
כח חשון  תשע"ט
06/11/201808:59

נתניה
2016 שנת כספים

:שם משגר דו"ח
:

פולינה שבצוב

01/01/2016מתאריך רישום

כרטיס הנהלת חשבונות

עד תאריך רישום
מתאריך ערך

:
:

:
:עד תאריך ערך

31/12/2016
01/01/199031/12/2699

תאריך רישום:מיון
פתוח:מצב חשבון

כן:כרטיסים פעילים בלבד
לא:הדפסת סכום אפס

כן:הדפסת סיכום שנתי
לא:הדפסת סיכום יומי

לא:חישוב סה"כ כמותלא:קפיצת דף אחרי חשבון

כן:סה"כ לדוח כולל י. פתיחה
לא:כולל שיריון
כן:כולל קליטה

לא:הדפסת תשלומים מעותדים (הנה"ח)
לא:הדפסת תשלומים מעותדים (תשלומים)

פתוחמצב חשבון :אגרה בגין מסירת מידע1262001290מספר חשבון :

תקציב מעודכן :         2,000.00-

: יתרה עד תאריך 0.00יתרת פתיחה :01/01/20160.00

לא:הדפסת שורות זכות בחשבונית מס הנוצרת מחשבונית עסקה

רישום

מחשבון נגדי
מסכום

:
:

0
-999999999999.99

עד חשבון נגדי
עד סכום

:
:

9999999999
999999999999.99

40:עד סטטוס10:מסטטוס

חובה             זכותתאריך רישום יתרהתיאור ח-ן נגדיחשבוניתמספר הזמ/חוזתאריך ערךפקודה
40.00 פניות הציבור ח 31/01/2016-40.00 9072731/01/2016
60.00 פניות הציבור ח 29/02/2016-100.00 16000229/02/2016
-60.00 פניות הציבור ח 29/02/2016-40.00 16000229/02/2016
60.00 פניות הציבור ח 29/02/2016-100.00 16000429/02/2016
120.00 פניות הציבור ח 31/03/2016-220.00 16000331/03/2016
40.00 פניות הציבור ח 30/04/2016-260.00 16000530/04/2016

20.00 העברה בנקאית חוק חופש
המידע 31/05/2016-280.00 236427/01/20163000014000

20.00 העברה בנקאית חוק חופש
המידע 31/05/2016-300.00 236428/01/20163000014000

20.00 העברה בנקאית חוק חופש
המידע 31/05/2016-320.00 236407/03/20163000014000

20.00 העברה בנקאית חוק חופש
המידע 31/05/2016-340.00 236431/05/20163000014000

60.00 פניות הציבור ח 31/05/2016-400.00 16000631/05/2016
20.00 חוק חופש המידע 30/06/2016-420.00 285219/05/20163000014000
120.00 פניות הציבור ח 30/06/2016-540.00 16000730/06/2016
20.00 אגרה חוק חופש המידע 31/07/2016-560.00 340411/07/20163000014000
20.00 אגרה חוק חופש המידע 31/07/2016-580.00 340421/07/20163000014000
100.00 פניות הציבור ח 31/07/2016-680.00 16000931/07/2016
20.00 פניות הציבור ח 30/09/2016-700.00 16001218/09/2016
20.00 פניות הציבור ח 30/09/2016-720.00 16001230/09/2016
20.00 פניות הציבור ח 30/09/2016-740.00 16001330/09/2016
20.00 פניות הציבור ח 31/10/2016-760.00 16001531/10/2016
120.00 פניות הציבור ח 30/11/2016-880.00 16001630/11/2016
20.00 אגרה חופש המידע 31/12/2016-900.00 524029/12/20163000014000
40.00 העברה בנקאית חופש המידע 31/12/2016-940.00 561901/08/20163000014000
20.00 העברה בנקאית חופש המידע 31/12/2016-960.00 561930/11/20163000014000
20.00 העברה בנקאית חופש המידע 31/12/2016-980.00 561905/12/20163000014000
20.00 העברה בנקאית חופש המידע 31/12/2016-1,000.00 561906/12/20163000014000
20.00 העברה בנקאית חופש המידע 31/12/2016-1,020.00 561912/12/20163000014000

2מתוך1עמוד ט . ל . חהופק ע"י החברה לאוטומציה



כח חשון  תשע"ט
06/11/201808:59

נתניה
2016 שנת כספים

:שם משגר דו"ח
:

פולינה שבצוב

אגרה בגין מסירת מידע1262001290:מספר חשבון

חובה             זכותתאריך רישום יתרהתיאור ח-ן נגדיחשבוניתמספר הזמ/חוזתאריך ערךפקודה

(ע) 1,020.00:סה"כ לחשבון

0.00
1,020.00

סה"כ חובה
:

סה"כ זכות
:

0.00 יתרה ל

:

(ע)01/01/2016

סיכומים לחשבון
0.00 חובה

יתרות אב
זכות

תנועות זמניות
:
:

:
: -1,020.00

1,020.00
0.00

שיריון מותנהשיריון :: 0.00סה"כ שיריון :0.000.00

יתרה תקציביתתקציב :: -2,000.00-980.00

2מתוך2עמוד ט . ל . חהופק ע"י החברה לאוטומציה


