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1. Køb af inventar og biler
Vi vil i dette afsnit beskrive køb af inventar og biler.

1.1 inventar
En virksomhed har altid brug for inventar. Der vil være behov for at købe 
fx PC, printer, kasseapparat, reoler mm. Der kan være stor forskel på, 
hvilket inventar en virksomhed har brug for alt afhængig af, om der er 
tale om en produktions-, handels- eller servicevirksomhed.

Eksempler på anlægsaktiver
produktions virksomhed handelsvirksomhed servicevirksomhed
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Arkivskab

Fig. 11.1 Eksempler på anlægsaktiver.

Fig. 11.1 giver nogle eksempler på forskellige anlægsaktiver for de 3 virk-
somhedstyper, som er produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder 
og servicevirksomheder.

Når vi køber inventar, bogføres det på konto 11130 Inventar. Denne 
konto viser den anskaffelsesværdi, inventaret har. Det vil sige den ind-
købspris + evt. installation, som vi har givet for inventaret.

EksEmpEl 11.1

SportsMagasinet har købt nye hylder. Indkøbet bogføres således:

Købsfaktura nr. 34764 fra Inventar Specialisten, Sønderborg
Inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 30.000
+ Moms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.  7.500
I alt overført fra bankindestående. . . . .  kr. 37.500

inventar har en levetid på mere end ét år, og har dermed en værdi 
for virksomheden i flere regnskabsår. Derfor er inventar (konto 
11130) placeret i balancen under aktiver og har en debetsaldo.
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Anskaffelsesværdi (konto 11130) 

− Akkumulerede afskrivninger (konto 11131) 

Den bogførte værdi

Regnskabsloven kræver, at virksomhedens regnskab skal vise denne be-
regning for inventar og biler i balancen.

EksEmpEl 11.3

Den 31. december år 1 foretog SportsMagasinet en afskrivning på 
kr. 6.000 på inventaret. Afskrivningen blev bogført således:

intErnt BilaG Årets afskrivninger år 1 på inventar . . .  kr. 6.000

5200  
afskrivninger 
på inventar 

11131 
akkumulerede 
afskrivninger 
på inventar

debet kredit debet kredit

(saldo) (saldo)

Regnskabsår 1 6.000 6.000

Ud fra ovenstående bogføring kan vi nu i fig. 11.2 udregne, hvor stor den 
bogførte værdi på inventaret er i regnskabsår 1.

den bogførte værdi på inventar ultimo år 1
Anskaffelsesværdi (konto 11130) kr. 30.000 (eksempel. 11.1)

− Akkumulerede afskrivninger (konto 11131) kr. 6.000 (eksempel. 11.3)

Den bogførte værdi kr. 24.000

Fig. 11.2 Udregning af den bogførte værdi ultimo år 1.

I år 2 vil SportsMagasinet igen afskrive kr. 6.000, som vil blive bogført 
således:

intErnt BilaG Årets afskrivninger år 2 på inventar . . .  kr. 6.000

5200 
afskrivninger 
på inventar 

11131 
akkumulerede 
afskrivninger 
på inventar

debet kredit debet kredit

(saldo) (saldo)

(6.000)

Regnskabsår 2 6.000) 6.000)
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Efter bogføringen i år 2 kan vi se, at der på konto 11131 Akkumulerede 
afskrivninger på inventar i alt er afskrevet kr. 12.000. Nemlig kr. 6.000 i 
år 1 og kr. 6.000 i år 2.

Ud fra ovenstående bogføring kan vi nu udregne, hvor stor den bogførte 
værdi på inventaret er i regnskabsår 2. Udregningen ses i fig. 11.3.

den bogførte værdi på inventar ultimo år 2
Anskaffelsesværdi (konto 11130) kr. 30.000 (eksempel 11.1)

− Akkumulerede afskrivninger (konto 11131) kr. 12.000 (eksempel 11.3)

Den bogførte værdi kr. 18.000

Fig. 11.3 Udregning af den bogførte værdi ultimo år 2.

2.2 afskrivninger på biler
Vi ved alle, at en bil mister værdi med det samme, den er kørt ud af por-
ten fra forhandleren, og derudover vil bilen løbende tabe værdi på grund 
af slitage og at bilen bliver ældre. Det betyder, at bilen hurtigt vil miste 
værdi. Denne værdiforringelse bogføres på konto 5100 Afskrivning på 
biler og modposteres på konto 11121 Akkumulerede afskrivninger på 
biler. 

EksEmpEl 11.4

Den 31. december år 1 afskriver SportsMagasinet kr. 20.000 på biler. Det 
betyder, at bilens værdi er faldet med kr. 20.000 i år 1.

intErnt BilaG Årets afskrivninger år 1 på biler . . . . . .  kr. 20.000

5100 
afskrivninger 

på biler 

11121 
akkumulerede 
afskrivninger 

på biler

debet kredit debet kredit

(saldo) (saldo)

20.000) 20.000)

Herefter fremkommer bilens bogførte værdi på følgende måde i fig 11.4.
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den bogførte værdi på biler ultimo år 1
Anskaffelsesværdi (konto 11120) kr. 100.000 (eksempel 11.2)

− Akkumulerede afskrivninger (konto 11121) kr. 20.000 (eksempel 11.4)

Den bogførte værdi kr. 80.000

Fig. 11.4 Udregning af bilens bogførte værdi.

3. Andre kreditorer

Vi har tidligere gennemgået, hvordan virksomheder kan købe på kredit, 
hvilket betyder, at virksomheden ikke skal betale, når de får varerne, men 
kan udskyde deres betaling til et senere aftalt tidspunkt. Selvom anlægs-
aktivet ikke betales kontant, mister man ikke muligheden for at afskrive. 
Eksempelvis kan du få leveret nye lagerreoler 1. november år 1, som først 
skal betales 1. februar år 2. Her kan man afskrive inventaret allerede i 
regnskabsår 1, hvor inventaret er købt. 

andre kreditorer er alle andre kreditorer (end varekreditorer), som 
virksomheden skylder penge, men som ikke har med varekøb at 
gøre. Det kan bl.a. være banken, en bilforhandler eller en boghan-
del, hvor der købes kontorartikler til virksomheden.

Når virksomheden køber på kredit ved indkøb af biler eller inventar, bog-
føres gælden under konto 14290 Andre kreditorer. Denne konto kaldes 
en samlekonto, som viser hvor meget virksomheden samlet har af gæld 
til andre kreditorer. Herunder oprettes der en underkonto til hver enkelt 
kreditor. Hermed kan virksomheden gå ind og se, hvor meget den skyl-
der den enkelte kreditor. Den første kreditor får kontonummer 142901, 
den næste kontonummer 142902 osv, som det fremgår af fig. 11.5.

oversigt over sportsmagasinets andre kreditorer

andre kreditorer: kontonr.
BilHuset, Nyborg 142901

Inventar Specialisten, Sønderborg 142902

Møbelhandel, Aalborg 142903

Fig. 11.5 Oversigt over SportsMagasinets andre kreditorer.

1828_ErhvervØko_BindE+D.indb   167 08-05-2012   10:08:48



Anlægsaktiver · 167

den bogførte værdi på biler ultimo år 1
Anskaffelsesværdi (konto 11120) kr. 100.000 (eksempel 11.2)

− Akkumulerede afskrivninger (konto 11121) kr. 20.000 (eksempel 11.4)

Den bogførte værdi kr. 80.000

Fig. 11.4 Udregning af bilens bogførte værdi.

3. Andre kreditorer

Vi har tidligere gennemgået, hvordan virksomheder kan købe på kredit, 
hvilket betyder, at virksomheden ikke skal betale, når de får varerne, men 
kan udskyde deres betaling til et senere aftalt tidspunkt. Selvom anlægs-
aktivet ikke betales kontant, mister man ikke muligheden for at afskrive. 
Eksempelvis kan du få leveret nye lagerreoler 1. november år 1, som først 
skal betales 1. februar år 2. Her kan man afskrive inventaret allerede i 
regnskabsår 1, hvor inventaret er købt. 

andre kreditorer er alle andre kreditorer (end varekreditorer), som 
virksomheden skylder penge, men som ikke har med varekøb at 
gøre. Det kan bl.a. være banken, en bilforhandler eller en boghan-
del, hvor der købes kontorartikler til virksomheden.

Når virksomheden køber på kredit ved indkøb af biler eller inventar, bog-
føres gælden under konto 14290 Andre kreditorer. Denne konto kaldes 
en samlekonto, som viser hvor meget virksomheden samlet har af gæld 
til andre kreditorer. Herunder oprettes der en underkonto til hver enkelt 
kreditor. Hermed kan virksomheden gå ind og se, hvor meget den skyl-
der den enkelte kreditor. Den første kreditor får kontonummer 142901, 
den næste kontonummer 142902 osv, som det fremgår af fig. 11.5.

oversigt over sportsmagasinets andre kreditorer

andre kreditorer: kontonr.
BilHuset, Nyborg 142901

Inventar Specialisten, Sønderborg 142902

Møbelhandel, Aalborg 142903

Fig. 11.5 Oversigt over SportsMagasinets andre kreditorer.

1828_ErhvervØko_BindE+D.indb   167 08-05-2012   10:08:48


