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תקציר מנהלים
תחילתו של מסע דיגיטלי
רשות ניירות ערך רואה במעבר לדיווח במתכונת iXBRL
נדבך משמעותי בפיתוח שוק ההון הישראלי והפיכתו
לשוק הון משוכלל ,נגיש ומתקדם .הטמעת שיטת
הדיווח  iXBRLהנה בבחינת יציקת התשתית הנדרשת
לקידום היעדים האסטרטגיים שגיבשה הרשות ,בראשם
ביסוס והרחבת שוק ההון הישראלי והטמעת חדשנות
טכנולוגית וזאת בראי אינטרס ציבור המשקיעים ,חיזוק
שוק ההון וכלכלת ישראל.
דיווח דוחות כספיים במתכונת  iXBRLהנה מתכונת
הדיווח המקובלת בעולם ,אשר נועדה לטייב את הדוחות
ולהנגיש את הנתונים הכספיים של התאגידים המדווחים
לעיבוד דיגטלי .כך תאגידים יוכלו להגדיל את החשיפה
של פעילותם בפני אנליסטים ומשקיעים בארץ ובעולם.
בספטמבר  2019פרסמה הרשות מסמך היוועצות בנוגע
למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת  iXBRLוזאת
כצעד ראשון בתהליך המעבר לדיווח במתכונת iXBRL
(להלן " -דיווח מובנה").
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מאז ביצעה הרשות צעדים משמעותיים ,לרבות פיילוט
מצומצם עם תאגידים מדווחים לקידום המעבר לדיווח
מחייב של דוחות תקופתיים בדיווח מובנה והשלמת
התאמת התשתיות הנדרשות לקראת דיווח כאמור.
כמו כן ,בחודש דצמבר  2021סגל הרשות פרסם להערות
ציבור הצעה לתיקון לתקנות ניירות ערך אשר יאפשר
לחייב את התאגידים המדווחים לדווח את הדוחות
העיתיים בדיווח מובנה .בד בבד לפרסום זה ,סגל הרשות
פרסם קול קורא במסגרתו הציע לתאגידים מדווחים
להתנסות בדיווח מובנה באופן וולונטרי (להלן " -השלב
הוולונטרי") .במסגרת הקול קורא סגל הרשות התייחס
לנושאים הבאים :חשיבות המעבר לדיווח המובנה ,אבני
הדרך העיקריות שהושגו בשנה החולפת ,אבני הדרך
שבביצוע כעת ודגשים לשלב הוולונטרי לרבות אורך
תקופת הדיווח הוולונטרי ,מה נדרש בדיווח הוולונטרי
והיקף האחריות החלה על התאגיד בקשר עם הדיווח
המובנה בתקופת הדיווח הוולונטרית.
במהלך חודש ינואר  2022סגל הרשות ערך הגרלה
במסגרתה נבחרו תאגידים מדווחים אשר ישתתפו בשלב
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הוולונטרי וידווחו דיווח מובנה במשך שנה.

והיא אחידה ומופצת בפומבי.

כמו כן ,במקביל לפרסום מדריך זה ,לשכת השירות
מפרסמת מדריך שמטרתו לתת הסברים למשתמשים
בתוכנת התיוג.

( iXBRL (Inline XBRLמהווה פיתוח מתקדם יותר
של ה .XBRL -במתכונת זו תיוג הנתונים כמו גם חלקי
הטקסט מתבצע על גבי הדיווח עצמו .כך ,המידע המתויג
אינו מדווח בנפרד מהדיווח ,כפי שקיים היום בטופס
 HTMLבנפרד מקובץ הדיווח ב ,PDF-אלא מוצג על גביו
בפורמט  HTMLבלבד.

חשיבות המעבר לדיווח מובנה

דיווח מובנה מקל על היכולת לשלוף את הנתונים
הכספיים ולנתח אותם ,כמו גם על השימוש בכלים
לניתוח שפה כדי לעבד את הנתונים המילוליים
המופיעים בדוחות .בחלק מהשווקים פותחו תוכנות
צפיה יעודיות עבור ( ,iXBRL (Viewersהמתממשקים
למסד נתונים.
באופן זה ,המשתמשים יכולים לבצע ניתוחים ,השוואות
וחיפושים חכמים תוך כדי צפייה בדוחות עצמם .דיווח
מובנה הוא למעשה דיווח הכולל מידע המתויג באמצעות
הגדרות וקטגוריות מוגדרות מראש.
מערכת ההגדרות נקראת טקסונומיה ()Taxonomy
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המעבר לדיווח מובנה צפוי לשפר את איכות הנתונים
המתויגים ולפתור סוגיות מוכרות ב .XBRL -כך למשל,
הוא מצמצם את הפוטנציאל לקיומן של טעויות עקב
הדיווח כחלק מאותו הדוח ולא בנפרד .בנוסף ,הוא
מנגיש תיוג של כל נתוני הדוח ,כולל חלקי הטקסט,
מאפשר שימוש יעיל ומתקדם יותר במידע המתויג ,בין
היתר ,באמצעות שימוש בכלים מתקדמים ,וכן מקל
הן על המשתמשים (בגישה ,בצפייה ובשימוש) והן על
המפוקחים (בהגשת דוח אחד ובשימושים האפשריים
עבורם) .בכך הוא צפוי גם להרחיב את השימוש בנתונים
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אלה .הדיווח באמצעות  iXBRLהוא מנדטורי כבר היום
במדינות שונות וביניהן בארה"ב ובאירופה.

בנוסף ,ללשכת השירות מדריך הכולל הסברים ודגשים
לשימוש בתוכנת הדיווח .מדריך זה יועבר לתאגידים
שיתקשרו בהסכם עם לשכת השירות.

מסמך זה מיועד לשמש כמדריך מקצועי לתאגידים
להיערכות לדיווח מובנה .פרסום מדריך זה מצטרף
לפעולות בהן נוקטת הרשות ,ולמאמצים הרבים
והמשאבים המוקדשים לקידום הדיווח המובנה .כחלק
ממשאבים אלה ,סגל הרשות הקים במחלקת תאגידים,
תחת המערך החשבונאי ,מערך מקצועי שייתן מענה
לשאלות בעניין מיפוי ותיוג הסעיפים בדוחות.

הזדמנויות ואתגרים

מטרת המסמך

מדריך זה מובא לאחר בחינה וניתוח של סגל הרשות את
התובנות מיישום דיווח במתכונת  iXBRLשל התאגידים
שהשתתפו בפיילוט המצומצם ,דיווחים של תאגידים
בארה"ב ,התייעצות עם מומחים בתחום דיווחי ,iXBRL
מסמכים שפורסמו בעולם בקשר עם דיווח במתכונת
 iXBRLלרבות על ידי רגולטורים מקבילים ועוד .המדריך
מרכז תובנות אלו וזאת על מנת לסייע ולהקל על
תאגידים בעת היערכותם לדיווח מובנה .יצוין כי בכוונת
סגל הרשות לעדכן את המדריך מעת לעת כך שהוא יכלול
תובנות ודגשים חדשים שיצברו אגב מתן מענה לשאלות
התאגידים שישתתפו בשלב היישום הוולונטרי.
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דיווח מובנה מאפשר לתוכנות שונות לנתח את דוחות
התאגיד ולערוך השוואה בין תאגידים שונים .זמינות
הנתונים תוביל לניתוחים מהירים ואיכותיים .כמו כן,
הדיווח המובנה צפוי לצמצם חסמי כניסה של משקיעים
בינלאומיים .עם זאת ,הנתונים יהוו מידע שימושי ומועיל
רק במידה והם יהיו באיכות גבוהה .מדריך זה כולל
דגשים אשר יסייעו לתאגידים לוודא שהנתונים בדיווח
הינם מהימנים.
כפי שצוין בקול קורא שפורסם לקראת תחילתו של
השלב הוולונטרי ,סגל הרשות קורא לכלל התאגידים
לנצל את תקופת המעבר ולהיערך לקראת השלב
המנדטורי בו המעבר לדיווח מובנה יחול כסטנדרט
דיווח מחייב ,וזאת באמצעות היערכות והקמת מנגנונים
מתאימים שיתמכו בתהליך המיפוי ,התיוג והדיווח של
הדיווח המובנה בבוא העת.
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דגשים לתהליך הדיווח
תהליך המעבר לדיווח מובנה הינו תהליך מורכב ,ומשכך
ישנה חשיבות רבה שהתאגידים ישקיעו את הזמן
והמשאבים בהיערכות ובדגש על שילוב תהליך הדיווח
המובנה בתהליך הדיווח הכספי הקיים.

הנכללים בדוח על המצב הכספי ,דוח על הרווח והפסד,
דוחות על השינויים בהון ודוחות על תזרימי המזומנים
(להלן " -דוחות הכספיים המאוחדים הראשיים")
ולביאורים באופן חלקי כפי שיפורט להלן.

להלן השלבים העיקריים במעבר לדיווח מובנה אותם
יש לבחון ולשלב בתהליך הדיווח הכספי:

כמו כן ,סגל הרשות פועל לכך שבעתיד יהיה ניתן
לתייג נתונים וחלקים נוספים בדוחות ,לרבות נתונים
נוספים בביאורים ,בפרק תיאור עסקי התאגיד ובדוח
הדירקטוריון.

 .1הגדרת הגורמים המעורבים בתהליך

מומלץ שכל הגורמים המעורבים בתהליך הדיווח
בתאגיד ייקחו חלק בתהליך המעבר לדיווח המובנה,
כגון :מחלקת הכספים ומזכירות התאגיד .כמו כן,
מומלץ להגדיר את אחד הגורמים המעורבים כאחראי
על התהליך.
הגורם האחראי יוכל לוודא שהתאגיד מבצע את כלל
הפעולות הנדרשות לקראת דיווח במתכונת ,iXBRL
לרכז את הידע שייצבר בתאגיד בקשר עם מתכונת
הדיווח החדשה ולבדוק כי הדיווח שיפורסם במגנ"א
מקיים אחר חובות הדיווח החלות על דוח תקופתי או
הרבעוני.

 .2הגדרת הנתונים שיתויגו

בשלב הוולונטרי התאגידים נדרשים לתייג את הנתונים
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כל עוד לא תהיה חובה לתייג את הנתונים הנ"ל תאגיד
יידרש לגבש החלטה האם בכוונתו לתייג נתונים
נוספים מעבר לאלו שנדרש לתייג בהתאם לדרישות
הרגולטוריות .לדוג' :ככל שלא נדרש לתייג נתונים
כמותיים בביאורים ,תאגיד יהיה רשאי לתייג נתונים
כמותיים בביאור מסוים אשר לדעתו הינם בעלי משמעות
גדולה למשתמשים בדוחות.

 .3אחריות למהימנות התיוגים

המעבר לדיווח מובנה משפר את הגישה לנתונים רבים
מתוך הדוחות הכספיים של התאגיד ,מיעל ומקדם את
השימוש בכלים לניתוח המידע המתויג ובכלל זה גישה,
צפייה ,עיבוד ושימוש בנתונים המתויגים.
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לכן ,המעבר לדיווח מובנה צפוי להגביר את השימוש
בנתונים המתויגים ולהוביל לגידול בהסתמכות
המשקיעים על המידע המתויג בקבלת החלטות השקעה.
אבן יסוד לשימוש בנתונים הנכללים בדיווח המובנה
הינה שלמות ומהימנות התיוגים .משכך ,יש חשיבות לכך
שהתאגידים יקפידו על דיווח נאות ,אחיד ועקבי ויפעלו
לשיפור וטיוב של התיוגים לרבות בקרות למניעת טעויות
תיוג.
יובהר כי בשנה הראשונה של יישום השלב הוולונטרי
ועד להודעה חדשה בענין ,דיווח במתכונת iXBRL
לא ייחשב כדיווח המוגש לפי חוק ניירות ערך ,אולם על
התאגיד לקחת בחשבון שהדיווח עשוי לשמש משקיעים
מסוימים ולכן הוא נדרש לעשות כמיטב יכולתו על
מנת שהתיוג יהיה מדויק ותואם לדוחות הכספיים
בפורמט  .PDFמשכך ,בתקופה האמורה הדיווח המובנה
יכלול הבהרה לפיה רשות ניירות ערך או התאגיד
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אינם אחראיים בכל צורה שהיא לתוכנם ,מהימנותם,
נכונותם או שלמותם של התיוגים ,והאחריות הבלעדית
לשימוש בהם היא על המשתמש בלבד .הנתונים
המחייבים בתקופה האמורה הם אלה המוצגים בדוחות
התקופתיים או הרבעוניים.
על אף האמור ,מצופה מהתאגיד לקבוע בקרות ולבצע
בדיקות ודיונים וזאת על מנת להבטיח כי הדיווח שלם,
נכון ומהימן.

 .4סיוע ותמיכה מספקים

בעת הכנת דיווח מובנה תאגידים עשויים להסתייע
בספקים חיצוניים שונים ,כגון לשכות שירות ,אשר יסייעו
להם בהכנת דיווח מובנה.
כאמור לעיל ,סגל הרשות סבור שיש חשיבות גדולה
במהימנות הדיווח המובנה .משכך ,התאגידים נדרשים
לבחון היטב נאותות התיוג של הנתונים השונים בדוחות.
היבט זה אינו יכול להיות תלוי בספק חיצוני באופן מלא,
7
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משום שהתיוג דורש שיקול דעת וידע מעמיק על התאגיד
המדווח והמידע הנכלל בדיווחיו.
כמו כן ,ישנם נושאים נוספים שמומלץ שתאגיד יבחן
בטרם יתקשר עם ספק חיצוני :האם יש לספק את
הידע ,הכלים המקצועיים והטכניים לפי העניין ,כדי לתת
לתאגיד את מענה במועד בו הוא נדרש לכך ובאיכות
ראויה; האם יש לו את הניסון הדרוש; מהם התהליכים
והבקרות שיש לספק בשים לב לרגישות וסודיות המידע
וכיוב'.
בהתאם לכך ,ככל שתאגיד מסתייע בספק חיצוני בתהליך
הדיווח המובנה ,אזי הוא נדרש לבחון את הסיכונים
שמתהווים לו בהקשר זה ,לרבות אלו שפורטו לעיל ,ואת
המענה שהוא נותן לסיכונים אלו.

 .5בקרות ,בדיקות ודיונים

תיוג הנתונים הכספיים הוא למעשה 'תעודת זהות' בלתי
תלויה של הפרטים הרלוונטיים לנתון המתויג ,אשר
מתייחסת הן לערך הנתון (סוג המטבע ויחידות המדידה
  ,₪אלפי  ,₪מיליוני  ₪וכן הלאה); והן למהות הנתון(שם הסעיף החשבונאי).
במהלך הכנת דיווח מובנה התאגיד נדרש לעצב
ולבצע בקרות ובדיקות שונות לבחינת שלמות ,נכונות
ומהימנות התיוגים .כמו כן ,פעמים שהחלטה בעניין
התיוג דורשת שיקול דעת .במקרים אלו התאגיד נדרש
לדון בסוגיות שעלולות להתעורר בקשר עם התיוג
ולהפעיל שיקול דעת זהיר.
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בשים לב לאמור ,התאגיד נדרש להגדיר את סוג ,עיתוי
ותדירות הבקרות ,הבדיקות והדיונים שיש לבצע על מנת
לוודא כי הדיווח המובנה מהימן ואמין ואינו כולל טעויות.
בקרות אלו צפויות לשמש את התאגידים גם לאחר
החלת החובה לדווח דיווח מובנה .תקופת הדיווח
הוולונטרי יכולה לשמש עבור התאגידים הזדמנות לבחון
את עיצוב ואפקטיביות הבקרות.
להלן מספר דוגמאות לבקרות שמומלץ לבצע במהלך
הכנת הדיווח המובנה ובפרט לפני הדיווח לציבור:
•בוצע תיוג לכל הנתונים הכמותיים שנדרש לתייג
בהתאם לכללי הדיווח האלקטרוני.
•הרחבות הינן בהתאם להוראות הדיווח והן אושרו
בהתאם לפרוצדורות שנקבעו בנהלי התאגיד.
•הפרטים בתגית תואמים למידע שנכלל בדוחות,
כגון :סכום ,מאפיין וסימון הנתון (שלילי /חיובי),
המטבע בו הוא נקוב ,יחידות (מיליונים  /אלפים)
וכדומה.
•הסעיף בדוחות מתאים לתיאור המפורט
בטקסונומיה ולהפניה לתקני החשבונאות
הבינלאומיים הרלוונטיים.

 .6מעורבות הדירקטוריון

סגל הרשות מצפה למעורבות הדירקטוריון עוד משלב
היישום הוולנטרי ,וזאת על אף שבשלב הוולונטרי הדיווח
המובנה מתפרסם לאחר הדיווח של דוחות התאגיד
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ואחריות התאגיד לגביו הינה נמוכה יותר.
כחלק מאחריות הדירקטוריון לפיקוח על עבודת
ההנהלה ,ואחריותו על הדיווח הכספי של התאגיד,
מצופה כי הדירקטוריון יפקח על תהליך הדיווח המובנה
ויהיה מעורב בהיבטים שונים שלו .לדוגמא :מצופה
שהדירקטוריון יוודא שהוקצו משאבים מספקים לדיווח
המובנה; שנקבעה תכנית סדורה לבניית הבקרות
המתאימות הנדרשות על הדיווח המובנה; יפקח על
עבודת ההנהלה; יוודא שנקבעה תכנית להקניית ידע

 | iXBRLמדריך מקצועי

והבנה מספקים בקשר עם הדיווח המובנה ונקבעו
1
נושאים בהם תתקיים התייעצות עם הדירקטוריון.
סגל הרשות פרסם דוגמאות נוספות לנקודות מרכזיות
שהדירקטוריון יכול לפקח על תהליך הדיווח המובנה.
המסמך המלא מפורסם באתר רשות ניירות ערך.
 .1תאגידים עשויים להחליט למקד את ההתייעצויות האלו
בנושאים בהם צפוי להיות שיקול דעת משמעותי יותר ,כגון:
אופן השימוש בתיוגים מסוימים או שימוש בהרחבות.
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דגשים לתהליך המיפוי
והתיוג
רקע

בכללי הדיווח האלקטרוני יוגדר איזה נתונים נדרש
לתייג 2.כאמור לעיל ,נכון למועד זה בשלב הוולונטרי
תאגיד נדרש לתייג את הנתונים הנכללים בדוחות
הכספיים המאוחדים הראשיים .בעתיד ,סגל הרשות
יבחן האם להרחיב את חובת התיוג כך שזו תכלול דרישה
לתיוג הביאורים כתיוג "בלוקים" ,משמע להגדיר את
הנושא בו עוסק הביאור.
תגית הינה מזהה ( )Identifierקריא על ידי מחשב,
המקושר לפריט מידע פיננסי .כך בדיווחים הכספיים
תגית כאמור יכולה להתייחס לסעיף החשבונאי הרלוונטי
(הון עצמי ,רווח תפעולי ,הכנסות וכו') ואף לסעיף
בתקינה החשבונאית .ככלל ,הגדרה זו נבחרת מתוך
מערכת ההגדרות הנקראת טקסונומיה (.)Taxonomy
פרק זה יעסוק בעיקר בדגשים לתהליך בחירת ההגדרה
המתאימה ביותר מתוך ההגדרות בטקסונומיה.
יצוין כי התגית כוללת מידע נוסף ,כגון :כיוון הנתון
(שלילי /חיובי) ,המטבע בו הוא נקוב ,יחידות (- Scale
מיליונים  /אלפים) וכד'.

 .2כללים אלו יעודכנו אגב התיקון חקיקה ,.ר' הצעה לתיקון
לתקנות ניירות ערך שפורסמה להערות הציבור.
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תהליך המיפוי והתיוג

תהליך בחירת ההגדרה המתאימה מתוך הטקסונומיה
מתחלק לשני שלבים ,שלב מיפוי סעיפי הדוחות ושלב
תיוג סעיפי הדוחות.
"מיפוי" זהו שלב בחירת הערכים המתאימים ביותר
מתוך הערכים בטקסונומיה לסעיפים בדוחות
הכספיים מתוך מערכת ההגדרות הנקראת טקסונומיה
( .)Taxonomyבשלב זה יעשה שימוש בטקסונומיה
המבוססת על הטקסונומיה שמפרסם ה( IFRS -להלן-
"הטקסנומיה") .שימוש בטקסונומיה המבוססת על
טקסונומיה בינלאומית צפויה לסייע למשתמשים מכל
העולם להבין מהות הערך המתויג ,וכן להביא לתיוג
אחיד ועקבי.
לכל תג יש משמעות חשבונאית שצריכה להיות תואמת
למהות המידע המדווח שתויג כפי שמוצג בדוחות
הכספיים של התאגיד .כדי להבהיר את המשמעות של כל
תג ,הטקסונומיה כוללת הסבר על מהות התגית והפניה
לסעיף בתקינה החשבונאית הבינלאומית הרלוונטי
ביותר לתיאור מהות התגית.
במסגרת תהליך המיפוי ,יבחר התאגיד לכל סעיף את
התג המבטא בצורה הטובה ביותר את מהות הסעיף
בדוחות הכספיים מתוך הטקסונומיה .פעולה זו מצריכה
ידע חשבונאי והבנה של סעיפי הדוחות כמו גם היכרות
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עם הטקסונומיה הרלוונטית לדוחות התאגיד .פעולה זו
נעשית עבור כל סעיף בדוחות שנדרש לתייג.
"תיוג" זהו שלב בחירת השדות המתאימים משלב
המיפוי באמצעות תוכנת התיוג .פעולה זו נעשית בכל
מועד דיווח.

עדכונים ושינויים בטקסונומיה

ככלל ,אחת לשנה ה  IFRSמפרסם עדכון לטקסונומיה.
משכך ,גם הטקסונומיה בישראל צפויה להתעדכן מעת
לעת .תאגידים נדרשים לבחון את השינויים בטקסונומיה
3
ולעדכן את התיוגים שבוצעו על ידם במידת הצורך.

חשיבות תיוג נכון ומהימן

הכלים הממוחשבים של המשתמשים בדיווח המובנה
(משקיעים ,אנליסטים וכיוב') אשר עושים שימוש

.3

שינויים אלו מפורסמים באתר הטקסונומיה של ה .IFRS

 | iXBRLמדריך מקצועי

בנתונים המתויגים ,מזהים את סעיפי הדיווח הכספי
בהתאם לתיוג שנבחר לאותו סעיף ,ללא קשר לתיאור
של הסעיף בדוחות הכספיים עצמם .לפיכך ,יש חשיבות
רבה בבחירת התיוג שמשקף באופן המיטבי את מהות
הנתון הכספי .המשתמשים בדיווח המובנה מתבססים
על התיוג שניתן למידע בניתוחים המבוצעים על ידם
ואלו מהווים בסיס להבנת הדוחות הכספיים של התאגיד
על ידי משתמשים אלה לרבות המלצות והחלטות שלהם.
דיווח מובנה יחשב כמידע שימושי ומועיל רק במידה
והוא מהימן וישקף את מהות הסעיף בדוחות הכספיים.
לכן ,תאגידים צריכים לבדוק ביסודיות את הדיווחים
המובנים שלהם ובפרט את התיוגים ,לפני שאלו
מפורסמים לציבור ,תוך קביעת בקרות מתאימות שימנעו
שגיאות בתיוג כמתואר לעיל.
בעת הכנת הדוחות הכספיים ואישורם לפרסום (בקובץ
ה PDF -כמקובל כיום) ,הנהלת התאגיד והדירקטוריון
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הפעילו שיקולי דעת משמעותיים בקביעת הטיפול
החשבונאי והצגת הדוחות בהתאם לכללי הIFRS-
ותקנות ניירות ערך .במסגרת הביקורת של הדוחות
הכספיים ,המבוצעת על ידי רואה החשבון המבקר ,רואה
החשבון המבקר נדרש לחוות דעתו האם דוחות כספיים
אלה משקפים מכל הבחינות המהותיות את מצבו הכספי
של התאגיד בהתאם לאותם כללים.
הדיווח המובנה מהווה דרך אלקטרונית לדיווח של אותם
דוחות כספיים .רוצה לומר  -התיוגים של סעיפי הדוחות
בדיווח המובנה חייבים לשקף את אותו שיקול הדעת
שהופעל על ידי התאגיד ובוקר על ידי רואה החשבון
המבקר.
בשים לב לאמור ,מצופה שמחלקת הכספים של התאגיד
תהיה מעורבת בבחירת התיוגים ובבדיקת נאותות
התיוגים לאורך תהליך התיוג והן באופן שוטף.
מתוך מטרה לתמוך במאמצים של התאגידים לתיוג
מהימן סגל הרשות פרסם מסמך הכולל דוגמאות
ודגשים שונים במיפוי ותיוג שיסייע לתאגידים לבחור
את הערכים המתאימים ביותר מתוך הערכים הנכללים
בטקסונומיה.

 | iXBRLמדריך מקצועי

שימוש ב'הרחבות' ()Extensions

כאשר לא נמצא תיוג מתאים בטקסונומיה התאגידים
עשויים להידרש ליצירת תיוגים מותאמים אישית
שנקראים 'הרחבות'.
לשימוש בהרחבות יתרונות וחסרונות .מחד ,הרחבות
מאפשרות לתאגיד לתייג מידע ספציפי וייחודי לתאגיד
כך שהמשתמש יבין בצורה טובה יותר את מהות הפריט
המתויג .בנוסף ההרחבות מעניקות לדיווח המובנה
גמישות בכך שהתאגיד יכול להגדיר תגית המשקפת
באופן מיטבי את מהות הסעיף בדוחות הכספיים .מאידך,
שימוש בהרחבות מקשה על המשתמש בדוחות לנתח
ולהשוות סעיפים בהם נעשה שימוש בהרחבות לדיווחים
של תאגידים אחרים ,בין היתר בשל היותו תיוג ייחודי
לתאגיד ,וזאת לעומת התיוגים הנכללים בטקסונומיה
המפורסמת על ידי ה .IFRS
לכן ,השימוש בהרחבות יעשה במשורה ,ורק לאחר
שהתאגיד הגיע למסקנה שללא ההרחבות ,התיוג
לא ישקף באופן מהימן את מהות הסעיף בדוחותיו
הכספיים .כמו כן ,כאשר יעשה שימוש בהרחבות
ועל מנת להגביר את ההשוואתיות ,יש צורך 'לעגן'
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( )anchoringהרחבות לאלמנטים הקרובים ביותר
בטקסונומיה כך שהמשתמשים יוכלו לנתח את
ההרחבות.
לאור החשש לפגיעה בהשוואתיות ,ונכון למועד
פרסום מדריך זה ,ניתן לעשות שימוש בהרחבות רק
לאחר קבלת אישור סגל הרשות .כמו כן ,על מנת שאף
במקרים של שימוש בהרחבות ,הדיווח המובנה יהיה
השוואתי לדיווחי תאגידים אחרים בישראל ,סגל הרשות
יפרסם רשימה של הרחבות שאושרו על ידו ויעדכן אותה
4
מעת לעת.
בעתיד ,בכוונת סגל הרשות לפעול לפרסום טקסונומיה
שתעודכן מעת לעת ותכלול את ההרחבות שאושרו על
ידו.
סגל הרשות פרסם את רשימת הפרטים שיש לכלול
בפניה לסגל הרשות בעניין מיפוי ותיוג לרבות בבקשה
לאישור השימוש בהרחבה.
 .4ההרחבות שאושרו על ידי סגל הרשות יפורסמו במסגרת
המסמך הכולל דוגמאות ודגשים שונים במיפוי ותיוג.

 | iXBRLמדריך מקצועי

תהליך המיפוי

סגל הרשות ממליץ לתאגידים לבחון היטב מהו התיוג
המתאים בטקסונומיה .פעמים שם התיוג המתאים
בטקסונומיה שונה מזה של הסעיף בדוחות התאגיד.
ענין המקשה על זיהוי ומציאת התיוג המתאים .לכן,
מומלץ לחפש את התיוג המתאים גם לפי פרמטרים
שאינם שם הסעיף ולבחון אם קיימת בטקסונומיה תגית
עם מהות דומה למהות הפריט המתויג בדוחות .לשם
כך ,מומלץ להיעזר בעמודה בטקסונומיה המפרטת את
מהות התגית או בעמודה המפנה לסעיפים בתקינה
החשבונאית .מומלץ להיעזר במילות חיפוש המשקפות
את מהות הערך ובאמצעותן למצוא את התגית
5
המתאימה.
ככל שתאגיד טרם קיבל אישור להרחבה עליו לעשות
שימוש בתיוג מתוך הטקסונומיה הקיימת שלדעתו
משקף בצורה הטובה ביותר את המהות של הפריט

 .5בעניין זה ניתן לעשות שימוש בטקסונומיה המפורסמת על ידי
ה.IFRS -
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המתויג בדוחות.
מיפוי נכון של סעיפי הדוחות כמו גם השילוב של
הרחבות הינו תהליך פרטני ורוחבי כאחד .מצד אחד כל
תאגיד יחפש את הדרך הנכונה להצגת דוחותיו .מצד שני,
בראי רוחבי (למשל ענף) ,תהיה חשיבות להשוואתיות
בין תאגידים .על כן ,יתכן וסגל הרשות יפרסם מעת לעת
פרסומים נוספים מתוך מטרה להוביל לאחידות והגברת
השוואתיות בין התאגידים.

מידע נוסף המופיע בתגית

כפי שתואר לעיל ,התגית כוללת מידע נוסף מעבר
להגדרת מהות הערך בהתאם לטקסונומיה .תאגידים
נדרשים לתשומת לב בהגדרת הערכים הנוספים
הנכללים בתגית .חוסר תשומת לב עלול להוביל להגדרות
שגויות ולהסקת מסקנות שגויה על ידי המשתמשים
בדיווח המובנה.
להלן דוגמא לתשומת הלב הנדרשת בקשר עם הגדרת
כיוון הנתון המתויג .כאמור לעיל ,התגית כוללת הגדרה
של הנתון בהיבט של ( - )Balanceחובה ( )Debitאו
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זכות ( ,)Creditכך לדוגמה נכסים מסווגים בטקסונומיה
כחובה ,בעוד שהתחייבויות יסווגו בטקסונומיה בזכות.
בנוסף ניתן באמצעות כלי התיוג לתת ערך חיובי או
שלילי לערך המתויג (( )Signלהלן " -סימן") .לדוגמא
פריט עלות מכר מוצג בדוח באמצעות סימן המינוס ()-
או באמצעות סוגריים ,כדי לייצג ניכוי של עלות המכר
מהכנסות התאגיד שיביא לתוצאה של הרווח הגולמי של
התאגיד .יחד עם זאת מאחר ובטקסונומיה אלמנט "עלות
המכר" ( )Cost Of Saleמאופיין כחובה ( ,)Debitאין צורך
שהתאגיד יוסיף סימון שלילי לתג זה.
ייתכנו מצבים שבהם יידרש להפעיל שיקול דעת האם
נידרש לשנות את הסימון של התג (.)Reverse Sign
למשל במקרה בו התג בטקסונומיה מייצג מאפיין חיובי,
בעוד סעיף זה בדוחות הכספיים של התאגיד מציג
תוצאה שלילית ,ולהיפך ,כגון "הוצאות (הכנסות) מיסים
נטו".
טעויות נעשות לעיתים קרובות כי הסימן בו נעשה
שימוש בתיוג לא תמיד תואם לסימן בדוח הרגיל.
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| חזרה לתוכן עניינים

מסתכלים קדימה
במסגרת השלב הוולונטרי ולאחריו השלב המנדטורי,
סגל הרשות יתמוך בתאגידים ביישום דרישות לדיווח
מובנה.

6

בכוונת סגל הרשות לסייע לתאגידים באמצעות מתן
מענה מהיר ומקצועי לשאלות בקשר עם התיוגים .לשם
כך ,סגל הרשות הקים במחלקת תאגידים ,תחת המערך
החשבונאי ,מערך מקצועי שייתן מענה לשאלות בעניין
מיפוי ותיוג הסעיפים בדוחות.
כמו כן ,בכוונת הסגל לבחון את איכות הדיווחים
המובנים ,בפרט במהלך השלב הוולונטרי ובמהלך
התקופה הראשונה של השלב המנדטורי.
 .6כאמור לעיל ,במקביל לשלב הוולונטרי סגל הרשות מקדם
את תיקון החקיקה שיחייב דיווח במתכונת דיווח .iXBRL

 | iXBRLמדריך מקצועי

הסגל מתכנן להפיק תובנות בליווי השלב הוולונטרי
ולפרסמן ,בין היתר ,באמצעות עדכון מדריך זה .כמו כן,
יתכן שתובנות אלו אף ישפיעו על עיצוב מתכונת הדיווח.
הסגל יבחן כיצד אפשר לשפר עניינים מסוימים ,לדוגמא,
הסגל יבחן :כיצד משקיעים ,מפיצי מידע ובעלי עניין
אחרים משתמשים או עשויים להשתמש בנתונים ,אילו
כלים זמינים על מנת לנתח את הנתונים ,אילו אתגרים
עומדים בפני אותם גורמים או גורמים נוספים בשימוש
במידע ואיך ניתן לפתור אותם.
בנוסף ,סגל הרשות יגבש את הכללים שיחולו על
תאגידים מדווחים בשלב המנדטורי לרבות האם תחול
חובה שרואה החשבון המבקר ייתן את חוות דעתו בדבר
נאותות התיוגים.
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בחרתם להתקדם
למתכונת הדיווח
הבינ"ל iXBRL
כל שנותר לנו הוא לאחל בהצלחה ולברך אתכם על הצטרפותכם
למהפכה בשוק ההון בישראל.

אנו זמינים עבורכם בכל שאלה ועניין ,מוזמנים ליצור עמנו קשר

בכתובת הדוא"ל >>
iXBRL@isa.gov.il

