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Disse varehylder forventer Frederik at kunne bruge i butikken i de føl-
gende 5 år, hvorefter de ikke har nogen værdi. Herved kan han udregne 
den årlige afskrivning:

Årets afskrivning: Anskaffelsesværdi = 30.000 = kr. 6.000
 Brugstid  5 

På baggrund af denne beregning kan Frederik opstille en afskrivnings-
plan over aktiverne.

Afskrivningsplan
År Primoværdi i kr. Årets afskrivning i kr. Ultimoværdi i kr.

1 30.000 6.000 24.000

2 24.000 6.000 18.000

3 18.000 6.000 12.000

4 12.000 6.000   6.000

5   6.000 6.000          0

Fig. 16.1 Afskrivningsplan.

Ud fra ovenstående fig. 16.1 kan vi læse, at da Frederik købte inventa-
ret, havde det en værdi på kr. 30.000. Han har efter den lineære metode 
beregnet sig frem til, at den årlige afskrivning vil være kr. 6.000 i alle 5 
år. Ultimoværdien viser, hvilken værdi inventaret skal registreres med i 
årsregnskabet. Det betyder i år 1, at når Frederik har trukket den årlige 
afskrivning fra primoværdien, så ender inventaret med at have en værdi 
på kr. 24.000, når vi opstiller årsregnskabet.

Det betyder, at værdien for aktivet primo år 2, vil være på kr. 24.000. 
Årets afskrivning vil stadig være kr. 6.000, og dermed vil værdien ultimo 
år 2 være kr. 18.000. 

Beregning af den bogførte værdi ultimo år 2:
Anskaffelsesværdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 30.000
– Akkumulerede afskrivninger (2 x 6.000) . . . . .  kr. 12.000
Den bogførte værdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 18.000
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EksEmpEl 16.3

Efter nøje overvejelser mener Frederik, at han om 4 år vil kunne sæl-
ge varehylderne for kr. 10.000. Hylderne har dermed en scrapværdi på 
kr. 10.000. Han vil nu lave en beregning for at se, hvor stor en ændring 
det vil få på afskrivningerne.

scrapværdi er den pris, som virksomheden forventer at kunne få, 
når inventaret eller bilen skal sælges.

Scrapværdien skal med i den nye beregning for årets afskrivning. Derfor 
kommer den nye udregning for årets afskrivning til at se sådan ud:

Årets afskrivning = Anskaffelsesværdi - scrapværdi
 Brugstid

= 30.000 - 10.000 = 
kr. 5.000

 4

Ud fra ovenstående beregning bliver årets afskrivning kr. 5.000 i stedet 
for kr. 6.000, som Frederik regnede sig frem til i eksempel 16.1.

Hvis vi tager udgangspunkt i den nye beregning, så vil afskrivningspla-
nen komme til at se ud som følgende:

afskrivningsplan
År primoværdi i kr. Årets afskrivning i kr. ultimoværdi i kr.
1 30.000 5.000 25.000

2 25.000 5.000 20.000

3 20.000 5.000 15.000

4 15.000 5.000 10.000

Figur 16.2 Afskrivningsplan hvor scrapværdien er medregnet.

Ud fra ovenstående oversigt kan vi se, at inventarets bogførte værdi i 
år 4 vil blive kr. 10.000, som er det Frederik regner med, han kan sælge 
hylderne for.
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Fig. 16.3 viser, at afskriv-
ningerne efter den line-
ære metode er ens alle år. 
Den lineære metode er 
velegnet til fx borde, stole 
og reoler, som falder lige 
meget i værdi hvert år.

3. Saldometode
En anden måde at bereg-
ne årets afskrivninger er 
efter  saldometoden. Ved 
saldo metoden afskrives 
der med en procentdel 
hvert år. På den måde vil 

afskrivninger på det enkelte aktiv være størst det første år og falde de 
følgende år.

Ved saldometoden afskrives der med en procentdel af primovær-
dien hvert år.

Saldometoden anvendes ofte ved afskrivninger på biler og teknisk ud-
styr. Det skyldes, at bilen mister en stor værdi med det samme, den er 
kørt fra forhandleren. Teknisk udstyr mister også hurtig værdi på grund 
af den teknologiske udvikling.

Den årlige afskrivning udregnes på følgende måde efter saldometoden:

Årets afskrivning =
Primo værdi × afskrivningsprocent

= kr. 
100

EksEmpEl 16.4

SportsMagasinet har en varevogn, som kostede kr. 100.000 eksklusiv 
moms. Frederik har besluttet, at varevognen skal afskrives med 20 % om 
året og han regner med, at SportsMagasinet kan bruge den i 5 år.
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Fig.16.3  Grafisk oversigt af lineære afskrivninger til 
eksempel 16.3.
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Frederik vil nu lave en afskrivningsplan for varevognen efter saldome-
toden.

afskrivningsplan efter saldometoden
År primo værdi i kr. Årets afskrivning i kr. (3) ultimo værdi i kr. 

1 1  100.000 2  20.000 3  80.000 

2 4   80.000 5  16.000  64.000

3 64.000 12.800 51.200

4 51.200 10.240 40.960

5 40.960 8.192 32.768

Fig. 16.4 Afskrivningsplan efter saldometoden.

I ovenstående fig.16.4 kan du se, at afskrivningerne falder for hvert år, så 
de er størst i starten.

Forklaring til afskrivningsplanen

1   Primo værdi år 1 = Anskaffelsessum

2   Årets afskrivning år 1 =
Primoværdi år 1 × afskrivningsprocent

100
=

100.000 × 20
100

= kr. 20.000

3   Ultimoværdi = Primoværdi – årets afskrivning

4   Primoværdi år 2 = Ultimoværdi år 1

5   Årets afskrivning år 2 =
Primoværdi år 2 × afskrivningsprocent

100
=

 80.000 × 20
100

= kr 16.000

Fig. 16.5 Forklaring til afskrivningsplanen.

SportsMagasinet gav kr. 100.000 for en varevogn. Når 1. års afskrivning 
er beregnet og trukket fra, bliver varevognens bogførte værdi ultimo år 
1 på kr. 80.000, som er det beløb der vil være registreret i regnskabet. 
Ultimo værdien i år 1 vil være primoværdien i år 2. Derfor er primovær-
dien i år 2 lig med kr. 80.000. For at beregne afskrivninger for år 2, skal vi 
beregne 20 % af den nye primoværdi på kr. 80.000.
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Ovenstående fig. 16.6 giver et billede af, hvordan afskrivningerne bliver 
mindre og mindre for hvert år.

vigtige begreber med forklaring
Begreb Forklaring

Afskrivninger Den værdiforringelse der har været på inventar og biler 
i løbet af året.

Lineær metode Der afskrives med lige store beløb hvert år.

Den bogførte 
værdi

Anskaffelsesværdi
– Akkumulerede afskrivninger
Den bogførte værdi

Den bogførte værdi skal vises i årsregnskabet under 
balancen og viser, hvor meget aktivet er værd her og nu.

Akkumulerede 
afskrivninger

Summen af afskrivninger på inventar eller biler over en 
årrække.

Scrapværdi Den pris som virksomheden forventer at kunne få, når 
inventaret eller bilen skal sælges.

Saldometode Der afskrives med en procentdel af primoværdien 
hvert år. Dermed er afskrivningen størst det første år, 
hvorefter afskrivningerne vil blive mindre år for år.
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Fig. 16.6 Grafisk oversigt af saldometoden til eksempel 16.4.
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