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Évnyitás előző év adataiból  
ElitCONTO és SigmaCONTO 

könyvelőprogramokban 
 
 
 

Évnyitás előtti fontos információk 
 
Minden évnyitással kapcsolatos automatikus művelet kizárólag akkor fog működni, ha 
az aktuális évi és az előző évi könyvelőprogramok egymás mellett vannak telepítve 
valamelyik meghajtó gyökér könyvtárában (pl.: C:\ESCONTO.P16, 
C:\ESCONTO.P17). Amennyiben be lettek helyezve valamilyen alkönyvtárba (pl.: 
C:\KONYVELES\ESCONTO.P16, C:\ KONYVELES\ESCONTO.P17), a 
programok nem fogják látni egymást. Ebben az esetben, legalább az adatok 
átvételének az idejére, át kell helyezni a programkönyvtárakat a gyökér könyvtárba. 
 
Abban az esetben, ha hálózatban használják a rendszert, és a programok egy szerver 
számítógép valamelyik alkönyvtárába lettek telepítve, a szerver számítógépen nem 
fog működni az adatok áthozatala, azonban a kliens számítógép(ek)en igen, 
amennyiben a szerveren található könyvtár lett megosztva hálózati meghajtóként a 
kliens gép(ek)en. 
 
Könyvelt cég adatainak áthozatala előző évi rendszerből 
 

1. Lépjen be a Könyvelés / Egy új cég adatainak beírása 
menüpontba! 

2. A Cég Megnevezése mezőn állva nyomja le a LeNyil billentyűt 
(SigmaCONTO program esetén) vagy kattintson a Választ nyomógombra 
(ElitCONTO program esetén)! 

3. A felbukkanó Az előző évi ügyfelek ablakból válassza ki a céget, 
amelynek az adatait át kívánja hozni az adott évre! 

4. A rendszer rá fog kérdezni, hogy a cég előző évi számlatükrét/gyűjtőkódjait, 
automatikus kontírozását, mérleg és eredménykimutatását (csak kettős 
könyvvitel) is áthozza-e. Itt szükség szerint kell választani: Igen / Nem. 
Ha a Nemet választja, a rendszer az alap adatokkal fogja helyettesíteni az 
előző évi adatokat, de a cégadatokat természetesen átveszi előző évről. 

5. Ellenőrizze az áthozott adatokat! 
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6. Ha minden rendben, vagy menjen végig az összes mezőn az ENTER 
billentyűvel, vagy nyomja le az F10 billentyűt az azonnali adatrögzítéshez! 

 
Előző évi rendezetlen folyószámla adatok áthozatala 
 
A rendezetlen tételek áthozatalával lehet az előző évből áthozni a még ki nem 
egyenlített tételeket, illetve a partneradatokat. 
 

1. Lépjen be (ElitCONTO esetén) a Könyvelés / Előző évi 
rendezetlen folyószámla tételek felvitele menüpontba, 
(SigmaCONTO esetén) a Könyvelés / Feladásos vagy Előző Évi 
folyószámla menüpontba! 

2. Válassza ki az Előző évi rendezetlen tételek automatikus 
fogadása menüpontot! 

3. Meg fog jelenni egy figyelmeztető ablak, amelynek a pontjait érdemes 
végigolvasni, és az abban találtakat el is végezni. 

4. Ha minden pont teljesült, az I billentyű (Tovább? (I/N)) lenyomásával 
indíthatja el az áthozatalt. 

5. A következő ablakban megadhatja az adatok áthozatalának kezdő 
időpontját, majd az ENTER lenyomásával léphet tovább. 

6. A Cégválasztás ablakban ki kell választani a céget, amelynek az előző 
évi rendezetlen tételeit át kívánja hozni. Ha kiválasztotta a céget, nyomja le 
az ENTER billentyűt! 

7. A rendszer elkezdi az adatok feldolgozását, majd rákérdez, hogy törölje-e a 
forgalom nélküli partnereket (I/N). Szükség szerint nyomja le az I, vagy az 
N billentyűt! 

8. A rendszer áthozza az előző évi rendezetlen tételeket, amelyek 
lekönyvelésre kerülnek az Analitikába, azonban a kartonokra nem 
kerülnek rá. 

9. Ahhoz, hogy a főkönyvben is megjelenjenek az egyenlegek, a használt 
számlák egyenlegét a nyitó tételben le kell könyvelni a Nyitómérleg 
számlával (491) szemben. 

 
A rendezetlen tételek áthozatala bármikor megismételhető év közben. 
 


