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En intäkt är en periodiserad inkomst som uppstår redovisningstekniskt när en
prestation utförs under en given period. En intäkt definieras som en periodiserad inkomst.
Det innebär att, hela eller delar av, inkomsten ska redovisas i det verksamhetsår där hela eller delar av dess försäljningsvärde presterats.
Begreppet kopplas till själva prestationen under en given period, t ex 1 jan 31 dec. Intäkten räknas fram på sista dagen i en given period genom att du
använder dig av försäljningsvärdet [försäljningspriset exkl. moms] på den
presterade [sålda] resursen.
Det betyder att inkomsten redovisas som en intäkt när en tjänst utförts, eller
när produkterna, som fakturan avser, levererats. Inte vid själva faktureringstillfället.
Prestation
En prestation, oftast en vanligt försäljning, kan t ex vara,
‣ Varuleverans.
‣ Utförande av en tjänst.
99 %
Det mest normala är att ”väldigt många” av företagets inkomster är presterade fullt ut vid periodens slut. Det innebär att de har samma värde när de
har periodiserats. Det är bara när en prestation inte är utförd efter periodens
slut som du aktivt behöver periodisera inkomsten.
Om företaget t ex sålt och levererat grus, 19 000 kr, till ett bygge i september
anses den inkomsten vara presterad [utförd] vid årets slut och då har inkomsten och intäkten samma värde.
Intäkt
Företagets intäkter kan förklaras med hjälp av två begrepp,
‣ Avyttring
Företagets inkomst uppstår när en resurs säljs och faktura skrivs.
‣ Prestation
Företagets intäkt uppstår när den sålda resursen levereras/presteras.
Samma tidpunkt
Om företaget t ex säljer en fotosession, kontant, så levereras och presteras
tjänsten direkt. Det innebär att inbetalning, inkomst och intäkt uppstår vid
samma tidpunkt.
Exempel
Företaget skriver och skickar en faktura för uthyrning av personal i januari
20x2. Fakturan på 75 000 kr skrivs den 27 nov 20x1. Fakturan ska betalas
den 28 dec 20x1. När uppstår företagets,
‣ Inkomst

När fakturan skrivs, den 27 nov 20x1.

‣ Inbetalning

När fakturan betalas, den 28 dec 20x1.

‣ Intäkt

I jan 20x2 när tjänsten presteras [levereras].
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