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Kostensoorten 2
Uitleg

Bedrijfseconomische
begrippen
Kosten van duurzame
productiemiddelen
Omlooptijd

1. Afschrijvingskosten, Complentaire kosten en Rentekosten
van een dpm
2. De tijd die verstrijkt tussen moment van investering en het
moment
3. Het aantal jaren dat een dpm rendabel kan worden gebruikt Technische levensduur
4. Het aantal jaren dat een dpm rendabel kan worden gebruikt Economische levensduur
5. Het aankoopbedrag van het dpm
Aanschafwaarde
6. De waarde van het dpm nadat er is afgeschreven bedrag dat Boekwaarde
een dpm bij buiten gebruikstelling nog opbrengt
7. De vergoeding voor de waardevermindering van een dpm
Afschrijvingskosten
noemen we afschrijvingskosten
8. de bijkomende kosten, die gemaakt worden zodra een dpm Complementaire kosten
in gebruik genomen wordt
9. rentekosten zijn een vergoeding voor het feit dat een
Rentekosten
bepaald bedrag aan geld enige jaren is vastgelegd in een
dpm
10. de wijze waarop de waardevermindering van het
Afschrijvingsmethode
11. Afschrijven met een vast percentage van de aanschafwaarde Afschrijvingsmethode a
12. Afschrijven met een dalend percentage van de
Afschrijvingsmethode b
aanschafwaarde
13. Afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde
Afschrijvingsmethode c
14. bedrag dat een dpm bij buiten gebruikstelling nog opbrengt Restwaarde
15. de totale kosten gedurende de economische levensduur
Kostprijs per prestatie
gedeeld door het aantal
16. Brutoloon, loonbelasting werkgeversdeel, overige
Kosten van arbeid
personeelskosten
17. de totale loonsom voor de werkgever
Loonkosten
18. de beloning die aan de ondernemer eigenaar wordt
Gewaardeerd
toegekend voor de arbeid die hij in zijn onderneming verricht ondernemersloon
19. beloning hangt af van het aantal gewerkte uren
Tijdloon
20. beloning hangt af van het aantal geleverde prestaties
Stukloon
21. combinatie van tijdloon en stukloon (basisloon plus premie) Premieloonstelsel
22. Kosten van vestigingsplaats; huur, pacht of koop, rente
Kosten van grond
23. Het inschakelen van andere bedrijven
Kosten van diensten van
derden
24. Belastingen van zakelijke aard, die doorberekend kunnen
Kostprijsverhogende
worden aan de gast
belastingen
25. Vergoeding voor het beschikbaar stellen van vermogen
Rentekosten
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