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De fleste af de produkter du bruger i det daglige, er fremstillet af pro-
duktionsvirksomheder. Produktionsvirksomheder adskiller sig en del fra 
handels- og servicevirksomheder, som vi beskæftigede os med i appendix 
G. Den væsentligste forskel er, at produktionsvirksomheder forarbejder 
produkterne, i modsætning til handelsvirksomheden, som stort set sælger 
varerne videre i samme tilstand og udseende, som de blev modtaget.

Begrebet produktionsvirksomhed dækker over mange forskellige virk-
somheder. De fleste forbinder produktionsvirksomheder med fabrikker, 
men håndværksvirksomheder, bagere, skovbrug og landbrug er også ek-
sempler på produktionsvirksomheder.

Produktionsformen kan være forskellig for produktionsvirksomhederne. 
Man kan foretage følgende grove inddeling af produktionsvirksomheder:

Ordreproducerende virksomheder: Det er virksomheder, der først 
sætter gang i produktionen, når de har modtaget en ordre. Der er som 
regel tale om store projekter, f.eks. entreprenører der bygger boliger, 
vindmølleproducenter og skibsværfter, men også virksomheder der frem-
stiller produktionsanlæg til andre produktionsvirksomheder.

Serieproducerende virksomheder: Det er virksomheder, der produ-
cerer det samme produkt i en periode, for derefter at omstille produkti-
onsanlægget til et andet produkt i den efterfølgende periode. Årsagen 
kan være, at der er sæson for produkterne, men også at virksomhedens 
produktionskapacitet skal bruges til flere produkter. Af eksempler kan 
nævnes bilproducenter, møbelproducenter og tøjproducenter.

Procesproducerende virksomheder: Det er virksomheder, der hver 
dag producerer det samme produkt i store mængder, f.eks. bryggerier, 
mejerier og forskellige andre fødevareproducenter.

A P P E N D I X

REGISTRERING I 
PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER H

En produktionsvirksomhed fremstiller (producerer) et fysisk pro-
dukt ved at forarbejde råvarer og materialer.



2

APPENDIX H    Registrering i produktionsvirksomheder

Procesproducerende og serieproducerende virksomheder kaldes også 
masseproducerende virksomheder.

Uanset hvilken produktionsform der er tale om, kan en produktions-
virksomheds aktivitet beskrives således:

Fig. H.1 Produktionsvirksomhedens aktivitet.

Nogle af de variable produktionsfaktorer (råvarer og materialer) bli-
ver forarbejdet til færdigvarer ved hjælp af andre variable produktions-
faktorer (energi og akkordløn) og virksomhedens kapacitet (produktions-
anlæg og medarbejdere). De variable produktionsfaktorer bliver forbrugt 
ved produktion af den enkelte enhed (enkelt pil), mens kapaciteten bliver 
brugt til forarbejdning af mange enheder (dobbelt pil). De færdige pro-
dukter sælges til kunderne, som oftest er handelsvirksomheder, enten 
engroshandelsvirksomheder eller detailhandelsvirksomheder.

De fleste produktionsvirksomheder vælger at opstille en funktionsop-
delt resultatopgørelse. Det vil sige, at de grupperer omkostningerne efter 
funktion, bortset fra renteomkostningerne. I store produktionsvirksom-
heder kan arbejdsopgaverne være opdelt på en række delfunktioner. Her 
ser vi på en forenklet arbejdsdeling med følgende funktioner:

• Produktionsfunktion, hvor produkterne forarbejdes.
• Distributionsfunktion (salgsfunktion), der markedsfører, sælger og 

leverer produkterne til kunderne.
• Administrationsfunktion, der varetager ledelsen og de administra-

tive og økonomiske opgaver.

I en funktionsopdelt resultatopgørelse i kontoform i et selskab (A/S, ApS) 
vil der være følgende gruppeposter. Se næste side.
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Flowet i produktionsvirksomhedens aktivitet

Kunder

Kapacitet

1. Resultatopgørelsens hovedposter
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Resultatopgørelse for 2011

 Omkostninger Indtægter

 Note  1.000 kr. Note  1.000 kr.

 2 Produktionsomkostninger .......  46.472 1 Nettoomsætning ......................  80.450
 3 Distributionsomkostninger ......  13.770 5 Finansielle indtægter ..............  50
 4 Administrationsomkostninger .  10.250
 6 Finansielle omkostninger ........  2.508
 7 Skat af årets resultat ...............  2.100

  Omkostninger i alt ...................  75.100  Indtægter i alt ..........................  80.500
  Overskud ..................................  5.400

  I alt ............................................  80.500  I alt ...........................................  80.500

Fig. H.2 Et eksempel på en funktionsopdelt resultatopgørelse i kontoform, produktionsvirk-
somheder.

Numrene i notekolonnerne er de numre, der er i kontorammen. Gruppe-
posterne 2, 3 og 4 i produktionsvirksomheder er forskellige fra posterne i 
handels- og servicevirksomheder. I kontoplanen for produktionsvirksom-
heder i appendix F kan du se, hvilke konti vi skal anvende i produkti-
onsvirksomheder. Gruppeposterne 2, 3 og 4 indeholder følgende konti:

Fig. H.3 En oversigt over kontiene i gruppeposterne.

 2. Produktions- 3. Distributions- 4. Administrations-
  omkostninger  omkostninger  omkostninger

2110 Variable produktions-
 omkostninger

2210 Lokaleomkostninger
2220 Personaleomkostninger
2221  Lønafregning
2222  ATP-bidrag
2229 Lønfordeling
2230 Reparation og 
 vedligeholdelse

2290 Øvrige omkostninger

2310 Afskrivning på
 produktionsanlæg og
 maskiner

3110 Salgsprovision

3210 Lokaleomkostninger
3220 Personaleomkostninger
3221 Lønafregning
3222 ATP-bidrag
3229 Lønfordeling
3230 Salgsfremmende 
  omkostninger
3240 Bilers driftsomkostninger
3290 Øvrige omkostninger

3310 Afskrivning på biler

4210 Lokaleomkostninger
4220 Personaleomkostninger
4221 Lønafregning
4222 ATP-bidrag
4229 Lønfordeling

4290  Øvrige omkostninger

4310  Afskrivning på 
  driftsmateriel og  
  inventar
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Heraf kan du se, at omkostningskonti, der begynder med 2, er produk-
tionsomkostninger, og omkostningskonti, der begynder med 3, er distribu-
tionsomkostninger, samt at omkostningskonti, der begynder med 4, er ad-
ministrationsomkostninger. Du kan endvidere se, at omkostningsarterne 
lokaleomkostninger, personaleomkostninger og øvrige omkostninger fore-
kommer i alle tre funktioner. Derudover har de enkelte funktioner deres 
specielle omkostningsarter.

I det efterfølgende skal vi se eksempler på, hvorledes omkostningerne 
registreres i de tre funktioner.

Vareregnskabet i en produktionsvirksomhed er mere omfattende end 
vareregnskabet i en handelsvirksomhed. I handelsvirksomheden er der 
kun ét varelager, idet varerne videresælges i uforarbejdet stand. Produk-
tionsvirksomheder forarbejder råvarer og materialer til færdigvarer. Til 
produktionen af den enkelte enhed indgår yderligere arbejdsløn (akkord-
løn). Varestrømmen kan illustreres således:

Fig. H.4 Produktionsvirksomhedens varestrøm.

2. Vareregnskabet
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I en produktionsvirksomhed kan der forekomme tre varelagre:

• 12110 Råvarer og hjælpematerialer
• 12120 Varer under fremstilling
• 12130 Færdigvarer

Når produktionsvirksomheden modtager råvarer og hjælpematerialer 
fra leverandører (varekreditorer), lægges råvarerne og hjælpemateria-
lerne på råvarelageret. Tilgangen på konto 12110 Råvarer og hjælpema-
terialer debiteres på baggrund af købsfakturaer. Efterhånden som pro-
duktionsafdelingen får behov for råvarer og hjælpematerialer, udleveres 
råvarerne og hjælpematerialerne fra råvarelageret. Afgangen fra konto 
12110 Råvarer og hjælpematerialer og tilgangen til konto 12120 Varer 
under fremstilling bogføres på baggrund af råvarerekvisitioner eller 
lagerudleveringssedler, som udskrives i produktionsafdelingen, når rå-
varerne og hjælpematerialerne rekvireres.

Ud over råvarer og hjælpematerialer anvendes der også arbejdskraft 
i produktionsafdelingen. Registreringen af arbejdslønnen sker på bag-
grund af arbejdssedler eller jobkort, hvor medarbejderne har angivet 
den tid, de har anvendt på den pågældende produktion. Efterhånden som 
varerne bliver færdigproduceret, overføres varerne til færdigvarelageret. 
Afgangen fra konto 12120 Varer under fremstilling og tilgangen til konto 
12130 Færdigvarer kan ske på baggrund af en produktionsrapport 
eller en lagertilgangsseddel.

Når de færdigproducerede varer sælges, udleveres de fra færdigvarela-
geret. Afgangen fra konto 12130 Færdigvarer registreres på baggrund 
af en færdigvarerekvisition eller en udleveringsseddel (følgeseddel). 
Konto 12130 Færdigvarer krediteres for værdien af de solgte varer opgjort 
til variable produktionsomkostninger, og konto 2110 Variable produk-
tionsomkostninger debiteres for beløbet.

Registreringen af forløbet fra køb af råvarer og hjælpematerialer over 
produktion til varesalgets variable omkostninger kan illustreres som vist 
på næste side:
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Fig. H.5 Registreringen af bilag fra køb af råvarer til varesalgets variable produktionsom-
kostninger.

Eksempel
Vindux A/S producerer energirigtige termovinduer efter individuelle mål. 
For en ordre på et parti vinduer til byggefirmaet BoVel A/S foreligger 
der følgende bilag:

Bilag 2010:  Faktura fra Trælasten A/S, konto 152216
 Lærketræ ..........................................................  kr.    50.000
 + Moms .............................................................  kr.    12.500
 Fakturabeløb ....................................................  kr.    62.500
 Betaling pr. 30 dage.

Leverandører Råvarelager
Lager af

varer under 
fremstilling

Færdigvare-
lager

Registrering af bilag i forbindelse med varestrømmen 
i produktionsvirksomheder

Forbrug af 
færdigvarer

 12110 Råvarer og 12120 Varer under  2110 Variable produk-
 hjælpematerialer fremstilling 12130 Færdigvarer tionsomkostninger

 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
 (saldo)  (saldo)  (saldo)  (saldo)

Købsfakturaer
 Råvarerekvisitioner
 Lagerudleveringsseddel

  Produktionsrapport Færdigvarerekvisition
  Lagertilgangsseddel Udleveringsseddel
 152470 Skyldig   -
 arbejdsløn

 Debet Kredit 
  (saldo)

 Arbejdssedler
 Jobkort
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Bilag 2011: Faktura fra Byggemarkedet A/S, konto 152224
 Diverse beslag ..................................................  kr.    20.000
 + Moms .............................................................  kr.      5.000
 Fakturabeløb ....................................................  kr.    25.000
 Betaling pr. 14 dage.

Bilag 2012: Faktura fra Glasværket A/S, konto 152231
 Termoglas .........................................................  kr.    90.000
 + Moms .............................................................  kr.    22.500
 Fakturabeløb ....................................................  kr.  112.500

Bilag 2013: Råvarerekvisition
 Udleveret til produktionen:
 Lærketræ ..........................................................  kr.    50.000
 Beslag ................................................................  kr.    20.000
 Termoglas .........................................................  kr.    90.000
 I alt ....................................................................  kr.  160.000

Bilag 2014: Arbejdssedler
 Forbrugt arbejdsløn i produktionen
 320 timer á kr. 125. ..........................................  kr.    40.000

Bilag 2015: Produktionsrapport
 Leveret fra produktionen til færdig-
 varelageret: 100 stk. á kr. 2.000 ......................  kr.  200.000

Bilag 2016: Færdigvarerekvisition
 Udleveret 100 stk. 
 termovinduer á kr. 2.000 .................................  kr.  200.000

Bilag 2040: Faktura til BoVel A/S, konto 122117
 100 stk. termovinduer á kr. 3.500 ...................  kr.  350.000
 + Moms .............................................................  kr.    87.500
 Fakturabeløb ....................................................  kr.  437.500

Ved bogføringen skal der anvendes følgende konti, se næste side:
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Af eksemplet kan du på konto 1100 Varesalg se, at de 100 termovinduer 
blev solgt for kr. 350.000 ekskl. moms, og at de variable omkostninger 
ved produktionen af de 100 termovinduer er kr. 200.000. Da der ikke er 
andre variable omkostninger i Vindux A/S vedrørende denne ordre, kan 
dækningsbidraget på ordren beregnes til følgende:

Nettoomsætning ....................................................................  kr.  350.000
– Variable produktionsomkostninger ..................................  kr.  200.000
Dækningsbidrag ....................................................................  kr.  150.000

I eksemplet er det forudsat, at alt hvad der købes også bruges i produk-
tionen, og at de producerede færdigvarer sælges. Hvis der er tale om virk-
somheder, der producerer til lager, vil der som regel forekomme debet-
saldi på de tre lagerkonti, når regnskabsperioden afsluttes.

På konto 152470 Skyldig arbejdsløn er der en kreditsaldo på kr. 40.000. 
Det skyldes, at medarbejderne er bagudlønnet. Ved udbetalingen af ar-
bejdslønnen vil kontoen blive debiteret for den udbetalte løn, hvorefter 
saldoen vil være 0, jf. afsnit 3.

I produktionsvirksomheder foregår lønudbetalingen på samme måde som 
i handels- og servicevirksomheder. Men da produktionsvirksomheder an-
vender en funktionsopdelt resultatopgørelse, skal lønomkostningen 
registreres pr. funktion. Ved lønudbetalingen må man ikke føre lønom-
kostningen direkte ud på funktionernes personaleomkostninger. Det skyl-
des, at SKAT kræver, at den udbetalte løn skal fremgå af Lønafregning 
og ATP-bidrag, så beløbet kan afstemmes med de oplysningssedler, som 
virksomheden skal indberette til SKAT, og som hver medarbejder lige-
ledes får en kopi af. Der oprettes derfor spejlkonti til funktionernes løn-
afregningskonti og ATP-konti, idet det er bruttolønnen, der skal overføres 
til funktionernes personaleomkostninger.

3. Personaleomkostninger

En lønfordelingskonto er en spejlkonto til lønafregning og ATP-bi-
drag. Lønfordelingskontoen krediteres for bruttolønnen og funktioner-
nes personaleomkostninger debiteres for deres andel af bruttolønnen.
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En spejlkonto er en konto, der udligner saldoen på én eller flere konti. 

I kontoplanen er der følgende lønkonti:

• 2220 Personaleomkostninger
• 2221 Lønafregning  
• 2222 ATP-bidrag
• 2229 Lønfordeling

• 3220 Personaleomkostninger
• 3221 Lønafregning  
• 3222 ATP-bidrag
• 3229 Lønfordeling

• 4220 Personaleomkostninger
• 4221 Lønafregning  
• 4222 ATP-bidrag
• 4229 Lønfordeling

Lønfordelingen kan illustreres således:

Produktionsfunktionen

Distributionsfunktionen

Administrationsfunktionen

 2221 Lønafregning 2229 Lønfordeling 153470 Skyldig arbejdsløn
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
 (saldo)   (saldo)  (saldo)
 Bidrags-
 grundlag

   2220 Personale-
 2222 ATP-bidrag  omkostninger
 Debet Kredit  Bruttoløn Debet Kredit
 (saldo)    (saldo)
 Medarbejdernes
 og virksomhedens
 ATP-bidrag

Lønfordeling i produktionsvirksomheder

Lønfordeling i produktionsfunktionen

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Lønfordeling i produktionsvirksomheder

 3221 Lønafregning 3229 Lønfordeling 3110 Salgsprovision
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
 (saldo)   (saldo) (saldo)
 Bidrags-
 grundlag

   3220 Personale-
 3222 ATP-bidrag  omkostninger
 Debet Kredit  Bruttoløn Debet Kredit
 (saldo)    (saldo)
 Medarbejdernes
 og virksomhedens
 ATP-bidrag

Lønfordeling i distributionsfunktionen

 4221 Lønafregning 4229 Lønfordeling 4220 Personaleomkostninger
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
 (saldo)   (saldo) (saldo)
 Bidrags-
 grundlag

   
 4222 ATP-bidrag  
 Debet Kredit  Bruttoløn 
 (saldo)    
 Medarbejdernes
 og virksomhedens
 ATP-bidrag

Administrationsfunktionen

Fig. H.7 Lønfordeling i produktionsvirksomheder.
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Eksempel
I Vindux foreligger følgende bilag i oktober måned:

Bilag 3120: Lønudbetalingsbilag vedr. produktionsfunktionen
Bruttoløn ...........................................................................  kr.  1.505.400
– ATP-bidrag .....................................................................  kr.         5.400
Bidragsgrundlag ...............................................................  kr.  1.500.000
– Arbejdsmarkedsbidrag ...................................................  kr. 120.000
A- indkomst .......................................................................  kr.  1.380.000
– A-skat ..............................................................................  kr.     360.000
Overført fra kassekreditten ..............................................  kr.  1.020.000

Bilag 3121: Internt bilag
Virksomhedens ATP-bidrag 
vedr. produktionsfunktionen ............................................  kr. 10.800

Bilag 3122: Lønfordelingsbilag vedr. produktionsfunktionen
Arbejdsløn ..........................................................................  kr.  1.344.850
Gager .................................................................................  kr. 171.350
I alt .....................................................................................  kr.  1.516.200

Bilag 3123: Lønudbetalingsbilag vedr. distributionsfunktionen
Bruttoløn ...........................................................................  kr.  280.900
– ATP-bidrag .....................................................................  kr. 900
Bidragsgrundlag ...............................................................  kr. 280.000
– Arbejdsmarkedsbidrag ...................................................  kr. 22.400
A- indkomst .......................................................................  kr. 257.600
–A-skat ...............................................................................  kr. 72.000
Overført fra kassekreditten ..............................................  kr. 185.600

Bilag 3124: Internt bilag
Virksomhedens ATP-bidrag 
vedr. distributionsfunktionen...........................................  kr.  1.800

Bilag 3125: Lønfordelingsbilag vedr. distributionsfunktionen
Salgsprovision ...................................................................  kr. 14.000
Gager .................................................................................  kr 268.700
I alt .....................................................................................  kr. 282.700
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Bilag 3126: Lønudbetalingsbilag vedr. administrationsfunktionen
Bruttoløn ...........................................................................  kr.  481.350
– ATP-bidrag .....................................................................  kr. 1.350
Bidragsgrundlag ...............................................................  kr. 480.000
– Arbejdsmarkedsbidrag ...................................................  kr. 38.400
A- indkomst .......................................................................  kr. 441.600
– A-skat ..............................................................................  kr. 109.200
Overført fra kassekreditten ..............................................  kr. 332.400

Bilag 3127: Internt bilag
Virksomhedens ATP-bidrag 
vedr. administrationsfunktionen .....................................  kr.  2.700

Bilag 3128: Lønfordelingsbilag vedr. administrationsfunktionen
Gager .................................................................................  kr 484.050

Ved bogføringen skal der anvendes følgende konti:
  152410 Skyldigt
 2222 ATP-bidrag ATP-bidrag
 Debet Kredit Debet Kredit 
 (saldo)   (saldo)
Bilag 3120 5.400   5.400
Bilag 3121 10.800   10.800

  152420 Skyldigt
 2221 Lønafregning AM-bidrag 152430 Skyldig A-skat 15210 Kassekredit
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
 (saldo)   (saldo)  (saldo)  (saldo)
Bilag 3120 1.500.000   120.000  360.000  1.020.000

  152470 Skyldig 2220 Personale-
 2229 Lønfordeling arbejdsløn omkostninger
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 
  (saldo)  (saldo) (saldo)  
Bilag 3122  1.516.200 1.344.850  171.350

  152410 Skyldigt 
 3222 ATP-bidrag AM-bidrag 
 Debet Kredit Debet Kredit  
 (saldo)   (saldo)  
Bilag 3123 900   900
Bilag 3124 1.800   1.800

Fortsættes næste side
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Lønnen er herefter fordelt på funktionerne. Bemærk, at lønfordelings-
kontienes kreditsaldi modsvarer debiteringerne på lønafregningskonti og 
ATP-bidragskonti.

Fortsat fra forrige side
  152420 Skyldigt  
 3221 Lønafregning AM-bidrag 152430 Skyldig A-skat 15210 Kassekredit
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
 (saldo)   (saldo)  (saldo)
Bilag 3123 280.000   22.400  72.000  185.600

   3220 Personale-
 3229 Lønfordeling 3110 Salgsprovision omkostninger
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 
  (saldo)  (saldo) (saldo)  
Bilag 3125  282.700 14.000  268.700

  152410 Skyldigt 
 4222 ATP-bidrag ATP-bidrag
 Debet Kredit Debet Kredit  
 (saldo)   (saldo)  
Bilag 3126 1.350   1.350
Bilag 3127 2.700   2.700

  152420 Skyldigt 152430 Skyldig
 4221 Lønafregning AM-bidrag A-skat
 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 
 (saldo)   (saldo)  (saldo)  
Bilag 3126 480.000   38.400  109.200  332.400

   4220 Personale- 
 4229 Lønfordeling  omkostninger 
 Debet Kredit   Debet Kredit  
  (saldo)   (saldo)  
Bilag 3128  484.050   484.050
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Ud over lønomkostningen kan der være andre omkostninger, der skal 
fordeles ud på funktionerne. Det kan f.eks. tænkes, at der foretages 
et fællesindkøb af kontorartikler, så virksomheden modtager en samlet 
faktura. Et andet eksempel kan være husleje, der betales samlet for alle 
funktioner. Fordelingen på funktionerne foretages direkte ved registre-
ringen af bilaget. Andre bilag vedrører kun en funktion, hvilket vil fremgå 
af bilaget.

Eksempel
I Vindux A/S foreligger følgende bilag:

Bilag 3210: Huslejekvittering
 Produktion ........................................................  kr.    40.000
 Distribution ......................................................  kr.    30.000
 Administration .................................................  kr.    30.000
 I alt ....................................................................  kr.  100.000
 Beløbet er overført fra kassekreditten.

Bilag 3232: Kvitteret faktura fra Papircentralen ApS 
 vedrørende købte kontorartikler
 Produktion ........................................................  kr.      2.000
 Distribution ......................................................  kr.      4.000
 Administration .................................................  kr.    14.000
 I alt ....................................................................  kr.    20.000
 + Moms .............................................................  kr.      5.000
 Fakturabeløb ....................................................  kr.    25.000
 Beløbet er betalt ved dankort trukket på kassekreditten.

Bilag 3240: Kvitteret faktura fra Servicecenteret ApS
 Reparation af produktionsanlæg .....................  kr.    16.000
 + Moms .............................................................  kr.      4.000
 Fakturabeløb ....................................................  kr.    20.000
 Beløbet er betalt ved dankort trukket på kassekreditten.

4. Fordeling af andre omkostninger
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Ved bogføringen skal der anvendes følgende konti:
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I produktionsvirksomheder kan der forekomme de samme anlægsak tiver 
som i handels- og servicevirksomheder. Derudover skal produktionsvirk-
somhederne anskaffe sig forskellige produktionsanlæg. Som ved de andre 
anlægsaktiver stiller regnskabslovgivningen krav om, at produktions-
anlæggenes samlede anskaffelsesværdi (kostværdi) skal fremgå af regn-
skabet.

Til brug for registreringen af de forskellige produktionsanlæg har konto-
planen følgende konti:

• 11110 Produktionsanlæg og maskiner
• 11111 Akkumulerede afskrivninger på produktionsanlæg og maskiner
• 2310 Afskrivning på produktionsanlæg og maskiner 

På konto 11110 Produktionsanlæg og maskiner debiteres købsprisen for 
de købte produktionsanlæg. På kontoen debiteres endvidere alle omkost-
ninger, der er forbundet med installation og klargøring af produktionsan-
lægget, indtil det er klar til produktion. Konto 11110 Produktionsanlæg 
og maskiner krediteres for afgange af solgte eller kasserede anlæg.

Efterhånden som produktionsanlægget anvendes, formindskes værdien, 
hvorfor der skal afskrives på produktionsanlægget. Ved anskaffelsen 
vurderes brugstiden og en eventuel scrapværdi ved brugstidens udløb. 
Herefter beregnes den årlige afskrivning, og der opstilles en afskrivnings-
plan for brugstiden. Årets afskrivninger krediteres konto 11111 Akkumu-
lerede afskrivninger på produktionsanlæg og maskiner og debiteres på 
konto 2310 Afskrivning på produktionsanlæg og maskiner.

Eksempel
I Vindux A/S foreligger der følgende bilag:

Bilag 1010: Faktura fra Promax A/S, konto 152401
 1 Produktionsanlæg, model XP ...................  kr.  1.580.000
 + Moms .........................................................  kr.     395.000
 Fakturabeløb ................................................  kr.  1.975.000
 Betaling pr. 2 måneder.

5. Anlægsaktiver
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Bilag 1011: Faktura fra Montøren ApS, konto 152402
 Installation af produktionsanlæg XP ..........  kr.       20.000
 + Moms .........................................................  kr.         5.000
 Fakturabeløb ................................................  kr.       25.000
 Betaling pr. 15 dage.

Bilag 5420: Internt bilag
 Årets afskrivning på 
 produktionsanlæg, model XP .......................  kr.     250.000

Ved bogføringen skal der anvendes følgende konti:

  11110 Produktions-
  anlæg og
  maskiner 152441 Købsmoms 152401 Promax A/S
   Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
   (saldo)  (saldo)   (saldo)
Bilag 1010  1.580.000  395.000   1.975.000

    152402 Montøren ApS
      Debet Kredit
       (saldo)
 Bilag 1011  20.000  5.000   25.000

  11111 Akk. afskrivninger 2310 Afskrivning
  på produktionsanlæg på produktionsanlæg
  og maskiner og maskiner
   Debet Kredit Debet Kredit 
    (saldo) (saldo)   
Bilag 5420   250.000 250.000

Efter det første brugsår er den bogførte værdi følgende:

Produktionsanlæg og maskiner

Anskaffelsesværdi ........................................................  kr. 1.600.000
– Akkumulerede afskrivninger ...................................  kr. 250.000

Bogført værdi ................................................................  kr. 1.350.000
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I produktionsvirksomheder, der forarbejder råvarer og materialer til et 
fysisk produkt, kan der forekomme tre forskellige lagre: Råvarelager, 
lager af varer under fremstilling og færdigvarelager. 

Produktionsvirksomheder opstiller en funktionsopdelt resultatopgø-
relse, hvor omkostningerne grupperes i funktionerne produktion, di-
stribution og administration. Det betyder, at flere omkostningsarter 
skal fordeles ud på de tre funktioner. Når lønnen skal fordeles på de tre 
funktioner, anvendes en konto for Lønfordeling pr. funktion, der er 
en spejlkonto til funktionens konto for Lønafregning og ATP-bidrag. 

De øvrige omkostninger fordeles direkte ud på de tre funktioner på bag-
grund af bilagene. I produktionsvirksomheder er der i forhold til handels- 
og servicevirksomheder et ekstra anlægsaktiv, der kaldes produktions-
anlæg og maskiner.

Resumé

Produktionsvirksomheder
• Ordreproducerende
• Masseproducerende

 Serieproducerende
 Procesproducerende

Variable produktionsfaktorer
Kapacitet
Produktionsfunktion
Distributionsfunktion
Administrationsfunktion
Funktionsopdelt resultatopgørelse

Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Vareregnskab
• Råvarer
• Varer under fremstilling
• Færdigvarer
Lønafregning 
Lønfordeling
Spejlkonto
Produktionsanlæg og maskiner

 
Vigtige begreber




