
EKONOMIESE  EN  BESTUURSWETENSKAPPE  GRAAD  8 
AANTEKEN  VAN  TRANSAKSIES  IN  KONTANTJOERNALE (KOJ,  KBJ,  KKJ) 
Aktiwiteit 8 
 
Op 1 April 2020 begin Ethan Nel 'n vervoer onderneming onder die naam NEL VERVOERDIENSTE. 
 
OPDRAG: 
Teken die transaksies, wat gedurende April 2020 aangegaan is, in die KOJ, KBJ & KKJ aan. 
Sluit die joernale korrek af op 30 April 2020. 
 

 
Onthou die volgende REËLS: 
Indien die onderneming kontant ontvang, moet jy die inskrywing in die KOJ maak. 
Indien die onderneming uitbetalings uit die bankrekening maak, moet jy in die KBJ skryf. 
Indien die onderneming kleiner kontant betalings uit die kleinkas maak, moet jy in die KKJ skryf. 
 
Jy moet die transaksie in die korrekte kolom ontleed.  Juffrou het elke keer die rekeningnaam onderstreep 
vir die kolom waarin jy die transaksie moet ontleed.  As daar nie ‘n kolom vir die spesifieke transaksie is nie, 
moet dit in die Diverse Afdeling kom.  Dan moet jy self die naam van die rekening neerskryf. 
 
Elke syfer MOET in TWEE kolomme verskyn.  Die syfer kom ALTYD in die eerste kolom (Bank/Kleinkas) 
en dan in ‘n tweede kolom. 
 

 
 
TRANSAKSIES vir April 2020 
1. Ethan Nel deponeer R850 000 direk in die lopende bankrekening van Nel Vervoerdienste as sy 

kapitaalbydrae.   (KOJ) 
 
2. Maak ‘n betaling, via die internet, aan JJ Motors vir die aankoop van twee vragmotors (Voertuie) 

teen R319 500 elk.   Internetbetalingsbewys nr E01.   (KBJ) 
 
4. Doen ‘n EFO (elektroniese fonds-oordrag E02) aan Caltex vir die aankoop van 2 000 liter brandstof 

teen R13,27 per liter.   (KBJ) 
 
6. Betaal via die internet (E03) R364 000 aan Steyn Bouers vir die oprigting van 'n gebou 

(Grond en geboue) wat die onderneming sal huisves.   (KBJ) 
 
7. Wissel kontanttjek (T01) ter waarde van R5 000 vir die kleinkas.   (KBJ) 
 
9. Ontvang R8 560 van A. Roodt vir die vervoer van goedere (Lopende inkomste).  Reik kwitansie K01 
 uit.   (KOJ) 
 
10. Betaal die lone van die werkers kontant uit die kleinkas, R725.  Voltooi kleinkasbewys 

nr. 001.   (KKJ) 
 
13. Koop die volgende vanaf Koch Technology aan en betaal via EFO (E04):   (KBJ) 

(tel die twee bedrae bymekaar vir die totaal in die Bank-kolom en skryf die hele transaksie op een skryfreël) 

 'n rekenaarstelsel (Toerusting) .................................. R11 840,48 

 rekenaarpapier en ‘cartridges’ (Skryfbehoeftes) .........    1 903,82 
  
14. Ethan, die eienaar, onderteken 'n versekeringskontrak by Santam en betaal die maandelikse 
 versekeringspremie via die internet (E05), R4 496,62.   (KBJ) 
 
15. Ontvang R23 715 van Anja Gerstner vir die vervoer van meubels (Lopende inkomste). Sy het die 
 bedrag via die internet direk na die onderneming se lopende bankrekening oorgedra.   (KOJ) 
 



 
 
 
16. Doen ‘n EFO (E06) aan Greef Verspreiders vir die aankoop van kartondose en ander materiaal vir 

die verpakking van goedere (materiaalkoste), R14 365.   (KBJ) 
 
20. Koop ‘n kleinkashouer (skryfbehoeftes) by PNA vir kontant, R338,70.  Kleinkasbewys 002.   (KKJ) 
 
21. Doen ‘n internetbetaling (E07) aan Dr. Paul Goosen ter vereffening van die eienaar se persoonlike 
 medieserekening (onttrekkings), R1 226,52.   (KBJ) 
 
22. Neem R1 373,00 uit die kleinkas ter betaling van:   (KKJ) 

(maak twee aparte inskrywings) 

 lone vir die werkers, R1 150.  Kleinkasbewys 003. 

 vir die pos van ‘n pakkie by Postnet (posgeld), R223.  Kleinkasbewys 004. 
 
23. Ontvang R25 880 van E. du Toit vir die vervoer van goedere (Lopende inkomste). Reik kwitansie 

K02 uit.   (KOJ) 
  
25. Verhuur 'n gedeelte van die gebou aan K. Skein teen R54 000 per jaar.  Ontvang die huurgeld vir 
 April en Mei 2020 (Huurinkomste) en reik kwitansie K03 uit.   (KOJ) 
 
27. Maak ’n internetbetaling (E08) aan Midas vir R 14 306,58 vir die aankoop van onderdele 
 (herstelwerk) vir die vragmotors.   (KBJ) 
 
29. Betaal die boekhouer, Chloé Jackson, se salaris direk in haar bankrekening in via die 

internet (E09), R16 890.   (KBJ) 
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ANTWOORDBLAD 
 

 
                               KONTANTONTVANGSTEJOERNAAL  VAN  NEL  VERVOERDIENSTE  VIR  APRIL  2020                                                            KOJ 

 
Dok 
nr 

D 
a 
g 

(Van wie ontvang die 
onderneming geld) 

Besonderhede 

 
 

Bank 
(Dienste gelewer) 

Lopende inkomste 

 
Diverse rekeninge 

 
Bedrag Besonderhede 

          

          

          

          

          

          

 
Tel al drie die ontledingskolomme op as jy klaar is. 
 
Kontroleer jou ontledingskolomme:  Lopende inkomste  +  Diverse rekeninge   =  R 
         (jou antwoord moet klop met die Bank-kolom se totaal). 
 



 

 
                              KONTANTBETALINGSJOERNAAL  VAN  NEL  VERVOERDIENSTE  VIR  APRIL  2020                                                                   KBJ 

 
Dok 
nr 

D 
a 
g 

(Aan wie betaal die 
onderneming geld) 

Begunstigde Bank Toerusting Materiaalkoste Brandstof 

 
Diverse rekeninge 

 
Bedrag Besonderhede 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
Tel al vyf die ontledingskolomme op as jy klaar is. 
 
Kontroleer jou ontledingskolomme:  Toerusting  +  Materiaalkoste  +  Brandstof  +  Diverse rekeninge  =  R 
         (jou antwoord moet klop met die Bank-kolom se totaal). 



 

 
                                 KLEINKASJOERNAAL  VAN  NEL  VERVOERDIENSTE  VIR  APRIL  2020                                                                                     KKJ 

Dok 
nr 

D 
a 
g 

(Aan wie betaal die 
onderneming geld) 

Begunstigde Kleinkas Skryfbehoeftes Posgeld Lone 

 
Diverse rekeninge 

 
Bedrag Besonderhede 

              

              

              

              

              

 
Tel al vyf die ontledingskolomme op as jy klaar is. 
 
Kontroleer jou ontledingskolomme:  Skryfbehoeftes  +  Posgeld  +  Lone  +  Diverse rekeninge  =  R 
         (jou antwoord moet klop met die Kleinkas-kolom se totaal). 
 


