
Změny v AdmWin ve verzi 2.07 od 2.06  

Update se neprovádí. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.06. 

Faktury  

Výpis faktur  nad otevřeným seznamem faktur (přijatých i vydaných) byl zcela přepracován a dopln ěn o 
formát výstupu, který byl zatím jen v PU - výpis Kniha faktur . V tomto formátu výpisu se faktury počítají 
z řádků faktur, tj. celková hodnota plnění, bez případného odpočtu záloh, a zvláště hodnota DPH. Případné 
vyúčtované zálohy jsou uvedeny zvlášť jako další ze způsobů vyrovnání vedle plateb. Všechny částky jsou 
přepočteny na Kč kurzem faktury. 

 

Jen v DE 

1. Nastavení k urychlení záznam ů nových pokladních doklad ů z deníku příjmů a výdajů - možnost aby se 
ihned nabídl výběr z adresáře firem pro doplnění na doklad. Nastavuje se v okně „Jiná-obecná nastavení“: 

“P ři záznamu nového tiskového pokladního dokladu, není -li uvedena firma z p řipojené faktury, 
nabídnout ihned výb ěr z adresá ře firem“  – zaškrtávací pole. Při zaškrtnutí a záznamu nového 
tiskového pokladního dokladu, není-li tímto dokladem hrazena faktura, se nejprve zobrazí výběr z 
adresáře firem pro doplnění na tiskový pokladní doklad. 

2. Rozšířeno pole pro textový popis  v deníku  příjmů a výdajů včetně jejich nastavení (z 20 na 30 znaků). 
K tomu přeformátovány všechny obrazovkové formuláře a výpisy, kde se tyto textové popisy nacházejí. 

3. Přetřídění dle data a přečíslování  jen části deníku příjmů a výdajů - v zadávacím okně doplněna volba: 

"P řetřídit jen od po řadového čísla záznamu v deníku"  – přetřídění deníku příjmů a výdajů podle data 
dokladu proběhne jen od zadaného pořadového čísla záznamu včetně. Všechny záznamy s nižším 
pořadovým číslem zůstanou nedotčeny. Zůstane-li zadána nula, bude se přetřiďovat deník celý. 

Upozorn ění. V přetřiďované části se mohou vyskytnout záznamy s datem dokladu nižším, než je 
u posledního před zadaným číslem. Takové záznamy jsou chronologicky řazeny jen v přetřiďované části 
a pod zadané číslo záznamu se nezařadí. Pokud si je přejete chronologicky zařadit, musíte pro přetřídění 
po obnovení ze zálohy zadat nižší číslo záznamu, od kterého má přetřídění proběhnout nebo nechat deník 
přetřídit celý. Tím samozřejmě mohou být znehodnoceny výpisy a pokladní doklady dříve vytištěné, je-li na 
nich uvedeno pořadové číslo záznamu v deníku - přetříděním se může změnit. 

4. Doplněny hodnoty pro  předběžný výpo čet daně z příjmu a pojištění za r.2010 a výpočet záloh na r.2011. 
 

Jen v PÚ 

1. Rozšířeno pole pro textový popis  účetního p řípadu  (z 20 na 30 znaků) v účetním deníku včetně jejich 
nastavení v účetní osnově a předkontacích. Dále byl rozší řen textový popis ú čtů v účetní osnov ě 
z 40 na 50 znaků, jak pro českou tak cizojazyčnou mutaci a texty na řádcích výsledovky a rozvahy. K tomu 
přeformátovány všechny obrazovkové formuláře a výpisy, kde se tyto textové popisy nacházejí. 

2. Přetřídění dle data  a přečíslování  jen části účetního deníku - v zadávacím okně doplněna volba: 

"P řetřídit jen od po řadového čísla záznamu v deníku"  – přetřídění účetního deníku podle data dokladu 
proběhne jen od zadaného pořadového čísla záznamu v účetním deníku včetně záznamu zadaného 
čísla. Všechny záznamy s nižším pořadovým číslem zůstanou nedotčeny. Zůstane-li zadána nula, bude 
se přetřiďovat deník celý. 

Upozorn ění. V přetřiďované části se mohou vyskytnout záznamy s datem dokladu nižším, než je 
u posledního před zadaným číslem. Takové záznamy jsou chronologicky řazeny jen v přetřiďované části 
a pod zadané číslo záznamu se nezařadí. Pokud si je přejete chronologicky zařadit, musíte pro přetřídění 
po obnovení ze zálohy zadat nižší číslo záznamu, od kterého má přetřídění proběhnout nebo nechat deník 
přetřídit celý. Tím samozřejmě mohou být znehodnoceny výpisy a doklady dříve vytištěné, je-li na nich 
uvedeno pořadové číslo záznamu v deníku - přetříděním se může změnit. 

 


