
 

 

 

   

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA                              NAŠA ZNAČKA                                       VYBAVUJE    STUPAVA 
                                                                                                         Ing. Ľubica Vitková                          06.02.2021 
 
Vec: Program WinCITY Účtovníctvo  verzia V.2021.1. 
 
Vážení zákazníci, 
 
v prílohe Vám zasielame preinštaláciu programu WinCITY Účtovníctvo verzia 2021.1. 
 
V programe WinCITY Účtovníctvo verzia 2020.4f urobte uzávierku roka 2020!   
 
1. Archivácia programu WinCITY Účtovníctvo 2020 

 Spustite program WinCITY Účtovníctvo 2020 a archivujte dáta bežným postupom v hlavnom 
menu cez ponuku Archivácia.  

 

 
V  programe  WinCITY Účtovníctvo 2020  je nutné  pred  inštaláciou WinCITY Účtovníctvo  
2021.01 pre rok 2021 najskôr  urobiť Uzávierku roka  2020. !!! 
 

2. Postup pri uzatváraní roka 2020 

 V hlavnej knihe sa musí vo všetkých stĺpcoch rovnať strana účtov MD a  Dal  (ak sa 
nerovná potom môže chýbať účet v účtovnej osnove a dôjde k vynechaniu účtu v ukončení roka, 
nebudú sa rovnať Aktíva a  Pasíva) 

 V súvahe v mesiaci december musí byť zachovaná rovnosť aktív a pasív (prehľad  - Súvaha)  
 V súvahe - Ročné výkazy  v mesiaci december musí byť zachovaná rovnosť riadkov 1  

stl.3 a riadku 115 stl.1.  
 V súvahe a výkaze ziskov a strát - Ročné výkazy  v mesiaci december musí byť 

zachovaná rovnosť riadkov 125 súvaha a riadku 138 výkazu ziskov a strát (ak by sa 
nerovnali, môžu ho ovplyvniť účty, ktoré v ročnej súvahe nevystupujú a sú to účty : 111, 
131, 352, 354, 395, 431).  

 Ak sú splnené hore uvedené body  potom môžete spustiť v ročnej uzávierke  „1 - Uzávierka účtov“ 
a následne  „2 - Prevod zostatkov“.  

 
 
Skontrolujte si zostatky účtov v prvom bode uzávierky.  Súčet strán  MD a Dal v EUR sa musí rovnať.  Ak 
sa strany MD a Dal  rovnajú, potom pokračujte v „2 - Prevod zostatkov“. V novom roku si ešte  
znovu skontrolujte počiatočné stavy . Ak sú počiatočné stavy správne prenesené, ukončite 
program WinCITY Účtovníctvo 2020 .  
 
 
 
Po uzávierke vo verzii WinCITY Účtovníctvo 2020.4f  si nainštalujte program WinCITY 
Účtovníctvo  2021.1   
 
 

3. Preinštalácia  programu WinCITY Účtovníctvo 2020 verzia V.2021.1 

 Vložte dodané CD do mechaniky, spustite ikonu „Tento počítač“, alebo si v Prieskumníku vyberte 
príslušnú CD mechaniku.  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY Účtovníctvo 2021 potvrďte súbor preinst_ucto_2101.exe na 
inštalačnom CD. Pre systém Windows 7 a Windows Vista kliknite na súbor 
preinst_ucto_2101.exe pravým tlačidlom myši a dajte spustiť inštaláciu ako správca. 



 

Inštalačný program sa vás postupne spýta na cestu (neodporúčame ju meniť, iba ak program 
WinCITY Účtovníctvo 2020 je umiestnený v inej ceste, cestu zistite vo vlastnostiach 
ikony WinCITY Účtovníctvo 2020), kam si želáte program nainštalovať a na ostatné potrebné 
údaje. O úspešnom ukončení inštalácie budete informovaní – potvrďte ho potom tlačidlom OK. 

 Po preinštalácii sa vytvorí na pracovnej ploche ikona programu WinCITY Účtovníctvo 2021. 
 Spusťte program 2021 WinCITY Účtovníctvo 2021. Prenesú sa počiatočné stavy, plán 

rozpočtu pre rok 2021 a na ďaľšie obdobia 2022, 2023, neuhradenéné záväzky a 
pohľadávky, všetky používané číselníky. Číselník príjmových a výdavkových položiek,  účtový 
rozvrh  a  pod., prekontrolujte si ich. 

 Prekontrolujte a upravte si číselník tvaru dokladov pre rok 2021 
 V počiatočných stavoch je možné dodatočne vytlačiť účet 701 a 702 , ktoré sa tvoria pri uzávierke 

predchádzajúceho účtovného roka 
       
 
!!!!   Pri uzávierke roka sa presunie bežné obdobie t.j. 2020 do predchádzajúceho obdobia v ročných     
        výkazoch. V servise v bode 8 vykonajte presun do predchádzajúceho obdobia hodnoty  
        z ročného výkazu  Súvaha  do FIN 2 – 04   !!!!!!  
 
 

Vážení zákazníci, ak by ste mali s preinštaláciou nového programu WinCITY Účtovníctvo akékoľvek 
problémy, radi Vám poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím p. technikom Marianom 
Schmidtom , ktorý poskytuje technickú podporu každý pracovný deň od 8,00 – 16,00 na tel.č.: 02/60421 
272, alebo programátorkou p. Ing. Ľubicou Vitkovou, ktorá Vám bude každý pracovný deň k dispozícii 
od 13:00 – 15:00 hod. na tel. č.: 02/65459 253. 

 
Táto aktualizácia programu WinCITY Účtovníctvo 2021.1 bola testovaná dvomi nasledovnými antivírovými 
programami: 
1.) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 20.7.3140, vírusová databáza (20210207-2) 
2.) Virustotal – dňa 2021-02-08 23:55:44 UTC 
3.) Eset Endpoint Security 7.3.2044.0, Verzia detekčného jadra: 22780 (20210208) 

 

 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   

         S pozdravom 
Ing. Ľubica Vitková 

programátor, technická podpora 


