoakti vi tait on financieringaplan o 

..-..) De kontl'ole op de bcclx-ij f~ak'ti v:ï. tsit goachiedt doox- mtddel 

van de inzet=uitzcttabolo 

De inzet=uitzettnbel maaltt het mo()el:a.jk de doorberekende 

koBten vanwege kootenplaatocn of andere produkton te acheidcn 

in primai e kootonaoo:rtea. Zo kan men dan gcmaldtélijk het 

totale aand.eol ,1an clke koateneoo:;:t in de kootplZ'ijs van een 

bepaald produkt be .. •okcnon o 
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u~.r:'Oi. 1Jr.-t 11-u uij da; do 'i:u,d ij:teleidin ernaar stroœ:ft 

.;,ovcnl illcg ,'11.jk lw.1,itav.lintcmsteve te. ·ril: gooethodes te 

,;eb,. .. uilrnn. Zi.j kan c".an ala voorwa de atellan (bv.) dat de 

d::.x-elcte 102 en n.ooi t rnco:r dan. 

produki; mogen uitm ken. 

% v- 1 de_t koc·tprij van een 

Eeu .1i.dei~--e voo:rwci.eJrclc zou kun.non zijn, dat el,k produkt een 

winfJ°•tnn:t'ge moe·t op ev :ren. da'I; minatono gelijk ÙJ ~an y % Vàn 

de ve~koopprijso Dit botckent dua dat œen minimumrendabiliteit 

wordt opgelogd. Wij kunnen deze berekeningen gomakkelijk in 

het model inlaaseno 

1 °) Eol"tré on voo1~a1 moetcn de man de aindprodukten door'berekende 

l{oaten in hun primaire komponenton gesch@idtm wordsn. De 

eo~ote stap daa~voor boaiaat in hot berekanen van de matrix· 

ve.n de cch,;si:;:i.•eekse coëfficiënt n. Deze matrix ie gelijk 

~&l:ll de i11zet.,,uit:.;attabcl waar ieder. el0ment door zijn kolom= 

·otaul ged0eld we~ù {tabel 20)o 

[irmrnc] do . atrix van de 2."echt~treeks eoijfficiënten is. 

Daa1·na. volgt de 'boreluming van de primaire komponenten 

11an de oc1•be·rokende koaten. 

Wi j doan. daa:r • o:,-. boroop op foî'rnule { I ~ 11) o 

De f or.i. ulc :io 
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Toegepaat op deze inzet=uitzctmatrix schrijft men het 

rechterlid 

(JNUIRC 51 = 146, l = 20 / 22 = 5'f} • 

I} Q INUIRC l .,. 50~ l = 20 / 22 = 52_] • )INUIT l = 500 54_] 0 

{zie ta.bel 20) 

Deze formule drukt dus uit hoe de kosten, die niet recht= 

streeks naar de oin~produkten worden doorberokend~ uiteindelijk 

bij de eindprodukten tereehtkomen. 

J}NUIRC 51 = 145~ l = 20 / 22 = ii] io een 95 maal 50 matrix 

[!_ = INUIRC 1 = 50~ 1 = 20 / 22 = 5~ is eon 50 maal 50 matrix 

en (}NUIT l = ,50, 54] io ecn 50 maal ,50 matr!!: 

Dua als het ganse rechterlid uitgewerkt wordt bekom.n wij 

een 95 maal 50 matrix~ waa~van de lijncn de kootensoorten 

voorst~llen {cr zijn or 95) en de kolcmmen de kostenplaatsen 

en de produkten voorat@llon {teoamen 50}o 

De lcolommen van de kostenplaa teen en do tuBsenproduktetn 

zullon euhtar gelijk zijn aan nul 0 vorrnita doze al hun 

koaten verder doDrberekenen naar de eindprcdukten. 

Wij beschikken dus over een mat..:•ix die cte doorberekende 

kostan groopeel.'t per koetenaoort c.m per eindprodukt. Wij 

zullen deze m~trix [DINUI!} noemen. 

\ 

\ 



[pINUIT] ~ [ÎNUIRC 51 ... 145~ l ... 20 / 22 ... 5!} 

• [ 1 = IMUIRC 1 ~ 50, l = ·20 / 22 = 5i) • ÛNUIT l \ ~ 50, 5~ 0 

(IV 9 2) 

W:lj moeteiii deze doorb~rckend~ kosten tell@n bij de recht

atx-eckGs koat1:m om do tota.lo kostprijs van de oindprodukten 

te bekomen. 

De matrix (!êOPRIJ~ heett 95 lijncn den 10 kolommen en geeft 

voor alk oindp~o ukt het totale bed~ag van elke koatensoort 

'WCOl' l 

De laatate S"~ep bo□taat @rin dezo vorrnchillende beatanddelen 

u:l t te ùl"'uldt~n in p~rcontagoa wan kolomtotal.0no 

füoPRI'-'€\ 8 lJWPRLJ§j • ûrmIT 146 ç 42 = 5:iJ_ 0 = 
1 

• 1ol 

0Vn4) 

Zo lmnnerL de verazrèwoordolijken onmiddGllijk ,~flezon of 

bopaalde kostonaoort~n ondar hei vaatg®otalde percentags 

bl.ijvon of 11iGt. In sou;rnign gev.riillon zal h0t echteir nodig 

zijn ,rerochil1@n.de lijn@n 0am@n t0 wo~ge110 Dit zal zo zijn 

voor de direkte lonen. 

fÎWPR:CJp 75 ag l = 16] e SOM (i ~ Sl = ?!j) [koPRIJP 1 11 l = 1§} 

{IVo5) 

2°) Als wij a.an elk pl"@dul'~t eon 'bapanlde isinatruarge opleggcnlt 

moaten wij de Los;;pr:i.jc van da.t px-cùukt mot zi.jn vo:i:-ltooppr:;.ja 
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De vorkooppr:Ljo zal verschillon naargolang de markt 

wae.rop he-c p1.~odukt verltocht wordt. D nrom zullan dszelfde 

produkton ùie op vorochillende markten verltocht worden 9 

als verachillendc produkten aanzien wordeno 

Wij doon beroep op cl m tl"i:< {1."'lZET l = 10, iiJ die de begrote 

omzet por pr<>dukt uangeeft en ook op do lijnvektor 

[!NUIT 146, l•2 = 5i] die do waarde van de gancc produktie 0 

scwaardeerd nan ltost:prija 0 por produkt aangeeft. 

Hot verachil tusaen deze twoe vektoren geeft one de totale 

winat per p~odukt. 

ÜJINS~ ~ [OMZET l - 10, lJJ ' = (!NUIT 146 0 42 = 5;) 
(IV ,6) 

In percantage van de omzet uitgodrukt gocft dat 

_[wINSTPj :: l]INSrj • [OMZET l = 10, :uJ O = 
1 

• 100 

(IV,7) 

Hiar ook is hot ze0r eenvoudig af te lezen of alle produkten 

winotgevend genoeg zijn. 

Wordt aan dezo voorwaarden niot voldaang dnn kan de leiding 

maatregclen treffen: zoals het kiezen van een gewijzigd 

produktenge.mma, het gebruiken van ande1'e fabrikagemethodes, 

een andere p1·:ujapolitiok 0 enz. 

b) W t nu de kontrole op het finnnci ringsplan anngaat: daarvoor 

hebben wij do rocmltv.tonrokening~n tot onze beechikking. 



Lat en ,'l':lj cnl:ele van Je re.tio 'e O die ·Ji;j in het hoofdetuk II 

bepaald hobben 0 alc, norm annnomen voor onze bog!'otingen 

01;12:ctbaa.x- + betH:hikbaal" -=--~--~-~ 
Schultlen op lrnrt~ termijn 

{ [BALAr~S lt, f 1] + (i}ALANS 5 t tj 
~ALA?lS 7 g 1] + (ÊALANS 8v 1] } 
r. 1, "1 i C = 1 &JJAL/.N'S 1 '-l', l_j 

~~Ù.!~~ tot,1!.!J~ 
Schulchm op ko1•·l;(} tox-aijn 

+ fjALANS 6 , iJ + 

• ( [BALANS 13 ~ Jj -:-

of ando:rs uitgedx-ukt: 

of 

~ f U3ALANS 11, 1] + Ü,ALANS 12 ~ )J ) o 

( li3ALANS 13 0 i] -1.' (BALANS 14 ~ fil ) = 
1 

~1.~l!.~--~ 10,2. 
Eigen !ta1)i tanl 

(R]:; €: 100 -, [ EXPLOR 12, 1] • [BALANS 9 0 JJ ... 1 

Ifotto omzet 
Voorraad grondatoffen 

(IV,10) 

• [BALANS 5, i}"' 1 

(IV, 11) 
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De 1S.js-!: kan zo cmbeperkt voortgezot wordon. 

De compu~;;er beporkt er ~ieh cenvoudigtoe .deze voorwaarden te 

berekenen. Hot is de taa.k van de leiding, op grond van deze 
.. 

kontrolemicldelon~ evcntueel maatregelen te treffen om de 

toeetand te verbeteren. In dat geval zo.l h~t programma opnieuw 

door de computer verwerkt worden 0 maar met gewijzigde gegevena. 

Een nieuwe etap in de ontw:i.kkeling van het budgetmodel O na 

het inlaGsen van voorwaarden 0 iB het model vorrijken met mecha= 

nismon 9 die automatisch verbeteringen aan de begrotingen aan= 

brengen 0 als bepaaide voorwaa~den niot vcrvuld zijn~ 

Wij hebben Teedl!l zulk een geval gezier in het liquid:'l.teitenbudget. 

De bcsehikbare middolen wni'G11 âG.;i .e-cn maximum on ecm minimumpeil 

onde1·worpen. 

Voldeed do begroting danr nio·t aan~ dan worden dazo middelen 

hetzij bologd in offokt~n~ hstzij b@Dehikba~r gemaakt door 

de verzilvcn•tng van 0f:fekten of het aangaa.n van 1en1ngeno 

Wij zoudcn in die r1.chting verdar ltunnen gaang alhocwel di·t 

niot voor olkc voorwaarde hot gsval kan zijno 



J. DE SIMULATIE VAH DE BEGRO'l'ING : 
"'.1a,.,.1 . --...sa.:s;...,J ·" ,... .. ~--~ ...... ..,....,.~ .. --. .... _______ , ... 

1°) D~1, · t v.d"' vrnoc el ii:, n et anh: 1 go chikt o 1 en l de begroting 

v '1oz, i ·olgonde pmrio e to bei·e!rnnel'l. aan de ha d van en 

eek sescv :ns eu vooluitziehtcn . 

~
0

) 
1ifiJ kuunon hot r.1.1odcl ook vocd€il oet verschcid ne reekaen 

vsm iu·voe:i;,geg0vo110" Uit do verachi ende aeriea budgGtten , 

d: e do.arill:U; voox-tkomen, kunmm wij e.:r dan é én ld.ezen, die 

a.an l1c voo:1.·waa~ den voldoot., Dit kemt nos r op het gobruiken 

v.n tlG co, putoi' om t 11.olpon 'bij net bepalen van het bedrij f s.,. 

.t>lano M .n ziot vortJchillond · mogolijkhoden . Mon 1t est er 

· Hio:r o i;(}1 t meril zich op G@n algomanei .. vl~lt . Dit is geen 

'tJ, 'g ,;opo··~el.ling moor . di~ io oon kieZG)î! van een bepaalde 

c 1 :vi ng voox, 'e'è boc:b."ijfob~loid~ 

'..1° D a 'la:i;ie 1-1:on vc1.•dm." nog aangtlu,:md worden met een zuiver 

·Pl".:iefondo vindolijlrn bedof}lingo Do invoergcg vens van het modal 

!:unneu nu zui vo:~· Zikt:tef z~.~l11. Do badoel:lng hiervan i o het 

of:fekt op b.ct beèb:ijfspl-an n ie gaan van b@paal de beslissi ngen 0 

,1ie -.. b .. •iji'sleid 11g zou kun en r:. ... men ., Ale de l eiding over 0 

weegt ecu b{llpaalde beslissing to n0nifm dan kan ze deze 

beaJ. ai·1g eort::t tGs'.:ou drml· zij dit mod 1 o 

Zei. kunnen ver chi.ll~n o eg::otingen vergel ken vorden , 

waa:i~ oen bopne.ld gegcven ayfr~emat~.ach allo œogolijke waarden 

a nosmt Dit km:i.rwn wi j c..u:m voo".. elk g geven herhalan o 

Ve~der kunnen de veran~cr~ngen in do 9e~achillende gegcven3 

v:n o ... • elh:e. "' gekom ineo;rc.1. 10,~deno 



= 128 = 

Or., 1100'1• 00ldon ·,e goven : 

lfan kan hot ei'fokt nagnan van veranderingon in het verkochte 

produ t ngarnma 9 1n de prijzcn ol· tiek 9 i de tabrikagostruktuur, 

in de verdeel~le•tela, onz. 

Een bijzouiere toopaasing an dit cxporiraentcren zou kunnen 

zijn : nngann in welke m. te bcpn.a.lde falctoren mogon voranderen 

om het ev nwicht van het budget niet in gevaar te brengen. 

Wij vcrnoemen hier ale vooi.·boelden : 

= In welke te rnag do werkelijko afzct de geplande afzet 

overschl•ijdon om het b ri· f niet te vorplichten zijn levaringen 

te stakon. 

= In wclke mate is het verooTloofd dat do geplanda afzct niet 

b~reikt ·or i, opdat de voorTaden do rn~ximum=atockeringskapa= 

citeitntet ~ouden overachri den. 

"" I~oevox· ka.i1 hot bedr· J f g an bij het toc a te.an van betalings= 

termijnen aau de l·laï.1te ~ opdnt tla liquiditeit van de onderne= 

u1ing niet in gevaax- zou wo.den gebrs.cht. 

= In welke mato k-n h t p!"ouuktierythmo vo:randoronv rekening 

gehouden mot het ~antal a~boiders en mot da beotaande uitrustingo 

enzo 

Verondorstcllcn wij nu dat aon op ldo faktor weinig apeling 

toelaat om het bodl~ijfapl n ni~·~ in gevaar te brengen, terwijl 

ez- 0en ... amclijk ga'o ~e kana 10 o'·c.nt dat deze faktor van zijn 



= 129 ""' 

geplande waarde zal afwijken, dan kan daarmoe rekening vorden 
gehouden bij het op5tel len van de begroting. 

N3man wij bi jvoo1~beeld de afzet . Ala de werkelijke ateet 

vereohilt van do gopland a f zot dan zal dit zijn wèerelag · . ' 

hebben op de 'ifOOl~;:-aad van de oindp~odukton o Een grot ere · 

ufz Q'G z,.l de voorlt'nad uitputtono Ala nu ch> mogolijkhèid 

dat ~e afzet o;.H·:x-schEcdeJm wordt tamolijk groot ia, · dan" ta~ , 
het nodig s-roteire voox-raden aa.a te loggen en dit zal bijge .. ·: 

volg ook zijn in"1loed h ab bon op de pl"oduktie on op de· aan.;.. • 

kopen o 

D0ze aimul~tie is een middol om bcpnalde besliesingen te 

testcn "1Jooral0e~ ze van lf..x-ac:bt wo~don. Deze techni ek· i o -·ex• 
dua rogr:Ï-.raeht op gerieht do budgottering te vorvol ·mak'en . 

D:l t e:i:peirimcntc?>on :to et ook op gericht inzicht te verkrijgen 

· n het be<h'i;: f'sgobeuron . Het :1.o duo esn vel"gax-en van kenn:ta , ·. i 

di e de budgotte~ing moet teu go de koraen o Dit aapekt van 
de rdmulatio behoo1"t n.iot me~r x-echtstrooke toi de bl!dget t o= 

· .. -· 
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§ I+. VERDERE ONTWIKKELIN'GEN VAN DIT BUDGETMODEL (1) : 

D:i.t model ie een "open" model, in dio zin dat het altijd 

a.:èbaa:r is voo:r vcrdore ontwikkœling .. 

Een oerste aoort ontwiltkeling ia hot :lnvoeren van meer 

deta:i.1 in de in= en uitvoergegevene : meor pi·odukton 9 kostenplaatsen 9 

grondstoffen on kost ·nsoorten, meer dctail in da reoultaatrekeningen 9 

meor voorwaardono 

Trouwens het invoeren van zulk een modolbudget in een 

onderneming zal ook zo verlopon. 

Hot probleam iD oerst en voo~ l hot model te kunnon 

invoer0n on te doen worken. Hct mag daarom ni&t te ingewikkeld zijno 

G leidelijk an ltan hot mod(!l dan vorfijnd wo,:-don om des te getrouw r 

do werkelijkhoid weer te geveno 

Eon twec o ooort ontwikkcùing is hot dotailloren on 

verfijnon van de ver clijkingen. 

Het modal dat in hoofdotuk III ,ord voorgoeteld hoeft 

en linoaire struktu rQ Hat bev t slsehta eo~ste~grandsv rg lijking n. 

Het ia d~idelijk àat dit alechta eon vereenvoudiging 

an de werkelijkheid kan zijno Wij kunnen hot model komplexer maken 

do ·,r rekeutng. ta hov.den bv. met : 

= cen wiaselend verkooprythme. Dezo verkoopschommelingen zullen 

{1) Ro Me:ttoaaich : "Simulation of the fil"m through a budget computer 

program"/R.D. Irwin, Homewood~ Illinois 1964/p.29 
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n.solf&p ... "'ekc:;ad :i.'eugorea op de voo1·x-ae.ùvormingcm en hot produktiec, 

:..-:ri;hae:. \·!ij zo1.~do:.·i Ell" kunnen •;:,os overgaan gansa modcllen van he·, 

i:-t.Jl'ationoeJ.. ondcz-zoek in hat bm1gotmodel in te bouwen (1) 

= fabI'ikagotijden. Een p&'odi,kt dat vo.ndaag ve1•kocht worci'~ hceft een. 

epaalde ti.jd n.odig geluiid ora voo&"tgobracht te wordeno Daarom 

et fÂe produktie van vandaag i\1.tijd afgcstcmd zijn op de verkoop 

van moz-gcn. 

= ~on meel." komplexe tJ·orh.'luding ~ dan een linoai:î'o funkti0, tuaeen de 

vorandeJ:>î.i:jke kosten en de produktio 

.... i:.1at voo:r:-ï:>';'.a.e.~rnl'rJS,n~ t enz,. 

Een dorcle OôoF.'t ontwikkaU.ng i~ hot.. j,nboUWt';IIl van s.an= 

~singamecban!IDman in hat modclo 

In cma moflot habht?n ui j ds:I; al i.;edaan voor de be.achik= 

baro middcleno E~ \-Hli\'d hiGi':'VOOX' """'ximum= ~n eon minimumpœil voor°" 

zion ~n &lm de î:Joacbil-fae~·~ midé1.o1on hio&"' n:i.et cn:n volciedQn 9 werdon 

anpaesa11do mantr.agelcn getr.•oft:cno 

Mtm zou op drit pad knnnon vax-de:." gat'ln . Z@ is h4't mogelijk 

van do ~.,ool"rfü1en atm <Hm rnaxir.smrn on oen miniraur.1 {of' osn minimum alleen 

te onde1·w01•p0n. E·,.nm.tuoel zou dan hot pl"oduktio~ythmo a.angepaat 

wordan , 

Wij zoudon oem verband kui.-111.on legzen ·;;uason de af'zet 

eu de p!'oduktie ~ !n plt\1~:è0 vru. het -p:.•cdulctiex-ythmG konatnn·l; te houden 

----------~-~ 
( 1) Maies J.F. : 11Guideo ·(;o Iiwei:ri;ol."y Policy (Ant:•.cipating f.utu;ç

N.Jed9) /Hnrvru:d EluainorJr;; ne·Ji0w = mei=jun:i. 1956 
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0~1or de ganse l1udgotpc:riode zo1.1 men de voortbrongst geleidelijk 

k1.mnen laten evolueren m~t hot vol:'kooprythmeo 

1:Jat ook mogolijk iG g ia Ilet voorzien van vors chillende 

fab~ikagemethodeso De aan~ending van deze of gonc met h?do zou 

dan a:fhangcm van hot prijaniv0nu van een bepaal de grondatof 9 

of van de onbeachikbaarheid van zekero produktiefaktoreno 

Tenalotte kan men de mogelijkheid overwegen in het 

model esn mechanisme in te bouv®ng dat h@t badrijteplan 

tijdena zijn uitvoering wijzigt~ in funktie van de werkalijke 

reoultaten~ dia mot hot v0rl oop van de ~jd b~achikbaar komeno 

Hotzelfde i5 mogolijk voor do l iquiditeitepoaitie van 

de ondernemingo Ovortolligo liquide midd@len kunn0n belegd worden1 

.,een teko:rt van liquida midd~l~n gaat gapnard met de verkoop van 

effGkten en hot aangaru,. van leningeno 

Dit z:f..jn de w~3t!m t1i0 oponataan om di t 'budgetmodel ale·' 

begrotingsmethods tG v@rvolmaken. Er baa t aat nog een vierde wog 

om hot model te ontwikkelono Deze weg vosr t echtor over een 

nieuws drempol on o~teluit @en niouwo horizon voor bedrijfsbeleido 

Dit budg@tmodet boeldt en ~ysto~m uito In de bedrijfshuis= 

houdkund& beœ}tnan er nog endo1"0 ayGtemen o Al deze systemen stellen 

de bedrijfaaktivitett ondor een bepa.al d oogpunt vooro Daar een 

bed~ijf een aenheid vorrat g moet het mogel ijk zi jn verbanden te 

leggen tueaen deze syot emen en ze zodoencle in meltaar t e integreren. 

Zo bouwt men modot len die de bedrijfaaktiviteit i n het ~lgemeen 

voorstallen. 



rf ~ t ir '!'u'.'.::.,odo1 dnt wij ir1 hoofdetuk III voorgest eld 

heb en .lo in fotte een bogrcrti.ngaopsiellingo Met dit model kunnan 

uiJ fi.!.H!l b.ct bcdrijfaple.n vool' de volgontle periot1a opstell n o 

Wij ~iabbcn echte1~ sezieri. c.ie.i oen budget t ,ee funkt ies 

ve~vu.l t {ef:r o Hooi'clotuk 1 o § 1 0 1} . Hot io in d0 ae1'"ste plaats 

een leid~aad vooz· h~t beleid, du.a con 'bedrijfsplan; het is echter 

ook een kont~olomiddol. 

W:lj zoud.(m on~ do vrraag lmnnen stel lcn of hot niet 

mogelijk is dit aupekt van d<: budget·t0z,ing ·bij het budgetmodel 

bij t~ voegc.m. Wij z,:,mlen dna1~voo.i:' natuurlijk moe·,en weten hoe 

de kontrole door 1i 5 <.ldol van een \rndgettnir kontrolt"taysteem 

geaahiedt (1). Wij zien hiarin drie modalitciten: 

= Eerat en vooral io het budget al taakatellando ~egene~ die het 

moet uitvooren~ WG{.t wat or 'v't.n hem verwacht wordt en in welke 

richting hij zi~n _nopanningen moet ~iohteno 

Vervolgena bastae.t er in de hiërarchie van een bcdrijf van boven 

na.ar ondcr g ook een d1,ukld.ng e of t0nminl';llte cen invlosd ~ die de 

onderge~chik·~elCl oi~toe moot ao.nz@ttan het plan uit te voereno 

= Verde1· ia er de a.i'wijkingoanalyao o Daze af'wijkingsanalyse is 

op zichzelf gecn !w11trolo. Hot rneten van de afwijkingen zal 

~çhte?> · de barlis zi~ln voot• het namcn van verb0t~rende maatregelen 

of voor het aanpasoen van de domlatellingen o 

{1) Stedry A.C. : 11Btulgot C:mtrol and Coat Behavior" P • 9 en volgende 

Englowoo d Clif fa~ N .J • , Prcntice Hall, 1959 



Deze konti'olemiddclon worden al lang toegepast o Het 

ta echter nie" voldoe11de flen prachtig bedrijf~plan te hebbeno 

Dat plan znl moe·ten VCl"\1azonlijkt wordon door meneen, moneen die 

aan vcrochillende drijv ren gehoorzameuo Hot ia elangrijk het 

personeol te motivoren en ecn bohmaglijk arbeidokl:i.nta.at to 

schep~&no· 

Dit ia dnn ook hot dool goweest van de school van de 

"Human Relations" 9 waaraan de ne.men vcrbonden zijn van Roethlisberger 9 

Elton Mayo~ Kurt Lewinn enzoo Zij boatudeerden hot gedrag on de 

drijfvcTen van mcnsen in het bodrijf on z1j trachtten ook mi ddelen 

te vindcn oru in cen bedrijf de medcicrking van hot per. oneel te 

verkrijgen. 

Tegenwoordig worden er œchter pogingen ondernomen om~ 

zich baserend op deze theoriën, de menselijko gedragingen en drijf= 

veren 9 in wiskundige modollon te verw rkeno Men wil hiordogr de 

ganse aktiviteit vnn een ondernoming in oon modcl vooratollen~ 

een model dat voor aimulatiedoclainden beBtomd ioo 

Zodoendo tr.oden wij buiton het klacsiekG gebied van de 

ckonomio. Ifo·i; ia inclerdaad eon n ouw geluid~ te lloron dat menselijk 

gedragingen in een modol wo~den ui~gedrukt door middel van wiakundige 

vergelijkingsno 

Dit go~ gd zijnde: broken d proteatcn loso Het 

ia inderdao.d een zee ocstroden vreag of hot mog lijk is de menselijke 

gcdragingen in wiakunàiga ve~gslijkingon uit to drukkono Wij 

hebben ons echter clo vraa gesteld of een uitbreiding van llet 

budgetmodel in d~ze zin mogelijk wao 9 in de eereta plaats omdat 

deze modcllen re da beatnnno 



Wij willon ale voorbeeld vornoomen: 

= De 11T.A.S.K. 11rtanufaeturing Company" van Asimow en Sprowls (1) 

= Het mod 1 van C.Po Bonini (2) 

Zulke modellen otellon de ganae bedrijfsaktiviteit 

VOOl'o 

Hot planningprocea wordt er teBamen met andere syatemeng 

zonls het produ!ttio-verdolinsoayate m9 hot info~matieaysteem~ 

het ltontroleoysteem, llet f:inmneiiarings;rsteem,, ~n>.zo in één eysteem 

geintogreerdo Van dat ayatoom wordt or oon m0del gemaakt en dit 

modol l0ent zich voor simulatiedoeleindeno 

Hot eex te doel van de oyote msimulatie ts het vervolmaken 

van het modsl <3). Verrait~ dit bocœijfsmodel de bodoeling heeft de 

werking van n bop ald bedrijf na to bootaen~ zou hot gesimuleerde 

gedrag van dat bedrijf met hot workclijk godrag moeten overeenstemmen 

\!.' nneer werkali;jko gegevena in hot 111odel ingevoerd wordeno Ale di<.. 

net het )eval isç dun wordt de simulatie gebruikt bij het verfijnen 

v n het mode'.), o 

( 1) Mal.colm on Row : 11Mana6omont Contral SyB'G4lms"/N0w Yo~k 9 Wi ey 1960/ 

po 3'27 en. volgondo o 

{2) Bon:-..ni CoP. : "Simulation of information and deciaion systems in 

tl o :firm"/EnglewooO. Cliffsi N .J., Prentice He,ll 196, 

(;5) Fo:rreoter J .w .. : "Induotr:'to.l Dynamics"/Hoofdl!tuk :.S~ po 43c,1.f.5 



Niauwe hypothcsen wo:rden :ingevocrd, ver gelijkingen worden 

gedetailleerd eu ve:r.fijnd. Telkene wordt hot mod0l dan opnieuw door 

de computez- verwerkto Di·, zou net zo lang duren tot het modal .. 

hetzelfdc gedrag vertoont als het bedrijf in do we~kelijkheido 

Het tweeûo doel van de Bysteomaimulatie ia het 

experimentereno Deze ern:perimentatie beeft ni.et moer tot docl een 

bedrijfsplan op te otollen, maar de ganao organi~atie van het 

badrijf te onderzoeken en om zo b0ali~aing0n voor te bereiden o 

De vragen waarop mon mat doze rnodallon ~en antwoord wenst te 

vinden zijn Ooao : 

= Ia do planning~~thod~ goed? 

= Wnt zal het govolg zijn op h@t bedrijf alo men oen moeilijk 

bedrijfaplan opl~gtg ~~rder dan oen gomakkelijk te behalen plan? (1) 

= Moatan ds ovarsten op de ondergoechikton ~en drukking uitoefenen, 

om hot budget te vol'brongen? O~der welke vorm? Hoe zullen de 

onder.aeschikten daarop ~cag~rcn? (2J 

= Well: ia de invloed van een bepv.alde informntio voor een bepaalde 

verantwoordelijke? 

Om echtcr daar te geraken hebban deze modellen beroep 

mooten doen op sociologiaeho on psychologiaehc faktoren~ dte zij 

in wiskundige vergelijki11c;en hebb@n woergegevsn. Juist dit stelt 

d~zo inapanningen bloot aan krittek t;) o Mon moet er echter wel 

{ 1) Stedry A .c. : "Budget Control &.nd Coot B0havior"/Englèwood 

Clii'fo 0 N cJ., ~ Prentiee Hall~ 19.59/Hoofdatuk II 

{2) Bo nini C .P., : ns1rnulo.tion of infornw.tion and daciaion aysteme 

in the firn,"/Englowood Cliff□, N.Yog Prentice Hall~ 1962 ., •• Jo 



\°coi· wa.ktSl".l dt!!zo t\lotho 1cc 11 .;,. pz:,ioE•:li . .11 o~bx•uikbnnlt' te vel'klax-en 

op grond ,~an thoor0tiD~ho ffit:1 gmncnton. ne ,,mie;e wax-e raaniex

oru zc ta beaardelen zal zijn: Z® ean het w~rk te zieno Het 

io echteï;> or..ze o\re:rtui1.,ging d~t O :.laa1?mate 0.ez@ rnethodee vervol= 

ma.akt 1:mz-1:l.o);). on reke:niu.g hout1cnde rnet de kapaci t@iten ·v-al1 de 

com1::mt0 .. ~ ~ di:) ~ecl~1ijf□n10(1icllon zok@i!.' ~..,e.i'l. nut 2m.llon zijno 

Al Wl'.M3 b.et mi:r.rur a.at !J.gt bom;cn van zulke modell@n 

one dwingt i0no aon inzicht t'&'I \l'erfilelmff on in het gedi'ag van d@ 

menBon :h1. eei;:i, m·ulel"ll2@m~.Xllg en in :l.G u:anicr ,1m.a!"OP 'tH'>8Jli,m~1n~en 

gtme, m.;;,,n t•JOl"d en o 

~~~~:=tDr;~Y.:ll 

1J O •• /. 

, .. , Ccm·m~.r R.\1. : 11 S:L.t.ùatio.ü and Ma,,,.agemont (kmt1"ol"/in: 11 
,, ~') I 

Bonini
11 

ifa..,dic:l'.e~ H1:1gnal:.· ; UM;;.na~ement Con:ts-ol, Now direc:tiou3 

in bas~.e ,:Cirnare.::' •0 /H~ci'd,frt:rat: 7 t Diaeu1:uiion p • 140 



SLOTBESCHOUW INGI~ 

Het lcidon van een bedrijf beotaat e~in doelatellingen 

op lange termijn aan het bedrijf te govcn ~n de verwezenlijking van 

dezo doclatellinge nauwkeurig na te gaano 

Om deza doel<m te bereiktn1 beochikkon wij over een 

uitstekend instrume:at 9 n.amolijk dEJ budgctta.iro kontt'olec Deze 

moet echter op de juiste manier geha~teerd wordeno De budgetkontrole 

is niet alleen eon lwntrole op de ui tgaven maar eerst en vooral 

eon leidra~d voor het boleid van de verantwoordolijkeo 

EGn budgottair kontrol@syetecm laat zieh niet impro= 

vi~o~eno Hot moet zo~gvuldig voorbor~id word~no 

Da budg~tt@1•ing lcan door and~re kontrolctechnieken 

varvolmaakt wo1•den. Z<i) kan de inzot=ui tz@ta11.nlyae aangewend worden 

om de koatanstroom doorh~an het bedrijf te onderzoelten 9 terwijl 

de kenge1;allen op he·t financi&ile ovenwicht van de onde:i"nsming 

letten. 

De uitvoering van het budgei goschiedt door de 

afwijkingsan.a.lyoe,., Elke e.fwijk:lng vo.lt onder d® verantwoordelijk= 

heid van ier, and. Daa.:rom ia hat ook belo.ngrijk dat deze afwijkingen 

zodanig geformuleard worden dat de verantwoordolijka er een daad= 

werkelijke invlood kan op uitoef'eneno 

Een vel"dere vorwolmaldng va.n de budg@ttering wordt 

mogelijk door h~t inachakel®n van de computeT. 



De razende anelheid vo.armoe dozo verschillende opl,~ssingon 

van e.n probloem achtcreenvolgona kan berekenon, drijft ons ertoo 

een model op te bouwen van do budgetopstellingo 

Dit tnodel stolt do bedrijfsleidi:ng in staat het opstellen 

van en begroting na to bootsen aan de hnnd van verachillende reeksen 

van gegevenso 

Dit "aimuloren" heoft verseh:illende voordelen, zoals: 

een snelle opstelling en een vlotte herzicning van het budget~ het 

"teston" van bepaalde bealiordAngen~ hat nagaan van do invloed op hot 

bedrijfaplan van bepaalde faktorono 

Dit model io bostomd om verder ontw1kk0ld te wopden om 

met steods moor b0standdolcn r~kening te houdeno Zo kan men ook 

aanpQsaingsmechaniamon in hGt raodol inlaaae~o Dit betGkent dt ~e 

computer automatiEch do budgotton verbotart ale aan bepaalde voor= 

w rden niet we~d voldaano 

Ovo:r de bndgetmod;•llen heen 0 doemt nog een andere 

mogelijkheid op. Men kan zieh te:rceht afvragen of er geen to,.-ikomst 

ligt in het bouwen van algemena bedrijfsmodelleno 

Deze modellen zoncl~n de ganao aktiviteit van eien 

bedrijf nabootsono 

Deze v~aag ia echter nog zeer omatreden. Maar de 

weg naar deze bedrijfsmodellen ligt ir. ieder geval openo Uitein= 

delijk ~ullen all@en de praktiache resultateno die deze modellen 

zullen oplevcren~ een oo~deol ovar hun waarde kunnen velleno 

Namen, 9 mei 1968. 

Frank Petré 
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