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účetni přogram pro §bor dobrovolných hasičů na vedení podvojného úěetnictvi

§-}.

pro SDH byl vybrán účetní program WinDUo od firmy čapek _ WinDUo.s.r.o.

program je možné stáhnout ze stránek: http:liwww.winduo,cz z oddílu Ke stažení - ostrá i GRATI§

Veni 1 ,72.A z data 19,10.201 1 ve velikosti 30 MB. Po stažení se spustí instalace programu, kde doporuČuji

nainstalovat do adresáře , který bude automaticky nabídnut (v systému Windows se jedná o C:/Program Files/

Winduo ),

po stažení bude vytvořena spouštěcí ikona na ploše, z které se daný program dá sPustit. Po sPuŠtění budete

vyzváni kzadání identifikace firmy. Do k|íče se ve veziGratis nebude nic zadávatazadalÍ se pouze Údaje o

firmě: tčo,1meno uživatele ( kdokoliv), název firmy _ SHčMs _sDH ,,....

po tomto zadání bude program spuštěn s informací , že není zadám bankovníúČet, Ten se dá doPlnit viz

návod níže.

Tato instalace může sloužit pro prvotní seznámení s programem a vyzkoušenijeho ovládáni- Tento Program ,

1e možné kdykoliv přeinstalovat (původníadresář je třeba smazat) do stejného adresáře a tím se vrátit do

,.čistého" programu bez nastavení.

Výhody daného programu:

_ do 1000 položek v účetním deníku za rok je verze Gratis zdarma { po registraci se poČet poloŽek zvýŠÍ

na 1500 )

- schopnost vyiisknout účetní závěrku ( rozvaha ,výsledovka) ve výkazech vhodných Pro neziskové

organizace - nezbytná příloha daňového přiznání

_ možnost jednoduchého přechodu z lokální veťze na verzi , kdy jsou data uloŽena na externím §erveru

{možnost pracovat s jednotnýrni daty na více počítačích z jakéhokoliv místa)

Základni informace o programu:

- pro tento program je připraven jednotný účetní rozvrh pro potřeby SHČMS

- jednotné předkontace * rozkont (makra) upravené pro potřeby SHČMS * možnost zadávatzaúčtování bez
nutnosti znalosti účtu

- jako kód pro rozlišeni jednotiivých činností je použito středisko

Všechny výše zmíněné nastavení je možné stáhnout jako soubory ze stránek www.dh.czi v oddílu

Ekonomický úsek l Program pro SDH ( jedná se o soubory: bankucty.dat, unicslnk.dat, uctyno11.dat,

makra.dat ) a přehrát současné soubory v programu Winduo v adresáři C:/Program FinesMinduo.

Přiblíženi po§tupu účtováni v programu WinDUO:

pro zaúčtování jednotlir4ich dokladu budou použity základní deníky : pokladna , banka. závazky, pohledávky

a účetní události. Doklady placené v hotovosti se účtují přes ,,Pokladnu", výpisy z účtu se účtují přes ,,Banku",

vystavené faktury přes ,,pohledávky", ořljaté faktury se splatností přes bankovní účet na ,,závazky" a ostatni

operace přes účetní ltdálosti.

účetnicwi bude prioritně nastaveno na jednu pokladnu a dva bankovní účty - běžný- hlavní a jeden

termínovarrý.

Základni srovnání s vedením jednoduchého účetnictví :

_ doklady co byly účtovány do penéžního deníku na pokladnu se účtují opět do pokladny. Rozdílje pouze

u dokladů ( např. faktury), které se hradí hotově v jiném mce než kterého se dodávka týká.
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