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Eksempel i tekst

Hvis anskaffelse ikke kan fungere selvstændig kan det knytte sig til enten anlægsaktiv eller udstyr.
Hvis det ikke kan fungere selvstændig og det relaterer sig til anlægsaktivet, skal man være opmærksom på
•
•

Hvis det sker ifm. opbygning af forsøgsopstilling, så skal det tilføjes anlægsaktivet
Hvis det sker som en forbedring eller udvidelse af oprindeligt anlægsaktiv,
skal det have eget ID nr. og således selvstændigt afskrivningsforløb. (det skal så tilknyttes primæraktivet)

Et simpelt tænkt eksempel i forhold til den nye opdaterede anlægsinstruks, her forsøgsudstyr/forsøgsopstilling:
Lad os sige, at der er anskaffet et stort mikroskop (500.000 kr.), som også skal have en pc (20.000 kr.) for at
kunne fungere.
•

Mikroskopet kan ikke fungere uden pc’en, men pc’en kan fungere uden mikroskopet. Både pc´en og
mikroskopet skal have hver sit ID nr.
o Pc’en med eget ID nr. skal tilknyttes primæraktivet som vil være mikroskopet.
Da der er tale om Forsøgsudstyr/forsøgsopstilling og Pc’en fungerer selvstændigt og koster under
kr. 100.000 behandles den som anlæg der skal afskrives særskilt iht. afskrivningsperiode for en
pc.
o Mikroskopet vil være anlæg og afskrives over den årrække som er fastsat for dette.
o Lad os sige, at mikroskopet havde brug for en speciel udluftningsdel og denne ikke har nogen
selvstændig funktion, så skal denne del tilføjes til mikroskopet’s anskaffelsespris. (se tekst under
ovenstående figur)

•

Lad os sige, at der 3 mdr. senere købes et billigere mikroskop (200.000 kr.) (betjenes af oprindelig pc,
hvor man samtidig køber en stor tv fladskærm (50.000 kr.). I forbindelse med disse to nye anskaffelser er
der speciel lavet nogle ophæng, som kun kan benyttes til henholdsvis mikroskopet og fladskærms-tv (pris
pr. stk 5.000).
o Det nye mikroskop til 200.000 kr. registreres som anlæg med eget ID nr. og tilknyttes
primæraktivet (mikroskopet til kr. 500.000)
 Specielophæng til mikroskop kan ikke fungere selvstændigt da det er specielt lavet til
dette, hvorfor dette tilføjes aktivet (mikroskopet til kr. 200.000), hvormed udgiften på kr.
5.000 afskrives i takt med det tilhørende anlæg
o Tv fladskærmen til 50.000 kr. registreres som udstyr med eget ID nr., og tilknyttes
primæraktivet (mikroskopet til kr. 500.000). Da der er tale om et Forsøgsudstyr/forsøgsopstilling
behandles det som anlæg, der skal afskrives særskilt iht. afskrivningsperiode for et Tv fladskærm.
 Specielophæng til fladskærms-tv kan ikke fungere selvstændigt da det er specielt lavet til
dette, hvorfor dette tilføjes udstyret (Tv-skærmen), hvormed udgiften på kr. 5.000
afskrives i takt med det tilhørende udstyr.
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