
              הפקת דוחות בחשבשבת

למלא את שם הכותרתדוגמאלמלא שדות במסך הראשי הדרךשם הדוח

מאפייני הדפסה: בלשונית  

כותרת: בשורה 

מאזן בוחן יתרות פתיחה 30.11.2013 עד   01.01.1980 -תאריך אסמכתא             מ ____________עד __________  מ:         תאריך אסמכתא 1מאזן בוחן - מאזן בוחן - ח "דוחות הנה- דוחות 30.11.13מאזן בוחן ליום 1

30.11.13ליום (יום המאזן)     (לא לשנות):למשל 

30.11.13יתרות פתיחה ל 

2013דצמבר מאזן תנועות ל31.12.2013  עד  01.12.2013 -תאריך אסמכתא             מ ____________עד __________  מ:         תאריך אסמכתא 1ן תנועות שקליםמאזן בוחן - מאזן בוחן - ח "דוחות הנה- דוחות מאזן תנועות לחודש מסוים2

( 2013דצמבר  (סוף התקופה)   (תחילת התקופה(

לקוח אברהמיכרטיס לקוח אברהמי  עד לקוח אברהמי-  מפתח                           מ _____________:              עד  _____________________: מפתח       מ 1ח בשקלים"כרטסת הנה- כרטסת - ח "דוחות הנה- דוחות (בודד)כרטיס 3

(מפתח הכרטיס )            (מפתח הכרטיס )                                          לקוח אברהמי

31.12.2013 עד  01.01.1980 -תאריך אסמכתא             מ ____________עד __________  מ:           תאריך אסמכתא 2תקופה/סוף שנה

(סוף התקופה) (לא לשנות)31.12.2013

המערכת מפיקה: הערה

:שני דוחות 31.12.2013  עד  01.01.2013 -תאריך אסמכתא             מ ____________עד __________  מ : תאריך                        1דוח רווח והפסד + מאזן -  ח "דוחות הנה- דוחות ס"מאזן סוף שנה ודוח רוה4

מאזן סוף שנה(סוף שנה)     (תחילת שנה)2013שנת 

דוח רווח והפסד

31.12.2013  עד  01.12.2013 -תאריך                            מ ____________עד __________  מ:                       תאריך  1מ"דוח מע- דוחות מס הכנסה ומעמ - ח "דוחות הנה- דוחות לחודש מסויםמ"דוח מע5

(סוף החודש)   (תחילת החודש(2013דצמבר 

31.12.2013  עד  01.12.2013 -תאריך                            מ ____________עד __________  מ:                       תאריך  1- דוחות מס הכנסה ומעמ - ח "דוחות הנה- דוחות מקדמות למס הכנסה6

סוף החודש   תחילת החודש                                 מקדמות לפי מחזור                                (2013דצמבר 

ש בנק"ש בנק         עד  עו"עו-  מפתח                           מ _____________:              עד  _____________________: מפתח       מ 1- התאמות וניתוח כרטיסים - ח "דוחות הנה- דוחות התאמת בנק7

מפתח הבנק )            (מפתח הבנק )                                                               דוח התאמת בנק(2013דצמבר 

31.12.2013- תאריך                            עד _____________תאריך                        עד 2

סוף שנה

הדפסת תנועות פתוחות: להשאיר את הסימון ליד השורה 3

הדפסת תנועות סגורות: ולהוסיף סימן ליד השורה         

איתור תנועות מקוצר - איתור תנועות - ח "דוחות הנה- דוחות איתור תנועות8

8450   עד 8450- מ ח"סכום ש_____________- עד_______     - ח                    מ"סכום ש8450סכום  

הסכום המבוקש   הסכום המבוקש

31.12.2013  עד  01.12.2013 -תאריך                            מ ____________עד __________  מ:                       תאריך  2013דצמבר תקופה  

(סוף התקופה)   (תחילת התקופה

9876   עד   9876-  אסמכתא                         מ_____________עד_________    אסמכתא                     מ(אם נדרש)9876מספר אסמכתא    

אסמכתא'       מסאסמכתא' מס

2            עד  2- מ מנה____________עד _________      ממנהאיתור תנועות מקוצר - איתור תנועות - ח "דוחות הנה- דוחות :    דרך אהעתק מנה9

מספר מנה                   מספר מנה2מנה 

או

2            עד  2- מ מנה____________עד _________      ממנהקובץ קבוע- תנועות יומן - פקודות יומן - הנהלת חשבונות :   דרך ב 

מספר מנה                   מספר מנהרשום את מספר המנה הרצויה

בצבע כחול בטבלה, הקלקה כפולה על מספר המנה 

ספק ישראלי  עד ספק ישראלימפתח                            מ ____________עד ________     מפתח                         מ 1-דוחות מס הכנסה ומעמ - ח "דוחות הנה- דוחות אישור ניכוי במקור לספק10

מפתח הספק             מפתח הספק                  אישור ניכוי במקורספק ישראלי

13-דצמבר

31.12.2013  עד 01.12.2013תאריך אסמכתא               מ ___________עד _________     תאריך אסמכתא           מ2

תחילת חודש              סוף חודש 

31.12.2013  עד 01.12.2013תאריך אסמכתא               מ ___________עד _________     תאריך אסמכתא           מ-דוחות מס הכנסה ומעמ - ח "דוחות הנה- דוחות ניכוי במקור11

תחילת חודש              סוף חודש ניכוי במקור                  אישור ניכוי במקוראישור למס הכנסה על 

כל ניכויי המקור בחודש

2013דצמבר 


