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MAUS verze 10.24

Ve výkazech typu GXML vykázaných v peněžních jednotkách korun s haléři
(kraje Jihočeský, Liberecký,
Pardubický, Moravskoslezský, Zlínský), je chybně uveden od 1.12.2010 zavedený element FinancniCastkaRad
= 1000 (tj. v tisících), ačkoli má být = 1 (v jednotkách korun). Díky tomu jsou vykázané hodnoty interpretovány
na KÚ jao 1000xV větší. Tedy ne 10 miliónů, ale 10 miliard.
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MAUS verze 10.23

1) Ve výkazu Příloha A.10. Vztahy k rozpočtu v řádku 21 jsou zdrojem údaje účet 403 (obvykle s analytikou 90 99), který má v účtovém rozvrhu ve sloupečku Výkaz kód "P21". V originální verzi vyhlášky 410 nebyl uveden
účet (uvedeno AÚ ***), proto došlo v programu k záměně s účtem 673.
2) Opraven výstup sestav Stav a výpis účtu pro případy, kdy se jedná o účet s cizí měnou (devizy). Sestavy s
měnami a kursy měn lze zhotovit jen v rámci výběru Celý rok.

finanční účetnictví příspěvkových organizací

MAUS verze 10.22

POZOR !
Nově mezi kontrolované údaje ve výkazech na CSÚIS přibyla i e-mail adresa. Nebudete-li mít vyplněny
následující údaje, pak CSÚIS vaše výkazy nepřevezme. A proto ani MAUS nepovolí generování výkazů, dokud
nejsou všechny uvedené údaje vyplněny.
jméno a příjmení
: Anna Chladná
uživatelské číslo
: 1000012345
e-mailová adresa
: a.chladna@skola-zivota.cz
telefonní číslo
: 123456789
Další změny:
- doladění připojení textové informace (komentáře) do souboru XML výkazu Příloha odesílaného do CSUIS
- opravena drobná textová chyba ve formuláři Příloha A10 - položka 20 (AÚ 673)
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MAUS verze 10.21

Verze 10.21 umožňuje zpracovat výkazy :
- Přehled o peněžních tocích
- Přehled změn vlastního kapitálu
Povinnost vykázat je do krajského sběru a do sběru CSUIS mají ve 4.kvartálu (na konci roku) jednotky
účtující "v plném rozsahu účtování", tj. jednotky regionů Praha, Středočeský, Plzeňský a Vysočina. Jednotky
ostatních regionů si je mohou zpracovat pro vlastní (interní) potřebu a eventuálně je (jako nepovinné) zařadit do
exportní dávky krajského nebo CSUIS sběru po dohodě s KÚ. Zmíněné výkazy MAUS zahrne do čtvrtého
(dosud nepoužívaného) exportního souboru XML, označeného jako Přehledy a majícího v názvu souboru zkratku
PTO", např. VYK12345678_PTO201012_20110125_1500.xml který se spolu s třemi ostatními soubory výkazů
XML odešle na krajský úřad, a/nebo zašifruje a odešle na CSUIS.
Soubor "Přehledy" vyhovuje vnitro- a mezi-výkazovým vazbám definovaným CSUIS v materiálu
KontrolyALL_09122010.zip, zveřejněném na webu mfcr.cz . Lze očekávat, že firmy obsluhující krajské systémy
do výkazů Přehledy přidají na poslední chvíli kontrolní vazby podle vlastních představ, jak to ostatně udělaly už
dříve třeba v případě výkazu Podrozvahových účtů. Počítejte proto s tím, že byste výkaz Přehledy měli v
krajském systému nechat otestovat v časovém předstihu, abychom měli event. čas několika dnů na úpravu
programu a distribuci verze upravené podle posledních představ pracovníků KÚ (nejasnosti lze čekat třeba v
názoru na práci se zápornými hodnotami peněžních toků).
Protože bude nutno do přechodu (převodu dat) z roku 2010 do roku 20111 zapracovat vše co dnes ještě není ani
známo, zablokovali jsme ve verzi 10.21 funkci UZÁVĚRKA-Uzavření roku aby si někdo nezpůsobil více
problémů. A navíc jsme raději odstranili již nepotřebnou funkci převodového můstku účetní reformy DENNÍ
PRÁCE-Převod PS 2010.
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MAUS verze 10.20

Při reinstalaci na verzi 10.20 zůstává šanon účetních výkazů beze změny.

1) elektronické podání Přiznání k DPH
Bránou do systému je program EPO internetového portálu Daňové správy MF ČR. Do programu EPO lze data
Přiznání k DPH dostat dvojí cestou :
- Přes Internet se přihlásit na portál http://adisepo.mfcr.cz a vložit všechna data pokaždé znovu "ručně" z
klávesnice.
- Přes program MAUS, který ve spolupráci s uživatelem vytvoří soubor ve standardním formátu .XML
obsahující všechna požadovaná data, soubor uloží do smluveného adresáře C:\DPH-EPO, přihlásí se
na portál http://adisepo.mfcr.cz a soubor přiznání nabídne k načtení do EPO. Načtení a další zpracování
souboru proběhne v režii EPO.
V MAUS zpracujete přiznání za dané období způsobem známým z dřívějších verzí. Vytiskněte si přiznání na
papír (pro vlastní potřebu). A následně volte F6 Export do EPO. MAUS si vyžádá identifikační data Vaší účetní
jednotky. Soubor těchto dat zůstane trvale uložen a při každém přiznání je předložen k případným úpravám.
Poznámka :
Identifikační soubor obsahuje po instalaci příklad pro snazší pochopení, co se má kam vyplnit. Při prvním
použití tato smyšlená data příkladu prostě přepište Vašimi reálnými daty! Identifikační data Přiznání jsou
velmi podobná jako data používaná při zpracování Souhrnného hlášení k DPH, kde je EPO povinné již od
počátku roku 2010. V detailech se však liší a proto jsou oba soubory identifikačních dat (pro Přiznání a pro
Souhrnné hlášení) definovány zvlášť.

Kombinací identifikačních dat a tabulky přiznání MAUS automaticky vytvoří soubor .XML, obsahující všechna
požadovaná data EPO. Uloží ho do určeného adresáře C:\DPH-EPO, který si za tím účelem na Vašem disku
vytvoří (pokud již adresář neexistuje z dřívějších EPO Souhrnných hlášení). V adresáři C:\DPH-EPO jsou
ukládány soubory obou typů EPO k DPH :
- DPHDP2_xxxxxxxx_rrrrmm.xml
- přiznání k DPH
- DPHSHV_xxxxxxxx_rrrrmm.xml
- souhrnné hlášení k DPH
kde "xxxxxxxx" je Vaše IČO a "rrrrmm" je období (měsíc). Menší rozdíl od předchozí verze je v tom, že při
zpracování dat za další měsíční (kvartální) období data předchozího období nejsou automaticky smazána, ale v
adresáři zůstávají pro případné dokladování sporných případů. Po vyhodnocení, že je soubor již nepotřebný,
odstraňte ho z adresáře C:\DPH-EPO pomocí WINDOWS funkce "Odstranit".
MAUS nabídne k vytištění "Návod na práci s programem EPO". Pak volte Spuštění EPO. Po náběhu portálu
daňové správy MF ČR zvolte vstup označený Přiznání k DPH platné od 1.1.2009 - EPO2. Pokračujte podle
návodu, programových menu EPO a pomocných hlášek :
- Načíst aktuální soubor z adresáře C:\EPH-EPO.
-

Data byla programem MAUS kontrolována na formát údajů a seznamy finančních úřadů a ekonomických
činností (CZ-NACE). Program EPO nyní provede úplné kontroly dat na celostátní číselníky a klíče (obce,
PSČ, DIČ, země), jejichž rozsah přesahuje technologické možnosti MAUS.

-

Pokud jsou chyby, program EPO Vám ukáže, kde a jaké, nabídne Vám (vynutí si) okamžitou opravu.

-

Cyklus vyhodnocení dat a oprav lze libovolně opakovat.

-

Po dosažení bezchybných dat je soubor uložen k odeslání na Váš Finanční úřad.

Odeslání po internetu provedete do povinné datové schránky podle Podmínek stanovených předpisy Státní
daňové správy. V MAUS je beze změny dosavadní tisk formuláře Přiznání k DPH, který můžete dále používat v
případě, že nemůžete používat EPO (nemáte internet, datovou schránku nebo certifikát).

2) tisk z fronty : sudé / liché stránky
při tisku z fronty lze k dosažení úspory papíru tisknout :
- všechny stránky jako dosud
- pouze liché stránky
- pouze sudé stránky
Postup je podobný jako u textových editorů. Nejprve se zadají "liché stránky", pak se potištěné listy ručně každý
zvlášť otočí a zadají se "sudé stránky".

3) ve výkazech "Přílohy "
- A.4. Podrozvahové účty
- G. Stavby
- H. Pozemky
není v roce 2010 nutno vykazovat "minulé období". Některé KÚ to pochopily jako striktní zákaz minulé období
vůbec uvádět, od verze 10.20 do konce roku 2010 nebude MAUS v těchto výkazech minulé období počítat.

4) výkaz F.D. Rezervní fond
přidáno automatické vyrovnání na saldo položek Rozvahy C.II.3.+C.II.4. ve stavu počátečním i ke dni výkazu.

5) kraje Zlínský a Moravskoslezský
Organizace těchto krajů mohou předávat data ve formátu 56Dg měsíčně na Automat KÚ a současně po ukončení
kvartálu zpracovat, vytisknout a případně i odeslat na KÚ čtvrtletní výkazy dle vyhlášky 410/2009.

Pro "Čtvrtletní krajské" výkazy je přednastaven formát GXML bez zaokrouhlení, organizace může nastavení
změnit, požaduje-li KÚ jiný
formát dat nebo jiný způsob zaokrouhlení. Pokud kraj požaduje pouze tištěné
výkazy, zpracování končí vytištěním výkazů - funkce "export dat" se použije jen do fáze kontroly vnitro- a mezivýkazových vazeb. Rozlišujte odeslání dat na adresu Automatu KÚ s uvedením "předmětu" emailu "WINUCR
21" pro data 56Dg a "WINVYK 26" pro data GXML bez zaokrouhlení. Podle podmínek kraje může být adresa
Automatu jiná pro data WINUCR a jiná pro data WINVYK, v tom případě je nutno adresu pokaždé upravit.

6) opraveno
-

Ve Výkazu zisku a ztráty PO je stejné označení "PenalePokutyJine" položek nákladů A.I.20 a výnosů
B.I.18 v XSD schématu CSÚIS "CV2_Vysledovka_PO" (evidentně chyba přehlédnutá tvůrci schématu
CSÚIS). To způsobovalo chybu - nulování uvedených položek výkazu. Ve verzi 10.20 bylo vyřešeno
specifickou úpravou programu MAUS v oblasti tvorby těchto položek.

-

Byl opraven posunutý tisk Hlavní knihy organizací používajících ve "Varsymbol" pětimístné číslo dotace
namísto čtyřmístné rozpočtové položky (Moravskoslezský kraj).
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MAUS verze 10.19

Jen pracovní meziverze.
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MAUS verze 10.18

Při reinstalaci na verzi 10.18 zůstává šanon účetních výkazů beze změny - není nutno výkazy předělávat.

1) možnost spustit "Šifrovací utility CSÚIS" z MAUS :
- zadáním cesty k volanému programu (Cíle)
- jako webové aplikace z www.mfcr.cz
Způsob doporučí expert, který šifrovací utilitu na Vašem počítači "oživil". Zadat a případně změnit způsob
spiuštění lze z menu Servisní - Internetové akce - Šifrovací utilita CSÚIS

2) opraven výkaz A.5. Podrozvahové účty na automatické
Prováděno automatické vyrovnání podle vnitrovýkazové vazby uplatněné v programu Fénix (XML-1).

3) upraveno automatické vyrovnání rozdílů zaokrouhlení
Zaokrouhlení Výsledovky a Příloh na Rozvahu se automaticky provádí tak tak, aby bylo možno vytisknout
zaokrouhlené výkazy před i po uplatnění automatického vyrovnání rozdílů.

4) krajský úřad Vysočina
Požaduje Rezortní výkaz výnosů a nákladů. Tento výkaz je k disposici pouze v systému JASU. Proto jsme změnili
systém krajského čtvrtletního výkaznictví kraje Vysočina z XML-3 na JASU. Změna byla automaticky provedena v
číselníku Účtový rozvrh- Aktualizace-Výkazy-Regionální povinnosti. Platné hodnoty parametrů jsou nyní
- Region sběru
Kraj Vysočina
- Systém sběru
JASU
- Zaokrouhlení
Tisíce na 2.des.místa
- Výnosy a náklady Povinný

- Rozsah účetnictví Plný
Změna znamená nutnost zpracovat celou škálu čtvrtletních výkazů minimálně dvakrát
- v systému JASU pro krajský sběr dat
- v systému XML-C pro CSÚIS
Požadavek krajského úřadu pro 2.čtvrtletí 2010 jsme zajistili formou telefonické asistence při zpracování výkazů
JASU v účetních jednotkách kraje Vysočina.

5) krajský úřad v Olomouckém kraji
Požaduje, aby poznámka v diskuzi na webu MF ČR o nevykazování "minulého období" v roce 2010 ve výkazech
Přílohy : A.4. Podrozvahové účty / G. Stavby / H. Pozemky byla chápána výslovně jako zákaz tyto hodnoty
uvádět. Protože vyhláška 410 upravuje nevykazování minulého období pouze ve Výkazu zisku a ztráty v roce
2010 lze požadavek považovat za specifický. Lze mu vyhovět tak, že napočtené hodnoty minulého období ve
výkazech ručně z klávesnice vynulujete a stiskem -F7- necháte „Přepočítat". Takto upravený výkaz (s prázdným
sloupcem minulého období) uložíte k exportu. Pozor : Při opakovaném zpracování výkazu se hodnoty minulého
období pochopitelně načtou znovu a nulování hodnot je nutno zopakovat.
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MAUS verze 10.17

Verze MAUS 10.17 opravuje chybu znemožňující spuštění e-mailové pošty při exportu měsíčních obratů Gordic
56Dg.

finanční účetnictví příspěvkových organizací

MAUS verze 10.16

1) Kraj Vysočina
Ustoupil z požadavku zaokrouhlování na "Tisíce se dvěma desetinami" a přizpůsobil se formě "Celé tisíce". V
systému nyní existují jen dva používané způsoby zaokrouhlení:
- Bez zaokrouhlení (v korunách a haléřích) se zpracují data pro sběr krajských výkazů v GXML (event. v
JASU v těch krajích, které by daly způsobu bez zaokrouhlení přednost)
- Celé tisíce se použijí ve všech ostatních případech krajských sběrů XML-1,XML-2,XML-3 a JASU, i v
celostátním sběru XML-C pro CSÚIS
- Nicméně způsob zaokrouhlení na "Tisíce se dvěma desetinami" je v MAUS stále k disposici pro případ
neočekávané změny pohledu některého KÚ.

2) CSÚIS neočekávaně změnil adresu portálu
Adresa portálu s webovou aplikací pro sběr "ostrých dat" je nově na

https://portal4.statnipokladna.cz
Proto jsme v MAUS zpřístupnili změnu této adresy pro eventuální další "změny pravidel během hry".

3) CSÚIS netoleruje žádné odchylky
Protože systém CSÚIS netoleruje žádné odchylky mezivýkazových vazeb, doplnili jsme do MAUS systém
automatického vyrovnávání rozdílů hodnot výkazů na Rozvahu i na ostatní výkazové a mezivýkazové vazby
definované na webu mfcr.cz jako povinné pro sběr do CSÚIS. Tolerance (+- 3 tisíce) je nyní přípustná pouze u
vazeb na rezortní Výkaz výnosů a nákladů.
Uživatele prosíme, aby přijali námi zvolený způsob vyrovnání odchylek ze zaokrouhlení, a do obsahu výkazů
"ručně" zasahovali pouze v nezbytných případech.

V důsledku zavedení automatického vyrovnání výkazů na Rozvahu je po změně na verzi 10.16 "Šanon výkazů"
opět automaticky vymazán. Bohužel to opět znamená nutnost zpracovat všechny výkazy znovu (Rozvahu jako
první).

4) PO není zřízena krajským úřadem
Pokud není organizace zařazena do krajského systému sběru dat (např. základní školy zřizované obcemi nebo
městy) a vykazuje tudíž pouze do CSÚIS, upřesněte v úvodu exportu výkazů rozsah účetnictví předepsaný
jejím zřizovatelem (plný/zjednodušený).

5) "Peněžní toky" a "Změny vlastního kapitálu"
Ve verzi 10.16 jsou "oživeny" přehledy "Peněžní toky" a "Změny vlastního kapitálu". Přehledy lze zpracovat pro
oficiální i interní potřebu bez ohledu na to, zda organizace účtuje v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Do
exportu budou zařazeny (počínaje 4.kvartálem 2010 !) pouze tehdy, pokud organizace účtuje v plném rozsahu.
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MAUS verze 10.15

Ve verzi MAUS 10.15 je dokončeno řešení účetních výkazů použitelné ke sběru dat za I. a II. čtvrtletí 2010.

1) změna nabídek v software
Je pozměněna úvodní fáze funkce "Uzávěrka-Účetní výkazy". vodní menu teď obsahuje pouze tři volby :
- Čtvrtletní výkazy krajské
- Čtvrtletní výkazy CSÚIS
- Měsíční obraty 56Dg
V účtovém rozvrhu MAUS je nyní umístěna tabulka "Regionální povinnosti" s uvedením parametrů výkaznictví
v jednotlivých krajích ČR. V tabulce jsou uvedeny údaje :
Výkaz Do
Region
Systém Zaokrouhl. Rozsah
VaN
CSÚIS
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Bez účasti kraje

JASU
GXML
JASU
XML-1
GXML
XML-1
GXML
XML-3
JASU
XML-2
56Dg
56Dg
XML-C

Celé tis.
Koruny
Celé tis.
Celé tis.
Koruny
Celé tis.
Koruny
Tis.+2 des.
Celé tis.
Celé tis.
Koruny
Koruny
Celé tis.

Plný
Zjednod. Plný
Ano
Zjednod. Zjednod. Zjednod. Zjednod. Plný
Zjednod. Ano
Zjednod. Zjednod. Zjednod. Plný/Zjed.-

Přímo
Přímo
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Přímo
Kraj
Přímo
Přímo
Přímo
Přímo

Přiřazení krajského systému vykazující jednotce provede MAUS automaticky podle údajů ve STATUS.
Pokud Váš STATUS obsahuje nepřesné (nevyplněné) údaje, MAUS si jednorázově vyžádá doplnění potřebných
údajů.
MAUS Vám zrekapituluje Vaše parametry. Pečlivě je zkontrolujte. Máte možnost případně některý
parametr na místě změnit, pokud by se na základě nějaké výjimky nebo náhlé změny požadavku krajského úřadu
změnily podmínky krajského výkaznictví.

2) možnost tvorby jakékoliv formy účetních výkazů

Toto uspořádání umožňuje zhotovit výstupy ve všech kombinacích,které se vzhledem k enormně různému
přístupu jednotlivých krajů mohou vyskytnout :
A) Pokud nemáte povinnost vykazovat přímo do CSÚIS, vytiskněte výkazy v zaokrouhlení, nebo v korunách
(krajský úřad může požadovat tisky v obou verzích), uložte výkazy k exportu buď v korunách (GXML) nebo v
tisících (JASU, XML-1,2,3). Pomocí funkce "F4 Exportuj" odešlete soubory výkazů nešifrované e-mailem na
Automat nebo referentovi krajského úřadu. Krajský úřad zkontrolované výkazy odešle do CSÚIS. Pokud se týká
získání výsledků a odezvy z CSÚIS, řiďte se dodatečnými pokyny krajského úřadu (tato fáze je dosud nejasná).
MAUS lze použít ke spojení s inboxem CSÚIS přes webovou aplikaci CSÚIS.
B) Pokud Vašim zřizovatelem není krajský úřad, nebo pokud nemáte
zřizovatelem určenu povinnost
vykazovat do krajského systému, ale máte povinnost samostatně vykazovat do CSÚIS, zpracujte čtvrtletní výkazy
v systému XML-C. Tisky zhotovte v korunách, nebo v tisících a zašlete zřizovateli. Výkazy uložte k exportu v
zaokrouhlení na celé tisíce. V rámci funkce "F4 Exportuj" soubory výkazů XML zašifrujte a odešlete do CSÚIS
přes webovou aplikaci CSÚIS.
C) Pokud máte povinnost vykazovat jednak na krajský úřad a jednak přímo do CSÚIS, zpracujte nejprve čtvrtletní
výkazy krajské s výstupem e-mailem na automat krajského úřadu, a potom čtvrtletní výkazy CSÚIS s šifrováním
souborů a odesláním prostřednictvím webové aplikace CSÚIS.
c.1) Pokud vykazujete na kraj v JASU, GXML, XML-3 musíte výkazy zpracovat dvakrát, protože výstup
do SÚIS má jiný formát nebo jiné zaokrouhlení.
c.2) Pokud vykazujete na kraj v XML-1 nebo XML-2 nemusíte pro výstup do CSÚIS výkazy zpracovávat
znovu - mají stejný formát i zaokrouhlení.
c.3) Pokud vykazujete na kraj obraty ve formátu Gordic 56Dg, odešlete na kraj dávku posledního
měsíce čtvrtletí a zpracujte čtvrtletní výkazy v systému XML-C podle b).
Detailní popis tvorby výkazů a jejich exportu jsme popsali již dříve.

3) kontrola vazeb výkazů
Na základě materiálu MF ČR "Kontrolní vazby výkazu CSÚIS" byl MAUS doplněn o automatické vyrovnání
zaokrouhlovacích rozdílů mezi položkami výkazů (není žádná tolerance odchylek) :
- Rozvaha C.III.1.
= Výkaz ZaZ
B.VI.4.
- Rozvaha C.III.
= Změny kapitálu C.III. (až k 31.12.)
- Rozvaha D.IV.1. sl.1 = Příloha
A.10.ř.32+33 sl.2
- Rozvaha D.IV.4. sl.1 = Příloha
A.10.ř.36+37 sl.2
- Rozvaha D.III.1 sl.1 = Příloha
A.10 ř.40+41 sl.2
Princip vyrovnání je tento : nejprve se zpracuje výkaz Rozvaha, po něm výkazy ZaZ, Příloha a Změny kapitálu.
Rozdíl mezi zaokrouhlenou položkou Rozvahy a součtem zaokrouhlených položek dalších výkazů (který činí
obvykle 1-2 tisíce Kč) MAUS přiřadí:
- u Výkazu ZaZ
na položku A.I.8. sl.1
- u Změn kapitálu na položku C.III. sl.1
- u Přílohy A.10. na položku tuzemského účtu sl.2
Jiné mezivýkazové kontroly nejsou v CSÚIS ke dni 25.6.2010 požadovány. V roce 2010 se mezi výkazy
kontrolují pouze údaje za běžné období.
MAUS kromě toho provádí mezivýkazové kontroly podle principu pužívaného v programu PC VÝKAZNICTVÍ
JASU, kde jsou tolerovány odchylky +- 3 tisíce Kč. Odchylka větší než 3 tisíce nebývá způsobena zaokrouhlením,
ale signalizuje buď chybu v účtování, nebo chybu účtového rozvrhu, takže obvykle vyžaduje opravu účtování
(rozvrhu) a přepracování výkazu.Většinou jde o zanedbatelné zaokrouhlovací rozdíly mezi Rozvahou a položkami
výkazů o fondech a majetku v Přílohách F.,G.,H., a mezi položkami výkazu ZaZ a výkazem výnosů a nákladů
(pokud je v kraji povinný). Vnitrovýkazové vazby bez tolerance požadované CSÚIS MAUS zajišťuje tak, že
automaticky přepočítá součty v řádcích i sloupcích výkazu předtím, než je výkaz uložen k exportu, takže formálně
tyto vazby vždy souhlasí.

MAUS upozorňuje na záporné položky, které se ve výkazech mohou regulérně vyskytovat jen v případech,
kdy položka ukazuje rozdíl mezi náklady a výnosy (ztrátu), nebo rozdíl mezi pohledávkami a závazky (Kniha
podrozvahových účtů, Peněžní toky). Upozornění je uvedeno v tabulce výkazu v červeně zbarveném okénku.
Záporné hodnoty v těchto případech je nutno dohledat, účetně opravit a výkaz přepracovat. MAUS ale umožní
exportovat výkazy se zápornými hodnotmai v případě, že uživatel může použití záporné hodnoty zdůvodmit a
případně důvod uvést v textovém komentáři k výkazu.
Problematika součtů v příloze A.5. Kniha podrozvahových účtů (zda kontrolní součty nebo rozdíly pohledávek
a závazků) není zatím oficiálně vyřešena. V Kontrolních vazbách CSÚIS nejsou v tomto směru indikovány žádné
kontroly.
Ve výkazech za první a druhé čtvrtletí 2010 se nevykazují přehledy "Peněžní toky" a "Změny vlastního
kapitálu". Kromě Rozvahy není povinnost vykazovat údaje za "minulé období".

4) textové přílohy
Bylo upraveno zpracování textových příloh v tom smyslu, že jednou vyplněné textové přílohy se
automaticky nemažou. Zda bude či nebude dílčí část textové přílohy zařazena do exportu výkazů je dáno tím, zda
uživatel přílohu uložil (označena zelenou barvou) nebo vyloučil (klávesou <Delete> = bílá barva).

5) Omlouváme se za nutnost zpracovat nově výkazy po změně na verzi 10.15 (Šanon výkazů je automaticky
vymazán).

6) A jen tak na okraj. Při našem úspěšném testovacím zasílání zkušebních výkazů do CSÚIS bylo až s podivem,
kolik jiných firem se svými testovacími výkazy bylo neúspěšných. Holt jak se ukazuje, ne všichni zdárně
prosurfovali všemi zákrutami a nástrahami, které nakladli právníci z MFČR a špatně informovaní a tím pádem
zmatení úředníci na KÚ.

