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Upgrade programového systému AdmWin na verzi 1.88

Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.1.88 s update modulem, jenž umí konvertovat data z verzí nižších: AdmWin od v.1.0,  ADM I. od verze 6.0 a ADM II. od verze 3.0. Podmínkou úspěšného update je, že pracovní adresář v okně ”Jiné účetnictví” je totožný s cestou na sdílená data. Tj. provést instalaci při licenci:
- standardní – jednouživatelské nesíťové přímo do adresáře s daty AdmWin či ADM. Pokud na tomto PC již byl jednou AdmWin instalován a nebyl kopírován na jiné místo či přejmenován, nabídne se adresář, kam byl naposled instalován. Update se nabídne provést ihned při prvním spuštění programu.
- síťové – provést nejprve instalaci do adresáře (složky) se sdílenými daty (na server), tam spustit vlastní program AdmWin, který provede vlastní update souborů a teprve následně provést instalaci na všechna PC v síti tam, kde byl i dříve instalován. Lze provést i z jiného PC, kde v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, je pracovní adresář shodný s cestou na sdílená data. Takové PC může být v síti jen jedno a pro běžné používání je zapotřebí mít i na tomto PC v uvedeném okně řádek, kde v pracovním adresáři je lokální disk tohoto PC! 
	Na jednotlivých stanicích (klientech) v adresáři (složce) s instalací AdmWin se automaticky spouští soubor Updstanw.exe, jenž provede aktualizaci pracovních souborů na stanici klienta. Náhradní možností je znovu tlačítkem ”Připojit síťově” v okně ”Výběr účetnictví” po volbě v menu ”Soubor”-”Jiné účetnictví”, se připojit na sdílená data po upgrade. To má ale za následek ztrátu některých lokálních nastavení pro prodejky.
Kdykoliv při připojování stanice k serveru tlačítkem ”Připojit síťově” v okně jiné účetnictví, nesmí být vlastní aplikace na serveru spuštěna!.
- víceuživatelské – tam, kde je i nyní AdmWin instalován. Update se provede pro každou firmu po prvém přepnutí na ni v okně jiného účetnictví. Při update z verzí nižších 1.76 - pokud v adresáři s instalací AdmWin nejsou data žádné firmy, pak na tabulce s výběrem účtovaných firem nemůže proběhnout překódování z OEM na ANSI (bylo součástí update na v.1.76) a je nutné jejich názvy v okně ”Výběr účetnictví” poupravit ručně a pokud byly v názvech adresářů (složek) s instalovanými daty použity znaky s diakritikou, je nutné v uvedeném okně takový řádek vymazat a data připojit znovu.
Upozornění! Před instalací nové verze programu si v původní verzi data řádně zazálohujte, minimálně na HD.
POZOR! Nad daty převedenými do verze AdmWin 1.88 nelze pracovat s programy verze nižší a již vůbec nesmí být použita DOS verze ADM! 
Update modul je Windows aplikace, jenž pro kontrolu a případný převod dat z verzí nižších 1.73 na svém počátku volá původní DOS update modul, jenž běží minimalizovaný. Pokud se jeví počátek update příliš časově dlouhý,  aktualizujte z lišty windows ”Příkazový řádek” k zobrazení, zda původní update nezůstal stát na nějaké chybě (stává se v případech poškození datových souborů). Upozornění! Před případným opakováním spuštění update, musí být provedena obnova dat za zálohy na HDD do původního výchozího stavu před spuštěním update!

Změny v AdmWin ve verzi 1.88 od verze 1.86
Tisk telefonního spojení na odběratele na vystavované doklady
V nastaveních tisku jednotlivých dokladů je doplněno zaškrtávací pole 
"Tisknout telefon odběratele" - jež je pak výchozím stavem pro stejnojmenné zaškrtávací tlačítko v okně řízení tisku jednotlivých dokladů. Jeho zaškrtnutí způsobí tisk telefonního spojení odběratele. Na faktuře, a dodacím listě aktuální telefon z adresáře firem. U zakázek, objednávek, nabídek a poptávek telefon z hlavičky tohoto konkrétního dokladu.
Úprava exportu do MS Excel
V některých případech instalace MS Office 97 a rozdělení Windows na uživatelské profily, není z programu dostupná informace z windows registru o instalované verzi Excel. Proto při nevrácení informace o instalované verzi Excel, není spuštění exportu do Excel přímo odmítnuto, ale zobrazí se informace, že nebyla zjištěna verze Excel s dotazem, zda-li si přesto přejete zpustit výstup. Pokud je Excel opravdu instalován, proběhne výstup i následné zobrazení dat v Excel korektně. V opačném případě může program zhavarovat a do instalace MS Office tuto úlohu opakovaně nespouštějte, byť zhavarování programu v tomto případě nemá žádné důsledky.
Hlídání termínů ukončení platnosti dokumentů (kvalifikace), jak u zaměstnanců, tak i u zásob.
Pomocí tohoto mechanizmu lze hlídat termíny ukončení platnosti např. pracovní dohody na dobu určitou, přezkoušení řidičů pro řízení vozidel apod.. U zásob lze tímto hlídat datum spotřeby, expirace.
	V dokumentech (jak k zaměstnancům, tak zásobám) a evidenci kvalifikace doplněn sloupec:
"Upozornit" - který má jen 2 stavy "Ano" a "Ne". Změna se provádí jen dvojklikem myši nebo stiskem klávesy <Enter> na tomto sloupci v požadovaném řádku. Jen řádky označené "Ano" budou při startu kontrolovány, zda-li nebude končit jejich platnost a pokud ano, bude na ně vypsáno upozornění.
	V nastavení "Při startu" doplněna zaškrtávací pole:

"Zobrazit upozornění na konec platnosti kvalif.a dokumentů" - zobrazí při spuštění programu upozornění na blížící se konec platnosti kvalifikace a dokumentů (i k zásobám). Za tímto zaškrtávacím polem následuje:
"Počet dní předstihu" - počet dnů, v jakém předstihu před koncem platnosti začne být upozornění vypisováno.
	Při startu programu nebo připojení na účtovaná data budou v případě zatržení v nastaveních při startu "Zobrazit upozornění na blížící se konec platnosti kvalif.a dokumentů" budou prověřovány jednotlivé záznamy v kvalifikaci a evidenci dokumentů, jak k zaměstnancům tak zásobám, zda mají vyplněn konec platnosti a údaj upozornit nastaven na "Ano". Pokud mají, pak se od tohoto konce platnosti odečte ve volbách při startu nastavený počet dní předstihu a jeli takto vypočtené datum nižší nebo rovno aktuálnímu, zobrazí se v tabulce. Je zvlášť zobrazována tabulka pro zaměstnance a zvlášť pro zásoby. V tabulce pro zaměstnance je každý dokument nebo kvalifikace uveden na jednom řádku, kde je os.číslo, příjmení a jméno, název dokumentu nebo kvalifikace, datum konce platnosti a rozlišení, zda je původ v evidenci kvalifikace nebo dokumentech.  V tabulce pro zásoby na jednom řádku jeden dokument, kde je číslo skladové položky, její název, název-popis z dokumentu a konec platnosti.

Pokud si již nepřejete některé záznamy v upozorněních zobrazovat, stačí v jejich příslušné evidenci provést změnu buď posunem konce splatnosti nebo nastavením příznaku "Upozornit" na ne nebo záznam vymazat úplně.
Pozn. Pro hlídání konce platnosti nemusí být k záznamu v dokumentech či kvalifikace žádný vlastní dokument připojen.
Adresář firem
Pod volbu "Zvláštní" v menu doplněna funkce hromadné změny kódu banky 2400pùvodní eBanky na kód banky 5500 Raiffeisenbank a.s. Po jejím spuštění a kladné odpovědi na kontrolní dotaz, se u všech bankovních spojení, kde je kód banky 2400 změní tento kód na 5500.
Zakázky
Výpis spotřebovaných položek na zakázky doplněn o volbu výběru střediska - provozu. Vybere-li se nějaké zobrazí se zaškrtávací pole: 
"z záhlaví zakázky", které je ve výchozím stavu při otevření okna nezaškrtnuté.
- při zaškrtnutí je pro výběr do výpisu rozhodující aktuálně nastavené středisko v záhlaví zakázky
- při nezaškrtnutí jsou do výpisů zahrnuty spotřebované položky dle střediska, které je u každé jednotlivé položky záznamu spotřeby evidováno. Pozor. Každý záznam o spotřebě na zakázku si nese svoje středisko-provoz, které může být odlišné od aktuálně nastaveného v hlavičce zakázky! Je to např.číslo skladu, ze kterého byla vydána položka zásob, číslo střediska z hlavičky přijaté faktury u nakoupené služby, číslo střediska z účetního řádku v záznamu položky spotřeby z pokladny.
Faktury
Nastavení tisku faktur doplněno o zaškrtávací pole:
"Tisknout i původní cenu před slevou" - před procentem ceny bude na faktuře u skladových položek vytištěna i původní jednotková cena před slevou. Jedná se o prodejní cenu ze skladové karty v cenové úrovni ze záhlaví faktury v okamžiku výdeje ze skladu. Tato původní cena a procento slevy se tiskne jen u plátců DPH v případě tisku faktury s volbou tisknout jednotkové ceny bez DPH a nezaškrtnutým tiskem SKP, protože všechny tyto údaje nelze na jeden řádek faktury umístit. Toto zaškrtávací pole je aktivní jen je-li zaškrtnuto "U skladových položek zadávat % slevy". Jeho zaškrtnutí automaticky způsobí odstranění případného zaškrtnutí pole "Na řádcích tisknout SKP" a naopak zaškrtnutí pole "Na řádcích tisknout SKP" způsobí automaticky odstranění zaškrtnutí u pole "Tisknout i původní cenu před slevou".
	Oprava řádku vydané faktury se skladovou položkou

V případě, že při výdeji skladové položky byla zadána sleva, pak i při následné opravě řádku vydané faktury s touto položkou, je v okně pro zadání opravy zobrazeno pole:
"% slevy z.." (v textu je uvedena původní cena) - procento původně zadané slevy. Při jeho změně se automaticky přepočte jednotková cena po slevě.
Mzdy
Číselník kvalifikací - nastavení číselníku kvalifikací pro jednoduché a rychlé doplňování do evidence kvalifikace k jednotlivým pracovníkům  a stále stejné jednoznačné označení totožné kvalifikace v evidenci kvalifikace k jednotlivým pracovníkům. Nastavení se provádí v datovém okně typu seznam ovládaném zjednodušenou nástrojovou lištou (bez výběrů a hledání). Aktualizace se provádí přímo zápisem do jednotlivých řádků zobrazeného seznamu do sloupců:
"Kód" - číslo nebo znakový kód kvalifikace (12 znaků). Můžou se přebírat standardní, oborové nebo si vytvářet vlastní. Není povinné.
"Název - popis kvalifikace" - stručný výstižný popis kvalifikace, který se bude přenášet do evidence kvalifikace u jednotlivých pracovníků.
	Evidence kvalifikace vedle již dříve uvedeného sloupce "Upozornit" doplněna o sloupce:

"Do data" - datum platnosti, do kterého platí evidovaná kvalifikace, pokud je časově omezena její platnost.
"Kód.kval." - kód kvalifikace z číselníku kvalifikací. Doplňuje se automaticky při výběru z číselníku kvalifikací.
"Soubor dokumentu"– označení případného souboru dokumentu o kvalifikaci včetně celé cesty a přípony souboru.
Pod volbu v menu "Zvláštní" a do nástrojové lišty doplněna 3 nová tlačítka:
"Výběr kvalifikace" - nabídne výběr z číselníku kvalifikací pro doplnění do aktuálního řádku
"Procházet" – otevře standardní Windows dialog k vyhledání souboru. Při potvrzení vyhledaného bude jeho označení včetně celé cesty do nastaveného řádku uloženo. Tento systém předpokládá, že všichni v síti budou mít namapován disk s touto dokumentací stejně, např pod písmenem Q. 
"Na doklad" – podle přípony v seznamu aktuálně nastaveného souboru vyvolá k této příponě ve Windows asociovaný program a pomocí něj zvolený dokument otevře. Např. příponu .doc nebo .rtf v MS Word, příponu pdf AcrobatReader apod.
Pozn. Jelikož klávesa Enter a dvojklik myši mají funkčnost otevření nastaveného údaje na řádku k editaci (aktualizaci) nemohou současně sloužit k otevření vlastního dokladu. Proto je pro otevření vlastního dokladu určeno tlačítko v "Na doklad" v nástrojové liště.
Upozornění. Vlastní dokumenty nejsou součástí dat systému a nejsou tedy předmětem zálohování či přenosu dat. V systému jsou na ně jen evidovány odkazy. Tj. po přenosu na jiné PC není zálohováním zajištěna jejich dostupnost.
	Výpočet nemocenských dávek od 1.9.2008

Novelou zákona č.54/1956 o nemocenském pojištění příbylo další procentní pásmo pro výpočet nemocenských dávek z redukovaného denního vyměřovacího základu a to ve výši 25% pro první 3 dny nemoci pro neschopenky spadající svým datem začátku do období od 1.9.2008 včetně. Tato právní úprava by měla platit jen do konce roku 2008. Od 1.9.2008 platí tedy tyto 4 procentní sazby pro výpočet nemocenských dávek pro nemoc (karanténu) z denního vyměřovacího základu. 
25 % pro první 3 dny pracovní neschopnosti,
60 % do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti, 
66 % od 31. kalendářního dne do 60. kalendářního dne pracovní neschopnosti, 
72 % od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti. 
Všechny se automaticky vypočtou v předzpracování mezd. Z důvodu existence 4 procentních sazeb a nutnosti zajištění kontinuity předchozích likvidací neschopenek v jednotlivých procentních sazbách, byl do záznamů likvidace neschopenek – v okně likvidace neschopenek volaném ze zpracování mezd, v okně evidence neschopenek a shodně na sestavě likvidace neschopenek, před stávající 3 procentní sazby předsunut dvojsloupec dny-dávka pro první 3 dny nemoci nadepsaný "25% pro 2008". Tato 25%ní sazba je předsazená a není nazvaná "první %ní sazba", protože zde může být i pokračování nemoci se začátkem před 1.9.2008, kde první sazba je 60% po celou dobu prvních 30 dnů a může přesáhnout do období po 1.9.2008. Do této sazby pak také přináleží i likvidace neschopenky od 4 dne se začátkem po 1.9.2008.
	Úprava evidence neschopenek

Evidence neschopenek byla celá přepracována, jak v oblasti seznamu neschopenek tak především v oblasti jejich likvidace do mezd u velké organizace z hlediska sociálního pojištění.
V oblasti vlastní evidence neschopenek zůstalo uživatelské ovládání stejné, jen změněn prohlížeč seznamu a navíc v seznamu ke každé neschopence doplněn údaj:
"Poznámka" – poznámka pro interní potřebu k evidované neschopence. Do tohoto údaje lze zapisovat přímo v řádku seznamu.
V oblasti se záznamy likvidace do mezd doplněn sloupec "25% pro 08" (viz výše) a zrušena všechna funkční tlačítka pro jejich aktualizaci, kromě:
"Přidat řádek" – přidá do seznamu další záznam o likvidaci mzdy, kde se do vyměřovacího základu převezme hodnota z prvního záznamu o likvidaci neschopenky a období se zvýší o 1 k poslednímu evidovanému. Není-li ještě žádný záznam o likvidaci, je obdobím rok a měsíc začátku neschopenky a vyměřovací základ se bere z neschopenky, kde je hodnota z karty zaměstnance v okamžiku zaevidování neschopenky. 
"Vymazat řádek" – je povoleno jen není-li záznam o likvidaci zahrnut v zaúčtované mzdě.
Všechny ostatní změny lze provádět přímo ve sloupcích a řádcích tohoto seznamu likvidací neschopenky. Měnit lze jen "Vyměř.zákl." – jedná se již o redukovaný denní vyměřovací základ a počty dnů v jednotlivých procentních sazbách. Nemocenské dávky se po každé jejich změně automaticky přepočtou. Měnit lze i rok a měsíc záznamu o likvidaci neschopenky, ale nejsou na něj uplatněny žádné kontroly!
POZOR! Tyto změny se do mezd nepromítnou! Tato možnost je zde jen pro spec.případy a zpětné doplnění při přechodu na tento programový systém! Jinak likvidace neschopenek vždy zásadně provádějte předzpracováním mzdy a případné úpravy v okně pro likvidaci neschopenek volaném z okna vyúčtování mzdy!!!
	POZOR! Změna zobrazení vyměřovacího základu pro velké organizace
Na kartě zaměstnance je v údaji "Průměr pro nemoc" denní vyměřovací základ neredukovaný!!! Vypočítává se v zaúčtování mezd z vyměřovacího základu za 12 předchozích období včetně uzavíraného. Redukuje se dle aktuálně nastavených redukčních hranic v hodnotách pro mzdy až v předzpracování mezd následujícího měsíce existuje-li v něm začínající pracovní neschopnost a dosadí se do této pracovní neschopnosti a do prvního záznamu o její likvidaci do mzdy! Z něj se pak přebírá do všech ostatních záznamů o likvidaci do mzdy u téže neschopenky (neschopenky téhož poř.čísla) až do jejího ukončení.

Ve vlastní evidenci neschopenek je uveden pod "Vym.zákl."vyměřovací základ neredukovaný, který se přebírá z karty pracovníka v okamžiku zaevidování neschopenky. V předzpracování mezd, kde mají být nemocenské dávky zlikvidovány, se znovu přepíše aktuální hodnotou z karty pracovníka.
V záznamech o likvidaci do mzdy (jak v okně u evidence neschopenek, tak v okně pro likvidaci neschopenky do mzdy, tak i na výpise likvidací neschopenek) je tedy již uveden vyměřovací základ redukovaný. Pro rok 2008 redukovaný do první hranice na 90% pro nemoc a OČR, pro mateřskou a nemoc let nižších 100% do první hranice nezaokrouhleně - redukce na 90% a zaokrouhlení se provádělo až ve vlastním výpočtu nemocenských dávek, protože u nemoci se prvních 14 dní bralo 90% do prvníredukční hranice a dále 100%.
	Zákonné pojištění odpovědnosti
Podle stanoviska MF ČR zveřejněného dne 16.6.2008 je nutné pro účely zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání postupovat tak, že se pojistné odvede z příjmů, které podléhají odvodu sociálního pojištění, avšak bez ohledu na stanovení maximálního vyměřovacího základu. Proto se v programovém systému AdmWin v případě dosažení maximálního vyměřovacího základu u pracovníka a dojde k automatickému snížení vyměřovacího základu pro sociální pojištění, zahrne do vyměřovacího základu pro zákonné pojištění odpovědnosti celá částka hrubých příjmů včetně nepeněžitých příjmů. 
	Přehled nastaveného životního a penzijního pojištění hrazeného zaměstnavatelem
Ve výpisech pracovníků z okna ze seznamem pracovníků, doplněn bod:

"Živ.a penz.poj.hraz.zaměstnavatelem" - pro všechny v seznamu vybrané pracovníky vypíše u nich nastavené životní pojištění a penzijní připojištění hrazené zaměstnavatelem s údaji: částka, variabilní symbol, číslo účtu a název pojišťovny.
	Výstup všech mezd v členění údajů dle mzdových listů do tabulky s možností exportu do MS Excel
Vy výpisech z mezd při nastavení  na 'Mzdové listy - vše' v seznamu možných výpisů, se zobrazí tlačítko:

"Výstup do tabulky pro export do Excel" - Po jeho volbě se pro každého zaměstnance, pro kterého se v zadaném období nalezne alespoň jeden mzdový záznam, vytvoří do tabulky z údajů o něm jeden řádek s jeho osobním číslem, příjmením, jménem, titulem a se sloupci odpovídajícími řádkům na mzdovém listě ve formátu pro r.2008 s vysoučtovanými hodnotami z mezd za zadané období. Navíc je zde poslední sloupec s údajem "Z pokladny", do něhož je vysoučtována částka ze všech pokladních výdajových dokladů za shodné období, kde je uvedeno osobní číslo tohoto zaměstnance. 
Šířka sloupců je přizpůsobena délce zobrazovaných údajů, tj. v záhlaví sloupců bude po otevření okna viditelná jen část nadpisového textu, který se zobrazí celý až příslušným roztažením sloupce.
DPH
K ukončení platnosti mincí v nominální hodnotě 50 haléřů, vydalo MF informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH:
"Rozhodnutím ČNB končí platnost mincí nominální hodnoty 50 haléřů jako oběživa k 31. srpnu 2008. V zákoně o DPH je zrušení padesátihaléřů řešeno u zaokrouhlení daně v novele zákona o DPH, s účinností od 1. ledna 2009.
V návaznosti se zrušením platnosti padesátihaléřů bude v období do účinnosti zmiňované novely zákona o DPH, tj. od 1. 9. 2008 do 31.12.2008 daň v hotovostním platebním styku zaokrouhlena na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, tedy na koruny (matematicky). U bezhotovostního styku bude nadále možnost uvádět daň v haléřích.
Podle § 3 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů se při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se zaokrouhlí celková částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.
V situacích, kdy je najednou dodáváno více druhů zboží, nebo poskytováno více služeb najednou, je možné provést výše uvedené zaokrouhlení až u ”celkové” daňové povinnosti, tj. daně vypočítané ze základu daně za všechna takto uskutečněná plnění.
Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte částku daně z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu daně přepočtenou včetně daně, tj. sazbě 9% z ceny bez daně odpovídá koeficient 0,0826 a sazbě daně 19% z ceny bez daně koeficient 0,1597.
Pokud nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými sazbami daně, je možné při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti rozdíl vzniklý se zaokrouhlení celkové částky přiřadit pouze k základu daně k jedné z použitých sazeb daně, popřípadě rozdělit vzniklý rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky do jednotlivých základů daně v členění podle sazby daně.
Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce z ceny bez daně a dopočte cenu s daní jako součet ceny bez daně a vypočtenou daň v haléřích a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny, je povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny včetně daně.
Podle zákona o DPH se rozdíl vzniklý zaokrouhlením při výpočtu daně podle § 37 zákona o DPH do základu daně nezapočítává."

V souvislosti s tím bylo v "Základních údajích" v poli "Daň na výstupu zaokrouhlovat na:" a "Informativní výpočet daně na vstupu zaokrouhlovat na:" doplněna možnost nastavení zaokrouhlování daně na celé koruny. Při nastavené této možnosti bude vypočítávaná vlastní hodnota daně aritmeticky zaokrouhlovat na celé koruny. Ručně je přepsatelná i na haléřové hodnoty.
Upozornění. Pokud máte nastavené zaokrouhlování daně na desetníky nebo padesátníky, změňte je na koruny nebo nezaokrouhlovat. V nabídce ostatní možnosti zůstávají z důvodu zpětného dopracování účetnictví.
Dále pak přejmenován text: 
”Zaokrouhlení dokladu dle pokynu MF č.253 - přepočet DPH z celk.částky dokl.po zaokrouhlení dle §17,odst.3 ZDPH” na "Při zaokrouhlení dokladu dle pokynu MF, přepočítat DPH z celk.částky dokladu po zaokrouhlení (shora - koeficientem)" - při zaškrtnutí bude zaokrouhlení dokladu promítnuto do DPH výpočtem DPH z celkové částky po zaokrouhlení shora koeficientem. Pozor! V důsledku zaokrouhlení koeficientu (dle zák.o DPH) na 4 desetinná místa, dojde při výpočtu DPH z celkové částky včetně daně u vyšších částek (nad 10tisíc) k jiné hodnotě daně, než při výpočtu sazbou ze základu daně. V důsledku toho pak částka zaokrouhlení může být větší než 1. Např. u částek kolem 50tis. Již může nabít zaokrouhlovací rozdíl částky vyšší 4 Kč!!! Je to rozdíl mezi součtem částek bez daně + daň vypočtená shora z celkové částky dokladu po zaokrouhlení.
Proto doporučení: Budou-li jednotkové ceny bez DPH již uvedeny v celých Kč a zaokrouhlení daně nastaveno na celé Kč, pak není zapotřebí zaokrouhlovat a tomuto problému se vyhnout. 


Jen PÚ
Účetní osnova a z ní odvozované výpisy v jazykových mutacích
V nastavení účetní osnovy v okně pro zadání účtu pod pole "Název-popis" doplněno pole "V cizím jazyce", kde lze uvést název-popis účtu v jakémkoliv jazyce. Není povinné. Tento cizojazyčný popis se použije jen při výpisech obratové předvahy a uzávěrkových účtů (účtu zisků a ztrát a konečného účtu rozvažného). V instalaci nových dat je přednaplněno anglickými popisy. 
Výpisy z účetnictví
- Pro obratovou předvahu (i s mezisoučty), účet zisků/ztrát a konečný účet rozvažný, se v zadávacích parametrech zobrazuje zaškrtávací pole "Názvy účtů v cizím jazyce" - v případě zaškrtnutí budou vypisovány názvy-popisy účtů v cizím jazyce nastaveným v účetní osnově. Výchozí stav je nezaškrtnuto - bude vypsán text uvedený v poli "Název-popis" v nastavení účtu účetní osnovy.
- Doplněna možnost výstupu zadaného účtu a celé hlavní knihy do tabulkového přehledu s možností exportu do MS Excel. Do tohoto výstupu nejsou prováděny součty ani obratů ani zůstatků účtů, aby tyto řádky v Excel pak nemusely být odstraňovány v další činnosti.


