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En kostnad är en periodiserad utgift som uppstår redovisningstekniskt när en
anskaffad resurs förbrukas under en given period. En kostnad definieras som
en periodiserad utgift.
Det innebär att, hela eller delar av, utgiften ska redovisas i det verksamhetsår
där hela eller delar av dess inköpsvärde [anskaffningsvärde] förbrukats.
Begreppet kopplas till själva förbrukningen under en given period, t ex 1 jan 31 dec. Kostnaden räknas fram på sista dagen i en given period genom att du
använder dig av anskaffningsvärdet [inköpspriset exkl. moms] på den förbrukade resursen.
Det betyder att utgiften redovisas som en kostnad när en tjänst utförts, eller
när produkterna, som fakturan avser, erhållits. Inte vid själva faktureringstillfället.
Resurs
En anskaffad resurs, oftast ett vanligt inköp, kan t ex vara,
‣
‣
‣
‣

Varor.
Kontorsmaterial.
Telefon.
Räntor.

99 %
Det mest normala är att ”väldigt många” av företagets utgifter är förbrukade
fullt ut vid periodens slut. Det innebär att de har samma värde när de har
periodiserats. Det är bara när en resurs finns kvar efter periodens slut som du
aktivt behöver periodisera utgiften.
Om företaget t ex köpt och använt tågbiljetter, 1 200 kr, till en mässa i november anses den utgiften vara förbrukad [använd] vid årets slut och då har
utgiften och kostnaden samma värde.
Kostnad
Företagets kostnader kan förklaras med hjälp av två begrepp,
‣ Anskaffning
Företagets utgift uppstår när en resurs anskaffas och faktura erhålls.
‣ Förbrukning
Företagets kostnad uppstår när den anskaffade resursen förbrukas.
Samma tidpunkt
Om företaget bjuder kunder på en representationslunch förbrukas lunchen direkt. Det innebär att utbetalning, utgift och kostnad uppstår vid samma tidpunkt.
Exempel
Företaget erhåller en faktura för hyran i januari månad 20x2. Fakturan på 5
000 kr erhålls den 25 nov 20x1. Fakturan ska betalas den 27 dec 20x1. När
uppstår företagets,
‣ Utgift

När fakturan anländer, den 25 nov 20x1.

‣ Utbetalning

När fakturan betalas, den 27 dec 20x1.

‣ Kostnad

I jan 20x2 när tjänsten förbrukas [används].
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