
kapitEl 7

Et års regnskabsforløb

I dette kapitel ser vi på, hvordan virksomheden opstiller et regnskab. Vi 
kommer også til at se nærmere på årets gang i bogholderiet.

1. Årets gang i virksomheden
Bogholderiet har mange økonomiopgaver, som skal løses i løbet af et år. 
I fig. 7.1 er arbejdsopgaverne sat ind på en tidslinje. Som regel har virk-
somhederne et regnskabsår, som starter 1/1 og slutter 31/12.

Fig. 7.1 Bogholderiets arbejdsopgaver i løbet af et år.

Vi skal se nærmere på de enkelte arbejdsopgaver i bogholderiet, som er 
nævnt i fig. 7.1.

Åbningsbalance
Åbningsbalancen viser virksomhedens aktiver og passiver den 1/1. Åb-
ningsbalance blev gennemgået i kapitel 3, hvor det blev præsenteret som 
et etablerings- og finansieringsbudget.

daglige bogføringer i løbet af året
Hver dag i løbet af år 1 bogfører man dagens bilag ud fra de regler om 
bogføring, som du lærte i kapitel 5 og 6. 

År 1

1/1

Åbningsbalance

Daglige bogføringer i løbet af året

Saldobalance
Regnskab for år 1

31/12 Tid

Tidslinje med bogholderiets arbejdsopgaver
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saldobalance
Alle de daglige bogføringer bliver samlet i en saldobalance den 31/12. 
Man kan bruge saldobalancen som en kontrol af, at der ikke er lavet en 
fejl i de daglige bogføringer. Saldobalancens tal viser saldoen på alle virk-
somhedens konti. 

En saldobalance er en oversigt over saldi på alle virksomhedens konti.

regnskab
Regnskabet bliver lavet 31/12 og består af både resultatopgørelse og ba-
lance. Regnskabet bliver lavet ud fra tallene i saldobalancen.  

Resultatopgørelsen vil vise alle de omkostninger og indtægter, som virk-
somheden har haft igennem hele år 1 (se fig. 7.2) og det er her, virksom-
heden finder årets overskud eller underskud. 

Balancen viser en opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver på 
afslutningsdagen den 31/12. Det fremgår også af fig. 7.2.

Tidslinje med resultatopgørelse og balance

Resultatopgørelse 1/1 til 31/12  

1/1 31/12 Tid

Balance pr. 31/12

Fig. 7.2 Resultatopgørelse for hele år 1 og balance pr. 31/12. 

2. Opstilling af regnskabet

Når regnskabsåret er slut, skal virksomheden opstille regnskabet. 
Udgangs punktet vil være saldobalancen pr. 31/12, som viser virksom-
hedens samlede aktiviteter i år 1. Du ser et eksempel på en saldobalance 
i fig. 7.3.
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saldobalance pr. 31. december år 1

kontonavn debet kredit
Nettoomsætning 1.000.000

Vareforbrug 400.000

Salgsfremmende omkostninger 40.000

Lokaleomkostninger  30.000

Bilers driftsomkostninger 10.000

Øvrige omkostninger 370.000

Renteindtægter 2.000

Renteomkostninger 8.000

Biler 100.000

Inventar 150.000

Varelager 330.000

Varedebitorer 15.000

Kasse 15.000

Bankindestående 80.000

Egenkapital 6.000

Varekreditorer 240.000

Andre kreditorer 300.000

i alt 1.548.000 1.548.000

Fig. 7.3 Saldobalance

Når virksomheden har tallene i saldobalancen, kan man dele dem op i 
poster, som hører til resultatopgørelsen og poster, som hører til balan-
cen. Det er vist i fig. 7.4a og 7.4b.

poster til resultatopgørelsen
Nettoomsætning 1.000.000 

Vareforbrug 400.000 

Salgsfremmende omkostninger 40.000 

Lokaleomkostninger 30.000

Bilers driftsomkostninger 10.000

Øvrige omkostninger 370.000

Renteindtægter 2.000

Renteomkostninger 8.000

Fig. 7.4a Poster til resultatopgørelsen.
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poster til balancen
Biler 100.000

Inventar 150.000

Varelager 330.000

Varedebitorer 15.000

Kasse 15.000

Bankindestående 80.000

Egenkapital 6.000

Varekreditorer 240.000

Andre kreditorer 300.000

Fig. 7.4b Poster til balancen.

2.1 opstilling af resultatopgørelse 
Nu kan virksomheden opstille en resultatopgørelse med de poster, som 
hører til her. Resultatopgørelsen er vist i fig. 7.5.

resultatopgørelse for år 1 i kontoform

omkostninger indtægter
Vareforbrug 400.000 Nettoomsætning 1.000.000

Salgsfremmende omk. 40.000 Renteindtægter 2.000

Lokaleomkostninger 30.000

Bilers driftsomkostninger 10.000

Øvrige omkostninger 370.000

Renteomkostninger 8.000

858.000

Overskud 144.000

1.002.000 1.002.000

Fig. 7.5 Resultatopgørelse opstillet i kontoform.

Resultatopgørelsen er opstillet i kontoform. Det vil sige, at omkostnin-
ger er i debetsiden og indtægter er i kreditsiden. Resultatopgørelsen vi-
ser, at virksomheden i år 1 har fået et overskud på kr. 144.000, fordi ind-
tægterne har været større end omkostningerne.
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Overskuddet er regnet ud på denne måde:
Indtægter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 1.002.000
- Omkostninger . . . . . . . . . . . . . .  kr.   858.000
Overskud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.   144.000

kontoform betyder, at resultatopgørelse eller balance bliver opstil-
let med en debetside og en kreditside.

2.2 opstilling af balance
Balancen bliver også opstillet i kontoform i fig. 7.6 med aktiver i debet-
siden og passiver i kreditsiden.

Balance pr. 31. december år 1 i kontoform

aktiver passiver
Biler 100.000 Egenkapital + overskud 150.000 

Inventar 150.000 Varekreditorer 240.000

Varelager 330.000 Andre kreditorer 300.000

Varedebitorer 15.000

Kasse 15.000

Bankindestående 80.000

aktiver i alt 690.000 passiver i alt 690.000

Fig. 7.6 Balance opstillet i kontoform.

I balancen skal aktiver og passiver være lige store. Balancen viser, at virk-
somheden den 31/12 har aktiver og passiver for kr. 690.000.

Ved opgørelse af egenkapitalen skal du lægge mærke til, at overskuddet 
på kr. 144.000 skal lægges til egenkapitalen på kr. 6.000, så egenkapitalen 
pr. 31/12 i alt er på kr. 150.000. Det skyldes, at overskuddet går til ejeren 
og er med til at gøre egenkapitalen større. 
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3. Start på nyt regnskabsår
Når virksomheden slutter år 1 og starter år 2, sker der visse ting med 
regnskabstallene, som er vist i fig. 7.7. 

overgang fra gammelt regnskabsår til nyt regnskabsår
Resultatopgørelsen Alle konti bliver nulstillet.

Balancen Saldoen på alle konti overføres til det nye år.

Fig. 7.7 Oversigt over, hvad der sker med resultatopgørelse og balance, når det nye regn-
skabsår starter.

3.1 Åbningsposter i balancen år 2
Alle konti fra balancen fortsætter ind i det nye år. I fig. 7.6 kan du se de 
gamle tal fra balancen, som sluttede år 1. Det vil også være de tal, som 
virksomheden starter med i år 2. Fig. 7.8 viser åbningsposterne den 1/1 
år 2 for alle konti, som hører til balancen.

Åbningsposter år 2

11120  
Biler

11130  
inventar

12110  
varelager

debet kredit debet kredit debet kredit

(saldo) (saldo) (saldo)

(100.000) (150.000)  (330.000)

12210  
varedebitorer

12310  
kasse

12320  
Bankindestående

debet kredit debet kredit debet kredit

(saldo) (saldo)  (saldo)

(15.000) (15.000)  (80.000) 

13110  
Egenkapital

14220  
varekreditorer

14290  
andre kreditorer

debet kredit debet kredit debet kredit

 (saldo)  (saldo)  (saldo)

 (150.000)  (240.000)  (300.000)

Fig. 7.8 Åbningsposter i år 2.
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3.2 mere om de daglige bogføringer
Vi har været inde på, at man kan bruge forskellige opstillinger, når man 
skal bogføre i det daglige. 

3.2.1 kontokort
Man kan bogføre på kontokort, som indeholder mange detaljer. I fig. 7.9 
ser du et eksempel på et kontokort. Kontokortet fortsætter igennem hele 
året og vil hele tiden vise saldoen på kontoen (i højre kolonne).

kontokort

År 1 kontonavn: nettoomsætning kontonr. 1100
 dato tekst Bilagsnr. debet kredit saldo d/k

14.02 Saldo 71.000 K

14.02 Dagens varesalg 17 27.400 98.400 K

15.02 Dagens varesalg 25 16.700 115.100 K

16.02 Dagens varesalg 34 20.250 135.350 K

Fig. 7.9 Eksempel på kontokort.

3.2.2 kontoskitser
Man kan også bogføre på kontoskitser. Kontoskitserne indeholder kun 
de mest nødvendige oplysninger og gør det nemt at overskue bogførin-
gerne. På en kontoskitse kan man ikke aflæse saldoen på kontoen. I fig. 
7.10 ser du et eksempel på en kontoskitse. 

kontoskitse

12320  
Bankindestående

debet kredit

(saldo)

(65.239) 

BilaG 15 7.000

BilaG 16 2.148

BilaG 20 560

BilaG 22 3.580

Fig. 7.10 Eksempel på kontoskitse.

Kontoskitser er meget velegnede, når man skal lære at bogføre på papir.
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3.2.3 konteringsark
Hvis virksomheden skal tilrettelægge bogføringsarbejdet hensigtsmæs-
sigt, kan det være en god idé at udfylde (kontere på) et konteringsark. På 
et konteringsark vælger man hvilke konti, man vil bogføre på og om man 
skal debitere eller kreditere. Når alle bilag er konteret på konteringsarket, 
vil man derefter kunne lave den egentlige bogføring, som i de fleste virk-
somheder foregår i et elektronisk økonomistyringssystem. 

Et konteringsark er et skema, hvor man skriver kontonr. og om be-
løbet skal debiteres eller krediteres på kontoen.

I fig. 7.11 kan du se et eksempel på, hvordan et konteringsark udfyldes.

konteringsark
Bilags nr. tekst kontonr. debet kredit

56 Kontant varesalg .............  kr.  8.200 1100 8.200

+ Moms ...........................  kr.  2.050 14262 2.050

I alt  ..................................  kr. 10.250 12310 10.250

57 Købsfaktura:

Handelsvarer  ..................  kr. 12.460 12110 12.460

+ Moms  ..........................  kr.  3.115 14261 3.115

I alt  ..................................  kr. 15.575 12320 15.575

Beløbet er betalt fra bankindestående.

58 Benzin til varebil  .............  kr.    524 3400 524

+ Moms  ..........................  kr.    131 14261 131

I alt  ..................................  kr.    655 12310 655

Beløbet er betalt fra kassen.

59 Faktura fra Rengøringskompaniet:

Rengøring af lokaler  .......  kr.  3.580 3200 3.580

+ Moms  ..........................  kr.    895 14261 895

I alt  ..................................  kr.  4.475 12320 4.475

Beløbet er betalt fra bankindestående.

Balance 30.955 30.955

Fig. 7.11 Konteringsark
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