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De kostenverdeelstaat 
 
 
Uit de administratie van een industriële onderneming Verborght nv, die één gereed product 
maakt, haalt men de volgende gegevens. 
Tenzij anders meegedeeld, gaat het hier om gegevens die betrekking hebben op de 
exploitatieperiode van één maand. 
 
 
grondstoffen beginvoorraad:      800 000 
eindvoorraad:      140 000 
 
hulpstoffen beginvoorraad:        45 150 
eindvoorraad:        60 385 
 
verpakkingsmateriaal beginvoorraad        16 205 
eindvoorraad              120 
 
 
1. Aankopen: 
- grondstoffen             2 600 000 
- hulpstoffen        216 000  
- diensten en diverse goederen       
     * vervoerkosten naar klanten            60 000 
     * telefoonkosten: administratie                5 000 
                                 verkoopafdeling                6 000 
     * reclamekosten            40 000 
     * uitvoering van het groot onderhoud voor de  
                productiemachines door een externe onderneming:   40 000  
     * vernietigingskosten afval               3 800 
     * electriciteit          6 380 
     * het onderhoud van de gebouwen wordt verricht door  
                  een externe onderneming        35 000 
     * Transportkosten grondstoffen         1 800  
     * Transportkosten hulpstoffen            400 
     * Transportkosten geleverde gerede producten      2 300 
     * Reiskosten administratief personeel          800 
     * Reiskosten verkooppersoneel         2 625 
     * Reiskosten directie         1 756 
 
 
 
Opmerkingen betreffende de diensten en diverse goederen: 
- al deze kosten werden volledig verbruikt in deze maand; 
- van de voorraad kantoorbenodigdheden werden er deze maand 45 000 verbruikt; zij 

werden vorige maand aangekocht; 
- de vernietigingskosten voor afval werden uitsluitend ten laste gebracht van de resultaten 

van de afgewerkte producten. 
 
 
2. Bezoldigingskosten: 
- De loonverdeling ziet er als volgt uit: 
 * directe lonen productie 1 800 000 
 * toezichthouders productie                                                130 000 
 * weddes administratief personeel                                      622 000 
 * chauffeurs bestelwagens levering gereed product           120 000 
 * lonen arbeiders groot onderhoud gebouwen                      90 000 
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3. Verbruik van grond- en hulpstoffen (informatief): 
- grondstoffen voor de productie            2 000 000 
-     hulpstoffen                                            
 * administratie                                            40 000 
 * productie    120 000 
 * zelf uitgevoerd groot onderhoud machines   20 000 
 * ten behoeve van de verkopen                  20 000 
 
4. Maandelijks te verrekenen afschrijvingen: 
-      gebouwen 25 000 
-      productiemachines 40 000 
-      bestelwagens voor leveringen 40 000 
 
5. Maandelijks toe te voegen groot onderhoud: 
-     voor productiemachines 40 000 
-     voor bestelwagens 20 000 
 
6. Andere bedrijfskosten, maandelijks gedeelte te verrekenen: 
-    belasting op kantoorgebouwen                   5 000 
-    belasting op productiegebouwen              10 000 
-  belasting op personeel      4 500 
              40% administratie, 60% productie 
-  belasting op motoren, productie     2 300 
 
7. Verkopen: 
- voor 140 000 eenheden gereed product aan 100,- per eenheid, excl. BTW 21% 
 
 
Kostenplaatsen: administratie-, productie- en verkoopplaats 
 
De kosten i.v.m. de gebouwen hebben voor 15% betrekking op de administratie, voor 75% op 
de productie en voor 10% op de verkopen 
 
De verbruikte verpakkingsmaterialen worden als promotiemiddel ingecalculeerd en dus niet 
als element van de vervaardigingsprijs. 
 
De facturen i.v.m. de elektriciteit dienen als volgt toegewezen te worden: 1 850 voor 
verlichting gebouwen en 4530 voor de productie. 
 
9. Verdeelsleutels: 
- administratieve kostenplaatsen: 70% te beschouwen als indirecte productiekosten en  
    30% als verkoopkosten 
- verkoopkosten: 85% ten laste van de gerede producten  
                         15% ten laste van de bijproducten 
 
 
 
Bereken  
de productiekostprijs 
de verkoopkostprijs 
de fullcost 
 


