
GO FINANCE LTD..
controller ,מ"עב קט וראקאט

21/07/21 21:09
'*' ןחוב ןזאמל ףיעס ,N ?0 ימוכס ,ןזאמ ךיראת עבוק ךיראת ,טרופמ ח"וד ח"וד גוס ,2021 םיפסכ תנש ,06 הפוקתל

םירלודו םילקש טרופמ ןחוב ןזאמ
30/06/2021 :ל ןוכנ

םירלודב הרתי םילקשב הרתי ןובשחה רואת ןובשח

םיסכנ.1** 

ףטוש שוכר.10* 

קנבב םינמוזמ.100

66,649.83 217,278.44 ח"ש - 0126425 םילעופה קנב 10001

53,000.00 172,780.00 ב"הרא רלוד-126425 םילעופה קנב 10002

6,138.13 20,010.31 ח"ש ןודקפ - קנב 10003

125,787.96 410,068.75 קנבב םינמוזמ.100 כ"הס

יארשא יסיטרכ.103

7,450.14)( (24,287.46) 9863 - יארשא סיטרכ 10300

(7,450.14) (24,287.46) יארשא יסיטרכ.103 כ"הס

118,337.82 385,781.29 ףטוש שוכר.10* כ"הס

עובק שוכר.15* 

עובק שוכר.150

1,386.12 4,850.00 תונכותו םיבשחמ 15001

646.95 2,242.73 ינורטקלא דויצ 15004

467.46 1,623.72 הדבעמב הדובעל םילכ טס - 3ד 67165 15005

235.52 811.11 םייתדבעמ חטמ יקפס - 4ד 67165 15006

2,736.05 9,527.56 עובק שוכר.150 כ"הס

רבצנ תחפ.151

191.00)( (667.00) תונכותו םיבשחמ - רבצנ תחפ 15101

(47.17) (165.00) ינורטקלא דויצ - רבצנ תחפ 15104

(1.00) (3.00) ןעדמ - דויצו טוהיר - רבצנ תחפ 15105

(239.17) (835.00) רבצנ תחפ.151 כ"הס

72353 ןעדמ עובק שוכר.152

2,497.29 8,123.68 פוטפל - 72353 ןעדמ 15201

1,502.26 4,897.44 הרמוח דבעמ דויצ- 72353 ןעדמ 15202

3,999.55 13,021.12 72353 ןעדמ עובק שוכר.152 כ"הס

6,496.43 21,713.68 עובק שוכר.15* כ"הס

124,834.25 407,494.97 םיסכנ.1** כ"הס

תויובייחתה.2** 

תופטוש תויובייחתה.20* 

םלשל תואצוה.203

3,067.48)( (10,000.00) םלשל תואצוה 20300

(3,067.48) (10,000.00) םלשל תואצוה.203 כ"הס

ז'וח מ'עמ.205
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GO FINANCE LTD..
controller ,מ"עב קט וראקאט

21/07/21 21:09
'*' ןחוב ןזאמל ףיעס ,N ?0 ימוכס ,ןזאמ ךיראת עבוק ךיראת ,טרופמ ח"וד ח"וד גוס ,2021 םיפסכ תנש ,06 הפוקתל

םירלודו םילקש טרופמ ןחוב ןזאמ
30/06/2021 :ל ןוכנ

םירלודב הרתי םילקשב הרתי ןובשחה רואת ןובשח

26.07)( (85.00) תומושת מ"עמ 20500

6,449.42 21,025.11 ז'וח מ'עמ 20505

(346.75) (1,130.41) רוקמב מ"עמ יוכינ 20506

346.75 1,130.41 רוקמב מ"עמ יוכינ זוזיק 20507

6,423.35 20,940.11 ז'וח מ'עמ.205 כ"הס

תודסומ.206

13,489.32)( (43,975.00) םייוכינ הסנכה סמ 20600

(5,202.15) (16,959.00) םייוכינ ימואל חוטיב 20601

82.82 270.00 תופדוע 20606

(18,608.65) (60,664.00) תודסומ.206 כ"הס

למג תופוק.209

881.76)( (2,874.54) םחש רלושטלא 20900

(3,728.32) (12,154.32) )רפוע( לדגמ 20901

(469.33) (1,530.00) )רפוע( ללכ 20902

(1,877.30) (6,120.00) )רפוע( םחש רלושטלא 20903

(1,469.60) (4,790.90) חוטיבל הרבח סקינפה 20906

(423.31) (1,380.00) ש"ק תודיפל ןילי 20907

(481.96) (1,571.20) תומלתשה רומ 20908

(9,331.58) (30,420.96) למג תופוק.209 כ"הס

24,584.36)( (80,144.85) תופטוש תויובייחתה.20* כ"הס

21*.

םידבוע.210

27,021.07)( (88,088.68) םידבוע ז"וח 21000

(12,673.01) (41,314.00) השפוחל השרפה 21002

(368.72) (1,202.04) הארבהל השרפה 21003

106.81 348.21 ימע הדוהי ןב - הנטק הפוק 21010

213.63 696.42 ריתע רפוע - הנטק הפוק 21011

213.63 696.42 הדוהי םיענ - הנטק הפוק 21013

(39,528.73) (128,863.67) םידבוע.210 כ"הס

39,528.73)( (128,863.67) .21* כ"הס

.22*

םיקפס.220

39.32 128.18 מ"עב )לארשי( לא 'ץייא יד 22008

79.86 260.33 מ"עב תרושקתל תילארשיה הרבחה קזב 22010

(1,525.03) (4,971.60) מ"עב סרפסקא יפ.סא.ייק 22013
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GO FINANCE LTD..
controller ,מ"עב קט וראקאט

21/07/21 21:09
'*' ןחוב ןזאמל ףיעס ,N ?0 ימוכס ,ןזאמ ךיראת עבוק ךיראת ,טרופמ ח"וד ח"וד גוס ,2021 םיפסכ תנש ,06 הפוקתל

םירלודו םילקש טרופמ ןחוב ןזאמ
30/06/2021 :ל ןוכנ

םירלודב הרתי םילקשב הרתי ןובשחה רואת ןובשח

(297.00) (968.22) Heidi Schiller 22021

(1,588.24) (5,177.67) ילארשיה אוציה ןוכמ 22025

(3,203.16) (10,442.30) מ"עב טיא-גיר 22030

(59.51) (194.00) תומזי .ב.א 22036

216.37 705.37 לגוג 22060

(14,550.56) (47,434.82) 'תושו ןוירוא לוו ןח רכב רשיפ 22064

99.13 323.17 ןוזמא 22071

321.25 1,047.28 DNH*GODADDY.COM 22078

(537.03) (1,750.71) םי לילג ץוביק 22083

179.45 585.00 הנבמ זעוב ךונח 22085

(15,791.41) (51,480.00) רומ ילפמיס 22104

164.42 536.00 לטייפ 22106

(909.82) (2,966.00) ןוסרפלה ויז 22109

68.69 223.93 LimitedCommerce Private -Alipay Singapore E 22110

(37,293.27) (121,576.06) םיקפס.220 כ"הס

37,293.27)( (121,576.06) .22* כ"הס

.29*

; ןיינע ילע.290

41.25 0.00 סר'צנו הלומרופ רושיג תאוולה 29002

41.25 0.00 ; ןיינע ילע.290 כ"הס

41.25 0.00 .29* כ"הס

(101,365.11) (330,584.58) תויובייחתה.2** כ"הס

ימצע ןוה.3** 

ימצע ןוה.30* 

תוינמ ןוה.300

7,404.27 25,641.00 ןוה סויג תואצוה 30003

(86,221.59) (300,000.00) העקשה - םייט הד תיגולונכט הממח 30005

(150,348.03) (518,400.00) העקשה - ןמליפש םולש 30010

(78,850.06) (271,875.00) העקשה - מ"עב סר'צנו הלומרופ 30011

(129,475.29) (444,250.00) העקשה - מ"עב קטאיסאירק 30012

(10,933.87) (37,700.00) העקשה - יד 2 ייא 30013

(52,923.43) (182,480.00) העקשה - ןטול הנח 30014

(18,064.91) (59,000.00) הלארשי ןמליפש 30015

(25,000.00) (81,025.00) BEILIS SHAI 30016

(50,246.61) (163,000.00) העקשה- דירפ יבא 30017
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GO FINANCE LTD..
controller ,מ"עב קט וראקאט

21/07/21 21:09
'*' ןחוב ןזאמל ףיעס ,N ?0 ימוכס ,ןזאמ ךיראת עבוק ךיראת ,טרופמ ח"וד ח"וד גוס ,2021 םיפסכ תנש ,06 הפוקתל

םירלודו םילקש טרופמ ןחוב ןזאמ
30/06/2021 :ל ןוכנ

םירלודב הרתי םילקשב הרתי ןובשחה רואת ןובשח

206.49 0.00 העקשה- השמ ויז רב 30018

(50,000.00) (163,100.00) NIR NAOR 30019

(60,000.00) (194,760.00) העקשה- קנופ הרש 30020

(3,000.00) (9,759.00) גוידה ץכ ואו לאומש ץכ 30021

(4,947.76) (16,100.00) העקשה הרלקו רשא בל 30022

(7,997.50) (25,975.88) NOAM GLEUCHER 30023

(7,000.00) (22,736.00) NASSER SIABI 30024

(12,000.00) (39,036.00) MAOZ 30025

(14,864.15) (48,353.37) העקשה-יסאגל תצובק 30026

(50,123.38) (162,500.00) העקשה- המענ םלש 30027

(50,000.00) (162,250.00) FINKELSREI -העקשה $ 30029

(28.55) (93.00) תויצפוא שומימ ימע הדויה 30030

(854,414.37) (2,876,752.25) תוינמ ןוה.300 כ"הס

תומדוק םינש חוור תרתי.301

302,355.89 1,002,739.97 תומדוק םינש דספה/חוור תרתי 30100

302,355.89 1,002,739.97 תומדוק םינש חוור תרתי.301 כ"הס

החיתפ תורתי.303

249,204.80 888,664.26 החיתפ תורתי 30300

249,204.80 888,664.26 החיתפ תורתי.303 כ"הס

302,853.68)( (985,348.02) ימצע ןוה.30* כ"הס

302,853.68)( (985,348.02) ימצע ןוה.3** כ"הס

תוסנכה.4** 

תוסנכה.40* 

ץראב תוריכממ תוסנכה.400

2,032.43)( (6,649.46) תימצע תינובשחמ תוסנכה 40001

2,032.43 6,649.46 תימצע תינובשחמ תוסנכה זוזיק 40002

0.00 0.00 ץראב תוריכממ תוסנכה.400 כ"הס

0.00 0.00 תוסנכה.40* כ"הס

0.00 0.00 תוסנכה.4** כ"הס

תואצוה.6** 

פ"ומ תואצוה.60* 

רכש תואצוה - פ"ומ.600

138,517.64 451,466.84 הדובע רכש - פ"ומ 60000

7,640.72 24,910.58 דיבעמ ימואל חוטיב תואצוה - פ"ומ 60001

18,015.91 58,737.69 דיבעמ למג תואצוה - פ"ומ 60002
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GO FINANCE LTD..
controller ,מ"עב קט וראקאט

21/07/21 21:09
'*' ןחוב ןזאמל ףיעס ,N ?0 ימוכס ,ןזאמ ךיראת עבוק ךיראת ,טרופמ ח"וד ח"וד גוס ,2021 םיפסכ תנש ,06 הפוקתל

םירלודו םילקש טרופמ ןחוב ןזאמ
30/06/2021 :ל ןוכנ

םירלודב הרתי םילקשב הרתי ןובשחה רואת ןובשח

5,304.75 17,301.60 דיבעמ ש"הק תואצוה - פ"ומ 60003

3,621.08 11,793.50 הבוח למג יווש - פ"ומ 60012

(3,621.08) (11,793.50) תוכז למג יווש - פ"ומ 60013

1,046.50 3,411.60 הבוח ש"הק יווש - פ"ומ 60014

(1,046.50) (3,411.60) תוכז ש"הק יווש - פ"ומ 60015

169,479.02 552,416.71 רכש תואצוה - פ"ומ.600 כ"הס

תורחא תואצוה - פ"ומ.603

7,679.91 25,301.84 םיטנטפ תואצוה - פ"ומ 60301

13,496.93 44,000.00 המשהו סויג תואצוה - פ"ומ 60303

7,365.72 23,720.00 הנשמ ינלבק - פ"ומ 60306

28,542.56 93,021.84 תורחא תואצוה - פ"ומ.603 כ"הס

198,021.58 645,438.55 פ"ומ תואצוה.60* כ"הס

198,021.58 645,438.55 תואצוה.6** כ"הס

7**.

תויללכו תלהנה תואצוה.70* 

ל"וחל תועיסנ - הלהנה.702

4,921.00 16,008.00 ל"וחל תועיסנ - הלהנה 70200

4,921.00 16,008.00 ל"וחל תועיסנ - הלהנה.702 כ"הס

הקזחא תואצוה - הלהנה.703

8,930.94 29,040.00 תוולנו הריד רכש 70300

447.72 1,465.90 דרשמ תקזחא 70301

85.22 278.34 תוידרשמ 70302

118.81 389.63 למשח 70303

794.01 2,600.76 תרושקתו טנרטניא תואצוה 70305

1,047.88 3,453.88 םימו הנונרא 70307

62.75 204.03 תוינומו תירוביצ הרובחת 70310

11,487.33 37,432.54 הקזחא תואצוה - הלהנה.703 כ"הס

םיתוריש - הלהנה.704

24,747.06 80,312.28 תויטפשמ 70400

2,613.61 8,486.09 רכשו תונובשח תלהנה יתוריש 70401

3,913.19 12,773.53 םיבשחמ תקזחא 70402

8,230.73 26,730.08 ץועיי יתוריש 70403

39,504.59 128,301.98 םיתוריש - הלהנה.704 כ"הס

תורחא תואצוה - הלהנה.705

339.83 1,133.00 רבח ימדו תורגא 70501
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GO FINANCE LTD..
controller ,מ"עב קט וראקאט

21/07/21 21:09
'*' ןחוב ןזאמל ףיעס ,N ?0 ימוכס ,ןזאמ ךיראת עבוק ךיראת ,טרופמ ח"וד ח"וד גוס ,2021 םיפסכ תנש ,06 הפוקתל

םירלודו םילקש טרופמ ןחוב ןזאמ
30/06/2021 :ל ןוכנ

םירלודב הרתי םילקשב הרתי ןובשחה רואת ןובשח

481.66 1,568.18 הינח 70504

449.17 1,465.91 םידוביכ 70506

62.58 204.00 ץראב חוריא תואצוה 70507

22.36 72.88 תויוחילש 70511

1,347.81 4,370.00 תויומלתשהו םיסנכ 70513

2,655.06 8,650.00 םייעוצקמ םיתוריש 70515

5,358.47 17,463.97 תורחא תואצוה - הלהנה.705 כ"הס

61,271.39 199,206.49 תויללכו תלהנה תואצוה.70* כ"הס

61,271.39 199,206.49 .7** כ"הס

ןעדמ תינכת.8** 

67165 תינכת.80* 

הרוקת 67165 ןעדמ.801

539.47 1,766.36 טנרטניאו תרושקת - ןעדמ 80100

2,503.08 8,175.04 ץועי - ןעדמ 80102

3,042.55 9,941.40 הרוקת 67165 ןעדמ.801 כ"הס

הנשמ ינלבק 67165 ןעדמ.803

5,904.68 19,230.77 H/W & Compenets Development - 1ג 67165 80301

5,904.68 19,230.77 הנשמ ינלבק 67165 ןעדמ.803 כ"הס

תונוש 67165 ןעדמ.805

442.18 1,440.17 ישאר םיטנטפ תקזחא - 1ה 6716 80501

442.18 1,440.17 תונוש 67165 ןעדמ.805 כ"הס

9,389.41 30,612.34 67165 תינכת.80* כ"הס

72353 תינכת.81* 

םילכתמ םילכו םירמוח 72353 ןעדמ.810

199.48 647.00 םידל לש םילדומ 72353- ןעדמ 81003

945.24 3,067.21 םירוסנס 72353- ןעדמ 81005

1,730.00 5,634.61 הקינורטקלא 72353- ןעדמ 81007

2,874.72 9,348.82 םילכתמ םילכו םירמוח 72353 ןעדמ.810 כ"הס

הנשמ ינלבק 72353 ןעדמ.811

1,475.44 4,786.33 םולש ןב רימא .רד 72353- ןעדמ 81103

777.62 2,535.04 רדגמ אל 72353- ןעדמ 81106

2,253.06 7,321.37 הנשמ ינלבק 72353 ןעדמ.811 כ"הס

תונוש 72353 ןעדמ.812

1,049.32 3,404.00 םיטנטפ םושיר 72353- ןעדמ 81201

3,427.15 11,117.70 יטפשמ ץועי 72353- ןעדמ 81203
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GO FINANCE LTD..
controller ,מ"עב קט וראקאט

21/07/21 21:09
'*' ןחוב ןזאמל ףיעס ,N ?0 ימוכס ,ןזאמ ךיראת עבוק ךיראת ,טרופמ ח"וד ח"וד גוס ,2021 םיפסכ תנש ,06 הפוקתל

םירלודו םילקש טרופמ ןחוב ןזאמ
30/06/2021 :ל ןוכנ

םירלודב הרתי םילקשב הרתי ןובשחה רואת ןובשח

4,476.47 14,521.70 תונוש 72353 ןעדמ.812 כ"הס

9,604.25 31,191.89 72353 תינכת.81* כ"הס

18,993.66 61,804.23 ןעדמ תינכת.8** כ"הס

9**.

ןומימ תואצוה.90* 

ןומימ תואצוה.900

304.04 989.29 קנב תולמע 90000

41.94 137.53 יארשא יסיטרכ תולמע 90001

89.20 289.36 תולמע 90003

(0.95) (3.04) תורתי לוטיב 99999

434.23 1,413.14 ןומימ תואצוה.900 כ"הס

רעש ישרפה.902

474.74 (39.78) רעש ישרפה 90200

474.74 (39.78) רעש ישרפה.902 כ"הס

908.97 1,373.36 ןומימ תואצוה.90* כ"הס

תורחא תוסנכה/תורחא תואצוה.95* 

תורחא תוסנכה/תורחא תואצוה.950

188.94 615.00 תואצוה/תוסנכה 95000

188.94 615.00 תורחא תוסנכה/תורחא תואצוה.950 כ"הס

188.94 615.00 תורחא תוסנכה/תורחא תואצוה.95* כ"הס

1,097.91 1,988.36 .9** כ"הס

0.00 0.00 יללכ כ"הס
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