
 
Dataoverførsel: Vær opmærksom 

 
Fejl i overførsel fra eksterne leverandører til Ø90 bliver beskrevet i ”Ø90: Vær opmærksom”.  
 
Oversigten ”Dataoverførsel: Vær opmærksom” indeholder hændelser inden for de seneste 3 år. 
Oversigten er sorteret efter år og virksomhedens navn. 
 
 
DATAOVERFØRSEL 2022 
 
Arla afregning juli 2022 (Tilføjet 11.07.2022 Rettet 15.07.2022) 
Arla har leveret måneds afregning den 10. juli, men desværre er det maj afregningen der er overført til Ø90. 
SEGES har slettet alle overførte data fra den 10. juli. Ny rettet leverance er opdateret i Ø90 den 14. juli 2022 
 
Arla afregning juni 2022 (Tilføjet 14.06.2022 opdateret 15.07.22) 
Arla har leveret første aconto afregning og første mælkeafregning fra deres nye afregningssystem, og det 
giver nogle udfordringer for Ø90. 
 
Det er ikke længere muligt at foretage en opdeling i aconto afregning på konto 3309 80 Mælk 
forskudsregulering, idet vi får samme varetekster både ved aconto afregning og ved slut afregningen. Derfor 
bliver aconto og mælkeafregning konteret til konto 3300 00 Mælk, og ”Forskud” bliver også konteret til konto 
3300 00 Mælk salg. 
 
Vareteksten ”Råvareværdi” bliver ikke længere leveret til Ø90, med den konsekvens, at kvantum ikke kan 
overføres. Der er flere andre varetekster, som indeholder kvantum, men enten overføres de ikke konsekvent 
for alle leverandører, eller også bliver vareteksten overført både ved aconto og ved mælkeafregningen, og 
derfor kan vi ikke anvende kvantum fra disse varelinjer.  
'Produktionsafgift' findes kun på slutafregning og derfor anvender vi kvantum fra denne linje. 
Der er oprettet en kontokobling som flytter kvantum fra konto 3301 00 til konto 3300 00 og ændrer fortegn. 
 
Der er fejl i bilagsnummer fra ARLA. Det betyder at bilagsnummer ikke bliver udfyldt på posteringerne fra 
mælkeafregningen. Det har den konsekvens at det ikke er muligt at åbne visning af den tilpassede afregning 
via Vis Faktura (Alt + V + A) i kasseregistrering. 
Fejlen er rettet pr. 10.07.2022 
 
Der mangler en varelinje fra mælkeafregningen ”Ingen papir afregning”. 
Fejlen er rettet pr. 10.07.2022 
 
Maj 2022: aconto 25.05: 
Overførte data skal rettes manuelt for mælkeafregning for maj 2022: 
- Kvantum mangler/kontrolleres 
- Moms 25% skal rettes fra konto 7999 67 til 8401 00 
- Fakturanummer mangler 
- Der kan mangle en specifikation af varen ”Ingen papir afregning” 
 
Juni 2022: maj afregning 10.06. aconto juni 25.06  
Overførte data skal rettes manuelt for mælkeafregning for juni 2022: 
- Kvantum kontrolleres 
- Fakturanummer mangler 
- Der kan mangle en specifikation af varen ”Ingen papir afregning” 
 
Juli 2022: Juni afregning 13.07.  
Overførte data skal rettes manuelt for mælkeafregning for juli 2022: 
- ”VAT code 25%” (moms af køb, konto 8402 00), kontering mangler.  
 
Denne info findes også på siden her https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverforsel-saerlige-forhold-arla-
afregning 
 
 
ATR Landhandel kornafregninger (Tilføjet 21.06.2022) 

https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverforsel-saerlige-forhold-arla-afregning
https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverforsel-saerlige-forhold-arla-afregning


Når det drejer sig om korn- og rapsafregninger bliver beløb overført efter omkostninger, men omkostningerne 
bliver bogført for sig selv. 
ATR forventer ikke at kunne rette dette før tidligst efter november 2022. 
Fejl skal rettes manuelt.  
 
Danish Agro februar 2022. (Tilføjet 04.03.2022 - Rettet 11.03.2022) 
Dataoverførsel fra Danish Agro mangler fra den 22. februar. Fejlen skyldes en opstået fejl i forbindelsen til 
Ø90. Når forbindelsen bliver genetableret, forventes alle data overført. 
Rettet: Alle data fra Danish Agro er overført til Ø90 fredag den 11. marts 2022. 
 
Danish Crown afregning 9. september 2022 (Tilføjet 23.09.2022 Rettet 22.09.2022) 
I forbindelse med igangsætningen den 9.september var der fejl i opdateringen af Dataoverførsel frem til kl. 
10.  
Fejlen betød at alle bilag fra Danish Crown med fakturadato 9. september 2022 ikke blev overført. Danish 
Crown har leveret afregninger igen, og de er alle opdateret i Ø90 den 21.09.2022. 
 
Danish Crown: Afstemningsfejl på grund af varer som ikke fremgår af afregningen (Tilføjet 
11.08.2022) 
Vi har efter 11. juli 2022 set eksempel på at overførte data ikke stemmer med afregningen fra Danish Crown.  
Fejlen skyldes at posteringer med følgende varetekst er overført, men fremgår ikke af afregningen:  

- ”Afhent. Svin 16-06 – varer u/pr -S” 

- ”Betaling for pålæsning svin on” 

- ”Kass. Afgift svin – varer u/pris -S” 
Danish Crown er orienteret om fejlen.  
Fejl skal rettes manuelt. 
 
Danish Crown fejl i renter (Tilføjet 08.07.2022) 
Der kan forekomme afstemningsfejl på grund af fejl i renter fra Danish Crown. Fejlen opstår hvis en 
rentebetaling ikke udligner det resterende rentebeløb.  
Fejlen skal rettes manuelt indtil Danish Crown får rettet fejlen. 
  
Danish Crown: DC Beef mængdetillæg 2022 (Tilføjet 14.06.2022 Rettet 08.07.2022) 
Danish Crown har en vare ”DC Beef Mængetillæg” som fejler ved overførsel til Ø90. DC har oplyst at 
afregningen er inclusive mængdetillægget og momsen er korrekt. Beløbet ”DC Beef Mængetillæg” skulle i 
visse tilfælde ikke have været overført, og det er beløbet, som er årsag til at den beregnede saldo på Danish 
Crown ikke stemmer.  
Danish Crown har rettet fejlen med virkning fra mandag den 11.07.2022 
 
Danish Crown har også rettet fejl vedr. momsdifference på produktionsafgift pr. 11.07.2022. 
 
 
DLG Produktet ”Shell GTL Fuel Offroad Farvet” (Rettet 24-05-2022)  
Fra maj måneds data er konteringen af ”Shell GTL Fuel Offroad Farvet” ændret fra konto 8580 14 Dieselolie 
uden afgiftsrefusion til konto 4580 10 Dieselolie. 
 
Bemærk, energiafgifter vedrørende ”Shell GTL Fuel Offroad Farvet” er navngivet med ”GASOLIE” og derfor 
kan automatikken ikke kontere afgifterne korrekt. SEGES har bedt DLG om at ændre på dette.  
Husk derfor at energiafgifter skal flyttes manuelt fra 8310 00 til 4580 10. 
Se vejledning og tilhørende bilag med oversigt over varetekster og tilhørende energiafgifter her: 
https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverforsel-handtering-af-braendstof 
 
DLR juli termin 2022 er overført dobbelt (Tilføjet 16.08.2022 - Opdateret 19-08-2022) 
DLR har overført terminsafregninger to gange til Ø90, dels den 3. august dels den 11. august.  
Vi forventer at slette alle DLR data vedr. juli termin og genoverføre fra DLR. Vi forventer denne oprydning 
kan være gennemført til torsdag den 25. august. 
 
Hedegaard: Dobbelt overført februar 2022 (Tilføjet 09.03.2022 – Rettet 15.03.2022) 
Hedegaard har afsendt og overført februar måneds faktura to gange til Ø90. Første gang den 2. marts 2022, 
2. gang den 8. marts 2022.  
Rettet: Alle dobbelte posteringer overført pr. den 8. marts 2022 er slettet tirsdag den 15. marts kl. 9:00 
 
Thise Mejeri 2022 (Tilføjet 06.07.2022 Rettet 11.08.2022) 
”Råvareværdi” mangler kvantum. Thise sender ikke længere oplysning om kvantum.  

https://help.seges.dk/o90/o90-dataoverforsel-handtering-af-braendstof


Sidste gang kvantum blev leveret på ”Råvareværdi” var ved afregningen dateret den 02.01.2022. Herefter 
mangler kvantum. 
Manuel rettelse: Det manglende kvantum skal konteres.  
Fejlen er rettet med virkning fra næste overførsel pr. 16. august 2022 
 
”Kg afhængige omkostninger” er overført til Ø90 fra januar til og med maj måned 2022. Fra juni måned har 
SEGES fået stoppet for overførsel af denne vare.  
Manuel rettelse: Posteringer med ”Kg afhængige omkostninger” skal slettes, samtidig skal 
mellemregningskonto rettes med det tilsvarende beløb. 
 
”Kg afhængige tillæg” Varen er blevet konverteret til konto 7999 68 Konteringen er rettet til konto 3300 10 
Mælk kvalitetstillæg fra og med 20. april 2022.   
Manuel rettelse: Konto skal ændres fra 7999 68 til 3300 10 for perioden 01.01.2022 til 20.04.2022 
 
Efterbetaling pr. 13. april 2022.  
Thise har ikke leveret oplysning om efterbetaling via Dataoverførsel.  
Manuel rettelse: Efterbetaling skal konteres manuelt.  
 
Tican Markedstillæg svin (Tilføjet 06.04.2022 Rettet 06.04.2022) 
Der har i Dataoverførsel på det seneste været lidt ændringer til konteringen af Markedestillaeg svin og 
Markedestillaeg søer. Dette er nu rettet, så markedstillæg grise bliver konteret på konto 3461 10 Slagtesvin 
tillæg. (HU 1-20) og Markedstillæg søer bliver konteret til 3404 00 Søer og gylte (HU 2-10) 
Vi beklager de gener det har medført. 
 
Dataoverførsel 2.0: e-faktura og andre faktura via (Tilføjet 22.09.2022) 
I forbindelse med igangsætningen den 9.september var der fejl i opdateringen af Dataoverførsel 2.0 frem til 
kl. 10.  
Fejlen har ramt enkelte faktura og afregninger som ikke er blevet opdateret i Ø90. 
 
SEGES laver en liste med berørte fakturanumre fra e-faktura og sender listen til berørte DLBR 
virksomheder. 
 
Posteringerne skal indtastes manuelt. 
 
Dataoverførsel 2.0: Momsafrunding på kr.: 0,01 (Tilføjet 22.09.2022) 
Hvis momsafrunding er på 0,01, så bliver afrundingen ikke konteret på 3890 00 Indtægtsdifference. 
Differencen skal rettes manuelt. 
 
Dataoverførsel 2.0: Bilag uden moms (Tilføjet 22.09.2022) 
Hvis der er bilag uden moms, og posteringen konteres til en konto med moms, så vil der opstå en difference 
på konto 7999 68 Uafklaret dataoverførsel. Det har vist sig at denne difference er med forkert fortegn. 
Differencen skal rettes manuelt. 
 
Dataoverførsel 2.0: Danish Agro (Tilføjet 22.09.2022) 
På grund af Danish Agros opdeling af moms på selvstændig faktura, bliver der dannet en difference på 7999 
68 Uafklaret dataoverførsel på momsbeløbet. Denne difference mangler på mellemregningskonto 2717 38.  
Differencen skal rettes manuelt. 
 
 
DATAOVERFØRSEL 2021 
 
Arla Forskud Arlagården plus (Tilføjet 28.05.2021) 
Det manglende tillæg fra Arlagården plus blev udbetalt den 9. april 2021 til konto 2198 02 Mejeri. 
Tilbageførsel bliver leveret på afregningen pr. 8. maj ”Forskud Arlagården plus”. Denne tilbageførsel bliver 
automatisk konteret til konto 3300 21 Mælk kvalitetsprogram tillæg i stedet for til konto 2198 02 Mejeri. 
Konteringen på ”Forskud Arlagården plus” 8. maj 2021 skal rettes manuelt til konto 2198 02.  
 
ATR Landhandel kornafregninger (Tilføjet 21.06.2022) 
Når det drejer sig om korn- og rapsafregninger bliver beløb overført efter omkostninger, men omkostningerne 
bliver bogført for sig selv. 
ATR forventer ikke at kunne rette dette før tidligst efter november 2022. 
Fejl skal rettes manuelt.  
 
Danish Agro 31. oktober 2021. (Tilføjet 06.01.2022) 



En fejl i behandlingen af leverancen fra Danish Agro den 1. november 2021 betyder, at der er kunder, der 
ikke har modtaget alle data vedr. 31. oktober fra Danish Agro.  
Nu har vi fundet årsagen, og det skyldes store datamængder netop den dag.  
Vi vurderer at mange på nuværende tidspunkt allerede har indtastet de manglende posteringer, heriblandt 
for eksempel ”Årsrabat planteværn”, og vil derfor ikke overføre posteringerne til Ø90 nu. 
SEGES Innovation udsender mail med oversigt over Ø90 ejendomme der mangler data fra Danish Agro på 
grund af dette.  
Posteringer skal indtastes manuelt.   
 
Danish Agro: Manglende data 3.-5. marts (Tilføjet 16.04.2021) 
Danish Agro har ikke sendt data 3.-5. marts, vi har anmodet om at de gensender det, men det er endnu ikke 
lykkes. 
 
Danish Crown 2021 (Tilføjet 15.02.2022) 
Danish Crown har analyseret og testet deres løsning, og de har indført en ny måde at udlæse data til Ø90 
på. Ændringen er lavet fra mandag den 7. februar 2022.  
Danish Crown håber hermed at tidligere fejl i overførsel er blevet rettet. 
 
Vi har tidligere set problemer på følgende områder: 

1. Momsdifference på grund af produktionsafgift 

2. Kassationsafgift er ikke overført 

3. ”Indberetningsbonus” og "Bet. Pålæsning svin" er overført; men optræder ikke på afregning 

4. Rentebeløb overført svarer ikke til afregningen (april og juni 2021) 

5. Difference i forbindelse med ”Mængdetillæg” og ”Udleveringsparathed” 

6. Difference i forbindelse med ”Bet. Pålæsning svin” og ”Kasseret gris” 

7. Salgsmoms stemmer ikke på restbetaling for året 2020/2021, pr. 5.12.2021 

8. Fejl i ”Udb. Andelsejerkonto GRISE 2009/10” pr. 5.12.2021  
 
Vi håber problemerne er løst nu.  
Du må meget gerne være opmærksom på at fejl er blevet rettet, og hvis der fortsat er problemer med 
indholdet i leverancen fra Danish Crown, så vend venligst tilbage med konkrete eksempler og PDF af 
afregningen hurtigst muligt.  
 
Danish Crown Restbetaling december (Tilføjet 14.12.2021) 
Det er konstateret, at på kvægkunder, der i forbindelse med restbetalingen 5. december har fået udbetalt 
andel af andelsejerkonto, kreatur 2009/10, da mangler momsbeløbet på udbetalingen i dataoverførslen.  
Fejlen er findes på både kvægafregninger og svineafregninger. 
Danish Crown er kontaktet om fejlen. 
Fejlen skal rettes manuelt.   
 
Danish Crown, maj og juni: Kassationsafgift og momsdifference (Tilføjet 11.06.2021) 
Vi har set eksempler på to forskellige fejl på kreaturafregninger fra Danish Crown: 
-afregninger der mangler posteringer vedr. kassationsafgift 
-afregninger hvor der er en momsdifference. 
Danish Crown er i gang med at undersøgelse årsagen til fejlene. 
Fejl skal rettes manuelt.  
 
DLG Diesel farvet decmber 2021 (Tilføjet 07.01.2022) 
Manglende beregning af energiafgifter via Kontokoblinger på Diesel fra DLG i december 2021. 
I forbindelse med at SEGES INNOVATION har oprettet en ny Hoved-Undergruppe til DLG Diesel farvet 
(4700-0085), har vi ikke fået aktiveret kontokoblinger på denne Hoved Undergruppe. Det betyder desværre 
at kontokoblinger ikke er beregnet for overførsel af december måneds posteringer fra DLG. Det vedrører køb 
af følgende varer:  

• Shell Diesel B0 Farvet 

• Shell Fuelsave Diesel Farvet 
 
SEGES har udsendt regneark med en oversigt ejendomme som er berørt af dette i december måned. 
Kontokoblingen kan aktiveres ved at skrive oven i kontonummer ”4580 10 Dieselolie” på linjen med kvantum, 
hvorved kontokoblingen beregner energiafgifterne.   
Fejl skal rettes manuelt.  
 



DLG farvet dieselolie november 2021 (Tilføjet 14.12.2021) 
Der er oprettet nye Hoved-Undergrupper til DLG Diesel farvet, DLG Diesel ufarvet og DLG Gasolie. Herved 
har vi fået samlet både diesel og tilhørende energiafgifter og rabatter til samme Hoved-undergruppe, hvilket 
gør ændringer til kontering mere sikker.  
Desværre er der er indsneget sig en fejl i konteringen af den nye HU gruppe til DLG Diesel farvet 4700-0085. 
Konteringen er sat til 8310 00 Brændstof, men skulle være konto 4580 10 Dieselolie.  
Bemærk, der mangler derfor kontokobling på energiafgifter.  
Vi beklager fejl som dette har medført ved overførsel af faktura data for november måned.  
Fejlen skal rettes manuelt.  
 
DLG Bio olie afgift (Tilføjet 14.12.2021) 
På nogle kundetyper bliver ”Bio olie afgift” ikke leveret til Dataoverførsel i forbindelse med kundens køb af 
”Shell GTL Fuel Bio” 

DLG er opmærksom på fejlen. 
Manglende Bio olie afgift skal konteres manuelt 
 

 
DLG august 2021 (Tilføjet 10-09-2021, opdateret 24-09-2021) 
1) Faktura som starter med nummer 61000xxx vedrører afregninger. Disse faktura mangler varen 
”Høst.indlev”. DLG har dannet en oversigt med kunder som dette vedrører og SEGES har tirsdag den 28. 
september udsendt lister med de manglende informationer til DLBR til manuel indtastning. 
 
2) Der er i leverancen for august kunder som slet ikke har fået overført faktura fra DLG. Dette skyldes meget 
stor data mængde fra august måned. De manglende faktura er opdateret i Ø90 fredag den 24. september kl. 
12. 
 
3) I enkelte tilfælde er faktura/afregning ikke blevet overført til Ø90.  
Årsagen er manglende varetekst i forsendelsen fra DLG og behandlingen af fakturaen fejler derfor.  
Manglende faktura skal konteres manuelt. 
 
DLG juli 2021 (Tilføjet 24-09-2021) 
1) Faktura som starter med nummer 61000xxx vedrører afregninger. Disse faktura mangler varen 
”Høst.indlev”. DLG har dannet en oversigt med kunder som dette vedrører og SEGES har tirsdag den 28. 
september udsendt lister med de manglende informationer til DLBR til manuel indtastning. 
 
Hedegaard: Marts og april mangler (Tilføjet 16.04.2021). 
Hedegaard har tekniske udfordringer med at levere data til Ø90 efter en serveromlægning i marts måned. 
Der arbejdes på en løsning, og data vil blive overført så snart det er muligt. Du skal derfor ikke indtaste 
manglende posteringer manuelt, hvis du har mulighed for at vente. 
 
Himmerlands Grovvare (Tilføjet 18. oktober 2021) 
Danish Agro har overtaget Himmerlands Grovvare. Det betyder at Dataoverførsel fra Himmerlands Grovvare 
fra og med oktober måned bliver leveret fra Danish Agro. 
Sidste leverance fra Himmerlands Grovvare er september måned, som blev overført til Ø90 fredag den 15. 
oktober 2021.  
 
Kunder med samtykke til Dataoverførsel fra Himmerlands Grovvare er konverteret til nyt kundenummer hos 
Danish Agro. Konverteringen er foretaget den 15. oktober. 
Hvis kunden allerede er oprettet med samtykke til Danish Agro, så vil der ikke blive oprettet nyt samtykke.  
 
Danish Agro leverer faktura og afregningsdata fra 1. oktober på de konverterede samtykker, så kunder fra 
Himmerland vil få de første 14. dage af oktober måned overført pr. 15. oktober 2021.  
 
Mammen Mejeri (tilføjet 27.01.2022) 
Non-GM tillæg er blevet overført som køb af sojaskrå på konto 4401 60 fra 1. juli 2021 og er rettet pr. 28. 
november 2021. 
Fejl skal rettes manuelt.  
 
Mejerier (Tilføjet 11.02.21 løst 12.02.2021) 
Vi har ikke modtaget data fra div. mejerier siden 22. januar og har taget fat i de ansvarlige. Tilbage 
meldingen fra dem er, at der går nogle dage før problemerne er løst. Vi følger selvfølgelig op på dette. 
 
Realkredit Danmark juli 2021 (Tilføjet 12.08.2021 rettet 14.08.21) 



Juli måneds terminsafregninger fra Realkredit Danmark er blevet overført dobbelt til Ø90 den 4. august 
2021. 
Alle posteringer fra RD i juli måned er slettet den 12. august og juli måneds terminsafregninger er overført 
igen til Ø90 den 14. august. 
 
Tican: Marts og april mangler (Tilføjet 16.04.2021). 
Tican har tekniske udfordringer med at levere data til Ø90 efter en serveromlægning i marts måned. 
Der arbejdes på en løsning, og data vil blive overført så snart det er muligt. Du skal derfor ikke indtaste 
manglende posteringer manuelt, hvis du har mulighed for at vente. 
 
Tican: Marts måned 2021 (Tilføjet 21.05.2021) 
Det har vist sig, at der på nogle leverandører mangler afregninger fra Tican i marts måned. Vi har set at 
afregninger fra følgende datoer i marts mangler: 18. 22. 26. og 29. 
Fejlen skal rettes manuelt. 
 
Vestjyllands Andel: Lagerleje mangler (Tilføjet 11.06.2021) 
I leverancer fra Vestjyllands Andel mangler oplysning om lagerleje. 
De manglende posteringer skal konteres manuelt.  
 
Viking maj måned (Tilføjet 25.06.2021) 
Der mangler nogle faktura med fakturadato 31.05.2021. Viking undersøger og vi forventer at manglende 
faktura kan overføres når fejlen er rettet. 
 
 
 
 
DATAOVERFØRSEL 2020 
 
Moms fra kartoffelmelsfabrikkerne vender forkert (Tilføjet 10.02.21) 
Den 9. november blev der lavet en rettelse til momshåndteringen, som desværre medførte, at moms fra 
kartoffelmelsfabrikkerne Toftlund, Brande, Karup og Langholt har vendt forkert, så moms på af salg af 
kartofler er konteret på 8402 og omvendt. Denne fejl blev rettet 21. januar. 
Dette betyder, at momsposteringer er konteret forkert i ovennævnte periode og at disse skal rettes manuelt.  
 
Posteringer efter 21. januar 2021 kører igen normalt. 
 
AKM Brande (Løst 30.10.2020) 
(Mangler data fra september, der er givet besked til AKM Brande og årsagen undersøges.) 
Problemet er nu løst og data er kommet.  
 
Arla Dyrevelfærd ØKO (Tilføjet 24.03.2020) 
Tillæg Dyrevelfærd ØKO fra Arla er i marts måned 2020 blevet konteret som Dyrevelfærdsafgift på konto 
4489 80. 
Dette er ændret fra og med april måned, så tillægget fremover konteres til konto 3300 25 ”Mælk andre 
tillæg”. 
Konteringen i marts 2020 skal ændres manuelt.  
 
Brødr. Ewers (tilføjet 30/9-20) 

Ø90 modtager forkert fortegn på oplysninger vedr. ”udbytte” og på ”Skat andelsrente” fra Brødr. Ewers i 
april måned. 
Fejlen skal rettes manuelt.  
Brødr. Ewers forventer at fejlen er rettet inden overførsel april 2021. 
 
Danish Crown har problemer med Prod. Afgift. (tilføjet 25-06-20) 
Den 3-6-20 har DC lavet en stor ændring omkring produktionsafgiften. Det har resulteret i dobbelt 
registrering. Det er rettet pr. 26. juni 2020; men det som er leveret skal rettes manuelt. 
 
DLG mangler for oktober måned (Løst 13.11.2020) 
Der er gennemført en manuel overførselsproces, idet fejlen fortsat ikke er fundet. Det betyder at data fra 
oktober måned er overført til Ø90 den 13. november, men det betyder desværre også at der er overført data 
for perioden 1.-11. november 2020.  
 



På grund af automatisk afstemning af overførslen, betyder det at der kun er en mellemregningskonto på 
DLG, konto 2717 75 posteret den 11.november. 
 
Manuel korrektion: 
Afstemning for oktober giver en afstemningsfejl for omposteringer. Indtast differencen som ompostering på 
konto 2717 75 den 31. oktober 2020. Indtast samme beløb med modsat fortegn den 1. november 2020 også 
på konto 2717 75 DLG. Herefter kan afstemningen foretages for både oktober og november måned.  
 
e-faktura (Tilføjet 23.10.2020) 
Der har mangler levering af posteringer fra e-faktura fra den 2. og den 6. oktober.  
Data er overført til Ø90 den 26. oktober. 
 
Himmerlands Grovvare (Tilføjet 20.10.2020) 
Tirsdag den 6. oktober blev manglende data fra Himmerlands Grovvare overført til Ø90. Det vedrører faktura 
fra 4/9. 
 
Hornsyld Købmandgaard (Tilføjet 20.10.2020 rettet 30.10.2020) 
Tirsdag den 6. oktober blev manglende data fra Hornsyld Købmandsgaard indlæst.  Det vedrører faktura fra 
23/8, 30/8 og 6/9. 
Faktura fra uge 41 og 42 (5.-18. oktober) er først leveret til Ø90 den 25. oktober  
Hvis der fortsat er få mangler fra august og september skal de bogføres manuelt 
 
Karup Kartoffelmelfabrik (Tilføjet 31-01-2020) 
Der er fejl i leverancen fra Karup Kartoffelmelsfabrik, idet ”Leje af leveringsret” bliver leveret med forkert 
KøbSalgs kode, når der er tale om landmandens køb af leveringsret. Det betyder at lejen bliver konteret på 
konto 3815 16 Udleje leveringsrettigheder. 
Beløb skal manuelt flyttes til konto 4880 26 Leje leveringsrettigheder u. moms 
 
Kopenhagen Fur (tilføjet 20.02.2020) 
Kopenhagen Fur har fået nyt system som ikke kan levere den vanlige dataoverførsel. Det kommer på sigt, 
men de kan ikke give en tidshorisont. Derfor skal afregninger efter 01.01.20 foreløbigt klares manuelt. 
 
Mejerierne Bornholm, Them og Thise (Tilføjet 30.10.2020) 
Vi mangler data fra disse 3 mejerier fra 22 september, skal laves manuelt 
 
Nordzucker (Tilføjet 30.10.2020) 
Har ikke leveret data siden 4. august, er kontaktet flere gang, men vi ved ikke hvilke problemer de har, og 
hvornår vi kan forvente det løst 
 
Tican afregninger mangler (Tilføjet 20.10.2020 – rettet 30.10.2020) 
Afregninger fra Tican fra fredag den 18. september mangler.  
Der kan også mangle enkelte afregninger i perioden 14. august til 25. september. 
Afregninger fra den 5.-6.oktober er overført til Ø90 den 26. oktober. 
Manglende afregninger frem til 1. november skal konteres manuelt.  
 
Vestjyllands Andel – momsfejl (Tilføjet 20.10.2020) 
Der blev fundet en fejl vedr. moms i starten af oktober, den blevet rettet d. 10. oktober, men fejlen skal rettes 
manuelt frem til den 10. oktober. 
 
Vestjyllands Andel og Agroland (tilføjet 18-08-20) 
Pga. tekniske udfordringer har data overførslerne været stoppet fra 1/8-20. Det betyder at der evt. kan være 
mangler både for juni og juli måned. I uge 35 begynder VA at sende data igen, men pga. ophobning at data 
vil der gå nogle dage før vi kan forvente at have modtaget alle data. Så vi håber på tålmodighed 
 
 
Vestjyllands Andel ny løsning (rettet 03-07-20) 
Der er konstateret to fejl i overførsel af data fra Vestjyllands Andel og Agroland siden staten på den nye 
løsning fra den 14. maj 2020. 
Beløb 
Der er fejl i beløb, hvis et ørebeløb er på ”0”, fx 50 øre og 20 øre, men ikke hvis det er 00 øre. Beløb skal 
ganges med 10.  
Vestjyllands Andel har fundet fejlen og forventer at den er rettet i uge 27.  
 
Moms er konteret forkert.  



Indgående og udgående Moms er konteret forkert fra den 14. maj 2020 til og med den 15. juni 2020.  
Teksten ”Indgående moms” er blevet konteret til konto 8401 00 i stedet for konto 8402 00 og  
Teksten ”Udgående moms” er blevet konteret til konto 8402 00 i stedet for konto 8401 00 
 
Rettelse 
Fredag den 3. juli kl. 12 bliver juni måneds data fra Vestjyllands Andel og Agroland slettet i Ø90. Nye data 
afsendes fra Vestjyllands Andel og Agroland mandag og forventes opdateret i Ø90 tirsdag den 7. juli. 2020.  
Faktura med fejl i maj skal rettes manuelt.  
 
Vestjyllands Andel - mangler i Dataoverførsel leverance i 2020 (tilføjet 03-12-20)  
Der har desværre, på grund af teknisk omlægning, været fejl i levering af Dataoverførsel fra Vestjyllands 
Andel. Det har vist sig, at en del afregninger ikke har kunnet overføres via Dataoverførsel, og at visse faktura 
mangler moms.  
 
Begge dele er der nu rettet op på. 
For at hjælpe med at finde og rette mangler, har Vestjyllands Andel, IT-leverandøren og SEGES i fællesskab 
fundet frem til afregninger som ikke er leveret til Ø90 og faktura som mangler moms. 
 
Manglende afregninger i august 2020: 
Idet afregningerne primært vedrører august måned, og mange dermed har indtastet manglende afregninger 
manuelt, har vi besluttet IKKE at forsøge på at overføre afregningerne her i december måned.  
Liste med manglende afregninger udsendes til DLBR i uge 49 
 
Fejl i moms i perioden 24/8 til 12/10 2020 
Faktura/afregning er overført til Ø90, men der mangler moms.  
Liste med fejlramte fakturanumre udsendes til DLBR i uge 49 
 
Vestjyllands Andel kontakter berørte kunder direkte, og orienterer om at DLBR også er orienteret om fejlene. 
 
 
3S (Tilføjet 30.10.2020) 
3S har stoppet leverancen til Dataoverførsel. 3S har haft en gammel løsning som har været noget ustabil, og 
virksomheden har derfor valgt at skifte til et nyt økonomisystem pr. 1. oktober 2020, hvorfra der også er 
mulighed for at de selv kan danne en elektronisk faktura. Derfor anbefaler 3S nu deres kunder at skifte til 
Summax e-faktura, hvis de ønsker at få leveret data elektronisk fra 3S.  
3S orienterer deres kunder om at de skal henvende sig til deres DLBR virksomhed for at sikre sig, at de kan 
modtage e-faktura. 
 
 


