
 

 

Informace pro klienty používající program na zpracování účetnictví, fakturace nebo majetku 
společnosti 6K spol. s r.o. 
 
 
 
 

Věc: Změny modulech účetnictví, fakturace a majetek SW 6K 

 

Vážení klienti, 

Pro rok 2017 jsme pro Vás připravili nové verze modulů účetnictví, fakturace a majetku, které 
reagují na změny, k nimž dochází v roce 2017: 
 

1) Účetnictví: 
- Verze umožňuje novým způsobem (přívětivějším pro uživatele) definovat výkazy 

(Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty) platné od roku 2016 s tvorbou do XML. Dále jsou 
nově definovány CASH FLOW a  Přehled o změnách vlastního kapitálu. 

- Je zahrnuta novela DPH k 29. 7. 2016, včetně rozšíření paragrafu 92a . 
- Aktualizace slovenského DPH k 1. 1. 2017. 
- Lze vytisknout Přehled DPH (účtu 343) současně z pohledu účetnictví a DPH 

přiznání. 
- Lze vyvolat zpětně masku daňového dokladu k opravě včetně možností se vrátit zpět 

k původním zápisům. 
- Možnost snímačem QR kódu rovnou účtovat doklady bez manuálních vstupů. 
- Přehled všech daňových přiznání včetně opravných s možností, pro každý jednotlivý 

případ, vybrat detailní zápisy. 
- I po roční závěrce je možné dodatečně zjistit (omylem) zrušené doklady. 
- Při spolupráci SW třetích stran je možné importovat a rovnou zaúčtovat doklady 

v PDF a to včetně současného grafického zobrazení  při práci s doklady. 
- Je možno hromadně generovat Odsouhlasení pohledávek a závazků včetně 

archivace do složek a odeslání e-mailem klientům. 
- Lze automaticky doúčtovat zaokrouhlení u celé dávky dokladů. 

 
 

2) Fakturace: 
- Lze na vydanou fakturu tisknout QR kód. 
- Pomocí snímače QR kódu lze rovnou zapracovat fakturu bez manuálních vstupů. 
- Do verze je zakomponována EET pokladna (včetně dávkového předání, storen a 

kombinace všech dosud požadovaných režimů) 
- Při spolupráci SW třetích stran je možné importovat a rovnou zaúčtovat doklady 

v PDF a to včetně současného grafického zobrazení  při práci s doklady. 



 

 

- Všechny masky pro účtování mají možnost rozšíření všech položek (střediska, 
zakázky) z hlediska délky položek. 
 

 
3) Majetek: 

- Výpočty daňových odpisů je možné provádět i po pořízení  technického zhodnocení a 
to i zpětně. 

- Přehledy účetních odpisů je možné obdržet jako celoroční přehled po měsících. 
- Likvidace karet je možné provádět současně s doplněním informací o silniční dani. 
- U silniční daně je možné určit dny, kdy se daň neplatí z důvodu depozitu SPZ. 
- Doplnění výpočtu SD o soukromá vozidla, možnosti změny SPZ  a použití i více SPZ 

pro jedno vozidlo i v průběhu roku. 
 

V případě zájmu doporučujeme objednávat konzultanty na instalace nových verzí.  
 

 
S pozdravem  
 
 
V Praze dne 9. 1. 2017 
 
 
 
 
 


