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Budgettering en verschillenanalyse. 

• Management by exeption: wijze aan leidinggevend waarbij het management van een 
organisatie het algemene beleid uitstippelt en alleen ingrijpt als de werkelijke resultaten (in 
negatieve zin) afwijken zonder dat een statutenwijziging nodig is.  

• Meerjarenbegroting: financiële weergave van de langetermijn van een onderneming. Een 
meerjarenbegroting heeft betrekking op een periode van vijf a tien jaar en heeft een globaal 
karakter.  

• Budget: gedetailleerde weergave van de activiteiten die door een bepaald onderdeel van de 
onderneming verricht moeten worden, waarbij tevens de toegestane kosten vermeld worden.  

• Masterbudget: het geheel van met elkaar samenhangende deelbudgetten van een 
onderneming.  

• Ex post-budget: budget dat na afloop (ex post) van de productie en/ of verkoop wordt 
opgesteld op basis van de werkelijke productie en/ of verkoop.  

• Ex ante-budget: budget dat voorafgaand (ex ante) aan de productie en/ of verkoop wordt 
opgesteld op basis van de verwachte productie en/ of verkoop.  

• Voortschrijdend budget: budget dat periodiek wordt aangepast doordat een reeds verstreken 
periode uit het budget wordt verwijderd en een nieuwe periode wordt toegevoegd.  

• Variabel budget: budget waarbij de toegestane kosten rechtevenredig veranderen met een 
verandering in de productie en/ of verkoopomvang.  

• Vast budget: budget waarbij de toegestane kosten niet veranderen ten gevolgen van een 
verandering in de productie- en/ of verkoopomvang (zolang de productie en/ of verkoop 
binnen het relevante gebied blijft.)  

• Gemengd budget: budget wat voor een deel uit een vast en voor een deel uit een variabel 
bedrag bestaat.  

• Flexibel budget: budget waarbij voor ieder productie-interval de toegestane kosten worden 
vermeld.  

• Budget tarief: kosten die volgens het budget zijn toegestaan per eenheid product.  
• Strategisch plan: globale omschrijving van het ondernemingsbeleid voor de lange termijn.  
• Kasstroom: ingaande en uitgaande kasstroom.  
• Efficiency: het doelmatig aanwenden van productiemiddelen.  
• Fabricage resultaat: het verschil tussen het ex post-productie-budget en de werkelijke 

productiekosten.  
• Voorcalculatie: berekening van de toegestane kosten voorafgaand aan de werkelijke 

productie en/ of verkoop.  
• Nacalculatie: berekening van de werkelijke kosten nadat de productie en/ of verkoop heeft 

plaatsgevonden.  
• Verkoopprijsverschil: het verschil tussen de werkelijke verkoopprijs en de begrote 

verkoopprijs vermenigvuldigd met de werkelijke verkoopomvang. 
Verkoopprijsverschil = (Pw-Pb) x Qw  

• Verkoop-omvang-verschil: het verschil tussen de werkelijke verkoopomvang en de begrote 
verkoopomvang vermenigvuldigd met de begrote transactiewinst per eenheid. 
verkoop omvang verschil = (Qw-Qb)(Pb-Kp)  

• Prijsverschil: het verschil tussen de standaardprijs en de werkelijke prijs vermenigvuldigd 
met de werkelijk verbruikte hoeveelheid. 
Het prijsverschil = (SP-WP) X WH  

• Efficiencyverschil: het verschil tussen de standaard hoeveelheid en de werkelijke 
hoeveelheid vermenigvuldigd met de standaard prijs. 
Het efficiëntie verschil = (SH-WH) X SP  

• Budgetverschil: verschil tussen de werkelijke kosten en het ex postbudget.  
• Responsibility accounting: systeem van kostencalculatie waarbij de verschillen tussen de 

toegestane en de werkelijke kosten vastgesteld worden per verantwoordelijke functionaris.  


