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1. Anläggningsregister

Inledning
Denna lathund beskriver hur du hanterar anläggningstillgångar i anläggningsregistret.
Mer information finns i Medarbetarportalens under Stöd och service vid avsnittet
Ekonomi - Ekonomisystemet Raindance och Redovisningsfrågor>Anläggningstillgångar.

2. Anläggning 

Materiell anläggningstillgång

Anläggningstillgång
En anläggningstillgång ska för en fungerande enhet ha en ekonomisk livslängd på minst
3 år och ett ekonomiskt värde på minst 25 000 kr. Observera att båda villkoren måste
vara uppfyllda för att inköpet ska kunna bokföras som en anläggningstillgång.
Anläggningens värde ska bestå av de delar som tillsammans utgör en fungerande enhet.
För anläggningstillgångar finns olika anläggningstyper som alla slutar med det antal år
som gäller för avskrivningstiden, se nedan. Avskrivning görs varje månad i samband
med periodstängning.

Korttidsinvestering
Som korttidsinvestering räknas utrustning som har en varaktighet på över 1 år och ett
ekonomiskt värde på mer än 500 euro (5 000 SEK). Från och med 2018 bokförs dessa
direkt i resultaträkningen och hanteras i ett separat register. Läs mer i lathunden för
korttidsinvesteringar som du hittar i medarbetarportalen.

Läs mer om anläggningstillgångar (materiella och immateriella) samt
korttidsinvesteringar i medarbetarportalen under stöd & service – ekonomi.
Redovisningsfrågor,

https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/redovisningsfragor/anlaggningstillgangar

AR-grupp
Modulen för anläggningstillgångar hanteras av den grupp som är utsedd till att hantera
anläggningstillgångar. Denna grupp är uppdelad i olika campusgrupper vilket finns
beskrivet i medarbetarportalen.

Syftet med gruppen är att öka kvalitén för anläggningstillgångar samt att få en samsyn
kring hantering och utformning av anläggningsregistret.

https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/redovisningsfragor/anlaggningstillgangar
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Ansvar/arbetsuppgifter för AR-gruppen:

· Överlappningen inom gruppen vid ev sjukdom/semester
· Vara experterna och leda AR arbetet
· Besvara frågor från sin verksamhet
· Periodstängning, - kontroll och genomgång av anläggningsobjekt
· Träffas regelbundet för att utbyta tankar idéer och erfarenheter,

kunskapsöverföring.

Spegel av anläggningsregistret
För att samtliga ekonomiadministratörer ändå ska ha tillgång till anläggningsregistret
finns en spegel av anläggningsregistret i modulen Uppföljning, under Frågor & Analys,
bild: AR10 Anläggningstillgångar. Här finns också registret för korttidsinvesteringar,
bild: AR20 Korttidinvesteringar. Läs mer i lathund för respektive del, Register för
anläggningstillgångar och Register för korttidsinvesteringar.

Blankett EA42
Till fakturan eller bokföringsorden ska blankett EA42 fyllas i och bifogas för att
anläggningstillgången ska kunna hanteras i anläggningsregistret. Tanken är att detta ska
underlätta för klassificering mm för ekonomiadministratör/AR-person

Anläggningstyper
Här nedan visas en tabell över alla anläggningstyper. De som är gråtonade är vanligen
inte tillgängliga.

Typ Avskr.tid Beskrivning Avskr.typ Konto
DA03 3 Datorer och kringutrustning D03 122XX

DA05 5 Datorer och kringutrustning D05 122XX

DA99 -- Datorer och kringutrustning, fast slutdatum D99 122XX

TP05 5 Transportmedel utan registreringsnummer B05 124XX

TP10 10 Transportmedel utan registreringsnummer B10 124XX

BI05 5 Bilar mm med registreringsnummer B05 124XX

BI10 10 Bilar mm med registreringsnummer B10 124XX

MV03 3 Maskiner/Instrument M03 121XX

MV05 5 Maskiner/Instrument M05 121XX

MV10 10 Maskiner/Instrument M10 121XX

MV99 -- Maskiner/Instrument, fast slutdatum M99 121XX

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=871465
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MÖ05 5 Möbler och inredning P05 125XX

MÖ10 10 Möbler och inredning P10 125XX

KA00 0 Konst/Antikviteter, ingen avskrivning. Vanligen
passiv, öppnas vid behov.

K00 126XX

BY03 3 Förbättringsutgift på annans fastighet. Vanligen
passiv, öppnas vid behov.

F03 119XX

BY05 5 Förbättringsutgift på annans fastighet. Vanligen
passiv, öppnas vid behov.

F05 119XX

BY10 10 Förbättringsutgift på annans fastighet. Vanligen
passiv, öppnas vid behov.

F10 119XX

BY20 20 Förbättringsutgift på annans fastighet. Vanligen
passiv, öppnas vid behov.

F20 119XX

MA05 5 Markanläggning. Vanligen passiv. Öppnas vid
behov.

A05 113XX

MA10 10 Markanläggning. Vanligen passiv. Öppnas vid
behov.

A10 113XX

MA20 20 Markanläggning. Vanligen passiv. Öppnas vid
behov.

A20 113XX

IL03 3 Immateriell anläggningstillgång, licenser,
rättigheter mm. Vanligen passiv, öppnas vid
behov.

L03 104XX

IL05 5 Immateriell anläggningstillgång, licenser,
rättigheter mm. Vanligen passiv, öppnas vid
behov.

L05 104XX

IL99 - Immateriell anläggningstillgång, licenser,
rättigheter mm. Vanligen passiv, öppnas vid
behov. , fast slutdatum

L99 104XX

IU03 3 Immateriell anläggningstillgång,
utvecklingsverksamhet. Vanligen passiv,
öppnas vid behov.

U03 101XX

IU05 5 Immateriell anläggningstillgång,
utvecklingsverksamhet. Vanligen passiv,
öppnas vid behov.

U03 101XX

LB03 3 Aktivering av lokalprojekt. förbättringsutgift på
annans fastighet. Vanligen passiv.

F03 1199XX

LB05 5 Aktivering av lokalprojekt. förbättringsutgift på
annans fastighet. Vanligen passiv.

F05 119XX
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LB10 10 Aktivering av lokalprojekt. förbättringsutgift på
annans fastighet. Vanligen passiv.

F10 119XX

LD03 3 Aktivering av lokalprojekt, datorer och
kringutrustning. Vanligen passiv.

D03 122XX

LD05 5 Aktivering av lokalprojekt, datorer och
kringutrustning. Vanligen passiv.

D05 122XX

LD10 10 Aktivering av lokalprojekt, datorer och
kringutrustning. Vanligen passiv.

D10 122XX

LI03 3 Aktivering av lokalprojekt, maskiner och
instrument. Vanligen passiv.

M03 121XX

LI05 5 Aktivering av lokalprojekt, maskiner och
instrument. Vanligen passiv.

M05 121XX

LI10 10 Aktivering av lokalprojekt, maskiner och
instrument. Vanligen passiv

M10 121XX

LÖ05 5 Aktivering av lokalprojekt, övrigt.
Vanligen passiv

P05 125XX

LÖ10 10 Aktivering av lokalprojekt, övrigt.
Vanligen passiv

P10 125XX

LM05 5 Aktivering av lokalprojekt, möbler och inredning.
Vanligen passiv.

P05 125XX

LM10 10 Aktivering av lokalprojekt, möbler och inredning.
Vanligen passiv.

P10 125XX

Preliminärt anläggningsregister
När en leverantörsfaktura eller en bokföringsorder konteras på konto 10000 skapas ett
preliminärt anläggningsobjekt i samband med att fakturan/bokföringsorden får status
definitiv. Till fakturan eller bokföringsorden ska blankett EA42 fyllas i och bifogas för
att anläggningstillgången ska kunna hanteras i anläggningsregistret.

De preliminära objekten skapas och visas i anläggningsregistret när fakturan är
attesterad i sin helhet. För bokföringsorder gäller att de återfinns som preliminärt objekt
dagen efter att bokföringsorden attesterats i sin helhet.
Preliminära objekt behöver kompletteras med diverse uppgifter och föras över till det
definitiva anläggningsregistret för att avskrivningar ska kunna starta. I samband med
överföringen flyttas automatiskt anläggningen från konto 10000 till det balanskonto
som hör ihop med vald anläggningstyp (ATV), se föregående sidor.
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Månadsskiften

I anläggningsregistret är endast en månad öppen i taget. Det medför att efter ett
månadsskifte öppnas inte den nya perioden i anläggningsregistret förrän avskrivningar
har körts för den förra perioden. T.ex. den 5 april är endast mars öppet i
anläggningsregistret. Den 7 april körs avskrivningar och då öppnas april i
anläggningsregistret och du kan därefter ta hand om anläggningar med anskaffningsdag
i april. Observera att det här är ett exempel och inte sammanfaller med årets plan för
avskrivning.

Tre datum i anläggningsregistret:
1. Anskaffningsdatum ska vara den första i samma månad som

leverantörsfakturans slutkonteringsdatum. Du får med automatik rätt månad så
du behöver bara ändra dag till den första i månaden.

2. Verifikationsdatum för överföring, här ges dagens datum automatiskt när endast
en period är öppen i redovisningen. När två perioder är öppna måste du fylla i ett
datum. Välj samma period som i leverantörsfakturans slutkonteringsdatum.

3. Slutdatum för planmässig avskrivning, det här datumet ska bara anges för
anläggningstyperna DA99 och MV99. Här ska du fylla i den första i den månad
som den sista avskrivningen ska göras för. Dessa anläggningstyper är normalt
inte öppna för användning. Kontakta avdelningen för ekonomi och upphandling
(AEU) om anläggningstypen behövs.

Observera att alla preliminära anläggningsobjekt för föregående period ska vara
definitiva innan avskrivningarna för perioden körs. Du får ingen info om att objektet
skapats, kontrollera därför regelbundet dina preliminära anläggningar.

Överföring av preliminär anläggning
Urvalsbilden ligger kvar tills du ändrar den. Ställer du in din urvalsbild så som visas här
nedan kan du snabbt söka fram och se om det finns preliminära objekt att ta hand om.

Avancerat → Anläggning → Preliminära → Registrering
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-Urval-
Org enhet Fyll i din organisatoriska enhet.
Status Markera Ny och Behandlad.

Enter

Dina preliminära anläggningar listas här. Det prel objektnr är samma som
leverantörsfakturans slutkonteringsverifikationsnummer eller verifikationsnummer som
bokföringsordern, löpnr är numret på den rad där konteringen konto 10000 är bokförd
med radtypen Anlägg.

https://uu.raindancesaas.se/rptest/faces/portal/menu/mainpage.xhtml?windowid=30d
https://uu.raindancesaas.se/rptest/faces/portal/menu/mainpage.xhtml?windowid=30d
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Komplettera anläggningsregistret
Dubbelklicka på det objekt du vill komplettera alt. ange id och löpnummer.

Visa verifikat och Visa faktura
I den bild som nu visas av den preliminära anläggningen finns två knappar, Visa

verifikation och Visa faktura. Knappen Visa verifikation visar verifikat som är kopplade till
anläggningsobjektet, oftast fakturans slutkontering eller bokföringsorden. Klickar du
istället på knappen Visa faktura kommer du direkt till fakturavisning.

Blankett EA42
Kontrollera att blankett EA42 finns bifogad till fakturan/bokföringsordern och att den
innehåller de uppgifter som krävs för att du ska kunna definitivsätta anläggningen.
Eftersom blanketten har bifogats fakturan eller bokföringsordern får du via knapparna,
Visa verifikation eller Visa faktura  plocka upp blanketten. Hur du gör finns beskrivet i
lathunden för leverantörsfaktura eller bokföringsorder.
Fyll i eller ändra endast i fälten enligt nedan. Övriga uppgifter som behövs är redan
överförda från leverantörsfakturan eller bokföringsordern.

-Anläggning-
Benämning Den text som anges på konteringsraden kommer med

automatik in i detta fält. Benämningen kan ändras innan
överföring sker till det definitiva anläggningsregistret. Tänk
på att ange en beskrivande text som kan underlätta för
identifikation vid exempelvis inventering.

Typ Ange anläggningstyp t.ex. DA03. (Anläggningstyperna hittar
du i Anläggningar>Registervård>Anläggningstyp>Visning
och på sidan 2-3 i denna lathund.)

https://uu.raindancesaas.se/rptest/faces/portal/menu/mainpage.xhtml?windowid=373
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
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-Diverse-
Antal Ändras om det är fler.

Ek. livslängd Siffran är beroende på avskrivningstid. Det ska vara samma
siffra som i typ t.ex. 3 om typen är DA03.

-Datum-
Anskaffning OBS! Måste ändras till dag 01 i månaden för att

anläggningen ska skrivas av hel månad.

Planmässig avskr slut Används endast för anläggningstyperna DA99 och MV99

-Fria fält-

PROJEKT Hämtas från konteringen
VSH Hämtas från konteringen
AKTIV Hämtas från konteringen
MOTP Hämtas från konteringen
FINANS Hämtas från konteringen

SAMANL Används om flera anläggningsobjekt behöver samlas. För
lokalprojekt ska koden vara diarienumret. För att kunna
använda koden behöver den läggas upp. Kontakta AEU via
ekonomisupport@uadm.uu.se för upplägg.

LANDSKOD Ange i vilket land anläggningen är placerad. (Sverige har
koden SE).

LÅNEFINANS J/N Ange om anläggningstillgången ska lånefinansieras eller
inte (se finansiär Ja = 100000, nej för övriga finansiärer)

FÖRSFIN Anges ej. Denna kod används vid försäljning av
anläggningstillgång.

Placering Fyll i var anläggningen finns, rumsnummer etc. Om raderna
inte räcker till finns funktionen Anteckning som du hittar som
en knapp på knapplisten. Där kan du fylla på med mer info.

Serienr mm Här anges serienummer eller annat ID-nummer

Inventeringsdatum Datum då anläggningen faktiskt verifierades

Inventeringsförrättare Ange vem som är inventeringsförrättare

URL-länk Länk till externt system

mailto:ekonomisupport@uadm.uu.se
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Övrigt Övrig information

Enter

Efter att du tryckt enter har nu anläggningen status Behandlad. Om du vill slå samman
flera preliminära objekt till ett eller om du vill dela upp det på flera olika definitiva
anläggningsobjekt ska du inte fortsätta här. Läs i stället mer om i hopslagning och
uppdelning längre fram i denna lathund.

Överf Klicka på knappen för Överf.

-Överföring till definitiv anl-

Def anläggningsid Välj ett av de tre nedanstående alternativen.

https://uu.raindancesaas.se/rptest/faces/portal/menu/mainpage.xhtml?windowid=373
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AnläggningsID
Här nedan beskrivs tre olika sätt att för att definitivsätta en anläggning. Välj ett av
följande tre alternativ, beroende på om det är en ny anläggning, en komplettering eller
en tilläggsinvestering.

Alternativ 1 Ny anläggning
Definitivt anläggningsid Används om du vill skapa en ny anläggning med ett nytt

anläggningsID. Ger ett automatiskt nummer, du ska inte fylla
i något här.

Verifikationsdatum Ges automatiskt utom vid månadsskiften. Verdatum ska då
vara i samma månad som anskaffningsdatum.

Aut.nrserie Överföring till Definitiv anläggning sker när du
klickar på knappen för Aut.nrserie.
Du får ett meddelande Def. anläggning skapad, svara Ok.

Din anläggning har nu status Definitiv och kommer att tas
med vid nästa avskrivningstillfälle. Anläggningen har nu fått
ett definitivt objektnr som visas i bild ungefär mitt på sidan.

Alternativ 2 Komplettering av anläggning eller flera konteringar
Definitivt anläggningsid Om det är anläggningsobjekt som ska komplettera ett

anläggningsobjekt från ett tidigare bokföringsår eller om
objektet ska delas mellan två olika projekt (eller VSH) anges
samma anläggningsid men ett nytt löpnr. (T.ex. DOR: 1234-
0 nytt objekt 1234-1)
Fyll manuellt i ID som ska vara samma som det tidigare
anläggningsobjektet men ange ett nytt löpnr (oftast 1).

Verifikationsdatum Ges automatiskt utom vid månadsskiften. Verdatum ska då
vara i samma månad och anskaffningsdatum.
Enter

Din anläggning har nu status Definitiv och kommer att tas med vid nästa
avskrivningstillfälle. Du får ett meddelande Def. anläggning skapad, svara Ok.

Alternativ 3 Tilläggsinvestering
Definitivt anläggningsid Om ett anläggningsobjekt är en tilläggsinvestering till ett

tidigare anläggningsobjekt under samma bokföringsår med
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samma kontering och anläggningstyp anges här det definitiva
anläggningsid och löpnummer.

Verifikationsdatum Ges automatiskt utom vid månadsskiften. Verdatum ska då
vara i samma månad och anskaffningsdatum.

Tilläggsinvestering Markeras vid tilläggsinvestering.
Enter

Din anläggning har nu status Definitiv och kommer att tas med vid nästa
avskrivningstillfälle. Du får ett meddelande Def. anläggning skapad, svara Ok.

OBS! Tilläggsinvestering kan endast göras på årets inköpta utrustning om alla kodfält
och anläggningstyp överensstämmer. Avser inköpen komplettering till tidigare års
utrustning ska definitivt anläggningsnummer anges antingen manuellt med nytt löpnr
eller automatiskt. Vid delbetalning ska tilläggsinvestering tillämpas.

Manuellt ID-nr används om anskaffningen avser en komplettering av tidigare års
utrustning eller om konteringsfälten eller anläggningstyp inte överensstämmer. (T.ex.
DOR, ID:1234-0 nytt ID: 1234-1.) På så vis kan avskrivningar ske för respektive
kontering men eftersom samma ID angivits ser du att det gäller samma anläggning.
Observera att det även finns en summeringsknapp om objektet har flera löpnummer.

Vanliga felmeddelanden för preliminära anläggningar
Här visas de vanligaste felmeddelanden i POR.

Datumet ligger utanför tillåtet datumintervall, se SYV.
Åtgärd: Backa med Escape och ändra anskaffningsdagen till den

första i månaden.

Eller
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Backa med Escape. Perioden är ännu inte öppen i
anläggningsregistret. Vänta tills avskrivning för föregående
period är klar och AEU öppnat AR.

För litet: min 010102

Åtgärd: Klicka på Ok och fyll i verifikationsdatum. Fortsätt sedan
som tidigare.
Observera att om du ska ha ett automatiskt nummer ska du
inte trycka enter utan gå direkt och klicka på knappen
Aut.nummerserie som du hittar på knapplisten.

Åtgärd: Klicka på Ok och fyll i planmässig avskr slut i
datumkolumnen och tryck enter. Fortsätt sedan som tidigare.

Status måste vara ”Behandlad” vid överföring.

Åtgärd: Klicka på Ok och tryck enter för att få anläggningen
behandlad. Om alla obligatoriska uppgifter inte är ifyllda
ändras inte status. Gå då tillbaka till sid 9 i lathunden och
fyll i uppgifterna enl beskrivningen. Tryck därefter enter för
att få anläggningen till status behandlad.

Kostnadsbokförd anläggningstillgång
Om du kostnadsbokfört en anläggningstillgång kan du rätta det genom att i en
bokföringsorder boka om från kostnadskonto till konto 10000. När verifikatet är
definitivt har ett preliminärt anläggningsobjekt skapats och du kan ta hand om det på
samma sätt som om det skapats via leverantörsreskontran. Observera att det inte visas i
anläggningsregistrer förrän dagen efter genomförd attest.
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Sammanslagning av preliminära anläggningsobjekt
Med den här funktionen slår du samman flera preliminära anläggningar till en definitiv i
samband med överföring. Detta kan t ex vara aktuellt när en investering består av en
maskin från en leverantör, installation från en annan och elinkoppling från en tredje.

Innan du kan slå samman alla inblandade preliminära anläggningsobjekt behöver de ha
status Behandlad samt samma anläggningstyp, se avsnittet överföring av preliminär
anläggning ovan.

Sammanslagning
Avancerat → Anläggning → Preliminära → Sammanslagning

Sök i listan fram alla anläggningar med status behandlad för din org.enhet.

https://uu.raindancesaas.se/rptest/faces/portal/menu/mainpage.xhtml?windowid=30d
https://uu.raindancesaas.se/rptest/faces/portal/menu/mainpage.xhtml?windowid=a59
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Nu visas de anläggningsobjekt för din org.enhet som har status behandlad.

I fönstret markerar du de preliminära anläggningar som ska summeras till en definitiv
anläggning. Klicka sedan på OK.

Du ska nu ange anläggningsid för den sammanslagna anläggningen.

Vill du skapa ett automatiskt anläggningsid klickar du på Aut. nrserie.

Om du vill göra en tilläggsinvestering anger du till vilken anläggning investeringen ska
göras.
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Följande fönster visas för komplettering av den sammanslagna anläggningen:

Anskaffningsvärdet är summan av anskaffningsbelopp för de preliminära anläggningar
du valt. Verifikationsdatum kan ändras, som förslag ges dagens datum.

Du måste komplettera anläggningen med övriga uppgifter innan den läggs upp i
definitiva anläggningsregistret.

Klicka på Ok och anläggningen läggs upp i det definitiva anläggningsregistret.

Uppdelning av preliminära anläggningsobjekt
Ett preliminärt objekt kan ibland behöva delas upp på flera objekt för att t.ex.
konteringen skiljer sig åt och att det i leverantörsfakturan/bokföringsorden skapades
bara en kontering på konto 10000.
För att dela upp ska alla inblandade preliminära anläggningsobjekt ha status Behandlad
samt samma anläggningstyp, se avsnittet överföring av preliminär anläggning ovan.
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Avancerat → Anläggning → Preliminära → Uppdelning

Sök i listan fram alla anläggningar med status behandlad för din enhet.

Nu visas de anläggningsobjekt för din org.enhet som har status behandlad.

https://uu.raindancesaas.se/rptest/faces/portal/menu/mainpage.xhtml?windowid=30d
https://uu.raindancesaas.se/rptest/faces/portal/menu/mainpage.xhtml?windowid=a59
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Dubbelklicka på det anläggningsobjekt som du vill dela.

Du får nu möjlighet att ändra i anläggningsobjektet före delning.
Tänk på att de delade objekten kommer att ha samma uppgifter registrerade i definitiva
registret.
Nr Anges om du vill ändra någon rad, annars lämnas den blank

Anläggningsnr Om du vill ha ett automatiskt nummer fyller du först i övriga
fält och klickar sedan på Aut.nummerserie. Du kan även välja
att själv ge anläggningen ett ID. Läs mer om anläggningsid,
ovan alt. 1 och 2.

ORG Fyll önskade val.
PROJEKT

VSH

Anskaffningsvärde Ange det belopp som det första anläggningsobjektet ska ha
som anskaffningsvärde. Nästa objekt får sedan sin del o.s.v.
tills hela anskaffningsbeloppet från det preliminära objektet är
fördelat.

Antal Ange hur många enheter som avses.

T Ange här ett J om du vill göra en tilläggsinvestering annars N.

AKTIV Fyll i önskat val.
MOTP

FINANS
SAMANL

LANDSKOD Obs Sverige har koden SE
LÅNEFINANS

FÖRSFIN Anges ej. Denna kod används vid försäljning av
anläggningstillgång.

Enter/Aut.nummerserie
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Fyll sedan på med ytterligare rader till allt är fördelat.

Klicka sedan på knappen Överf

Du får nu frågan om du vill genomföra överföringen.

Ja

Verifikationsdatum Ange datum

Enter
Du får nu ett meddelande om att överföringen är genomförd.

Strykning av preliminär anläggningstillgång
Ibland kan det bli aktuellt att stryka ett preliminärt anläggningsobjekt, t.ex när rättelser
av bokföringen har gjorts så att det skapats både en kredit- och debetpost i det
preliminära registret som inte ska bli definitiva anläggningar.

En strykning av ett preliminärt anläggningsobjekt påverkar inte huvudboken.
Endast anläggningsobjekt med status Ny eller Behandlad kan strykas.

Strykning kan endast göras av ett anläggningsobjekt i taget. Finns behov för
masstrykning kontakta AEU för hjälp.

Observera att om du stryker en preliminär anläggning går det inte att ångra. Tänk
därför noga igenom i fall objektet ska strykas eller inte.
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För att stryka en anläggning går du via
Avancerat → Anläggning → Preliminära→ Registrering

· Plocka upp en anläggning
· Klicka på knappen för stryk (papperskorgen) på knapplisten

· Svara ja på kontrollfrågan om du vill stryka anläggningen.

Det finns ett kommando som heter Strykning men det används inte förnärvarande.

Använder du det kommandot visas en sida som bara är till för information.

https://uu.raindancesaas.se/rptest/faces/portal/menu/mainpage.xhtml?windowid=30d
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Definitivt anläggningsregister

Registrera anläggning direkt i DOR
Här nedan följer en beskrivning om hur du skapar ett anläggningsobjekt direkt i DOR

Avancerat → Anläggning → Definitiva → Registrering

Aut.nrserie Klicka på knappen för Automatisk nummerserie

-Anläggning-
Benämning Beskrivning av anläggningen och identitet om sådan finns.

Typ Ange anläggningstyp t.ex. DA03. (Anläggningstyperna hittar
du i början av detta dokument och i kommando ATV.)

-Diverse-
ORG Ange org.enhet.

Anskaffn.värde Fyll i värdet. Kan ev. vara noll men oftast ska belopp anges,
se ovan.



Uppsala universitet Raindance 2022-09-28
Avd för ekonomi och upphandling

24

Antal Ändras om det är fler.

Ek. livslängd Siffran är beroende på anläggning och avskrivningstid. Det
ska vara samma siffra som i typ t.ex. 3 om typen är DA03.

Leverantör Ange ev leverantör.

-Datum-
Anskaffning OBS! Anges alltid till 01 i månaden för att anläggningen ska

skrivas av hel månad. (För leasingavtal anges samma månad
som i avtalet.) Avser anläggningen en korrigering av en
tidigare kostnadsbokföring anges samma månad som
leverantörsfakturans slutkonteringsverifikation.

Planmässig avskr slut Anges endast för anläggningstyperna DA99 och MV99

-Fria fält-
PROJEKT
VSH
AKTIV
FINASIÄR
SAMAL
LANDSKOD Obs att Sverige har kod SE
LÅNEFINANS

FÖRSFIN Anges ej. Denna kod används vid försäljning av
anläggningstillgång.

-Avskrivningstyp-
Planmässig Ges automatiskt utifrån anläggningstypen.

-Fria texter-
Placering Fyll i var anläggningen finns, rumsnummer etc. Om raderna

inte räcker till finns funktionen Anteckning som du hittar som
en knapp på knapplisten. Där kan du fylla på med mer info.

Serienr mm Här anges serienummer eller annat ID-nummer

Inventeringsdatum Datum för genomförd inventering

Inventeringsförrättare Ange vem som är inventeringsförrättare

URL-länk Länk till externt system

Övrigt Övrig information
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Enter

Vilket datum skall Ange samma datum som i fältet för anskaffnings-
investeringen uppdatera datum.
historiken med?

Enter

Nu har anläggningen status Definitiv

Ändra kontering på ett definitivt anläggningsobjekt
Om du behöver ändra kontering, t.ex. projektkod på ett redan definitivt
anläggningsobjekt.
Observera att om du vill ändra kontering på ett anläggningsobjekt med
anskaffningsdatum från tidigare år behöver du kontakta AEU som då öppnar tillfälligt
så att du kan genomföra ändringen.

Avancerat → Anläggning → Definitiva → Registrering
ID Ange det definitiva anläggningsobjektets nummer
Löpnr Ang löpnummer för det definitiva anläggningsobjektet

Enter

Nu visa objektet på skärmen och du kan gå vidare till den kod
som ska ändras. Efter ändring tycker du
Enter
Ange verifikationsdatum för flyttning
Enter

Systemet skapar nu en omföringsverifikation som flyttar balanskonton. Om du vill flytta
årets redan bokförda avskrivningskostnader kan det göras med en bokföringsorder i
portalen. Kommande avskrivningskostnader kommer nu att belasta den nya
konteringen. Du kan manuellt koppla omföringsverifikationen till anläggningsobjektet,
läs mer under avsnittet Visa och koppla verifikat till ett anläggningsobjekt.

Vill du se verifikationen för ändringen i anläggningsregistret kan du i DOR/DOV klicka
på knappen Historik och där i listan först dubbelklicka på önskad verifikation för att
slutligen klicka på knappen Visa verif. Du kommer då in i kommando VRH i EK och här
visas hela verifikationen.
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Visning av definitiv anläggning

Avancerat → Anläggning → Definitiva → Visning

-Urval definitiva anläggningar-
Utökad söklista Markera utökad söklista så får du mer information i nästa

bild.
ORG Fyll i din organisatoriska enhet.

Status Markera önskad status
Definitiv, Bearbetad, Helt avskr, Utrangerad, Såld eller
omklassificerad.

Du kan även välja att söka fram t.ex. anläggningar till ett
visst projekt genom att ange projekt-intervallet i fria fält.

Genom knappen Avancerat kan du även söka fram
anläggningsobjekt utifrån fältet Benämning. Fälten fylls i
med önskad text, kombinera med stjärna (*) före och/eller
efter texten. Fälten kan också kombineras med varandra. Obs
att den lista som visas över träffarna inte innehåller någon
kolumn för fälten Benämning eller Ort. Dessa fält visas bara
när du går vidare in på ett objekt (dubbelklicka på önskat
objekt).
Enter
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Dina definitiva anläggningar listas här. Listan är sorteringsbar.

Dubbelklicka på det objekt du vill titta på alt. ange id och löpnummer följt av enter-
tryckning.

Nu visas informationen om det definitiva anläggningsobjektet. Du ser även det
preliminära objektnr som är lika med verifikationsnr i leverantörsfakturans
slutkontering eller verifikationsnummer för omföringen som tillhör anläggningen.
Löpnr (siffran efter strecket) visar vilken rad i verifikationen som anläggningen är
bokförd på.

Vill du se mer om avskrivningar till visad anläggning klickar du på knappen Övriga data.
Här visas när senaste avskrivning är gjord, vilket belopp, hur mycket som är avskrivet i
år, totalt och vilket restvärde anläggningen har.

Klickar du på knappen Historik visas en lista över de verifikationer som hör till
anläggningen. Om du dubbelklickar på en verifikation visas mer information om den.
T.ex. ser du vem som skapat den och när.

Vill du gå vidare och se verifikationen kan du klicka på knappen Visa verifikation

Klickar du på knappen Visa faktura kommer du till fakturavisning

Under knappen Anteckning kan du skriva in längre meddelanden om objektet som inte
ryms under Ort. Dessa anteckningar kan du sedan välja att skriva ut under DOU.

Genom knappen Visa verifikation kan du se de verifikationer som är kopplade till
anläggningsobjektet. Denna funktion finns för anläggningsobjekt skapade från och med
20180101. Vill du se tidigare anläggningstillgångar måste du gå till gamla Raindance
och där välja företag 600 för perioden från 070223, vill du se verifikationer för perioden
070223-081231 måste du byta till företag 500.
Dubbelklicka på önskad verifikation för att se hela verifikationen. Om verifikationen
hör till en faktura visas nu knappen Visa faktura på knapplisten. Klickar du på den
kommer du vidare till fakturavisning.
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Finns inga verifikationer kopplade erbjuds du att koppla. Läs mer under avsnittet Visa
och koppla verifikat till ett anläggningsobjekt.

Om anläggningen hör ihop med andra, d.v.s. det finns flera anläggningar med samma
Idnr fast olika löpnr, kan de summeras genom att du klickar på knappen Visa totaler för

anläggningsid.

Visa och koppla verifikat till ett anläggningsobjekt
Du kan koppla ett verifikat manuellt till anläggningsobjektet. T.ex. om du omför från ett
kostnadskonto då investeringen tidigare varit bokförd som kostnad eller om det avser ett
leasingavtal.
Koppling av verifikationer kan göras både till preliminära och definitiva objekt. Det kan
göras i samband med skapandet av objektet eller i efterhand. Det går även att koppla
flera verifikationer till samma anläggningsobjekt.
Ta bort kopplade verifikationer kan endast göras i kommando DOR.

Visa kopplad verifikation
Om anläggningsobjektet skapas från leverantörsfakturans slutkontering eller från en
omföring och radtypen ”Anlägg” kopplas automatiskt verifikationen till anläggningen.
Denna verifikation och ev andra kopplade verifikationer kan du sedan se under knappen
Visa verifikation. När du klickar på knappen visas en lista över kopplade verifikationer.
Dubbelklicka på den du vill se och hela verifikationen visas. Om verifikationen är en
slutkontering till en leverantörsfaktura visas nu knappen Visa faktura på knapplisten.
Klickar du på den kommer du vidare till fakturavisning.
Vill du se tidigare anläggningstillgångar måste du gå till gamla Raindance och där välja
företag 600 för perioden från 070223, vill du se verifikationer för perioden 070223-
081231 måste du byta till företag 500.

Ny koppling av verifikation
Efter att du skapat ditt anläggningsobjekt och det har status definitiv, klickar du på
knappen Visa verifikation.

Finns inga verifikationer kopplade får du frågan om du vill koppla en verifikation till
anläggningen?

Ja

Bokföringsår Ange bokföringsår för verifikatet

Vernr Ange det verifikationsnummer som ska kopplas till
anläggningen.

Rad Ange ev. radnr där investeringen återfinns i verifikatet.
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Enter

Du får nu frågan om du vill koppla angiven verifikation till anläggning?

Svarar du ja kommer nu tillbaka till anläggningen.

Koppla flera verifikat till samman anläggningsobjekt
Om det redan finns verifikationer kopplade till anläggningen får du, när du klickar på
knappen Visa verifikation, fram en lista med de verifikationer som är kopplade till
anläggningen. Vill du koppla fler verifikationer till objektet klickar du på knappen Ny

verkopp. Du får då frågan om du vill koppla verifikation till anläggningen, se ovan.

Ta bort koppling
Det finns även möjlighet att ta bort kopplade verifikationer genom att istället klicka på
knappen Stryk objekt efter att du markerat en verifikation under knappen Visa verif.

Bifoga dokument till ett anläggningsobjekt
Du kan genom knappen bilagor bifoga dokument/filer till ett definitivt
anläggningsobjekt.
Från kommando registrering kan du i anläggningsobjektet öppna funktionen genom att
klicka på knappen Bilagor. Systemet öppnar nu en ny sida och här kan du lägga till eller
ta bort redan bifogade filer.

Vill du öppna ett bifogat dokument genom att använda samma knapp, bifoga dokument,
men sedan dubbelklicka på dokumentet som då kommer att öppna sig i ett nytt fönster.

Uppdelning, omflyttning (sammanslagning) av definitiva
anläggningsobjekt
Med den här funktionen kan du både göra omflyttning och utfördelning av
anläggningar. Omflyttning innebär att du flyttar en del av anskaffningsvärdet och
motsvarande del av ackumulerade avskrivningar till en befintlig, definitiv anläggning.
Utfördelning innebär att du flyttar en del av anskaffningsvärdet och motsvarande del av
ackumulerade avskrivningar till en ny, definitiv anläggning. Även ett objekt som är
överfört till det definitiva registret är möjligt att dela eller att lägga ihop.  Det är också
denna funktion du ska använda för sammanslagning, dvs att flyttar en eller flera delar
till ett annat anläggningsobjekt.
Uppdelning/sammanslagning av definitiva objekt kan göras på två sätt. Antingen flyttas
objektet till ett befintligt definitivt objekt (omflyttning) eller så får det avstyckade
objektet ett helt nytt definitivt objektnummer (utfördelning). I båda fallen flyttas
anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar till det nya objektet. Eventuella
avskrivningskostnader för året, konto 691xx måste omföras manuellt.
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Observera att om anläggningsobjektet har ett anskaffningsdatum före innevarande år
måste AEUs systemgrupp kontaktas så att anskaffningsperioden kan öppnas.
Avancerat → Anläggning → Definitiva → Uppdelning

Sök i listan och plocka fram det anläggningsobjekt som du vill dela.
Enter

Ange verifikationsdatum Ange verifikationsdatum för utfördelning/omflyttning

Enter
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Anläggningsid Fyll i det anläggningsid och löpnummer som du vill att den
nya delen ska få. Eller klicka på knappen Aut nummerserie för
automatiskt nummer efter att du angett belopp.

Belopp Fyll i hur stor del som ska flyttas/fördelas. Du kan välja att
dela upp utifrån belopp, antal eller procent.

Enter/Aut.nummerserie.

Du får nu upp en bild över den utfördelade delen. Här finns möjlighet att ändra antal.
Du kan efter genomförd utfördelning byta kontering i kommando DOR.
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Enter

När följande bild visas kan du välja att fördela flera anläggningar från samma
anläggningsobjekt. När du klar markerar du Överför till EK

Enter

Du får nu ett meddelande om att överföringen är genomförd.
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