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Wrigham AB har tecknat en företagsförsäkring. Den 25 maj 20x1 erhåller de 
en faktura på 24 000 kr vars försäkringsperiod är mellan 1 juli 20x1 och 30 
juni 20x2. 

Eftersom försäkringsvärdet inte förbrukas helt under innevarande år ska fak-
turan periodiseras vid årets bokslut den 31 december 20x1. 

Under nästkommande år kan balanskontot behandlas på två olika  sätt. An-
tingen nollställer du kontot vid årets början eller så låter du värdet ligga kvar 
fram till nästa bokslut.

Olika metoder
När företaget periodiserar fakturan kan välja  att använda sig av två metoder, 
antingen netto- eller bruttometoden.

‣ Nettometoden 
Du bokför årets förändring och balansräkningens interimskonton vilar 
mellan varje bokslut.

‣ Bruttometoden 
Du bokför aktuell skuld eller tillgång vid bokslutstillfället och balansräk-
ningens interimskonton nollställs i början av nästa verksamhethetsper-
iod.

Periodisering 31 december

Med nettometoden gör du inget mer.

Den visar att företagets försäkringskostnad är 12 000 kr och att det finns en 
tillgång som motsvarar en fordring på ditt försäkringsbolag på ytterligare  12 
000 kr nästa år.
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Periodisering 31 december
Med bruttometoden gör du på exakt samma sätt som med nettometoden.

Därefter ska du göra ytterligare en bokning.

Återföring 1 januari
Den 1 januari ska du ”tömma” dina interimskonton till sina respektive 
kostnads- eller intäktskonton.

Den 1 januari påföljande år ”töms” balanskontot. Det innebär att dess IB förs 
över från interimskontot ”konto 1730” till det aktuella  kostnadskontot ”konto 
6310” där beloppet utgör en kostnad nästa år. 
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