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1. Amapola & Adir följer sin dröm och börjar importera kläder och accessoarer. De satsar vars 50 
 000 kr som placeras på företagets checkräkningskonto. De döper företaget till Amapola & Adir 
 HB.

1. Amapola & Adir följer sin dröm och börjar importera kläder och accessoarer. De satsar vars 50 
 000 kr som placeras på företagets checkräkningskonto. De döper företaget till Amapola & Adir 
 HB.

1. Amapola & Adir följer sin dröm och börjar importera kläder och accessoarer. De satsar vars 50 
 000 kr som placeras på företagets checkräkningskonto. De döper företaget till Amapola & Adir 
 HB.

1. Amapola & Adir följer sin dröm och börjar importera kläder och accessoarer. De satsar vars 50 
 000 kr som placeras på företagets checkräkningskonto. De döper företaget till Amapola & Adir 
 HB.

1. Amapola & Adir följer sin dröm och börjar importera kläder och accessoarer. De satsar vars 50 
 000 kr som placeras på företagets checkräkningskonto. De döper företaget till Amapola & Adir 
 HB.

1. Amapola & Adir följer sin dröm och börjar importera kläder och accessoarer. De satsar vars 50 
 000 kr som placeras på företagets checkräkningskonto. De döper företaget till Amapola & Adir 
 HB.

1. Amapola & Adir följer sin dröm och börjar importera kläder och accessoarer. De satsar vars 50 
 000 kr som placeras på företagets checkräkningskonto. De döper företaget till Amapola & Adir 
 HB.

Konto Namn Debet Kredit

2.  Med en genomarbetad och snygg affärsplan gick mötet hos banken utmärkt. Företaget lyfter ett 
 banklån på 300 000 kr som löper över 10 år med 5 % ränta. Amortering sker en gång per år den 
 20 december. Pengarna placeras på företagets checkräkningskonto.

2.  Med en genomarbetad och snygg affärsplan gick mötet hos banken utmärkt. Företaget lyfter ett 
 banklån på 300 000 kr som löper över 10 år med 5 % ränta. Amortering sker en gång per år den 
 20 december. Pengarna placeras på företagets checkräkningskonto.

2.  Med en genomarbetad och snygg affärsplan gick mötet hos banken utmärkt. Företaget lyfter ett 
 banklån på 300 000 kr som löper över 10 år med 5 % ränta. Amortering sker en gång per år den 
 20 december. Pengarna placeras på företagets checkräkningskonto.

2.  Med en genomarbetad och snygg affärsplan gick mötet hos banken utmärkt. Företaget lyfter ett 
 banklån på 300 000 kr som löper över 10 år med 5 % ränta. Amortering sker en gång per år den 
 20 december. Pengarna placeras på företagets checkräkningskonto.

2.  Med en genomarbetad och snygg affärsplan gick mötet hos banken utmärkt. Företaget lyfter ett 
 banklån på 300 000 kr som löper över 10 år med 5 % ränta. Amortering sker en gång per år den 
 20 december. Pengarna placeras på företagets checkräkningskonto.

2.  Med en genomarbetad och snygg affärsplan gick mötet hos banken utmärkt. Företaget lyfter ett 
 banklån på 300 000 kr som löper över 10 år med 5 % ränta. Amortering sker en gång per år den 
 20 december. Pengarna placeras på företagets checkräkningskonto.

2.  Med en genomarbetad och snygg affärsplan gick mötet hos banken utmärkt. Företaget lyfter ett 
 banklån på 300 000 kr som löper över 10 år med 5 % ränta. Amortering sker en gång per år den 
 20 december. Pengarna placeras på företagets checkräkningskonto.

Konto Namn Debet Kredit

3. Adir för över 4 000 kr från företagets checkräkningskonto till deras kontantkassa.3. Adir för över 4 000 kr från företagets checkräkningskonto till deras kontantkassa.3. Adir för över 4 000 kr från företagets checkräkningskonto till deras kontantkassa.3. Adir för över 4 000 kr från företagets checkräkningskonto till deras kontantkassa.3. Adir för över 4 000 kr från företagets checkräkningskonto till deras kontantkassa.3. Adir för över 4 000 kr från företagets checkräkningskonto till deras kontantkassa.3. Adir för över 4 000 kr från företagets checkräkningskonto till deras kontantkassa.

Konto Namn Debet Kredit

4. Amapola köper in diverse kontorsmaterial på kredit, 6 960 kr exkl. moms 1 740 kr.4. Amapola köper in diverse kontorsmaterial på kredit, 6 960 kr exkl. moms 1 740 kr.4. Amapola köper in diverse kontorsmaterial på kredit, 6 960 kr exkl. moms 1 740 kr.4. Amapola köper in diverse kontorsmaterial på kredit, 6 960 kr exkl. moms 1 740 kr.4. Amapola köper in diverse kontorsmaterial på kredit, 6 960 kr exkl. moms 1 740 kr.4. Amapola köper in diverse kontorsmaterial på kredit, 6 960 kr exkl. moms 1 740 kr.4. Amapola köper in diverse kontorsmaterial på kredit, 6 960 kr exkl. moms 1 740 kr.

Konto Namn Debet Kredit

5. Företagets första leverans från Bordeaux anländer. Ett parti sommarklänningar i olika stilar och 
 olika färger. Fakturan är på € 12 600. Dagens valutakurs är 8,90k r/€.
5. Företagets första leverans från Bordeaux anländer. Ett parti sommarklänningar i olika stilar och 
 olika färger. Fakturan är på € 12 600. Dagens valutakurs är 8,90k r/€.
5. Företagets första leverans från Bordeaux anländer. Ett parti sommarklänningar i olika stilar och 
 olika färger. Fakturan är på € 12 600. Dagens valutakurs är 8,90k r/€.
5. Företagets första leverans från Bordeaux anländer. Ett parti sommarklänningar i olika stilar och 
 olika färger. Fakturan är på € 12 600. Dagens valutakurs är 8,90k r/€.
5. Företagets första leverans från Bordeaux anländer. Ett parti sommarklänningar i olika stilar och 
 olika färger. Fakturan är på € 12 600. Dagens valutakurs är 8,90k r/€.
5. Företagets första leverans från Bordeaux anländer. Ett parti sommarklänningar i olika stilar och 
 olika färger. Fakturan är på € 12 600. Dagens valutakurs är 8,90k r/€.
5. Företagets första leverans från Bordeaux anländer. Ett parti sommarklänningar i olika stilar och 
 olika färger. Fakturan är på € 12 600. Dagens valutakurs är 8,90k r/€.

Konto Namn Debet Kredit
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6. Ett parti läckra skinnbälten levereras från en leverantör i Malung. Den bifogade fakturan är på 84 
 000 kr inkl. moms 16 800 kr.
6. Ett parti läckra skinnbälten levereras från en leverantör i Malung. Den bifogade fakturan är på 84 
 000 kr inkl. moms 16 800 kr.
6. Ett parti läckra skinnbälten levereras från en leverantör i Malung. Den bifogade fakturan är på 84 
 000 kr inkl. moms 16 800 kr.
6. Ett parti läckra skinnbälten levereras från en leverantör i Malung. Den bifogade fakturan är på 84 
 000 kr inkl. moms 16 800 kr.
6. Ett parti läckra skinnbälten levereras från en leverantör i Malung. Den bifogade fakturan är på 84 
 000 kr inkl. moms 16 800 kr.
6. Ett parti läckra skinnbälten levereras från en leverantör i Malung. Den bifogade fakturan är på 84 
 000 kr inkl. moms 16 800 kr.
6. Ett parti läckra skinnbälten levereras från en leverantör i Malung. Den bifogade fakturan är på 84 
 000 kr inkl. moms 16 800 kr.

Konto Namn Debet Kredit

7.  Amapola & Adir ska åka till modemässan i Stockholm. Fakturan från resebolaget anländer, 3 600 
 kr exkl. moms 216 kr.
7.  Amapola & Adir ska åka till modemässan i Stockholm. Fakturan från resebolaget anländer, 3 600 
 kr exkl. moms 216 kr.
7.  Amapola & Adir ska åka till modemässan i Stockholm. Fakturan från resebolaget anländer, 3 600 
 kr exkl. moms 216 kr.
7.  Amapola & Adir ska åka till modemässan i Stockholm. Fakturan från resebolaget anländer, 3 600 
 kr exkl. moms 216 kr.
7.  Amapola & Adir ska åka till modemässan i Stockholm. Fakturan från resebolaget anländer, 3 600 
 kr exkl. moms 216 kr.
7.  Amapola & Adir ska åka till modemässan i Stockholm. Fakturan från resebolaget anländer, 3 600 
 kr exkl. moms 216 kr.
7.  Amapola & Adir ska åka till modemässan i Stockholm. Fakturan från resebolaget anländer, 3 600 
 kr exkl. moms 216 kr.

Konto Namn Debet Kredit

8. Båda två är extra glada idag och går på stan och fikar efter jobb. Adir betalar med pengar från 
 företagets kassa. 220 kr inkl. moms 44 kr.
8. Båda två är extra glada idag och går på stan och fikar efter jobb. Adir betalar med pengar från 
 företagets kassa. 220 kr inkl. moms 44 kr.
8. Båda två är extra glada idag och går på stan och fikar efter jobb. Adir betalar med pengar från 
 företagets kassa. 220 kr inkl. moms 44 kr.
8. Båda två är extra glada idag och går på stan och fikar efter jobb. Adir betalar med pengar från 
 företagets kassa. 220 kr inkl. moms 44 kr.
8. Båda två är extra glada idag och går på stan och fikar efter jobb. Adir betalar med pengar från 
 företagets kassa. 220 kr inkl. moms 44 kr.
8. Båda två är extra glada idag och går på stan och fikar efter jobb. Adir betalar med pengar från 
 företagets kassa. 220 kr inkl. moms 44 kr.
8. Båda två är extra glada idag och går på stan och fikar efter jobb. Adir betalar med pengar från 
 företagets kassa. 220 kr inkl. moms 44 kr.

Konto Namn Debet Kredit

9. Idag packar Amapola upp varorna från Bordeaux. Tyvärr fanns ett mindre parti klänningar i fel 
 färg. Efter samtal med Frankrike kom parterna överens om en nedsättning med 5 %. 
9. Idag packar Amapola upp varorna från Bordeaux. Tyvärr fanns ett mindre parti klänningar i fel 
 färg. Efter samtal med Frankrike kom parterna överens om en nedsättning med 5 %. 
9. Idag packar Amapola upp varorna från Bordeaux. Tyvärr fanns ett mindre parti klänningar i fel 
 färg. Efter samtal med Frankrike kom parterna överens om en nedsättning med 5 %. 
9. Idag packar Amapola upp varorna från Bordeaux. Tyvärr fanns ett mindre parti klänningar i fel 
 färg. Efter samtal med Frankrike kom parterna överens om en nedsättning med 5 %. 
9. Idag packar Amapola upp varorna från Bordeaux. Tyvärr fanns ett mindre parti klänningar i fel 
 färg. Efter samtal med Frankrike kom parterna överens om en nedsättning med 5 %. 
9. Idag packar Amapola upp varorna från Bordeaux. Tyvärr fanns ett mindre parti klänningar i fel 
 färg. Efter samtal med Frankrike kom parterna överens om en nedsättning med 5 %. 
9. Idag packar Amapola upp varorna från Bordeaux. Tyvärr fanns ett mindre parti klänningar i fel 
 färg. Efter samtal med Frankrike kom parterna överens om en nedsättning med 5 %. 

Konto Namn Debet Kredit

10. Faktura från hyresvärden anländer, 12 000 kr exkl. moms 3 000 kr.10. Faktura från hyresvärden anländer, 12 000 kr exkl. moms 3 000 kr.10. Faktura från hyresvärden anländer, 12 000 kr exkl. moms 3 000 kr.10. Faktura från hyresvärden anländer, 12 000 kr exkl. moms 3 000 kr.10. Faktura från hyresvärden anländer, 12 000 kr exkl. moms 3 000 kr.10. Faktura från hyresvärden anländer, 12 000 kr exkl. moms 3 000 kr.10. Faktura från hyresvärden anländer, 12 000 kr exkl. moms 3 000 kr.

Konto Namn Debet Kredit
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11. Två stycken beställda iPad Air2 anländer. På den medföljande fakturan står det 11 120 kr  
        inkl. moms 2 224 kr.
11. Två stycken beställda iPad Air2 anländer. På den medföljande fakturan står det 11 120 kr  
        inkl. moms 2 224 kr.
11. Två stycken beställda iPad Air2 anländer. På den medföljande fakturan står det 11 120 kr  
        inkl. moms 2 224 kr.
11. Två stycken beställda iPad Air2 anländer. På den medföljande fakturan står det 11 120 kr  
        inkl. moms 2 224 kr.
11. Två stycken beställda iPad Air2 anländer. På den medföljande fakturan står det 11 120 kr  
        inkl. moms 2 224 kr.
11. Två stycken beställda iPad Air2 anländer. På den medföljande fakturan står det 11 120 kr  
        inkl. moms 2 224 kr.
11. Två stycken beställda iPad Air2 anländer. På den medföljande fakturan står det 11 120 kr  
        inkl. moms 2 224 kr.

Konto Namn Debet Kredit

12. Varorna från Bordeaux skickades med båt till Göteborg. DHL transporterade dem vidare till 
 Helsingborg. Den medföljande fakturan är på 3 600 kr inkl. moms 720 kr.
12. Varorna från Bordeaux skickades med båt till Göteborg. DHL transporterade dem vidare till 
 Helsingborg. Den medföljande fakturan är på 3 600 kr inkl. moms 720 kr.
12. Varorna från Bordeaux skickades med båt till Göteborg. DHL transporterade dem vidare till 
 Helsingborg. Den medföljande fakturan är på 3 600 kr inkl. moms 720 kr.
12. Varorna från Bordeaux skickades med båt till Göteborg. DHL transporterade dem vidare till 
 Helsingborg. Den medföljande fakturan är på 3 600 kr inkl. moms 720 kr.
12. Varorna från Bordeaux skickades med båt till Göteborg. DHL transporterade dem vidare till 
 Helsingborg. Den medföljande fakturan är på 3 600 kr inkl. moms 720 kr.
12. Varorna från Bordeaux skickades med båt till Göteborg. DHL transporterade dem vidare till 
 Helsingborg. Den medföljande fakturan är på 3 600 kr inkl. moms 720 kr.
12. Varorna från Bordeaux skickades med båt till Göteborg. DHL transporterade dem vidare till 
 Helsingborg. Den medföljande fakturan är på 3 600 kr inkl. moms 720 kr.

Konto Namn Debet Kredit

13. Amapola skriver en faktura till Butik Blå  som beställt ett parti sommarklänningar, 165 000 kr 
 inkl. moms 33 000 kr.
13. Amapola skriver en faktura till Butik Blå  som beställt ett parti sommarklänningar, 165 000 kr 
 inkl. moms 33 000 kr.
13. Amapola skriver en faktura till Butik Blå  som beställt ett parti sommarklänningar, 165 000 kr 
 inkl. moms 33 000 kr.
13. Amapola skriver en faktura till Butik Blå  som beställt ett parti sommarklänningar, 165 000 kr 
 inkl. moms 33 000 kr.
13. Amapola skriver en faktura till Butik Blå  som beställt ett parti sommarklänningar, 165 000 kr 
 inkl. moms 33 000 kr.
13. Amapola skriver en faktura till Butik Blå  som beställt ett parti sommarklänningar, 165 000 kr 
 inkl. moms 33 000 kr.
13. Amapola skriver en faktura till Butik Blå  som beställt ett parti sommarklänningar, 165 000 kr 
 inkl. moms 33 000 kr.

Konto Namn Debet Kredit

14. Kreditfaktura anländer från Bordeaux € 630. 14. Kreditfaktura anländer från Bordeaux € 630. 14. Kreditfaktura anländer från Bordeaux € 630. 14. Kreditfaktura anländer från Bordeaux € 630. 14. Kreditfaktura anländer från Bordeaux € 630. 14. Kreditfaktura anländer från Bordeaux € 630. 14. Kreditfaktura anländer från Bordeaux € 630. 

Konto Namn Debet Kredit
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15. Företaget betalar lokalhyran via checkräkningskontot.15. Företaget betalar lokalhyran via checkräkningskontot.15. Företaget betalar lokalhyran via checkräkningskontot.15. Företaget betalar lokalhyran via checkräkningskontot.15. Företaget betalar lokalhyran via checkräkningskontot.15. Företaget betalar lokalhyran via checkräkningskontot.15. Företaget betalar lokalhyran via checkräkningskontot.

Konto Namn Debet Kredit

16. Adir besöker en kund i Malmö och betalar resan, 80 kr inklusive moms 4,80 kr med egna 
 pengar.
16. Adir besöker en kund i Malmö och betalar resan, 80 kr inklusive moms 4,80 kr med egna 
 pengar.
16. Adir besöker en kund i Malmö och betalar resan, 80 kr inklusive moms 4,80 kr med egna 
 pengar.
16. Adir besöker en kund i Malmö och betalar resan, 80 kr inklusive moms 4,80 kr med egna 
 pengar.
16. Adir besöker en kund i Malmö och betalar resan, 80 kr inklusive moms 4,80 kr med egna 
 pengar.
16. Adir besöker en kund i Malmö och betalar resan, 80 kr inklusive moms 4,80 kr med egna 
 pengar.
16. Adir besöker en kund i Malmö och betalar resan, 80 kr inklusive moms 4,80 kr med egna 
 pengar.

Konto Namn Debet Kredit

17. Butik Blå betalar Amapola & Adirs fordran. 17. Butik Blå betalar Amapola & Adirs fordran. 17. Butik Blå betalar Amapola & Adirs fordran. 17. Butik Blå betalar Amapola & Adirs fordran. 17. Butik Blå betalar Amapola & Adirs fordran. 17. Butik Blå betalar Amapola & Adirs fordran. 17. Butik Blå betalar Amapola & Adirs fordran. 

Konto Namn Debet Kredit

18. Amapola betalar företagets leverantör i Bordeaux. Dagens kurs är 9,10 kr/€. 18. Amapola betalar företagets leverantör i Bordeaux. Dagens kurs är 9,10 kr/€. 18. Amapola betalar företagets leverantör i Bordeaux. Dagens kurs är 9,10 kr/€. 18. Amapola betalar företagets leverantör i Bordeaux. Dagens kurs är 9,10 kr/€. 18. Amapola betalar företagets leverantör i Bordeaux. Dagens kurs är 9,10 kr/€. 18. Amapola betalar företagets leverantör i Bordeaux. Dagens kurs är 9,10 kr/€. 18. Amapola betalar företagets leverantör i Bordeaux. Dagens kurs är 9,10 kr/€. 

Konto Namn Debet Kredit

19. Tyvärr betalade Butik Blå 20 dagar för sent. Amir skickar en påminnelse till 
 företaget. Dröjsmålsräntan är referensränta + 12 %.
19. Tyvärr betalade Butik Blå 20 dagar för sent. Amir skickar en påminnelse till 
 företaget. Dröjsmålsräntan är referensränta + 12 %.
19. Tyvärr betalade Butik Blå 20 dagar för sent. Amir skickar en påminnelse till 
 företaget. Dröjsmålsräntan är referensränta + 12 %.
19. Tyvärr betalade Butik Blå 20 dagar för sent. Amir skickar en påminnelse till 
 företaget. Dröjsmålsräntan är referensränta + 12 %.
19. Tyvärr betalade Butik Blå 20 dagar för sent. Amir skickar en påminnelse till 
 företaget. Dröjsmålsräntan är referensränta + 12 %.
19. Tyvärr betalade Butik Blå 20 dagar för sent. Amir skickar en påminnelse till 
 företaget. Dröjsmålsräntan är referensränta + 12 %.
19. Tyvärr betalade Butik Blå 20 dagar för sent. Amir skickar en påminnelse till 
 företaget. Dröjsmålsräntan är referensränta + 12 %.

Konto Namn Debet Kredit
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20. Michelle anställs för att arbeta på lagret några timmar i veckan. Idag erhåller hon sin 
 lön, 12 000 kr. Den preliminära skatten är 31 % och sociala avgifter är 31,42 %. Net-
 tolönen utbetalas via checkräkningskontot. Semesterlön regleras i företagets bokslut.

20. Michelle anställs för att arbeta på lagret några timmar i veckan. Idag erhåller hon sin 
 lön, 12 000 kr. Den preliminära skatten är 31 % och sociala avgifter är 31,42 %. Net-
 tolönen utbetalas via checkräkningskontot. Semesterlön regleras i företagets bokslut.

20. Michelle anställs för att arbeta på lagret några timmar i veckan. Idag erhåller hon sin 
 lön, 12 000 kr. Den preliminära skatten är 31 % och sociala avgifter är 31,42 %. Net-
 tolönen utbetalas via checkräkningskontot. Semesterlön regleras i företagets bokslut.

20. Michelle anställs för att arbeta på lagret några timmar i veckan. Idag erhåller hon sin 
 lön, 12 000 kr. Den preliminära skatten är 31 % och sociala avgifter är 31,42 %. Net-
 tolönen utbetalas via checkräkningskontot. Semesterlön regleras i företagets bokslut.

20. Michelle anställs för att arbeta på lagret några timmar i veckan. Idag erhåller hon sin 
 lön, 12 000 kr. Den preliminära skatten är 31 % och sociala avgifter är 31,42 %. Net-
 tolönen utbetalas via checkräkningskontot. Semesterlön regleras i företagets bokslut.

20. Michelle anställs för att arbeta på lagret några timmar i veckan. Idag erhåller hon sin 
 lön, 12 000 kr. Den preliminära skatten är 31 % och sociala avgifter är 31,42 %. Net-
 tolönen utbetalas via checkräkningskontot. Semesterlön regleras i företagets bokslut.

20. Michelle anställs för att arbeta på lagret några timmar i veckan. Idag erhåller hon sin 
 lön, 12 000 kr. Den preliminära skatten är 31 % och sociala avgifter är 31,42 %. Net-
 tolönen utbetalas via checkräkningskontot. Semesterlön regleras i företagets bokslut.

Konto Namn Debet Kredit

21. En mindre konfektion av Victoria Chan säljs i Stockholm, 220 000 kr exkl. moms 44 000 kr.21. En mindre konfektion av Victoria Chan säljs i Stockholm, 220 000 kr exkl. moms 44 000 kr.21. En mindre konfektion av Victoria Chan säljs i Stockholm, 220 000 kr exkl. moms 44 000 kr.21. En mindre konfektion av Victoria Chan säljs i Stockholm, 220 000 kr exkl. moms 44 000 kr.21. En mindre konfektion av Victoria Chan säljs i Stockholm, 220 000 kr exkl. moms 44 000 kr.21. En mindre konfektion av Victoria Chan säljs i Stockholm, 220 000 kr exkl. moms 44 000 kr.21. En mindre konfektion av Victoria Chan säljs i Stockholm, 220 000 kr exkl. moms 44 000 kr.

Konto Namn Debet Kredit

22. Företaget har tecknat en företagsförsäkring. Idag anländer fakturan, 24 000 kr.22. Företaget har tecknat en företagsförsäkring. Idag anländer fakturan, 24 000 kr.22. Företaget har tecknat en företagsförsäkring. Idag anländer fakturan, 24 000 kr.22. Företaget har tecknat en företagsförsäkring. Idag anländer fakturan, 24 000 kr.22. Företaget har tecknat en företagsförsäkring. Idag anländer fakturan, 24 000 kr.22. Företaget har tecknat en företagsförsäkring. Idag anländer fakturan, 24 000 kr.22. Företaget har tecknat en företagsförsäkring. Idag anländer fakturan, 24 000 kr.

Konto Namn Debet Kredit
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23. Adir betalar leverantören i Malung och deras försäkringsbolag. Pengarna gireras via 
 företagets checkräkningskonto.
23. Adir betalar leverantören i Malung och deras försäkringsbolag. Pengarna gireras via 
 företagets checkräkningskonto.
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24. Amapola amorterar och betalar ränta till banken. Utbetalningen görs via företagets 
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25. Adir skriver en faktura till Tokyo Casall som beställt en ny sommarkollektion, 320 
 000 kr inkl. moms 64 000 kr.
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