Anlægsopfølgning
RapportID: 17
Denne vejledning omhandler forhold som er specifikke for ovennævnte rapport. For detaljer
omkring den generelle udfyldelse af de enkelte parametre samt anvendelse af
standardfunktionalitet henvises til den generelle vejledning om Økonomi rapporter til LDV.
1. Hvad er formålet med rapporten?
Rapporten oplister samtlige anlæg i valgte regnskab(er) og med valgte dimensionsværdier.
Der vises primosaldo samt bogførte og beregnede bevægelser i den valgte periode.
Det er muligt at lave prognoser, hvis man angiver en fremtidig slutdato, er afskrivningerne på
anlægget beregnet, baseret på de informationer som er opsat på anlægskortet.
2. Afvikling af rapporten
2.1.Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten
Det er en fast betingelse i rapporten, at spærrede anlæg medtages, og at inaktive anlæg ikke
medtages i denne rapport.
2.2.Parametervalg ved rapportafvikling
Udover gængse parametre som regnskabs-, dato- og dimensionsvalg, er der i denne rapport
nogle særlige parametre som knytter sig til anlæg:
 Budgetanlæg: Er betegnelsen for anlæg, som udelukkende anvendes til budgetformål.
Budgetanlæg er ikke integreret med finansbogholderiet.
 Afskr_profil: Alle anlægsposter tilknyttes en afskrivningsprofil. De fleste institutioner
har kun en enkelt afskrivningsprofil. Der rapporteres altid på en profil af gangen.
Vær desuden opmærksom på, parametre til filtrering på dimensioner i denne rapport filtrerer
på de dimensioner som er opsat på anlægskortet og ikke på dimensionerne på den bogførte
post. Såfremt man ønsker at filtrere på dimensioner på de bogførte poster, fx til brug for
afstemning af finansbogholderiet, henvises til kuben NS_Anlæg.
3. Den færdige rapport

Den færdige rapport skal læses således, at ”Primo” indeholder alle bevægelser frem til den
valgte startdato, det vil i det viste eksempel sige anskaffelser og afskrivninger frem til og med
d. 31. december 2015. Herefter vises en række kolonner med de bogførte bevægelser i den
valgte periode, dvs. tilgang, afgang, afskrivning, og evt. ned- og opskrivning. Kolonnen
realiseret saldo viser herefter det realiserede beløb, når de bogførte bevægelser lægges til
primosaldoen.
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Hvis der i parameteren slutdato er valgt en dato, som ligger frem i tiden, har LDV foretaget en
beregning af de forventede afskrivninger på de oplysninger, som findes på anlægget. Kolonnen
Forventet Afskrivning viser disse beregnede afskrivninger og endelig viser kolonnen Forventet
saldo, hvad saldo vil være (i det viste eksempel d. 31. december 2016), såfremt der ikke
ændres ved de nuværende forudsætninger for et anlæg.
Ved at klikke på navnet for det enkelte anlæg er det desuden muligt at kalde rapporten
”Anlægsposter”, som viser stamdata og bevægelser på det enkelte anlæg.
4. Logbog for rapporten
Dato/Version
2020-01-23
Januar 2018
2015-05-26
2015-04-23
2014-02-18
2011-05-09
2011-03-17
2010-03-24
2009-11-12

2009-05-13

2009-03-31
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Bemærkning
Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio
2017
Tilrettet til version 3.0
Nyt design
Rettet så 0 vises korrekt ved eksport til Excel
Fjernet dimensioner der ikke anvendes i filter
Rettet udskrivningsidestr. til a4
Opgraderet til Reporting Services SQL 2008 r2
Fjernet multiselect i regnskabsparametervalg
1. Håndtering af scrapværdi samt poster ifm salg
af anlæg er rettet
2. Layout er rettet så sammenhængen mellem
kolonnerne fremgår tydeligere
1. Der filtreres på dimensioner opsat på
anlægskort
2. Viser nu hvis anlægget indeholder en forkert
eller ikke eksisterende anlægsbogføringsgruppe
1. Frigivelse af rapporten
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