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תקציר מנהלים
דיווחי התאגידים ,ובייחוד הדוחות הכספיים ,מהווים אחד ממשאבי המידע החיוניים ביותר בשוק ההון.
במסמך היוועצות זה תציג הרשות הצעה למדיניות אשר נועדה לשפר את יכולת הגישה והניתוח של משתמשי
הדוחות הכספיים לנתונים המופיעים בהם ,ולתת מענה למגוון אתגרים הקיימים באופן בו הדוחות התקופתיים
מדווחים כיום .כפי שמסמך זה יתאר וינמק בהרחבה ,במסגרת המדיניות המוצעת ידרשו תאגידים לדווח את
כלל חלקי הדוח התקופתי שלהם באופן מובנה ,כאשר פרקים שונים בדוח יתויגו ברמות שונות של פירוט .זאת,
תוך שימוש בטכנולוגיית  iXBRLהמקובלת בשווקים מפותחים ,ובעיקר באירופה ובארצות הברית.
לדעת הרשות ,המעבר לדיווח מובנה של כלל חלקי הדוח התקופתי אינו מהווה סוגיה טכנית גרידא ,אלא ראוי
כי האופן בו הדבר ייעשה ייגזר ממדיניות מוגדרת .לפיכך ,מסמך זה יציג הן את שיקולי המדיניות העיקריים
העומדים בבסיס מעבר כאמור ,והן את השיקולים הטכניים המרכזיים הקשורים ביישום של מדיניות זו .בנוסף,
מסמך זה יבקש לקבל את תגובות הציבור לסוגיות מסוימות .עם זאת ,יובהר כי אין לראות בנייר זה מסמך
ממצה בנושא דיווח מובנה בשוק הישראלי.
כיום ,התאגידים בישראל מדווחים את דוחותיהם התקופתיים באמצעות קובץ  .PDFלצד זאת ,עם אימוץ IFRS
ב 2008-הוחלה עליהם גם דרישה להזין מספר שדות מהדוחות הכספיים בטופס אינטרנטי ,המתורגם ל.XBRL-
לאורך השנים צומצם מספר השדות המחויבים בדיווח בשיטה זו ,כך שכעת הוא חל על היקף מוגבל של שדות
מסכמים.
המצב הנוכחי מציב בפני המשתמשים בדוחות מספר קשיים .בין היתר ,אופן הדיווח מקשה על היכולת לשלוף
במהירות נתונים כספיים כדי לבצע בהם ובאמצעותם ניתוחים והשוואות .בנוסף ,העובדה שהדוחות מפורסמים
בשפה העברית מקשה על משקיעים זרים לקרוא ולנתח אותם ,במטרה לקבל החלטה האם להיחשף לשוק .יתרה
מכך ,במצב הנוכחי עולות גם סוגיות בנוגע למהימנות הנתונים בהם שחקני השוק משתמשים בפועל .אלה
מתבטאות בפערים בין המידע המופיע בשירותי הספקת מידע כספי נפוצים לבין זה שבדוחות המחייבים
משפטית.
כמענה לאמור ,המדיניות המוצעת מבקשת להשיג מספר מטרות .ראשית ,להקל על היכולת לגשת למידע המופיע
בדוחות התקופתיים .בפרט ,לאפשר למשתמשים במידע ללקט ולנתח אותו באמצעות כלים המבצעים אוטומציה
למטלות שכיום מתבצעות באופן ידני ומועדות לטעויות .בנוסף ,המדיניות מבקשת להקל על ההשוואה בין דוחות
של תאגידים שונים .זאת ,תוך הכרה בכך שבין תאגידים שונים קיים וראוי שיתקיים שוני באשר לחלק
מהנתונים הכספיים שרלוונטי עבורם להציג ,ושהדרישות באשר לדיווח האלקטרוני של דוחות תקופתיים לא
יפגעו בסטטוס המשפטי שלהם כמסמך מחייב.
מטעמים אלה ונוספים ,הרשות מציעה להחיל את המדיניות על כלל הדוחות התקופתיים של כל התאגידים
הנמנים על מדד תל אביב  ,125שדוחותיהם ערוכים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי ( .)IFRSברם ,בשלב זה
מדיניות זו איננה מתוכננת לחול על תאגידים בנקאיים ,חברות ביטוח וחברות ברישום כפול ("דואליות").
מוצע כי המדיניות תיושם בשלבים .ראשית ,באופן וולונטרי ,שיאפשר לתאגידים שיבחרו בכך לצבור ניסיון
בהדרגה .בהמשך ,עם התקדמות הליכי החקיקה והתקינה בנושא ,כמו גם הניסיון שיצברו שחקני השוק,
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המדיניות תיושם באופן מנדטורי .בפרט ,הרשות מתכוונת לפעול לקידום הליכי חקיקה שיאפשרו להחיל באופן
מנדטורי דיווח זה עבור תקופות פיסקליות המתחילות בינואר  2023ואילך.
בנוסף ,מוצע כי המדיניות תחול על כלל הפרקים המופיעים בדוחות התקופתיים .ברם ,לפחות בשלב הראשוני,
חלק מהפרקים יוכלו להיות מתויגים באופן מפורט פחות מאחרים (".)"Block Tagging
לדעת הרשות ,הפתרון הטכני ליישום המדיניות נדרש לעמוד במספר דרישות פונקציונליות .בין היתר ,דיווח
המידע במסגרתו נדרש להיות פשוט וזול עבור התאגידים .כמו כן ,עליו לתמוך בהזנה של נתונים בשפה העברית
ולאפשר פיתוחים עתידיים בקלות .בנוסף ,נדרש כי הפתרון יקל את הגישה למידע הכספי ואת היכולת לנתח
ולהשוות בין דוחות כספיים .זאת ,בין היתר באמצעות שימוש בטקסונומיה 1אחידה .אולם לצד האחידות ,על
הפתרון להיות די גמיש כדי להעניק מענה לכך שתאגידים וענפי פעילות מסוימים נדרשים לדווח פריטים
ייחודיים.
לנוכח מטרות המדיניות והדרישות הפונקציונליות ,הרשות סבורה כי יש לבסס את הפתרון המוצע ככל הניתן
על פורמט של מידע מובנה .ברם ,לפחות עד שהיישום המנדטורי של המדיניות יוסדר בחקיקה ,התאגידים
שיישמו את המדיניות באופן וולונטרי ,ידווחו את דוחותיהם התקופתיים במקביל גם בפורמט ה PDF-הקיים
והמחייב משפטית.
לאחר בחינה של הטכנולוגיות המרכזיות הרלוונטיות למימוש מדיניות זו ,מציעה הרשות לעשות זאת באמצעות
טכנולוגיית  .)iXBRL( Inline XBRLזאת ,בין היתר לאור המענה שהיא מעניקה לאתגרים שתוארו לעיל
ומשום שהיא הפכה לסטנדרט בינלאומי בתחום הדיווח הכספי .ככל שהדבר יוסדר משפטית ,הדיווח באופן זה
יוכל להחליף לחלוטין את חובת הדיווח בפורמט .PDF
בהפשטה ,במסגרת טכנולוגיה זו מוטמעות תגיות  XBRLבתוך קובץ דף אינטרנט ( ,)XHTMLהמכיל את התוכן
של הדוח התקופתי .תגיות אלה "מסמנות" במסמך את הנתונים עצמם ,כך שניתן לשלוף אותם ממנו באופן
אוטומטי .על אף התיוג של המידע ,הדוח קריא על ידי אדם ( )Human-Readableבאמצעות דפדפנים
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סטנדרטיים.
משום שהמדיניות המוצעת חלה רק על תאגידים המדווחים בהתאם ל ,IFRS-מוצע כי המידע יתויג במסגרתה
על בסיס טקסונומיה סטנדרטית המבוססת על הטקסונומיה הישראלית של  .IFRSזאת ,בהתאם לפרקטיקות
המקובלות בעולם .לצד זאת ,הרשות סבורה כי לא ניתן להעריך מראש את זהותם של כלל הפריטים שתאגידים
עשויים להידרש לדווח במסגרת דוחותיהם .על כן ,מוצע כי ככל שהדבר יהא נחוץ ,תאגידים יהיו רשאים להרחיב
את גרסת הטקסונומיה הסטנדרטית בהתאם לכללים אחידים .להערכת הרשות ,לצורך שיפור השימושיות
במידע ראוי שכללים אלה יתבססו על מתודולוגיות של עיגון ( ,)Anchoringהמאופיינות בכך שהן מגדירות את
הקשר בין המושגים בטקסונומית ההרחבה למושגים בטקסונומית הבסיס.

 1בהפשטה ,טקסונומיה היא מילון אלקטרוני המגדיר את רכיבי הדיווח העסקי ואת הקשרים בין הרכיבים הללו .להסברים בנוגע
למושגים נוספים ר' נספח א'.
 2להדגמה ר' נספח ו'.
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מבחינה מעשית ,התאגידים המדווחים יכולים ליישם את הפתרון האמור במגוון דרכים .בין היתר ,באמצעות
תוכנות ייעודיות להמרת דיווחים מפורמט מסורתי לפורמט  ,iXBRLתיוג על ידי חברה חיצונית או הטמעת
תיוג הנתונים במערכות המידע שלהם .להערכת הרשות ,תאגידים מדווחים שונים עשויים להעדיף להשתמש
בגישות שונות  ,וראוי להעניק להם את החירות לבחור את גישת הדיווח בה היו רוצים לעשות שימוש .ברם ,יש
לציין כי למיטב ידיעת הרשות לא קיימים כיום שירותים ותוכנות כאמור התומכים בשפה העברית ואחד
האתגרים של המדיניות האמורה הוא עידוד הנגשת כלים מעין אלה לשוק המקומי.
בשלב זה קשה להעריך את העלות המדויקת ליישום הפתרון ,שכן הוא טרם נבחר .אולם מחקר מקיף שערכה
 ESMAבנושא העלה כי העלות התוספתית הסופית של הפתרונות למדווח עשויה להגיע לכל היותר לסכום של
עשרות אלפי דולרים לדיווח ,וזאת עבור תאגידים מורכבים במיוחד .להערכתנו ,הדיווח הראשון צפוי להיות
יקר יותר ,בעיקר לנוכח היעדר קיום ספקים המוצרים והשירותים בעברית .ברם ,לאור מאפייני מרבית החברות
הציבוריות בישראל ,סביר כי עבור הדיווחים השוטפים סכום זה יהא חסם עליון ושמרני .מכאן ,שעבור מרבית
התאגידים העלות בפועל צפויה להיות נמוכה יותר באופן משמעותי.

 .1מבוא
דיווחי התאגידים ,ובייחוד הדוחות התקופתיים ,מהווים אחד ממשאבי המידע החיוניים ביותר בשוק ההון.
זאת ,הן עבור המשקיעים ,הן עבור גורמים מתווכים כגון אנליסטים ומנהלי תיקים ,הן עבור התאגידים
המדווחים עצמם והן עבור הרגולטורים .במסמך היוועצות זה תציג הרשות הצעה למדיניות אשר נועדה לשפר
את יכולת הגישה והניתוח של משתמשי הדוחות הכספיים לנתונים המופיעים בהם ,ולתת מענה למגוון אתגרים
הקיימים באופן בו הדוחות התקופתיים מדווחים ונקלטים כיום .אלה יוצגו ויוסברו להלן .כפי שמסמך זה יתאר
וינמק בהרחבה ,במסגרת המדיניות המוצעת ידרשו תאגידים לדווח באמצעות טכנולוגיית  iXBRLהמקובלת
בשווקים מפותחים ,ובעיקר באירופה ובארצות הברית .תהליך אימוץ הטכנולוגיה יעשה באופן הדרגתי ,וכן
פרקים שונים בדוח התקופתי יתויגו ברמות שונות של פירוט.
התאגידים הציבוריים בארץ מדווחים את דוחותיהם התקופתיים בקובצי  PDFבהתאם לקבוע בתקנות,
באמצעות טופס דיווח אינטרנטי במגנ"א אליו מוזנים נתונים מסויימים על פי דרישת הרשות .עם אימוץ תקן
דיווח כספי בינלאומי ( )IFRSבישראל ב ,2008-נעשתה התאמה לטופס הדיווח והתאגידים הציבוריים נדרשו
לדווח בטופס בו חלק מנתוני הדוחות הכספיים דווחו באופן מובנה ( )Structuredומתויג 3.בשנים שעברו ,מספר
השדות בטופס האמור הופחת ,כך שכיום הוא עומד על מספר מוגבל של שדות מסכמים בלבד.

 3בהפשטה ,המושג "דיווח מובנה" בהקשרנו הוא שנתונים המופיעים בדוחות (למשל ,המספר " )"10,000מסומנים כך שלכל נתון מוגדר
ההקשר העסקי שלו (במקרה האמור ,למשל "עלות המכר בשנת  ,2019באלפי ש'ח") .להרחבה בנוגע למושגים "מידע מובנה" ו"-מידע
מובנה מתויג" ר' נספח א' .יצוין כי הטופס המובנה לא כלל את כל התאגידים הציבוריים ,למשל הוא לא כלל תאגידים שהם בנקים,
חברות ביטוח וחברות ברישום כפול.
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על מנת לבצע את הדיווח המובנה האמור ,התאגידים מזינים את הנתונים הנדרשים בטופס אינטרנטי הניתן
לצפייה כקובץ  .Excelמערכות הרשות מתרגמות את הנתונים לשפת eXtensible Business ( XBRL
 ,)Reporting Languageומנגישות אותם למשתמשי המידע הן כקובץ  Excelוהן כקובץ .XBRL
שפת  XBRLפותחה על ידי קונסורציום הכולל מאות מדינות וארגונים ,והפכה במהירות לסטנדרט בינלאומי
לדיווח מובנה של מידע עסקי .דוחות  XBRLאינם ניתנים לקריאה באופן ישיר על ידי אדם (Non Human-
 .)Readableדהיינו ,על מנת שאדם יוכל לקרוא אותם באופן "טבעי" נדרשות תוכנות מתאימות לכך .בנוסף ,הם
לרוב מפורסמים לצד דוחות "רגילים" ,בקובץ כגון .PDF
ברם ,בשנים האחרונות עוברים השווקים המתקדמים ,ובפרט ארצות הברית ואירופה ,להשתמש בInline -
 .)iXBRL( XBRLב ,iXBRL-סימוני ה XBRL-מוטמעים לתוך מסמכים כספיים טקסטואליים "רגילים",
לרוב קובצי  .XHTMLכך iXBRL ,מייתר הגשה של שני קובצי דוחות ,ומאפשר ליצור מסמך אחד ,הניתן
לקריאה הן על ידי בני אדם והן על ידי מכונה 4.האופן בו קובץ זה בנוי מקל על היכולת לשלוף ממנו 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 (למשל ,לפי סעיפים בתקינה
החשבונאית) תוך כדי צפייה בדוחות עצמם .תוכנות אלה מאפשרות למשתמש לצפות בתיוגים על גבי הדוח,
לנווט בדוח על פי התיוגים השונים ולבצע חיפושים חכמים (למשל ,לפי סעיפים בתקינה החשבונאית) .הSEC -
בארה"ב פיתחו  Viewerבעל יכולות בסיסיות המבוסס קוד פתוח ( )open sourceהמאפשר לחברות להציע
פיתוחים נוספים על בסיסו .כך למשל ,כבר היום ישנן חברות המציעות תוכנות צפייה המאפשרות למשתמש
להשוות כל נתון מתויג באופן גרפי לנתונים ההיסטוריים של החברה וכן בהשוואה לחברות אחרות ,וכל זאת על
גבי הדוח עצמו5.
מצב בו כלל הדוח התקופתי מדווח כמידע מובנה ,בשפה סטנדרטית ,מקנה תועלות ויתרונות רבים בהשוואה
למצב בו המידע איננו כזה ,אלא מופיע בקובץ " PDFטקסטואלי" .בחלק מהם ידון מסמך זה ביתר הרחבה.
אחת התועלות המרכזיות במצב כאמור היא שהמשתמשים במידע העסקי ,בהם משקיעים ,רגולטורים
והתאגידים עצמם ,יוכלו לשלוף את הנתונים הכספיים המוכלים בדוחות תוך זמן קצר יותר מכפי שמתקיים
בהיעדרו 6.כך ,יתקצר משך הזמן הנדרש להשוואת הביצועים של תאגידים בחתכי חברה ,תעשיה וציר הזמן.
יתרה מזאת ,דיווח מובנה המכיל שדות רבים ,כגון זה המופיע במסגרת הפתרון המוצע ,פותח אפשרויות רבות
של שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים ,קיימים או כאלה שיפותחו בעתיד .לשם המחשה ,בשווקים שונים
חברות פרטיות משתמשות בנתוני ה XBRL-על מנת לבנות באופן אוטומטי דוחות אודות תאגידים

שונים7.

 4בהפשטה ,מידע קריא-מכונה ( )Machine Readableהוא כזה השמור בפורמט שמחשב יכול לעבד בקלות ,בלי מעורבות אדם ,וללא
אובדן של משמעות סמנטית.
 5להדגמה ראה נספח ו'.
 6להרחבה בנוגע למושגים כגון מידע מובנה ומידע מובנה מתויג ,ר' נספח א'.
 7למשל ,ר'  /https://www.xbrl.org/news/google-data-serviceאו

4

כחלופה לשעות הרבות שדורשים ההליכים המסורתיים – על מנת ללקט הנתונים ,לטייב אותם ,לחשב יחסים
שונים ולהשוות אותם – שירותים אלה מאפשרים לבצע ניתוחים מסוימים באופן אוטומטי כל רבעון ,תוך דקות
ספורות .בנוסף ,כלים אלה יכולים להקל על ביצוע מעקב ובקרה שוטפים ואיתור חריגים.
כמו כן ,צמצום היקף המשאבים הנדרשים למלאכת ליקוט הנתונים צפוי לייעל ולהוזיל את האנליזות ,להגביר
את הרלוונטיות שלהן למועד הדוחות ובכך לעודד את ביצוען ליותר תאגידים.
לפיכך ,מצב בו כלל התאגידים ידווחו כאמור צפוי להפחית אפליה פוטנציאלית של חברות קטנות ושל משקיעים
שהיקף משאבי האנליזה שלהם הוא נמוך .בנוסף ,הוא עתיד לצמצם את הסיכוי לטעויות הנובעות מאיסוף שגוי
של מידע או מכך שהמידע המופיע בחלק ממאגרי הנתונים הפיננסיים הנפוצים הינו שגוי מטעמים טכניים .כמו-
כן ,ההשוואה בין תאגידים תהיה פשוטה יותר ,בפרט במקרים בהם לתאגידים שונים יהיו שדות זהים אותם
ניתן יהיה להשוות .כתוצאה ,היכולת לבחור ולגוון בין אפשרויות ההשקעה השונות תשתפר.
בנוסף ,דיווח מלא של הדוח כמידע מובנה באופן ממוחשב וסטנדרטי יאפשר לקוראי דוחות תקופתיים שאינם
דוברי עברית ,הפועלים במדינות זרות ,להבין את התוכן של הנתונים הכמותיים המופיעים בהם ,ללא צורך לדעת
עברית .באשר לפרקים הנראטיביים רבי-המלל שבדוחות ,סידור המידע באופן מובנה צפוי להקל על הניווט בהם,
כמו גם על השימוש בתוכנות תרגום ובכלי ניתוח מלל אוטומטיים .הדבר צפוי להקל על משקיעים ומנפיקים
זרים לפעול בשוק ההון הישראלי ,ולהגביר את קצב הכניסה שלהם אליו .כמו כן ,לסייע בפיתוחו ומיצובו של
שוק ההון הישראלי בזירה הבינלאומית ,ובקירוב לשווקים גלובליים מרכזיים .קידום האסדרה המבקשת
להרחיב את אפשרות הדיווח באנגלית לכלל החברות הנסחרות 8צפוי להוות מכפיל כוח למימוש יתרון זה.
לדעת הרשות ,מעבר לדיווח מובנה והפתרון המגובש לאורו איננו סוגיה טכנית גרידא ,אלא כזו שעליה להיגזר
ממדיניות ברורה ומוגדרת .מדיניות זו מהווה חלק משמעותי מהמאמץ המתמשך של הרשות ליישם מודרניזציה
בדיווחי החברות ולשפר את הגישה והשימושיות של גילויי החברות המדווחות למשקיעים.
לפיכך ,מסמך היוועצות זה יחולק לשלושה חלקים מרכזיים:
א.
ב.
ג.

תיאור המדיניות המוצעת;
תיאור הפתרון המוצע ,אשר נגזר בין היתר מהאתגרים וממטרות המדיניות המוצגות בראשית המסמך;
נספחים ,אשר נועדו להעמיק את הרקע וההיבטים הטכניים הנכללים במסמך זה.

 .2המדיניות המוצעת
פרק זה יסקור את המדיניות המוצעת .הדיון במסגרתו יהא מהותי ולא יתעמק בפרטים הטכניים .דיון טכני
יעשה ביתר הרחבה בפרקים הבאים ובחלק מהנספחים.

https://console.cloud.google.com/marketplace/details/sec -public-data-bq/sec-public-dataset
 8למשל ,במסגרת קידום טיוטת תקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית) ,התשע"ט.2018-
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הפרק יאורגן באופן הבא :סעיף  2.1יציג את עיקרי המצב הקיים בישראל בהתייחס למדיניות ,ו 2.2-יתאר את
עיקרי האתגרים במצב הנוכחי .לאחר מכן ,סעיף  2.3יציין ויסביר את מטרות המדיניות המרכזיות לעומת המצב
הקיים ,ואת עיקרי השיקולים שנלקחו בחשבון בגיבושה .סעיף  2.4יציג את התחולה המוצעת של המדיניות
וסעיף  2.5יסביר את האופן בו המדיניות המוצעת עונה על האתגרים במצב הקיים שהוצגו בסעיף .2.2

 .2.1דיווח כספי אלקטרוני – עיקרי המצב הקיים בישראל
כאמור לעיל ,כיום ,הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בישראל מדווחים באמצעות קובץ  PDFעל גבי
טופס דיווח אינטרנטי במגנ"א .לצד זאת ,עם אימוץ  IFRSב ,2008-הותאמה דרך הדיווח של התאגידים
באמצעות טופס הדיווח (המכונה ת )930בו הם נדרשים להזין חלק מהנתונים הכספיים שבדוחות .לאחר מכן,
הנתונים הכספיים שהוזנו בטופס זה מתורגמים במערכות הרשות לקובצי  XBRLו ,Excel-הניתנים להורדה
ממערכת מגנ"א ללא עלות 9.בתחילה כלל הטופס חלק מנתוני הדוחות הכספיים ושל ביאורים נבחרים .עם הזמן,
מספר השדות בטופס האלקטרוני צומצם ,כך שכעת הוא כולל  50שדות מסכמים בלבד .בפרט ,הביאורים
לדוחות הכספיים אינם מדווחים באופן זה.

מטבע הדברים ,ההיקף המצומצם של השדות המדווחים בטופס האלקטרוני אינו מאפשר דיווח מובנה של
סעיפים ופריטים הייחודיים לענף או לאופי הפעילות של החברה .זאת ,אף שמבחינה טכנית  XBRLמאפשר
גמישות זו.

 .2.2האתגרים המרכזיים במצב הנוכחי
המצב הנוכחי מסב למשתמשים השונים בדוחות מגוון אתגרים .בין היתר ,קושי למשקיעים ואנליסטים,
מקומיים וביתר שאת זרים ,לבצע ניתוחים והשוואות בין פרמטרים של תאגידים .כמו כן ,התמודדות עם איכות
הנתונים הכספיים בהם אנליסטים ומשקיעים משתמשים בפועל ,לנוכח גורמים שונים שעשויים לפגום בה .להלן
יפורטו האתגרים העיקריים הנובעים מהמצב הנוכחי:
א.

יכולת מצומצמת לשלוף נתונים כספיים מהימנים במהירות
לרוב ,משקיעים מבססים את החלטותיהם על ניתוחים כמותיים ,ובכלל זאת על השוואות בחתכי חברה,
ענף וזמן .הם עושים זאת בעיקר תוך שימוש בגיליונות נתונים אלקטרוניים .השלב המקדים למלאכת
האנליזה הינו איסוף הנתונים הכספיים אודות החברה הנבדקת .ברם ,לעיתים קרובות שלב זה נדרש
לתשומות רבות.
הגורם העיקרי לכך הוא שהנתונים האמורים נאספים בעיקר ממידע המופיע בגרסאות ה PDF-של הדוחות
הכספיים .אלו קבצים המאופיינים בכך שהמידע בהם איננו מובנה ( – )Unstructuredכלומר ,שהמבנה של
התוכן בהם איננו מסודר באופן מוגדר היטב (בניגוד ,למשל ,למידע המאורגן בגיליון נתונים אלקטרוני).

 9בשנת  2007אישר ארגון International XBRLאת הגרסה הישראלית לשפת הדיווח  ,XBRLכפי שהוגשה על ידי הרשות לניירות
ערך .גרסה זו תורגמה על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות .היא הופעלה במסגרת מערכת הדיווחים מגנ"א.
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כתוצאה מכך ,שליפה אוטומטית של הנתונים מקבצים אלה איננה פשוטה .בפרט ,הפעלת אלגוריתמים
לאיתור נתונים ספציפיים בהם הינה מורכבת.
לפיכך ,על מנת לבצע ניתוחים השוואתיים נדרשים האנליסטים לפתוח את קובצי ה PDF-של הדוחות
הכספיים הרלוונטיים ,לאתר בכל אחד מהם את הערכים להשוואה ,ולהעתיק אותם לגיליונות
אלקטרוניים באופן ידני .הסרבול שבדבר מקשה על היכולת להפיק מהנתונים בדוחות תובנות במהירות.
אחד הפתרונות לסרבול זה הוא שימוש בשירותי הספקת נתונים פיננסיים .משתמשי שוק רבים משתמשים
בהם כדי לייצא נתונים כספיים לגיליונות אלקטרוניים במהירות ובאופן אחיד .ברם ,גם הם אינם
מעניקים לאתגר האמור מענה מוחלט הן מפני שהמידע הניתן על ידם אודות כל תאגיד הינו חלקי ,גם
מקום בו שירותי הספקת הנתונים הכספיים מוסיפים על נתוני ה XBRL-המדווחים במגנ"א נתונים
נוספים מתוך דוחות התאגיד שבקובץ ה .PDF-והן מפני שחלק משירותים אלה מציגים נתונים ברמת

ב.

ג.

מהימנות נמוכה יחסית עבור תאגידים ישראלים ,כפי שיפורט בהמשך.
יתר על כן ,הצורך להשתמש בשירותים אלה משית על משתתפי השוק עלויות ,שעלולות להיות
משמעותיות.
מחסום שפה מביא לקושי של משקיעים זרים להיחשף לשוק.
משקיעים ואנליסטים זרים אשר אינם נמנים על קוראי השפה העברית מוגבלים ביכולתם לאסוף נתונים
אודות התאגידים הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,אף אם ברצונם לשלוף נתונים כמותיים
בלבד .זאת ,משום שמרבית התאגידים מדווחים בעברית בלבד.
הגם שמשקיעים ואנליסטים זרים יכולים מבחינה טכנית לתרגם את הדוחות לשפת האם שלהם (או לשפה
אחרת כגון אנגלית) תוך היעזרות בכלי תרגום דיגיטליים – הצורך לעשות כן הופך את הליך איסוף המידע
מהדוחות למסורבל יותר ,ומהווה מקור פוטנציאלי נוסף לשגיאות.
במקרה זה אין באפשרות להוריד את הנתונים הכספיים המובנים באמצעות המגנ"א כדי לסייע וזאת נוכח
מיעוט השדות הנדרשים כיום ,וכפי שיורחב להלן.
המספר המצומצם של השדות המדווחים כמידע מובנה עלול לצמצם את החשיפה הפוטנציאלית של
משקיעים זרים לשוק.
כאמור ,היקף המידע שהתאגידים הישראליים מדווחים באופן מובנה הינו מצומצם .לפיכך ,מרבית
האנליזות המבוססות על דוחות כספיים אינן יכולות להסתפק בו ,ונדרשות לנתונים נוספים .בניסיון
להתמודד עם בעיה זו ,חלק משירותי הספקת הנתונים הכספיים מוסיפים על נתוני ה XBRL-המדווחים
במגנ"א נתונים נוספים ,המופיעים בדוחות התאגיד שבקובץ ה .PDF-אולם אף בהינתן תוספות אלו,
המידע המופיע בשירותים אלה על תאגידים ישראלים הוא חלקי בהשוואה לנתונים המופיעים אודות
תאגידים הנסחרים בשווקים אחרים.
להערכת הרשות ,היקף הנתונים המצומצם עשוי לצמצם את החשיפה של משקיעים זרים לשוק .הנימוק
העיקרי לכך הוא טכני במהותו .לא אחת ,משקיעים ואנליסטים נחשפים לתאגידים חדשים אגב ניתוח
אפשרויות השקעה או תמחור ,המתבצע באמצעות הרכבה של קבוצות השוואה בינלאומיות .מבחינה
מעשית ,הם בוחרים את התאגידים שיהוו חלק מקבוצות אלה על פי מאפייני הפעילות שלהם ,או לאור
המאפיינים הכספיים שלהם .היעדר נתונים אודות הפרמטרים אותם היו רוצים להשוות מביא לכך
שתאגיד שעשוי היה להיות רלוונטי להשוואה ,איננו נכלל בה.
7

ד.

להערכת הרשות ,לסוגיה זו פוטנציאל להגביר באופן משמעותי את החשיפה של השוק המקומי לשחקנים
זרים.
מהימנות הנתונים בהם שחקני השוק משתמשים בפועל.
לעיתים ישנו חוסר התאמה בין הנתונים המופיעים בדוחות המדווחים בפורמט ה PDF-לבין אלה בהם
אנליסטים ומשקיעים משתמשים בפועל .הרשות סבורה כי שני גורמים מרכזיים מביאים לכך –
 שיטת ההגשה באמצעות טופס .מבחינה טכנית ,הזנת נתונים בטופס המומר ל XBRL-באופן ידני
פותחת פתח לשגיאות דפוס והקלדה בהקשר זה יש לציין כי הנוסח המחייב את התאגידים הוא זה
המופיע בקובץ ה.PDF-
בדיקות מדגמיות שערכה הרשות העלו כי ,בעבר אותרו בטפסים מאות טעויות בהשוואה לדוחות
המוגשים ב .PDF-לרוב ,הטעויות התבטאו במספרים שגויים או בטעויות בסימון הכיוון של הפריט
הרלוונטי (כגון ,סימון שגוי של מינוס או פלוס) .לעיתים בוצעו טעויות כתוצאה מהבדלים בין הפריטים
בדוחות הכספיים של התאגיד הספציפי לבין רשימת השדות שהופיעה בטופס .להערכת הרשות,
טעויות אלה נבעו בעיקר בשל הצורך להזין היקף גדול של נתונים באופן ידני בטופס ,ולעיתים משום
שאת ההזנה מבצע גורם בחברה שאינו בהכרח בעל ידע בנושא דוחות כספיים (לעיתים ,הדיווח של
הדוחות בטופס במגנ"א מתבצע על ידי עורכי דין של החברה או מזכיר החברה) .צמצום היקף השדות
גרם לירידה משמעותית בשיעור הטעויות ,ובדיקות שערכה הרשות העלו כי הוא עומד כיום על שיעור
זניח.
 טעויות וחוסרים במאגרים של חלק מספקי הנתונים הפיננסיים הנפוצים .כאמור ,ההיקף המצומצם
של השדות המופיעים בדיווח ה XBRL-במגנ"א מביא חלק מספקי הנתונים הפיננסיים הנפוצים
להוסיף עליהם נתונים נוספים ,באמצעות העתקת מידע מהדוחות הכספיים באופן ידני .כתוצאה מכך,
לעיתים הנתונים המצויים במאגרים אלה לוקים בטעויות ובחוסרים רבים.
כך למשל ,השוואה שביצעה הרשות בין שלושה מאגרי מידע באשר לנתון הרווח התפעולי בשנה
מסוימת ,העלתה כי ב 25%-מהמקרים נמצאו הבדלים בין המאגרים ,וב 6%-מהמקרים נתון זה כלל
לא הופיע באחד או יותר מהם .המחשה נוספת לסוגיה זו ניתן למצוא בשני מחקרים אשר השוו בין
נתוני  XBRLשל חברות אמריקאיות ובין הנתונים המקבילים שהופיעו אצל ספקי מידע פיננסי אשר
אינם משתמשים בנתונים אלה .המחקרים הללו מצביעים על פערים ניכרים בין הנתונים משני
המקורות .מחקר שהשווה נתונים מול שלושה ספקי מידע מובילים ,מצא כי הם השמיטו 50%
מהנתונים הכספיים ,וכי בנתונים שלא הושמטו ,בכ 5-8%-מהנתונים שרר חוסר התאמה10.
להערכת הרשות ,שני גורמים אלה הביאו ומביאים חלק מהאנליסטים והמשקיעים לחשוש מטעויות
פוטנציאליות כתוצאה מהשימוש בנתונים המונגשים כמידע מובנה .זאת ,בין אם הם מורידים את
נתוני ה XBRL-באופן ישיר מהמגנ"א ובין אם הם מייצאים את הנתונים משירותי הספקת המידע.
כתוצאה ,רבים מהם נוהגים לבצע בדיקה כפולה אל מול הדוחות הכספיים בפורמט ה ,PDF-במטרה

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2253638 10
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2304473
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להגביר את הביטחון שלהם בכך שתקלה מעין זו לא תתקיים .התנהלות כאמור פוגעת ביעילות
השימוש בנתונים ומהווה תמריץ שלילי לביצוע אנליזה לחברות ישראליות.
השימושיות והרלוונטיות של הדיווח המובנה לתאגיד.
השדות שהתאגידים מדווחים כיום באופן מובנה הם "כלליים" .בפרט ,לא נמנים עליהם פרמטרים
הקשורים למאפיינים ספציפיים של התאגיד.
לא אחת ,המידע שמועבר כך אינו שימושי באופן המספיק לשם קבלת החלטות לאורו .הדבר מתחדד
בעיקר בענפים בהם מקובל דיווח של פרמטרים ייחודיים ספציפיים (כגון נתוני  NOI ,EBITDAוFFO -
בענף הנדל"ן המניב) .בהיעדרם ,היכולת להשוות בין ביצועים של חברות ,ואף להבין את התופעות
הכלכליות שדוח של תאגיד ספציפי מציג ,היא מוגבלת.

ה.

מס'

שאלה

.1

האם אתם מסכימים כי העובדות או הטענות המופיעות כאתגרים במצב הקיים אכן מהווים
אתגרים שראוי לתת להם מענה? אם לא ,ציינו באשר לאילו אתגרים אינכם מסכימים ,ונמקו
את טענתכם.

.2

האם אתם סבורים שהמצב הקיים כרוך באתגרים משמעותיים נוספים?
אם כן ,ציינו מהם ונמקו את טענתכם.

 .2.3מטרות המדיניות המוצעת
המדיניות המופיעה במסמך היוועצות זה תכליתה להתמודד עם האתגרים שתוארו לעיל ,ככל הניתן .במסגרתה,
מוצע כי תאגידים יעברו לדווח את הדוחות התקופתיים שלהם ,כמידע מובנה ,באופן הדרגתי .על מנת להשיג
זאת ,להלן תפורטנה המטרות המרכזיות למדיניות ,ועיקרי השיקולים שנלקחו בחשבון בגיבושה:




מטרה א' :שיפור ההנגשה לציבור של מידע דיגיטלי מהימן
המדיניות מבקשת להקל על המשתמשים במידע – אנליסטים ומשקיעים ,ובכלל זאת כאלה שאינם
דוברים את השפה העברית ,וכן על רגולטורים – לגשת לנתונים כספיים של תאגידים ישראלים נסחרים.
על מנת לעשות זאת ,הפתרון הטכני שיגובש כחלק מהמדיניות נדרש לקחת בחשבון את הסטנדרטים
הבינלאומיים המתקדמים הנוגעים לדיווח עסקי דיגיטלי ותקשור (קומוניקציה) של מידע כספי.
על המדיניות להביא לכך שבבואם לפעול בארץ ,משקיעים ומנפיקים זרים לא ידרשו לבצע היקף רחב של
שינויים והתאמות בדרכי העבודה שלהם בשווקים זרים .בנוסף ,נדרש כי הגישה למידע העסקי המדווח
כחלק ממדיניות זו לא תהא כרוכה בעלויות גבוהות ,וכי ככל הניתן לא יעשו שינויים תכופים בסטנדרטים
בהם עושים שימוש.
מטרה ב' :להקל על היכולת לנתח בכלים פשוטים את המידע המופיע בדוח הכספי.
כאמור ,ליבת המדיניות קשורה בהעברת המידע העסקי באופן מובנה .הדבר נועד להגביר את היכולת של
המשתמשים במידע זה לנתח אותו .דיווח באופן זה צפוי להפוך את המידע לשימושי ( )Usableיותר,
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בעיקר משום שכך הוא יהפוך נגיש יותר לכלים המבצעים אוטומציה למטלות אנליזה שכיום מתבצעות
באופן ידני ,ומאופיינות בהיותן עתירות עבודה ( )Labor-Intensiveומועדות לתקלות.
מטרה ג' :להקל על היכולת להשוות בין דוחות כספיים.
על מנת להשיג זאת ,המדיניות נדרשת לייעל את הליכי ההשוואה בין נתונים כספיים של תאגידים שונים,
ושל אותו תאגיד בתקופות שונות (חתכי חברה ,ענף וזמן).
בנוסף ,המדיניות נדרשת לקחת בחשבון כי על מנת שניתן יהיה לבצע השוואות כאמור ,הדבר יתבסס על
תוכן משותף מינימלי בין הנתונים הכספיים .ברם ,הדבר צריך להיעשות באופן שלא יביא להשלכות על
המדיניות החשבונאית והיישום שלה.
כמו כן ,המדיניות נדרשת לתת מענה לכך שבין תאגידים שונים קיים וראוי שיתקיים שוני באשר לחלק
מהנתונים הכספיים שרלוונטי עבורם להציג ,ולכך שמעת לעת מתקיימים שינויי תקינה.





שיקולים נוספים.
כחלק מהליך גיבוש המדיניות ,הרשות מבקשת לוודא כי השינויים והדרישות באשר לדיווח האלקטרוני
של דוחות כספיים לא יפגעו בסטטוס המשפטי שלהם כמסמך מחייב .בנוסף ,ככל שיושתו על המדווחים
עלויות נוספות ,על הדבר להיות מצומצם ככל הניתן.

מס'

שאלה

.3

האם אתם מסכימים עם הניסוח והתיאור של מטרות המדיניות כפי שכלולות בסעיף זה?

.4

האם לדעתכם יש מטרות נוספות שראוי לנתח אותן? אם כן ,אנא ציינו אותן.

 .2.4תחולת יישום המדיניות המוצעת
סעיף זה יציג את התחולה המוצעת של המדיניות .עיקריה ,יישום מדורג על כלל הדוחות התקופתיים של
התאגידים הנמנים על מדד תל אביב  ,125שדוחותיהם ערוכים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי (.)IFRS
בנוסף ,מוצע כי המדיניות תחול על כלל הפרקים המופיעים בדוחות התקופתיים ,אולם שחלקים מסוימים יתויגו
באופן מפורט פחות מאחרים (".)"Block Tagging
להלן עיקרי תחולת המדיניות –
א .התאגידים עליהם תחול המדיניות:
הרשות מציעה להחיל את המדיניות על כלל התאגידים הציבוריים הנסחרים במדד תל אביב 125
בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,אשר דוחותיהם ערוכים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי (.)IFRS
בנוסף ,מוצע להתיר ליתר התאגידים לדווח על בסיס וולונטרי ,בהתאם לפתרון שיבחר כחלק ממדיניות
זו.
לפחות בשלב זה ,הרשות איננה מתכוונת להחיל את המדיניות על תאגידים בנקאיים וחברות ביטוח,
ועל חברות דואליות .זאת ,בעיקר מטעמים מעשיים ,הקשורים בשאיפה להביא ליישום המדיניות תוך
פרק זמן קצר יחסית ,בהינתן דרישות הרגולציה והפיקוח הייחודיות המושתות על תאגידים אלה .כמו
כן ,מסמך זה אינו דן בשאלת החלת דיווחים מובנים על קרנות נאמנות.
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בעתיד ,הרשות עשויה לבחון את הרחבת המדיניות לתאגידים נוספים ,קטנים יותר ,ואף להחיל אותה
באופן זה או אחר על כלל החברות המדווחות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
ב .יישום בשלבים:
הרשות מציעה כי המדיניות תיושם בשלבים .תחילה באופן וולונטרי ,אשר יאפשר לתאגידים שיבחרו
בכך לצבור ניסיון בשימוש בטכנולוגיה באופן מדורג .בהמשך ,עם התקדמות הליכי החקיקה והתקינה
בנושא ,כמו גם הניסיון שיצברו שחקני השוק ,המדיניות תיושם באופן מנדטורי.
בפרט ,הרשות מתכוונת לפעול לקידום הליכי חקיקה שיאפשרו להחיל באופן מנדטורי דיווח זה עבור
תקופות פיסקליות המתחילות בינואר  2023ואילך.
ג .הדוחות התקופתיים עליהם תחול המדיניות:
הרשות מציעה להחיל את המדיניות על כלל הדוחות הכספיים – הן על דוחות הביניים ("רבעוניים") והן
על אלה השנתיים.
ד .חלקי הדוחות עליהם תחול המדיניות:
הדוחות המרכזיים שמדוחים התאגידים – הרשות מציעה להחיל את המדיניות המתוארת על הדוחות
הבאים :דוח על המצב הכספי (מאזן) ,דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר (דוח רווח והפסד) ,דוח
על השינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים.
יתר הפרקים המופיעים בדוחות הביניים והשנתיים שמדווחים התאגידים – ובפרט על הביאורים,
תיאור עסקי התאגיד ,דוח הדירקטוריון וההצהרות .מוצע כי לפחות בשלב ראשון ,חלקים אלה יוכלו
להיות מתויגים באופן מפורט פחות מכפי שנעשה במסגרת הדוחות הכספיים (תיוג גס ב"-בלוקים" –
" .)"Block Taggingזאת לאור האופי הטקסטואלי-נראטיבי של פרקים אלה ,אשר סימון של חלקים
עיקריים בהם עשוי להקל על ההתמצאות במסמך ואילו סיווג מפורט שלהם כמידע מובנה עשוי להיות
מורכב למדי מבחינה טכנית .בנוסף ,שוני בין תאגידים באשר למידע המופיע בביאורים עשויה להביא
לשונות רבה בין ענפים שונים ,ומורכבות בהשוואה בין תאגידים שונים.
סוגיית ההתמודדות עם מאפיינים ייחודיים לתאגיד כאמור תוצג בהמשך המסמך ,בין היתר בסעיף 3.4
להלן.
להרחבה באשר לעיקרי השיקולים באשר להיקף יישום המדיניות המוצעת ,ראו נספח ב'.

מס'

שאלה

.5

האם אתם מסכימים שעל המדיניות להיות מיושמת בשלבים – ראשית באופן וולונטרי ורק
לאחר מכן באופן מנדטורי?

.6

האם אתם מסכימים שראוי שהמדיניות תוחל באופן מנדטורי על התקופות הפיסקליות
המתחילות בינואר  2023ואילך?

.7

האם אתם מסכימים כי על המדיניות לחול תחילה באופן מנדטורי על כלל התאגידים הנמנים
על מדד ת"א  125בבורסה לני"ע בתל אביב (בניכוי חברות בהתאם לקריטריונים המופיעים
בשאלה הבאה)?
אם לא ,אנא ציינו על אילו מנפיקים עליה לחול או שלא לחול ,ונמקו את טענתכם.
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מס'

שאלה

.8

האם אתם מסכימים כי על המדיניות לחול ,לפחות בשלב ראשוני ,רק על תאגידים שדוחותיהם
ערוכים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי ( .)IFRSבפרט ,כי עליה שלא לחול על תאגידים
בנקאיים ,חברות ביטוח וחברות ברישום כפול?
אם לא ,נמקו את טענתכם.

.9

האם אתם מסכימים שעל המדיניות לחול על כל הדוחות התקופתיים שמפרסם התאגיד ,דהיינו
הן על הדוחות הרבעוניים והן על השנתיים?
אם לא ,נמקו את טענתכם.

.10

האם אתם מסכימים שיש להחיל את המדיניות על כלל הפרקים המצוינים לעיל ,ובכלל זאת
הביאורים? אם לא ,אנא ציינו על אילו מהדוחות או הביאורים ראוי שלא להחיל את המדיניות
באופן מלא ,ונמקו את טענתכם.

.11

האם אתם מסכימים כי בשלב זה יש להחיל את המדיניות על הביאורים ויתר הפרקים
המופיעים בדוחות התקופתיים והשנתיים באופן מפורט פחות (?)Block Tagging
אם לא ,נמקו את טענתכם.

.12

האם לדעתכם ראוי להרחיב בהמשך את התחולה המנדטורית לתאגידים נוספים מעבר לאלה
המנויים על מדד ת"א  ?125אם לא ,נמקו את טענתכם.

 .2.5האופן בו המדיניות צפויה לענות על האתגרים שהוצגו
להלן יתואר בקצרה האופן בו צפוי אימוץ המדיניות המוצעת להעניק מענה לאתגרים במצב הקיים ,שהוצגו
בסעיף  .2.2יש לציין כי הדיון בסעיף זה איננו טכני ,כפי שהפרקים הבאים יעשו ביתר הרחבה ,אלא מהותי.
א .האתגר :יכולת מצומצמת לשלוף נתונים כספיים מהימנים במהירות.
המענה :יישום המדיניות צפוי לצמצם את היקף התשומות שאנליסטים ומשקיעים נדרשים אליהן כיום
בשלב איסוף הנתונים הכספיים אודות התאגיד הנבדק ,המקדים את מלאכת האנליזה .הגורם לכך הוא
שארגון המידע באופן מובנה צפוי לאפשר שליפה של הנתונים הכספיים הרצויים במידה זו או אחרת של
אוטומציה .לעומת המצב כיום ,הזמן הנדרש לאיתור הנתונים המבוקשים בקובץ ה" ,PDF-גזירתם"
וסידורם בגיליונות נתונים אלקטרוניים ,יתקצר משמעותית .כתוצאה ,השוואת ביצועים פיננסיים
ועסקיים על פני תאגידים ותעשיות ,ולאורך ציר הזמן ,תוכל להיעשות באופן מהיר יותר.
לצד זאת ,ריכוז כלל תוכן הדוח התקופתי בקובץ אחד ,כפי שניתן לבצע בפתרון המוצע להלן ,עשוי להקל
גם על הניתוח של החלקים ה"נראטיביים" יותר בדוחות ,בין היתר באמצעות כלי חיפוש וניתוח שפה
אוטומטיים.
בנוסף ,יישום המדיניות צפוי גם לאפשר לשחקנים קיימים וחדשים להקל על מלאכת האנליזה באופן
ישיר .למשל ,לשירותי הספקת מידע כספי יש כלים אוטומטיים מתקדמים לעיבוד וניתוח נתונים כספיים.
יישום המדיניות יאפשר להם להחיל אותם גם על תאגידים ישראלים.
יתר על כן ,המדיניות צפויה לצמצם את האתגרים בשימוש בשירותי הספקת הנתונים הפיננסיים ,שהוצגו
לעיל .זאת ,שכן ההגדלה המשמעותית של מספר הפריטים שמספקת מגנ"א אודות תאגיד מסוים כמידע
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ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

מובנה והצגתם בצורה מובנית הקלה לשליפה וניתוח ,תמזער את הצורך של שירותים אלה להוסיף מידע
נוסף באופן עצמאי (או תוך סיוע של מתווכים מהשוק הפרטי).
האתגר :מחסום שפה מביא לקושי של משקיעים זרים להיחשף לשוק.
המענה :פרסום כלל הדוח התקופתי כמידע מובנה ,ובפרט בתקן בינלאומי נפוץ ,יאפשר לקוראי דוחות
שאינם דוברי עברית לקרוא את הנתונים הכמותיים המופיעים בהם תוך שהסעיף החשבונאי הרלוונטי
מזוהה ומוצג בשפה הנוחה להם .הדבר צפוי להקל על משקיעים ומנפיקים זרים לפעול בשוק ההון
הישראלי ,ובכך לצמצם את חסמי הכניסה שלהם אליו.
אף אם החלקים ה"נראטיביים" יותר בדוחות יתויגו באופן מפורט פחות (" ,)"Block Taggingהדבר צפוי
להקל על אנליסטים שאינם דוברי עברית להתמצא במסמך .זאת ,על ידי צמצום הסרבול הכרוך באיתור
קטע המלל הרלוונטי ותרגומו באמצעות כלים כגון שירותי תרגום דיגיטליים.
כמו כן ,קידום האסדרה המבקשת להרחיב את אפשרות הדיווח באנגלית לכלל החברות הנסחרות 11צפויה
להוות מכפיל כוח למימוש יתרון זה ,בפרט בנוגע לנתונים טקסטואליים.
האתגר :המספר המצומצם של השדות המדווחים כמידע מובנה עלול לצמצם את החשיפה הפוטנציאלית
של משקיעים זרים לשוק.
המענה :המדיניות צפויה להרחיב באופן משמעותי את היקף הנתונים הכספיים של תאגידים ישראלים
אשר מוצגים כמידע מובנה .סביר שכתוצאה מכך ,שירותי הספקת הנתונים הנפוצים יוכלו להרחיב את
היקף הנתונים הכספיים שהם מציגים עבור תאגידים ישראלים .לדבר פוטנציאל לצמצם את הסיכוי לכך
שבעת הרכבת קבוצות השוואה בינלאומיות תאגידים ישראלים "יסוננו" החוצה מטעמי היעדר נתונים.
האתגר :מהימנות הנתונים בהם שחקני השוק משתמשים בפועל.
המענה :ככל שבעתיד הדיווח יבוצע באמצעות קובץ אחד בלבד ,הדבר יצמצם משמעותית את הפוטנציאל
לשגיאות ,פערים ואי-דיוקים הנובעים מההזנה הידנית הנדרשת כיום.
כמו כן ,ההרחבה המשמעותית של השדות המפורסמים במגנ"א כמידע מובנה צפוי להפחית את הצורך של
חלק מספקי הנתונים הפיננסיים הנפוצים להרחיב את נתוני ה XBRL-המדווחים במגנ"א באמצעות
העתקה ידנית של מידע מהדוחות הכספיים .כתוצאה ,הדבר צפוי לצמצם את השגיאות בנתונים המצויים
במאגרים אלה ,ולהקטין את היקף המידע החסר בהם.
האתגר :השימושיות והרלוונטיות של הדיווח המובנה לתאגיד.
המענה :המדיניות המוצעת צפויה להתממש באופן שיאפשר לתאגידים להשתמש בסעיפים ייחודיים
לצורכיהם .בפרט ,כפי שיתואר בסעיף  ,3.4בהרחבות של הטקסונומיות הסטנדרטיות.
האתגר :אפליה פוטנציאלית של חברות קטנות.
המענה :אתגר זה לא יקבל מענה לפחות בשלבים הראשונים של יישום המדיניות המוצעת .חברות קטנות
תוכלנה ליהנות מתועלות אלה רק אם הן תבחרנה לאמץ דיווח מובנה באופן וולונטארי ,או ככל שבעתיד
הרשות תבחר להרחיב את התחולה המנדטורית של דיווח מובנה לחברות אלה מעבר למתוכנן בשלב ראשון
כאמור לעיל.

 11למשל ,במסגרת קידום טיוטת תקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית) ,התשע"ט.2018-
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מס'

שאלה

.13

האם אתם מסכימים עם התיאור התמציתי של האופן בו המדיניות צפויה לענות על האתגרים
האמורים?
אם לא ,נמקו את טענתכם.

 .3הפתרון המוצע – iXBRL
מבין מגוון החלופות האפשריות לטכנולוגיות דיווח המידע העסקי ,החלופה שהרשות מבקשת לאמץ בישראל
הינה  .iXBRLזאת ,כפי שיוצג להלן בהרחבה ,משום שזוהי חלופה מתקדמת המאומצת באופן נרחב בשווקים
מפותחים בעולם .הרשות מעריכה כי הפתרון המוצע יעניק מענה למגבלות ולאתגרים הכרוכים במצב הנוכחי,
שנסקרו לעיל ,ויענה על מטרות המדיניות כפי שהוגדרו.
עד לתיקון החקיקה ,התאגידים שיישמו את המדיניות באופן וולונטרי ,ידווחו את דוחותיהם התקופתיים
במקביל גם בפורמט ה PDF-הקיים ,אשר מהווה הנוסח המחייב של הדוחות התקופתיים.
פרק זה מחולק לחמישה סעיפים .סעיף  3.1יציג את עיקרי הדרישות שעל הפתרון המוצע לתת להם מענה ברמה
הפונקציונלית ,על מנת שיענה על מטרות המדיניות .לאחר מכן ,סעיף  3.2יציג את דיווח המידע באופן מובנה
כפורמט המוצע למידע במסגרת המדיניות ,ו 3.3-את טכנולוגית  iXBRLלמימוש הפתרון .בהמשך ,סעיף 3.4
ידון בסוגיות הקשורות לטקסונומיה ,ו 3.5-בגישות שונות באמצעותן המדווחים יכולים ליישם את הפתרון
המוצע.

 .3.1דרישות פונקציונליות עיקריות שהפתרון המוצע נדרש לתת להן מענה
לנוכח מטרות המדיניות והאתגרים שהוצגו בפרק  ,2להלן יוצגו בקצרה עיקרי הדרישות שעל הפתרון המוצע
לתת להם מענה ברמה הפונקציונלית:
א .פשטות דיווח עבור התאגידים המדווחים.
 העיבודים שהתאגידים המדווחים ידרשו לבצע כחלק ממימוש המדיניות ,ובכלל זאת מלאכת הפקת
המידע המובנה ,נדרשים להיות ידידותיים למשתמש.
 הפתרון הטכנולוגי נדרש להיות זול מבחינת המשאבים ,כספיים ואחרים ,הנדרשים הן כדי להטמיע
אותו כחלק מהליכי העבודה הארגוניים ,והן כדי ליישם אותו באופן שוטף.

ב.

 הטכנולוגיה הנבחרת נדרשת להיות "פתוחה" לפיתוחים עתידיים .אלה עשויים לנבוע ,בין היתר,
משינויי רגולציה ,תקינה חשבונאית או חידושים טכנולוגיים .בפרט ,על הטכנולוגיה לאפשר גמישות
באשר לסביבה הטכנולוגית והארכיטקטורה של מערכות הבקרה והדיווח הכספי של התאגידים.
 הפתרון נדרש לתת מענה לכך שתאגידים וענפי פעילות מסוימים נדרשים לדווח פריטים ייחודיים.
 הפתרון נדרש לתת מענה להזנת נתונים בשפה העברית.
הקלת הגישה למשתמשים במידע.
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ג.

ד.

בהשוואה לפרקטיקות הנהוגות כיום ,המעבר לפתרון המוצע נדרש שלא לאלץ את המשתמשים לרכוש
ידע ומיומנויות בהיקף משמעותי.
ההטמעה והיישום של הפתרון הנבחר בקרב המשתמשים במידע – ובכללם משקיעים ,אנליסטים
ורגולטורים – נדרשים להיות זולים מבחינה משאבית.
הפתרון נדרש לעשות שימוש בסטנדרטים פתוחים .זאת ,בין היתר כדי להבטיח שהמידע יהא נגיש
למשתמשים זרים ,בקלות ובלא צורך בהתאמות רבות ביחס לסטנדרטים בשווקים מובילים ,וכדי
להקל על היכולת של השוק הפרטי לפתח כלים שישתמשו במידע.
במסגרת הפתרון ,נדרש כי הדוחות יוכלו להמשיך להיות קריאים לבני אדם באופן טבעי (Human-
 .)Readableדהיינו ,שבני אדם יוכלו לקרוא את המידע בקלות ,בדומה לכפי שמתקיים כיום בקובצי
ה ,PDF-ללא צורך בהתקנת תוכנת מחשב שאיננה סטנדרטית.

שיפור הניתוח של דוחות כספיים.
 נדרש כי האופן בו המידע מועבר במסגרת הפתרון ייעל את מלאכת האנליזה .זאת ,בין היתר בהיבטים
הקשורים לפשטות הטמעת המידע בכלים נפוצים לעיבוד נתונים.
 על הפתרון להקל על היכולת לבצע במידע מניפולציות כחלק מהליכי האנליזה.
 על הפתרון להקל על השימוש בבקרות על המידע ואיכותו ,גם ללא הכנסת הנתונים לתוכנות ייעודיות
כגון  .Excelלמשל ,באמצעות התממשקות עם "קוראי" נתונים ייעודיים ,)Viewers( ,המוטמעים
בדפדפן ,או הליכים אוטומטיים לבדיקת זהויות חשבונאיות.
 על הפתרון להקל על רגולטורים בפיקוח על יישום נאות של הוראות החלות על המדווחים .זאת ,בין
היתר ,על ידי התממשקות פשוטה עם תוכנות ושירותים קיימים או כאלה שיפותחו בעתיד ,שיסייעו
להם לעשות זאת.
שיפור היכולת להשוות בין דוחות כספיים.
 על הפתרון להשתמש בטקסונומיה אחידה ככל הניתן (הרחבה באשר למושג זה ניתן למצוא בנספח
א') .ברם ,הדבר צריך להיעשות תוך גמישות לצרכים והמאפיינים הייחודיים לענפים ותאגידים
מסוימים.
 הפתרון המוצע נדרש להקל על משתמשי הדוחות הכספיים את ההשוואה בין נתונים של דוחות
כספיים בחתכי חברה ,ענף וזמן .זאת ,תוך צמצום הסיכוי לטעויות בביצוע השוואות כאמור.

 .3.2דרישות עיקריות – הפורמט של הפתרון המוצע
לנוכח מטרות המדיניות והדרישות הפונקציונליות כאמור ,הרשות סבורה כי על הפתרון המוצע להיות
מבוסס ככל הניתן על פורמט של מידע מובנה ,תוך מזעור היקף המידע המדווח שאיננו מאורגן באופן מובנה.
ברם ,על פי הדין הקיים חלה חובה לדווח בקובץ  .PDFכיון שלא נראה שקיים פתרון טכני פשוט וזמין
המאפשר לתייג כחלק מקובץ  PDFתוכן כמידע מובנה ,התאגידים 12ידווחו הן בפורמט ה PDF-הקיים
והמחייב משפטית ,והן בפורמט מובנה.

 12למשל ,ר'  ,http://www.xbrl.org.uk/resources/whitepapers/inlineXBRL -benefits-v1.pdfעמ' .9
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יש לציין כי הרשות מכירה בכך שקובצי  PDFמאופיינים בתכונות שמשתמשים מסוימים ,בהם משקיעים
קמעונאיים ,סבורים שהן מועילות .לשם המחשה ,הם קלים להורדה וארכוב במחשב האישי ,באופן המאפשר
נגישת אליהם גם כאשר המשתמש אינו מחובר לרשת האינטרנט .אולם להערכת הרשות ,הפתרון המוצע
מאפשר פונקציונליות דומה .יתרה מזאת ,ההמרה של הפתרון המוצע לקובץ  ,PDFככל שהמשתמש ירצה
לעשות כן ,הינה פשוטה ומהירה לביצוע.
לפיכך ,הרשות תפעל לקידום תיקון חקיקה אשר יאפשר דיווח באמצעות מידע מובנה בלבד וללא קבצי .PDF

 .3.3טכנולוגיה מוצעת
לאחר בחינה של הטכנולוגיות המרכזיות הרלוונטיות למימוש מדיניות זו ,שעיקריה מופיעים בנספח ג',
מציעה הרשות לממש את המדיניות באמצעות טכנולוגיית  .)iXBRL( Inline XBRLזאת ,בין היתר לאור
המענה שהיא מעניקה לאתגרים שתוארו לעיל ,והיישום הנרחב שלה בעולם לצרכים אלה ,בפרט בשווקים
מפותחים .זאת ועוד ,טכנולוגיה זו הפכה לסטנדרט בינלאומי בתחום הדיווח הכספי ,מה שצפוי להקל על
הנגשת הנתונים למגוון רחב של משקיעים זרים .בנוסף ,המידע במסגרתה ניתן להמרה פשוטה לפורמטים
וקבצים אחרים ,כגון  SQLאו  ,Excelמה שצפוי להקל על השימוש בו.
בהפשטה ,במסגרת  iXBRLמוטמעות תגיות  XBRLבתוך דף אינטרנט (קובץ  )XHTMLהמכיל את התוכן
של הדוח התקופתי .תגיות אלה "מסמנות" במסמך את הנתונים עצמם ,כך שניתן לשלוף אותם ממנו באופן
אוטומטי 13.על אף התיוג של המידע ,הדוח קריא על ידי אדם ( )Human-Readableבאמצעות דפדפנים
סטנדרטיים .מבחינה ויזואלית ,המסמך נראה כפי שעיצב אותו התאגיד ,אולם אפשרויות העיצוב מוגבלות
יותר מכפי שניתן לבצע במסמכי  .PDFכאמור ,שווקים מסוימים ,כגון זה האמריקאי ,פיתחו קורא ()Viewer
ייעודי המאפשר לצפות ולנווט בתיוגים על גבי דף האינטרנט ולבצע פעולות שונות.
במונחים של ביצוע השוואה ,החלקים המספריים ה"עיקריים" הינם קלים יותר להשוואה ,בתנאי שיש מידה
מסוימת של סטנדרטיזציה בטקסונומיה ,לעומת הביאורים בדוחות הכספיים .זאת ,משום שהאחרונים הינם
ייחודיים לכל ענף ומדווח ,דבר המהווה אתגר ביכולת לבצע השוואה.
לצד זאת ,הפתרון נדרש לתת מענה גם ליתר הפרקים בדוחות הכספיים.

מס'

שאלה

.14

האם אתם מסכימים כי האפשרות המוצעת ( )iXBRLהיא הרלוונטית והמתאימה ביותר עבור
יישום מדיניות זו? אם לא ,נמקו את טענתכם והציגו חלופה מועדפת.

 .3.4טקסונומיה מוצעת
בהפשטה ,טקסונומיות הן מילונים אלקטרונים המגדירים את רכיבי הדיווח העסקי ואת הקשרים בין
הרכיבים הללו .באופן זה ,כל נתון מתויג מקבל משמעות .להסבר אודות המושג טקסונומיה ,ראו נספח א'.

http://www.xbrl.org.uk/resources/whitepapers/inlineXBRL-benefits-v1.pdf 13
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דיווח המידע המובנה האלקטרוני תלוי בין היתר בטקסונומיה .משום שהמדיניות המוצעת חלה רק על
תאגידים המדווחים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי ( ,)IFRSמוצע כי המידע יתויג במסגרתה תוך
שימוש בטקסונומיה הישראלית של .IFRS
הטקסונומיה הישראלית של  IFRSמעודכנת מדי כשנה ,תוך התבססות על הטקסונומיה של IFRS
שמפרסמת הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ,)International Accounting Standards Board( IASB
בתוספת מספר שדות הנדרשים על פי החקיקה והתקינה המקומית .הטקסונומיה כוללת גם תרגום של
המונחים הרלוונטיים לעברית ,כפי שביצע ומבצע המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ,בסיוע הרשות14.
בהקשר זה ,אחת הסוגיות המרכזיות הינה האופן בו תורחב הטקסונומיה הסטנדרטית של  IFRSעל מנת
לתת מענה לצורכי הדיווח הייחודיים של תאגידים שונים .לדעת הרשות ,לא סביר שניתן יהיה להעריך מראש
את זהותם של כלל הפריטים שתאגידים עשויים להידרש או לבקש לדווח במסגרת דוחותיהם הכספיים.
כתוצאה ,ניסיון לבנות "ספריה" שתעניק מענה לכל צורכי הדיווח של כל אחד מהתאגידים צפוי להיכשל.
לפיכך ,מוצע כי תאגידים יהיו רשאים להרחיב את גרסת הטקסונומיה הסטנדרטית של  IFRSשתפרסם
הרשות או מי מטעמה ,ככל שהדבר יהא נחוץ.
עם זאת ,מוצע כי ההרחבות לטקסונומיה הסטנדרטית תבוצענה בהתאם לכללים אחידים .שאחרת ,תיוג
המידע באופן זה עשוי לא להיות שימושי דיו ככלי להשוואות בחתכים שונים – מה שעלול להביא לכך
שמטרות המדיניות לא תמומשנה.
להערכת הרשות ,בהתאם לפרקטיקות מיטביות ( )Best Practiceבנושא זה ,ראוי שהנחיות אלה תתבססנה
על עיגון ( )Anchoringהגילוי הייעודי של הישות לפריט ספציפי בטקסונומית הבסיס ,לו יש המשמעות
החשבונאית הקרובה ביותר .כחלק מכך ,התאגידים יגדירו במפורש את הקשר (למשל – אריתמטי) בין כל
מושג בטקסונומית ההרחבה למושג בטקסונומית הבסיס 15,פרט ליוצאי דופן ספציפיים שיוגדרו בעתיד.
משום שהמדיניות המוצעת חלה על כלל פרקי הדוחות התקופתיים ,מטעמים מעשיים מוצע שהתיוג של
הפריטים החשבונאיים ,ובכלל זאת הטקסונומיה המוצעת הנגזרת ממנו ,יבוצעו תוך הבחנה בין שניים:
א .בדוחות הכספיים העיקריים (דוח על המצב הכספי ,דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר ,דוח על
השינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים) ,כל אחד מהמספרים המופיעים יתויג באופן נפרד.
כך ,חלקים אלה בדוח יתויגו באופן מפורט.
ב .ביתר פרקי הדוח התקופתי ,ובכלל זאת בביאורים – באמצעות תגית בודדת להיקף נרחב יחסית של
נתונים ,בהתאם לכללים שייקבעו בעתיד (" .)"Block Taggingעל אף התיוג ה"-גס" כאמור ,התאגידים
יהיו רשאים לתייג את הביאורים באופן פרטני תוך שימוש בטקסונומית  ,IFRSאו בכללים ייעודיים
שיפותחו לשם כך.

14למשל ,ר'
http://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7
%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/175/2007/Pages/XBRL-revolution-advanced-a-step-further.aspx
 15למשל ,ר' https://www.xbrl.org/guidance/esd-main/

17

להרחבה באשר לסוגיות נוספות הקשורות בטקסונומיה של דיווחים כספיים ,פרט לאלה המופיעות לעיל,
ראו נספח א'.
מס'

שאלה

.15

האם אתם מסכימים כי ראוי שהטקסונומיה במסגרת המדיניות תהיה מבוססת על
הטקסונומיה הישראלית של  ?IFRSאם לא ,אנא נמקו.

.16

האם אתם מסכימים כי ראוי שהתאגידים יהיו רשאים להרחיב בעצמם את הטקסונומיה
הסטנדרטית שתפרסם הרשות או מי מטעמה ,אולם שהרשאה זו תינתן תחת כללים אחידים?
אם לא ,אנא נמקו.

.17

האם אתם מסכימים כי ראוי להשתמש בפתרון ה ?Anchoring-אם לא ,אנא נמקו.

.18

האם אתם מסכימים כי ראוי לתכנן את הטרמינולוגיה הסטנדרטית תוך חלוקה בין הדוחות
הכספיים העיקריים ,שיתויגו באופן מפורט ,לבין יתר פרקי הדוח התקופתי שיתויגו באופן
מפורט פחות? אם לא ,אנא נמקו.

 .3.5גישות ליישום הפתרון על ידי המדווחים
מבחינה טכנית ,התאגידים המדווחים יכולים ליישם את הפתרון האמור תוך שימוש במגוון גישות .ביכולתם
לעשות זאת ,בין היתר ,באמצעות תוכנות ייעודיות להמרת דיווחים מפורמט מסורתי לפורמט  ,iXBRLתיוג
על ידי חברה חיצונית או הטמעת תיוג הנתונים במערכות המידע של החברה המדווחת .לפירוט אודות גישות
שונות ליישום הפתרון ראו נספח ד'.
להערכת הרשות ,מדווחים שונים עשויים להעדיף להשתמש בגישות שונות .הגישה המתאימה ביותר עבור
תאגיד מסוים תלויה ,בין היתר ,בהיקף המידע שעליו להעביר ,בקיום של מאפיינים ייחודיים בדוחות
הכספיים שלו ושל הענף שהוא נמנה עליו ,וביכולתו להתמודד עם יצירה עצמאית של קובץ .iXBRL
משום שיישום הפתרון המוצע אינו בהכרח דורש הכרעה באשר לגישה אחת בלבד ,הרשות סבורה כי ראוי
שתאגידים יהיו חופשיים באשר לגישת הדיווח (במובן האמור לעיל) בה הם רוצים לעשות שימוש.
כפי שמוצג בנספח ד' ,מחקר מקיף שערכה  ESMAבנושא העלתה כי העלות התוספתית הסופית למדווח של
הפתרונות עשוי להגיע לכל היותר לעשרות אלפי דולרים לדיווח ,וזאת עבור חברות מורכבות במיוחד ,ותוך
שקלול העלויות של ימי העבודה הפנימיים של החברות במונחי עלויות אירופיות ,הגבוהות מאלה
המתקיימות בישראל .מצד שני ,סביר שההתאמה של הפתרון לדרישות המקומיות ,ובייחוד לשפה העברית,
תהא כרוכה בביצוע התאמות מסוימות ,שתהיינה להן השלכות תקציביות .לצד זאת ,יש לקחת בחשבון גם
את מגמת ירידת העלויות ככל שהזמן עובר .לפיכך ,להערכתנו עבור מרבית התאגידים העלות בפועל צפויה
להיות נמוכה יותר באופן משמעותי.
מס'

שאלה

.19

האם אתם מסכימים כי ראוי בשלב ראשון שלא לפתח תבנית או טופס? אם לא ,אנא נמקו.
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 .4נספחים
 .4.1נספח א' – מושגי יסוד הנוגעים ליישום המדיניות המוצעת
בחלק הבא נתאר את המונחים המרכזיים הקשורים ליישום המדיניות המוצעת הנחוצים לצורך הבנת הרציונל,
הפתרונות המוצעים והשיטות האפשריות ליישום.
א .מידע מובנה ()Structured Data
מידע מובנה הינו מידע אשר כל חלקיו נמצאים בשדות מופרדים ובעלי הגדרת סוג נתון (מספר ,טקסט,
תאריך וכו') .לעומת זאת ,מידע שאינו מובנה יכול להכיל את אותו אוסף נתונים ,אך אינו מופרד לחלקיו,
כך שחילוץ הנתונים מתוכו דורש עיבוד .ניתן להמשיל זאת להבדל בין עבודה עם טבלה בקובץ Excel
(מידע מובנה) אל מול עבודה עם צילום מסך של אותה טבלה (מידע שאינו מובנה).
לפיכך ,מידע מובנה מאופיין בהיותו נגיש מאוד לאלגוריתמי חיפוש ,וזמין לעיבודים ,סכימות ,ניתוח גרפי
ותהליכי אנליזה אחרים שמחשב מבצע באופן יעיל .לעומת זאת ,מידע שאינו מובנה אינו זמין לחיפוש
ואנליזה .יתרה מזאת ,על מנת להפיק ממנו תובנות יש להמיר אותו למידע מובנה .בחלק גדול מהמקרים,
המרה זו איננה טריוויאלית – למשל ,משום שהיא דורשת לקרוא צילום מסך ,או להסיק מהאופן בו תוכן
מסודר מהו הנתון הרלוונטי – ועל כן מבוצעת על ידי אדם .הליך זה של המרה אינו יעיל ,וכרוך בהקצאת
משאבי זמן או כסף.
על כן ,בביצוע ניתוחים כמותיים ישנה חשיבות רבה לכך שכל המידע יהא זמין כמידע מובנה .מידע שאיננו
מובנה גורם לכך שמלאכת האנליזה תהפוך ממשימה מיידית ,שניתן לבצע בה אוטומציה בקלות ,לכזו
שדורשת התערבות אדם .הדבר נכון בפרט בהקשר של ניתוחים כספיים המבוססים על מידע הכלול
בדיווחים כספיים .דיווחי התאגידים המפוקחים על סוגיהם השונים ,ובעיקר הדוחות הכספיים ,הינם
אחד ממשאבי המידע החיוניים ביותר בשוק ההון .זאת ,הן עבור המשקיעים ,הן עבור המתווכים
(אנליסטים ,גורמי הביקורת ,יועצים ,מנהלי תיקים וכו') ,הן עבור התאגידים המדווחים עצמם והן עבור
הרגולטור .שימוש במידע מובנה בדוחות אלו מאפשר לעבור מדוחות נראטיביים לשדות נתונים,
המאפשרים לעבד ולנתח באופן יעיל את הנתונים הכספיים.
להלן מצוינות בקצרה מספר תועלות בדיווח המובנה ,בחתך המשתמשים השונים בדיווח –




התאגיד המדווח:
-

דיווח מובנה זמין לעיבוד מחדש לפורמטים שונים ,במהירות ולפי הצורך – בין אם הוא

-

רגולטורי או פנימי-ניהולי.
בארכיטקטורות טכנולוגיות מסוימות ,דיווח מובנה עשוי לאפשר שליפה אוטומטית של נתונים
ממערכות המחשוב של החברה.

מתווכים ומשקיעים:
-

דיווח מובנה מאפשר משיכת נתונים מהירה וזולה.
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דיווח מובנה מאפשר ניתוח יעיל ברמת הדוח הבודד ,כמו גם עשוי לאפשר ביצוע של השוואות
על רצף הזמן וביחס לתאגידים אחרים.

רגולטור:

 דיווחים מובנים ניתנים לאחסון וארכוב בצורה יעילה. דיווח מובנה מאפשר ניתוח מהיר ברמת הדוח הבודד ,כמו גם עשוי לאפשר ביצוע של השוואותעל רצף הזמן וביחס לתאגידים אחרים.
ניתן ליישם דיווח מובנה תוך שימוש מספר רב של סוגי קבצים ,תוכנות ופורמטים ,ובכלל זאת באמצעות
 Excelאו  .XMLלשם המחשה ,חלק מדיווחי קרנות הנאמנות בישראל מבוצעים כיום באמצעות קובצי
.Excel
ב .מידע מובנה מתויג ()Tagged Data
נהוג לסבור כי נוסף על היות המידע מובנה ,ניתוח יעיל שלו דורש שיהיה גם מתויג .בהקשרנו ,תגית הינה
מזהה ( )Identifierקריא על ידי מחשב ,המקושר לפריט מידע עסקי .כך למשל ,בדיווחים הכספיים תגית
כאמור יכולה להתייחס לסעיף החשבונאי הרלוונטי (הון עצמי ,רווח תפעולי ,הכנסות וכו') ואף למספרו
בתקינה החשבונאית .מעבר להגדרות אלה תיוג הנתונים יכול לכלול מידע נוסף כמו כיוון הנתון
(שלילי/חיובי) ,המטבע בו הוא נקוב ,יחידות ( – Scaleמיליונים/אלפים) וכדומה.
לשם המחשה ,לטבלה המופיעה בקובץ ה( Excel-כ"-מידע מובנה") מייחסים לכל תא הגדרה חד חד
ערכית ,כך שכל הגדרה מקבלת ערך פעם אחת לכל היותר .באופן זה ,המידע המבנה הינו מתויג.
במידע מובנה שאינו מתויג לא ניתן להשוות בין נתונים באופן ישיר .לעומת זאת ,מידע מובנה מתויג כולל
את ההקשרים והיחסים שבין נתונים .למשל ,קיום קשרים ויחסים בין המשמעויות השונות (למשל ,הון
עצמי שווה נכסים פחות התחייבויות) .בהשאלה ,הדבר מוסיף לקובץ ה Excel-נוסחאות המקשרות בין
תאים .כתוצאה ,מידע מובנה מתויג מאפשר השוואה מדויקת ומהירה (ובאופן מוסכם) בין מאגרי נתונים
שונים .בנוסף לנתונים מספריים ,מידע מובנה מתויג מאפשר גם שיוך הגדרה למקטעי מלל ("בלוקים" של
טקסט) .כתוצאה ,ניתן לקשר כל קטע מלל לסעיפים בתקינה החשבונאית ולהיררכיית ההגדרות.
מכלול ההגדרות וההקשרים המצורפים לכל תא מכונה טקסונומיה ( ,)Taxonomyהמגדירה שפה בה לכל
נתון מצורפת משמעות (יפורט בהמשך).
להלן מתוארת תועלת הדיווח המובנה המתויג על פני מידע מובנה שאינו מתויג בחתך המשתמשים השונים
בדיווח כספי:


החברה המדווחת –
-

העברת נתונים בצורה מדויקת יותר.
השוואה למתחרים ולהיסטוריה ,ככל שגם ההיסטוריה מובנית ומתויגת ,ובהינתן מגבלות
הקשורות לשימוש בהרחבות (כאמור במסמך זה).
מאפשר בקרה וצמצום של טעויות דיווח.
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-



מתווכים ומשקיעים –
-

מאפשר חיפוש "חכם" בדוחות על בסיס סעיפים חשבונאיים.
מאפשר השוואה בחתכי ענף ,חברה וזמן.
מאפשר משיכה מהירה של נתונים פיננסיים לפי סינון.
מאפשר תהליכי אנליזה ומחקר פיננסיים יעילים ומדויקים ,תוך צמצום האפשרות לטעויות
כתוצאה מיחידות מידה שאינן תואמות.

-

מאפשר שימוש בדוחות הפיננסיים ללא מגבלות שפה ,כיוון שהמשמעות מוסכמת על כל
המשתמשים.
דיווח מובנה מתויג מאפשר ארגון מחדש וקסטומיזציה של הדוחות הכספיים לצורכי
המשתמש.
דיווח מובנה מתויג מאפשר לצמצם את האפליה לטובת חברות גדולות בסיקור אנליטי בשל
צמצום עלויות איסוף ,השוואה וניתוח המידע.
דיווח מובנה מתויג מנגיש את דיווחי החברות לכל סוחר על בסיס כמותי ,בפרט עבור מסחר
אלגוריתמי ומבוסס נתוני עתק (.)Big Data



מאפשר להשתמש בשדות הכמותיים שבדוחות הכספיים ללא מגבלות שפה .זאת ,משום
שהמשמעות מוסכמת על כל המשתמשים .בפרט ,השימוש בדיווח מובנה מתויג מנגיש את נתוני
החברה המדווחת למשקיעים זרים פוטנציאליים.

הרגולטור –
-

מאפשר אוטומציה ומייעל את תהליכי הבקרה השוטפת.
מאפשר השוואה בחתכי ענף ,חברה וזמן.
מאפשר זיהוי מהיר של חריגים.
מאפשר תהליכי אנליזה ומחקר פיננסיים מהירים ותוך צמצום הטעויות.

ג .טקסונומיות
טקסונומיות הן מילונים אלקטרונים המגדירים את רכיבי הדיווח העסקי (בהפשטה ,התגיות) ,ואת
הקשרים בין הרכיבים הללו .באופן זה ,כל נתון מתויג מקבל משמעות.
טקסונומיות שונות נבנות עבור מטרות ותחומי דיווח שונים .בהקשר הדיווח הכספי ,מבנה הטקסונומיה
נגזר בין השאר מתקן הדיווח (לדוגמה  ,)IFRSהרגולטור אליו מבוצע הדיווח ,סוג החברה המדווחת וכו'.
בשני העשורים האחרונים חלה התפתחות משמעותית בטקסונומיות שפותחו לצורך תיוג הדיווחים
הכספיים על פי התקינות החשבונאיות המרכזיות ( ,)US GAAP ,IFRSעל ידי ארגוני החשבונאות
הבינלאומיים הרשמיים בשיתוף עם ארגון ה .XBRL-טקסונומיות אלה עברו התאמות במדינות העושות
בהן שימוש ,והן מפורסמות באופן פומבי באתרים הרשמיים .כמו כן ,הארגונים הרלוונטים מעדכנים
ומשפרים את הטקסונומיות הללו באופן תדיר.
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 ,)IASB( The International Accounting Standard Boardהגוף המסדיר את תקני החשבונאות ,IFRS
פיתח ופרסם את הטקסונומיה עבור תקנים אלה .טקסונומית  IFRSהישראלית מבוססת על הטקסונומיה
של  IFRSשהכין  , IASBאשר התווספו לה מספר שדות נוספים שנדרשים על פי החקיקה המקומית.
הטקסונומיה כוללת גם תרגום של כל המונחים הרלוונטיים בטקסונומיה של  IFRSלעברית ,ע"י המוסד
לתקינה חשבונאית ובסיוע הרשות16.
הטקסונומיה עבור  IFRSמתעדכנת מדי שנה בהתאם לתקנים והפרשנויות האחרונות על ידי ה.IASB-
נכון ליולי  ,2019הגרסה האחרונה הופצה בסוף מרס .2019
חלק מהטקסונומיות הינן טקסונומיות הרחבה ( .)extensionsדהיינו ,טקסונומיות אליהן המשתמשים
מורשים להוסיף פריטים חדשים או לשנות את הקשרים ביניהן .זאת ,בניגוד לטקסונומיות סגורות – בהן
לא ניתן ליצור הגדרות חדשות .השיקולים באשר לבחירה בסוג הטקסונומיה קשורים בכך שמחד גיסא,
יצירת הגדרות חדשות מאפשרת לתאגיד לדווח את הנתונים הייחודים לו באופן המדויק ביותר .אולם
מאידך גיסא ,שימוש בהגדרות חדשות כאמור פוגע ביתרון העיקרי של דיווח מובנה מתויג – אחידות
הדיווח .לפיכך ,על מנת לאזן בין האתגרים האמורים ,כפי שמופיע לעיל ,התפתחה פרקטיקה מיטבית
המבקשת להשיג את "הטוב שבעולמות" – שימוש בעוגני תיוג ( .)Anchoringבמסגרתה ,התאגידים אינם
מנסחים את ההגדרות החדשות באופן חופשי לחלוטין ,אלא עושים זאת בהתאם להנחיות רגולטוריות.
בין היתר ,פריטי הדיווח החדשים שיוצרים התאגידים נדרשים להגדיר במפורש את האופן בו הם קשורים
להגדרה קיימת בטקסונומית הבסיס.

 .4.2נספח ב' – תחולת המדיניות ויישום  XBRLבעולם
בנספח זה נציג את עיקרי הממצאים והמסקנות של בחינה שערכה הרשות באשר ליישום מדיניות הדיווח
האלקטרוני בצורה של מידע מובנה מתויג במספר מדינות מפותחות .הנספח יחולק באופן הבא :סעיף  iיציג
השוואה בינלאומית של היקף יישום הדיווח המובנה בדוחות התקופתיים ,ו ii-יסקור באופן תמציתי את המצב
בשווקים נבחרים .לאחר מכן ,סעיף  iiiיציג נתונים אודות התאגידים עליהם המדיניות צפויה לחול ,וסעיף iv
יסביר ביתר פירוט את השיקולים העומדים מאחורי תחולת המדיניות כפי שהתגבשה.
במרבית המדינות המפותחות ,רשויות רגולטוריות שונות – בייחוד רשויות ניירות ערך ,רשויות הפיקוח על
הבנקים ורשויות המס – מחייבות את המפוקחים שלהן לדווח ב .XBRL-מדינות אלה כוללות ,בין היתר ,את
ארה"ב ,קנדה ,אוסטרליה ,יפן ,קוריאה ,בריטניה ומרבית מדינות מערב אירופה.
א.

היקף היישום בדיווחים כספיים
במדינות שונות ננקטות גישות שונות באשר לאופן בו נתונים כספיים מדווחים כמידע מובנה .בחלקן,
היישום הינו מנדטורי ובחלקן וולונטרי ,וקיימת שונות באשר להיקף הסעיפים הנדרשים בדיווח מובנה
והאופן בו הם מדווחים – החל מדיווח נפרד של נתונים ב ,XBRL-עבור בתיוג הנתונים על גבי הדוחות

http://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D 16
7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/175/2007/Pages/XBRL-revolution-advanced-a-step-further.aspx
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( )iXBRLוכלה בפיתוח של טכנולוגיות האוספות נתונים ישירות מתוך מערכות החברה או מהדוחות שהן
שולחות .שוני נוסף בין המדינות הוא מידת הגמישות בדיווחים אלה ומתן האפשרות להשתמש בהרחבות
ספציפיות לחברה ( .)Extensionsלהרחבה בנוגע למושגים השונים ,ראו נספח א'.
להלן תתוארנה השיטות הננקטות במדינות נבחרות .הדבר יעשה תוך התמקדות בדיווחים הכספיים
לרשויות ניירות הערך17 :
וולנטרי/מנדטורי היקף

מדינה

שנת
התחלה

ארה"ב ()SEC

2005

קנדה ()CSA

2007

וולונטרי

האיחוד האירופי
()ESMA

2016

מנדטורי החל מ
2020

אוסטרליה ()ASIC

2010

וולונטרי

כל סעיפי הדוחות
הכספיים ,כולל ביאורים

מנדטורי החל מ-
( 2009פרטי
תחולת דיווח ה-

שיטת
הדיווח

גמישות

שלבי
הטמעת

מאפשר
הרחבות

iXBRL

 XBRLלעומת
iXBRL
מתוארים להלן)
XBRL
כל סעיפי הדוחות
הכספיים המאוחדים
(ביאורים בBlock -
 Taggingבשלב ראשון,
ובהמשך יתויגו בפירוט

iXBRL

מאפשר
הרחבות,
עם Anchors

באופן וולונטרי)
Standard
Business
Reporting
(יתואר
להלן),
iXBRL
או XBRL
לבחירת
המדווח

 17ישנן מדינות נוספות וכן בורסות העושות שימוש ב XBRL -לדוחות הכספיים ,להרחבה ראו:
 https://www.xbrl.org/the-standard/why/who-else-uses-xbrl/המידע המוצג בטבלה מבוסס על חומרים שנאספו והגיעו
לידינו עד כה ,ומכאן שאין ודאות לגבי מידת מהימנותו ועדכניותו.
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מדינה

שנת
התחלה

וולנטרי/מנדטורי היקף

שיטת
הדיווח

יפן ()FSA

2008

וולונטרי

כל סעיפי הדוחות
הכספיים ודוחות נוספים

XBRL

ישראל

2008

מנדטורי
מצומצם

שורות תחתונות בלבד

XBRL
באמצעות
הזנת
נתונים ב-

גמישות

לא מאפשר
שימוש
בהרחבות

טופס

בבריטניה נעשה שימוש נרחב ב XBRL-וב iXBRL-בדיווחים לרשויות המס ולמרשם החברות ( Companies
 )houseוכן בדיווחים הבנקאיים ( .)COREP, FINREPברם ,רשות ניירות ערך הבריטית ( )FCAאיננה דורשת
מתאגידים לדווח את דוחותיהם הכספיים בפורמט זה .עם זאת ,בשנת  2017החל פיילוט הכולל דיווח מתקדם
של נתונים שונים ממערכות החברות (בדומה לתכניות  SBR-Standard Business Reportingהמתקיימות
בחלק מהמדינות בעולם ,שתתוארנה בקצרה בהמשך).
ב.

סקירה תמציתית – מדינות נבחרות
להלן תוצג בקצרה סקירה אודות היישום של תוכניות דיווח של מידע מובנה לרשויות ניירות ערך.


ארצות הברית
רשות ניירות הערך האמריקאית ( )SEC – Securities and Exchange Commissionהקימה משרד
ייעודי למידע מובנה בדיווחים ( 18,)Office of Structured Disclosureהפועל במסגרת מחלקת
 )Division of Economic and Risk Analysis( DERAשהוקמה ב .2009-תפקידו של המשרד הינו
קידום מאמצי ה SEC-להפוך את המידע הכספי לזמין ושימושי .המשרד פועל תוך שיתוף פעולה עם
יתר מחלקות ה SEC-על מנת לתכנן גישות לדיווחים מובנים ,ותומך בפעולות איסוף הנתונים
והשימוש בהם מצד ה  .SEC-זאת ,באמצעות תכנון טקסונומיות ,כללי אימות ,הערכות איכות
נתונים וכלי ניתוח19.
מבחינה היסטורית ,ב 1994-הוקמה מערכת  ,EDGARהמרכזת את דיווחי החברות ל.SEC-
בתחילה ,היא כללה רק דיווחים שאינם מובנים ,שדווחו באמצעות  HTMLאו  20.ASCIIבמהלך
שנות ה 2000-המוקדמות החל הליך במסגרתו הונגשו דיווחים במערכת זו לקריאה ממוחשבת עם

 18בעבר פעל תחת השם .Office of Interactive Disclosure
https://www.sec.gov/structureddata 19
 20פורמט  HTMLמאפשר הצגה של נתונים מובנים (לרוב מכיל מידע על אופן הצגת הנתונים בדפדפן) אך הדיווחים לא כללו מידע
כספי מתויג.
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טפסים ייעודיים שחברות נדרשו לדווח בפורמט  XMLמותאם (תחילה בדיווחים על החזקות בעלי
עניין ,ובהמשך דיווחים על בקשות לפטור בפנייה למשקיעים כשירים).
אחד הצעדים המרכזיים שנקטה ה SEC-להנגשת מידע מובנה בדיווחים היה חיוב הדיווח בפורמט
 XBRLבמקביל לדיווח ב .HTML -ה SEC-אפשר דיווח וולנטרי במתכונת  XBRLהחל משנת 2005
עבור התאגידים המדווחים ,והחל מ 2007-עבור קרנות הנאמנות .החל משנת  2009דיווח זה נעשה
מנדטורי (בתהליך אימוץ של מספר שנים) 21.כיום ,נתוני  XBRLמוגשים ביותר מ  20-טפסים
המדווחים ל ,SEC-כאשר לכל אחד מהם טקסונומיה ספציפית .לדוגמה ,חברות תפעוליות נדרשות
להגיש קבצים המכילים נתונים מתויגים באמצעות  XBRLעבור כל סעיפי הדוחות הכספיים
הרבעוניים והשנתיים ,כולל ביאורים 22,לפי הטקסונומיה של ה US GAAP-וה( IFRS -למדווחים
זרים) .קרנות נאמנות נדרשות להגיש בפורמט זה מידע מסיכומי הסיכון/תשואה המופיעים
בתשקיף.
אימוץ ה XBRL-נעשה

בשלבים23:

שלב התאגידים עליהם חלות הדוחות שיש לדווח כ -תחולה
הדרישות
XBRL
1

חברות מקומיות וזרות ,כל הדוחות הכספיים ,הן יישום תוך כשנה מפרסום
המדווחות ב U.S. GAAP -דוחות רבעוניים והן שנתיים התקנות הסופיות של ,SEC
החל מיוני 2009
אשר שווי ההון המונפק
גלובלית לציבור שלהן גדול
מ 5-מיליארד דולר

2

יתר החברות המקומיות כל הדוחות הכספיים ,הן החל מיוני 2010
והזרות המדווחות ב U.S. -דוחות רבעוניים והן שנתיים
ההון
ששווי
,GAAP
המונפק לציבור שלהן שלהן
גדול מ 700-מיליון דולר

3

יתר החברות המקומיות כל הדוחות הכספיים ,הן החל מיוני 2011
והזרות המדווחות ב U.S. -דוחות רבעוניים והן שנתיים
GAAP
מנפיקים זרים המדווחים ב -דוחות שנתיים
IFRS

https://www.sec.gov/rules/final/2009/33-9002.pdf 21
 22למשל ,ר' .https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/232.405
 ,https://www.sec.gov/rules/final/2009/33-9002.pdf 23עמ' .42
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ביוני  2018אימצה  SECדרישת דיווח במתכונת  iXBRLלדוחות הכספיים של התאגידים ולדיווחי
התשואה/סיכון לקרנות 24.זו תכנס לתוקף באופן הדרגתי עד יוני  ,2021החל בחברות הגדולות
שיחויבו בדיווח בשיטה זו עד יוני  SEC .2019אפשר שימוש בשיטה זו כבר החל מ.2016 -
בדומה לאימוץ ה ,XBRL-גם אימוץ ה iXBRL-אמור להתבצע בשלבים 25.עבור חברות תפעוליות,
האימוץ נדרש להתבצע בהתאם ללוחות הזמנים הבאים –
שלב

התאגידים
הדרישות

1

וזרות ,תקופות פיסקליות
מקומיות
חברות
המסתיימות החל מיוני 2019
המדווחות בU.S. GAAP -
אשר

עליהם

שווי

ההון

חלות תחולה

המונפק (כשנה לאחר שינוי התקינה)

גלובלית לציבור שלהן גדול מ-
 700מיליון דולר
[]Large Accelerated Filers
2

יתר החברות המקומיות תקופות פיסקליות
והזרות המדווחות ב U.S. -המסתיימות החל מיוני 2020
 ,GAAPששווי ההון המונפק
גלובלית לציבור שלהן גדול מ-
 75מיליון דולר [ Accelerated
]Filers

3

תקופות פיסקליות
המסתיימות החל מיוני 2021

יתר המדווחים

קיימים לוחות זמנים גם עבור קרנות ,אשר אינן מהוות הנושא של מסמך זה .עם זאת ,כל תאגיד
רשאי להגיש דוחות  iXBRLבאופן וולונטרי גם טרם המועד הרשמי בו הוא נדרש לעשות כן.
במקביל לאפשרות לדווח ב ,iXBRL-ה SEC-השיקה תוסף לדפדפן המאפשר צפייה בדוחות אלה
עם גישה פשוטה למידע המתויג ( .)iXBRL Viewerתוסף זה כולל תכונות המאפשרות ,בין היתר,
לצפות בפרטי כל אחד מהנתונים וקטעי הטקסט (כגון קטגוריה רלוונטית ,סעיף התקינה
החשבונאית ,מטבע וכד') ,ביצוע של חיפושים חכמים (למשל ,חיפוש מידע קשור ע"י הקשת הסעיף
הרלוונטי של התקינה החשבונאית) ,ועוד .כמו כן ,המערכת בנויה על בסיס קוד פתוח הזמין
באינטרנט ומאפשרת למפתחים חיצוניים להוסיף תכונות נוספות בהתאמה אישית ,שכבר כיום
חברות שונות עושות בהן שימוש .למשל ,חברות אלה מציעות השוואה גרפית של נתונים היסטוריים

https://www.sec.gov/rules/final/2018/33-10514.pdf 24
 ,https://www.sec.gov/rules/final/2018/33-10514.pdf 25עמ' .42-43
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או נתוני חברות דומות על גבי הדוח עצמו וביצוע בדיקות ( )Validationלנתונים על גבי הדוח.
להדגמה של היכולות ראו נספח ו'26.
בנוסף SEC ,פיתח כלים פנימיים לניתוח ,מחקר ,חיפוש וניהול סיכונים ,המסתמכים על הנתונים
בפורמט המובנה.


האיחוד האירופי
ב 2013-שונתה דירקטיבת השקיפות ( ,)Transparency Directiveהקובעת כללים שמטרתם לאחד
את דרישות הגילוי באירופה ,באופן שבין היתר דורש מהמנפיקים לערוך את הדוחות הכספיים
השנתיים שלהם בפורמט אלקטרוני אחיד .הוטל על  ESMAלפתח סטנדרטים רגולטוריים-טכניים
( )RTSאשר יגדירו את פורמט הדיווח האלקטרוני האירופי האחיד ( ESEF – European Single
 .)Electronic Reporting Formatנקבע כי שינוי זה יחול על כלל החברות אשר חלה עליהן
דירקטיבת השקיפות – משמע כל החברות הנסחרות במדינות האיחוד.
בדצמבר  2016פרסמה  ESMAכי החל מ 2020-תחול חובת דיווח במתכונת  iXBRLעל כלל
התאגידים המדווחים באיחוד האירופי 27.החברות תידרשנה להגיש את דיווחיהן בפורמט
 ,XHTMLולתייג בפירוט את הדוחות הכספיים המאוחדים העיקריים (מאזן ,רו"ה ,תזמ"ז
ושינויים בהון) באמצעות  ,iXBRLתוך שימוש בהתאמות מסוימות של טקסונומית ה .IFRS-כך,
 ESMAיצרה טקסונומיה המכונה  ,ESEFהמהווה הרחבה של טקסונומיית .IFRS
תיוג הביאורים יחויב החל מ ,2022-באמצעות תיוג מאוחד לחלקים שלמים (Tagging

28.)Block

 ESMAמאפשרת לתאגידים לתייג גם באמצעות הרחבות ספציפיות לחברה ( .)Extensionsכפי
שמוסבר ,למשל ,בנספח א' ,הרחבות אלה תקושרנה לסעיפים הקרובים אליהם ביותר בטקסונומיה
הסטנדרטית (שיהוו "עוגנים"  .)Anchorsהשימוש בשיטה זו מאפשר מצד אחד גמישות לחברות
בהתאמת הדיווח למאפייני החברה ומצד שני שומר על הקשר בין ההרחבה לשדה הסטנדרטי ,לשם
שמירה על סטנדרטיזציה).
בדצמבר  2018פורסמה חקיקה ,בהמשך לשינוי הדירקטיבה האמור .בדומה לארה"ב ,הדיווח
מתייחס למלוא סעיפי הדוחות ,כולל ביאורים .אולם בשונה מארצות הברית ,באירופה המדיניות
מיושמת רק על הדוחות הכספיים השנתיים ,והביאורים אינם מדויקים באופן מפורט אלא כ-
"בלוקים" (.)Blocks

 26עמוד ה SEC-בנושא ( IXBRLכולל סרטון המדגים את הhttps://www.sec.gov/structureddata/osd- :)XBRL Viewer -
inline-xbrl.html
 27הטיוטה שהוצעה ע"י ה ESEF -אושרה כ Delegated Regulation -ע"י ה European Commission -בדצמבר .2018
https://www.iasplus.com/en/news/2018/12/european-commission-approves-esef-regulation
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format 28
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באירופה המדיניות חלה על כלל התאגידים המדווחים ,בשני
עליהם

שלבים29:

חלות תחולה

שלב

התאגידים
הדרישות

1

תיוג מדוקדק של כלל סעיפי דוחות שנתיים של תקופות
שהחלו בינואר 2020
הדוחות הכספיים העיקריים

2

לצד התיוג המדוקדק ,תיוג דוחות שנתיים של תקופות
שהחלו בינואר 2022
הביאורים כ"בלוקים"

דהיינו ,הדרישה לדיווח באופן זה תחול בתחילה רק על הדוחות הכספיים ,ללא ביאורים .זאת,
במטרה להקל על החברות לאמץ את המדיניות החדשה .רק כשנתיים לאחר תחילת היישום
תידרשנה החברות לדווח גם את הביאורים בפורמט ה.iXBRL-


 – SBRהולנד ואוסטרליה
 )Standard Business Reporting( SBRהינו כינוי לתוכניות ממשלתיות המשלבות מספר גופים
ממשלתיים ,ומאפשרות דיווח אוטומטי אחיד לכל הרגולטורים שבתכנית דרך פורטל בודד
ובאמצעות תוכנות המוטמעות במערכות החברה (כאשר הרעיון הוא "recorded once, reported
" .)to manyבמסגרת תכניות אלה ,כל אחד מהרגולטורים המשתתפים מקבל את המידע הרלוונטי
אליו ומעבד אותו בהתאם לצרכיו.
לרוב ,התהליך מבוצע מתוך מערכות התפעול והכספים של החברה באופן אוטומטי או אוטומטי-
למחצה ,פעם אחת עבור מספר דיווחים בו זמנית 30.כך ,החברות זוכות לחיסכון בזמן ובעלויות
הכרוכים באיסוף הנתונים ,במילוי דוחות ובהגשת דיווחים לרגולטורים השונים.
התכלית של תכניות אלה לרוב קשורה בניסיון לצמצם את הנטל הרגולטורי על עסקים .לרוב,
הדיווח ,הקליטה והעיבוד של המידע המובנה נעשה תוך שימוש בטקסונומיות העושות שימוש
בסטנדרטים כגון  XML ,XBRLו.JSON-
המהלך המשמעותי הראשון מסוג זה התבצע ב 2004-על ידי ממשלת הולנד .זאת ,תוך שיתוף פעולה
בין משרד האוצר ,משרד המשפטים ,רשות המסים ,לשכת המסחר והלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .במסגרת היוזמה ,נוצרה טקסונומיה מבוססת  ,XBRLוניתן היה להגיש דוחות
שונים לרשויות המשתתפות .כשנתיים לאחר מכן 31,גם הממשלה האוסטרלית החלה בפרויקט דומה
בו נכללים גופים ממשלתיים רבים ,בהם הפיקוח על הבנקים והביטוח ( ,)APRAרשות המיסים
( )ATOורשות ניירות ערך (.)ASIC

 ,http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/transparency-directive-rts-2018-8612_en.pdf 29עמ' .6
https://www.sbr.gov.au/about-sbr/benefits-sbr 30
 31ההליך החל ב 2006 -אך השקת המערך הייתה בשנת .2010
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החל מ ,2010-רשות ניירות ערך האוסטרלית מאפשרת הגשת דיווחים בפורמט  XBRLבמקביל
לדוחות הכספיים המוגשים ב .PDF-החל משנת  ASIC ,2015מאפשרת גם להגיש את הדוחות ב-
 ,iXBRLמה שמייתר את הצורך בהגשת דיווח נפרד 32.כיום ASIC ,מאפשרת הגשת דיווחים שונים
במסגרת תכנית ה SBR-הממשלתית ,הכוללת בין היתר את דיווחי הרווח והפסד ואת המאזן33.
לצורך הגשת דיווחים אלה ,החברה נדרשת להתקין מערכות חשבונאות המאפשרות דיווח SBR
ולקבל מזהה מאובטח ( ,)AUSkeyהמאפשר הגשת דיווחים לכל הגופים הממשלתיים המשתתפים
בתוכנית.
בעבודה שבוצעה ע"י רשות המס האוסטרלית יחד עם חברת  Deloitteנמצא כי פרויקט הSBR -
הביא לחיסכון של מעל  1.2מיליארד דולר אוסטרלי (כ 850 -מיליון דולר ארה"ב) בין השנים 2015-
 2016לחברות ולממשלה והוא צפוי עוד לגדול בשנים הבאות 34.עם זאת ,יש לציין כי סכומים אלה
קשורים לעלויות הקשורות בהקלת הדיווחים לרגולטורים השונים.
ג.

החברות עליהן תחול המדיניות
על מנת לזהות את השלכות המדיניות ,הרשות ערכה בדיקה שבחנה את מספר החברות הנסחרות בבורסה
לניירות ערך בתל אביב לפי חתכים שונים .כאמור לעיל בהרחבה ,הרשות מעריכה כי הרלוונטיות של
המדיניות פחותה ביחס לחברות דואליות ,אשר סביר שבכל מקרה מדווחות באופן מובנה בשווקים זרים,
בעיקר תחת  .US-GAAPבנוסף ,היא איננה רלוונטית לבנקים וחברות ביטוח ,ומטעמים מעשיים כאמור
היא איננה מכוונת לחול עליהם.

ד.

עיקרי השיקולים העומדים מאחורי המדיניות המוצעת
פרק זה ידון בקצרה בעיקרי השיקולים העומדים מאחורי המדיניות המוצעת .יש להדגיש כי שיקולים
אלה אינם בהכרח ממצים.

https://asic.gov.au/regulatory-resources/financial-reporting-and-audit/preparers-of-financial-reports/standard- 32
business-reporting/
 33להלן רשימת הדיווחים:
388 - Copy of financial reports



405 - Statement to verify financial reports of a foreign company



406 - Annual return of a foreign company



FS70 - Profit and Loss statement and Balance Sheet



7051 - Notification of Half Yearly reports



https://annualreport.ato.gov.au/02-performance-reporting/australian-business-register/highlights- 34
2015%E2%80%9316
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תחימת המדיניות לקבוצת החברות הציבוריות הגדולות הנסחרות בבורסה בתל-אביב (ת"א  )125נובע
מרצון לאזן בין התועלות שצפוי השימוש במידע מובנה להסב למשתמשים השונים בו מחד גיסא ,ובין
הישימות והמשאבים שהתאגידים המדווחים נדרשים להם על מנת להחיל את הדרישות באופן מנדטורי.
זאת ,בין היתר ,תוך התייחסות לכך שקביעת קבוצה מצומצמת יותר של תאגידים כ"פיילוט" עשויה שלא
להלום את ההשקעה הרגולטורית בתשתיות.
למרות האמור ,הרשות פתוחה לשמוע את עמדת הציבור בנושא זה .זאת ,בשים לב לכך שהחל משנת 2017
תאגידים קטנים הינם פטורים מדיווח דוחות כספיים רבעוניים ,וחלה עליהם הדרישה לדווח דוחות
שנתיים בלבד 35.זאת ,בין היתר מתוך כוונה להקל עליהם את הנטל הרגולטורי .לפיכך ,גם אם הרגולציה
תיושם באופן שלם ,ההוצאה הכספית שתאגידים אלה ידרשו לה צפויה להיות נמוכה מזו של החברות
הגדולות ,הנדרשות לדווח דוחות רבעוניים.
הנימוק העיקרי לכך שהרשות מבקשת שהרגולציה תאומץ בשלב ראשון באופן וולונטרי נעוץ במצב
הקיים .הדוחות הכספיים מדווחים תוך שילוב בין דיווחים "טקסטואליים" המוגשים בקובץ  ,PDFובין
דיווח אלקטרוני של השורות התחתונות של חלק מנתוני הדוחות הכספיים באמצעות מילוי של טופס
 HTMLייעודי שמפרסם הרגולטור ,שמומר ל .XBRL-על אף שכיום חלקים מהדוחות מתפרסמים כ-
 ,XBRLהמרת הנתונים כך שיתפרסמו בתקן זה נעשית באמצעות משאבי מחשוב של הרשות .לפיכך ,ככל
הידוע לרשות ,התאגידים לא צברו היכרות ומומחיות משמעותית בנוגע לדיווח ב.XBRL-
לאור האמור ,הרשות מציעה שהרגולציה תאומץ בשלבים .בתחילה ,באופן וולונטרי ,מה שיקל על
התאגידים לאמץ את הטכנולוגיה הנדרשת ולצבור את הידע הנדרש .לאחר תקופה שתוגדר בהמשך ,יישום
זה יהיה מנדטורי.
באשר לסוגיית הפרקים שעל המדיניות לחול עליהם ,כאמור ,הדוחות הכספיים העיקריים כוללים ארבעה
דוחות כספיים בסיסיים :דוח על המצב הכספי (מאזן) ,דוח על הרווח הכולל (דוח רווח והפסד) ,דוח על
השינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים.
נוסף על דוחות אלו ,הדוחות הכספיים כוללים גם ביאורים לדוחות הכספיים ,המהווים חלק בלתי נפרד
מהדוחות .לרוב ,נמנים על הביאורים תיאור כללי המפרט את הישות ופעילותה ,ביאור המפרט את עיקרי
המדיניות החשבונאית ,וביאורים נוספים המפרטים אודות סעיפי המאזן ,רווח והפסד וכדומה .הרשות
סבורה כי מנקודת מבט של הגנה על משקיעים ,נתונים הנכללים בביאורים הינם הכרחיים לשם הבנת
המידע הכספי המופיע בדוחות העיקריים ,לצורכי קבלת החלטות .בהתאם ,לא אחת אנליסטים
משתמשים בנתונים אלה על מנת לבצע ניתוחים שונים לביצועים של החברות.
לצד האמור ,עולה שאלת החלת הרגולציה גם על פרקים נוספים בדוחות ,ובפרט על תיאור עסקי התאגיד,
דוח הדירקטוריון וההצהרות .על פניו ,בשונה מהדוחות הכספיים ,האופי הנראטיבי-טקסטואלי של
פרקים אלה מביא לכך שהם מאופיינים בשונות גבוהה מאוד בין התאגידים המדווחים .כתוצאה ,חלקים
אלה הינם מורכבים יחסית לתיוג פרטני .ברם ,הרשות בדעה כי ראוי להחיל את המדיניות על כלל הדוחות
http://www.isa.gov.il/Download/0304173.pdf 35
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התקופתיים (רבעוניים) והשנתיים ,גם אם בשלב ראשון החלקים האמורים יתויגו באופן מפורט פחות.
לצד זאת ,יתכן כי הרשות תשקול לאפשר תיוג מפורט של נתונים נוספים מתוך יתר חלקי הדוח התקופתי,
ובכלל זאת מהביאורים.
במסגרת הפתרון המוצע ,על קובץ ה XHTML-שמדווח התאגיד להכיל לא רק את הדוחות הכספיים,
אלא גם את יתר הפרקים .הסיבה לכך היא שהדבר יאפשר לנתח גם את החלקים ה"נראטיביים" יותר
בדוחות באמצעות כלי ניתוח שפה אוטומטיים.
לראיית הרשות iXBRL ,עשוי להוות מענה מוצלח גם בטווח הרחוק ,ככל שהשוק יתבגר וניתן יהיה
לשקול לזנוח את השימוש בפורמט ה PDF-ולעבור לשימוש בלעדי במידע מובנה .הדבר יקל על התאגידים
המדווחים להזין נתונים ,לעומת מצב בו הם נדרשים לדווח את הדוחות הכספיים הן ב XBRL-והן ב-
 .PDFהתאגידים יוכלו להזין את הנתונים הכספיים פעם אחת בלבד ,כך שהתוצר יהיה גם מידע מובנה
של הנתונים הכמותיים הניתן לקריאה על ידי מחשב וגם דוח טקסטואלי הניתן לקריאה על ידי בני אדם.

 .4.3נספח ג' – טכנולוגיות מרכזיות המאפשרות דיווח מידע פיננסי מובנה מתויג
קיימות מספר טכנולוגיות באמצעותן ניתן ליישם את הדיווח האלקטרוני כמידע מובנה .להלן מוצגות
בהפשטה מספר טכנולוגיות דיווח מרכזיות אשר משמשות או עשויות לשמש לצורך דיווח כספי זה:
א.

ב.
ג.
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:)eXtensible Markup Language( XML
שפת מטא ( )Metaניתנת להרחבה ,המאפשרת למשתמשים בה ,בין היתר ,לתכנן שפות סימון לסוגים
שונים של מסמכים .שפת הסימון מאפשרת לייצג נתונים ,כאשר הייצוג מתבצע באמצעות תגיות הכוללות
הגדרות של רכיבי כל נתון .הסטנדרטיזציה של התגים נועדה לאפשר למחשבים לקרוא ולפרש נתונים
באופן דומה.
על מנת שהגדרות הנתונים יהיו משותפות בין המשתמשים השונים ,לרוב נעשה שימוש בקובץ סכמה
( )XML Schema Definition – XSDשנועד להגדיר את מבנה ה.XML-
רשות ניירות ערך האירופית ) ,European Securities and Markets Authority (ESMAבחנה את
האפשרות לבצע פיתוח ייעודי על בסיס שפה זו לדיווח כספי מובנה מתויג36 .ברם ,חלופה זו לא נבחרה
כאפשרות המועדפת (כאמור לעיל ,הפורמט שנבחר הינו  ,iXBRLהמהווה פיתוח של .)XML
:)JavaScript Object Notation( JSON
הינו תקן בעל יכולות דומות ל XML-המתואר לעיל.
:(Extensible Hyper Text Markup Language( XHTML
 HTMLהינה שפה נפוצה ,במסגרתה רשימת תגיות מתארת את העיצוב והתוכן של מסמך מוצג.
בהפשטה XHTML ,מרחיבה את שפת  ,HTMLהמאפשרת לתכנן את האופן בו מידע יוצג בדפי אינטרנט,
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ד.

ה.

באמצעות שילוב תחביר של  ,XMLשכאמור מתוכנן לתאר מידע .באופן זה ,ניתן לשלוט הן בנראות והן
בארגון ובקשר בין הנתונים במסמך.
תקן להצגת נתונים ,במסגרתו הייצוג מתבצע באמצעות תגיות הכוללות הגדרות של רכיבי כל נתון .על
מנת שהגדרות הנתונים יהיו משותפות בין המשתמשים השונים ,נעשה לרוב שימוש בקובץ בפורמט DTD
  - Document Type Definitionהמאפשר להגדיר את מבנה ה .XML-פיתוח ייעודי על בסיס XHTMLהוצג גם הוא כאחת החלופות למימוש דיווח מובנה מתויג ע"י .ESMA
:)eXtensible Business Reporting Language) XBRL
הינה סטנדרט טכני מקובל המשמש לדיווח כספי מובנה מתויג .סטנדרט זה מבוסס על ( XMLמעת לעת
נבחנות חלופות במסגרתן הוא יבוסס על  ,)JSONוככזה הוא פתוח ומאפשר שימוש בהרחבותXBRL .
פותח על ידי קונסורציום בינלאומי הכולל מאות מדינות וארגונים ,והפך במהירות לסטנדרט בינלאומי
בתחום הדיווח הכספי .לפיכך ,דיווח באמצעותו מאפשר הנגשה של נתונים למגוון רחב של משקיעים
זרים XBRL .מאפשר יצירה של הגדרות ניתנות לשימוש חוזר (טקסונומיות) ,על מנת לייצג את המושגים
המשמשים לדיווח כספי ,והקשרים ביניהם.
מבחינה מעשית ,השימוש ב XBRL-מבוצע לרוב באופן הבא – תאגיד המדווח דוח כספי נראטיבי (כלומר,
מידע שאינו מובנה) ,מדווח במקביל לדוח את אותם נתונים בפורמט  XMLהכולל תיוג על בסיס
טקסונומיה של קונסורציום ( XBRLכלומר מידע מובנה ומתויג) המותאם בכל מדינה על פי כללי הדיווח
הנהוגים בה.
יצוין כי דוח כספי מבוסס  XBRLמהווה ייצוג מובנה" .קריאה" שלו על ידי אדם נדרשת להליך עיבוד.
:)Inline XBRL( iXBRL
מהווה פיתוח של  iXBRL .XBRLמאפשר יצירה והצגה פשוטה וקלה של דוחות מפורמט XBRL
לפורמט הקריא על ידי בני אדם ( .)Human-Readableבמתכונת זו ,המידע המובנה והמתויג בפורמט
 XBRLמוטמע בתוך דוח הכספי "טקסטואלי" ,המוצג בדף  .XHTMLכך ,המידע המתויג אינו מדווח
בנפרד מהדוח ,אלא מוצג על גביו בפורמט  HTMLומייתר את הצורך להגיש דיווח נפרד.

 .4.4נספח ד' :גישת יישום המדיניות ועלויות צפויות תחת גישות שונות
את הפתרון האמור ניתן ליישם תוך שימוש בגישות שונות לדיווח .בנספח זה נתאר בקצרה ארבע גישות נפוצות
ליישום מדיניות הדיווח האלקטרוני ,את העלויות הכרוכות בכל אחת מהאפשרויות ,ולפיכך את היתרונות
והחסרונות שלה .לאחר מכן ,נציג את המצב הקיים בשוק האירופי ובזה האמריקאי.
יש לציין כי יישום הפתרון המוצע אינו בהכרח דורש בחירה בגישה אחת בלבד ,וייתכן מצב בו תוצענה לתאגידים
מספר חלופות לדיווח ,על פי בחירתם .ניתוח שערכנו העלה כי הגישה המתאימה ביותר למדווח ספציפי תלויה,
בין היתר ,בהיקף ובתדירות המידע שעליו להעביר ,ובמידת הייחודיות שלו ביחס לתאגידים אחרים.
יש לציין כי העלויות המוערכות המופיעות להלן הינן בנוסף לאלה שהיום המדווחים נדרשים להן במסגרת
הדוחות התקופתיים שלהם.
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בתיאורנו להלן נתבסס על החלוקה לגישות ועל התיאורים כפי שמוצגים במסמך של קונסורציום XBRL
לחברות מדווחות 37ועל מחקר שוק מקיף שערכה  ESMAבנושא 38.באשר לתמחור ,מסקנת מחקר שוק זה היא
כי העלות הסופית למנפיק נעה בין  400אירו במקרה של גישת התיוג באמצעות ספק חיצוני ועד עשרות אלפי
דולרים במקרים מורכבים במסגרת גישת הטמעת תיוג הנתונים במערכות החברה ,זאת בהנחה שמשאבי הזמן
הפנימיים של החברות מתומחרים בהתאם לעלויות אירופיות ,אשר להערכתנו בהקשר זה הינן יקרות מכפי
שיקרה בישראל .למרות זאת ,יש לציין כי בדיקה שערכה הרשות בקרב מספר שחקנים מעלה כי הצורך להתאים
כלים ושירותים בינלאומיים בתחום זה לשפה העברית צפוי להיות כרוך בעלויות נוספות.
א.

תבנית או טופס ייעודי שהגדיר הרגולטור
הגישה המיושמת כיום במסגרת הליכי דיווח ה XBRL-במגנ"א .כאמור לעיל ,יודגש כי חלופה זו אינה
מתאימה לדיווח באמצעות  iXBRLואיננה עומדת כעת על הפרק.
במסגרתה ,הרגולטור מגדיר תבנית או טופס שעל המדווח למלא בדף אינטרנט או בתוכנה ייעודית .הגורם
המדווח מזין את הנתונים הנדרשים בטופס או בתבנית .מערכות המחשב של הרגולטור ממירות את
הנתונים המוזנים ל XBRL-באופן "שקוף" לגורם המדווח ,הקובץ המומר ניתן לצפייה ב  .Excelלאחר
מילוי הטופס או התבנית ,המערכות בדרך כלל "מריצות" על הנתונים שהוזנו בדיקות הקשורות בעקביות,
ודוחות שדות אשר נראה שהנתונים המוזנים בהם שגויים .לאחר שתוקנו השגיאות ,הטופס מוגש.
לרוב ,הדיווחים העושים שימוש בגישה זו מאופיינים בהיותם בעלי היקף מצומצם .לשם המחשה ,לעיתים
משתמשות בגישה זו רשויות מס ולשכות סטטיסטיות .לצד זאת ,הגישה משמשת לעיתים גם מפקחים על
תאגידים בנקאיים ,חברות כרטיסי אשראי ומבטחים ,הדורשים ממפוקחיהם להעביר נתונים בתבנית כגון
כזו המוטמעת בקובץ  ,Excelעל מנת לקלוט גילויים הנדרשים תחת הרגולציות הרלוונטיות.
הפשטות הטכנית בדיווח במסגרת גישה זו עשויה הייתה להפוך אותה מתאימה להיות "חלופת שלב
ראשון" לדיווח מובנה ,ובפרט לתאגידים קטנים יחסית .ברם ,עבור תאגידים גדולים ,שהדיווחים
הפיננסים שלהן כוללים נתונים בהיקפים אדירים ,שימשו בגישה צפוי לדרוש משאבי זמן רבים .לפיכך,
אנו סבורים שאלה תבקשנה להשקיע בפיתוח והטמעה של תהליכי אוטומציה בדיווח .כמו כן ,עקרונות
ההכרה וההצגה של המצב הכספי בהתאם למהות הכלכלית ,ולא רק בהתאם לצורה החשבונאית ,מקשים
על היכולת ליצור טופס כזה – שכן יכולתו להעניק מענה לצורך בגילויים ייעודיים לתאגיד הינה מוגבלת.


עלויות ומשאבים:

Getting Started for Business: Understanding XBRL for regulatory filing, https://www.xbrl.org/the- 37
.standard/how/getting-started-for-business/
 38הנתונים שמקורם ב ESMA-אשר יוצגו בהמשך נספח זה מקורם בדוח להלן:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/20161668_esma_feedback_statement_on_the_rts_on_esef_0.pdf
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הגישה המתוארת לעיל הינה הגישה הקיימת בישראל כיום במסגרת הדיווחים במגנ"א .גם במקרה
בו יהא צורך להרחיב את מספר השדות בטופס באופן משמעותי ,הדבר לא יביא בהכרח לעלייה
ניכרת בעלויות הדיווח הקשורות בהצטיידות תשתיתית או טכנולוגית – לתאגידים המדווחים או
לרגולטור.
עם זאת ,ההזנה בגישה זו הינה מסורבלת ,מה שעשוי להתבטא בכך ששימוש בה על מנת להזין את
הדוח כולו ,בהתאם לצפוי במסגרת המדיניות כאמור ,צפויה לדרוש תשומות בהיקף משמעותי.
לפיכך ,אנו מעריכים כי ככל שגישה זו תיבחר ,תאגידים שהדוחות שלהם מאופיינים ברמה גבוהה
של מורכבות יבקשו להקל על עבודתם על ידי אוטומציה.


יתרונות:



 השימוש בתבניות ובטפסים ייעודיים מאופיין בהיותו פשוט מבחינה טכנית לתפעול עבורהמדווחים ,ובעל עלויות נמוכות למדי עבורם .בפרט ,הוא אינו דורש הכשרה באשר לשימוש ב-
.XBRL
 אינו דורש מהתאגיד המדווח משאבים כספיים משמעותיים הקשורים בהצטיידות טכנולוגית.חסרונות:
 השימוש בגישה זו מצריך מהתאגידים להקליד את הנתונים באופן ידני או לחלופין (בעתידהקרוב) לטעון נתונים למגנ"א מקובץ  Excelייעודי המכיל אותם .הבעייתיות בדבר מתבטאת
בשני אופנים עיקריים .ראשית ,הוא צפוי לדרוש מהתאגידים המדווחים להשקיע משאבי זמן,
בהיקף שמשמעותו הכלכלית תלויה גם במידת המורכבות של הדוחות הכספיים הרלוונטיים.

-

ב.

שנית ,ככל שהדיווח יעשה באופן ידני ולא באופן אוטומטי ,יש בדבר פוטנציאל מוגבר לשגיאות
הזנה .להערכתנו ולנוכח הניסיון שנצבר ברשות ,הזנת הדוחות הכספיים במלואם חלף גרסה
חלקית שלהם צפויה להגדיל את הסיכוי שאכן שגיאות ההזנה תתממשנה.
מטבעם ,טפסים ותבניות הינם סטנדרטיים .הדבר מגביל את היכולת לבצע התאמות לצרכים
הספציפיים של כל תאגיד.
גישה זו אינה מתאימה לשימוש ב iXBRL-שכן היא אינה מאפשרת תיוג והצגה של התיוגים על
גבי הדוח הטקסטואלי.

תוכנות ייעודיות להמרת דיווחים בפורמט מסורתי לפורמט iXBRL / XBRL
בשווקים בהם נדרש דיווח בפורמט מובנה ,חלק מהתאגידים המדווחים עושים זאת באמצעות תוכנות
ייעודיות .במסגרת גישה זו ,לאחר סיכום עריכת הדוח הכספי באופן הרגיל (למשל כקובץ  ,)PDFממירים
אותו באמצעות תוכנות אשר מבצעות את מלאכת התיוג בעצמן – הן ממירות דוחות המורכבים ממסמכים
טקסטואליים ומגיליונות נתונים ל XBRL-או  .iXBRLיצוין כי ככל הידוע לרשות ,לא קיימות תוכנות
לייצור קבצים תחת  iXBRLכאמור התומכות בעברית.
מגוון חברות פיתחו תוכנות ושירותים המסייעים לתאגידים בהפקת הדוחות ודיווחם באופן תקין
לרגולטור .חלקן מסייעות לתייג את נתוני של החברות בהתאם לדרישות הטקסונומיה ,חלקן נותנות מענה
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לקישור מספר רב של קבצים לצורך הפקת הדיווח בפורמט  XBRLאו לבצע בקרה על הדיווחים ולוודא
שלא חלו שגיאות בתיוג .בנוסף ,קיימים פתרונות המאפשרים להפיק דוחות ישירות מתוך קובץ גיליון
הנתונים האלקטרוני בו החברה משתמשת לשם הכנת הדוחות (באמצעות "תוסף" –  .)Add-Onחלופה זו
מצמצמת את הצורך של אנשי הכספים בתאגיד המדווח להתמחות בתוכנות או שירותים חדשים .יצירת
הדוחות באמצעות התוסף נעשית באופן אוטומטי למדי עבור טקסונומיות סטנדרטיות שפרסמו
רגולטורים שונים39.
קיימות תוכנות מדף אשר מבצעות זאת עבור דיווחים סטנדרטיים .לעומת זאת ,עבור תאגידים
שהדיווחים שלהם מורכבים יחסית ,לעיתים נדרש פיתוח ייעודי .כמו כן ,התאגיד יכול לבחור האם
התוכנה תפיק את קובץ ה XBRL-באופן חלקי או מלא ,בהתאם לצרכיו .באופן גס ניתן לומר שמידת
האוטומציה בתהליך הינה בעלת יחס הפוך לגמישות שהתאגיד נדרש לה בעת הפקת הדיווח .לשינויים
והתאמות אלה לעומת תוכנות המדף ישנן משמעויות כלכליות ,המשתנות בהתאם למקרה הספציפי.
בפרט ,סביר כי הצורך להתאים תוכנות כאמור לשפה העברית יהיה כרוך בעלויות.


עלויות ומשאבים:
לרוב ,גישה זו מיושמת באמצעות תוכנות שולחן עבודה ( )Desktop Softwareאו כתוכנות כשירות
( ,)SaaSמבוססות דפדפן .ההבדל ביניהן הוא שלרוב ,החיוב בגין הרישיון לתוכנות שולחן העבודה
הוא חד פעמי (בתוספת עלויות תחזוקה ועדכון) ,ואילו פתרונות הענן מבוססים על חיוב בגין כל דוח.
בשתי הצורות ,גישה זו צפויה לדרוש מהתאגידים השקעה משאבית בגין חניכת העובדים .לפי מחקר
השוק שביצעה  ,ESMAהפקת הדוח הראשון כרוכה בהקצאה של כ 6-ימי עבודה בממוצע ,ובדוחות
שלאחר מכן בכ 2.3-ימי עבודה בממוצע .לפי אותו מחקר ,עלות התוכנות עומדת בממוצע על 5,844
אירו (חציון –  5,000אירו) ,ועשויה להגיע ל 20,000-אירו ומעלה .זאת ,כאשר הרף העליון רלוונטי
בעיקר עבור תאגידים הנדרשים לגילויים ייחודיים או מורכבים .לפי המחקר האמור ,עלות
התחזוקה השנתית עומדת על  4,200אירו בממוצע (חציון –  1,200אירו).
יש לציין כי מהנתונים שפורסמו במסגרת מחקר זה לא ניתן להסיק באופן חד-משמעי באשר
להבדלים בין העלויות של גרסאות שולחן העבודה וה( SaaS-סביר שהעלות הראשונית בראשונה
גבוהה יותר מאשר זו הכרוכה האחרונה) .בנוסף ,האמור אינו כולל עלויות הקשורות באינטגרציה
של המערכות.

 39לשם המחשה ,דוגמאות לטקסונומיות עבורן מציעה חברת  Altovaתוסף  Excelלהפקת דוחות:
ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution filing rules from Banque de France
BOE - Bank of England (BOE) filing rules
BDP - Banco de Portugal (BDP) filing rules
FTK - De Nederlandsche Bank Financieel Toetsingskader (DNB FTK) filing rules
NBB - National Bank of Belgium (NBB) filing rules
SRB - Single Resolution Board (SRB) filing rules
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לצד זאת ,סקר שערך  Financial Executive Research Associationבארה"ב מצביע על כך
שבמסגרת גישה זו ,המשאבים הנדרשים לייצור הדוח הראשון משתנות בהתאם לגודל ולמורכבות
החברה – מכשלושה ימי עבודה לחברות קטנות ועד ל 8-ימי אדם לחברות מורכבות יותר.
באשר לעלות הכוללת ,בדיקות ומחקרים שנערכו בארה"ב העריכו כי העלות הכוללת נמוכה מ-
 10,000דולר בשנה לדיווח מלא ב ,iXBRL/XBRL-כאשר העלות בשנה הראשונה גבוהה יותר
ועלולה להגיע לכ 30,000-דולר .ברם ,יש לציין כי סכום זה כולל גם את הערכה של העלות בגין
המשאבים הפנימיים לחברות40.
היבט
הדוח ימי עבודה פנימיים

הכנת

חציון

ממוצע

5

5.62

הראשון
הכנת דוחות ימי עבודה פנימיים
שוטפת

2.5

2.32

עלות רישיון התוכנה או פתרון הענן

 5,000אירו

 5,844אירו

עלות התחזוקה השנתית

 1,200אירו

 4,200אירו

מקור.ESMA :




יתרונות:
 גישה זו אינה משפיעה על הליך הגיבוש של הדוח התקופתי. הגישה מאפשרת להפיק את הדיווח המובנה במידת מה של אוטומציה וגמישות ,אולם זאת תוךשהיא שומרת לתאגיד המדווח על היכולת לשלוט בתוצר הסופי.
חסרונות:
 על מנת להשלים חלק מהתוצרים שלא ניתן לבצע להם אוטומציה ,השימוש בגישה זו מצריךמהתאגידים המדווחים לפתח יכולות הקשורות ב ,iXBRL/XBRL-או לחלופין להישען על
יועצים חיצוניים על מנת לקבל מענה לצורך זה.
 הגישה כרוכה בהקצאת משאבים בחלק האחרון של הליך הדיווח ,שהערך שהם מקנים פרטלעצם הדיווח הינו מוגבל.
 גישה זו מוסיפה שלב נוסף בתהליך הדיווח ,ואינה חסינה מטעויות הנובעות מנתונים שתויגובאופן שגוי .כתוצאה ,עשויה להידרש בקרה נוספת של צד ג' כדי לוודא את נכונות התיוגים.

 40בהצעת החוק ליישום  XBRLבארה"ב בוצעה הערכה של העלות הפוטנציאלית לפי דרגות שונות של יישום ,זו נעה בין כ 60-40-אלף
דולר בדיווח הראשון ,ובדיווחים שלאחר מכן על בין  21-13אלף דולר (בשל עלות הלמידה החד פעמית) .במהלך פיילוט שערך ,SEC
תאגידים שהשתמשו בגישה הראשונה דיווחו על תוספת עלות ממוצעת של כ 31,000$-בדיווח הראשון ,וכ 9,000$-בדיווח השני .מחקר
מאוחר יותר מצא כי  69%מהחברות הקטנות שביצעו מיקור חוץ להכנת הדוחות שלהם ב XBRL-שילמו עבור השירות פחות מ-
 10,000$בשנה.
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ג.

תיוג על ידי חברה חיצונית
בגישה זו ,לאחר שהתאגיד מסיים להכין את הדוחות הכספיים הטקסטואליים ה"רגילים" שלו ,הוא
מעביר אותם ,למשל כקובץ  ,PDFלחברה חיצונית שממירה אותם ל .iXBRL-לרוב ,חברות אלו מעניקות
שירותי ייעוץ לכל שלבי התיוג ,החל מתכנון התהליך וכלה בביצוע התיוג עצמו באופן מלא.


עלויות ומשאבים:
גישה זו מאופיינת בכך שהעלויות העיקריות במסגרתה הן התשלום לחברות החיצוניות .הסקר
שערכה  ESMAמעלה כי במסגרת גישה זו ,מספר ימי העבודה הפנימיים שעל התאגיד המדווח
להקדיש לשם הכנת הדיווח הראשון עומד על  4.17ימים בממוצע (חציון –  .)5לאחר מכן ,כל דיווח
נוסף מצריך מהתאגיד להקדיש לכך  1.73ימי עבודה בממוצע (חציון – .)1.73
באשר למשאבים כספיים "חיצוניים" ,במסגרת גישה זו העלות לדוח הראשון עומדת בממוצע על כ-
 5,440אירו (חציון – כ 1,500-אירו) .באשר לדיווחים שלאחר מכן ,הסקר העלה כי העלויות
מצטמצמות באופן משמעותי ,ועומדות על כ 2,060-אירו בממוצע (החציון הינו כ 1,350-אירו) עבור
כל דוח.
בדיקה דומה שערך  SECמצביעה על עלויות גבוהות יותר .לשם השוואה ,הן עומדות בממוצע על כ-
 9,000אירו (חציון –  7,200אירו) .עם זאת ,נראה כי אחד הנימוקים המשמעותיים לשוני זה בעלויות
הינו שבמקרה האמריקאי ,העלות המוערכת כוללת גם תיוגים ייעודיים לתאגיד (הרחבות
לטקסונומיה הסטנדרטית) .זאת ,לעומת ההערכה של  ESMAאשר אינה לוקחת בחשבון את
העלויות הללו.
היבט

הכנת
הראשון

הדוח ימי עבודה פנימיים
תשלום לגורם חיצוני

הכנת דוחות ימי עבודה פנימיים
שוטפת
תשלום לגורם חיצוני

חציון

ממוצע

5

4.17

 1,500אירו

 5,443.33אירו

2

1.73

 1,350אירו

 2,060אירו

מקורESMA :

העלות לתאגיד המדווח במסגרת גישה זו תלויה במספר פרמטרים .בחינה שערכה הרשות בקרב מספר
ספקי שירותים בתחום זה מצביעה על כך שהפרמטר המרכזי המשפיע עליה הוא מספר העמודים בדוח
המקורי אשר נדרש להמיר אותו ל .XBRL/iXBRL-פרמטר נוסף שבדיקתנו העלתה כי הוא משפיע על
התעריף הינו פורמט הקובץ של הדוחות שיש להמיר .בפרט ,לא אחת התעריף לדוחות המוגשים בPDF-
גבוה מזה של כאלה המועברים בקובץ מעבד תמלילים כגון  DOCאו  .DOCXלשם המחשה ,ההבדל
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הנגבה41.

בין הפורמטים עשוי להתבטא בפער של כ 10-אחוזים במחיר
"סטנדרטיים" המשפיעים על המחיר ,כגון מועד האספקה של הדוח המתויג.

זאת ,מעבר לשיקולים

לפי הסקר של  ,ESMAעלות שירותים אלה מתחילה בכ 100-אירו לדוח בן  10עמודים ,וכל  5עמודים
נוספים עולים בין  5ל 50-אירו נוספים .בנוסף ,מחקר שערך בשנת  2018המוסד האמריקאי של רואי
החשבון ( ) AICPAמצא כי העלות השנתית הממוצעת לחברות ציבוריות קטנות לתיוג ע"י חברה
חיצונית עמדה ב 2017-על  5,476דולר ,בעוד העלות החציונית הייתה  2,500דולר 42 .שני הנתונים
מצביעים על ירידה של מעל  45%ביחס למחקר דומה משנת  – 2014כלומר ,נראה כי ככל שהזמן עובר
חלה ירידה בעלויות של שירותים אלו.


יתרונות:
-

-

ד.

יתרון לגודל – לחברה חיצונית עומדים יתרונות יחסיים של התמחות בדיווח מובנה מתויג.
תוצאת הדבר עשויה להיות הוזלה של עלויות לעומת חלופות במסגרתן כל תאגיד נדרש לפתח
יכולות דיווח מובנה מתויג באופן עצמאי.
גישה זו אינה דורשת מהתאגידים המדווחים לשנות את האופן בו הם מייצרים את הדוחות
הכספיים.
התאגיד המדווח אינו נדרש להקצות משאבי זמן בהיקף משמעותי על מנת להכין דוחות בגרסת
.iXBRL/XBRL
התאגיד יכול לבקר את איכות התוצרים תוך שימוש בידע בסיסי ביותר ב.iXBRL/XBRL-
דהיינו ,לא נדרשת מומחיות גבוהה בשפה.

 פתרון זה אינו דורש מהתאגיד המדווח לבצע השקעה כספית משמעותית ,בפרט לא בתקופההראשונית.
 חסרונות:
 ביצוע התיוג על ידי חברה חיצונית עשוי להאריך את פרק הזמן הכולל הנדרש לשם הפקת הדוח. שליטת התאגיד בהליך תיוג הנתונים הינה מוגבלת ,בעיקר משום שאינו צובר ניסיון ומומחיותהקשורה בשימוש בטכנולוגיה.
 נדרש תיאום אל מול גורם חיצוני.הטמעת תיוג הנתונים במערכות המידע של החברה המדווחת
במסגרת גישה זו ,כלל הנתונים הכספיים הרלוונטיים הנמשכים ממערכות החברה הינם מתויגים
מלכתחילה .אמנם ההטמעה הראשונית הינה יקרה יחסית ליתר הפתרונות ,אולם לאחר מכן הדיווחים
מתבצעים בקלות רבה יותר ,המידע הופך נגיש לשליפה וניתן לנהל אותו באופן גמיש ,לכל צורכי החברה.

 41לשם המחשה ,ר' טבלת עלויות – https://www.datatracks.co.uk/ixbrl-tagging-cost
42

https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/interestareas/frc/accountingfinancialreporting/xbrl/downloadable docume
.nts/xbrl-costs-for-small-companies.pdf
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יצוין כי גם לאחר ההטמעה הראשונית ,מערכות המידע של החברה הרלוונטית צפויות להידרש לעדכונים
מעת לעת ,בין היתר עם עדכוני הטקסונומיה של .IFRS


עלויות ומשאבים:
העלויות הכרוכות ביישום גישה זו מתבטאות בשונות רבה ,בהתאם למאפיינים הספציפיים של
התאגיד המדווח 43.העלות הראשונית ביישום גישה זו צפויה להיות גבוהה מביתר הגישות ,בפרט
במצבים בהם לא עומדת לרשות התאגיד המדווח תוכנה באמצעותה ניתן להשתמש בכלים אלה.
בדומה לרכישת תוכנה ייעודית ,גם השימוש בגישה זו צפוי לדרוש מהתאגידים השקעה כספית עבור
עלויות הכשרת כוח האדם ,עלות חד-פעמית לרכישת רישיון התוכנה הייעודית ועלויות לשם תחזוקת
התוסף או התוכנה.
בהתאם לסקר שערכה  ,ESMAעל הסכומים המופיעים להלן יש להוסיף משאבים פנימיים של
המנפיקים העומדים בממוצע על  33ימי אדם (חציון –  10ימים) .אם מסירים את התצפית הגבוהה
ביותר במדגם ,הממוצע יורד משמעותית ל 5.67-ימי אדם (חציון –  6ימים).
לפי הסקר ,העלויות לדוח הראשון עומדות על כ 13,000-אירו בממוצע (החציון –  11,500אירו),
ולאחר מכן העלות הפנימית לחברה עבור כל דוח עומדת על כ 500-אירו בממוצע (זהו בקירוב גם
החציון) .עלויות אלה אינן כוללות עלויות תחזוקה של התוכנות ,המגדילות את הסכום לכ4,600-
אירו בממוצע (החציון – .)1,700
מסקר שערכה  ESMAבקרב חברות המספקות שירות זה ,ציינו החברות כי העלות הממוצעת עבור
התוכנה עומד על  6,416אירו והעלות הממוצעת השנתית עבור תחזוקה עומד על  670אירו .עוד ציינו
החברות כי בממוצע ימי העבודה שנדרשו ללקוחותיהם לצורך הטמעת הפתרון עמדו על פחות מ6-
ימי עבודה.

הטמעת
המערכת

היבט

חציון

ממוצע

ימי עבודה פנימיים

10

33.42

עלות

 2,000אירו

 6,685.71אירו

מקור.ESMA :


יתרונות:
-

נראה כי בראייה ארוכת טווח ,גישה זו הינה היעילה ביותר .הדבר מתבטא בקיצור זמן ייצור
הדוחות והגברה של אמינות הנתונים.
סביר כי בטווח הארוך היא מאפשרת לחסוך בהוצאות הכוללות.
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 מאפשרת גמישות רבה יותר ויכולת לעשות שימוש בנתונים ולהפיק דוחות לצרכי הנהלה שונים.חסרונות:
 יישום ראשוני יקר ומורכב ,ודורש מהמדווחים לתכנן מחדש את תהליך הדיווח. דורש ידע ומומחיות גבוהה ביישום ה ,iXBRL/XBRL-או לחלופין שימוש ביועצים חיצוניים. -דורש עדכון מתמיד במערכות החברה על מנת להתאים טקסונומיה.

לסיכום ,גישת הטמעת תיוג הנתונים במערכות המידע של החברה דורשת את ההשקעה הראשונית הגבוהה
ביותר ,במונחי מאמץ ,משאבי כסף וזמן ,ביחס לחלופות האחרות .עם זאת ,תכנון והטמעה מוצלחים שלה
צפויים להתבטא בכך שדוחות יוכלו להיערך באופן אוטומטי (או לפחות כמעט אוטומטי) .כתוצאה ,המשאבים
התוספתיים הדרושים לשם עריכת הדוח כ ,iXBRL-הן במונחי שעות עבודה והן במונחי כספים ,יצומצמו עד
כדי יהפכו זניחים.
לעומת גישה זו ,יתר החלופות מוסיפות שלב נוסף בהליך עריכת הדוחות .יתרה מכך ,המאמץ הדרוש בהכנתן
אינו מעניק להן ערך משמעותי כשלעצמו.
בכל מקרה ,העלות ליישום השוטף של  iXBRLאיננה צפויה להיות גבוהה משמעותית לעומת המצב הנוכחי.
יתרה מזאת ,בטווח הרחוק הוא עשוי אף להפחית עלויות אלה (בין היתר לנוכח ייעול פוטנציאלי של הליך
הבקרה) .לפי מחקר  ,AICPAוכפי שהוצג לעיל ,ספקי השירות לתיוג הנתונים כבר יישמו את היכולת לייצר
דוחות  iXBRLומאפשרות זאת לתאגידים המדווחים השוכרים את שירותיהם ,והעלות הממוצעת והחציונית
נמצאת בירידה.
החברות יוכלו לבחור האם ליישם באמצעות תוכנה ייעודית או שימוש בחברה חיצונית ,כך שהדוחות הסופיות
שערכה החברה עוברים בסוף המרה ל iXBRL-או יכולות לבחור יישום באמצעות התוכנות הקיימות של החברה
והטמעת התוספים המתאימים כך שכל מידע מתויג באופן אוטומטי בעת הכנת הדוח.
ה.

עלויות ,משאבים וקשיים ביישום לרגולטור

מטבע הדברים ,יישום של שיטות אלה צפוי לדרוש משאבים גם מקרב הרגולטור .משאבי זמן ,כח אדם ועלויות
פיתוח נדרשים לצורך ביצוע התאמות באסדרה ,ליצירת תשתית טכנולוגית וממשקים וכן סביבות ניסוי ובקרה,
ולממשק מול החברות בתהליך ההטמעה והיישום.
בסקר שערכה  ESMAבקרב מספר רגולטורים בעולם בהם המיישמים דיווחי  44,iXBRL\XBRLעולה כי
העלות הממוצעת לתכנון ויישום התשתית לדיווחי  XBRLעמדה על כ 800,000-אירו (חציון – כ 600,000-אירו).
העלות המדויקת תלויה ,בין היתר ,בפונקציות הנדרשות מהמערכת ,בהחלטה הרגולטורית האם לתמוך
בהרחבות ,במספר החברות והדיווחים וכו' .בפרט ,עלות רישיון התוכנה עמדה על כ 526,000-אירו ,ועלויות
החומרה שנדרשו בחלק מהמקרים הסתכמו בממוצע בכ 190,000-אלף אירו .עלויות התחזוקה השנתיות עמדו
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על כ 120-אלף אירו 45.עם זאת ,יש לציין כי בבדיקה זו לא נבחנה האפשרות של יישום שליחת טפסים ייעודים
על ידי החברה לרגולטורים והעלויות הכרוכות בכך לרגולטור והמשאבים הנדרשים.
בנוסף ,יש לציין כי עלויות אלה אינן כוללות פיתוח של  Viewerוכן של מסד נתונים ,שיאפשרו ביצוע השוואות
על גבי הדוח ללא צורך בליקוט נתונים לתוך גיליון נתונים .עם זאת ,גם ללא פיתוח  Viewerישנן חלופות
להצגת הנתונים בדפדפן ,מדובר בהצגה מוגבלת שאינה כוללת יכולות עיבוד ,השוואה וניתוח.
טבלה  :1עלויות יישום  iXBRL\XBRLעבור הרגולטורים ,כפי שעולה מסקר שערך  ESMAבקרב מספר
רגולטורים אשר מיישמים טכנולוגיות אלה בתחום שיפוטם46:

עלות רישיון תוכנה עבור
תשתית דיווח בXBRL-
עלות החומרה עבור
תשתית דיווח בXBRL-
מספר ימי עבודה שנדרשו
עבור יישום תשתית
דיווחי הXBRL-
מספר ימי עבודה שנדרשו
עבור תחזוקה שנתית של

ערך מינימלי

ערך מקסימלי

חציון

ממוצע

 10,000אירו

 1,500,000אירו

 500,000אירו

 526,400אירו

 20,000אירו

 500,000אירו

 50,000אירו

 190,000אירו

 200ימי עבודה

 1,000ימי עבודה

 365ימי עבודה

 482.5ימי עבודה

 15ימי עבודה

 555ימי עבודה

 50ימי עבודה

 149ימי עבודה

תשתית דיווחי הXBRL-
עבור
שנתית
עלות
תחזוקה תשתית דיווחי
הXBRL-

 39,000אירו

 300,000אירו

 78,300אירו

 123,460אירו

מקור.ESMA :
טבלה  :2סיכום יתרונות וחסרונות ארבע הגישות עבור התאגידים המדווחים:

 45סיכום סקר עלויות הרגולטורים ר' נספח ו'.
46
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יתרונות


היעדר עלויות משמעותיות נוספות
ביחס המצב הקיים
לא דורש מומחיות בXBRL-
מבנה סטנדרטי של דוחות ,אשר
מקל על השוואת נתונים
ספציפיים בין תאגידים



אינה משפיעה על התהליך
הבסיסי של בניית הדוח
שליטה על התוצר הסופי




ייצור הדוח ע"י גוף מומחה
לא נדרש שינוי בתהליך עריכת
הדוח ולא נדרשות תכולות עבודה
נוספות
לא דורש מומחיות גבוהה בשפת




טופס ייעודי מטעם
הרגולטור

תוכנות ייעודיות



להמרת דיווחים
לפורמט XBRL

תיוג על ידי חברה
חיצונית







הטמעת תיוג הנתונים
במערכות המידע של
החברה המדווחת

חסרונות





הקלדה ידנית מחדש של נתונים
הדורשת השקעת משאבים
פוטנציאל לשגיאות
מבנה נתונים סטנדרטי – השימוש
בהרחבות מוגבל עד בלתי אפשרי
תלות בגורם שלישי – הרגולטור



דורש היכרות ומומחיות בשפת
 XBRLובתוכנת ההמרה
שלב נוסף בתהליך הדיווח




פוטנציאל לשגיאות בתהליך התיוג
מוסיף עלויות למדווח ,לעומת
החלופה הנוכחית



הארכת פרק הזמן הכולל של
הפקת דוח
שליטה מוגבלת בתיוג הנתונים
תיאום אל מול גורם חיצוני
מוסיף עלויות למדווח ,לעומת
החלופה הנוכחית











XBRL
אינו דורש השקעה כספית
ראשונית
קיצור זמן ייצור הדוחות
הגברת אמינות הנתונים
גמישות מקסימאלית בהפקת
דוחות
חסכון בהוצאות בטווח הארוך






השמה ראשונית יקרה ובכל פעם
שמעדכנים את הטקסונומיה
עיצוב מחדש של תהליך הדיווח
דורש ידע ומומחיות גבוהה ביישום
הXBRL-
מוסיף עלויות למדווח ,לעומת
החלופה הנוכחית

טבלה  :3סיכום יתרונות וחסרונות ארבע הגישות עבור הרגולטור:
יתרונות
טופס ייעודי מטעם הרגולטור



חסרונות




מבנה נתונים סטנדרטי
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השתת עלויות בפיתוח הטופס
דיווחים מצומצמים
ניתוח נפרד של דוח טקסטואלי וכמותי

חסרונות

יתרונות
תוכנות ייעודיות להמרת
דיווחים לפורמט XBRL



קבלת קובץ ה XBRL-כמוצר מוגמר

תיוג על ידי חברה חיצונית




קבלת קובץ ה XBRL -כמוצר מוגמר
ייצור הדוח ע"י גוף מומחה

הטמעת תיוג הנתונים במערכות
המידע של החברה המדווחת




קבלת קובץ ה XBRL -כמוצר מוגמר
הגברת אמינות הנתונים

ו.



פוטנציאל לשגיאות

השוואה עולמית
בארה"ב ,הרגולציה אינה משיתה על התאגידים חובה לבחור בשיטת דיווח כזו או אחרת ,אולם לא מוצעת
האפשרות להגיש באמצעות טופס לרגולטור .דהיינו ,התאגידים המדווחים רשאים לבחור בין הטמעת תיוג
הנתונים במערכות המידע של החברה המדווחת ,שימוש בתוכנות ייעודיות או מיקור חוץ .בסקר שערך ה-
 SECב 2013-עולה כי הרוב המוחלט של התאגידים במדגם הטמיעו תכונות  XBRL/iXBRLכחלק
מתוכנות הדיווח הכספי הקיימות שלהם .עם זאת ,יש לציין כי בסקר זה עלה כי בקרב החברות הקטנות,
רובן השתמשו דווקא בשירותי מיקור חוץ או תוכנות ייעודיות.
גם באירופה ,התאגידים יכולים לבחור בין הטמעת תיוג הנתונים במערכות המידע של החברה המדווחת,
שימוש בתוכנות ייעודיות או מיקור חוץ.

ז.

המדיניות המוצעת
כאמור ,האופן בו כיו מתבצע דיווח ה XBRL-הינו מתבצע באמצעות טופס ייעודי שממלאת החברה,
המתורגם לאחר מכן לנתוני  XBRLבמערכת מגנ"א .גישה זו פחות מתאימה לדרישה לדיווח כלל הדוחות
הפיננסים במלואם ב ,XBRL-כולל דיווחים ייחודיים לחברה ולענף בה היא עוסקת ,וכן אינה מקובלת
במדינות שנבחנו .גישה זו מקובלת לרוב לצרכים כגון הגשת דוחות מס ושכר לרשויות.
בנוסף ,הליך זה אינו מאפשרת למצות חלק מהכלים שמעניק פורמט  ,iXBRLובכלל זאת מתן גמישות
בעיצוב הדוחות ,תוך שמירת התאימות לפורמט .XBRL
לאור זאת ,בהתאם לפרקטיקה המקובלת בעולם ,הרשות מציעה לאפשר לחברות לבחור את אופן היישום
של הדיווח תחת – iXBRLבאמצעות תוכנות ייעודיות להמרת הדיווחים ,הטמעת תיוג הנתונים במערכות
המידע של החברה או באמצעות תיוג הדוחות הכספיים ע"י חברה חיצונית.

 .4.5נספח ה' :המחשת השימוש בIXBRL-
להלן מספר דוגמאות להמחשת השימוש ב .IXBRL -בתמונות הבאות ניתן לראות את המאזן של חברת אלביט
מערכות הדואלית מתוך הדוח התקופתי לשנת  2017כפי שמופיע במאגר ה EDGAR -של ה.SEC-
תרשים  :1הדוח המוצג ב EDGAR-באמצעות ה IXBRL Viewer-שפיתח הSEC-
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תרשים  :2הפרטים הקיימים עבור כל ערך מתויג

תרשים  :3אפשרויות החיפוש והסינון
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תרשים  :4הדגמת החיפוש החכם ותיוג של קטעי טקסט

התרשימים הבאים לקוחים מהדגמה של חברת  ,Idaciti47שלקחה את הקוד הפתוח שסיפק ה SEC-לViewer -
והוסיפה לו פיצ'רים נוספים הכוללים בדיקות ולידציה לנתונים על גבי הדוח ,השוואה גרפית של הנתונים
המתויגים לנתונים היסטוריים ולחברות מקבילות ואיתור סעיפים שתויגו באמצעות הרחבות (.)Extensions

תרשים  :5ולידציה של נתוני הדוח

https://blog.idaciti.com/inline-xbrl-bringing-data-to-life-and-more#article 47
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תרשים  :6השוואה גרפית של הערכים ההיסטוריים לכל נתון והשוואה לחברות מקבילות בלחיצת כפתור על
גבי הדוח

תרשים  :7סימון כל הסעיפים הרלוונטיים לסעיף בתקינה החשבונאית וזיהוי הרחבות ספציפיות של החברה

46

כל היכולות הללו הן רק ההתחלה של מה שניתן לעשות עם טכנולוגיה זו .הנתונים זמינים לקריאה ממוחשבת
ומאפשרים עיבודים מורכבים בהרבה גם מחוץ ל ,Viewer -חלקם מיושמים כבר היו.
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 .4.6נספח ו' :דוגמאות לניתוחים של נתוני דוחות ה XBRL-שמפרסם ה SEC-באמצעות
Google BigQuery
תרשים  :1פילוח רווחי חברות לפי מדינה

תרשים  :2השוואת רווח בין חברות ושנים
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