Den lille bogholder
Et lynkursus i dobbelt bogholderi
Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem,
der kaldes “dobbelt bogholderi”.
Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes “dobbelt bogholderi”.
I dobbelt bogholderi arbejder man med forskellige konti fx kassekonto og bankkonto.

Hvis man den 1. september hæver 500 kr. i
banken og lægger pengene i kassen kommer
kassekonto og bankkonto til at se sådan ud:

Du kan se, at en konto har et navn fx: Kassekonto, og du kan se, at en konto består af 2 kolonner:
en debet-kolonne og en kredit-kolonne.
Du kan også se, at de 500 kr. er noteret to gange:
i debet-kolonnen på kassekontoen og i kreditkolonnen på bankkontoen.
Da de 500 kr. blev hævet i banken, kan man
oversætte kredit med ud, og da pengene blev
lagt i kassen, kan man oversætte debet med ind.
Ud af banken og ind i kassen.

Alle beløb skal noteres både
i debet og i kredit Kredit har tryk på første stavelse.

I 1494 udgav den italienske munk og matematiker Luca Pacioli et stort matematisk værk, hvori det dobbelte bogholderi
for første gang blev beskrevet og forklaret. På billedet ses Luca
Pacioli til venstre og den tyske grafiker og matematiker Albrecht Dürer til højre. Billedet er malet af Jacopo de Barbari.

Vi forestiller os, at du går med aviser og tjener
700 kr. om måneden. Din løn på 700 kr. bliver
ikke udbetalt kontant, men bliver indsat på en
bankkonto.
Hvis du får løn den 1. oktober, ser kassejournalen
sådan ud:

Et ark papir med konti kaldes en kassejournal.
Hvis man den 12. september tager 200 kr. fra
kassen og sætter de 200 kr. i banken, ser kassejournalen nu sådan ud:

Da de 700 kr. sættes i banken, passer det fint
med, at debet betyder ind.
Når de 700 kr. debiteres på bankkontoen, skal
de krediteres på lønningskontoen.
Lønningskontoen holder regnskab med de
penge, du får i løn.
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Et regnskab
Se på følgende regnskab

Du kan se
Lønnen bogføres sådan
Der hæves 300 kr.
Biografturen koster 150 kr.

debet bankkonto 700 kr.
debet kassekonto 300 kr.
debet lommepenge 150 kr

kredit lønningskonto 700 kr.
kredit bankkonto 300 kr.
kredit kassekonto 150 kr.

Kassekonto og bankkonto kaldes beholdnings-konti, og her betyder debet ind og kredit ud.
Lønningskonto og lommepenge kaldes driftskonti, og her betyder debet udgift og kredit indtægt.

Afstemning

Man kan let se, om et regnskab stemmer, når man bruger dobbelt bogholderi.
Når alle beløb skal føres både i debet og i kredit, er det klart, at råbalancen skal stemme,
dvs. samme sum i debet og i kredit.

Se på råbalancen og find ud af, hvordan den er lavet

Når der på bankkonto i råbalancen er 700 kr.
i debet og 300 kr. i kredit, er der en debetsaldo
på (700 - 300) kr. = 400 kr.
Saldobalancen skal også stemme, det vil sige,
samme sum i debet og i kredit.

Driftsregnskab og
statusregnskab

Hvis regnskabet fortsætter, skal tallene fra saldobalancen overføres til første linie i næste kassejournal. Det giver et godt overblik, hvis der føres
en kassejournal fx for hver måned.

Hvis man skal lave et driftsregnskab (oversigt
over indtægter og udgifter) og et statusregnskab
(oversigt over beholdninger og hvad der skyldes)
bruger man tallene fra saldobalancen.
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Ud fra tallene i saldobalancen kan man nemt
danne sig et overblik over regnskabet.

Kassejournal for oktober
Nu skal du være ”den lille bogholder”
En ung dreng/pige har job om eftermiddagen i en bagerforretning.
Lønnen er 1000 kr. hver 14. dag.
Din løn indsættes på din bankkonto (din lønningskonto)

Opret en kassejournal for oktober måned
med følgende konti:

kassekonto, bankkonto, lønningskonto, konto for lommepenge,
konto for tøj m.v., konto for diverse udgifter.

Før regnskab for følgende indtægter og udgifter
i oktober måned
1/10
2/10
5/10
5/10
10/10
12/10
21/10
24/10
25/10
25/10
25/10
26/10
27/10

Løn 1000 kr.
Der hæves i banken 500 kr.
Billet til koncert 150 kr.
Din ven Jan vil også gerne til koncert, men han har ingen penge.
Du låner ham 250 kr.
Hævet i banken 500 kr.
Køb af nye kondisko 500 kr.
Løn 1000 kr.
Sodavand og slik til en hygge-TV-aften med en god ven 100 kr.
Hævet i banken 900 kr.
Køb af nye cowboybukser 788 kr.
Du opdager en fejl på bukserne. Du klager til forretningen.
Du får 100 kr. i rabet.
Jan betaler 100 kr. i afdrag på sit lån.
Du afleverer tomme flasker fra TV-hyggeaftenen.
Det giver 12 kr. som lægges i kassen.

Undersøg

Opstil en råbalance og en
saldobalance.
Se på saldobalancen og
besvar følgende spørgsmål:
Hvor mange kroner er der
brugt på lommepenge i
oktober måned?
Hvor mange kroner er der
brugt på tøj m.v. i oktober
måned?
Hvor stort er overskuddet
for oktober måned?

Idé

Prøv at føre regnskab med
dine egne indtægter og
udgifter i en kassejournal.
Opret de konti, du har
brug for.
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Kassejournal for november
Regnskabet fortsætter i november måned. Derfor skal du overføre tallene
fra oktober måneds saldobalance til 1. linje i en ny kassejournal for november måned. Det er lettere at holde styr på regnskabet, hvis der føres en
kassejournal for hver måned.
Før regnskab for følgende indtægter og udgifter
i november måned:
2/11
2/11
3/11
4/11
5/11
5/11
10/11
11/11
15/11
20/11
21/11
22/11
28/11

En af dine venner vil gerne købe dine nye kondisko.
Du sælger dem for 400 kr.
Løn 1000 kr.
Jan låner igen penge af dig. Denne gang 200 kr.
Tur i biografen med cola og popcorn 200 kr.
Hævet i banken 1000 kr.
Din mormor har fødselsdag.
Du giver hende en buket blomster til 300 kr.
Jan betaler afdrag på sin gæld 350 kr.
Du indsætter 1000 kr. i banken.
Løn 1000 kr.
Hævet i banken 1000 kr.
Du holder sammenskudsgilde for 7 af dine venner.
Du lægger ud og køber ind for 800 kr.
Du modtager 700 kr. fra dine venner.
Det er deres bidrag til festen.
Du køber et par nye vinterstøvler 900 kr.

Undersøg
Opstil en råbalance og en
saldobalance.
Se på saldobalancen og
besvar følgende spørgsmål:
Hvor meget er der i alt
brugt til lommepenge og tøj
m.v. i oktober og november
måned?
Hvor stort er overskuddet
nu?

Her slutter det lille kursus
i dobbelt bogholderi
Prøv nu at føre regnskab med
indtægterne og udgifterne fra
skolefesten i en kassejournal.
Opstil en råbalance og en
saldobalance.

Nu kan I sikkert let
svare på spørgsmålene

Kan inspektøren få de 3000 kr.
tilbage?
Hvor stort er overskuddet eller
underskuddet?

Budget for skolefesten
9x lægger budget for årets skolefest
Der skal være fest på skolen for eleverne på ældste trin.
Det er 9x, der står for festen. Hvis der bliver et overskud, må 9x bruge
pengene til deres skolerejse.
10 elever fra 9x udgør det
udvalg, der skal arrangere
festen.
På skolen er der 135 elever på
ældste trin.
Der skal føres regnskab, og der
er rigtig mange ting, der skal
planlægges og tages beslutning
om.

Beslutninger, som festudvalget fra 9x blev enige om
9x låner 3000 kr. af skolen, så eleverne kan købe ind før festen.
Der sælges billetter til festen. En billet koster 40 kr.
Festudvalget kan købe billet til halv pris.
Musikken til festen leveres af discoteket “HOTSPOT”. Pris 3500 kr.
Der skal købes 16 kasser sodavand. Der er 24 flasker i hver kasse.
Købsprisen er 5 kr. pr. sodavand. Der betales 3 kr. i pant pr. flaske.
Til festen sælges en sodavand for 10 kr.
Der købes 150 poser chips. Købsprisen er 5 kr. En pose chips
sælges til festen for 10 kr.
Der skal være en dansekonkurrence, hvor præmien er en kæmpe
æske chokolade.
Der skal være 3 boder, hvor man kan købe sodavand og en bod,
hvor man kan købe chips.
Der kopieres 140 billetter
Ole, Sofie og Ida får hver 40 billetter, som de skal sælge.
Der er en masse økonomiske
ting at holde styr på.
Festudvalget låner en pengekasse af skolen.

Undersøg
Er priserne passende?
Hvilke andre ting kunne der
købes og sælges?
Giv et skøn over antallet af
elever, der kommer til festen.

Ideer

Hvis der skal være fest på
jeres skole, kan I eventuelt
stå for regnskabet, når I har
gennemført projektet,
Den lille bogholder.

Materialer

PC med regneark
Adgang til internettet
Lommeregner
Skriveredskaber
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Regnskab for skolefesten
Det bliver en rigtig god fest
Nu skal der føres regnskab. Her er en oversigt over alle indtægter og udgifter.
Nu er det jeres opgave at finde ud af, om der bliver et overskud til 9x.
Før festen
5 elever fra festudvalget køber deres billet med det samme, 5 x 20 kr.
Skolens inspektør afleverer de 3000 kr. som 9x må låne.
2 elever fra festudvalget køber deres billetter, 2 x 20 kr.
De 3 sidste fra festudvalget kan ikke komme til festen.
Ole har foreløbig solgt 15 billetter. Han afleverer 15 x 40 kr. til kassen.
Der købes bordpapir for 250 kr.
Sofie har solgt 18 billetter. Hun afleverer 18 x 40 kr. til kassen.
Der købes 16 kasser sodavand. Med flaskepant bliver det 3072 kr.
Ida har solgt alle sine billetter 40 x 40 kr.
Sofie har solgt resten af sine billetter 22 x 40 kr.
Ole afregner for 20 billetter 20 x 40 kr.
Der købes 150 små poser chips a 5 kr.
“HOTSPOT” får 1000 kr. i forskud til dækning af transport.
Chokoladen til dansekonkurrencen købes for 150 kr.
“HOTSPOT” har nu stillet discoteket op, de tre sodavandsboder er klar, boden med chips
er klar. Festen kan begynde.

Under festen

Carsten og Ane står i den første
bod med sodavand. Line og
Anders i den anden bod og
Kenn og Kenneth i den tredje.
Rikke og Magnus sælger chips.
Carsten afregner 750 kr. for
sodavand.
Rikke afregner 500 kr. for chips.
Line afregner 800 kr. for sodavand.
Dansekonkurrencen vindes af
Sara og Sofus fra 7. klasse, og de
får deres chokolade.
Kenneth afregner 840 kr. for salg
af sodavand.
Carsten afregner 250 kr. for sit salg.
Magnus afregner 1000 kr. for chips.
Kenneth afregner 1000 kr. mere.
Anders afregner 200 kr. til sidst.
“HOTSPOT” får 2500 kr., så de i
alt har fået 3500 kr.

Efter festen

Festen er slut, og der skal ryddes op.
Gulvet i gymnastiksalen, hvor
festen blev holdt, skal vaskes
grundigt på grund af sodavandspletter.
Pedellen klarer gulvet. Han får
en flaske vin til 75 kr.
Næste dag afleveres tomme
flasker. Returpant er 1152 kr.

Undersøg
Kan inspektøren få de lånte
3000 kr. tilbage?
Hvor stort er overskuddet
eller underskuddet?

Lærervejledning
Den lille bogholder og Skolefesten
Begrundelse for emnet
Matematiske kompetencer

Matematiske arbejdsmåder
· samarbejde
· undersøge
· systematisere

· modelleringskompetence
· kommunikationskompetence
· hjælpemiddelkompetence

holder og
Skolefesten

-

Matematiske emner og Matematik i anvendelse
·
·
·
·
·
·

rumgeometri
målestoksforhold
økonomi
formelberegning
procent
anvendelsesorienteret

Temaerne henvender sig til ældste trin.

Skolefesten
består af tre dele

1.
Regnskab for en skolefest med
indtægter og udgifter.
2.
Den lille bogholder:
Et lynkursus i dobbelt bogholderi.
3.
Nyt regnskab for skolefesten.
Punkt 1 kan gennemføres
uafhængigt af punkt 2 og 3
(fx på Matematikkens Dag).

Formål

Det er ideen med projektet,
at eleverne i små grupper først
skal prøve at holde styr på
indtægter og udgifter ved en
skolefest og beregne, om der
er overskud.
Der er mange tal at holde styr
på, og grupperne vil måske
komme frem til forskellige resultater. Der er således lagt op
til et par gode diskussioner.

Mange mennesker kommer i
forbindelse med regnskaber.
Nogle som kasserer i en forening, andre som medlemmer af
en forening, når regnskabet skal
fremlægges. Derfor er det en god
ide, at eleverne i folkeskolen
lærer de grundlæggende principper i ”dobbelt bogholderi”.

Differentiering

Ideen i Den lille bogholder
kan sagtens bruges på mellemtrinnet, hvis antallet af konti
begrænses til ”beholdningskonti”, hvor debet betyder ind og
kredit betyder ud.
Eleverne lærer ikke at opstille
et driftsregnskab og status, men
ud fra tallene i saldobalancen
er det ret enkelt. Måske kan
det vises til nogle af eleverne.

Fakta

Man kan stadig købe kolonnebøger med konti hos
nogle boghandlere, men de
er ret dyre fordi de trykkes
i meget begrænsede mængder. Næsten alle bruger
regneark på computeren i
stedet for.

Når eleverne har gennemgået
Den lille bogholder, kan de
opstille et mere præcist og
overskueligt regnskab over
skolefesten.
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Regnskabet kommer til at se sådan ud
Driftsregnskab
Udgifter
Musik
Diverse udgifter
Overskud

Diverse

Kontoen DIVERSE kan godt
drille lidt, idet nogle tal herfra
kan tilhøre driftsregnskabet og
nogle tal kan tilhøre status.
Princippet i driftsregnskabet
er, at tallene fra saldobalancens driftskonti føres her, og
princippet for statusregnskabet
er, at saldobalancens beholdningskonti føres her.
Vi ser på saldobalancen fra
skolefesten:

Saldobalance
debet
Kassekonto
Billetter
Sodavand
Chips
Musik
Diverse

kredit

6435
4740
1920
750
3500
9935

2525
9935

Diversekontoens kreditsaldo
på 2525 kr. skal splittes op i
3000 kr. som er et passiv i
statusregnskabet, da det er
penge, som festudvalget skal
betale tilbage til skolen, og
475 kr. som er driftsudgifter
(se kassejournalen).

Indtægter
3500,475,3435,7410,-

Billetter
Salg af sodavand
Salg af chips

4740,1920,750,7410,-

Status
Aktiver

Kassebeholdning

Passiver
6435,-

Bemærk at overskuddet bliver
bogført i debet på driftsregnskabet og i kredit i statusregnskabet.
Normalt vil man ikke opfatte
et overskud som et passiv, men
man kan sige, at ”skolefesten”
skylder overskuddet til 9x.
Det er oplagt, at eleverne efter
dette projekt fører regnskab fx
over klassekassen, hytteturen,
klassefesten osv.

Gæld skolen
Overskud

3000,3435,6435,-

Regnskabsfiler på CD

På den medfølgende CD ligger
en tom kassejournal i et
regneark, som kan udskrives.
Kassejournal.xls
På CD’en ligger desuden tekstfiler med de færdigt opstillede
kassejournaler og balancer.
Kassejournal for oktober, kassejournal for november,
Bogholder_kassejournal-okt.xls
Bogholder_kassejournal-nov.xls
Råbalance og saldobalance for
oktober, råbalance og saldobalance for november
Bogholder_balancer-okt.xls
Bogholder_balancer-nov.xls
Kassejournal for skolefesten,
Skolefesten_kassejournal.xls
Råbalance og saldobalance for
skolefesten.
Skolefesten_balancer.xls

