
Om företaget inte  sålt av sin varor finns ett varulager. Efter inventering, när 
du räknat samman alla dina produkter, värderas lagret till antalet inköpta 
produkter x inköpspriset. 

Periodisera varulager
Boka bort kvarvarande  produkter från konto 4010, varuinköp. Motkontera på 
konto 1460, lager.

Reglera eget kapital-konto
Korrigera dina/era eget kapital-konton så de  tar ut varandra. Saldot mellan 
2013/2018 ska vara noll. Om du t ex lånat ut 200 kr finns ett kreditsaldo på 
konto 2018. När företaget reglerar sin skuld till dig, betalar ut 200 kr, kommer 
saldot mellan 2013/2018 att vara noll kr.

Riskkapital
Betala  tillbaka  företagets lån till riskkapitalandelsägare. Varje  enskild riskkapi-
talandelsägare, även interna, får sin egen verifikation. Använd dig av en bok-
föringsorder.

Gör en lista med,

- Förnamn
- Efternamn
- Personnummer
- Bank
- Kontoutdrag

till varje riskkapitalsandelsägare, även företagets medlemmar [interna].
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Konto Namn Debet Kredit

4010 Varuinköp x

1460 Varulager x

Konto Namn Debet Kredit

2013 Eget uttag x

1930 Checkräkningskonto x

Konto Namn Debet Kredit

1930 Checkräkningskonto x

2081 Riskkapitalanselsägare, externa x

Konto Namn Debet Kredit

1930 Checkräkningskonto x

2082 Riskkapitalanselsägare, interna x
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Årets resultat
För över ditt resultat från resultaträkningen till balansräkningen. Om positivt 
resultat [vinst], 8999 [debet] och 2099 [kredit]. Vid negativt resultat 
[förlust], tvärtom.

Utdelning/avkastning
När företaget lånat pengar från riskkapitalandelsägare  är det en trevligt gest 
om de erhåller utdelning/avkastning på satsat kapital. Förmodligen har före-
tagets resa påverkats positivt p g a att någon vågat satsat pengar på  din 
affärsidé och dig som entreprenör.

När din årsredovisning är klar beslutas att den färdiga årsredovisningen på 
sista styrelsemötet. Då lägger ekonomichefen ett förslag på utdelning och hur 
företagets medlemmar ska fördela vinsten [vinstdisposition]

Normalt brukar dock  vinstdispositionen redan vara beslutad i ett kompanjon-
avtal. Om inget avtal finns delas vinsten lika mellan företagets medlemmar.

Gör en lista med,

- Förnamn
- Efternamn
- Personnummer
- Bank
- Kontoutdrag

till varje person som erhåller utdelning. Både företagets medlemmar och 
eventuella riskkapitalandelsägare.

När Hela resultatet delats ut ska saldot mellan konto 2099 och konto 2898 bli 
noll.
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Konto Namn Debet Kredit

8999 Årets resultat x

2099 Årets resultat x

Konto Namn Debet Kredit

1930 Checkräkningskonto x

2898 Outtagen vinstutdelning x

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

