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Formål 
 

Denne aktivitetsbeskrivelse beskriver hvordan du sikrer at de rigtige indtægter eller udgifter bogføres og placeres på de 

rigtige konti, således at beslutninger tages på et korrekt grundlag med udgangspunkt i, hvordan du foretager en af-

stemning i KMD Opus. 

 

Forudsætninger og mulig efterbehandling 

 

Forudsætning for denne handling er:  

 at du skal foretage afstemninger i KMD Opus eller systemafstemninger 

 

Mulig efterbehandling efter denne handling er udført:  

 foretage afstemningen i KMD Opus 

Formålet med en afstemning 

 

Opgaven med afstemning af en artskonto, har til formål at sikre, at de rigtige indtægter eller udgifter bogføres og place-

res på de rigtige konti (fuldstændighed og nøjagtighed) således, at beslutninger tages på et korrekt grundlag. 

 

Ved afstemning af konti i artskontoplanen sikrer du, at posteringerne på artskontoen stemmer overens med et eksternt 

grundlag for eksempel et kontoudtog. Afstemningen fører til, at eventuelle fejl, bevidste eller ubevidste, afsløres og 

skal dermed kan korrigeres.  

 

Velfærdsministeriets krav til afstemninger 
 
Velfærdsministeriet udtrykker i deres vejledning ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” afsnit D at deres krav til 

attestation og afstemninger er, at 

 
”De enkelte registreringer kan henføres til et bilag og tidsmæssige placering i bogføringen. Registreringer af hver 
transaktion skal ske efter fastlagte og konsistente metoder. Der skal foretages regelmæssige afstemninger mellem 
registreringer og kasse- og likviditets-beholdningen, samt på øvrige beholdningskonti. Afstemning sikrer, at registre-
ringerne er aktuelle, og at der ikke er transaktioner, som ikke er registreret.”  

http://da.wikipedia.org/wiki/Konto
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Fremgangsmåde 
 

1. Kontroller saldoen på udligningskontoen i KMD Opus ved hjælp af FS10N.  

 

Se procedurebeskrivelsen for FS10N. 

 

 

2. Kontroller at saldoen på udligningskontoen går i nul.  

 

 En saldo på kontoen, er udtryk for hvad der står som åbne poster i Opus.  

 

3. Kontroller åbne posteringer for kontoen: Artskonto, debitor eller kreditor ved hjælp af FBL1N, FBL5N eller FBL3N. 

 

Se proceduren FBL5N_FBL1N_FBL3N - Vis eller ændr debitor-, kreditor- eller artskonto enkelt poster.  

4. Åben en ny session og udligne åbne poster automatisk for kontoen: Artskonto, debitor eller kreditor via allokerings-

feltet ved hjælp af F.13. 

 

Se proceduren F.13 - Udlign automatisk artskonto-, kreditor- eller debitor åbne poster (kontoafstemning).  

 Husk at kontrollere foreslåede udligning inden du eksekverer den. 

 Normalt vis udlignes kreditor automatisk, når betalingen sendes til KMD Udbetaling. Kreditor udlignes ved at 

debitere kreditor og kreditere remitteringskontoen for KMD Udbetaling.  

 

5. Kontroller antal åbentstående poster og foretage derefter manuel afstemning af kontoen ved hjælp af procedurer-

ne: 

 

 F-03_ F-44_F-32 - Udlign manuelt artskonto-, kreditor- eller debitor åbne poster (kontoafstemning) 

 F-04_F-30_F-51 - Bogfør med udlign (Udlign åbne poster på tværs af konti) 

 

6. Vælg  hvis du vil tilbage til udgangspunktet. 

Resultat 
 
Afstemning af konto i KMD Opus og herunder udligning af konto. 


