
Avskrivning är en årlig  värdeminskning av företagets inventarier. Det innebär 
att företaget ska  redovisa kostnaden för anläggningstillgångens årliga för-
brukning. Företagets kostnader uppstår när resursen, i detta fall en anlägg-
ningstillgång, förbrukas, d v s när den används i verksamheten.

Avskrivning enligt plan
Inventarierna skrivs av, med årliga belopp som motsvarar den ungefärliga 
värdeminskningen, under dess ekonomiska livslängd. Detta kallas avskriv-
ning enligt plan. 

Inventariernas avskrivningstid får inte vara  längre  än den ekonomiska livs-
längden som bestäms när tillgången anskaffas.

Två metoder
Det finns två olika varianter att bokföra avskrivningar,

‣ Direkt avskrivningsmetod
Avskrivning görs direkt på inventariekontot.

‣ Indirekt avskrivningsmetod
Avskrivning görs indirekt på ett korrektivkonto till inventariekontot.

Direkt metod
Med direkt avskrivningsmetod minskas kontot för inventarier med årets av-
skrivning. Utgående balans blir då inventariernas nettovärde, d v s deras bok-
förda värde.

Exempel #1 - direkt metod
Spring AB köper en inventarie  för 50 000 kr exkl. moms. Dess ekonomiska 
livslängd är 5 år. Bokför företagets avskrivning per den 31 december.

När företaget köper inventarien bokförs den som en utgift på  tillgångskontot 
1220.

5/8 - utgift

Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder   62 500
1220 Inventarier & verktyg 50 000
2641 Ingående moms 12 500

31/12 - avskrivning

Konto Namn Debet Kredit

1220 Inventarier   10 000
7832 Avskrivningar på inventarier 10 000

Bokfört värde
Efter avskrivning år 1 blir inventariens bokförda värde lika med saldot på kon-
to 1220, d v s 50 000 kr − 10 000 kr = 40 000 kr.

Indirekt metod [rekommenderas]
När du använder dig av indirekt avskrivningsmetod påverkas inte konto 1220-
inventarier. Årets avskrivning sker i stället på ett korrektivkonto 1229-Acku-
mulerade avskrivningar på inventarier. På detta  konto samlas företagets 
samlade [ackumulerade] avskrivningar. 
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Exempel #2 - indirekt metod
Spring AB köper en inventarie  för 50 000 kr exkl. moms. Dess ekonomiska 
livslängd är 5 år. Bokför företagets avskrivning per den 31 dec.

När företaget köper inventarien bokförs den som en utgift på  tillgångskontot 
1220.

5/8 - utgift

Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder   62 500
1220 Inventarier & verktyg 50 000
2641 Ingående moms 12 500

31/12 - avskrivning

Konto Namn Debet Kredit

1229 Ackumulerade avskrivningar   10 000
7832 Avskrivningar på inventarier 10 000

Bokfört värde
Efter avskrivning år 1 blir inventariens bokförda värde lika med skillnaden 
mellan saldot på konto 1220 och konto 1229, d v s 50 000 kr − 10 000 kr = 
40 000 kr.

Vilken metod ska användas?
Den indirekta metoden är vanligast och den ger en tydligare bild av hur före-
tagets inventarier och deras avskrivningar förhåller sig till varandra. 

Med direkt avskrivning kan du inte avläsa inventeriernas bokförda värde eller 
hur mycket den totala |ackumulerade] avskrivningen är, på kontona.

Båda metoderna ger samma resultat
De olika metoderna skiljer sig enbart genom dess olika informationsgrad. 
Det bokföringsmässiga resultatet blir exakt lika.
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