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Mer detaljerad beskrivning 
av efterfrågade uppgifter - 
Företagens lager 

Generellt om de efterfrågade uppgifterna  

Uppgifterna avser era lager vid kvartalets slut, det vill säga på balans-

dagen som är den sista dagen i kvartalet. Räkna med samtliga lager som 

ni äger. Räkna inte med:  

 moms eller punktskatter  

 varor som ni lagrar men som ägs av annat företag  

Uppgifterna ska anges i svenska kronor (SEK). Vid omräkning av värden 

från utländsk valuta till svenska kronor ska dagskurs vid transaktions-

tillfället tillämpas. Även genomsnittskurser för mätperioder eller andra 

närliggande valutakurser kan användas. 

Värdering av lager  
 
Anskaffningsvärde: 

Med anskaffningsvärde menas utgifter för inköp. Utöver inköpspriset 

ska utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas med, 

exempelvis importutgifter, tull och frakt. Avdrag ska göras för varu-

rabatter, bonus och andra liknande prisavdrag. 
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Försäljningsvärde: 

Med försäljningsvärde menas det pris som varan kan säljas för enligt 

villkor som är normala för verksamheten. Försäljningsvärdet kan 

beräknas som tillverkningskostnad plus ett pålägg. Använd gärna 

schabloner för försäljningsvärden som ännu inte är bestämda. 

Lagertyper 
 

Kontona motsvarar BAS-kontoplanen, BAS2021 i bokföringen. 

 
141x, 142x Lager av råvaror och förnödenheter 
 
 

Lager av råvaror och förnödenheter ska lämnas i anskaffningsvärde.  

Här redovisas lager av råmaterial och råvaror, dvs. materiella tillgångar 

som ska användas i produktionen av framför allt färdiga varor. Här 

redovisas också lager av tillsatsmaterial, dvs. material som köpts in för 

att ingå som komponenter i den egna tillverkningen av färdiga varor, 

samt lager av förnödenheter, dvs. sådana omsättningstillgångar som 

förbrukas i ett företags normala tillverkningsprocess. 

Exempel på förnödenheter är smörjmedel, slipmaterial, rengörings-

medel, städmaterial och tillsatsmaterial. Utgifter för förnödenheter 

hänförs till indirekta tillverkningsutgifter. Förnödenheter ska redovisas 

som varulager om de är av väsentlig betydelse för företagets resultat 

och ställning.  
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144x Produkter i arbete 
 

Produkter i arbete ska lämnas i försäljningsvärde. 

Här redovisar ett tillverkande företag sitt lager av varor där 

tillverkningen har påbörjats men där varorna ännu inte är färdig-

tillverkade. Posten kallas även ibland Varor under tillverkning. 

Lagervärdet ska redovisas som försäljningsvärde justerat för grad av 

färdigställande eller nedlagda tillverkningskostnader plus pålägg för att 

nå försäljningsvärde. Använd om möjligt schabloner, så att t.ex. 

halvfärdiga varor värderas till halva försäljningsvärdet. 

Det finns situationer där det är osäkert om värdet ska redovisas som 

Produkter i arbete 144x eller som fastpris-uppdrag på konto 147x 

Pågående arbete för annans räkning. Är det ett avtal som avser 

tillverkning av produkter som företaget normalt har i lager eller 

tillverkar mot order ska värdet redovisas på konto 144x. Exempelvis, 

tillverkar ett företag flygplan på order är det en lagerhållning. Åtar sig 

företaget däremot att till fast pris bygga om ett flygplan är det ett 

tjänsteuppdrag som ska redovisas som pågående arbete för annans 

räkning. 

145x Lager av färdiga varor 
 

Lager av färdiga varor ska lämnas i försäljningsvärde. 

Här ska färdiga varor som tillverkats inom företaget och som är avsedda 

för försäljning i den ordinarie verksamheten redovisas. För varor som 

inte tillverkats inom företaget används konto 146x Lager av handels-

varor. 
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146x Lager av handelsvaror 
 

Lager av handelsvaror ska lämnas i anskaffningsvärde.  

Här ska handelsvaror som har anskaffats för vidareförsäljning i den 

ordinarie verksamheten redovisas. 

Företag i SNI 45 ska även redovisa hur stor del av handelsvarorna som 

är begagnade varor under därav begagnade handelsvaror. Exempelvis 

begagnade motorfordon, motorcyklar, reservdelar och tillbehör.  

147x Pågående arbeten (tillgång) 
 

Pågående arbeten ska lämnas i försäljningsvärde. 

Här redovisas pågående arbeten för annans räkning till fast pris där 

arbetet redovisas enligt färdigställandemetoden (alternativregeln) om 

de aktiverade utgifterna överstiger de fakturerade beloppen, och någon 

resultatavräkning inte har redovisats. 

148x Förskott för varor och tjänster 
 

Förskott för varor och tjänster ska lämnas i försäljningsvärde. 

Här redovisas betalningar samt obetalda fakturor för varor och tjänster 

som regelmässigt redovisas som lager men där prestationen ännu inte 

erhållits. 
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149x Övriga lagertillgångar 
 

Övriga lagertillgångar ska lämnas i försäljningsvärde. 

Används för lager som inte kan anses vara av de slag som redovisas på 

kontona 141x-148x.   

Här redovisar företag som handlar med värdepapper sitt lager av 

värdepapper och ett företag som handlar med fastigheter sitt lager av 

fastigheter. På kontot redovisas t.ex. också värdet på djur i jordbruk och 

renskötsel som klassificerats som omsättningstillgångar. 


