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Kostenverdeel II / Activity Based Costing
Zoekt u een flexibele manier om uw kosten automatisch door
te verdelen over kostendragers, hulp- en hoofdkostenplaatsen?
Vertrouw dan op de module Kostenverdeel II / Activity Based Costing.
business

voor wie

Voor iedereen die
afdelingskosten wil
doorverdelen over
kostendragers en hierbij
een eerlijke verdeling op
basis van werkelijke
kosten wil realiseren.

Met de module Kostenverdeel II kunt u bedragen, die via verdeelsleutels zijn
geboekt op kostenplaatsen, automatisch doorverdelen naar kostendragers, hulp- en
hoofdkostenplaatsen. Hierdoor kunnen afdelingen onderling kosten doorberekenen.

Uitbreiding op de
* module
Kostenverdeel I.

Onbeperkt doorverdelen
Verdeel bedragen – die via verdeel
sleutels zijn geboekt op kostenplaatsen
– automatisch en onbeperkt door naar
kostendragers, hulp- en hoofdkostenplaatsen, zodat afdelingen ook onderling
kosten kunnen doorberekenen.
Bijvoorbeeld uw huisvestingskosten
naar alle afdelingen, de ontwikkelingskosten naar het productieteam, de
administratiekosten naar de afdelingen
inkoop en verkoop.

Meerdere verdeelsleutels
Koppel verdeelsleutels niet alleen aan
grootboekrekeningen of afzonderlijke
dagboekregels, maar ook aan kostensoorten, hulpkostenplaatsen, hoofd
kostenplaatsen en kostendragers.
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Kostenverdeel II / Activity Based Costing

Uw voordeel

Meer inzicht in de
werkelijke verdeling van uw
kosten over uw afdelingen
en productgroepen, doordat u op elk moment een
volledige kostenverdeelstaat kunt opvragen.
Onbeperkt aantal
verdeelsleutels en
verdeelregels voor
juiste en automatische
kostenverdeling.
De module Kostenverdeel II biedt u uitgebreide rapportagemogelijkheden, zoals
een kostenverdeelstaat. In dit rapport ziet u in een oogopslag hoe uw kosten zijn
doorverdeeld naar de verschillende afdelingen.

Activity Based Costing
Koppel uw verdeelsleutels aan een
proces, bijvoorbeeld het afhandelen
van orders of de ontvangsten in het
magazijn. Boek op basis van dit proces
de kosten, die u vervolgens doorverdeelt naar uw producten.

Uitvoerige rapportages
Gebruik de uitstekende rapportage
mogelijkheden, zoals kostenplaats
per verdeelsleutel, verdeelsleutel
per kostenplaats en kostenverdeelstaat
per periode, bereik van perioden of
boekjaar.
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Ongekende flexibiliteit,
doordat u tijdens het
inrichten en het bepalen
van de verdeelregels
koppelingen kunt wijzigen
of doorverdelingen kunt
aanpassen.

