ABC – kas tai yra?
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•

angl. – Activity Based Costing

•

ABC metodologijos esmė – patirtos sąnaudos priskiriamos paslaugoms,
atsižvelgiant į sąnaudas, patirtas vykdant veiklas, kurios yra reikalingos
atitinkamoms paslaugoms suteikti.

•

Kriterijai (Cost driver) naudojami sąnaudų skaidymui:
o Valandos
o Paslaugų kiekis
o Siuntų svoris
o Plotas
o Sąnaudų suma

Sąnaudų paskirstymo etapai
Sąskaitų planas
1-asis sąnaudų
paskirstymas

2-asis sąnaudų paskirstymas
Veiklos
Paslaugų proceso teikimo dalys
Paslaugos
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Nepaskirstomos
sąnaudos

ABC sąnaudų skaidymas
General overheads
Nested overheads

Nested overheads

Nested overheads

Joint cost

Joint cost

Joint cost

Direct Cost

Direct Cost

Direct Cost

Activity A
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Activity B

Activity C

Cost driver

Nested overheads

Lietuvos pašto ABC
Objektų
skaičius

•

CostPerform programinė įranga

•

Sujungimų (linkų) skaičius – 584
499.

Sąnaudų grupės

445

•

PSD, KLC, D, SC, KM, K, BP,
PayPost

Veiklos

432

Detalus paslaugų sluoksnis

92 189

Paslaugų sluoksnis
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•

Pagrindiniai kriterijai (Cost
driver)

✓ Valandos (normatyvai)
✓ Kiekis ir svoris (UPDV, Tyrimai)
✓ Proporcinis sąnaudų skaidymas
(4 taisyklė)
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Sąnaudų sluoksnis

Sąnaudų sluoksniai
1-asis sąnaudų paskirstymas
S.1 [Personalo išlaikymo sąnaudos]
S.2 [Finansinė ir investicinė veikla]
S.3 [Nekilnojamojo turto nusidėvėjimo,
eksploatacijos ir kitos su šiuo turtu
susijusios išlaikymo sąnaudos]
S.4 [PVM mokesčių sąnaudos]
S.5 [Kapitalo apimties grąža]
2-asis sąnaudų paskirstymas
R.01 [Darbuotojų sąnaudos]
R.02 [Nekilnojamojo turto nusidėvėjimo,
eksploatacijos ir kitos su šiuo turtu
susijusios išlaikymo sąnaudos]
R.03 [Blankai, BK žymos, lipdukai]
R.04 [Kitos spausdinimo paslaugų
departamento sąnaudos]
R.05 [PVM mokesčių sąnaudos]
R.06 [Specifinės paslaugų grupių
sąnaudos]
R.07 [Kitos tiesioginės sąnaudos]
R.08 [Bendrosios sąnaudos]
R.09 [Nepaskirstomos sąnaudos]
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Veiklos
V.1 [Pašto langelis]
V.2 [Surinkimas]
V.3 [Rūšiavimas]
V.4 [Vežimas]
V.5 [Pristatymas]
V.6 [Kita su paslaugų teikimu susijusi veikla]
V.7 [Kitos sąnaudos]
Paslaugų proceso teikimo dalys
GPS.1 [Gavimas - Pašto paslaugos]
GPS.2 [Gavimas - Kurjerių paslaugos]
GPS.3 [Gavimas - Finansinės paslaugos]
GPS.4 [Gavimas - Kitos paslaugos]
GPS.5 [Gavimas - Tarnybinės siuntos]
SPS.1 [Siuntimas - Pašto paslaugos]
SPS.2 [Siuntimas - Kurjerių paslaugos]
SPS.3 [Siuntimas - Finansinės paslaugos]
SPS.4 [Siuntimas - Kitos paslaugos]
SPS.5 [Siuntimas - Tarnybinės siuntos]
TPS.1 [Tranzitas - Pašto paslaugos]
TPS.2 [Tranzitas - Kurjerių paslaugos]
TPS.3 [Tranzitas - Finansinės paslaugos]
TPS.4 [Tranzitas - Kitos paslaugos]
TPS.5 [Tranzitas - Tarnybinės siuntos]

Paslaugos
PS.1 [Pašto paslaugos]
PS.2 [Kurjerių paslaugos]
PS.3 [Finansinės paslaugos]
PS.4 [Kitos paslaugos]

