
1. Petter & Petra på Hang Loose sätter in vars 100 000 kr på företagets checkkonto.1. Petter & Petra på Hang Loose sätter in vars 100 000 kr på företagets checkkonto.1. Petter & Petra på Hang Loose sätter in vars 100 000 kr på företagets checkkonto.1. Petter & Petra på Hang Loose sätter in vars 100 000 kr på företagets checkkonto.1. Petter & Petra på Hang Loose sätter in vars 100 000 kr på företagets checkkonto.1. Petter & Petra på Hang Loose sätter in vars 100 000 kr på företagets checkkonto.1. Petter & Petra på Hang Loose sätter in vars 100 000 kr på företagets checkkonto.

Konto Namn Debet Kredit

2.  Företaget erhåller sin första hyresfaktura för ett begagnat skjul på stranden, 3 700 kr
 exkl. moms 925 kr.
2.  Företaget erhåller sin första hyresfaktura för ett begagnat skjul på stranden, 3 700 kr
 exkl. moms 925 kr.
2.  Företaget erhåller sin första hyresfaktura för ett begagnat skjul på stranden, 3 700 kr
 exkl. moms 925 kr.
2.  Företaget erhåller sin första hyresfaktura för ett begagnat skjul på stranden, 3 700 kr
 exkl. moms 925 kr.
2.  Företaget erhåller sin första hyresfaktura för ett begagnat skjul på stranden, 3 700 kr
 exkl. moms 925 kr.
2.  Företaget erhåller sin första hyresfaktura för ett begagnat skjul på stranden, 3 700 kr
 exkl. moms 925 kr.
2.  Företaget erhåller sin första hyresfaktura för ett begagnat skjul på stranden, 3 700 kr
 exkl. moms 925 kr.

Konto Namn Debet Kredit

3. Hang Loose erhåller en faktura från Safe Sea sin amerikanska leverantör av brädor, $ 15 000. 
 Dagens växlingskurs är 7,65 kr/$.
3. Hang Loose erhåller en faktura från Safe Sea sin amerikanska leverantör av brädor, $ 15 000. 
 Dagens växlingskurs är 7,65 kr/$.
3. Hang Loose erhåller en faktura från Safe Sea sin amerikanska leverantör av brädor, $ 15 000. 
 Dagens växlingskurs är 7,65 kr/$.
3. Hang Loose erhåller en faktura från Safe Sea sin amerikanska leverantör av brädor, $ 15 000. 
 Dagens växlingskurs är 7,65 kr/$.
3. Hang Loose erhåller en faktura från Safe Sea sin amerikanska leverantör av brädor, $ 15 000. 
 Dagens växlingskurs är 7,65 kr/$.
3. Hang Loose erhåller en faktura från Safe Sea sin amerikanska leverantör av brädor, $ 15 000. 
 Dagens växlingskurs är 7,65 kr/$.
3. Hang Loose erhåller en faktura från Safe Sea sin amerikanska leverantör av brädor, $ 15 000. 
 Dagens växlingskurs är 7,65 kr/$.

Konto Namn Debet Kredit

4. Hang Loose erhåller en faktura för inköp av 8 st solstolar, 12 000 kr inkl. moms 2 400 kr.4. Hang Loose erhåller en faktura för inköp av 8 st solstolar, 12 000 kr inkl. moms 2 400 kr.4. Hang Loose erhåller en faktura för inköp av 8 st solstolar, 12 000 kr inkl. moms 2 400 kr.4. Hang Loose erhåller en faktura för inköp av 8 st solstolar, 12 000 kr inkl. moms 2 400 kr.4. Hang Loose erhåller en faktura för inköp av 8 st solstolar, 12 000 kr inkl. moms 2 400 kr.4. Hang Loose erhåller en faktura för inköp av 8 st solstolar, 12 000 kr inkl. moms 2 400 kr.4. Hang Loose erhåller en faktura för inköp av 8 st solstolar, 12 000 kr inkl. moms 2 400 kr.

Konto Namn Debet Kredit

5. Petter har även köpt in ett parti Coke i originalflaskor. Faktura anländer från München, € 620. 
 Valutakursen är 9,10 kr/€.
5. Petter har även köpt in ett parti Coke i originalflaskor. Faktura anländer från München, € 620. 
 Valutakursen är 9,10 kr/€.
5. Petter har även köpt in ett parti Coke i originalflaskor. Faktura anländer från München, € 620. 
 Valutakursen är 9,10 kr/€.
5. Petter har även köpt in ett parti Coke i originalflaskor. Faktura anländer från München, € 620. 
 Valutakursen är 9,10 kr/€.
5. Petter har även köpt in ett parti Coke i originalflaskor. Faktura anländer från München, € 620. 
 Valutakursen är 9,10 kr/€.
5. Petter har även köpt in ett parti Coke i originalflaskor. Faktura anländer från München, € 620. 
 Valutakursen är 9,10 kr/€.
5. Petter har även köpt in ett parti Coke i originalflaskor. Faktura anländer från München, € 620. 
 Valutakursen är 9,10 kr/€.

Konto Namn Debet Kredit
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6. Tyvärr var en bräda skadad på fabrik så Petra mottager en kreditfaktura från Safe Sea, $ 250.6. Tyvärr var en bräda skadad på fabrik så Petra mottager en kreditfaktura från Safe Sea, $ 250.6. Tyvärr var en bräda skadad på fabrik så Petra mottager en kreditfaktura från Safe Sea, $ 250.6. Tyvärr var en bräda skadad på fabrik så Petra mottager en kreditfaktura från Safe Sea, $ 250.6. Tyvärr var en bräda skadad på fabrik så Petra mottager en kreditfaktura från Safe Sea, $ 250.6. Tyvärr var en bräda skadad på fabrik så Petra mottager en kreditfaktura från Safe Sea, $ 250.6. Tyvärr var en bräda skadad på fabrik så Petra mottager en kreditfaktura från Safe Sea, $ 250.

Konto Namn Debet Kredit

7. En varm och solig junidag, räknar Petra samman första dagens försäljning, 8 tim á 550 kr
 inkl. moms 880 kr.
7. En varm och solig junidag, räknar Petra samman första dagens försäljning, 8 tim á 550 kr
 inkl. moms 880 kr.
7. En varm och solig junidag, räknar Petra samman första dagens försäljning, 8 tim á 550 kr
 inkl. moms 880 kr.
7. En varm och solig junidag, räknar Petra samman första dagens försäljning, 8 tim á 550 kr
 inkl. moms 880 kr.
7. En varm och solig junidag, räknar Petra samman första dagens försäljning, 8 tim á 550 kr
 inkl. moms 880 kr.
7. En varm och solig junidag, räknar Petra samman första dagens försäljning, 8 tim á 550 kr
 inkl. moms 880 kr.
7. En varm och solig junidag, räknar Petra samman första dagens försäljning, 8 tim á 550 kr
 inkl. moms 880 kr.

Konto Namn Debet Kredit

8. Ytterligare en solig dag gynnar Hang Loose. Dagskassan slutar på 12 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 320 kr.
8. Ytterligare en solig dag gynnar Hang Loose. Dagskassan slutar på 12 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 320 kr.
8. Ytterligare en solig dag gynnar Hang Loose. Dagskassan slutar på 12 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 320 kr.
8. Ytterligare en solig dag gynnar Hang Loose. Dagskassan slutar på 12 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 320 kr.
8. Ytterligare en solig dag gynnar Hang Loose. Dagskassan slutar på 12 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 320 kr.
8. Ytterligare en solig dag gynnar Hang Loose. Dagskassan slutar på 12 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 320 kr.
8. Ytterligare en solig dag gynnar Hang Loose. Dagskassan slutar på 12 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 320 kr.

Konto Namn Debet Kredit

9. Hang Loose säljer ett event - teambuildning at sea, till Reklambyrån KREA, och skickar en f:a på 
 26 000 kr exkl. moms 6 500 kr.
9. Hang Loose säljer ett event - teambuildning at sea, till Reklambyrån KREA, och skickar en f:a på 
 26 000 kr exkl. moms 6 500 kr.
9. Hang Loose säljer ett event - teambuildning at sea, till Reklambyrån KREA, och skickar en f:a på 
 26 000 kr exkl. moms 6 500 kr.
9. Hang Loose säljer ett event - teambuildning at sea, till Reklambyrån KREA, och skickar en f:a på 
 26 000 kr exkl. moms 6 500 kr.
9. Hang Loose säljer ett event - teambuildning at sea, till Reklambyrån KREA, och skickar en f:a på 
 26 000 kr exkl. moms 6 500 kr.
9. Hang Loose säljer ett event - teambuildning at sea, till Reklambyrån KREA, och skickar en f:a på 
 26 000 kr exkl. moms 6 500 kr.
9. Hang Loose säljer ett event - teambuildning at sea, till Reklambyrån KREA, och skickar en f:a på 
 26 000 kr exkl. moms 6 500 kr.

Konto Namn Debet Kredit

10. Petra betalar företagets hyra via deras Internetbank. Se verifikation 2.10. Petra betalar företagets hyra via deras Internetbank. Se verifikation 2.10. Petra betalar företagets hyra via deras Internetbank. Se verifikation 2.10. Petra betalar företagets hyra via deras Internetbank. Se verifikation 2.10. Petra betalar företagets hyra via deras Internetbank. Se verifikation 2.10. Petra betalar företagets hyra via deras Internetbank. Se verifikation 2.10. Petra betalar företagets hyra via deras Internetbank. Se verifikation 2.

Konto Namn Debet Kredit
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11. Reklambyrån KREA betalar sin faktura via bankgiro [BG]. Se verifikation 911. Reklambyrån KREA betalar sin faktura via bankgiro [BG]. Se verifikation 911. Reklambyrån KREA betalar sin faktura via bankgiro [BG]. Se verifikation 911. Reklambyrån KREA betalar sin faktura via bankgiro [BG]. Se verifikation 911. Reklambyrån KREA betalar sin faktura via bankgiro [BG]. Se verifikation 911. Reklambyrån KREA betalar sin faktura via bankgiro [BG]. Se verifikation 911. Reklambyrån KREA betalar sin faktura via bankgiro [BG]. Se verifikation 9

Konto Namn Debet Kredit

12. Solen stannar kvar och Hang Loose’s  försäljning är bra. Dagskassan blir 14 tim á 550 kr  
        inkl. moms 1 540 kr.
12. Solen stannar kvar och Hang Loose’s  försäljning är bra. Dagskassan blir 14 tim á 550 kr  
        inkl. moms 1 540 kr.
12. Solen stannar kvar och Hang Loose’s  försäljning är bra. Dagskassan blir 14 tim á 550 kr  
        inkl. moms 1 540 kr.
12. Solen stannar kvar och Hang Loose’s  försäljning är bra. Dagskassan blir 14 tim á 550 kr  
        inkl. moms 1 540 kr.
12. Solen stannar kvar och Hang Loose’s  försäljning är bra. Dagskassan blir 14 tim á 550 kr  
        inkl. moms 1 540 kr.
12. Solen stannar kvar och Hang Loose’s  försäljning är bra. Dagskassan blir 14 tim á 550 kr  
        inkl. moms 1 540 kr.
12. Solen stannar kvar och Hang Loose’s  försäljning är bra. Dagskassan blir 14 tim á 550 kr  
        inkl. moms 1 540 kr.

Konto Namn Debet Kredit

13. Företaget erhåller faktura från France Oceanique i Marseille där de beställt fenor & cyklop för 
 € 2 800. Dagens valutakurs är 8,92 kr/€.
13. Företaget erhåller faktura från France Oceanique i Marseille där de beställt fenor & cyklop för 
 € 2 800. Dagens valutakurs är 8,92 kr/€.
13. Företaget erhåller faktura från France Oceanique i Marseille där de beställt fenor & cyklop för 
 € 2 800. Dagens valutakurs är 8,92 kr/€.
13. Företaget erhåller faktura från France Oceanique i Marseille där de beställt fenor & cyklop för 
 € 2 800. Dagens valutakurs är 8,92 kr/€.
13. Företaget erhåller faktura från France Oceanique i Marseille där de beställt fenor & cyklop för 
 € 2 800. Dagens valutakurs är 8,92 kr/€.
13. Företaget erhåller faktura från France Oceanique i Marseille där de beställt fenor & cyklop för 
 € 2 800. Dagens valutakurs är 8,92 kr/€.
13. Företaget erhåller faktura från France Oceanique i Marseille där de beställt fenor & cyklop för 
 € 2 800. Dagens valutakurs är 8,92 kr/€.

Konto Namn Debet Kredit

14. Petter betalar solstolarna via deras Internetbank. Se verifikation 3 & 6. Valutakurs 7,15 kr/$.14. Petter betalar solstolarna via deras Internetbank. Se verifikation 3 & 6. Valutakurs 7,15 kr/$.14. Petter betalar solstolarna via deras Internetbank. Se verifikation 3 & 6. Valutakurs 7,15 kr/$.14. Petter betalar solstolarna via deras Internetbank. Se verifikation 3 & 6. Valutakurs 7,15 kr/$.14. Petter betalar solstolarna via deras Internetbank. Se verifikation 3 & 6. Valutakurs 7,15 kr/$.14. Petter betalar solstolarna via deras Internetbank. Se verifikation 3 & 6. Valutakurs 7,15 kr/$.14. Petter betalar solstolarna via deras Internetbank. Se verifikation 3 & 6. Valutakurs 7,15 kr/$.

Konto Namn Debet Kredit
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15. Företaget erhåller mobilfaktura från Telia, 4 125 kr inkl. moms 825 kr.15. Företaget erhåller mobilfaktura från Telia, 4 125 kr inkl. moms 825 kr.15. Företaget erhåller mobilfaktura från Telia, 4 125 kr inkl. moms 825 kr.15. Företaget erhåller mobilfaktura från Telia, 4 125 kr inkl. moms 825 kr.15. Företaget erhåller mobilfaktura från Telia, 4 125 kr inkl. moms 825 kr.15. Företaget erhåller mobilfaktura från Telia, 4 125 kr inkl. moms 825 kr.15. Företaget erhåller mobilfaktura från Telia, 4 125 kr inkl. moms 825 kr.

Konto Namn Debet Kredit

16. Företaget får en f:a från Printa Nice AB på 5 000 kr exkl. moms 1 250 kr.16. Företaget får en f:a från Printa Nice AB på 5 000 kr exkl. moms 1 250 kr.16. Företaget får en f:a från Printa Nice AB på 5 000 kr exkl. moms 1 250 kr.16. Företaget får en f:a från Printa Nice AB på 5 000 kr exkl. moms 1 250 kr.16. Företaget får en f:a från Printa Nice AB på 5 000 kr exkl. moms 1 250 kr.16. Företaget får en f:a från Printa Nice AB på 5 000 kr exkl. moms 1 250 kr.16. Företaget får en f:a från Printa Nice AB på 5 000 kr exkl. moms 1 250 kr.

Konto Namn Debet Kredit

17. Hang Loose säljer ett event - Bondfire, till IT-töserna, och skickar en faktura på 22 000 kr  exkl.
        moms 5 500 kr.
17. Hang Loose säljer ett event - Bondfire, till IT-töserna, och skickar en faktura på 22 000 kr  exkl.
        moms 5 500 kr.
17. Hang Loose säljer ett event - Bondfire, till IT-töserna, och skickar en faktura på 22 000 kr  exkl.
        moms 5 500 kr.
17. Hang Loose säljer ett event - Bondfire, till IT-töserna, och skickar en faktura på 22 000 kr  exkl.
        moms 5 500 kr.
17. Hang Loose säljer ett event - Bondfire, till IT-töserna, och skickar en faktura på 22 000 kr  exkl.
        moms 5 500 kr.
17. Hang Loose säljer ett event - Bondfire, till IT-töserna, och skickar en faktura på 22 000 kr  exkl.
        moms 5 500 kr.
17. Hang Loose säljer ett event - Bondfire, till IT-töserna, och skickar en faktura på 22 000 kr  exkl.
        moms 5 500 kr.

Konto Namn Debet Kredit

18. Petter betalar ut lön till deras instruktör Erica, bruttolön 100 kr/h X 30 h. Petter bokför 
 nettolönen via företagets bank. Preliminär skatt är 31 %.
18. Petter betalar ut lön till deras instruktör Erica, bruttolön 100 kr/h X 30 h. Petter bokför 
 nettolönen via företagets bank. Preliminär skatt är 31 %.
18. Petter betalar ut lön till deras instruktör Erica, bruttolön 100 kr/h X 30 h. Petter bokför 
 nettolönen via företagets bank. Preliminär skatt är 31 %.
18. Petter betalar ut lön till deras instruktör Erica, bruttolön 100 kr/h X 30 h. Petter bokför 
 nettolönen via företagets bank. Preliminär skatt är 31 %.
18. Petter betalar ut lön till deras instruktör Erica, bruttolön 100 kr/h X 30 h. Petter bokför 
 nettolönen via företagets bank. Preliminär skatt är 31 %.
18. Petter betalar ut lön till deras instruktör Erica, bruttolön 100 kr/h X 30 h. Petter bokför 
 nettolönen via företagets bank. Preliminär skatt är 31 %.
18. Petter betalar ut lön till deras instruktör Erica, bruttolön 100 kr/h X 30 h. Petter bokför 
 nettolönen via företagets bank. Preliminär skatt är 31 %.

Konto Namn Debet Kredit

19. Petter betalar drycken via deras Internetbank. Dagens valutakurs är 9,25 kr/€. Se ver 5.19. Petter betalar drycken via deras Internetbank. Dagens valutakurs är 9,25 kr/€. Se ver 5.19. Petter betalar drycken via deras Internetbank. Dagens valutakurs är 9,25 kr/€. Se ver 5.19. Petter betalar drycken via deras Internetbank. Dagens valutakurs är 9,25 kr/€. Se ver 5.19. Petter betalar drycken via deras Internetbank. Dagens valutakurs är 9,25 kr/€. Se ver 5.19. Petter betalar drycken via deras Internetbank. Dagens valutakurs är 9,25 kr/€. Se ver 5.19. Petter betalar drycken via deras Internetbank. Dagens valutakurs är 9,25 kr/€. Se ver 5.

Konto Namn Debet Kredit
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20. Efter ett event - beach-party - blev det en del att röja upp. Hang Loose hyrde en container för 
 att slänga allt skräp, 3 360 kr exkl. moms 840 kr.
20. Efter ett event - beach-party - blev det en del att röja upp. Hang Loose hyrde en container för 
 att slänga allt skräp, 3 360 kr exkl. moms 840 kr.
20. Efter ett event - beach-party - blev det en del att röja upp. Hang Loose hyrde en container för 
 att slänga allt skräp, 3 360 kr exkl. moms 840 kr.
20. Efter ett event - beach-party - blev det en del att röja upp. Hang Loose hyrde en container för 
 att slänga allt skräp, 3 360 kr exkl. moms 840 kr.
20. Efter ett event - beach-party - blev det en del att röja upp. Hang Loose hyrde en container för 
 att slänga allt skräp, 3 360 kr exkl. moms 840 kr.
20. Efter ett event - beach-party - blev det en del att röja upp. Hang Loose hyrde en container för 
 att slänga allt skräp, 3 360 kr exkl. moms 840 kr.
20. Efter ett event - beach-party - blev det en del att röja upp. Hang Loose hyrde en container för 
 att slänga allt skräp, 3 360 kr exkl. moms 840 kr.

Konto Namn Debet Kredit

21. Ytterligare en solig dag ger klirr i kassan. Dagskassan slutar på 11 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 210 kr.
21. Ytterligare en solig dag ger klirr i kassan. Dagskassan slutar på 11 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 210 kr.
21. Ytterligare en solig dag ger klirr i kassan. Dagskassan slutar på 11 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 210 kr.
21. Ytterligare en solig dag ger klirr i kassan. Dagskassan slutar på 11 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 210 kr.
21. Ytterligare en solig dag ger klirr i kassan. Dagskassan slutar på 11 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 210 kr.
21. Ytterligare en solig dag ger klirr i kassan. Dagskassan slutar på 11 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 210 kr.
21. Ytterligare en solig dag ger klirr i kassan. Dagskassan slutar på 11 tim á 550 kr inkl. 
 moms 1 210 kr.

Konto Namn Debet Kredit

22. Inköp av nya programvara för bokning och betalning av tjänster, 6 720 kr exkl. moms
 1 680 kr.
22. Inköp av nya programvara för bokning och betalning av tjänster, 6 720 kr exkl. moms
 1 680 kr.
22. Inköp av nya programvara för bokning och betalning av tjänster, 6 720 kr exkl. moms
 1 680 kr.
22. Inköp av nya programvara för bokning och betalning av tjänster, 6 720 kr exkl. moms
 1 680 kr.
22. Inköp av nya programvara för bokning och betalning av tjänster, 6 720 kr exkl. moms
 1 680 kr.
22. Inköp av nya programvara för bokning och betalning av tjänster, 6 720 kr exkl. moms
 1 680 kr.
22. Inköp av nya programvara för bokning och betalning av tjänster, 6 720 kr exkl. moms
 1 680 kr.

Konto Namn Debet Kredit

23. Hang Loose köper in sex nya våtdräkter á 1 295 kr inkl. moms 1 554 kr.23. Hang Loose köper in sex nya våtdräkter á 1 295 kr inkl. moms 1 554 kr.23. Hang Loose köper in sex nya våtdräkter á 1 295 kr inkl. moms 1 554 kr.23. Hang Loose köper in sex nya våtdräkter á 1 295 kr inkl. moms 1 554 kr.23. Hang Loose köper in sex nya våtdräkter á 1 295 kr inkl. moms 1 554 kr.23. Hang Loose köper in sex nya våtdräkter á 1 295 kr inkl. moms 1 554 kr.23. Hang Loose köper in sex nya våtdräkter á 1 295 kr inkl. moms 1 554 kr.

Konto Namn Debet Kredit

24. Petra gör ett eget uttag, 15 000 kr från företagets checkräkningskonto.24. Petra gör ett eget uttag, 15 000 kr från företagets checkräkningskonto.24. Petra gör ett eget uttag, 15 000 kr från företagets checkräkningskonto.24. Petra gör ett eget uttag, 15 000 kr från företagets checkräkningskonto.24. Petra gör ett eget uttag, 15 000 kr från företagets checkräkningskonto.24. Petra gör ett eget uttag, 15 000 kr från företagets checkräkningskonto.24. Petra gör ett eget uttag, 15 000 kr från företagets checkräkningskonto.

Konto Namn Debet Kredit
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