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באמצעות :מערכת יעל

אל :התאגידים המדווחים

הנדון :עדכון הגרסה הישראלית לשפת הדיווח  XBRLלשנת 2016
וכן התאמת מבנה טופס ת( 930דוח תקופתי  /רבעוני) ומבנה טופס ת 932דוח תקופתי/רבעוני של
תאגיד מבטח
פורמט הדיווח לפי ה 1XBRL-הוחל על תאגידים מדווחים בישראל מהדוחות הכספיים לרבעון
הראשון של שנת  ,2008המועד בו הוחלט בישראל ליישם לראשונה את תקני ה 2.IFRS -החלטה זו
הינה תולדה של החשיבות שרשות ניירות ערך רואה בהפצת מידע כספי של תאגידים מדווחים
בישראל בצורה אלקטרונית וחשיפתם בפני משקיעים קיימים ופוטנציאליים בישראל ובחו"ל.
שפת ה XBRL-מאפשרת לראות ולהשוות נתונים מספריים מדוחות כספיים המעידים על ביצועי
חברות שונות ובין דיווחים של אותה חברה עצמה בתקופות שונות – וכל אלה ללא קשר לשפת
הדיווח (עברית ,אנגלית או כל שפה אחרת) .המשמעות היא שקורא דוחות פיננסיים שאינו דובר
עברית ,למשל ,יכול באמצעות תוכנה סטנדרטית הקיימת בארצו לקרוא ולהבין נתונים מספריים
מדוחות פיננסיים בעברית ולקראם בשפתו שלו.
כחלק מהרצון לשפר את אמינות הנתונים המדווחים על ידי התאגידים המדווחים ולצמצם במידת
האפשר את הפער בין פורמט הדיווח המוכתב על ידי ארגון ה XBRL-לבין פורמט הדיווח הכספי
של התאגידים המדווחים ,הוחלט לפעול לעדכון שפת הדיווח  XBRLולשנות את מבנה טופס
הדיווח הקיים ולהתאימו באופן ,שמחד יקל על תאגידים מדווחים במילואו בצורה מהימנה
ומדויקת ,ומאידך יאפשר למשקיעים בישראל ובחו"ל לקבל מידע פיננסי בסיסי בצורה אלקטרונית
על המצב הכספי וביצועי התאגידים המדווחים.
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יודגש ,כי הרשות רואה באמינות ומהימנות המידע הכספי המדווח ערך עליון ובכדי שהשירות הנ"ל
יהיה אפקטיבי ובר שימוש ,הוחלט לצמצם במידת האפשר את המקרים שיכולים להוביל
להיווצרותם של פערים בין הדיווח הכספי שנכלל בפורמט  PDFעל ידי התאגידים המדווחים לבין
הדיווח בפורמט .XBRL
לאור האמור ,רשות ניירות ערך פעלה לעדכון טקסונומית ה XBRL-IFRS -על בסיס גרסת הדיווח
לשנת  .2016במסגרת זו הוחלט לצמצם את כמות השדות המדווחים על ידי התאגידים המדווחים
באופן שבו נלקחו סעיפים נבחרים מהדוחות הכספיים הראשיים (מאזן ,רווח או הפסד ודוח על
תזרימי מזומנים) ,שיהוו את הגרסה הישראלית המעודכנת לשפת הדיווח .XBRL
לאחרונה ,הועלתה לאתר ארגון ה International XBRL-גרסת הטקסונומיה הישראלית לשפת
הדיווח  XBRLעל בסיס פורמט הדיווח לשנת  ,2016כפי שהוגשה על ידי הרשות לצורך אישור
והפעלה במסגרת מערכת הדיווחים  -מגנ"א .תרגום המונחים החדשים בגרסת  2016אושר על ידי
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
להלן יפורטו השינויים העיקריים שיושמו בגרסת :2016
( )1צמצום בסיס הדיווח המנדטורי כך שהתאגיד ידווח על נתוני "שורות הסיכום" בכל אחד
מרכיבי הדוחות הכספיים הראשיים – מאזן ,רווח או הפסד ,דוח על תזרימי מזומנים;
( )2ביטול הדיווח על נתונים נבחרים מתוך הביאורים לדוחות הכספיים;
( )3החלת הדיווח המנדטורי המוצע גם על תאגידים מבטחים (ובכלל זה עדכון טופס ת - 932דוח
תקופתי/רבעוני של תאגיד מבטח ,שיכנס לתוקף בתחילת חודש מרץ .)2017
אנו סבורים כי השינויים האמורים ישפרו את אמינות הנתונים המדווחים ויצמצמו את משך הזמן
הנדרש למילוי הטופס.
יודגש ,כי נדרשת תשומת הלב של ממלא טופס הדיווח לדיוק בפרטים המוזנים בטופס ולחשיבות
הזנתם בצורה תקינה ומלאה.
עדכון במבנה טופס ת 930וטופס ת 939והתאמתם לשינויים האמורים ,צפויים להסתיים בסוף חודש
ינואר  ,2017לקראת הגשת הדוח התקופתי לשנת .2016

אנשי קשר :רו"ח אילן ציוני  ,רו"ח דוד אדר
טל' ,02-6556444 :פקס02-6513160 :
מוקד התמיכה הטכנית של המגנ"א03-9298778 :
2

