
Det normala  UF-företaget har oftast inga periodiseringar eftersom de lägger 
en mindre order som de lyckas sälja av under året. Då återstår bara att föra 
över årets resultat till balansräkningen.

Det blir dock  fler och fler företag som lyckas få till en större omsättning. Det 
innebär normalt att de inte lyckas sälja av hela sitt lager. Företaget måste   då 
periodisera sina varuinköp när det gör sitt bokslut. 

Eget uttag av varor kan du läsa mer om på biz4you.se.

Här nedan finns de vanligaste bokslutsjusteringarna i UF-företag,

‣ Lager.
‣ Riskkapital.
‣ Utdelning till riskkapitaldelägare.
‣ Egen insättning/eget uttag.
‣ Årets resultat.

Lager
Om företaget inte  sålt av alla  sina varor uppstår ett fysiskt lager av kvar-
varande produkter. Du blir då tvungen att räkna  [inventera] hur många osålda 
produkter du har kvar. Du räknar samman alla dina varor och multiplicerar 
med deras inköpsvärde. Om du har flera olika produkttyper med olika  inköps-
pris får du räkna samman var och en typ för sig,

Blå sommarskjorta, bomull 11 169 1 859
Röda skjorts 17 99 1 683
Brunt flätat skärp 8 69 552

Summa lagervärde   4 094

Sen ska du boka bort inköpsvärdet av de varor som  du inte lyckats sälja från 
kontot - 4010 varuinköp. 

Varuvärdet i BR delas sen upp mellan samtliga medlemmar eller hur ni valt att 
göra och tas upp som intäkt i din privata deklaration.

 Konto Debet Kredit

Varuinköp 4010  x

Varulager 1460 x

 Konto
Varuinköp 4010  4 094

Varulager 1460 4 094

Tävlingen - bästa årsredovisning
I företagets resultaträkning [RR] och deras balansräkning [BR] som finns i 
deras årsredovisning ska du bara periodisera företagets lager. Övriga 
justeringar här nedan gör du efter att du lämnat in din årsredovisning. Du ska 
dock  visa nedan justeringar i din BR som noter så juryn vet att du förstår vad 
som sker.
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Egen insättning & Eget uttag
Korrigera dina/era egna kapitalkonton så de tar ut varandra d v s att saldot 
mellan t ex 2013/2018 blir noll. Om du t ex  har 200 kr i kredit på konto 2018 
ska du debitera konto 2013 med samma summa 200 kr.

 Konto Debet Kredit

Checkräkningskonto 1930  x

Eget uttag 2013 x

Riskkapital
Betala  tillbaka företagets skuld [lån] till sina riskkapitalister före du tar ut din 
resultat- och balansräkning. OBS! att varje riskkapitalandelsägare får sin egen 
verifikation, använd dig av en bokföringsorder. 

Skapa en bokföringsorder med förnamn, efternamn, personnummer, bank, 
kontonummer och belopp till varje riskkapitalist. 

Om det finns pengar kvar i ditt företag ska du återbetala lånet, d v s ditt risk-
kapital. Du kan även välja att dela ut en avkastning/ränta  för att riskkapital-
isten trott på dig som entreprenör och på din affärsidé i ett tidigt skede.

Glöm  inte att återbetala  medarbetarnas riskkapital, d v s det kapital som ni 
själv satsat i er egen rörelse. Enligt reglerna minst 10 kr per person.

 Konto Debet Kredit

Checkräkningskonto 1930  x

Riskkapitalandelar 2081 x

Årets resultat
För över ditt resultat från RR till BR. Om positivt resultat - 8999, årets resultat 
[D] och 2099, årets resultat [K], om negativt resultat tvärtom. Om kontona 
inte finns i din kontoplan är bara att lägga till dem.

 Konto Debet Kredit

Årets resultat 8999 x

Årets resultat 2099  x

Utdelning/ränta
Bokför ev utdelning/avkastning/ränta till dina riskkapitalister, 1930 checkräk-
ning [K] och 2898, outtagen vinstutdelning [D].

 Konto Debet Kredit

Checkräkningskonto 1930  x

Outtagen vinstutdelning 2098 x
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Medarbetarnas vinst ”bruttolön”
Bokför utdelning till "aktieägarna, d v s dig och dina medarbetare, 1930 
checkräkning [K] och 2898 outtagen vinstutdelning [D]. Gör samma lista  på 
dig som du gjorde på dina riskkapitalister. När hela resultatet delats upp och 
utbetalats ska saldot mellan kontona 2099 och 2898 bli noll.

 Konto Debet Kredit

Checkräkningskonto 1930  x

Outtagen vinstutdelning 2098 x

Deklaration
Varje medarbetare  ska deklarera för sin del av företagets vinst i sin egen pri-
vata skattedeklaration. Men bara om du tjänar mer än fribeloppet, ca 18 400 
kr per år. Om du tjänar mindre behöver du inte deklarera.

Skatta dina pengar på rätt år
I ett UF-företag är det varje medarbetare som skattar för sin del av vinsten i 
sin egen självdeklaration. Varje fysisk person beskattas för inkomster under 
varje kalenderår.

Din del av de  pengar företaget tjänar in under hösten 20x1 ska deklareras 
under nästkommande vår, d v s maj 20x2.

Din del av de pengar företaget tjänar in under våren 20x2  ska deklareras 
under nästkommande vår, d v s maj 20x3.
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