Automatikus nyitás és automatikus
zárás
Az ElitCONTO és a SigmaCONTO könyvelőrendszerek kettős könyvviteli része
automatikusan meg tudja nyitni és le tudja zárni a könyvelést.

Az automatikus nyitás
Minden könyvelés 1. tétele a nyitó tétel. A nyitó tétel kitöltése közben a Szöveg
mező után található v nyomógombra kattintva (ElitCONTO program esetén) vagy
a Lenyíl billentyűt megnyomva (SigmaCONTO program esetén) megjelennek az
Automatikus kontírozás tételei, mely lista végén az Automatikus
nyitás lehetőséget kell kiválasztani. A rendszer a nyitást a cég előző évi
könyvelésének zárásából készíti el.
Amennyiben a rendszer az előző évi könyvelést megtalálja, a könyvelt céget be
tudja azonosítani (adószám azonosság), valamint az előző évi könyvelés már le
van zárva, akkor az Automatikus nyitás kiválasztása után megjelenik egy
képernyő, ahol megadhatjuk az átalakítandó számlaszámokat.
Következő lépésként a megadott számlaszámok figyelembevételével rendszer
kitölti a nyitó tételt, amelyet a szokásos F10 billentyűvel rögzíthetünk.
A nyitó tételt tetszőlegesen módosíthatjuk. A Vegyes könyvelésnél az 1.
számú könyvelési tételre állva közvetlenül módosíthatjuk azt vagy a Szöveg
mező után található v nyomógombra kattintva (ElitCONTO program esetén) vagy
a Lenyíl billentyűt megnyomva (SigmaCONTO program esetén) a listában az
Automatikus nyitás lehetőséget kiválasztva a meglévő nyitó tételt
felülírhatjuk.

Az automatikus zárás
Válasszuk ki a Könyvelés / Év Zárás menüpontot. A tétel kitöltése közben
a Szöveg mező után található v nyomógombra kattintva (ElitCONTO program
esetén) vagy a Lenyíl billentyűt megnyomva (SigmaCONTO program esetén)
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megjelennek az Automatikus kontírozás tételei, mely lista végén az
Automatikus zárás lehetőséget kell kiválasztani.
A továbbiakban a rendszer kigyűjti a könyvelt számlaszámok egyenlegeit.
Amennyiben az 5., 6., 7., 8. vagy a 9. számlaosztálynak egyenlege van, abban
az esetben a program üzenetet küld, hogy a rendező tételek könyvelését
végezzük el.
Amennyiben már csak az 1., 2., 3. és a 4. számlaosztálynak van egyenlege,
abban az esetben a rendszer feltölti adatokkal az aktuálisan könyvelt záró tételt,
amelyet a szokásos F10 billentyűvel rögzíthetünk.
A záráshoz a számlaforgalom gyűjtése a számlatükörtől független, ezért hibás
könyvelés esetén (könyvelt, de a számlatükörből kitörölt számlaszám vagy gyűjtő
számlákra könyvelés) a felajánlott záró tétel és a főkönyvi kivonat forgalma
közötti különbség azonnal megmutatkozik. Amennyiben tehát olyan számlaszám
szerepel a zárásban, amely nincs a főkönyvi kivonatban, akkor az adott
számlaszámra történt könyvelés, de az adott számlaszámot a számlatükörből
kitörölték. Ha a zárásban egy adott számlaszámra más összeget ajánl fel a
program, mint amennyi a főkönyvi kivonatban van, akkor gyűjtő (alábontott)
számlaszámra is történt könyvelés.
Amennyiben a főkönyvi kivonatban szereplő számlaszámot nem zár le a rendszer,
az azért lehetséges, mert az adott számlaszám gyűjtő (alábontott) számlaszám és
nincs közvetlenül rákönyvelve összeg.
Amennyiben a rendszer a 491-es számlára is készít zárást, abban az esetben a
Tartozik és a Követel forgalom csak a nyitómérleg számlán szereplő összeggel
egyezik meg, tehát a könyvelés (valószínűleg a nyitás) Tartozik és Követel
egyenlegét (a 491 nyitómérleg számla nélkül) ellenőrizni kell.
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