
Det kan vara på sin plats att visa hur du ska bokföra  företagets riskkapital-
bevis. Eftersom företaget lånar pengar från privatpersoner ska du bokföra 
företagets riskkapital som en skuld.

Syftet med lånet är att kunna köpa t ex varor som  säljs med vinst. En del av 
vinsten används senare för att återbetala lånet till din riskkapitalist, dvs en 
person som trodde på din affärsidé och på dig som entreprenör.

I företagets bokföring används två konton.

  - 2081 Riskkapital, externt

  - 2082 Riskkapital, internt

Internt riskkapital ..
När du säljer in riskkapital till delägarna  i företaget. Minst 10 kr och max  250 
kr per medarbetare.

Exempel 1, 19 sep 20x1

Du säljer ett riskkapital, löpnummer 001, för 300 kr och får pengarna i han-
den.

Kto Debet Kredit

1910 Kassa  300,00

2082 Riskkapital, internt   300,00

Förklaring

När du får kontant betalning för ditt riskkapital ökar tillgångarna, konto 1910, på debetsidan. 
Eftersom företaget lånat pengar av en medarbetare ökar företagets skulder, konto 2082, på 
kreditsidan. 

Exempel 2, 23 sep 20x1

Du för över pengarna från kassan till företagets bankkonto.

Kto Debet Kredit

1910 Kassa    300,00

1930 Checkräkningskonto   300,00

Förklaring

När du tar ut pengar från kassan minskar dina tillgångar, konto 1910, på kreditsidan. Eftersom du 
för över pengar till företagets bankkonto ökar en annan av dina tillgångar, konto 1930, på 
debetsidan. 
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Externt riskkapital ..
När du säljer in riskkapital till utomstående. Max 250 kr per person.

Exempel 1, 8 sep 20x1

Du säljer ett riskkapitalbevis, löpnummer 023, för 300 kr och får pengarna 
överfört till företagets bankonto.

Kto Debet Kredit

1930 Checkräkningskonto   300,00

2081 Riskkapital, externt   300,00

Förklaring

När du får pengarna överfört till företagets bankonto ökar deras tillgångar, konto 1930, på 
debetsidan. Eftersom du lånat pengar av en riskkapitalist ökar företagets skulder, konto 2081, på 
kreditsidan. 
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