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det i virksomheden (egenkapitalen). Ejeren skal sørge for at bogføre, 
hvor mange penge det drejer sig om.

Det nemmeste ville være at bruge egenkapitalkontoen til også at holde 
styr på, når ejeren tager penge eller værdier ud af virksomheden. Men lo-
ven kræver, at det skal føres på en særskilt konto. Der bliver derfor opret-
tet en ny konto, som hedder privatforbrug. Du skal forestille dig, at kon-
toen for privatforbrug er en underkonto til egenkapital. Egenkapitalen 
holder i kredit styr på ejerens indskud i firmaet og privatforbrug holder i 
debet styr på de beløb, som ejeren tager ud af firmaet. Det er vist i fig. 12.1. 

konti for egenkapital og privatforbrug 

13110  
Egenkapital

13111  
privatforbrug

debet kredit debet kredit

 (saldo) (saldo)

 Når ejer 
indskyder penge 
i virksomheden

Når ejer trækker 
penge/værdier 
ud af virksom

heden

 

Fig. 12.1 Sammenhæng mellem egenkapitalkonto og privatforbrugskonto.

Man kan også vise et udsnit af balancen og deri placere konto for egen-
kapital og konto for privatforbrug som vist i fig. 12.2. 

Balance

debet kredit

Privatforbrug  Egenkapital 

Fig. 12.2 Balancen vist med egenkapital og privatforbrug.

Konto for privatforbrug:
■■ Kontonr. 13111.
■■ Privatforbrug er en underkonto til egenkapital.
■■ Privatforbrug har en debetsaldo.
■■ Privatforbrug skal bruges, når ejer tager penge eller værdier ud af virk-
somheden.

■■ Hver gang ejeren debiterer på konto for privatforbrug, er det med til at 
gøre egenkapitalen mindre.
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Her er det nødvendigt at dele momsbeløbet op imellem virksomheden 
og ejeren. Kr. 1.700 må bogføres som virksomhedens købsmoms. Resten 
af momsen (kr. 350) skal bogføres på privatforbrug sammen med selve 
beløbet for den private vinduespudsning. 

3. Årets resultat
Når året er gået, bliver årets resultat regnet ud i resultatopgørelsen som 
forskellen mellem indtægter og omkostninger. Årets resultat skal regnes 
med i egenkapitalen. Et overskud skal lægges til egenkapitalen og er med 
til at gøre egenkapitalen større. Hvis der er underskud, vil det gøre egen-
kapitalen mindre. 

Når virksomheden skal lave regnskab den 31/12, skal man vise i balan-
cen, hvordan egenkapitalen har udviklet sig i løbet af året. Egenkapitalen 
kan skrives på den måde, som er vist i fig. 12.3.

udvikling i egenkapitalen

Egenkapital primo (1. januar) 
–  Privatforbrug 
Mellemresultat 
+  Årets resultat 
Egenkapital ultimo (31. december)

Fig. 12.3 Udvikling i egenkapitalen.

4. Opsummering

I dette kapitel har du lært om, hvad egenkapital er og hvad der påvirker 
egenkapitalen. I fig. 12.4 er vist en oversigt over, hvad der får egenkapita-
len til at blive større og mindre.

påvirkning af egenkapital

Egenkapital bliver mindre Egenkapital bliver større

■■ Privatforbrug ■■ Indskud

■■ Underskud ■■ Overskud

Fig. 12.4 Påvirkning af egenkapital.
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