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Upgrade programového systému AdmWin na verzi 1.5

Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.1.5 s update modulem, jenž umí konvertovat data z verzí nižších: AdmWin od v.1.0,  ADM I. od v.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, nabídne se adresář, kam byl naposled instalován. Update se provede ihned při prvním spuštění programu.
- síťové – provést nejprve instalaci do adresáře 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.
- víceuživatelské – tam, kde je i nyní AdmWin instalován. Update se provede pro každou firmu po prvém přepnutí na ni v okně jiného účetnictví. 
Upozornění! Před instalací nové verze programu si v původní verzi data řádně zazálohujte, minimálně na HD.


Změny AdmWin ve verzi 1.5 od verze 1.47

Účetnictví – nastavení – jiná obecná nastavení. Doplněno zaškrtávací pole:
”Z okna pokladního dokladu tisknout přímo na tiskárnu" - při zaškrtnutí způsobí, že v okně záznamu pokladního dokladu, nebude po stisku tlačítka ”Tisk dokladu” zobrazena volba výstupu na obrazovku nebo tiskárnu a tisk bude poslán přímo na ve windows nastavenou výchozí tiskárnu.
Zásoby
Požadavky u skladových karet zásob – doplněn sloupec ”Dodrž.” Za sloupcem prodejní ceny, se stejným významem jako u požadavků ze strany adresáře firem. Tj. Zda při prodeji dodržet zde v požadavcích uvedenou prodejní cenu (nastaveno ”Ano”) nebo při výdeji použít aktuální prodejní cenu ze skladové karty (zde nastaveno ”Ne”) – zde v požadavcích uvedená prodejní cena nemusí být při výdeji ze skladu dodržena. Nelze přímo zapsat, mění se buď stiskem klávesy Enter nebo dvoklikem levého tlačítka myši na tomto sloupci vždy na opačnou, než je aktuální. Lze změnit jen, pokud tato položka ještě nebyla vůbec plněna.
	Inventura - kontrola úplnosti - rozšířena o možnost kontroly úplnosti k již zaknihované inventuře. V tomto výpisu jsou uváděny skladové položky zadané kategorie zásob a skladu nezahrnuté do inventury, a to buď v porovnání k:
	inventurním záznamům ještě před zaknihováním inventury - kontroluje se, zda každá skladová položka je uvedena v inventurních záznamech před jejich zaknihováním, pokud není, vypíše se na sestavu,

zaknihované inventuře k zadanému datu - kontroluje se, zda pro každou skladovou položku je v pohybech zásob uveden záznam inventury k zadanému datu, pokud není, skladová položka se zapíše na sestavu.
	V nastavení zásob doplněno zaškrtávací pole:

”Změna data na příjemce-výdejce povolena” - při zaškrtnutí se bude na příjemce-výdejce zobrazeno tlačítko pro možnost změny data a tím i data skladových pohybů na tomto dokladu obsažených. Jinak nebude toto tlačítko vůbec zobrazeno.
Faktury
Tisk příkazů k úhradě – v okně pro zadání tisku příkazů k úhradě je za datem splatnosti zatržíko ”Vytisknout”, při jehož zatržení se na tištěný příkaz k úhradě vytiskne zde zadané datum splatnosti. Není-li zatrženo, datum splatnosti se nevytiskne a je možné jej dopsat ručně přímo na výtisk příkazu k úhradě dle potřeby. Standardně je při otevření okna vždy zatrženo.
Nastavení fakturace – Obecné hodnoty – doplněny 2 nové údaje:
- ”Nejčastější sazba DPH u textových řádků” – pokud v záznamech textových řádků převažuje jiná, než základní sazba DPH, lze ji zde nastavit. Pak se v okně pro záznam nového textového řádku na doklad (nejen na faktury, ale i dodací listy, zakázky, apod.) bude nabízet zde nastavená sazba DPH.
- ”Nezobrazovat upozornění na chybějící záznam DPH při ukončení vydané faktury" – pokud ve firmě převládají vydané faktury, jako nedaňové doklady, pak lze zaškrtnutí této volby potlačit zobrazování kontrolního dotazu na chybějící záznam DPH na vydané faktuře.
Pracovníci a mzdy
Výpisy pracovníků – v možnostech forem výpisu byl doplněn tisk adresy pracovníků na dlouhou nebo krátkou obálku. Tisknou se adresy všech pracovníků zobrazeného vybraného seznamu pracovníků. Přejete-li si vytisknout adresu jen na jednoho pracovníka, pak do seznamu vyberte jen tohoto jednoho pracovníka.
Karta zaměstnance
Oblast nezdanitelných částí základu daně, byla přejmenována na oblast ”Slevy na dani (do r.2005 nezdanit.části)”. Se zde uvedenými údaji se jinak pracuje při zpracování mezd za rok 2005 a nižší, jinak za rok 2006. Od poč. r.2006 zde uvedené údaje způsobují výpočet slev na dani. Jsou to:
”základní”  - zaškrtávací pole. Při zaškrtnutí způsobí v předzpracování mezd za rok 2005 a nižších dosazení nezdanitelné části zakladu na poplatníka do mzdy z tabulky hodnot pro mzdy běžného roku, pro rok 2006 a vyšší dosazení hodnoty slevy na dani na poplatníka do mzdy z tabulky hodnot pro mzdy běžného roku. Pozor u starobních důchodců. Pokud je jejich důchod vyšší než 38 040,- ročně, nezaškrtávat.
”na invaliditu” – zadává se zde přímo částka, jenž se v předzpracování  mezd za rok 2005 a nižších dosadí do nezdanitelné části zakladu na invaliditu do mzdy, pro rok 2006 a vyšší dosazení hodnoty slevy na dani z důvodu invalidity.
”na studenta” - - zaškrtávací pole. Při zaškrtnutí způsobí v předzpracování mezd za rok 2005 a nižších dosazení nezdanitelné části zakladu na studenta soustavně se připravujícího na budoucí povolání do mzdy z tabulky hodnot pro mzdy běžného roku, pro rok 2006 a vyšší dosazení hodnoty slevy na dani na studenta soustavně se připravujícího na budoucí povolání do mzdy z tabulky hodnot pro mzdy běžného roku
Do konce roku 2005 jsou tyto údaje ve mzdách zpracovávány jako nezdanitelné části základu daně. Údaj ”Úroky z hypot.úvěrů a stav.spoření” zůstává na kartě jen z kompatibilních důvodu pro zpracování mezd do konce roku 2005. V roce 2006 se ve zpracování měsíčních záloh na daň nepoužijí.
	Hodnoty pro mzdy
	Doplněn údaj ”Zákonná minimální měsíční mzda pro posouzení nároku na daňový bonus za min.rok” – zadává se minimální mzda, jenž se použije pro zjišťování nároku na daňový bonus při vyúčtování daně z příjmu za minulý rok.

V oblasti pro výpočet daně z příjmu se celá tabulka nezdanitelných částí základu daně se jen přejmenovává na slevy na dani a nezdanitelné části základu daně, s tím že pro výpočty daně ze mzdy se z této tabulky berou hodnoty pro rok 2005 a nižší jako nezdanitelné části základu daně, jinak pro výpočet slev na dani. Tzn. že do sloupce minulého roku se zadávají měsíční hodnoty nezdanitelných částí základu daně, jenž se použijí pro roční vyúčtování daně za rok 2005, a do sloupce běžný rok se zadávají měsíční hodnoty slev na dani pro rok 2006 dle §35ba :
- na poplatníka (dříve nezdanitelné minimum) - dle §35ba písm. a) - 7 200,- ročně, tj. 600,- měsíčně
- na částečnou invaliditu - dle §35ba písm. c) - 1 500,- ročně, tj. 125,- měsíčně
- na plnou invaliditu - dle §35ba písm. d) - 3 000,- ročně, tj. 250,- měsíčně
- pro držitele ZTP-P - dle §35ba písm. e) - 9 600,- ročně, tj. 800,- měsíčně
- student - dle §35ba písm. f) - 2 400,- ročně, tj. 200,- měsíčně - poplatník, jenž se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem.
Údaj ”- na jedno vyživov.dítě” se vztahuje jen na nezdanitelnou část základu daně. V tabulce zůstává jen z důvodu kompatibility a případné rekonstrukce zpracování mezd za období nižší roku 2005. Pro zpracování mezd od r.2005 se nepoužijí. Od r.2005 nahrazen údaji ”Daňové zvýhodnění na jedno dítě” pod touto tabulkou.
	Zpracování mezd

Pro zpracování mezd od poč.r. 2006 je oblast "Nezdanitelné části základu daně" přejmenována na ”Nárok na slevy na dani” a obsahuje hodnoty nároku na slevu na dani a jsou uvedeny, jen je-li na kartě zaměstnance zaškrtnuto, že podepsal prohlášení k dani se mzdy:
”- základní” - pokud je na kartě zaměstnance v oblast slev zatrženo, že má být uplatněna základní sleva, pak hodnota základní slevy na dani z tabulky hodnot pro mzdy běžného roku.
”- invalid.” - částka slevy na dani pro invaliditu vyplněná na kartě zaměstnance.
”- student” - pokud je na kartě zaměstnance zaškrtnuta sleva na dani na studenta, pak hodnota slevy na dani na studenta z tabulky hodnot pro mzdy běžného roku.
Doplněn jen zobrazovaný údaj:
- “Uplatněné slevy na dani” - jenž je automaticky vypočten nejprve součtem výše uvedených slev na dani,  maximálně však do výše vypočtené daně. Vypočtená daň po těchto slevách pak vstupuje do uplatnění nároku na daňové zvýhodnění a údaj o uplatněné slevě se dále zvyšuje o uplatněnou částku slev na dani z daňového zvýhodnění na děti. 
Pro zjištění nároku na daňový bonus byl pro od poč.r.2006 zrušen výpočet poměrné části minimální mzdy. Dosažený příjem se vždy porovnává přímo na polovinu minimální mzdy zaokrouhlené na koruny dolu, běžného roku nastavenou v hodnotách pro mzdy. Dle novely zák.o dani z příjmu č.545/2005 sb. §35c odst.4 by měla být nastavena minimální mzda platná na počátku zdaňovacího období.
Doplněny měsíční i roční tabulky výpočtu daně z příjmu dle sazeb pro rok 2006.
	Výpisy z mezd

V souvislosti se změnou výpočtu záloh na daň z příjmu, byly upraveny příslušné výpisy tak, aby zobrazovaly jak výpočty záloh na daň dle legislativy platné do konce roku 2005, tak i výpočty dle legislativy pro rok 2006. Formát zobrazení si systém volí automaticky sám dle zadaného roku pro výpis mezd. Jsou to tyto výpisy: měsíční rekapitulace,  mzdový (výplatní) lístek, mzdový list, výpočty mezd, výpočet záloh na daň, firemní přehled mezd.
	Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků

Pro rok 2005 muselo být zcela přepracováno. Údaje o zdanitelných příjmech, sraženém pojistném, dílčím základu daně a zálohách na daň, byly rozšířeny o úhrn poskytnutých slev na dani a vyplacených daňových bonusech. Současně byly rozčleněny do tabulky o třech sloupcích:
- ”Od jiných plátců” - pro ruční zadání těchto hodnot od všech jiných plátců (předchozích zaměstnavatelů) na základě jimi vystavených potvrzeních o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích. Pokud je jich více, musí se zadávat ve svém součtu.
- ”Z evid.mezd” - uživatelsky nepřístupné - hodnoty automaticky vypočtené z evidovaných mezd na pracovníka zpracovávaného osobního čísla. Jejich výpočet se provádí jen při prvním otevření okna pro zpracovávané osobní číslo a rok ročního vyúčtování nebo po stisku tlačítka ”Provést nový nápočet z mezd”.
- ”Od všech plátců” - uživatelsky nepřístupné - automatický součet hodnot ze sloupce ”Od jiných plátců” a ”Z evid.mezd”. Hodnoty v tomto sloupci jsou výchozí pro celé vyúčtování záloh na daň z příjmu. 
”Provést nový nápočet z mezd” - tlačítko, jímž se vyvolá výpočet z mezd a některých nezdanitelných částí základu daně. Tato funkce je také volána automaticky, pokud ještě pro zadané osobní číslo a rok neexistuje záznam u ročním vyúčtování. Probíhá následovně:
a) Z každého evidovaného mzdového záznamu se do ročního vyúčtování přičte:
- zdanitelný příjem - hrubá mzda plus hodnuta obou funkčních požitků
- uhrazené pojistné - součet sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnancem
- dílčí základ daně - rozdíl zdanitelného příjmu mínus uhrazené pojistné
- úhrn slev na dani - poskytnutá sleva na dani z příjmu
- vyplacené daň.bonusy - vyplacený daňový bonus
Současně se počítá počet měsíců uplatněného nároku na nezdanitelné části základu daně pro invaliditu podle stupně (částečně invalidní, plně invalidní, ZTP-P) a počet měsíců uplatněného nároku na nezdanitelnou část ze základu daně na studenty.
b) Do nezdanitelných částí základu daně se vypočte:
- základní nezdanitelná část - 12 * nezdanitelné minimum min.roku nastavenou v hodnotách pro mzdy
- na částečnou invaliditu - počet měsíců z načtených mezd, kdy byl uplatňován nárok na nezdanitelnou část z důvodu částečné invalidity krát hodnota nezdanitelné části na částečnou invaliditu min.roku nastavenou v hodnotách pro mzdy.
- na plnou invaliditu - počet měsíců z načtených mezd, kdy byl uplatňován nárok na nezdanitelnou část z důvodu plné invalidity krát hodnota nezdanitelné části na plnou invaliditu min.roku nastavenou v hodnotách pro mzdy.
- pro držitele ZTP-P - počet měsíců z načtených mezd, kdy byl uplatňován nárok na nezdanitelnou část pro držitele ZTP-P krát hodnota nezdanitelné části pro držitele ZTP-P min.roku nastavenou v hodnotách pro mzdy.
- na studenta - počet měsíců z načtených mezd, kdy byl uplatňován nárok na nezdanitelnou část na studenta (§15 odst.1 písm. f)) krát hodnota nezdanitelné části pro držitele ZTP-P min.roku nastavenou v hodnotách pro mzdy.
UPOZORNĚNÍ!! Z důvodu tohoto výpočtu nezdanitelných částí ze základu daně, se automatický výpočet z mezd neprovádí při každém otevření okna ročního vyúčtování - přepsal by tyto popřípadě ručně upravené hodnoty nezdanitelných částí.  POZOR!! Nezdanitelné části musí být vždy zkontrolovány a ručně upraveny! 
- Minimálně vždy, pokud pracovník v organizaci neodpracoval celé zdaňovací období a uvedené podmínky pro přiznání nezdanitelných částí u něj platili i mimo dobu zaměstnání v organizaci!
- Zvláště pozor na nezdanitelné minimu u pracujících důchodců s ohledem na §15 odst.2
 c) Nárok na daňové zvýhodnění - z evidence dětí se pro každé z nich vypočte počet měsíců dle u nich evidovaného nároku od data do data spadajícího do zdaňovacího období, kdy mohl být uplatněn nárok na daňové zvýhodnění. Součet všech měsíců všech dětí se vynásobí hodnotou pro měsíční daňové zvýhodnění min.roku nastavenou v hodnotách pro mzdy.
d) Vypočte hodnota 6 ti násobku minimální mzdy pro posouzení nároku na daňový bonus, jako 6 * ”Zákonná minimální měsíční mzda pro posouzení nároku na daňový bonus za min.rok”  nastavená v hodnotách pro mzdy. Tato hodnota se pro zpracovávaného zaměstnance neupravuje podle zvláštního právního předpisu, o poměrnou odpracovanou část, jak bylo v původním zákonu o dani z příjmu pro r.2005. Zákonem 545/2005 sb. bylo novelizováno zpětně i pro rok 2005. 
Z nezdanitelných částek ze základu daně byla odstraněna nezdanitelná část na vyživované děti a doplněn údaj pro zadání částky zaplacených členských příspěvků odborové organizaci dle zákona o dani z příjmu §15 odst.11 - do 1,5% zdanitelných příjmů, maximálně však 3 000,-.
V oblasti vlastního výpočtu ročního vyúčtování byly doplněny automaticky vypočítávané údaje:
”Nárok na roční daňové zvýhodnění” - je automaticky vypočteno jen při nápočtu z mezd, ale je ručně modifikovatelné o případné nesrovnalosti k evidenci dětí a nutno ručně upravit vždy, je-li jedno z dětí po část zdaňovacího období držitelem ZTP-P (§35c odst.7).
”Vypočtená sleva v ročním vyúčtování” - roční daňová povinnost mínus nárok na daňové zvýhodnění, ale jen do výše daně. Zbytek zůstává do vyhodnocení celoročního nároku na daňový bonus.
”Vypočtená daň po slevě” - roční daňová povinnost mínus nárok na daňové zvýhodnění, je-li roční daňová povinnost vyšší než daňové zvýhodnění, jinak nula.
”Rozdíl sražená daň - vypočtená po slevě” - rozdíl mezi na zálohách sraženou daní po slevě k vypočtené roční dani po uplatnění slevy na dani.
”Vypočtený daňový bonus v ročním vyúčtování” - počítá se jen je-li zdanitelný příjem od všech plátců vyšší než údaj o minimální mzdě za zdaňovací období vypočtený v ”..nápočtu z mezd” (6ti násobek min.mzdy). Je to část, o kterou převyšuje nárok na daňové zvýhodnění roční daňovou povinnost.
”Daňový bonus vypočtený - vyplacený” - rozdíl úhrnu všech vyplacených daňových bonusů za zdaňovací období k vypočtenému v ročním vyúčtování. Tento rozdíl se přičte k přeplatku na dani (je-li záporný, odečte se).
Po jakékoliv ruční úpravě některé hodnoty v tomto obrazovkovém formuláři ročního vyúčtování, dojde okamžitě k jeho celkovému přepočtu. 
V souvislosti s tím byly přepracovány výpisy pro roční vyúčtování daně. Výpis ročního zúčtování daně byl přepracován tak, že dle zadaného roku automaticky zobrazuje buď výpočet dle legislativy platné do konce roku 2004, nebo pro rok 2005. Tiskopis pro vyúčtování daně jednomu pracovníkovi, byl nahrazen celý v podobě dle tiskopisu MF 
Rekonstrukce indexů
V úloze rekonstrukce indexů bylo doplněno zaškrtávací pole ”Nejprve vymazat existující” – při zaškrtnutí budou všechny existující indexové soubory vymazány a následně budou vytvořeny nové, tj. není prováděna jen kontrola s případnou opravou. Po vymazání jsou nově vytvořené indexové soubory kompaktnější, rychlejší a spolehlivější. Jen proces rekonstrukce indexů v případě jejich nového vytváření probíhá déle. POZOR – v případě nedojetí této akce korektně až do konce, z jakéhokoliv důvodu, musí se proces rekonstrukce indexů opakovaně spouštět, dokud nedojede až do konce, jinak by mohl jakýkoliv další záznam do jakékoliv evidence být chybný.
Obecné
Veškerá přehledová okna typu seznam bez nástrojové lišty s needitovatelnými informacemi, např. nesplněné objednávky v adresáři firem, bylo nabídnuto nebo bylo poptáváno nad seznamem zásob, apod. doplněna v pravém spodním rohu o tlačítko ”Tisk” – vypíše zobrazený seznam ve formě tiskové sestavy. 
Tyto výpisy nemají svůj vlastní pevný formát. Formát a uspořádání těchto sloupců pro výpis je modifikovatelné - kopíruje aktuální uspořádání seznamu na obrazovce, tj. šířky a uspořádání sloupců v zobrazeném seznamu. Např. pokud nejsou na výpise některé nejpravější sloupce seznamu a požadujete je vypsat přednostněji, než vytištěné, pak je v seznamu  přesuňte více vlevo nebo sloupce vlevo zužte. Dále všechny tyto výpisy mají uživatelsky modifikovatelný nadpis - automaticky se do něj přenáší název okna zobrazeného seznamu plus pomlčka. Ten je ve volbě pro tisk možné doplnit nebo celý přepsat, např, do jiného jazyka.
	Všechna datová okna typu seznam s nástrojovou lištou, jež dříve neměla tisk  (většinou drobné seznamy různých nastavení) mají v nástrojové liště nově ikonu s tiskárnou pro opis zobrazeného seznamu na tiskárnu. Pro tyto výpisy platí modifikovatelnost popsaná u předchozího bodu.

Všechna datová okna typu seznam mají pod volbou v menu ”Zvláštní” volbu ”Export do excel” - jenž z celého zobrazeného seznamu, popř. omezeného výběrem, zapíše jednotlivé sloupce, tak jak jsou, včetně hlavičky, do zadaného souboru typu .xls, následně zpracovatelného v MS Excel.  V zadávacím okně pro export do Excel je nutné nejprve pomocí tlačítka ”Procházet” zadat název souboru xls včetně celé cesty, do něhož budou zobrazená data zapsána. Následně se vlastní export spustí tlačítkem ”Provést”. Proces exportu dat je relativně pomalý, proto v průběhu jeho jetí neprovádějte na Pc jiné úkony.
Přepracováno ovládání v některých evidencích: nastavení pokladen, evidence měn, evidence oprávněných uživatelů systému, jiná evidence cenin. Ve všech (kromě pokladny) se nově změny zapisují přímo do řádků seznamu příslušné evidence.
V nové verzi došlo především k použití rychlejších a bezpečnějších indexů u mnoha evidencí, jež bývají obvykle rozsáhlejší, a přepracování mnoha oken typu seznam ze standardního windows prohlížeče seznamu, jenž vždy načítal do paměti celý datový soubor, na podstatně rychlejší zpracování, jenž vždy načítá jen zobrazované záznamy. Toto zrychlení je citelné především v datových sítích nad rozsáhlejšími objemy dat. Načítání jen omezeného datového rozsahu má ale jeden negativní jev – posuvník na pravém okraji seznamu svojí velikostí a polohou nemůže přesně odpovídat velikosti a pozici v celém objemu dat, protože systém nemůže vědět, kolik záznamů je před nebo po zobrazených.


Jen v PU
Výpis zadaného účtu, skupiny účtů, celé hlavní knihy, má doplněno zaškrtávací volbu ”Tisknout měsíční mezisoučty”. V případě jeho zaškrtnutí se ve výpise pod každým účtem tisknout mezisoučty za každý kalendářní měsíc. V mezisoučtu je uveden obrat součtem částek zúčtovaných na daný účet účetní osnovy za stranu Má Dáti a Dal a jejich rozdíl za vypisovaný kalendářní měsíc, je-li vypisováno období delší jednoho měsíce. Pozor – tímto se rozsah počtu stran výpisu podstatně zvětšuje! 
	V nastavení účetních odpisů se do plánu účetních odpisů přenese výchozí cena po stisku tlačítka přepočítat jen, stojí-li inverzní pole na prvním řádku v plánu účetních odpisů.
V nastavení účetnictví doplněna evidence ”Registrované živnosti” - evidence činností nebo živností, na které si přejete rozdělovat účtování. Nemusí to být jen živnosti. Může být použito pro jakoukoliv interní potřebu firmy, jak rozdělovat účetní záznamy bez nutnosti pro ně vytvářet speciální analytiky. Označení - kód této činnosti, je jen dvouznakový. Vytváří se zde číselník dvouznakových kódů a jim odpovídajícím popisům použitelný při účtování dokladů formou rozbalovacího seznamu.
V nastavení účetnictví, v okně pro ”Jiná - obecná nastavení” doplněny 3 nové body:
- ”Přepisovat název - popis textem nastaveným v úč.osnově” - jeho zaškrtnutí způsobí, že při jakékoliv změně některého z účtů účetní osnovy v záznamu či opravě účetního dokladu nebo bance či pokladně, se text v poli názvu-popisu účetního případu vždy přepíše textem zkráceného názvu účtu z účetní osnovy, bez ohledu na text, jenž zde již existuje. Při nezaškrtnutí zůstává původní funkčnost, tj. zkrácený text se sem doplní jen v případě, že zde žádný text neexistuje (editační pole je prázdné). Případný existující text zůstane zachován.
- ”Nabízet rozdělení účetních záznamů na evidované činnosti - živnosti” - v záznamech účetních dokladů, banky-pokladny a ve výpisech z účetnictví, bude nabízena možnost zadávat nebo vypisovat účetní záznamy na zadanou evidovanou živnost - činnost (pod tímto pojmem může být použito jakékoliv jiné prakticky využitelné rozdělení účetních záznamů). Toto účetní rozlišení je dáno dvou znakovým kódem z číselníku živností - činností. Není-li v něm evidován žádný záznam, uložit zaškrtnutí se odmítne. Je-li zde zaškrtnuto, je následně jeho použití v účetních záznamech povinné.
- ”Rozšířit účetní záznamy o další údaj (účetní segment) - např,majetek” - další údaj umožňující blíže rozčleňovat účetní záznamy. Jedná se o 5-ti ciferné číslo nevázané žádným číselníkem. Lze využít například na sledování nákladů a výnosů na inventární číslo majetku. Např. budova s pronajímanými kancelářemi nebo provoz nákladního automobilu apod. Při zaškrtnutí se bude nabízet v záznamu účetních dokladů, banky-pokladny a ve výpisech zkratkou “Majetek”.
5. Záznam účetního dokladu, pokladního dokladu, bankovního výpisu, oprava záznamu v přímém účtování, zaúčtování prodejek a jízd - doplněny 2 nové údaje:
- “Činnost” - rozevírací seznam ze seznamem evidovaných činností - živností, s uvedením kódu a popisu. Pod tímto účetním druhem může být pro potřeby firmy použito cokoliv jiného, rozšiřujícího možnost účtování. V tomto seznamu je navíc na první pozici označení “Celá firma”, jenž účetnímu záznamu do kódu pro činnost nepřiřadí nic. Je zde pro případ, kdy je toto rozdělení použito opravdu přímo na rozdělení účtování na jednotlivé registrované živnosti a ne u každý případ je možné přiřadit konkrétní živnosti, např. bankovní poplatky. Každá jiná volba ze seznamu přiřadí do účetního záznamu kód, evidovaný v nastavení účetnictví “Registrované živnosti”. Tato možnost rozčleňování účetních záznamů se nabízí jen je-li v nastavení účetnictví “Jiná - obecná nastavení” zaškrtnuto, že se má toto rozdělení účetních záznamů používat. Jinak není vůbec zobrazeno. Na tento kód lze provádět výběry účetních záznamů nad celým deníkem “Přímé účtování”, popřípadě ve zpracování banky - pokladny. Také výpisy z účetnictví mají možnost vybrat ze seznamu jen požadovanou činnost. V případě volby “Celá firma” se vyberou účetní záznamy, jež nemají žádný kód. V okně záznamu účetního dokladu je jen zobrazeno rozevírací pole, nikoliv uvozující text.
- “Majetek” - volitelná část účetních záznamů pro možnost jejich členění na další volitelné jednotky. Jedná se o 5-ti ciferné číslo nevázané žádným seznamem. Určen původně pro inventární čísla jednotlivých složek majetku. Zobrazuje se, jen je-li v nastavení účetnictví “Jiná obecná nastavení” zaškrtnuto, že se má používat. Na toto číslo lze provádět výběry účetních záznamů nad celým deníkem “Přímé účtování”, popřípadě ve zpracování banky - pokladny. Také výpisy z účetnictví mají možnost vybrat jen účetní záznamy na toto číslo.
6.	Výpisy z účetnictví - pro zadání výpisu účetního deníku, účtů hlavní knihy, obratové předvahy, účtů zisků a ztrát a konečného účtu rozvažného, lze zadat 2 nové výběrové údaje:
- “Činnost” - rozevírací seznam ze seznamem evidovaných činností - živností, s uvedením kódu a popisu. Tato možnost výběru účetních záznamů do výpisů se nabízí jen je-li v nastavení účetnictví “Jiný - obecná nastavení” zaškrtnuto, že se má toto rozdělení účetních záznamů používat. V tomto seznamu je navíc na první pozici označení “Celá firma” - vybere do výpisu jen záznamy, kde není žádný kód činnosti.
 - “Majetek” - výběr jen účetních záznamů, jež mají v údaji majetek číslo shodné se zde zadaným. Zobrazuje se, jen je-li v nastavení účetnictví “Jiná obecná nastavení” zaškrtnuto, že se má používat.
Při výběru na některý z těchto dvou nových údajů, nemusí být obratová rozvaha a konečný účet rozvažný vyrovnané.


Jen v DE -  záznamy do deníku 
Není-li v deníku ještě žádný záznam, nabízí se v hlavním zaúčtovacím druhu záznam počátečního stavu banky - pokladny.
2. 	V každém dalším novém záznamu se nabízí účtovací druhy z posledního záznamu v deníku.
3. 	POZOR! Mění se režim doplňování textu do názvu-popisu do řádku (záznamu) v deníku příjmů a výdajů. Implicitně je přepisován vždy přednastaveným textem z nastavení účtovacích druhů při jejich změně, bez ohledu na jeho existující obsah, a při novém záznamu. V nastavení účetnictví ”Jiná – obecná nastavení” je doplněno zaškrtávací pole: "Nepřepisovat název - popis v deníku textem nastaveným u účt.druhu”. V případě zaškrtnutí této volby se text nastavený u jednotlivých účtovacích druhů doplní do názvu – popisu řádku deníku jen v případě, že ten je prázdný (neobsahuje žádný text).
4. 	Je umožněno provádět úhrady faktur v různých měnách bez ohledu na měnu zpracovávaného bankovního účtu či pokladny. Při pokusu o přiřazení faktury v jiné měně, než je zpracovávaná banka nebo pokladna, se na tuto skutečnost pouze zobrazí upozornění, s kontrolním dotazem, zda-li si opravdu přejete spojit fakturu v měně jiné od její platby, aby si uživatel zkontroloval, zda-li nejde o jeho chybu (chybně nastavená banka nebo pokladna, či vybrána jiná faktura). V případě kladné odpovědi probíhá zpracování následovně:
- Je-li měnou faktury ”Kč”, bude do její úhrady zapsána částka v Kč zapisovaná současně do deníku.
- Je-li měnou faktury jiná měna, než Kč a je rozdílná od měny platby, zobrazí se v oblasti pro připojení závazku-pohledávky editační pole:
- "Kurz na měnu faktury:" - zadává se kurz z Kč na měnu faktury. Je tzv. obchodní kurz, na němž se dodavatel s odběratelem pro úhradu této faktury dohodli.
- "Úhrada fa v měně " - zadává se výše částky úhrady faktury v měně faktury - musí být uvedena.
Mezi těmito dvěmi údaj probíhá vždy po jejich zadání automatický přepočet, pokud je částka platby v Kč (zobrazená v horní pravé části okna) nenulová. Tj.po zadání kurzu se automaticky vypočte částka úhrady faktury v měně faktury (částka platby v Kč krát zadaný kurz na měnu faktury), při zadání částky úhrady v měně faktury, se automaticky vypočte kurz na měnu faktury (částka platby v Kč dělená částkou úhrady v měně faktury).
Všechny ostatní případy, tj. shodná měna faktury s měnou její platby, zůstává zpracování nezměněno - do úhrady faktury se zaznamenává částka zadané platby v této měně.
Upozornění! Použitím připárování v různých měnách je tento případ nekompatibilní s DOS verzí ADM! Tj.V DOS verzi nesmí být s tímto záznamem v deníku provedena žádná změna!
5. 	Společné danění manželů – je zahrnuto v úloze předběžného výpočtu daně z příjmu, kde byl pro tento účel doplněn sloupec dílčích základů daně a výpočtu daně pro druhého z manželů. Aktivuje se zaškrtnutím pole “Společné danění manželů”. Tím se zpřístupní k zadání údaje v pravém sloupci dílčích základů daně:
“Příjmy ze závislé činnosti” od všech zaměstnavatelů” – zadává se částka úhrnu všech příjmů ze závislé činnosti  dle § 6 zákona o dani z příjmu druhého z manželů snížená o zaplacené pojistné.
“Příjmy z podnikání” – nebo jiné příjmy druhého z manželů zařazené v § 7 zákona o dani z příjmu, po odpočtu výdajů.
“Příjmy z kapitálového majetku” – příjmy druhého z manželů uvedené v § 8 zákona o dani z příjmu.
“Příjmy z pronájmu” - příjmy druhého z manželů uvedené v § 9 zákona o dani z příjmu po odpočtu výdajů.
“Ostatní příjmy” - příjmy druhého z manželů uvedené v § 10 zákona o dani z příjmu po odpočtu výdajů.
“Uplatňovaná výše ztráty za předcházející období..” – uplatňovaná výše ztráty z podnikání druhého z manželů. Zadává se kladná hodnota – ta se od celkového základu automaticky odečte.
Do oblasti nezdanitelných částí základu daně se zadávají hodnoty v součtu za oba manžele.
Základ daně snížený o nezdanitelné části je pak součet základů daně obou manželů mínus nezdanitelné části dělený 2. Základ daně zaokrouhlený a vypočtená daň jsou pro oba manžele stejné.
Doplněny slevy na dani:
“…dle §35” – za zaměstnávání tělesně postižených dle §35 zákona o dani z příjmu – při společném danění manželů se opět aktivuje i druhý sloupec pro zadání této slevy na dani pro druhého z manželů.
“…dle §35a” – na investiční pobídky dle §35a zákona o dani z příjmu – při společném danění manželů se opět aktivuje i druhý sloupec pro zadání této slevy na dani pro druhého z manželů.
“Daňové zvýhodnění na děti” – zadává se částka ročního daňového zvýhodnění na děti – 6 000,- na jedno dítě. V případě společného zdanění manželů, může uplatňovat jen jeden z nich!
“Minimální mzda” – zadává se hodnota měsíční minimální mzdy platné na počátku zdaňovacího období pro vyhodnocení nároku na daňový bonus.
Po zadání hodnoty daňového zvýhodnění se automaticky dopočte hodnota hodnota:
“Sleva na dani na děti” – daňové zvýhodnění, je-li daň po slevách dle §35 a § 35a vyšší než zadané daňové zvýhodnění na děti, jinak daň.
“Daňový bonus” – rozdíl daňové zvýhodnění mínus daň po slevách dle §35 a §35a, ale jen je-li základ daně vyšší 6 ti násobku zde zadané minimální mzdy. Vyhodnocuje se k základu daně manžela, pod kterého je daňové zvýhodnění zadáno.


Poznámka ke kompatibilitě s DOS verzí.
Kompatibilita začíná být již silně omezena, jen na možnost záznamů do účetních deníků, a to ještě s výjimkami na použití spec.operací jen ve win verzi - párování plateb na faktury v jiných měnách. Základní standardní funkce pro sklady a fakturaci jsou stejné. Pro tyto účely lze využívat stávající DOS verzi 6.93 (3.93), pokud se přímo pracuje nad stejnými daty. Již není možné zajistit přenos dat formou datových záloh. Mzdy r. 2006 jsou již jen ve win verzi.


