Brukermanual
Regnskap for ungdomsbedrift
Innledning:
Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for
resultatregnskap og balanse.
Regnearket er bygd med åpne formler, slik at disse ikke må endres. En beskyttelse av formler vil hindre en
utvidelse av regnearket, og gjøre det mindre brukertilpasset. Sørg alltid for å foreta en lagring av arket før endringer
blir gjort.

Nummerering av bilag:
Alle bilag skal være daterte, og når regnskapet skal føres, må hvert bilag gis et eget nummer. Nummereringen kan
være fortløpende, eller være inndelt i bilagsnummerserier alt etter hvilken type bilag det er. Hensikten med
nummereringen er å kunne kontrollere det faktiske bilaget mot det som er ført i regnskapet.

Arkfane Arbeidsbok:
Beskrivelse av de enkelte kolonner i regnearket:

1.kolonne: Bilagsnummer
Her tastes inn det nummer som bilaget skal ha. Husk at nummereringen skal være fortløpende, og at en starter med
det laveste bilagsnummeret, og arbeider seg nedover i regnearket.

2.kolonne: Dato
Her skal bilagets dato tastes inn. Dette er den dato som er påført bilaget for eksempel en fakturadato,
transaksjonsdato i bank eller den dato det er foretatt et kontant oppgjør.

Øvrige kolonner:
Øvrige kolonner fra venstre mot høyre, er konti i regnskapet. Hver konto består av to kolonner, en debetside og en
kreditside. Se også beskrivelsen av eksempelregnskapet. Kontiene er i overskriften farget, blå for balansekonto, og
oransje for resultatkonto.
I tillegg er debet farget gul i registreringsfeltene og kredit farget grønn. Dette for å lette oversikten under
registrering.

Summeringer og overføringer:
Hver kolonne summeres nedover etter hvert som bilagene registreres. Debet for seg, og kreditt for seg. Etter siste
linje, summeres debet og kredit for hver konto, og overføres til resultatregnskapet under arkfanen
”Resultatregnskap”. I resultatregnskapet har hver konto sin linje med samme tekst som kolonneoverskriften i
arbeidsboken. Summen av hver konto nederst i arbeidsboken skal stemme med det beløpet som overføres til
resultatregnskapet.
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Linjer i arbeidsboken
Hver linje i arbeidsboken skal brukes til å legge inn bilagsopplysninger. Bilagsnummer, dato og det beløp på hvert
bilag som skal føres.
I utgangspunktet skal bilaget føres på én linje, men kan deles over flere linjer dersom det er nødvendig.

Summeringskontroll:

For hver linje er det lagt inn en summeringskontroll. Dersom bilaget er ført på én linje, skal beløpet i denne
kolonnen være 0. Er bilaget ført over flere linjer, skal summen av linjene det samme bilaget er ført over gå i 0.
Dette må kontrolleres manuelt, men man har en kontroll på at hele arket er ført riktig, ved at siste linje i kolonnen
for sumkontroll er 0.

Arkfane Resultatregnskap
Resultatregnskap

Alle beløp som registreres i arbeidsboken under debet og kreditt for hver konto, blir summert nederst i
arbeidsboken og overført til sin respektive linje i resultatregnskapet og balansen.
Her fremkommer om virksomheten har gått med overskudd eller underskudd på linjen for resultat. Dette resultatet
må legges inn til kredit i kolonnen for opptjent egenkapital, linje for overføring til balanse, når regnskapet skal
avsluttes for perioden.

Balanse:
Her kommer summeringene fra balansekontiene, og stilles opp slik at virksomhetens, eiendeler, gjeld og
egenkapital (EK) fremkommer.
Egenkapitalen kan leses ut fra linjen for egenkapital.
Kontrollen på om alt er ført riktig, og opptjent egenkapital er satt inn i overføringslinja utføres ved å kontrollere at
sum eiendeler har samme beløp som sum egenkapital og gjeld.

