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Formål 
 

Denne aktivitetsbeskrivelse beskriver, hvordan du kan udligne åbne poster automatisk for kreditorer, debitorer og ho-

vedbogskonti. Debitorer og kreditorer er sat op til at kunne udlignes automatisk, hvis saldoen for åbenstående poster 

med ens fakturareference går i nul. Artskonti er sat op til at kunne udlignes automatisk, hvis saldoen for åbenstående 

poster med ens allokeringsfelt går i nul. Dette gælder for alle selskaber med undtagelse af artskonto 95910040, som 

findes i Albertslund Kommunes eller Vestegnens kontoplan. Denne kontos udligningskriterium er ydelsesmodtager-

nummeret. 

 

Hvis saldoen på posterne er nul, kan der fås en liste over, hvad der ikke kan udlignes på basis af ovenstående nævnte 

kriterier. 

 

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

debitere kreditor og kreditere remitteringskontoen for KMD Udbetaling.  

 

Balancekonti i Finansregnskabet, der er sat op som udligningskonti (hvilket vil sige, at feltet ”Styring af åbne poster” er 

markeret på kontoens stamdata), kan udlignes. For mellemregningskonti og andre balancekonti, hvor der løbende 

foretages afstemninger, skal der foretages udligning i KMD Opus, så der ved senere afstemning kun udsøges på de 

åbne poster, det vil sige de poster, der ikke stemmer. 

 

 Fejlkontiene i forbindelse med eksterne posteringer fra fagsystemerne til KMD Opus skal udlignes ved at 

anvende denne aktivitetsbeskrivelse.  

Forudsætninger og mulig efterbehandling 
 

Forudsætning for denne handling er: 

 Artskonti skal være sat op som udligningskonto. 

 Kontoen skal indeholde åbne poster. 

 

 

 

Mulig efterbehandling efter, at denne handling er udført: 

 Opfølgning på afstemte og ikke afstemte poster 

 Manuel kontoudligning 
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 Udligning mellem konti 

Transaktionskode 
 

Transaktionskode Transaktionsnavn i KMD Opus 

F.13 Uden specifikation af udligningsvaluta 

 

Fremgangsmåde 
 

Hvordan tilgår du aktiviteten i KMD Opus: 

Via menusti Økonomi  Finansregnskab  Hovedbog/Kreditorer/Debitorer  Periodiske 

arbejder  Udlign automatisk  Uden specifikation af udligningsvaluta 

Via transaktionskode F.13 

 I nedenstående er taget udgangspunkt i artskontoudligningen, idet det er den, der vil blive anvendt mest i 

Kommunen. Præcist det samme gør sig gældende for udligning af kreditor- og debitorkonti. Du skal derfor er-

statte artskonto med debitor- eller kreditorkonto for at udligne disse kontis poster. 

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

Automatisk udligning 
 

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

Feltnavn K/M Beskrivelse 

Firmakode K Indtast selskab 0020 for Albertslund Kommune eller 1000 

for Vestegnen. 

Regnskabsår K Indtast indeværende regnskabsår. 

Selekter debitorer M Indtast debitor, hvis du ønsker automatisk at udligne kredi-

tors åbne poster. 

Selekter kreditorer M Indtast kreditor, hvis du ønsker automatisk at udligne kredi-

torer åbne poster. 

Selekter hovedbogskonti M Indtast artskonti, hvis du ønsker automatisk at udligne arts-

kontos åbne poster. I dette eksempel indtaster du den arts-

konto, du ønsker at udligne. 

Testkørsel K Sæt hak i testkørsel. 

Bilag der kan udlignes K Sæt hak for kun at se et forslag til hvilke bilag kan udlignes 

via kriterierne: 

Debitorer og kreditorer: Fakturareferencen, det vil sige faktu-

ranummeret på originalfakturaen. 

Artskonti: Allokeringsfeltet 
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 Det anbefales at have enkeltpostlisten for kontoen åben og med subtotaler på de kriterier, som du ønsker, at 

posterne skal udlignes på. I forbindelse med udligning af fejlkonti anbefales det at addere bilagstopteksten 

(= KMD maskinnummeret) til listen. Derefter dannes først en sumtotal ved at placere cursor i feltet allokering 

og klikke på . Derefter klikkes igen på , og bilagstopteksten adderes til listen, og der klikkes på 

. Du skal anvende denne liste lige om lidt. 

3. Vælg , og nedenstående skærmbillede fremkommer: 

Udlign artskonto Behandl åbne poster 
 

4. Kontroller i henhold til enkeltpostlisten for kontoen, at det er de åbne poster, du ønsker udlignet. 

5. Vælg . 

 

6. Hvis forslaget kunne accepteres, vælg . 

 Alle udligninger får deres eget udligningsbilagsnummer. Dette står i protokollen, der vises på skærmen. 

 

7. Gem protokollen under navnet protokol_udligningsdatoen_finansår. 

 

8. Vælg , indtil du kommer tilbage til udgangspunktet. 

 

 

Resultat 
 

Alle de åbne poster, der har identiske debet- og kreditbeløb, er blevet udlignet ud fra kriteriet allokeringsfeltet, hvis tale 

om en artskonto, og ellers efter fakturareferencen. Der oprettes en protokol. 


