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שלום רב,

הנדון :עדכון בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL
בספטמבר  2019פרסמה הרשות מסמך היוועצות בנוגע למעבר לדיווח דוחות כספיים
במתכונת 1,iXBRLמתכונת דיווח מקובלת בעולם ,שנועדה לשפר את יכולת הגישה והניתוח של
משתמשי הדוחות הכספיים בארץ ובעולם לנתונים המופיעים בהם .מתכונת הדיווח נועדה לתת
מענה למגוון אתגרים הקיימים באופן בו הדוחות התקופתיים מדווחים כיום.
מאז ביצעה הרשות צעדים משמעותיים ,לרבות פיילוט מצומצם עם תאגידים מדווחים לקידום
המעבר לדיווח מחייב של דוחות תקופתיים בדרך של  iXBRLוהשלמת התאמת התשתיות
הנדרשות לקראת דיווח כאמור.
דיווח במתכונת  iXBRLיהפוך מחייב רק לאחר שהחקיקה הרלוונטית תתוקן .בד בבד אנו פונים
אליכם על מנת להציע לכם להצטרף לאימוץ מוקדם של דיווח  iXBRLבאופן וולונטרי וליהנות
מהיתרונות והתועלות הגולמות בה עבורכם.
החל מתחילת המועד לדיווח וולונטרי ובתיאום מול הרשות ,יתאפשר לתאגיד לצרף לדיווחיו דיווח
 .iXBRLלמעשה ,תאגיד יוכל להתנסות בתשתיות החדשות ולדמות תהליך דיווח  iXBRLמלא
לפני שהושלמו החקיקה והכללים לדיווח מחייב של  .iXBRLהרשות מזמינה אתכם להצטרף
לשלב הוולונטרי ,להתנסות בטכנולוגיה ולהתאים עצמכם למתכונת הדיווח החדשה ולהגיע
ערוכים לשלב המנדטורי.
מבין התאגידים שיצטרפו לדיווח הוולונטרי הרשות תעניק עד  30רשיונות להטמעת iXBRL
(רישיון אחד לתאגיד) למשך שנה ,וכן ,סל שעות תמיכה .התאגידים יבחרו באמצעות הליך הגרלה.
לפירוט נוסף בדבר חשיבות המעבר לדיווח  iXBRLוהתהליך כולו ,ראו בנספח למכתב זה.

 1קישור.

ההרשמה לשלב הוולונטרי באמצעות מייל או שליחת טופס מגנא ת 206עד  15בינואר  .2022לפרטים
נוספים ושאלות ניתן לפנות אל אנשי הקשר.

אנשי קשר :מיילixbrl@isa.gov.il | 02-6556444 :
שים רובין ,סגנית מנהל מחלקת מערכות מידע
יעקב גולד ,רו"ח ,סגן החשבונאית הראשית לענייני ביקורת במחלקת תאגידים
דוד אדר ,רו"ח ,אחראי תחום מערכות מידע במחלקת תאגידים
דב נתנזון ,תחום מערכות מידע מחלקת תאגידים

נספח  -מידע מפורט נוגע למעבר לדיווח iXBRL
 .1חשיבות המעבר לדיווח iXBRL
 )eXtensible Business Reporting Language( XBRLהיא שיטה המקובלת בעולם להנגשת
הדיווחים לעיבוד דיגיטלי באמצעות שימוש במידע מובנה (.)Structured Data
מידע מובנה הוא למעשה מידע המתויג באמצעות הגדרות וקטגוריות מוגדרות מראש .מערכת
ההגדרות נקראת טקסונומיה ( )Taxonomyוהיא אחידה ומופצת בפומבי.
) iXBRL (Inline XBRLמהווה פיתוח מתקדם יותר של ה .XBRL -במתכונת זו תיוג הנתונים
כמו גם חלקי הטקסט מתבצע על גבי הדו"ח עצמו .כך ,המידע המתויג אינו מדווח בנפרד מהדוח
(כפי שקיים היום בטופס הדיווח בנפרד מהנתונים מקובץ ה  ,)PDFאלא מוצג על גביו בפורמט
 HTMLבלבד .המעבר ל iXBRL -צפוי לשפר את איכות הנתונים המתויגים ולפתור סוגיות
מוכרות ב .XBRL -כך למשל ,הוא מצמצם את הפוטנציאל לקיומן של טעויות (עקב הדיווח
האחיד) ,מנגיש תיוג של כל נתוני הדו"ח כולל חלקי הטקסט ,מאפשר שימוש יעיל ומתקדם
יותר במידע המתויג ובשימוש בכלים מתקדמים ,והקלה הן על המשתמשים (בגישה ,בצפייה
ובשימוש) והן על המפוקחים (בהגשת דו"ח אחד ובשימושים האפשריים עבורם) .בכך הוא צפוי
גם להרחיב את השימוש בנתונים אלה .הדיווח באמצעות  iXBRLהוא מנדטורי כבר היום
במדינות רבות וביניהן ארה"ב ואירופה.
 .2אבני דרך עיקריות שהושגו בשנה החולפת
 .2.1התאמת מערכת המגנא לקליטה והפצה של דיווחי .iXBRL
שלב זה נמצא בשלבים מתקדמים .השלב כולל התאמות באתרי 'מגנא דיווח'' ,מגנא טופס'
ו'-מגנא הפצה' על מנת לאפשר צירוף של 'חבילת' קבצים בטופס דיווח אחד 2,ופיתוח כלי
המאפשר הצגה של המידע המתוייג על גבי הדיווחים ומנגנוני חיפוש והתמצאות במידע
זה ( .)iXBRL VIEWERמערכת הצגת הדיווחים שפותחה מבוססת על מערכת שפיתחה
רשות ניירות ערך האמריקאית (.)SEC
 .2.2בחינת התאמות כלים לתיוג ()POC – Proof Of Concept
שלב זה הסתיים בהצלחה .בשלב זה נערכה בחינה של  3כלים יעודיים לתיוג שנמצאים
בשימוש בעולם ושפותחו ע"י ספקים מובילים .בסיומו ,כל שלושת הכלים עברו את
הבחינה הראשונית ונמצאו מתאימים לדרישות דיווח ע"י תאגידים מדווחים בישראל
ולדרישות טכנולוגיות של מגנא (בכפוף להתאמות).
 .2.3פיילוט מצומצם בו השתתפו שבעה תאגידים מדווחים

2

דיווח דוחות כספיים במתכונת  iXBRLנעשה באופן שונה מדיווח דוחות כספיים בפורמט  PDFכפי שנהוג .דיווח

 iXBRLכולל חבילת קבצי הדיווח מסוג  XML/HTMLהמרכיבים את הדוחות הכספיים .החבילה כוללת את כל
המידע שבדוחות התקופתיים לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ,דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים ,ובנוסף את
התיוגים הרלוונטים .בדיווח  iXBRLלא יהיה עוד צורך בדיווח הדוחות בפורמט .PDF
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שלב זה הסתיים בהצלחה .בשלב זה השתתפו שבעה תאגידים מדווחים גדולים שהתנסו
בשלושה כלים שונים ודיווחו דוחות  iXBRLשנתיים .הפיילוט סייע לנתח את היתרונות
של כל אחד מהכלים בהתאם למדדיים ביצועיים שהוגדרו מראש .עיקרי התובנות משלב
הפיילוט:
 תהליך התיוג הראשון אורך במרבית החברות מספר ימים עד שבוע .בדיווחים חוזריםהתהליך צפוי להתקצר משמעותית ,היות שמרבית התיוגים אינם משתנים בין
הדוחות וכן הליך ההטמעה של כלי התיוג מבוצע רק בשלב הדיווח הראשון;
 כל המוצרים הציגו מדדי ביצוע גבוהים ,אם כי קיימים הבדלים בין המוצרים ,הןמבחינת תהליך העבודה והן מבחינת התוצר הסופי;
 בשל השונות בתוצר הסופי גובשו הנחיות אחידות לכלים שיאפשרו את עבודתם-

בישראל יחד עם אפשרות הצגה מיטבית של הדוח הכספי במערכת המגנא;
העלות הצפויה של רישיון לשימוש בכלי תיוג בשנה הראשונה צפויה לעמוד על סכום
של כ 1,000 -אירו לשנה (סכום זה יכול להשתנות כתלות בגודל החברה);
בסיום שלב זה הוכן מסמך דרישות סף לכלי התיוג המאפשר לכל חברת תוכנה
שבבעלותה כלי תיוג  iXBRLלבצע התאמות ולהתאים את התוכנה לתיוג ולדיווח
דוחות כספיים במערכת המגנא .כל חברת תוכנה (גם מעבר לשלוש החברות שנבדקו)
שהכלי המשווק על ידה ימצא עומד בקריטריונים ,תאושר לעבודה ע"י הרשות
והתאגידים יוכלו לעשות שימוש בתוכנה של חברה זו לתיוג הדוחות והדיווח.

 .2.4הקמת לשכת שירות ראשונה
במרבית המדינות שעברו לדיווח במתכונת  iXBRLמקובלות שתי גישות לתיוג בקרב
התאגידים המדווחים .האחת – תיוג עצמאי הנעשה ע"י עובדי החברה ויועציה ,והשניה –
תיוג הנעשה כולו או חלקו בסיוע לשכת שירות .קיימים מודלים שמאפשרים שילוב בין
שתי הגישות .תחת דיווח מנדטורי ,בכל גישת תיוג שתיושם לרבות הסתייעות מלאה
בלשכת שירות ,לא קיימת השפעה על מידת האחריות של החברה לנתונים בדיווח.
כדי לספק לתאגידים המדווחים את מרחב הדרכים לבצע את תיוג ה iXBRL -בשלב
הוולונטרי ,וכחלק מההערכות וניתוח הממצאים של שלב זה ,הרשות מתכננת להתקשר
עם לשכת שירות .פרטים על לשכת השירות ודרכי התקשרות יפורסמו בנפרד .יודגש
שהרשות אינה מונעת כניסת לשכות שירות נוספות לתהליך לאחר שלב הדיווח הוולונטרי,
ועל כך תובא הודעה בנפרד.
 .3אבני דרך בביצוע
 .3.1דיווח וולונטרי פומבי
ר' להלן.
 .3.2קידום הליך חקיקה לקראת דיווחי  iXBRLמנדטוריים
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הרשות נערכת להחלת דיווחי  iXBRLבמהלך שנת  .2023לשם כך החלה הרשות בהליך
לתיקון תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) ,התשס"ג 2003 -בהתאם לנוהל
ייזום אסדרה של הרשות3.
בנוסף ,הכללים הטכניים ליישום אופן הדיווח ב iXBRL -יקבעו בהמשך במסגרת כללי
רישום ,חתימה ,דיווח והפצה במגנא לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968 -בהתאם
לתובנות והמסקנות שיוסקו מהשלב הוולונטרי.
 .4היערכות התאגידים המדווחים וגורמים נוספים בשרשרת הדיווח הכספי
המעבר ל iXBRL-צפוי לכלול שינויים והתאמות אליהם יידרשו התאגידים המדווחים וגורמים
נוספים המעורבים בשרשרת הדיווח הכספי על שלביו השונים .כך למשל בשלבי ההכנה,
העריכה ,האישור ,הניתוח ,ההפצה ועיבוד המידע שבדוחות הכספיים.
הרשות מציעה לכל תאגיד מדווח או גורם אחר שהשינוי רלוונטי לו ,לבצע היערכות מוקדמת
לקראת דיווח  iXBRLעל מנת שהמעבר לדיווח במתכונת החדשה יהיה פשוט ויאפשר לתאגיד
לקיים את חובות הדיווח על פי הדין.
תאגיד מדווח שיׂשכיל להקדים את היערכותו ולבצע את ההתאמות הנדרשות למציאות
המתגבשת ,מלבד מיצובו בחזית הטכנולוגיה ,יאפשר למשקיעים קיימים ופוטנציאליים גישה
נוחה ,אמינה ,ומהירה לנתוניו הכספיים .כמו כן ,מעצם הנגשת המידע והנתונים בשיטת דיווח
זו ,החברה צפויה להגדיל את הסיכוי לחשיפת המידע בקרב משקיעים בזירה הבינלאומית.
במסגרת דיווח  iXBRLיתווספו לתהליך דיווח הדוחות הכספיים שני שלבים ,שלב מיפוי סעיפי
הדוחות ושלב תיוג סעיפי הדוחות.
"מיפוי" זהו שלב בחירת הערכים המתאימים ביותר מתוך הערכים בטוקסונומניה לסעיפים
בדוחות ,פעולה שמצריכה ידע חשבונאי והבנה של סעיפי הדוחות כמו גם היכרות עם
הטוקסונומניה .פעולה זו נעשית עבור כל סעיף בדוחות שנדרש לתיוג וטרם מופה.
"תיוג" – זהו שלב בחירת השדות המתאימים משלב המיפוי באמצעות תוכנת התיוג .פעולה זו
נעשית בכל מועד דיווח.
שלב התיוג מבוצע באמצעות הצמדת הערכים המתאימים מטקסונומיית ( IFRSלהלן:
"הטקסונומיה") לסעיפים בדוחות הכספיים שיבטאו בצורה הטובה ביותר את אותם סעיפים
בדוחות 4.על מנת להיערך לשלב זה ,התאגידים המדווחים יידרשו לבחון מהם התיוגים
המתאימים ביותר לסעיפי הדוחות הכספיים שלהם .בחינה זו עשויה לכלול – מיפוי ראשוני של
הסעיפים בדוחות הכספיים ,הכרת מבנה הטקסונומיה ,מינוי אחראי לנושא תיוג ,iXBRL
בקרה על תקינות התיוגים ע"י האורגנים המתאימים בתאגיד ,בחינת הצגת התוצר הסופי ועוד.

 3קישור.
 4תהליך זה צפוי לצמצם את שלב הזנת הנתונים הכספיים בטופס דיווח ת.930
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כדי להגיע ברמת מוכנות מיטבית לשלב הדיווח ,כל תאגיד יצטרך לבצע מבעוד מועד מיפוי של
סעיפי הדוחות הכספיים והתאמת השדות המתאימים ביותר מתוך השדות שבטקסונומניה
("שלב המיפוי") .לשלב המיפוי חשיבות רבה ,שכן המערכות שעושות שימוש בנתונים
המתויגים מזהות את הסעיפים בהתאם לתיוג שנבחר לאותו סעיף ללא קשר לתיאור של הסעיף
בדוחות .בחירת התיוג המתאים ביותר תאפשר קריאה מיטבית למשתמשי ה .iXBRL -תשומת
לב ,שאת שלב המיפוי ניתן להתחיל ולבצע באופן מיידי ומבלי להידרש להתקנת תוכנה או
להודיע על הצטרפות לדיווח המוקדם בשלב הוולונטרי5.
בעוד שמיפוי סעיפי הדוחות לשדות הטקסונומניה נעשה ע"י האורגנים המתאימים בתאגיד
וכאמור מבלי להידרש לתוכנה ,שלב התיוג יתבצע באמצעות שימוש בכלים מיחשוביים יעודיים
(תוכנות) או הסתייעות בלשכת שירות .תאגיד יוכל לבחור האם לתייג עצמאית באמצעות הכלי
או לחלופין ,אם ירצה בכך ,יוכל להסתייע בלשכת שירות כמפורט בהמשך.
מלבד היערכות התאגידים המדווחים ,התאמות נוספות יידרשו בסביבות נוספות .כך למשל
וכפי שפורט לעיל ,התאמות שנעשו בסביבת המגנא שתאפשר לקוראי הדוחות נגישות למידע
המדווח במתכונת החדשה (בקשר עם השלמת התאמות באתר הפצה ראו לעיל בסעיף .)3
גורמים נוספים שצפויים להידרש להתאמות יכולים להיות :חברות תוכנה – שיתאימו את כלי
התיוג שלהן לדרישות הרשות; לשכות שירות – שיערכו לעמידה בדרישות שתפרסם הרשות כדי
לתמוך בתהליך; מפיצי מידע – שיתאמו את המערכות שלהם לקליטה של המידע המתיוג
והפצתו; גורמים מפקחים שעושים שימוש בדוחות הכספיים ועוד.
הרשות צפויה לפרסם במהלך החודשים הקרובים מדריך מפורט לדיווח  iXBRLתאגיד
המדווח ,שירכז את עיקרי השלבים בתהליך התיוג לרבות אנשי קשר ,פרטים על לשכת שירות,
תמיכה ,רכישת רישיונות ועוד.
 .5דיווח וולונטרי פומבי
השלמת ההיערכות לקליטת הדיווחים במערכת מגנא ,הקמת התשתית לצפיה בדיווחים,
הקמת לשכת שירות ,בחירת כלי תיוג אחד בו יעשה שימוש בשלב הוולונטרי וההתאמות
שנדרשו נמצאים בשלבים מתקדמים .לכן ,הרשות צפויה לפתוח את תהליך הדיווח iXBRL
באופן וולונטרי כבר לקראת מועד פרסום הדוחות השנתיים לשנת .2021
הדיווח הוולונטרי מיועד לכלל התאגידים המדווחים למעט – חברות ברישום כפול ,בנקים
וביטוח .לאור ייחודיות הדיווח הכספי של תאגידים אלה ,מוצע להחריג אותם מהשלב
המנדטורי וכן מהשלב הוולונטרי.
 .5.1תקופת הדיווח הוולונטרי

 5לאתר הטקסונומיה שמפרסם ארגון ה  IFRSר' להלן .קישור.
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תקופת הדיווח הוולונטרי תתאפשר החל מהדוחות השנתיים  ,2021בהתאם לפרסומי
הרשות ,ותימשך לפחות שנה ממועד ההצטרפות ועד להשלמת הליך החקיקה או במועד
אחר כפי שתנחה הרשות.
 .5.2מה נדרש בדיווח הוולונטרי
כדרישות מינימום וכדי לעודד חברות להצטרף לשלב הוולונטרי הוגדרו התנאים הבאים:
 חברה המצטרפת לשלב הוולונטרי לוקחת על עצמה לתייג לכל הפחות את הדוחותהראשיים  -הדוח על המצב הכספי ,דוח על הרווח הכולל ,דוח על השינויים בהון ודוח
על תזרימי המזומנים .אין בשלב זה חובת תיוג של הביאורים לדוחות הכספיים6.
 -ההצטרפות לשלב הוולונטרי מותנית בדיווח של דוחות כספיים במתכונת iXBRL

-

-

למשך שנה אחת לפחות (היינו פרסום ארבעה דוחות רצופים במתכונת  iXBRLאו
שני דוחות רצופים למדווח חצי שנתי).
דיווח  iXBRLיפורסם בטופס ייעודי ולכל המאוחר בתוך שבוע לאחר מועד פרסום
הדוחות הכספיים (המדווחים בטופס ת )930-בהתאם להוראות על פי דין .האמור לא
יחול על הדיווח הראשון שיפרסם התאגיד במתכונת  iXBRLשיכול להתפרסם עד
חודש לאחר מועד פרסום הדוח הכספי הרלוונטי שפורסם על פי דין .הדיווח ייעשה
באמצעות טופס ייעודי פומבי ת - 950דוח תקופתי /רבעוני/חצי שנתי בפורמט
.iXBRL
הרחבות ( – )EXTENSIONSלעיתים השדות הקיימים בטוקסונומיה אינם כוללים
מענה מדוייק לסעיפים בדוחות .במקרים אלה ייתכן שתאגידים יבקשו להוסיף שדות
על אלה שקיימים בטקסונומיה (להלן" :הרחבה") או לבחור בשדה קיים שפחות
מתאים לסעיף בדוח .הרחבות יכולות להיות פרטניות לתאגיד מסויים או הרחבות
שהרשות עשויה לפרסם מעת לעת לשימוש כל התאגידים .לשמירה על אחידות
התיוגים יש לעשות שימוש בהרחבות ככל שאלה יפורסמו על ידי הרשות .בשלב
הוולונטרי ,שימוש בהרחבות במקרים פרטניים ,יעשה על פי אישור הרשות מראש
בלבד.

 .5.3הענקת  30רשיונות במימון הרשות להטמעת שיטת הדיווח  iXBRLבשלב הוולונטרי
תאגיד שיבחר להצטרף לשלב הוולונטרי יעשה זאת באמצעות הגשת בקשה לרשות .מבין
התאגידים שיצטרפו לדיווח הוולונטרי הרשות תעניק עד  30רשיונות להטמעת iXBRL
(רישיון אחד לתאגיד) למשך שנה .התאגידים יבחרו באמצעות הליך הגרלה.
תאגיד שלא יהיה זכאי למימון רישיון ,יוכל לבחור להמשיך להשתתף בדיווח הוולונטרי
או לבטל את השתתפותו .קבלת רישיון במימון הרשות תיעשה באופן הבא:
 שליחת הודעה לרשות בטופס ת 206או במייל עד ליום ( 15/1/2022להלן" :המועדהאחרון לרישום") וציון בכותרת "הצטרפות לדיווח וולונטרי ."iXBRL

 6תאגיד שיבחר בכך יוכל לתייג בנוסף לדוחות הראשיים גם את הביאורים ,הן כבלוקים והן תיוג פרטני של הביאורים
באופן מלא או חלקי .התאגיד יהיה סוברני לשנות את החלטתו.
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עמידה בדרישות הדיווח הוולונטרי כאמור בסעיף  5.2לעיל.

קריטריונים למימון רשיונות
כדי לשמור על מגוון יחסית רחב של תאגידים בדיווח הוולונטרי ,עד  10רשיונות יוגרלו
עבור תאגידים אשר מניותיהם נמנות על מדד ת"א  ,125ויתר הרשיונות יוגרלו בין כלל
התאגידים שיגישו בקשה .תינתן עדיפות לתאגידים המדווחים דוחות רבעוניים על פני
תאגידים המדווחים דוחות חצי שנתיים.
משתתפי הדיווח הוולונטרי יוכלו לקבל תמיכה ראשונית מלשכת שירות .היקף שעות
התמיכה של לשכת השירות מוגבלות לפי חברה) .לשכת השירות תסייע בעיקר בהתקנה
והדרכה בקשר עם כלי התיוג ,הקמת ראשונה של הישות בכלי התיוג וסיוע בשאלות
הקשורות לתיוג ולדיווח .ככל והיקף השעות הממומן לא יספיק ,יוכל התאגיד להתקשר
ישירות מול לשכת השירות.
גם תאגידים שלא יזכו למימון הרישיונות ,יוכלו לאחר אישור פרטני של הרשות ,לעשות
שימוש בטופס הדיווח ולדווח במתכונת  iXBRLעד לשלב המנדטורי ולרכוש רישיון בעלות
מופחתת או להיעזר בשירותי לשכת השירות במימון עצמאי ,בכפוף לעמידה בתנאים
בסעיף  5.2ולהנחיות הרשות בנדון כפי שיתפרסמו מעת לעת.
 .5.4עד  50תאגידים בשלב הוולונטרי
בכדי לאפשר ליווי ומענה מהיר ומקצועי לתאגידים שיצטרפו לשלב הדיווח הוולונטרי,
למועד זה ההערכה שניתן לתמוך בעד  50תאגידים בשלב הראשון .כתלות בביקוש
ובמשאבים שידרשו בשלב הראשון ,תיעשה בחינה לתמיכה בתאגידים נוספים מעבר
למכסה.
 .5.5אחריות והבהרת משמעות דיווחי הiXBRL -
יובהר כי בשנה הראשונה של יישום השלב הוולונטרי ועד להודעה חדשה בענין ,דיווח
במתכונת של  iXBRLלא 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  .PDFתאגיד
שידווח  iXBRLיתבקש להוסיף לדיווח פסקת גילוי נאות בנוסח הבא:

"הדיווח המצורף אינו מוגש על פי חוק ניירות ערך .הדיווח נעשה באופן וולונטרי על ידי
התאגיד כחלק מהשתתפותו בהליך שמקדמת רשות ניירות ערך לצורך הטמעת דיווחי
 iXBRLבישראל ,במסגרתו מתנסה התאגיד בדיווח במתכונת  iXBRLלצד הדיווח הרגיל.
הדוחות המצורפים מבוססים על דוחות התאגיד שפורסמו ביום  DD/MM/YYYYמספר
האסמתכא ( .)#לדוחות אלה נוסף מידע אודות תיוג נתונים מסוימים מתוך הדוחות
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התקופתיים ו/או הרבעוניים כפי שהנחתה הרשות או תיוג שבחר התאגיד להוסיף לפי
שיקול דעתו .יודגש כי אין בבחירת הנתונים כאמור משום הבעת דעה בכל צורה שהיא על
מהותיותם ביחס לנתונים אחרים בדוחות התקופתיים או הרבעוניים שלא נתבקש תיוגם.
רשות ניירות ערך או התאגיד אינם אחראיים בכל צורה שהיא לתוכנם ,מהימנותם,
נכונותם או שלמותם של התיוגים כאמור ,והאחריות הבלעדית לשימוש בהם היא על
המשתמש בלבד.
אופן הדיווח וההצגה המובאים בזאת (אשר מקורם בפורמט ) iXBRLעשויים להיות שונים
מאופן הדיווח וההצגה כפי שהם מובאים בדוחות התקופתיים ו/או הרבעוניים שהוגשו על
ידי התאגיד המדווח (אשר מקורו בפורמט  PDFהשונה מפורמט .)iXBRL
בכל מקרה של אי התאמה בין המידע המובא בזאת ובין המידע בדוחות התקופתיים או
הרבעוניים שהוגשו על ידי התאגיד המדווח (בטופס הדיווח במגנא ת ,)930הנתונים
המחייבים הם אלה המוצגים בדוחות התקופתיים או הרבעוניים שדווחו בטופס דיווח
במגנא ת".930
סיכום דבר
רשות ניירות ערך רואה במעבר לדיווח במתכונת  iXBRLנדבך משמעותי בפיתוח שוק ההון
הישראלי והפיכתו לשוק הון משוכלל ,נגיש ומתקדם .המהלך יציב את שוק ההון המקומי בשורה
אחת עם שאר השווקים המובילים בעולם .לאור האמור לעיל ,הרשות מזמינה את התאגידים
להצטרף למהפכה כבר בשלב הוולונטרי ולהשפיע על גיבוש התהליך והמעבר לדיווח בפורמט
 .iXBRLכמו כן ,הרשות קוראת לכלל התאגידים לנצל את תקופת המעבר ולהיערך למעבר לדיווח
דוחות כספיים בפורמט החדש ,ולהתנסות בדיווח כאמור לתקופה מסויימת .בכך למעשה לתאגיד
תהיה הזדמנות להכשיר את מנגנוני הדיווח הפנימיים לשלב המנדטורי ולהסיר מחסומים שיכולים
למנוע ממנו עמידה בחובותיו על פי דין בבוא העת.

*****
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