
6111   10 מתו� 1ד�  

ח השנתי ליחיד"נספח לטופס הדו 
 )1(

ולחברה 
 )2(

2005לשנת המס  
ח ההתאמה למס"ודו, רווח והפסד, מאז�, חות הכספיי�"נתוני הדו 

פרטי� מזהי� 
תיאור העיסוק המדווח הש� הרשו� 

ייצור מרכבי� למשאיות מ"חברה לדוגמא בע 

מספר תיק ניכויי� מ"תיק מדווח למע מספר תיק מספר זהות 
511420044511420044511420044924141583

כתובת בה מוחזקת מערכת החשבונות הכתובת העיקרית של העסק 
 פתח תקוה15רחוב מבצע קדש   חולו&50רחוב הפלד  

5510כלולי� בסעי�  ח'מפורטי� בסעיפי הדו הנתוני� הכוללי� את חלקי בשותפות :שות� בשותפות 

9אחר  3נותני שירותי�  2מסחרי  1תעשייתי  :סוג העסק המדווח 

3510של העסק המדווח 1כפולה  1חד צידית  :שיטת חשבונאות 2מצטבר  1מזומ&  :שיטת דיווח 
מספר ענ� כלכלי 

פנקסית לעריכת דוחות כספיי� :ש� התוכנה 3מעורב  2ממוחשב  1ידני  :הנהלת חשבונות של העסק המדווח 

מאז& ח התאמה למס הכנסה'דו ח רווח והפסד'דו :מצורפי� בזאת 

ח'פרטי המסייע בהכנת הדו 

מספר עוסק מקצוע ש� 
546445551רואה חשבו& ישראל בר כוכבא 

נתוני רווח והפסד 

הכנסות ממכירות מת� שירותי� 

10101,253,826ממכירות באר( 

1020ל"ממכירות לחו 

1030הכנסות ממת& שירותי� באר( 

1040ל"הכנסות ממת& שירותי� בחו 

1050הכנסות מצדדי� קשורי� 

1090הכנסות אחרות 

10001,253,826כ הכנסות ממכירות ומת� שירותי�"סה 

עלות המכירות ומת� השירותי� 

1320קניות סחורה באר( 

1330ל"קניות חומרי גל� באר( ובחו 

1340ל"קניית סחורות בחו 

1350הפרשי שער בגי& קניות במטבע חו( 

1360הוצאות הפרשה לאחריות 

1370קניות מצדדי� קשורי� 

1390706,977קניות ועלויות אחרות 

1400116,850מלאי בתחילת התקופה 

)86,121( 1450מלאי בסו� התקופה 

1300737,706כ עלות המכירות ומת� השירותי�"סה 
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1301/135טופס ) 1( 
)6.2005(נ 'ע 1214טופס ) 2( 



6111 , 10 מתו� 2ד� 

מספר התיק
511420044

2005שנת המס 

עלויות ייצור

2010217,193שכר ונילוות ייצור

2020עבודות חו(

203024,716הוצאות חרושת

2035הוצאות וציוד מתכלה

2040הוצאות הובלה ואחסנה

2045הוצאות אריזה

2050הוצאות אחזקה ותיקוני�

2055הוצאות מחקר ופיתוח

20604,484ביטוחי�

2065אחזקת רכב והובלות

2070דמי שכירות וניהול נכסי�

20754,787מיסי� ואגרות

2080הוצאות וציוד מתכלה

2085בגדי עבודה

209037,252עלויות ייצור אחרות

2000288,432כ עלויות ייצור"סה

הוצאות מכירה

3010משכורות ונילוות

3020הוצאות לקבלני משנה

3030עמלות ובונוסי� לסוכני� עצמאי�

3040)זכויות הפצה(תמלוגי� 

3045הוצאות אריזה

3050הוצאות אחזקה ותיקוני�

3055הוצאות מחקר ופיתוח

3060נסיעות

3065אחזקת רכב והובלות

3070דמי שכירות וניהול נכסי�

3075ירידי� ותערוכות, מכרזי�

3080פחת

3085בגדי עבודה

3090חשמל ומי�

3100עמלות וכרטיסי אשראי

3120פרסו� וקידו� מכירות

3190שונות נטו

3000כ הוצאות מכירה"סה



6111 , 10 מתו� 3ד� 

מספר התיק
511420044

2005שנת המס 

הוצאות הנהלה וכלליות

35107,935משכורות ונילוות כללי

3520הוצאות לקבלני משנה

3530עמלות ובונוסי� לסוכני�

3535הוצאות וציוד מתכלה

35407,872שירותי� מקצועיי�

3545הוצאות אריזה

3550הוצאות אחזקה ותיקוני�

3555הוצאות מחקר ופיתוח

35601,723נסיעות

356516,097אחזקת רכב והובלות

3570דמי שכירות וניהול נכסי�

35751,580מיסי� ואגרות

35802,891פחת

3590חשמל ומי�

3595שמירה וניקיו&

3600149השתלמות וספרות מקצועית

3610חובות מסופקי� ואבודי�

36209,265פרסו� וקידו� מכירות

36256,209קנסות, תרומות, מתנות, כיבודי�

3630הוצאות בגי& צדדי� קשורי�

36405,538דמי ניהול

36505,891הוצאות דואר ותקשורת

36606,230ל"נסיעות לחו

3665הוצאות משפטיות

36805,438משרדיות

3685בגדי עבודה

36901,171שונות נטו

350077,989כ הוצאות הנהלה וכלליות"סה

הוצאות מימו�

501031,715לתאגידי� בנקאיי�

5020לצדדי� קשורי�

5030במטבע חו(

50409,383בגי& ספקי� וזכאי� צמודי מטבע חו(

5050הפסדי� מניירות ער� סחירי�/רווחי�

50902,486ריבית לאחרי�

500043,584כ הוצאות מימו�"סה

הכנסות מימו�

5110מתאגידי� בנקאיי�

5120מצדדי� קשורי�

5130מהפרשי שער

5190אחרות

5100כ הכנסות מימו�"סה



6111 , 10 מתו� 4ד� 

מספר התיק
511420044

2005שנת המס 

הכנסות אחרות

5210רווח הו& ממימוש רכוש קבוע

5220רווח הו& אחר

5230הכנסות מדמי ניהול

5235הכנסות מדמי ניהול מצדדי� קשורי�

5240הכנסות מדיבידנד

5250הכנסות מדמי שכירות

5260הכנסות מתמלוגי�

5290שונות

5200כ הכנסות אחרות"סה

הוצאות אחרות

5310הפסד הו& ממימוש רכוש קבוע

5320הפסד הו& אחר

5330הפרשה לירידת ער�

5390שונות

5300כ הוצאות אחרות"סה

הפסד משותפות/רווח

5510הפסד משותפות/רווח

5500הפסדי� משותפות/כ רווחי�"סה

)ח ההתאמה' בדו100להעברה לשורה (
6666106,115הפסד/כ רווח"סה

מסי� על הכנסה

561046,120מסי� שוטפי�

5620מסי� נדחי�

5630מסי� בגי& שני� קודמות

560046,120כ מסי� על הכנסה"סה

ייעוד הרווחי�

5710דיבידנד לחלוקה

5700כ ייעוד הרווחי�"סה

הפסד אקויטי/רווח

5810הפסד אקויטי/רווח

5800הפסד אקויטי/כ רווח"סה

______________________________מ"חברה לדוגמא בע____________________________

חתימהש� הנישו�תארי�

______________________________ישראל בר כוכבא

חתימהש� המסייע



6111 , 10 מתו� 5ד� 

מספר התיק
511420044

2005שנת המס 

נתוני דוח התאמה למס

100106,115ח רווח והפסד"הפסד לפי דו/רווח
)6666מועבר משדה (

הפחת/הוס�

1103,080הוצאות עודפות

120פחת בספרי�

130פחת לצרכי מס

140עלייה בהפרשה לחובות מסופקי�/ירידה

150עלייה בהפרשה לחופשה והבראה/ירידה

160עלייה בעתודה נטו לפיצויי�/ירידה

170הפסד הו& ממימוש רכוש קבוע/רווח

180רווחי� שנצברו על ניירות ער� סחירי�/הפסדי�

1902,786הוצאות אחרות לתיאו�

200הכנסות אחרות לתיאו�

300הפסדי שותפות בספרי�/חלק ברווחי

350הפסדי שותפות לצורכי מס/חלק ברווחי

חוק התיאומי�
400111,981כ הכנסה חייבת לפני יישו� הוראות"סה

יישו� הוראות חוק התיאומי�

410ניכוי בשל אינפלציה

42027,746תוספת בשל אינפלציה

)21,323(430ניכוי בשל פחת

440לחוק התיאומי�) ז(6ע לפי סעי� "רווח הו& ריאלי מני

470השפעות אחרות של חוק התיאומי�

480הפסדי� משני� קודמות

490הפסד חברה מאוחדת לפי חוק עידוד/הכנסה חייבת

)1214 או 1301י לשדות המתאימי� בטפסי� /העבר(
500118,404הפסד/כ הכנסה חייבת"סה

נתוני� נוספי�

510הכנסה חייבת בשיעור מיוחד

5201,000רווח הו& ריאלי

5305,000רווח הו& אינפלציוני

540שבח מקרקעי&

550הפסד הו& להעברה

560500ניכוי בשל אינפלציה מועבר

570הפרש ריאלי מועבר

______________________________מ"חברה לדוגמא בע____________________________

חתימהש� הנישו�תארי�

______________________________ישראל בר כוכבא

חתימהש� המסייע



6111 , 10 מתו� 6ד� 

מספר התיק
511420044

2005שנת המס 

נתוני המאז�
אקטיברכוש שוט�

מזומני� ושווי מזומני�

711034,785שקלי�

7120מטבע חו(

715031,077פקדונות לזמ& קצר

710065,862כ מזומני� ושווי מזומני�"סה

ניירות ער* סחירי�

7210אגרות חוב ממשלתיות

7220אגרות חוב קונצרניות

7230373קרנות נאמנות

7240מניות של חברות ישראליות

7290462ניירות ער� סחירי� אחרי�

7200835כ ניירות ער* סחירי�"סה

לקוחות

731032,366לקוחות בישראל

7320ל"לקוחות בחו

7330שטרות והמחאות לקבל

7350הכנסות לקבל

7360כרטיסי אשראי

7380הפרשה לחובות מסופקי�

7390לקוחות אחרי�

730032,366כ לקוחות"סה

חייבי� ויתרות חובה

7410מקדמות לספקי� ואחרי�

7420הוצאות מראש

743048,515מס הכנסה מקדמות בניכוי הפרשות

7440מוסדות ממשלתיי� אחרי�

745065,941)במישרי&(בעלי מניות 

7460צדדי� קשורי�

7470עובדי�

7490חייבי� אחרי� ויתרות חובה

7400114,456כ חייבי� אחרי�"סה

מסי� נדחי� לזמ� קצר

7610בגי& עובדי�

7620בגי& הכנסות לקבל

7690מסי� נדחי� לזמ& קצר אחרי�

7600כ מסי� נדחי� לזמ� קצר"סה



6111 , 10 מתו� 7ד� 

מספר התיק
511420044

2005שנת המס 

הלואות לזמ� קצר

7710הלוואות לצדדי� קשורי�

7720הלוואות לאחרי�

7700כ הלואות לזמ� קצר"סה

מלאי

7810מלאי במחסני החברה

7820מלאי במחסני ערובה

7830מלאי בדר�

7840מלאי במשגור

785033,000מלאי בתהלי�

786053,121מלאי חומרי גל�

7890מלאי אחר

780086,121כ מלאי"סה

7000299,640כ רכוש שוט�"סה

רכוש קבוע

8010קרקע ובניני�

8020שיפורי� במושכר

8030326,928מכונות וציוד

804066,500כלי רכב

8050מחשבי� וציוד עיבוד נתוני�

806021,124רהיטי� ואביזרי�

8080מלאי בסיסי

8090רכוש קבוע אחר

8110פחת שנצבר בניני�

8120פחת שנצבר שיפורי� במושכר

)87,805(8130פחת שנצבר מכונות וציוד

)33,250(8140פחת שנצבר כלי רכב

8150פחת שנצבר מחשבי� וציוד עיבוד נתוני�

)6,411(8160פחת שנצבר רהיטי� ואביזרי�

8180הפרשה לירידת ער�

8190פחת שנצבר רכוש קבוע אחר

8000287,086כ רכוש קבוע"סה

הוצאות מראש לזמ� ארו*

8210בגי& גיוס הלוואות

8220בגי& שכירות לזמ& ארו�

8290אחרות

8200כ הוצאות מראש לזמ� ארו*"סה



6111 , 10 מתו� 8ד� 

מספר התיק
511420044

2005שנת המס 

השקעות בחברות מוחזקות

8310עלות

8320הפסד שנצבר/חלק החברה ברווח

8330דיבידנדי� שחולקו

8340הלוואות

8350שטרי הו&

8300כ השקעות בחברות מוחזקות"סה

ע סחירי� מוחזקי� לזמ� ארו*"השקעות בחברות אחרות כולל ני

8410השקעות בחברות אחרות

8420הלוואות לחברות אחרות

8440ע סחירי�"השקעות בני

8450שטרי הו&

8460השקעה בשותפות

8490השקעות אחרות

ע סחירי� מוחזקי� לזמ� ארו*'ני
8400כ השקעות בחברות אחרות כולל"סה

מסי� נדחי� לזמ� ארו*

8590בגי& התחייבות לפיצויי�

8520בגי& רכוש קבוע

8590אחר

8500כ מסי� נדחי� לזמ� ארו*"סה

הוצאות נדחות ורכוש אחר

8610מוניטי&

8620הוצאות יסוד

8630פטנט וזכויות יוצרי�

8690אחרות

8600כ הוצאות נדחות ורכוש אחר"סה

8888586,726כ נכסי�"סה



6111 , 10 מתו� 9ד� 

מספר התיק
511420044

2005שנת המס 

פסיבהתחייבויות שוטפות

בנקי� והלוואות

911054בנקי� ומשיכות יתר

912016,680הלוואות לזמ& קצר

9130חלויות שוטפות של הלוואות לזמ& ארו�

914047,115הלוואות מתושבי חו(

9150הלוואות מצדדי� קשורי�

9190הלוואות מאחרי�

910063,849כ בנקי� והלוואות"סה

ספקי� ונותני שירותי�

9210129,362ספקי� בישראל

92206,893ל"ספקי� בחו

92307,157שטרות והמחאות לפירעו&

9240ספקי� ונותני שירותי� אחרי�

9200143,412כ ספקי� ונותני שירותי�"סה

זכאי� ויתרות זכות

93102,344עובדי�

9320הפרשות לחופשה והבראה

9330מוסדות בגי& עובדי�

9340מס הכנסה הפרשות בנכוי מקדמות

935022,920מוסדות ממשלתיי� אחרי�

9360ד מראש"הכנסות שכ

937037,558מקדמות מלקוחות

9410הכנסות אחרות מראש

9420הוצאות לשל�

9430צדדי� קשורי�

9440הפרשות לאחריות ותיקוני�

9450הפרשות לתביעות

9460הפרשות תלויות אחרות

9470בונוסי� ומענקי� לשל�

9480דיבידנד לשל�

949010,946זכאי� אחרי� ויתרות זכות

940073,768כ זכאי� ויתרות זכות"סה

עתודה למסי� נדחי� לזמ� קצר

9510בגי& עובדי�

9520בגי& הכנסות לקבל

9530אחרי�, מסי� נדחי� לזמ& קצר

9500כ עתודה למסי� נדחי� לזמ� קצר"סה

9000281,029כ התחייבויות שוטפות"סה



6111 , 10 מתו� 10ד� 

מספר התיק
511420044

2005שנת המס 

התחייבויות לזמ� ארו*

9610בנקי�

9620הלוואות לזמ& ארו� בניכוי חלויות שוטפות

9630הלוואות מצדדי� קשורי�

9640הלוואות מתושבי חו(

965062,912הלוואות לזמ& ארו� מאחרי�

9660שטרי הו&

9670ח"אג

9690אחרות

960062,912כ התחייבויות לזמ� ארו*"סה

מעביד+התחייבויות בשל סיו� יחסי עובד

9710עתודה לפיצויי�

9720ייעודה לפיצויי�

9790הפרשות אחרות

מעביד+עובד
9700כ התחייבויות בשל סיו� יחסי"סה

עתודה למסי� נדחי� לזמ� ארו*

9810בגי& התחייבות לפיצויי�

9820בגי& רכוש קבוע

9890אחר

9800כ עתודה למסי� נדחי� לזמ� ארו*"סה

הו� עצמי

9910הו& השותפות, הו& בעל העסק, הו& מניות

99202,551פרמיה על מניות

9930קרנות הו&

9940ח מניות"תקבולי� ע

9950ח אופציות"תקבולי� ע

9980240,234שנצבר) הפסד(רווח 

9900242,785כ הו� עצמי"סה

9999586,726כ התחייבויות והו�"סה

______________________________מ"חברה לדוגמא בע____________________________

חתימהש� הנישו�תארי�

______________________________ישראל בר כוכבא

חתימהש� המסייע


