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Project : OUD-VOSSEMEEROUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12
Opdrachtgever : Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. OUD-VOSSEMEER 
Periode : 2010/01 - 2010/53 

 

SPECIFICATIE INKOPEN 

Factuur- Datum Periode Omschrijving Eenheid Aantal Prijs p/e Bedrag excl. Resultaat 
nummer op inkoop 

02010003 06-09-2010 2010 -36 m2        25,00        30,00       275,00       125,00Beton, gevelsteen, 210x150x083
02010002 13-09-2010 2010 -37 uur        10,00        25,00       250,00       100,00Regie/ daggeld metselaar

Totaal inkopen       525,00       225,00 

SPECIFICATIE MATERIEEL 

Omschrijving Heen Retour Dagen Prijs p.e. Totaal 

14-09-2010 24-09-2010      110    45,00     4.950,00AC AFSTANDHOUDER 0.69 M
14-09-2010 24-09-2010      275     5,00     1.375,00STEIGERPLANKEN, 2,5 M

Totaal materieel     6.325,00 

SPECIFICATIE MATERIAAL 

Omschrijving Jaar/wk Eenheid Aantal Prijs p.e. Totaal 

2010/36 25 Kg     1,00    35,00        35,00Leveren voegspecie, prefab, rood
2010/36 25 Kg     1,00    35,00        35,00Leveren voegspecie, prefab, zwart
2010/36 stuk     1,00    35,00        35,00Leveren zoutzuur jerrycan  23 Kg.

Totaal materiaal       105,00 

SPECIFICATIE FACTUREN 

Naam klant Bonnummer Factuur Datum PeriodeDb Boekper. Bedrag excl. 

Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. 2007007/000003  2010009 15-09-2010 2010/3655 2010/02    16.500,00 
Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. 2007007/000005  2010011 24-09-2010 2010/3855 2010/02     1.575,00 
Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. 2007007/000006  2010012 24-09-2010 2010/3755 2010/09     2.995,00 

Totaal verkopen    21.070,00 
Totaal tekstregels     1.750,00 
Totaal termijnen    16.500,00 
Totaal korting      -175,00 

Totaal generaal    21.070,00 

SPECIFICATIE TERMIJNEN 

Omschrijving ------------------ Aangenomen --------------- ------ Opgenomen ------- ---- Nog op te nemen --- 
Aantal Bedrag Totaal Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

    5,00 5.000,00 25.000,00     1,00 5.000,00     4,00 20.000,00Benedenverdieping
    5,00 5.000,00 25.000,00     1,00 5.000,00     4,00 20.000,001e verdieping
    5,00 6.500,00 32.500,00     1,00 6.500,00     4,00 26.000,002e verdieping

Totaal termijnen    82.500,00    16.500,00    66.000,00 
 

SPECIFICATIE PRODUCTIE 

-------------------------- Aantallen --------------------------------- ------------- Bedragen ------------- 
Omschrijving Een- Op- Ver- Nog te Gefactu- Ver- Gefactu-Nog te 

heid dracht werkt gaan reerd schil reerdfactureren 

stuk     500,00     450,00     50,00      20,00      30,00   2.617,50   1.745,00Achteraf tegelwerk in keuken aanbrengen
stuk     800,00     550,00    250,00     125,00     125,00   1.250,00   1.250,00Aanbrengen egaline t.b.v. vloerverwarming
m2     900,00     432,00    468,00       0,00     468,00  16.380,00       0,00Beton, metselblok, B2, 090 mm, 1,5 moduul
m2     950,00     840,00    110,00       0,00     135,00   4.725,00       0,00Beton, gevelsteen, 210x150x083
m2     975,00     973,00      2,00       0,00       2,00      70,00       0,00Beton, gevelsteen, 210x100x083
uur       0,00       0,00      0,00       0,00      10,00     350,00       0,00Regie/ daggeld metselaar

Totaal bedragen    25.392,50     2.995,00 

optie 7 optie 10   optie 11   optie 12 

optie 4

optie 5

ABC4U
Highlight
U kunt de specificatie van de inkopen op een aantal manieren laten afdrukken:

- specificatie van de inkopen

U krijgt dan een specificatie van alle inkoopregels die naar het project zijn doorgeboekt.
De berekening van het resultaat op inkoop wordt als volgt berekend:

(aantal x verkoopprijs per artikel) - (aantal x inkoopprijs)

- per artikel/crediteur optellen

Per crediteur worden alle inkoopregels per artikel opgeteld en afgedrukt. De regels worden gemerkt met een *

- per crediteur een totaal afdrukken

U krijgt een totaal van alle inkoopregels per crediteur. De regels worden gemerkt met **

Opmerking:
U kunt bovenstaande opties zowel alleen als gecombineerd toepassen

Paperclip 1: een voorbeeld van totalen per artikel/crediteur;
Paperclip 2: een voorbeeld van totalen per crediteur;


ABC4U
Highlight
Specificatie van een inkoopregel. U boekt de inkopen via het programma: Boeken Inkopen.

Het resultaat op inkoop wordt als volgt berekend:

(aantal x verkoopprijs) - (aantal x inkoopprijs)

ABC4U
Re:Highlight


ABC4U
Highlight
U kunt het ingezet materieel op een project vastleggen via de module: MATERIEELBEHEER.
Per project wordt het materieel dat ingezet wordt vastgelegd. Periodiek kunt u de volgende acties uitvoeren:

- Boeken materieel naar het project:

U geeft de datum in waarop het materieel op het project wordt ingezet alsmede het aantal stuks. 
Wanneer materieel is voorzien van een serienummer dan kunt u selecteren welke serienummers geboekt 
moeten worden.

- Boeken materieel retour van een project:

U geeft de datum in waarop het materieel van het project retour komt alsmede het aantal stuks. 
Wanneer materieel is voorzien van een serienummer dan kunt u selecteren welke serienummers retour 
geboekt moeten worden.

Op het overzicht krijgt u een specificatie van het ingezet materieel. Berekend wordt hoeveel dagen 
het materieel is ingezet. 

Het totaalbedrag wordt als volgt berekend:

(aantal stuks x aantal dagen ingezet) x (kostprijs per dag)

ABC4U
Highlight
Berekend aantal dagen tussen datum heen en datum retour.

ABC4U
Highlight
Bij de stamgegevens materieel kunt u een kostprijs per dag ingeven.

ABC4U
Highlight
Resultaat van de berekening:

(aantal dagen x kostprijs per dag)

ABC4U
Highlight
Bij dit onderdeel kunnen optie 4 en optie 5 worden gebruikt.

Nadat alle factuurregels zijn afgedrukt worden de factuurtotalen verdeeld naar een aantal catagorien:

- totaal verkopen (alle factuurbedragen gecumuleerd)
- totaal tekstregels (alle factuurbedragen,ingebracht via tekstregels gecumuleerd)
- totaal termijnen (alle termijnfactuurbedragen gecumuleerd)
- totaal kortingen (alle kortingsbedragen van alle facturen gecumuleerd)
- totaal generaal (bovenstaande bedragen opgeteld)

Termijnen
Wanneer u gebruik maakt van de optie: Termijnen, dan wordt na de specificatie van de facturen
ook een specificatie vervaardigd van de termijnen van het project. Deze specificatie is gesplitst in:

- aangenomen termijnen (aantal, bedrag en totaal (aantal x bedrag))
- opgenomen termijnen (aantal, bedrag en totaal (aantal x bedrag))
- nog op te nemen termijnen (aantal, bedrag en totaal (aantal x bedrag))

ABC4U
Highlight
Toelichting optie 4

U kunt de volgorde van de af te drukken factuurregel beinvloeden. 
De volgende mogelijkheden zijn voorhanden:

B : het bonnummer 
D : de factuurdatum 
F : het factuurnummer 
K : de klantnaam 

ABC4U
Highlight
Toelichting optie 5
Wanneer u gebruik maakt van de optie: Termijnen, kan het in een aantal gevallen belangrijk zijn
dat u, bij de specificatie van de termijnen, ook inzicht krijgt welke termijnen gefactureerd zijn.

Indien deze optie aanstaat dan zal op het overzicht, per termijn, de volgende gegevens afgedrukt
worden:

- factuurnummer
- factuurdatum
- periode
- bonnummer
- aantal gefactureerd
- factuurbedrag

Klik op de paperclip voor een voorbeeld.

ABC4U
Highlight
U kunt het materiaalverbruik per project vastleggen. Een korte beschrijving van de werkwijze.

- Vastleggen te gebruiken materialen

Bij het project, tabblad Materiaal, kunt u vastleggen welke materialen op het project worden ingezet.

- Vastleggen materiaalmutaties

U kunt per project en per periode het materiaalverbruik ingeven.

Op het overzicht krijgt u, per periode, een specificatie van het materiaalverbruik.

ABC4U
Highlight
Rubriek 	 	Onderdeel 	 Berekening/verklaring  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aantallen  	Opdracht 	Het aantal stuks dat verwerkt moet worden 
 	 	Verwerkt 	 	Het totaal aantal stuks dat geboekt is 
 	 	Nog te gaan 	Opdracht aantal - verwerkt aantal 
 	 	Gefactureerd 	Het aantal verwerkt dat (reeds) gefactureerd is 
 	 	Verschil 	 	Verwerkt aantal - gefactureerd aantal 
Bedragen 	Nog te factureren 	 (Aantal verwerkt - aantal gefactureerd) x eenheidsprijs per artikel 
 	 	Gefactureerd 	 Aantal gefactureerd x eenheidsprijs per artikel 

Opties  	 	Te gebruiken  	optie 07, optie 10, optie 11 en optie 12 
 	  	  
Opmerking 	  		Hierna een aantal argumenten om productie in te voeren:  
 	  			- zonder productie is een zuivere nacalculatie niet mogelijk  
 	  			- bij het factureren met termijnen en de productie invoeren, krijgt u:  
 	  			  - het verschil tussen de termijnen en de werkelijke productie 
 	  			  - u krijgt een exact beeld van het meer- of minderwerk 
		

ABC4U
Highlight

ABC4U
Highlight
Toelichting optie 7

Het zal in veel gevallen praktisch zijn en tijd en papier besparen wanneer u deze optie aanzet.
Bij specificatie van de productie worden alle artikelen waarop geen productie is geboekt of waarvan nog geen facturen zijn vervaardigd niet op het overzicht afgedrukt.

Uiteraard zult u, bij nacalculatie van een voltooid project, deze optie uitzetten zodat u een opgave krijgt van werkzaamheden die wel aangenomen maar (nog) niet uitgevoerd zijn.


ABC4U
Highlight
Toelichting optie 10

Om te voorkomen dat bij het onderdeel: Specificatie productie veel verschillen ontstaan kunt u hier deze optie aanzetten.

Wanneer het opdracht aantal van een artikel niet ingevuld is (dus 0) zal geen verschil berekend en afgedrukt worden bij Aantallen Verschil en bij Nog te factureren. 

ABC4U
Highlight
Toelichting optie 11

Tijdens de uitvoering van een project is het mogelijk dat nieuwe prijsafspraken per artikel worden gemaakt.

Voorbeeld:

U spreekt af dat regie-uren worden doorberekend voor een bedrag van € 35,00. Na verloop van tijd wordt overeengekomen dat de regie-uren naar € 40,00 wordt verhoogd.

Wanneer de optie uitstaat wordt het aantal geboekte regie-uren vermenigvuldigd met € 35,00.  Wanneer de optie aanstaat wordt het aantal geboekte regie-uren tot de datum van wijziging vermenigvuldigd met € 35,00 en daarna vermenigvuldigd met € 40,00.

ABC4U
Highlight
Toelichting optie 12

U kunt de productie per artikel van de onderaannemers boeken met het programma: Boeken productie.
Wanneer u deze optie aanzet dan zal de productie van de onderaannemers meegeteld worden bij dit
onderdeel zodat u inzicht krijgt in de totale productie. 
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Project : OUD-VOSSEMEEROUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12
Opdrachtgever : Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. OUD-VOSSEMEER 
Periode : 2010/01 - 2010/53 


 


SPECIFICATIE INKOPEN 


Faktuur Datum Omschrijving Eenheid Aantal Prijs p/e Bedrag excl. Resultaat 


* m2        25,00        30,00       275,00       125,00Beton, gevelsteen, 210x150x083
* uur        10,00        25,00       250,00       100,00Regie/ daggeld metselaar


Totaal inkopen       525,00       225,00 





oc
File Attachment
INKOPEN PER ARTIKEL.PDF
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SPECIFICATIE INKOPEN 


Factuur- Datum Periode Omschrijving Eenheid Aantal Prijs p/e Bedrag excl. Resultaat 
nummer op inkoop 


02010003 06-09-2010 2010 -36 m2        25,00        30,00       275,00       125,00Beton, gevelsteen, 210x150x083


** Totaal AJAX Tegelzetters       275,00       125,00 
 


02010002 13-09-2010 2010 -37 uur        10,00        25,00       250,00       100,00Regie/ daggeld metselaar


** Totaal Raab Karcher Bouwstoffen       250,00       100,00 
 


Totaal inkopen       525,00       225,00 





oc
File Attachment
INKOPEN PER CREDITEUR.PDF




Bedrijfsnummer : DEMO 
Bedrijfsnaam : Bouwbedrijf Oud Vossemeer B.V. 
Overzicht : Resultaat per project (2010/01 - 2010/53) 
Datum : 9 oktober 2010 
Pagina : 01 
Indeling : Ovz prj resultaat per project st.ind 


 
Project : OUD-VOSSEMEEROUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12
Opdrachtgever : Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. OUD-VOSSEMEER 
Periode : 2010/01 - 2010/53 


 


SPECIFICATIE FACTUREN 


Naam klant Bonnummer Factuur Datum PeriodeDb Boekper. Bedrag excl. 


Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. 2007007/000003  2010009 15-09-2010 2010/3655 2010/02    16.500,00 
Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. 2007007/000005  2010011 24-09-2010 2010/3855 2010/02     1.575,00 
Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. 2007007/000006  2010012 24-09-2010 2010/3755 2010/09     2.995,00 


Totaal verkopen    21.070,00 
Totaal tekstregels     1.750,00 
Totaal termijnen    16.500,00 
Totaal korting      -175,00 


Totaal generaal    21.070,00 


SPECIFICATIE TERMIJNEN 


Omschrijving ------------------ Aangenomen --------------- ------ Opgenomen ------- ---- Nog op te nemen --- 
Aantal Bedrag Totaal Aantal Bedrag Aantal Bedrag 


    5,00 5.000,00 25.000,00     1,00 5.000,00     4,00 20.000,00Benedenverdieping


Factuur Datum Periode Bonnummer 


 2010009 15-09-2010 2010/02 2007007/000003     1,00 5.000,00 
 


    5,00 5.000,00 25.000,00     1,00 5.000,00     4,00 20.000,001e verdieping


Factuur Datum Periode Bonnummer 


 2010009 15-09-2010 2010/02 2007007/000003     1,00 5.000,00 
 


    5,00 6.500,00 32.500,00     1,00 6.500,00     4,00 26.000,002e verdieping


Factuur Datum Periode Bonnummer 


 2010009 15-09-2010 2010/02 2007007/000003     1,00 6.500,00 
 


Totaal termijnen    82.500,00    16.500,00    66.000,00 
 





oc
File Attachment
SPECIFICATIE TERMIJNEN.PDF
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Periode Werknemer Uren Kostprijs Extra kosten Algemene Totale Kostprijs 
uren kosten kostprijs per uur 

2010/36 Blauw, J.C.E.     100,00     40,00   1.000,00       0,00   1.100,00      27,50 
2010/36 Orange, C.J.M.     100,00     40,00   1.000,00       0,00   1.100,00      27,50 
2010/36 Keizer, P.       0,00     32,00     320,00       0,00     320,00      10,00 
2010/36 Geers, J.     110,90     40,00   1.000,00     109,00   1.219,90      30,50 

Totaal periode 2010/36     152,00   3.320,00     109,00     310,90   3.739,90      24,60 
 

2010/37 Blauw, J.C.E.     100,00     40,00   1.000,00       0,00   1.100,00      27,50 
2010/37 Orange, C.J.M.     100,00     40,00   1.000,00       0,00   1.100,00      27,50 
2010/37 Keizer, P.       0,00     32,00     320,00       0,00     320,00      10,00 
2010/37 Geers, J.     110,90     40,00   1.000,00     109,00   1.219,90      30,50 

Totaal periode 2010/37     152,00   3.320,00     109,00     310,90   3.739,90      24,60 
 

Totaal generaal     304,00   6.640,00     218,00     621,80   7.479,80      24,60 
 

SPECIFICATIE BESTEDE UREN SPECIFICATIE GEMIDDELD UURLOON 

Bestede uren Aantal Gemiddeld uurloonUren Totaal 

Eigen werknemers       240,00         3,00 Eigen werknemers        25,00 
Ingehuurde derden        64,00         1,00 Ingehuurde derden        10,00 

Extra kosten eigen werknemers         0,91 

Totaal       304,00         4,00 Gemiddeld uurloon        22,56 
 

RESULTAAT t.o.v. VERWERKTE PRODUCTIE RESULTAAT t.o.v. GEFACTUREERDE BEDRAGEN 

Productie Totaal Resultaat Totaal Per uur 

Totaal productie    28.387,50 Totaal gefactureerd    21.070,00        69,31 
AF: Kosten eigen werknemers       218,00 AF: Kosten eigen werknemers       218,00         0,91 
AF: Inkopen       525,00 AF: Inkopen       525,00         1,73 
AF: Materieel     6.325,00 AF: Materieel     6.325,00        20,81 
AF: Materiaal       105,00 AF: Materiaal       105,00         0,35 
AF: Algemene kosten       621,80 AF: Algemene kosten       621,80         2,59 
AF: Bijdrage regen       240,00 AF: Bijdrage regen       240,00         1,00 

Resultaat op basis van productie    20.352,70 Resultaat op basis van facturatie    13.035,20        42,88 
Productie per uur        66,95 AF: Loonkosten eigen werknemers     6.000,00        25,00 
Gemiddelde kostprijs per uur        22,56 AF: Kosten ingehuurde derden       640,00        10,00 

Resultaat per uur        44,39 (Netto) Resultaat project     6.395,20        21,04 

SPECIFICATIE (EIGEN) WERKNEMERSKOSTEN optie 6   optie 8   optie 9   optie 13

ABC4U
Highlight
Toelichting optie 6

U kunt hier aangeven of u ingevoerde werknemerskosten wilt betrekken bij de bepaling van het gemiddelde uurloon.

Te denken valt hier aan de volgende kosten:

- kilometervergoeding (belast)
- kilometervergoeding (onbelast)
- kledinggeld
- schoenengeld
- telefoonvergoeding
- etc. 

ABC4U
Highlight
Toelichting optie 8

U kunt hier aangeven of de ziekteuren doorbelast moeten worden aan projecten.
Uiteraard is dat alleen zinvol wanneer u de ziekteuren van werknemers boekt op het project waarop de werknemer arbeid verrichtte op het moment dat de ziekte optrad.

De geboekte uren worden meegeteld bij de bepaling van het gemiddeld uurloon.

(aantal ziekteuren x kostprijs per werknemer) 



ABC4U
Highlight
Toelichting optie 9

U kunt hier aangeven of de reisuren doorbelast moeten worden aan projecten.
Uiteraard is dat alleen zinvol wanneer u de reisuren van werknemers boekt op het project waarop de werknemer arbeid verricht.

De geboekte uren worden meegeteld bij de bepaling van het gemiddeld uurloon.

(aantal reisuren x kostprijs per werknemer) 

ABC4U
Highlight
Toelichting optie 13

U kunt binnen het pakket de Algemene kosten doorbelasten naar projecten.

Bij het onderdeel: Algemene Besturing, tabblad: Projecten, kunt u het percentage Algemene kosten
ingeven alsmede de ingangsdatum. De ingangsdatum en het percentage kunt u altijd aanpassen.
Het programma houdt rekening met de tijdsintervallen en zal altijd het juiste bedrag Algemene kosten
berekenen.

U heeft twee mogelijkheden:

01. berekening Algemene kosten over de werknemerskosten

Het percentage Algemene kosten wordt berekend over het resultaat van de gewerkte x de kostprijs
per werknemer. Eventueel geboekte extra werknemerskosten (zie optie 06) worden meegenomen in
de berekening van de Algemene kosten.

02. berekening Algemene kosten over de verkoopfacturen

In dit geval worden de Algemene kosten berekend over het totaal van de gefactureerde bedragen

ABC4U
Highlight
Toelichting optie 6

U kunt hier aangeven of u ingevoerde werknemerskosten wilt betrekken bij de bepaling van hetgemiddelde uurloon.

Te denken valt hier aan de volgende kosten:

- kilometervergoeding (belast)
- kilometervergoeding (onbelast)
- kledinggeld
- schoenengeld
- telefoonvergoeding
- etc. 


ABC4U
Highlight
U kunt extra werknemerskosten periodiek invoeren, b.v. bij het boeken uren per project.

Te denken valt hier aan de volgende kosten:

- kilometervergoeding (belast)
- kilometervergoeding (onbelast)
- kledinggeld
- schoenengeld
- telefoonvergoeding
- etc. 

ABC4U
Highlight
U kunt binnen het pakket de Algemene kosten doorbelasten naar projecten.

Bij het onderdeel: Algemene Besturing, tabblad: Projecten, kunt u het percentage Algemene kosten ingeven alsmede de ingangsdatum. De ingangsdatum en het percentage kunt u altijd aanpassen. Het programma houdt rekening met de tijdsintervallen en zal altijd het juiste bedrag Algemene kosten berekenen.

Het percentage Algemene kosten wordt berekend over het resultaat van de gewerkte x de kostprijs per werknemer. Eventueel geboekte extra werknemerskosten (zie optie 6) worden meegenomen in de berekening van de Algemene kosten.

ABC4U
Highlight
Specificatie bestede uren

Uren
- totaal aantal uren eigen werknemers
- totaal aantal ingehuurde derden

Aantal
- aantal ingezette eigen werknemers
- aantal ingezette ingehuurde derden


ABC4U
Highlight
Resultaat t.o.v. gefactureerde bedragen

Rubriek 	 			Berekening 

Totaal gefactureerd  	 	Totaal van alle gefactureerde bedragen  
AF: Kosten eigen werknemers 	Totaal van alle geboekte extra werknemerskosten eigen werknemers  
AF: Inkopen 	 		Totaal van alle geboekte inkoopregels 
AF: Materieel 	 		Totaal van alle doorbelaste materieelkosten  
AF: Materiaal 	 		Totaal van alle doorbelaste materiaalkosten  
AF: Algemene kosten 	 	Berekende Algemene kosten, incl. extra kosten eigen werknemers  
AF: Bijdrage regenpot 	 	Uurbedrag regenpot x totaal aantal uren eigen werknemers  

Resultaat facturatie  	 	De optelling van bovenstaande bedragen 
AF: Loonkosten werknemers  	Kostprijs eigen werknemers x totaal aantal uren eigen werknemers  
AF: Kosten ingehuurde derden 	Kostprijs ingehuurde derden x totaal aantal uren ingehuurde derden  

Netto resultaat project  	 	Resultaat facturatie - loonkosten - kosten ingehuurde derden  
 	  

ABC4U
Highlight
Toelichting extra kosten

Binnen het pakket bestaat een mogelijkheid om extra kosten door te belasten aan een project. Dit systeem is gebaseerd op een bijdrage per gewerkt uur en kan worden vastegelegd bij: Algemene Besturing, tabblad: Projecten

U geeft daar het volgende in:

- bijdrage per gewerkt uur
- omschrijving van deze extra kosten

In ons voorbeeld zijn wij uitgegaan van een bijdrage per gewerkt uur aan een regenpot. 
Wanneer u deze extra kosten wenst door te belasten klikt u op de checkbox: Extra kosten berekenen.

ABC4U
Highlight
Specificatie gemiddeld uurloon

- gemiddeld uurloon eigen werknemers (totaal aantal uren x kostprijs / aantal werknemers)
- gemiddeld uurloon ingehuurde derden (totaal aantal uren x kostprijs / aantal ingehuurde derden)
- extra kosten eigen werknemers (totaal extra kosten/totaal aantal uren)

Berekening gemiddeld uurloon

(uren eigen werknemers x kostprijs) + (uren ingehuurde derden x kostprijs) + extra kosten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
totaal aantal uren eigen werknemers + totaal aantal uren ingehuurde derden

ABC4U
Highlight
Werknemerskosten

Rubriek 	 			Berekening 

Uren 	 			Totaal aantal gewerkte uren 
Kostprijs uren 			Totaal aantal gewerkte uren x kostprijs per werknemer 
Extra kosten 			Totaal van de ingevoerde extra werknemerskosten  
Algemene kosten  		(Totaal kostprijs uren + totaal reiskosten) * percentage Algemene kosten  
Totale kostprijs 			Totaal kostprijs uren + totaal reiskosten + berekende Algemene kosten  
Kostprijs per uur    		Totale kostprijs / totaal aantal uren 
 	  
	

ABC4U
Highlight
Resultaat t.o.v. productie

Rubriek 	 				Berekening 

Totaal productie 	 		Totaal van aantallen productie x eenheidsprijs per artikel  
AF: Kosten eigen werknemers 		Totaal van alle geboekte extra werknemerskosten eigen werknemers  
AF: Inkopen 	 			Totaal van alle geboekte inkoopregels 
AF: Materieel 	 			Totaal van alle doorbelaste materieelkosten  
AF: Materiaal 	 			Totaal van alle doorbelaste materiaalkosten  
AF: Algemene kosten 	 		Berekende Algemene kosten, incl. extra kosten eigen werknemers  
AF: Bijdrage regenpot 	 		Uurbedrag regenpot x totaal aantal uren eigen werknemers  
Resultaat productie 	 		De optelling van bovenstaande bedragen 
Productie per uur 	 		Resultaat productie / totaal aantal uren 
Gemiddelde kostprijs p/u 	 	(uren werknemers x kostprijs) + (uren derden x kostprijs) + extra kosten
					--------------------------------------------------------------------------------------------------------
					totaal aantal uren werknemers + totaal aantal uren ingehuurde derden  
Resultaat per uur 	 		Productie per uur / gemiddelde kostprijs per uur
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NACALCULATIE OVER ALLE PROJECTEN OVER HET TIJDVAK: 2010/01 - 2010/53 
 

SPECIFICATIE TOTALEN PER ONDERDEEL 

Inkopen       525,00 
Resultaat inkopen       225,00 
Verkopen    21.070,00 
Productie te factureren    25.392,50 
Productie gefactureerd     2.995,00 
Overige gefactureerd     1.750,00 
Termijnen gefactureerd    16.500,00 
Korting gefactureerd      -175,00 
Totaal gefactureerd    21.070,00 
Totaal algemene kosten       621,80 

 
Resultaat projecten     6.395,20 

 

TOTAAL SPECIFICATIE BESTEDE UREN TOTAAL SPECIFICATIE GEMIDDELD UURLOON 

Bestede uren Gemiddeld uurloonUren Aantal Totaal 

Eigen werknemers       240,00         3,00 Eigen werknemers        25,00 
Ingehuurde derden        64,00         1,00 Ingehuurde derden        10,00 

Extra kosten eigen werknemers         0,91 

Totaal bestede uren       304,00         4,00 Gemiddeld uurloon        22,56 
 

TOTAAL RESULTAAT t.o.v. VERWERKTE PRODUCTIE TOTAAL RESULTAAT t.o.v. GEFACTUREERDE BEDRAGEN 

Productie Resultaat Totaal Per uur 

Verwerkte productie    28.387,50 Totaal gefactureerd    21.070,00        69,31 
AF: Kosten eigen werknemers       218,00 AF: Kosten eigen werknemers       218,00         0,91 
AF: Inkopen       525,00 AF: Inkopen       525,00         1,73 
AF: Materieel     6.325,00 AF: Materieel     6.325,00        20,81 
AF: Materiaal       105,00 AF: Materiaal       105,00         0,35 
AF: Algemene kosten       621,80 AF: Algemene kosten       621,80         2,59 
AF: Bijdrage regen       240,00 AF: Bijdrage regen       240,00         1,00 

Resultaat productie    20.352,70 Resultaat    13.035,20        42,88 
Productie per uur        66,95 AF: Uren eigen werknemers     6.000,00        25,00 
Gemiddelde kostprijs per uur        22,56 AF: Uren ingehuurde derden       640,00        10,00 

Resultaat per uur        44,39 Resultaat projecten     6.395,20        21,04 

 
 

TOTAAL RECAPITULATIE WERKNEMERS 

Aantal uren       240,00 
 

Kostprijs eigen werknemers     6.000,00 
Kostprijs ingehuurde derden       640,00 
Totaal onkosten       218,00 
Totaal algemene kosten       621,80 
Totaal kostprijs     7.479,80 
Gemiddelde kostprijs per uur        24,60 

 
Aantal ingezette werknemers         4,00 

ABC4U
Highlight
Specificatie bestede uren

Uren
- totaal aantal uren eigen werknemers
- totaal aantal ingehuurde derden

Aantal
- aantal ingezette eigen werknemers
- aantal ingezette ingehuurde derden


ABC4U
Highlight
Specificatie gemiddeld uurloon

- gemiddeld uurloon eigen werknemers (totaal aantal uren x kostprijs / aantal werknemers)
- gemiddeld uurloon ingehuurde derden (totaal aantal uren x kostprijs / aantal ingehuurde derden)
- extra kosten eigen werknemers (totaal extra kosten/totaal aantal uren)

Berekening gemiddeld uurloon

(uren eigen werknemers x kostprijs) + (uren ingehuurde derden x kostprijs) + extra kosten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
totaal aantal uren eigen werknemers + totaal aantal uren ingehuurde derden

ABC4U
Highlight
Resultaat t.o.v. productie

Rubriek 	 				Berekening 

Totaal productie 	 		Totaal van aantallen productie x eenheidsprijs per artikel  
AF: Kosten eigen werknemers 		Totaal van alle geboekte extra werknemerskosten eigen werknemers  
AF: Inkopen 	 			Totaal van alle geboekte inkoopregels 
AF: Materieel 	 			Totaal van alle doorbelaste materieelkosten  
AF: Materiaal 	 			Totaal van alle doorbelaste materiaalkosten  
AF: Algemene kosten 	 		Berekende Algemene kosten, incl. extra kosten eigen werknemers  
AF: Bijdrage regenpot 	 		Uurbedrag regenpot x totaal aantal uren eigen werknemers  
Resultaat productie 	 		De optelling van bovenstaande bedragen 
Productie per uur 	 		Resultaat productie / totaal aantal uren 
Gemiddelde kostprijs p/u 	 	(uren werknemers x kostprijs) + (uren derden x kostprijs) + extra kosten
					--------------------------------------------------------------------------------------------------------
					totaal aantal uren werknemers + totaal aantal uren ingehuurde derden  
Resultaat per uur 	 		Productie per uur / gemiddelde kostprijs per uur

ABC4U
Highlight
Resultaat t.o.v. gefactureerde bedragen

Rubriek 	 			Berekening 

Totaal gefactureerd  	 	Totaal van alle gefactureerde bedragen  
AF: Kosten eigen werknemers 	Totaal van alle geboekte extra werknemerskosten eigen werknemers  
AF: Inkopen 	 		Totaal van alle geboekte inkoopregels 
AF: Materieel 	 		Totaal van alle doorbelaste materieelkosten  
AF: Materiaal 	 		Totaal van alle doorbelaste materiaalkosten  
AF: Algemene kosten 	 	Berekende Algemene kosten, incl. extra kosten eigen werknemers  
AF: Bijdrage regenpot 	 	Uurbedrag regenpot x totaal aantal uren eigen werknemers  

Resultaat facturatie  	 	De optelling van bovenstaande bedragen 
AF: Loonkosten werknemers  	Kostprijs eigen werknemers x totaal aantal uren eigen werknemers  
AF: Kosten ingehuurde derden 	Kostprijs ingehuurde derden x totaal aantal uren ingehuurde derden  

Netto resultaat project  	 	Resultaat facturatie - loonkosten - kosten ingehuurde derden  
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Project : OUD-VOSSEMEEROUD-VOSSEMEER; MOLENSTRAAT 12
Opdrachtgever : Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. OUD-VOSSEMEER 
Periode : 2010/01 - 2010/53 


 


SPECIFICATIE INKOPEN 


Faktuur Datum Omschrijving Eenheid Aantal Prijs p/e Bedrag excl. Resultaat 


* m2        25,00        30,00       275,00       125,00Beton, gevelsteen, 210x150x083
* uur        10,00        25,00       250,00       100,00Regie/ daggeld metselaar


Totaal inkopen       525,00       225,00 
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SPECIFICATIE FACTUREN 


Naam klant Bonnummer Factuur Datum PeriodeDb Boekper. Bedrag excl. 


Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. 2007007/000003  2010009 15-09-2010 2010/3655 2010/02    16.500,00 
Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. 2007007/000005  2010011 24-09-2010 2010/3855 2010/02     1.575,00 
Bouw- en aannemingsbedrijf Alice b.v. 2007007/000006  2010012 24-09-2010 2010/3755 2010/09     2.995,00 


Totaal verkopen    21.070,00 
Totaal tekstregels     1.750,00 
Totaal termijnen    16.500,00 
Totaal korting      -175,00 


Totaal generaal    21.070,00 


SPECIFICATIE TERMIJNEN 


Omschrijving ------------------ Aangenomen --------------- ------ Opgenomen ------- ---- Nog op te nemen --- 
Aantal Bedrag Totaal Aantal Bedrag Aantal Bedrag 


    5,00 5.000,00 25.000,00     1,00 5.000,00     4,00 20.000,00Benedenverdieping


Factuur Datum Periode Bonnummer 


 2010009 15-09-2010 2010/02 2007007/000003     1,00 5.000,00 
 


    5,00 5.000,00 25.000,00     1,00 5.000,00     4,00 20.000,001e verdieping


Factuur Datum Periode Bonnummer 


 2010009 15-09-2010 2010/02 2007007/000003     1,00 5.000,00 
 


    5,00 6.500,00 32.500,00     1,00 6.500,00     4,00 26.000,002e verdieping


Factuur Datum Periode Bonnummer 


 2010009 15-09-2010 2010/02 2007007/000003     1,00 6.500,00 
 


Totaal termijnen    82.500,00    16.500,00    66.000,00 
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SPECIFICATIE INKOPEN 


Faktuur Datum Omschrijving Eenheid Aantal Prijs p/e Bedrag excl. Resultaat 


* m2        25,00        30,00       275,00       125,00Beton, gevelsteen, 210x150x083
* uur        10,00        25,00       250,00       100,00Regie/ daggeld metselaar


Totaal inkopen       525,00       225,00 
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SPECIFICATIE INKOPEN 


Faktuur Datum Omschrijving Eenheid Aantal Prijs p/e Bedrag excl. Resultaat 


* m2        25,00        30,00       275,00       125,00Beton, gevelsteen, 210x150x083
* uur        10,00        25,00       250,00       100,00Regie/ daggeld metselaar


Totaal inkopen       525,00       225,00 





