
Vis saldo på debitor-, kreditor- eller arts-

konto 
 

 

 

Vis saldo på debitor-, kreditor- eller artskonto Side 1 af 2 Sidst opdateret: 10-09-14 

 

Procedure 

 

FORMÅL ....................................................................................................................................................... 1 
FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING .................................................................... 1 
TRANSAKTIONSKODE ............................................................................................................................. 1 
FREMGANGSMÅDE .................................................................................................................................. 1 
RESULTAT ................................................................................................................................................... 2 
 

Formål 
 

Denne aktivitetsbeskrivelse beskriver, hvordan du kan vise saldi på debitor-, kreditor- eller artskonti. 

 

Forudsætninger og mulig efterbehandling 
 

Forudsætning for denne handling er: 

 at debitor-, kreditor- eller artskontoen indeholder posteringer 

Mulig efterbehandling efter, at denne handling er udført: 

 at få specificeret kontoens saldi ved at gå direkte fra saldovisningen til enkeltpostlisten 

 

Transaktionskode 
 

Transaktionskode Transaktionsnavn i KMD Opus 

FD10N/FK10N/FS10N Vis saldi 

 

Fremgangsmåde 
 

Hvordan tilgår du aktiviteten i KMD Opus: 

Via menusti Økonomi  Finansregnskab  Debitorer/Kreditorer/Hovedbog  Konto  

Vis saldi 

Via transaktionskode FD10N/FK10N/FS10N 

 I nedenstående er taget udgangspunkt i kreditorsaldovisning. Præcis det samme gør sig gældende for visning 

af debitor- og hovedbogssaldi. Du skal derfor erstatte kreditor med debitor eller art (hovedbog) for at følge op 

på debitor- eller hovedbogssaldi. 

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

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

Feltnavn K/M Beskrivelse 

Kreditorer K Angiv kreditors kontonummer eller vælg det fra liste. 

Firmakode K Indtast firmakode, 0020 for Albertslund Kommune eller/og 

1000 for Vestegnen. 

Regnskabsår K Indtast indeværende regnskabsår 

 For artskontisaldovisning er det muligt at se saldi på funktionsområde ved at angive dette i selektions-

skærmbilledet. Dette er ikke muligt for debitor- eller kreditorsaldovisning. 

3. Vælg Udfør (F8), og nedenstående skærmbillede fremkommer: 

 Saldovisning kreditorer  

 Skærmbilledet viser, hvor meget der er bogført i de enkelte måneder og i efterposteringsmånederne 12-16, 

samt saldo og akkumuleret saldo. 

 For kreditorer vil blive vist ikonet  i venstre hjørne af titelbaren, ovenstående skærmbillede, fordi ind-

købsfaktura eller -kreditnota kan komme ind elektronisk i KMD Opus fra kreditor eller scanningsbureau. For 

debitorer og artskonti vil dette ikon ikke blive vist i titelbaren. 

4. Placer cursor på saldobeløbet, du ønsker udspecificeret, og dobbeltklik for at komme til kreditor enkeltpost-

listen, og nedenstående skærmbillede fremkommer: 

 Kreditorer enkeltpostliste 
 

 Se aktivitetsbeskrivelsen FBL5N/FBL1N/FBL3N - Vis eller ændr debitor-/kreditor- eller artskonto enkeltpo-

ster for nærmere specifikation. 

5. Vælg , hvis du vil tilbage til udgangspunktet. 

 

Resultat 
 

Periodeomsætningstallene vises. 


