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Mer detaljerad beskrivning av efterfrågade 

uppgifter -Industrins lager 

Generellt om de efterfrågade uppgifterna 

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

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

lager som ni äger. Inkludera alltså era lager utanför Sveriges gränser, 

er del i centrallager, era lager hos återförsäljare och lager som ni äger 

men som ni förvarar hos annat företag. 

Räkna inte med: 

 moms eller punktskatter 

 varor som ni lagrar men som ägs av annat företag 

 bränslen och drivmedel för eget bruk 

 lager av värdepapper  

Värdering av lager 

Lager av insatsprodukter och handelsvaror ska värderas i 

anskaffningsvärde, det vill säga de kostnader som uppstod vid 

anskaffningstillfället. I anskaffningsvärdet ska kostnader som är direkt 

kopplade till inköpet räknas med, till exempel frakt, tull och import. 

Avdrag ska göras för exempelvis handelsrabatter, prisavdrag och 

liknande. 

Lager av produkter i arbete och färdiga varor av egen tillverkning ska 

värderas till nettoförsäljningsvärde, vilket är det samma som 

försäljningsvärdet med avdrag för beräknade försäljningskostnader. 

Försäljningsvärdet kan också beräknas som summan av de 

tillverkningskostnader som ni har haft plus ett pålägg för varorna. 

För fullständiga definitioner av anskaffningsvärde och 

nettoförsäljningsvärde hänvisar vi till allmänna råd och 

rekommendationer från Bokföringsnämnden.  
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Produkter i arbete 

Produkter i arbete avser lager av varor som är under bearbetning. 

Produkter i arbete ska anges i nettoförsäljningsvärde. Använd om 

möjligt schabloner, så att halvfärdiga varor värderas till halva 

försäljningsvärdet.  

Färdiga varor av egen tillverkning 

Färdiga varor av egen tillverkning avser lager av varor som är 

tillverkade av den egna industriverksamheten som är färdiga för 

försäljning. Färdiga varor av egen tillverkning ska anges i 

nettoförsäljningsvärde. Färdiga varor som tillverkats av ett annat 

företag, men där ni har tillhandahållit större delen av 

insatsprodukterna, ska räknas som egentillverkade.  

Räkna inte med varor ni köpt in för att sälja i befintligt skick på denna 

post, det är så kallade handelsvaror vilket ska redovisas under en 

annan post.  

Insatsprodukter 

Insatsprodukter avser lager av egenproducerade och inköpta råvaror, 

halvfabrikat samt tillsatsmaterial och förnödenheter, exklusive bränsle 

och drivmedel för eget bruk. Insatsprodukter ska anges i 

anskaffningsvärde.  

Handelsvaror 

Handelsvaror avser lager av varor som köpts in för att säljas vidare i 

befintligt skick utan vidare bearbetning. Handelsvaror ska anges i 

anskaffningsvärde. 

Förtydligande om halvfabrikat 

Om halvfabrikatet ska användas som insatsprodukt i tillverkning ska 

det redovisas under insatsprodukter. Om halvfabrikatet istället är 

under bearbetning ska det redovisas under produkter i arbete. Det 

gäller oavsett om det är inköpt eller av egen tillverkning och oavsett 

om ni tänker sälja det färdiga halvfabrikatet eller använda det som 

insatsprodukt. Om halvfabrikatet istället är egentillverkat och ska 

säljas ska det redovisas under färdiga varor av egen tillverkning.  

Om halvfabrikatet istället är inköpt och ska säljas utan vidare 

bearbetning ska det redovisas under handelsvaror. 


