Rozdíly v AdmWin verze 1.3 od verze 1.12

1.	Zpracování DPH dle nového zákona o DPH 235/2004 Sb.:
- automatická hromadná změna DIČ v adresáři firem
- záznamní povinnost dle nového daňového přiznání vzor.č.12 a jeho tisk
- rozdělení 2.čtvrtletí pro čtvrtletní plátce na dvě samostatně zpracovávaná období – 4.měsíc dle původního daňového přiznání a 5.-6. měsíc dle nového daňového přiznání
- souhrnné hlášení k dani  - čtvrtletní na vývozy do EU
- nové výpisy záznamů DPH vedle původních
- evidence daňových dokladů a jejich zahrnutí do výpočtu daně k platbám záloh (úhradám zálohových faktur). U vydaných zálohových faktur vystavování a tisk samostatných daňových dokladů ve vlastní řadě k jejich úhradám
- tisk DIČ na cizojazyčných fakturách.
2.	Zakázky
- možnost nastavení tisku data realizace u jednotlivých položek spotřeby na zakázkovém listě
- zpřesněno automatické vyhodnocování plnění požadavků a to se provádí vždy při zavření okna zakázky
- výdej ze zásob dle požadavků lze omezit dle požadovaného data u požadavků. 
3.	Objednávky
- automatická tvorba objednávky z poptávky
- při automatické tvorbě objednávky na zásobou nepokryté požadavky a  podlimitní lze omezit výběr položek dle požadovaného data u nepokrytých požadavků a neobjednávat objednané, ale nesplněné položky. 
4.	Banky - doplněn IBAN a BIC (SWIFT adresa), jenž se tisknou na českých i cizojazyčných fakturách.
5.	Fakturace
- u vydaných faktur před ukončením nebo tiskem vždy provést automaticky záznam DPH
- u vydaných faktur před ukončením nebo tiskem vždy aktualizovat částku v záhlaví faktury součtem řádků
- na řádcích vydaných faktur, za názvem položky, tisknout SKP. Implicitní nastavení je ano, tj. pole je zaškrtnuto.
6.	Adresář firem
– počet dnů splatnosti na fakturách 
– výpis nákupů a prodejů, popř. součtovaně za období
- doplněn IBAN – číslo účtu v mezinárodním formátu a BIC (SWIFT adresa) banky.
7.	Zásoby
- hromadné přecenění zásob v nastaveném výběru o zadaný koeficient
- možnost přímo měnit průměrnou a poslední cenu pořízení na skladové kartě s nulovým množstvím s automatickým přepočtem prodejních cen
- doplněno velmi rychlé okno pro přehled o skladových položkách bez nákupních cen
- výpis pohybů lze vybrat jen nákupy nebo jen prodeje (očištění od převodů mezi sklady) a prodeje a nákupy jen k jedné firmě při zpracovávání zásob z nějakého dokladu, kde je firma uvedena
- výpisy pohybů z přehledu zásob očištěné o meziskladové přesuny.
8.	Požadavky zákazníků – lze provést záznam splnění přímo z okna požadavků na zpracovávaný doklad se současným vyskladněním za prodejní cenu sjednanou a evidovanou u požadavku.
9.	Mzdy
- zápočtový list lze tisknout i u pracovníků s neukončeným pracovním poměrem
- nový formulář – potvrzení o době trvání zaměstnání, o výši vyměřovacích základů pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a dávkách nemocenského pojištění za zadaný rok, pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pro správu sociálního zabezpečení
10.	Kontrolně opravné funkce na přepočet skladů, provázání adresáře firem na skladové pohyby, kontrola plateb faktur.

Jen PU.
1.	V roční uzávěrce
- kurzový přepočet zůstatků valutových pokladen a devizových účtů s automatickým zaúčtováním do účetnictví
- kurzový přepočet nevyrovnaných závazků a pohledávek v cizích měnách se zaúčtováním a změnou kurzu na fakturách.
2.	Nastavení 
- možnost nastavit zpracování bank a pokladen na nezahrnování záznamů pořízených na jejich účty mimo ně
- automaticky aktualizovat uzávěrkové účty dle účetní osnovy.
3.	Nový výpis – kontrola účtování skladů – ověření zda záznamy na účty skladů odpovídají příjemkám – výdejkám.
4.	Ve výpisech závazků a pohledávek doplněn výpis knihy faktur, kde není jen částka k úhradě, ale i fakturovaná bez odpočtu záloh v možnosti členění dle účtů, faktur, firem.


