
Avskrivning = utgift ÷ ekonomisk livslängd

En avskrivning på företagets tillgångar fungerar på samma sätt som  en värde-
minskning på din egen privata bil eller soffa. Eftersom tillgången nyttjas/
förbrukas/förslits sjunker dess värde över åren. 

Begreppet avskrivning innebär en värdeminskning. En inköpt tillgångs syfte  är 
att den ska var kvar i företaget och förbrukas över flera år. I lagen står 
begreppet ”stadgvarande  brukas”. När inventarien förbrukas ska den del som 
anses vara förbrukad under företagets verksamhetsår föras över till resultat-
räkningen som därmed påverkas negativt.

Värdeminskning = kostnad = förbrukning

En avskrivning en periodiserad utgift. Ekonomisk livslängd innebär utgiften 
[inventarien/tillgången] delas upp över ett antal år. Avskrivningen blir den del 
av inventarien som  ska påverka företagets resultat. Det innebär att kostnaden 
för årets förbrukning av vår inventarie blir årets avskrivning.

Avskrivning 
= kostnad = en periodiserad utgift.

Avskrivning 
= utgift exklusive moms ÷ ekonomisk livslängd.

Inventarier, som har ett anskaffningsvärde, som överstiger 10 000 kr exkl. 
moms och som har en beräknad livslängd som överstiger tre  år ska skrivas av 
under X antal år genom årliga värdeminskningsavdrag, d v s avskrivning.

Exempel #1
ZigZag AB har köpt in en ny svarv för 500 000 kr inklusive moms. I årets 
bokslut ska deras anläggningstillgång skrivas av. Först måste de räkna bort 
momsen, 500 000 x 0,20 = 400 000 kr exklusive moms.

Enligt skatteverket ska deras maskin en ekonomisk livslängd på 10 år. Det är 
enbart en teknisk bokslutsterm som inte har något alls med svavens egentliga 
marknadsvärde.

Avskrivning 
= 400 000 kr ÷ 10 = 40 000 kr/år.

Det inebär att ZigZag AB ska skriva  av sin anläggningstillgång [svarven] med 
lika stora belopp, 40 000 kr per år i 10 år.

Denna avskrivning kallas - avskrivning enligt plan.
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År    År 1    År 2    År 3    År 4    År 5

Avskrivning - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 30 000

Bokfört värde 120 000 90 000 60 000 30 000 0

Efter t ex 4 år
Efter 4 år har företaget skrivet av 4 år x 40 000 kr = 160 000 kr. Det innebär 
att svarvens bokföringsmässiga värde är 240 000 kr  [400 000 -160 000]. 

I verkligheten kan den ha  ett helt annat värde, d v s svarvens marknadsvär-
de kan ligga både högre  och lägre beroende på  hur företaget har underhållit 
sin investering.

Efter t ex 10 år
Efter 10 år har företaget skrivet av hela  utgiften vilket innebör att svarven är 
värd noll kronor i företagets balansräkning. Det innebär att deras tillgång - 
svarven har ett bokföringsmässigt värde = 0 kr.

Observera att de bokförda värdet inte har med verkligheten att göra. ZigZag 
AB kan kanske sälja sin svarv för 200 000 kr exklusive  moms för att de 
underhållit den väl.

Avskrivning = teknik för att kunna bokföra investeringar

Påverkar både resultat och balans
Avskrivning är en teknik  som  gör det möjligt för företaget att kostnadsföra  sin 
investering. Med avskrivning menas alltså det belopp som företagets tillgång 
minskar  med i företaget balansräkning. Avskrivning är även den kostnad som 
företaget visar upp i sin resultaträkning och som påverkar deras resultat 
negativt.

Lika stora delar
Skatteverket tillåter att företaget skriver av/ned sin investering med ett rim-
ligt belopp på grund av den används/förbrukning och därmed förslits. Efter-
som det inte går att kontrollera och mäta av hur stor en förslitning är finns ett 
schablonmässigt värde - den ekonomiska livslängden - som antas lika stor 
under X antal år.

Exempel #2
Zug AB har, den 15 februari, köpt en bil för 150 000 kr exklusive moms. Det 
innebär att företagets utgifter för inköp av bil under året är 150 000 kr.

Enlgt Skatteverket har bilen har en ekonomisk livslängd på 5 år Företaget gör 
fem lika stora  avskrivningar under 5 år. Varje år påverkas företagets resultat 
negativt med - 30 000 kr.

Inventariens bokförda  värde visar hur mycket bilen är värd i företagets 
balansräkning, inte i verkligheten. Efter 5 år är bilen helt avskriven och då 
görs inga fler avskrivningar på den. Bilen hänger bara med så länge den finns 
kvar hos företaget.
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Konton
I bokföringen används t ex kontona,

1220 Inventarier & verktyg 7832 Avskrivning på inventarier
1250 Datorer 7835 Avskrivning på datorer

Exempel #3 
Caroline som driver företaget BIZniz AB har, den 17 mars, köpt in, en större 
skrivare/kopiator för 38 000 kr exkl. moms. Den ekonomiska livslängden är 5 
år. Så här bokför Carro sitt inköp, utbetalning och företagets avskrivning.

17/3 - utgift
Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder   47 500
1220 Inventarier & verktyg 38 000
2641 Ingående moms 9 500

16/4 - utbetalning
Konto Namn Debet Kredit

1930 Checkkonto   47 500
2440 Leverantörsskulder 47 500

31/12 - avskrivning [direkt metod]

Konto Namn Debet Kredit

1220 Inventarier & verktyg   7 600
7832 Avskrivning på inventarier 7 600

Efter årets avskrivning är det bokförda värdet på företagets skrivare/kopiator 
38 000 kr − 7 600 kr = 30 400 kr. Observera att det bokförda värdet inte har 
något med marknadsvärdet att göra.
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