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Met de module Kostenverdeel II kunt u bedragen, die via verdeel-
sleutels zijn geboekt op kostenplaatsen, automatisch doorverde-
len naar kostendragers, hulp- en hoofdkostenplaatsen. Hierdoor 
kunnen afdelingen onderling kosten doorberekenen. De module 
Kostenverdeel II biedt u uitgebreide rapportagemogelijkheden, 
zoals een kosten verdeelstaat. In dit rapport ziet u in een oog-
opslag hoe uw kosten zijn doorverdeeld naar de verschillende 
afdelingen.

Onbeperkt doorverdelen
Verdeel bedragen – die via verdeelsleutels zijn geboekt op kosten-
plaatsen – automatisch en onbeperkt door naar kostendragers, 
hulp- en hoofdkostenplaatsen, zodat afdelingen ook onderling 
kosten kunnen doorberekenen. Bijvoorbeeld uw huisvestingskos-
ten naar alle afdelingen, de ontwikkelingskosten naar het pro-
ductieteam, de administratiekosten naar de afdelingen inkoop en 
verkoop.

Meerdere verdeelsleutels
Koppel verdeelsleutels niet alleen aan grootboekrekenin-
gen of afzonderlijke dagboekregels, maar ook aan kos-
tensoorten, hulpkostenplaatsen, hoofdkostenplaatsen 
en kostendragers.

Activity based costing
Koppel uw verdeelsleutels aan een proces, bijvoorbeeld het af-
handelen 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 rapportagemogelijkheden, zoals kosten-
plaats per verdeelsleutel, verdeelsleutel per kostenplaats en kos-
tenverdeelstaat per periode, bereik van perioden of boekjaar.

Zoekt u een � exibele manier om uw kosten automatisch door te verdelen 
over kostendragers, hulp- en hoofdkostenplaatsen? Vertrouw dan op de 

module Kostenverdeel II / Activity Based Costing.

Voor iedereen die 
afdelingskosten 

wil door-
verdelen over 
kostendragers 
en hierbij een 

eerlijke verdeling 
op basis van 

werkelijke kosten 
wil realiseren.

Flexibel boeken
Boek verdelingen op basis van percentages, vaste 
bedragen, toeslagen, tarieven per artikel of com-
binaties hiervan.

Geïntegreerd werken
Combineer deze module met Vaste activa en 
Transitorische posten voor nog meer inzicht en 
voor een snelle verdeling van afschrijvingsbedra-
gen, kosten en opbrengsten over afdelingen.

Uw voordeel
Optimaal inzicht in uw kostenstructuur per  
afdeling.
Onbeperkt aantal verdeelsleutels en verdeel  
regels voor juiste en automatische kosten 
verdeling.
Uitstekende kostenbewaking per  
afdeling, grondige analyse van 
doorverdelingen, nauwkeurige bepaling 
van kostprijs en automatische verdeling van 
afschrijvingskosten over afdelingen.
Uitgebreide rapportages waarmee u zicht  
hebt op de werkelijke kostenverdeling in uw 
organisatie.

Uitbreidingsmodules
U kunt Kostenverdeel I uitbreiden met Kostenver-
deel II (Activity Based Costing).

Kosten
U investeert € 495,- voor Kostenverdeel I.

KostenVerDeeL i
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Met de module Multi-Year Financials kunt u vanuit het huidige 
boekjaar direct doorzoomen naar de boekingen van het voor-
gaande jaar. Zo kunt u eenvoudig uw grootboekkaart van vorig 
jaar opvragen. Met de module Multi-Year Financials kunt u ook 
uw journaalhistorie meerdere jaren opvragen. Daarbij kunt u re-
kenen op alle rapportagemogelijkheden die u vanuit het journaal 
bent gewend.

Meerdere boekjaren
Voeg mutaties uit verschillende boekjaren samen tot een apart 
journaalhistoriebestand, waardoor gegevens uit gebroken boek-
jaren worden teruggebracht tot kalenderjaren en fi scale en sta-
tistische rapportages eenvoudig zijn te maken. Dit is handig als 
u commercieel een gebroken boekjaar hanteert, maar fi scaal per 
kalenderjaar aangifte moet doen.

Zelf bepalen
Bepaal zelf van hoeveel boekjaren u de mutaties wilt zien en vanaf 
welke periode, waarna AccountView automatisch de beginbalans 
berekent voor de eerst opgevraagde periode. Laat AccountView 
ook de tussenliggende beginbalansen verwijderen, zodat gege-
vens niet dubbel worden getoond. Maak zo van uw boekjaren in 

Wilt u de mutaties uit alle boekjaren van een administratie in één overzicht voor gedetailleerde 
analyse en rapportage? Met de module Multi-Year Financials is het mogelijk.

Voor iedereen die 
de mutaties uit 

alle boekjaren van 
een administratie 
in één overzicht 

wil voor 
gedetailleerde 

analyse en 
rapportage.

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.
Ongekende fl exibiliteit, doordat u tijdens  
het inrichten en het bepalen van de 
verdeelregels koppelingen kunt wijzigen of 
doorverdelingen kunt aanpassen.

Uitbreidingsmodules
U kunt Kostenverdeel II uitbreiden met 
Intercompanyboekingen.

Kosten
U investeert € 1.195,- voor Kostenverdeel II.
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