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========================================================================================================

חברה לדוגמה

ניירות עבודה מתוקנים ליום 31/12/2007 
פעולה נוספת אחרונה 2 שימוש באינדכס הכללי לחברה תעשייתיתחברה מספר 9900 

========================================================================================================

יתרות מתוקנות פעולות נוספות מאזן בוחן ש. קודמת/ 
זכות חובה זכות חובה זכות חובה שם חשבון מס' חש' מס' סדורי 

רכוש קבוע נטו )3(   
עלות )20(  

בנינים )127(  
208,398.00208,398.00מבנהמבנה)1(סד  

---------------------------------------------------------------------------------------------------
208,398.00208,398.00   יתרה - בנינים208,398ח

מכונות וציוד )128(  
71,183.0071,183.00מכונות וציודמ וציוד)2(סד  

---------------------------------------------------------------------------------------------------
71,183.0071,183.00   יתרה - מכונות וציוד71,183ח

רהוט וציוד )130(  
39,284.0039,284.00רהוט וציוד משרדירהוט)3(סד  

---------------------------------------------------------------------------------------------------
39,284.0039,284.00   יתרה - רהוט וציוד39,284ח

---------------------------------------------------------------------------------------------------
318,865.00318,865.00   יתרה - עלות

פחת שנצבר )21(  
פחת נצבר בנינים )137(  

97,587.0097,587.00פחת נצבר מבנהפנ  מבנה)4(סד  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

97,587.0097,587.00   יתרה - פחת נצבר בנינים97,587ז
פחת נצבר מכונות וציוד )138(  

66,776.0066,776.00פחת נצבר ציודפנ ציוד)5(סד  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

66,776.0066,776.00   יתרה - פחת נצבר מכונות וציוד66,776ז
פחת נצבר רהוט וציוד משרדי )140(  

25,422.0025,422.00פחת נצבר רהוטפנ רהוט)6(סד  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

25,422.0025,422.00   יתרה - פחת נצבר רהוט וציוד משרדי25,422ז
---------------------------------------------------------------------------------------------------

189,785.00189,785.00   יתרה - פחת שנצבר
---------------------------------------------------------------------------------------------------

129,080.00129,080.00   יתרה - רכוש קבוע נטו

רכוש שוטף )6(   
מלאי )32(  

מלאי תוצרת גמורה )198(  
מלאי מאזן לסוף השנהמלאי מאזן)51(סד  

983,066.00983,066.00 - מלאי לסוף השנהה1פ.נ.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

983,066.00983,066.00   יתרה - מלאי תוצרת גמורה

  ****8 ני"ע למלאי תוצרת גמורה - מס' נייר עבודה 198 הערות לקבוצת אינדכס  

המלאי מחושב לפי עלות או שווי שוק כנמוך שבהם.
קיים מלאי שהדעות חלוקות לגביו.

הוחלט לערב שמאי.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
983,066.00983,066.00   יתרה - מלאי

לקוחות בארץ ובחו"ל )35(  
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חברה לדוגמה
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========================================================================================================

יתרות מתוקנות פעולות נוספות מאזן בוחן ש. קודמת/ 
זכות חובה זכות חובה זכות חובה שם חשבון מס' חש' מס' סדורי 

לקוחות במטבע ישראלי )211( 
75,331.60טיב היידורטיב)7(סד 

499.0074,832.60 - זיכוי בגין עבודות חוץ2פ.נ. 
16,733.9516,733.95ארופיןארופין)8(סד 
16,810.8716,810.87אלגנט סטרלינגאלגנט)9(סד 
44,248.2344,248.23אבינועם בוטלאבינועם)13(סד 
2,826,985.712,826,985.71גרנד סיטי925)14(סד 

  ****6 גרנד סיטי - מס' נייר עבודה 14 הערות לחשבון מאזן בוחן 

.להלן פרוט חשבון גרנד סיטי2008היתרה נפרעה במלואה בשנת 
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יתרות מתוקנות פעולות נוספות מאזן בוחן ש. קודמת/ 
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p1.jpg_311207_925קישור לקובץ תמונה \
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יתרות מתוקנות פעולות נוספות מאזן בוחן ש. קודמת/ 
זכות חובה זכות חובה זכות חובה שם חשבון מס' חש' מס' סדורי 
PDF \9900_925_2007.pdfקישור לקובץ 

xlsx.2007_925_9900קישור לקובץ אקסל \
docx.2007_925_9900קישור לקובץ וורד \

10,291.9010,291.90מזל טובמזלטוב)15(סד 
16,364.7316,364.73סילבר גרדןסילברגרד)16(סד 
11,161.0911,161.09דויטשדויטש)17(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
3,017,928.08499.003,017,429.08   יתרה - לקוחות במטבע ישראלי

לקוחות במט"ח )212( 
2,827,428.002,827,428.00קרול פירסט לקוח חו"לקרול)10(סד 
1,523.021,523.02קינג סילבר לקוח חו"לקינגסילב)11(סד 

  ****9 קינג סילבר לקוח חו"ל - מס' נייר עבודה 11 הערות לחשבון מאזן בוחן 

הלקוח בעייתי
יטופל.

32,298.7132,298.71קליין ברוסקליןברוס)12(סד 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2,793,606.272,793,606.27   יתרה - לקוחות במט"ח474,020ח
---------------------------------------------------------------------------------------------------

224,321.81499.00223,822.81   יתרה - לקוחות בארץ ובחו"ל

  ****7 לקוחות בארץ ובחו"ל - מס' נייר עבודה 35 הערות לתת קבוצה 

.2008נבדקה התפתחות כל הלקוחות בשנת 
 ש"ח מהחוב שלו לא נפרע.5,000כל היתרות נפרעו למעט לקוח דויטש שסך 

 וזאת בהסכמת הנהלת החברה.2009 ש"ח ישולם בשנת 5,000סך 

חייבים שונים )36( 
בעלי מניות )223( 

1,000.001,000.00בעלי מניותב מניות)18(סד 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1,000.001,000.00   יתרה - בעלי מניות1,000ח
חייבים שונים )229( 

138.56138.56מע"מ תשומותמעמת)19(סד 
0.480.48מע"מ עסקאותמעמע)20(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
138.08138.08   יתרה - חייבים שונים213ח

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1,138.081,138.08   יתרה - חייבים שונים

---------------------------------------------------------------------------------------------------
225,459.89982,567.001,208,026.89   יתרה - רכוש שוטף
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יתרות מתוקנות פעולות נוספות מאזן בוחן ש. קודמת/ 
זכות חובה זכות חובה זכות חובה שם חשבון מס' חש' מס' סדורי 

גרעון בהון&הון ועודפים )8(  
הון מניות )46( 

הון מניות )281( 
1,000.001,000.00הון מניותהון מניו)21(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1,000.001,000.00   יתרה - הון מניות1,000ז

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1,000.001,000.00   יתרה - הון מניות

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1,000.001,000.00   יתרה - גרעון בהון&הון ועודפים

התחייבויות שוטפות )18( 
זכאים שונים )87( 

זכאים שונים )495( 
228,812.90228,812.90מעברמעבר)22(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
228,812.90228,812.90   יתרה - זכאים שונים507,934ז

---------------------------------------------------------------------------------------------------
228,812.90228,812.90   יתרה - זכאים שונים

---------------------------------------------------------------------------------------------------
228,812.90228,812.90   יתרה - התחייבויות שוטפות

1,337,106.89סה"כ סעיפים מאזניים אקטיב

229,812.90סה"כ סעיפים מאזניים פסיב

1,107,293.99יתרת רווח למאזן
==========
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יתרות מתוקנות פעולות נוספות מאזן בוחן ש. קודמת/ 
זכות חובה זכות חובה זכות חובה שם חשבון מס' חש' מס' סדורי 

מכירות )19( 
מכירות בארץ )90( 

מכירות בארץ )501( 
188,845.85188,845.85הכנסות ממכירותהכנסות)23(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
188,845.85188,845.85   יתרה - מכירות בארץ111,686ז

---------------------------------------------------------------------------------------------------
188,845.85188,845.85   יתרה - מכירות בארץ1,290,413ז

מכירות בחו"ל )91( 
מכירות בחו"ל )506( 

1,324,232.001,324,232.00הכנסות יצוא פטורות מע"מהכנסותיצ)24(סד 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1,324,232.001,324,232.00   יתרה - מכירות בחו"ל1,290,413ז
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1,324,232.001,324,232.00   יתרה - מכירות בחו"ל
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1,513,077.851,513,077.85   יתרה - מכירות

עלות המכירות והעיבוד )24( 
צריכת חומרים )104(

קניות )562( 
908,202.62908,202.62קניותקניות)26(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
908,202.62908,202.62   יתרה - קניות711,172ח

---------------------------------------------------------------------------------------------------
908,202.62908,202.62   יתרה - צריכת חומרים117,982ח

עבודה )105(
שכר עבודה )566( 

127,126.93127,126.93שכר עבודהשכע)27(סד 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

127,126.93127,126.93   יתרה - שכר עבודה117,982ח
נלוות לשכר עבודה )567( 

5,583.785,583.78הוצאות בטוח לאומי מעבידהבל)28(סד 
3,193.223,193.22קופת גמלקופג)29(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
8,777.008,777.00   יתרה - נלוות לשכר עבודה42,521ח

עבודות חוץ )569( 
305,751.34עבודות חוץעחוץ)30(סד 

499.00306,250.34 - זיכוי בגין עבודות חוץ2פ.נ. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

305,751.34499.00306,250.34   יתרה - עבודות חוץ310,131ח
---------------------------------------------------------------------------------------------------

441,655.27499.00442,154.27   יתרה - עבודה

הוצאות חרושת )106(
החזקת מפעל ותקונים )576( 

1,520.351,520.35אחזקת מכונותאמכונות)31(סד 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1,520.351,520.35   יתרה - החזקת מפעל ותקונים
בטוחים )580( 

13,237.0013,237.00ביטוח עסקביטוח)32(סד 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

13,237.0013,237.00   יתרה - בטוחים13,237ח
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יתרות מתוקנות פעולות נוספות מאזן בוחן ש. קודמת/ 
זכות חובה זכות חובה זכות חובה שם חשבון מס' חש' מס' סדורי 

מסים וארנונות )581( 
21,707.5121,707.51מיסים ואגרותמיסים)33(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
21,707.5121,707.51   יתרה - מסים וארנונות21,382ח

כח, מים ודלק )582( 
6,396.576,396.57הוצאות חשמלחשמל)34(סד 
3,298.713,298.71הספקת גזגז)35(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
9,695.289,695.28   יתרה - כח, מים ודלק8,091ח

הובלות ומשלוחים )583( 
1,319.761,319.76הוצאות יצואיצוא)36(סד 
10,227.7010,227.70הובלות ושליחויותהובלות)37(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
11,547.4611,547.46   יתרה - הובלות ומשלוחים10,600ח

אריזות )584( 
2,871.862,871.86אריזהאריזה)38(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
2,871.862,871.86   יתרה - אריזות2,361ח

כלי עבודה )585( 
238.10238.10כלי עבודהכליעבודה)39(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
238.10238.10   יתרה - כלי עבודה220ח

---------------------------------------------------------------------------------------------------
60,817.5660,817.56   יתרה - הוצאות חרושת9,292ח

שינויים במלאי )108(
ירידה/עליה בתוצרת גמורה )592( 

915,354.00915,354.00מלאי בתחילת השנהמלאי פ)25(סד 
מלאי רו"ה לסוף שנהמלאי רוה)52(סד 

983,066.00983,066.00 - מלאי לסוף השנהה1פ.נ. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

915,354.00983,066.0067,712.00   יתרה - ירידה/עליה בתוצרת גמורה
---------------------------------------------------------------------------------------------------

915,354.00983,066.0067,712.00   יתרה - שינויים במלאי
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2,326,029.45982,567.001,343,462.45   יתרה - עלות המכירות והעיבוד

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות )33( 
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות )121(

החזקת משרד )717( 
1,572.011,572.01אחזקת משרדאמשרד)40(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1,572.011,572.01   יתרה - החזקת משרד7,552ח

צרכי משרד )719( 
2,181.812,181.81צרכי משרדצמשרד)41(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
2,181.812,181.81   יתרה - צרכי משרד921ח

פרסום )726( 
1,440.001,440.00פרסוםפרסום)42(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1,440.001,440.00   יתרה - פרסום

דאר וטלפון )731( 
1,522.031,522.03דוארדואר)43(סד 
4,787.484,787.48טלפוןטלפון)44(סד 
7,330.917,330.91פלאפון מוטורולהפלאפון)45(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
13,640.4213,640.42   יתרה - דאר וטלפון12,428ח
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יתרות מתוקנות פעולות נוספות מאזן בוחן ש. קודמת/ 
זכות חובה זכות חובה זכות חובה שם חשבון מס' חש' מס' סדורי 

הנהלת חשבונות ומיכון )739( 
4,069.264,069.26הנה"ח ובקורת רו"חהנהח)46(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
4,069.264,069.26   יתרה - הנהלת חשבונות ומיכון3,104ח

בקורת חשבונות )741( 
4,069.264,069.26יעוץיעוץ)47(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
4,069.264,069.26   יתרה - בקורת חשבונות4,069ח

הוצאות שונות )757( 
1.471.47ביטוליםביטולים)48(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.471.47   יתרה - הוצאות שונות275ח

---------------------------------------------------------------------------------------------------
26,974.2326,974.23   יתרה - הוצאות מכירה הנהלה וכלליות

---------------------------------------------------------------------------------------------------
26,974.2326,974.23   יתרה - הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

הוצאות/הכנסות מימון, נטו )35( 
הוצאות מימון )122(

הוצאות הפרשי שער )762( 
46,080.1846,080.18הפרשי שער תקבולי חו"להפרשש)49(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
46,080.1846,080.18   יתרה - הוצאות הפרשי שער41,262ח

---------------------------------------------------------------------------------------------------
46,080.1846,080.18   יתרה - הוצאות מימון

---------------------------------------------------------------------------------------------------
46,080.1846,080.18   יתרה - הוצאות/הכנסות מימון, נטו

---------------------------------
2,399,582.86 סה"כ מצטבר - סעיפים תוצאתיים בחובה

2,496,143.85 סה"כ מצטבר - סעיפים תוצאתיים בזכות
---------------------------------

96,560.99רווח שוטף לתקופת הדוח לפני הפרשה למסים 
==========

96,560.99רווח שוטף לתקופת הדוח לאחר הפרשה למסים 
==========

יתרת הפסד/רווח משנה קודמת )45( 
יתרת הפסד/רווח משנה קודמת )137(

יתרת הפסד/רווח לתחילת השנה )831( 
1.1.071,010,733.001,010,733.00יתרת רווח והפסד י רוה)50(סד 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1,010,733.001,010,733.00   יתרה - יתרת הפסד/רווח לתחילת השנה893,975ז

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1,010,733.001,010,733.00   יתרה - יתרת הפסד/רווח משנה קודמת

---------------------------------------------------------------------------------------------------
1,010,733.001,010,733.00   יתרה - יתרת הפסד/רווח משנה קודמת

---------------------------------------------------------------------------------------------------
5,770,837.23983,565.006,753,903.23סה"כ כללי חובה
5,770,837.23983,565.006,753,903.23סה"כ כללי זכות

================================================
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