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DPR anläggningsregister – en kortfattad presentation
DPR Anläggningsregister är ett PC-program avsett för små och medelstora företag. Programmet är ett komplett
verktyg som klarar av att upprätthålla register över alla anläggningstillgångar. Utöver aktiebolagslagens krav på
ett anläggningsregister kan du med detta program beräkna avskrivningar inklusive maximalt tillåtna
överavskrivningar. Programmet kan även registrera marknads- och återanskaffningsvärde för alla tillgångar. Du
kan i programmet även registrera ett stort antal valfria uppgifter som ett företag kan vilja ha registrerade per
inventariepost
DPR Anläggningsregister är på många sätt annorlunda jämfört med de vanligaste program som hanterar
anläggningar och inventarier eftersom det innehåller flera finesser, som saknas i andra program. Bland annat kan
du till importera, från VALFRITT bokföringsprogram, alla inköp och försäljningar som skett under detta och
tidigare år, av inventarier, maskiner, fordon m m. Detta sker via SIE-fil i "Sie 4-format". Denna möjlighet till
automatisk import gör det möjligt, för dig som är redovisningskonsult eller revisor, att hjälpa alla dina klienter
att skapa ett ordnat anläggningsregister, som du kan hämta från årets, fjolårets och även tidigare års bokföringar.
Krav på hårdvara och operativsystem
Pc med Windows 95,98, Me, 2000, XP.
Programmet kan användas i nätverk.
Bildskärmens inställning bör vara 1024 x 768 punkter.
Målgrupper för programmet och programmets omfattning
Ett anläggningsregister skall ett aktiebolag ha enligt aktiebolagslagen. Även för enskild firma och
handelsbolag/kommanditbolag gäller detta krav i den nya bokföringslagen, om omsättningen överstiger 20
basbelopp (ca 800 000 kr). Det faller på sin egen orimlighet att samma anläggningsprogram kan vara det bästa
för enmansföretaget som stora företag. Trots detta har vi med DPR anläggningsregister lyckats med konststycket
att få programmet att passa även för större företags behov. Huvudmålgruppen för programmet är dock det lilla
företaget. Hur vi gjort för att åstadkomma den flexibilitet i egenskaperna som krävs för att passa ”nästan alla”
företag kan du läsa om nedan.
Ett mycket litet företag har ett anläggningsregister dels för att lagen kräver detta, dels för att det ska vara
möjligt att göra exakta beräkningar av avskrivning enligt plan och att tillämpa regeln om ”lägsta värde”
Ett större företag som kan ha flera tusen inventarier har fler behov än så för att föra ett felfritt och komplett
anläggningsregister. Det gäller att hålla reda på grejorna! En betydande administration av företagets
anläggningstillgångar behövs i ett stort företag, vilket ett ”mikroföretag” ofta avstår ifrån, dels för att
registreringen då blir mycket mer tidskrävande, dels för att man inte har så stort antal inventarier att hålla reda
på.
Programmet är gjort så att du ska slippa använda musen för att ge kommandon om du föredrar
"snabbkommandon" vilka aktiveras med alt-tangenten i kombination med en bokstav.
Så här arbetar du med programmet
När du startar programmet anger du i regel ett kundnummer. Då läses de tidigare registrerade inventarieposterna
in i programmet, du ser följande bild
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I regel uppdateras anläggningsregistret i ett småföretag en gång per år då även avskrivningarna av resp
inventariepost registreras, eventuella utrangeringar registreras också. Anskaffade poster kan importeras
AUTOMATISKT från företagets bokföring med hjälp av en SIE-fil. Klicka på ”Arkiv” sedan ”import SIE”, välj
önskad fil från bokföringen. Nu läggs alla inventarierna in. Det är en fördel om man i bokföringen har
specificerat resp inventariepost med en egen verif.text eller en egen radtext. Men detta är väl för dig med sinne
för ordning och reda en självklarhet.
Avskrivningarna: Klicka bara på knappen Avskrivning” och alla inventarierna skrivs av, enligt plan eller, om du
har så angivit, enligt den s k 30-%-regeln.
Om du vill räkna ut underlaget för överavskrivningar väljer du att öppna ett speciellt formulär:
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Vi utskrift väljer du följande formulär:

Den vanligaste utskriften ser ut så här:
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Det som är så uppskattat med DPR anläggningsregister är bland annat
-det går så snabbt att importera årets poster (ingen manuell registrering behövs i regel)
-utomordentligt enkelt att använda i övrigt
-ger ändå mycket stora möjligheter till mycket långtgående specificering av varje post
-utskrift kan ske till RTF-fil så att man kan efterbearbeta i Word eller Excel

