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 מחולל דו"חות כספיים  תסריט 

 
p.htmhttp://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Financial_Statements_cliלינקלסרטון:

 הערה:טקסטמודגשבצהובמורהעלביצועפעולה.

 (00:00-01:12)  הקדמה

,המספקיםמידעשימושיבזמןפריוריטיבסרטוןזהנדגיםכיצדלבנותדו"חותכספייםמותאמיםאישיתב

החברה.מחוללהדו"חותהכספייםמאפשרהתאמהגמישהשלכלסוגיהדו"חותהכספייםאמתעלביצועי

הבסיסיים:מאזנים,דו"חותרווחוהפסד,מאזניבוחןודו"חותעץחשבונות.

בנוייםמשנימרכיבים:מבנההקובעאילופריוריטיהדו"חותהכספייםהנבניםבעזרתמחוללהדו"חותשל

.הפרדהזוביןעמודותהדו"ח,וסרגלשליפהשקובעאתעמודותהדו"חהדו"חסעיפיםייכללובשורות

לסעיפיומאפשרתלהצליבביןסוגיםשוניםשלדו"חותלסרגלישליפהשונים.לדוגמא,אפשרלייצרדו"חות

סדבשילובעםסרגלישליפהשונים,כדילראותמידעשוניםהמבוססיםעלאותההגדרהשלדו"חרווחוהפ

חברתילעומתדו"חרווחוהפסד-לתקופותשונות,למשלדו"חרווחוהפסדלפיסרגלשלדו"חשנתירב

רבעוניהשוואתי,אודו"חתפעוליהמציגנתונירווחוהפסדלפיחטיבות,לבדיקתנתוניםכספייםשלחברות

בעלותשיוךארגונידומה.

 (01:13-02:31דו"חות כספיים ) הגדרת

.התכניתמייצרתסעיפיםהגדרת דו"ח אוטומטיתהסעיפיםשלדו"חכספיבדרךכללנוצריםעלידיהתכנית

.בנוסף,החשבונותהגדרות לדו"חות כספייםשנרשמובמסכיםבתפריטלסוגהדו"חהנבחר,לפיההגדרות

.עיףלפיההגדרותשנרשמובכרטסתהרלוונטייםמקושריםאוטומטיתלכלס

הגדרת דו"ח אוטומטיתנריץאתהתכניתכדילהתחילבתהליךיצירתדו"חותכספייםמותאמיםאישית,

,המכילאתכלהסכומיםדו"ח רגיל.נוכללבחורביןרווחוהפסדונבחרבסוגהדו"חהרצוי,במקרההזה,

,המפרטאתהחשבונותשכלוליםתחתכלאחדמהסעיפים,יחדעםהיתרהדו"ח ביאוריםלסעיףמסוים,ל

..לבסוף,ניתןשםלדו"חשיצרנושלכלסעיף

כדיהגדרת דו"חות כספייםמסךאפשרמידלהשתמשבדו"חשיצרנו,או,לחלופין,להיכנסלמסכיהבןשל

כדילשנותאתמבנה הדו"ח הכספינעבורלמסךהבן.למשל,לראותאתההגדרותשנוצרוולעדכןאותן

,ולהגדיראתסדרההופעהשלהפריטיםכותרות-מבנההדו"ח,להוסיףאולשנותפרטיםכמוכותרותותתי

.בדו"ח

 (02:32-06:07סיכומי ביניים במספר רמות ) הגדרת

.אפשרנדגיםאתהטיפולבשורותהסיכוםבדו"חותבעזרתדו"חשהגדרנומראש,"רווחוהפסדמפורט"

לכלולמספררבשלסיכומיבינייםבדו"חכספימותאםאישית.הרמותהשונותשלסיכומיבינייםוסיכומים

משמשותלכותרות2-ו1.רמותהמידערמת מידעולליםנקבעיםלכלשורהבעזרתההגדרותבעמודהכ

.ומעלהמשמשותלסיכומיבינייםוסיכומיםכוללים4מגדירהשורהבדו"ח,ורמות3רמת מידע.ותתיכותרות

יכוםבינייםצריךלהקצותרמתמידעגבוההיותרמהשורותאותןהיאסוכמת.נדגיםלכלשורתסיכוםאוס

.דו"חסטנדרטימציגאתההכנסותבמהלךהתקופהזאתבעזרתדו"חרווחוהפסדרבעוניהשוואתי

;ושורתסיכוםסוגיהכנסותשוניםוסיכומיהבינייםמהםהםמורכבים:שורותסיכוםשלשנבחרה,ומופיעותבו

;ואחרכךחישובשלכלההכנסותמינוסעלותהמכירותהכוללת,כךשמופיעסךכלכוללתלכלההכנסות

.אחרכךמופיעותבדו"חההוצאותהתפעוליותשלהארגון,ולסיוםסיכוםכוללבשורהשלרווחהרווחהגולמי

.נטולתקופה
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רמת השורותשמוגדרתלהן:כלאחתממבנה הדו"ח הכספיהמבנההזהנגזרמרמותהמידעהמוגדרותב

מופיעהכשורהבדו"ח.אחרירשימהשלשורותהמייצגותסוגיםשוניםשלהכנסה)כגוןהכנסות3מידע

רמת מידע.כלשורהשמוגדרתלה4רמת מידעממכירותבארץ(,מופיעהשורתסיכוםביניים,להמוגדרת

.המבנההזהחוזר4רמת מידע,עדלשורההקודמתב3רמת מידעמסכמתאתכלהשורותשקדמולהב4

,שהיאשורת5ידערמת מעלעצמולכלסוגיההכנסות.בסוףרשימתההכנסות,מוגדרתשורהנוספתב

הסיכוםהכוללתלהכנסות.

.בהתאמה4או3באותואופן,נרשוםאתהשורותוסיכומיהבינייםהקשוריםלעלויותמכירות,עםרמותמידע

תאתכלהשורותעםרמתמידע,כלומר,היאמסכמ5לשורההמסכמתאתסךעלותהמכירותמוגדרתרמה

 .שראינוקודם,להכנסות5שקדמולה,עדלשורתהסיכוםברמה4

.שורהזומייצגתאתסךכלהרווחהגולמילתקופהעבורהיופק6רמת מידע לשורתהסיכוםהבאהמוגדרת

,עםעלותהמכירותהכוללת,שגםהיא5היאמחברתאתהסכוםשלכלההכנסות,רמההדו"ח,כלומר,

,כאשרשורותשלהוצאותיוחסרואוטומטיתמשורותשלהכנסות.כך,ניתןלהמשיךולהגדיררמות5ברמה

תלחישוברווחהנטו,עלידי,המשמש8היא.בדוגמאהזו,רמתהסיכוםהעליונה99סיכום,עדלרמה

הפחתהשלההוצאותמהרווחהגולמי.בנייתהדו"חלפירמותמידעמבטיחהשכלהסכומיםייכללובדו"ח,

ושאףסכוםלאיחושבפעמייםבטעות.

.אפשרלהצליבאתהמבנהשיצרנועםכלסרגלשליפהמתאיםכדילייצרדו"חרווחוהפסד,כמוזהשראינו

נרחיבעודעלסרגליהשליפהבהמשךהסרטון.

 (06:08-11:57שליפה מכרטיסים ) הגדרות

חרהגדרתמבנההדו"חהכספי,כוללסעיפיהדו"ח,הכותרותוהסיכומים,נדגיםאתשיוךכרטיסילא

נעבורלמסךהבן.החשבונותכךשיישלפוהנתוניםהמתאימיםבדו"ח.נדגיםעלדו"חמסוגמאזןבוחן

.הגדרותשליפהמכרטיסים

השוניםבדו"חלפיההגדרותהבאות:החשבונותמקושריםלסעיפים

 שיוךלפיסעיףמאזן/רווחוהפסד

 שיוךלפימאזןבוחן

 שיוךלפיחתךחשבונות

 או,שיוךפרטנילפיחשבון

כוללהתבצעאוטומטיתאוידנית.השיוךהאוטומטימתבצעעלידיהרצתהגדרתהשליפהמהכרטיסיםי

,בהתאםלסוגהדו"חהנבחר,ובהתאםלמבנההדו"חהקייםבחברהבזמןהגדרת דו"ח אוטומטיתהתכנית

יםיוגדרלפיסעיפיהרצתהתוכנית.לדוגמא,אםבוחריםבדו"חמסוגמאזןבוחן,השיוךשלהסעיפיםלכרטיס

האפשרותהשניההיאבניהידניתשלהדו"ח,ושיוךידני מאזןהבוחןהקיימיםבחברהבזמןהרצתהתוכנית.

שלהחשבונותהשוניםלסעיפים.

חברתי,חשובלהגדיראתהחשבונותעצמםבצורהדומהכמהשיותר,-מכיווןשמחוללהדו"חותהואכלירב

זהבחברהאחתיהיונכוניםלכלהחברות.לדוגמא,רצוילהגדיראתכלסעיפיכדישהגדותשרושמיםבמסך

.6מאזןהבוחןבכלהחברותבצורהזהה,אולהחליטשכלחשבונותההוצאהיתחילובספרה

3נראהכיצדבנויהמסך.שימולבשהגדרותהשליפהמכרטיסיםהןרקלסעיפיםשהוגדרועםרמתמידע

מקושרותלשורותהמוגדרותשורה לזיכויושורה לחיוב.העמודותו"ח הכספימבנה הדבמסךהמקביל

מבנה הדו"ח במסך160מגדירהאתהשליפהשלשורהבמסךזה160במסךהמקביל.למשל,שורה

.אפשרלשלבמספר100–סעיף למאזן בוחן.השליפהמוגדרתלפיהזה,קופהראשית,במקרההכספי

.שימולבשאפשרלשלבמסויםחשבוןלמשל,לפיסעיףלמאזןבוחןבשילובעם–הגדרותבאותהשורה
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"*1"חשבוןלרשוםבעמודהיותרשלחשבונותאוסעיפים,למשל,כוכביותבהגדרותכדילכלולמספררב

.1כדילכלולאתכלהחשבונותשמתחיליםבספרה

אפשרלהיעזרבמסךזהכדילטפלבחשבונותבאופןפרטני,כךשיופיעובסעיףמסויםבדו"חולאבסעיף

בונותהכלוליםבדו"ח,בדו"חותמסוגמאזןבוחן.אחר,וגםלבצעביקורתעלהחש

למשל,אפשר"להוציא"חשבוןמסויםמחתךהחשבונותאליוהואמקושרולשייךאותולחתךאחר,עלידי

.הוספהשלשורהחדשההמציינתאתהמספרהמלאשלהחשבון,וקישורשלולשורהלחיוב/זיכויהמתאימה

כדילראותאתפירוטהחשבוןבמערכת,ונראהכילחשבוןזהמוגדרF6,נלחץפעמייםחשבוןמהעמודה

שבון,מקושרתלסעיף,אליהקישרנואתהח170.השורה.נחזוראלהדו"חהכספי104=סעיף למאזן בוחן

,ולהוציאאותומסעיף102.בהפקתהדו"ח,המערכתתדעלכלולאתהחשבוןהזהבסעיף102מאזןבוחן

.104

יתכןמצבבוחשבוןמסויםהוגדרבמערכתאבללאשויךלסעיףהמאזניהמתאים,אולחלופיןהוגדרסעיף

ות.לכן,מומלץלהוסיףבסוףהרשימהשורתביקורתמאזניחדששלאהוגדרבדו"חוכוללמספרחשבונ

.3רמת מידעונוסיףשורהחדשהבמבנה הדו"ח הכספינעבורלרגעאלנוספתש"תופסת"מקריםאלה.

ונסמןלהאת,9999,נרשוםמספרשלאמופיע,שורהבעמודה.חשבונותשלאשויכו"–נקראלה"ביקורת

חשבוןבעמודה.נפתחשורהחדשהבסוףהרשימהוהגדרת שליפה מכרטיסיםנחזוראל.מפורטמודההע

מתמלאתשורה לזיכוי.ה9999נרשוםאתמספרהשורהשיצרנו,שורה לחיובותחת,נרשוםכוכבית

וןשהשורההחדשהרשומהבסוףהרשימה,המערכתתדעלאלכלולאתכל.מכיואוטומטיתבאותוהמספר

.כדילבדוקאתההגדרההחדשהנפיקבזריזותדו"חכספיהחשבונותשלפניה,אלהשכברמופיעיםבדו"ח.

אםהגדרותהשליפהכוללותסעיףאוחשבוןשמופיעיםרקבאחתהחברות,נקבלהודעההמפרטתאת

.המקומותבהםהסעיףלאמופיע,אושלאמקושריםאליוחשבונות

נלחץעלמספרהחשבוןכדילעבורונראהאתהחשבונותשמופיעיםבשורתהביקורת.נגלוללתחתיתהדו"ח

,סעיףשלחשבונותלאמשויכים.000רמוגדסעיף למאזן בוחן.כאן,נראהשהאלהגדרתהחשבוןבמערכת

.כאשרכלהחשבונותיוגדרובצורהונבחראתהסעיףהמתאיםפשוטנפתחאתרשימתהבחירהבעמודה

".0תקינה,שורתהביקורתאמורהלהציג"

 (11:58-15:08סרגלי שליפה ) הגדרת

,נראהאתהמרכיבהנוסףהמשמשלהפקתהדו"חהכספי:סרגלייםאחרישראינותבניותשלדו"חותכספ

השליפה.סרגליהשליפהקובעיםאילועמודותתופענהבדו"חשיצרנו.אפשרלהגדירמגווןסרגלים:אחד

וללדו"חחודשי,עודסרגללכלשנתהכספים,שלישישמשווהביןנתוניםרבעונייםוכןהלאה.אפשרגםלכל

כדילהדגים.הגדרת סרגלי שליפהנפתחאתמסךעמודותאחוזלצדהסכומיםאובמקומם.

משווהביןנתוניהרבעוניםבשנההנוכחיתלעומתהשנההקודמת,למשל,הסרגלרבעוניהשוואתי)רוו"ה(

.אםהיאמסומנת,סרגלזהבמסךהאבסרגל כלליולבלעמודהומציגאתהשינויביןהשניםבאחוזים.שימ

יכוללשמשאתכללהמשתמשים,ולארקאתהמשתמששהגדיראותו.

ת,ועמודו.הגדרנומספרעמודותלרבעוןהראשון,אחתלכלחברהבמסךהבןנראהאתעמודותהסרגל

,,ומספרכותרת.לכלעמודהמוגדרתועמודהחישוביתהמשווהביניהםנוספתלאותורבעוןבשנההקודמת

.,מימיןלשמאלהקובעאתהמיקוםשלהעמודהביחסלאחרות,בסדרעולה

שיכוליםלשמשלהגדרהשלעמודות.שימולבשישמספרסוגיםמוגדריםמראשסוגלכלעמודה,נגדיר

אואחוז,אולהצגהשלעמודהחישוביתשלתקופהכספית;הסכוםהכולללתקופהמוגדרתאוסוףהתחלה

בעמודותהאחרותבדו"ח.המבוססיםעלהסכומים

כאשרמגדיריםעמודהשלתקופה,כלומרשהיאלאחישוביתאואחוז,מגדיריםגםאתהתקופהעבורה

משמשותבעיקרלהגדרהשלסוף תקופהוהתחלת תקופה מוצגיםהסכומיםבדו"ח.עמודותדו"חמסוג

.יחדעםעד תאריךאומתאריךמה,בשילובעםהעמודותעמודותהמציגותיתרתפתיחהאוסגירה,בהתא
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סוף ,הןלרובמשמשותבדו"חמאזןבוחן.עמודתדו"חמסוגזכות לתקופהוחובה לתקופה העמודות

בבדו"חותרווחוהפסד.בעמודותדו"חמשמשתלרוסכום לתקופהמתאימהגםלמאזן.עמודהמסוגתקופה

.נצייןגם,כיישאפשרותלהגדירלכלאלה,חשובלהקפידלצייןגםאתתחילתהתקופה,וגםאתסופה

ניתןלהשתמשבמטבעהראשישלהחברהאובמטבעהמשני.במקרהבוישבהתקנה-עמודהבדו"חמטבע

ומספרחברותהמשתמשותבמספרמטבעותראשייםשונים,מומלץלהגדיראתהמטבעהמשניבאופןשלנ

..בדו"חהכספיההשוואתי,נגדירלכלהחברותאתאותוהמטבע,כדיזההבכלהחברותהרלוונטיות

להשוותביניהןבקלות.

.בחרנולהסתיראתהנתוניםהמפורטיםשלהרבעוןבסרגלזהנעשהשימושבאפשרותשלהסתרתעמודות

 .,ולהציגרקאתעמודתהסיכוםלפיחברות2011הראשוןשל

 (15:09-16:53הגדרת עמודות חישוביות )

מציגה,כאמור,אתהשינויביןהרבעוןהראשוןבשנהזו,לאותורבעוןבשנההאחרונהעמודתהדו"ח

.כדילאפשרביצועהקודמת;אובמיליםאחרות,אתההפרשביןהסכומיםשלשתיעמודותהסיכום,באחוזים

.נראהאתהביטוישהוגדר"חישובית"-העמודהסוגודותאחרות,ישלהגדיראתפעולהחישוביתעלעמ

סוכמתאתהנתוניםשלשלושהחברותלרבעוןהראשוןשל.העמודההחישוביתהראשונהנוסחהתחת

.הביטוייםבעמודותהחישוביותיכולים2011אתאותםנתוניםלשנתוהעמודההחישוביתהשניה;2012

–SUMלכלולכלשילובשלסמליםמתמטייםמקובלים,מספריםשלמיםופונקציותמוגדרותמראשכמו

דותבאותוהסרגל.,ממוצע;בשילובשמותהעמוAVG-ערךמינימליו–MINערךמקסימלי,–MAXסכום,

שמפנהלאחתהעמודותהאחרותהמוגדרותבסרגל.שימולבלסימןהסולמית)#(

,2012מהסכוםהכוללשל2011הגדרנוכך:החסרהשלהסכוםהכוללשלבעמודההחישוביתהשלישית

ברמפורטעלאופןכדילראותאתהתוצאהכאחוז.הס100-,והכפלהב2011חלוקהבסכוםהכוללשל

.בעמודהF1בלחיצהעלכתיבתנוסחאותבעמודהמוצג

,בומופיעהסרגלהזה,אפשרלראותאיךהנוסחהבאהלידיביטויבעמודתאםנחזורלדו"חשהרגעהרצנו

.הדו"חהאחרונה

 (16:54-17:55הגדרת עמודות לחטיבה )

עמודתדו"חשמציגהמידעלחברהמסוימת.באותואופן,אםהחברהפריוריטיראינוכיצדאפשרלהגדירב

שלכםמחולקתלחטיבות,אפשרלהגדירעמודתדו"חלחטיבהמסוימת,כדילהציגמידעלכלהחברות

.חטיבהב

למשל,במקרהשלתאגידגדולהמורכבממספרחברותשונות,כלחברהמנהלתאתהנתוניםהלוגיסטיים

נעדיףשלא,אוליחברתילתאגידכולו-.עםזאת,כשמריציםדו"חכספירבפריוריטיוהכספייםשלהבנפרדב

להציגאתהמידעמחולקלפיחברות,אלאלפיהחטיבותהשונותבחברה.במקרהזהניצורעמודתדו"חלכל

,כדיחברותבמסךלחטיבההמתאימהלשייךאותה,מספיק.כאשרתתווסףחברהחדשהלתאגידחטיבה

.לוודאשהנתוניםהכספייםשלהחברההחדשהייּכללובעמודההמתאימהבדו"חהכספישנפיק

 (17:56-20:07עץ חשבונות )

עץ חשבונותנעבוראלמסךבחברותרבותמקובללבנותחשבונותבמבנההיררכי,כלומרבעץחשבונות.

כדילהדגים.המבנהההיררכימוגדרבמסךכך:הרמההכיגבוההמוגדרתעםתחילית,כמובדוגמאשל

תחת"10כדילכלולאתכלהחשבונותשמתחיליםב"10.הרמההבאהאחריה,רכוששוטף,מוגדרתנכסים

,מקבילהלרמהשלנכסים,ומוגדרתהתחייבויות.כך2.רמהרכוששוטף,שכלולהתחתנכסים;וכןהלאה

.,הוצאות6עד1-,מכמהענפיםמקביליםבנינואתהעץמ
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.שימולבכילעץ,בשורהשל"עץחשבונות"הגדרת דו"חות כספייםבמסךנעבורלראותאתמבנההדו"ח

רקלעציחשבונות.הגדרהזוקובעתכיבדו"חהמופק,קודם,המשמשתסיכום לפני פירוטמסומנתהעמודה

יופיעוסיכומים,ורקאחרכךהסעיפיםהכלוליםבהם.

,נכסים,מוגדרסעיף30במסךהבן,נוכללראותאיךסעיפיהעץמקושריםלסעיפיהדו"ח,למשלבשורה

,בהתאםלהגדרתמציינותכותרות99-ו98.כאן,שורות.שימולבלמבנההשונהשלרמותמידע**"1"

היאעדייןהרמההכוללת3רמת מידעהדו"חבמסךהאב,שהסיכומים,כלומרהכותרות,יופיעולפניהפירוט.

אתהמידעהכספימהחשבונותהשונים.

והפירוט.כפישהגדרנו,הסיכומיםמופיעיםבהתחלההפקהשלהדו"חעצמו,עםסרגלייעודישיצרנונעבורל

.שלהםבהמשך

 (20:08-20:30עיצוב מראה הדו"ח )

,בואפשרלקבועאתהעיצובשלהכותרותוהשורותעיצוב לדו"חות כספייםמסךלסיום,נזכיראת

המופיעותבדו"ח,לפירמותהמידעהשונות.

אשף ידענוסף,אפשרלהיעזרגםב.למפריוריטיכאןמסתיימתההדגמהשלמחוללהדו"חותהכספייםב

.מחולל דו"חות כספיים,שנפתחמתפריטמחולל דו"חות כספיים

 

 

 


