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באמצעות מערכת יעל

אל :התאגידים המדווחים
הנדון :עדכון בטפסי דיווח במגנ"א – יולי 2019

במסגרת גרסה לעדכון טפסי הדיווח במגנ"א (מספר  ,)98עודכנו מספר טפסי דיווח .להלן נציג את
עיקרי העדכונים שחלו בטפסים שעודכנו בגרסה:
מספר
הטופס

שם הטופס

ת31

דוח תקופתי/רבעוני של
תאגיד בנקאי

ת40

דוח תקופתי/רבעוני מתוקן
של תאגיד בנקאי  -הצגה
מחדש של דוחות כספיים

ת930

דוח תקופתי  /רבעוני  /חצי
שנתי
דוח תקופתי  /רבעוני  /חצי
שנתי מתוקן  -הצגה מחדש
של דוחות הכספיים

ת939

עיקרי העדכון
לטפסי

הדוחות

הפיכת דף הלוואי הנלווה
התקופתיים והרבעוניים לפומבי.
עד היום ,בטפסי הדיווח של דוחות תקופתיים
ורבעוניים נדרש היה למלא לצד צירוף קבצי הדוחות
גם דף לוואי שבמסגרתו נכללו נתונים ,כאשר דף
הלוואי לא פורסם במגנ"א בתצורתו זו.
לאחר העדכון ,יהפוך דף הלוואי לפומבי ויוצג באתר
המגנ"א.
עוד יובהר ,כי עד היום נתונים בדף הלוואי לא פורסמו
לציבור באופן ישיר ,אלא באמצעים שונים כגון:
 ,XBRLשאילתות ומפיצי מידע .מעתה הנתונים
בטופס יהיו זמינים לציבור גם באופן ישיר.
תשומת לב ,כי יש להקפיד על דיוק בהזנת הנתונים
בטפסי הדיווח ועל בדיקת ההתאמה בין הנתונים
שמוזנים בטפסים לבין הנתונים שנכללים בדוח
התקופתי/רבעוני.

תאריך העלאת הגרסה.01/07/2019 ::
בנוסף ,ולאור מספר פניות שהגיעו לרשות בנושא ,הרשות מבקשת לחזור על הודעה קודמת בקשר
עם אפשרות חדשה לטעינת הדיווח אחרון שנקלט במערכת .האפשרות זמינה דרך כפתור "טעינת
נתונים":
1

מספר הטופס
ת77

ת87

ת97

עיקרי העדכון

שם הטופס

דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי
העדכון כולל אפשרות חדשה למדווח
עניין ונושאי משרה בכירה
דוח מיידי על מצבת הון ,הענקת לטעון את נתוני הדיווח האחרון שנקלט
זכויות לרכישת מניות ומרשמי במערכת (וזאת בנוסף לאפשרות
ניירות הערך של התאגיד שהייתה קיימת עד כה לטעון מקובץ
שנשמר במחשב המדווח).
והשינויים בה
דוח מיידי על מצבת נושאי משרה
כאשר מדווח יבחר באפשרות של
בכירה
דוח מיידי על דירוג תעודות "טעינת נתונים" ,יפתח חלון ובו
התחייבות  /דירוג תאגיד או המדווח יוכל לבחור בין "טעינה משרת"
(כלומר ,טעינת פרטי הדיווח האחרון
שדיווח התאגיד באותו הטופס ואשר
נקלט במערכת  -זוהי למעשה האפשרות
החדשה שנוספה) או "טעינה מקומית"
(טעינה פרטי הדיווח מקובץ שנשמר
במחשב של המדווח ,בדומה לאפשרות
שהקיימת היום) .ר' איור מצ"ב.

הפסקת דירוג
ת125

חלון הטעינה נראה כך:
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