Anlægsposter
RapportID: 20
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 viser et givent anlægs stamdata samt bevægelser på anlægget i den valgte periode.
Rapporten viser et enkelt anlæg af gangen.
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- og datovalg, 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.
NB: Vær desuden opmærksom på, at valg af dato har stor betydning for rapportens indhold.
Da anlæg typisk ”lever” over en længere periode, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende
med regnskabsåret, er det vigtigt, at vælge en startdato som sikrer, at alle bevægelser på
anlægget medtages i rapporten. Desuden viser rapporten de forventede afskrivninger, baseret
på oplysninger på anlægskortet, såfremt en fremtidig slutdato vælges.
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3. Den færdige rapport

4. Logbog for rapporten
Dato/Version
2020-01-23
2015-06-25
2014-02-18
2011-05-09
2011-03-17
2009-11-12

2009-05-20
2009-03-31
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Bemærkning
Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio
2017
Nyt design
Mindre rettelser
Rettet udskrivning side str. til a4
Opgraderet til Reporting Services SQL 2008 r2
1. Beløb vises med 2 decimaler
2. Layout rettet (indhold af kolonner venstrestillet)
3. Håndtering af scrapværdi samt poster ifm salg
af anlæg er rettet
1. Vis Dimensioner tilføjet i parametervalg
1. Frigivelse af rapporten
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