
18. Du säljer sex par jeans á 650 kr/st kontant. 18. Du säljer sex par jeans á 650 kr/st kontant. 18. Du säljer sex par jeans á 650 kr/st kontant. 18. Du säljer sex par jeans á 650 kr/st kontant. 18. Du säljer sex par jeans á 650 kr/st kontant. 18. Du säljer sex par jeans á 650 kr/st kontant. 18. Du säljer sex par jeans á 650 kr/st kontant. 

Konto Namn Debet Kredit

19. Hyran för din butik är 4 500 kr, men du råkar betala 5 000 kr kontant.19. Hyran för din butik är 4 500 kr, men du råkar betala 5 000 kr kontant.19. Hyran för din butik är 4 500 kr, men du råkar betala 5 000 kr kontant.19. Hyran för din butik är 4 500 kr, men du råkar betala 5 000 kr kontant.19. Hyran för din butik är 4 500 kr, men du råkar betala 5 000 kr kontant.19. Hyran för din butik är 4 500 kr, men du råkar betala 5 000 kr kontant.19. Hyran för din butik är 4 500 kr, men du råkar betala 5 000 kr kontant.

Konto Namn Debet Kredit

20. Du betalar din mobilräkning för juni, 2 460 kr kontant.20. Du betalar din mobilräkning för juni, 2 460 kr kontant.20. Du betalar din mobilräkning för juni, 2 460 kr kontant.20. Du betalar din mobilräkning för juni, 2 460 kr kontant.20. Du betalar din mobilräkning för juni, 2 460 kr kontant.20. Du betalar din mobilräkning för juni, 2 460 kr kontant.20. Du betalar din mobilräkning för juni, 2 460 kr kontant.

Konto Namn Debet Kredit

21. Kontant inköp av block, pennor, pärmar och lite annat, 1 270 kr.  21. Kontant inköp av block, pennor, pärmar och lite annat, 1 270 kr.  21. Kontant inköp av block, pennor, pärmar och lite annat, 1 270 kr.  21. Kontant inköp av block, pennor, pärmar och lite annat, 1 270 kr.  21. Kontant inköp av block, pennor, pärmar och lite annat, 1 270 kr.  21. Kontant inköp av block, pennor, pärmar och lite annat, 1 270 kr.  21. Kontant inköp av block, pennor, pärmar och lite annat, 1 270 kr.  

Konto Namn Debet Kredit

22. Dagskassan uppgår till 15 000 kr i kontanter.22. Dagskassan uppgår till 15 000 kr i kontanter.22. Dagskassan uppgår till 15 000 kr i kontanter.22. Dagskassan uppgår till 15 000 kr i kontanter.22. Dagskassan uppgår till 15 000 kr i kontanter.22. Dagskassan uppgår till 15 000 kr i kontanter.22. Dagskassan uppgår till 15 000 kr i kontanter.

Konto Namn Debet Kredit

Kontotyper börjar på Debet Kredit
Tillgångar 1 ↑ ↓

EK & Skulder 2 ↓ ↑

Inkomster 3 & 8 ↓ ↑

Utgifter 4, 5, 6, 7 & 8 ↑ ↓

Kontoplan
1910 Kassa 1920 Plusgiro 1930 Checkräkningskonto
2018 Egen insättning 3010 Försäljning 4010 Varuinköp 
5010 Lokalhyra  5064 Snöröjning 5420 Programvaror
5460 Förbrukningsmaterial  6110 Kontorsmaterial  6212 Mobiltelefon 
6214 Kontantkort 6310 Företagsförsäkringar 7010 Bruttolön

Övningsuppgift #17, sid 1 [3]
bokföring - lär dig debet & kredit - nivå E www.biz4you.se

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs www.biz4you.se

http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se
http://www.biz4you.se


23. Kontant inköp av ett kontantkort till mobiltelefon, 500 kr.23. Kontant inköp av ett kontantkort till mobiltelefon, 500 kr.23. Kontant inköp av ett kontantkort till mobiltelefon, 500 kr.23. Kontant inköp av ett kontantkort till mobiltelefon, 500 kr.23. Kontant inköp av ett kontantkort till mobiltelefon, 500 kr.23. Kontant inköp av ett kontantkort till mobiltelefon, 500 kr.23. Kontant inköp av ett kontantkort till mobiltelefon, 500 kr.

Konto Namn Debet Kredit

24. Företagsförsäkring betalas, 8 600 kr kontant. 24. Företagsförsäkring betalas, 8 600 kr kontant. 24. Företagsförsäkring betalas, 8 600 kr kontant. 24. Företagsförsäkring betalas, 8 600 kr kontant. 24. Företagsförsäkring betalas, 8 600 kr kontant. 24. Företagsförsäkring betalas, 8 600 kr kontant. 24. Företagsförsäkring betalas, 8 600 kr kontant. 

Konto Namn Debet Kredit

25. Denna lördag säljer du åtta par jeans á 650 kr/st kontant.25. Denna lördag säljer du åtta par jeans á 650 kr/st kontant.25. Denna lördag säljer du åtta par jeans á 650 kr/st kontant.25. Denna lördag säljer du åtta par jeans á 650 kr/st kontant.25. Denna lördag säljer du åtta par jeans á 650 kr/st kontant.25. Denna lördag säljer du åtta par jeans á 650 kr/st kontant.25. Denna lördag säljer du åtta par jeans á 650 kr/st kontant.

Konto Namn Debet Kredit

26. Du betalar Lisa som är timanställd, 3 600 kr kontant.26. Du betalar Lisa som är timanställd, 3 600 kr kontant.26. Du betalar Lisa som är timanställd, 3 600 kr kontant.26. Du betalar Lisa som är timanställd, 3 600 kr kontant.26. Du betalar Lisa som är timanställd, 3 600 kr kontant.26. Du betalar Lisa som är timanställd, 3 600 kr kontant.26. Du betalar Lisa som är timanställd, 3 600 kr kontant.

Konto Namn Debet Kredit

27. Överföring från kassa till checkkonto, 8 500 kr. 27. Överföring från kassa till checkkonto, 8 500 kr. 27. Överföring från kassa till checkkonto, 8 500 kr. 27. Överföring från kassa till checkkonto, 8 500 kr. 27. Överföring från kassa till checkkonto, 8 500 kr. 27. Överföring från kassa till checkkonto, 8 500 kr. 27. Överföring från kassa till checkkonto, 8 500 kr. 

Konto Namn Debet Kredit

28. Fastighetsägaren återbetalar 500 kr kontant som du betalt för mycket i hyra.28. Fastighetsägaren återbetalar 500 kr kontant som du betalt för mycket i hyra.28. Fastighetsägaren återbetalar 500 kr kontant som du betalt för mycket i hyra.28. Fastighetsägaren återbetalar 500 kr kontant som du betalt för mycket i hyra.28. Fastighetsägaren återbetalar 500 kr kontant som du betalt för mycket i hyra.28. Fastighetsägaren återbetalar 500 kr kontant som du betalt för mycket i hyra.28. Fastighetsägaren återbetalar 500 kr kontant som du betalt för mycket i hyra.

Konto Namn Debet Kredit
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29. Kontant inköp av nya coola kassar till kunderna, 8 000 kr.29. Kontant inköp av nya coola kassar till kunderna, 8 000 kr.29. Kontant inköp av nya coola kassar till kunderna, 8 000 kr.29. Kontant inköp av nya coola kassar till kunderna, 8 000 kr.29. Kontant inköp av nya coola kassar till kunderna, 8 000 kr.29. Kontant inköp av nya coola kassar till kunderna, 8 000 kr.29. Kontant inköp av nya coola kassar till kunderna, 8 000 kr.

Konto Namn Debet Kredit

30. Företaget säljer accessoarer för 3 500 kr kontant. 30. Företaget säljer accessoarer för 3 500 kr kontant. 30. Företaget säljer accessoarer för 3 500 kr kontant. 30. Företaget säljer accessoarer för 3 500 kr kontant. 30. Företaget säljer accessoarer för 3 500 kr kontant. 30. Företaget säljer accessoarer för 3 500 kr kontant. 30. Företaget säljer accessoarer för 3 500 kr kontant. 

Konto Namn Debet Kredit

31. Kontant utbetalning för snöröjning, 1 400 kr.31. Kontant utbetalning för snöröjning, 1 400 kr.31. Kontant utbetalning för snöröjning, 1 400 kr.31. Kontant utbetalning för snöröjning, 1 400 kr.31. Kontant utbetalning för snöröjning, 1 400 kr.31. Kontant utbetalning för snöröjning, 1 400 kr.31. Kontant utbetalning för snöröjning, 1 400 kr.

Konto Namn Debet Kredit

32. Egen insättning, 15 000 kr som sätts in på företagets checkräkningskonto.32. Egen insättning, 15 000 kr som sätts in på företagets checkräkningskonto.32. Egen insättning, 15 000 kr som sätts in på företagets checkräkningskonto.32. Egen insättning, 15 000 kr som sätts in på företagets checkräkningskonto.32. Egen insättning, 15 000 kr som sätts in på företagets checkräkningskonto.32. Egen insättning, 15 000 kr som sätts in på företagets checkräkningskonto.32. Egen insättning, 15 000 kr som sätts in på företagets checkräkningskonto.

Konto Namn Debet Kredit

33. Du säljer två par jeans á 650 kr/st kontant.33. Du säljer två par jeans á 650 kr/st kontant.33. Du säljer två par jeans á 650 kr/st kontant.33. Du säljer två par jeans á 650 kr/st kontant.33. Du säljer två par jeans á 650 kr/st kontant.33. Du säljer två par jeans á 650 kr/st kontant.33. Du säljer två par jeans á 650 kr/st kontant.

Konto Namn Debet Kredit

34. Kontant inköp av ny programvara, 900 kr.34. Kontant inköp av ny programvara, 900 kr.34. Kontant inköp av ny programvara, 900 kr.34. Kontant inköp av ny programvara, 900 kr.34. Kontant inköp av ny programvara, 900 kr.34. Kontant inköp av ny programvara, 900 kr.34. Kontant inköp av ny programvara, 900 kr.

Konto Namn Debet Kredit
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