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Formål 
 

Denne aktivitetsbeskrivelse beskriver, hvordan du tilbagefører udlignende poster, der er udlignet i Finansregnskabet. 

 

Forudsætninger og mulig efterbehandling 
 

Forudsætning for denne handling er: 

 Et bilag skal tilbageføres, fordi det er udlignet forkert. 

 En betaling er send af sted til KMD Udbetaling, men KMD Udbetaling har afvist betalingen på grund af 

manglende specifikationer på bilaget. Bilaget skal derfor rettes og sendes til betaling igen. 

Mulig efterbehandling efter, at denne handling er udført: 

 Bogføring af bilag med korrekte specifikationer. 

 

Transaktionskode 
 

Transaktionskode Transaktionsnavn i KMD Opus 

FBRA Tilbagefør udlignende poster 

 

Fremgangsmåde 
 

Hvordan tilgår du aktiviteten i KMD Opus: 

Via menusti Økonomi  Finansregnskab  Debitorer/Kreditorer/Hovedbog Bilag  Tilba-

gefør udlignende poster 

Via transaktionskode FBRA 

1. Gå til nedenstående skærmbillede ved at taste transaktionskoden i kommandolinjen eller gå via menustien: 

Tilbagefør udlignede poster 
 

2. Indtast de krævede data (K) eller mulige data (M) i skærmbilledet: 
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Feltnavn K/M Beskrivelse 

Udligningsbilag 
K Bilagsnummer for det udlignede bilag. 

Firmakode K Indtast selskab 0020 for Albertslund Kommune eller 1000 

for Vestegnen. 

Regnskabsår K Nuværende regnskabsår. 

3. Vælg Bogfør (Ctrl+S) for at tilbageføre bilaget. 

  Hvis der ikke angives en bogføringsdato, bogføres bilaget under dagsdato. Brug søgehjælpefunktionen til at 

finde nummeret på det bilag, der skal tilbageføres, hvis du har glemt det. Dette gøres ved at vælge F6. Du kan 

få vist bilaget igen for at kontrollere det, før det tilbageføres. Vælg F5 for at gøre dette. 

4. Skriv bilagsnummeret ned, som står i Meddelelsen Document xxxxxxxxxx was posted in company code 
0020/1000. 

 Bemærk, at et bilag, der er blevet tilbageført, ikke kan tilbageføres igen. 

5. Vælg , hvis du vil tilbage til udgangspunktet. 

 

Resultat 
 

Udligningen er tilbageført, og posterne står igen som åbentstående på kontoen/kontiene. 


