Banking Suite Solution
)XBRL (The eXtensible Business Reporting Language

כללי
בנק ישראל הנחה את התאגידים הבנקאיים להיערך למתכונת דיווח אחידה בפורמט  ,XBRLכפי שמיושם כבר
מספר שנים בבנקים בעולם.
פורמט הדיווח  XBRLנהוג בארצות הברית ,אירופה ובמדינות רבות אחרות והחל משנת  6102ישמש את
הבנקים בישראל כסטנדרט דווח חדש.
הפורמט החדש יחליף את שיטת הדיווח הנוכחית המבוססת על קובץ מאסטר במבנה אקסל שנשלח מטעם
הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים ,ומכיל את מבנה הדוחות הנדרשים לדיווח.
חברת  CoreFilingמובילה במתן פתרונות תוכנה וסיוע לחברות וממשלות בנושאי  XMLו  XBRL-ברחבי
העולם .לחברה ניסיון של למעלה מ  06-שנים בנושאים הנ"ל והיא בעלת מוניטין מהגבוהים בתחום.
מודול  XBRLשל  CoreFilingמשולב ואינטגרטיבי עם המערכת החשבונאית/פיננסית  ConsistGEMוהוא
מספק מענה מלא למכלול ההיבטים הנדרשים ליישום ההוראה החדשה של בנק ישראל.
ניתן ליישם את  CoreFilingגם בנפרד (ללא  ,)ConsistGEMכפלטפורמה מרכזית כוללת להפקה ,סקירה,
תיקון ודיווחי ה  XBRL-לכלל הדיווחים הנדרשים ע"י הפיקוח.
המערכת מאפשרת שתי חלופות עיקריות ליצירת הדוחות :
א .יישום חצי אוטומטי המבוסס על שימוש באקסל.
בחלופה זו התהליך הוא אוטומטי פרט לשלב הזנת הנתונים המבוצע ע"י המשתמש.
ב .יישום אוטומטי המבוסס על שימוש בקבצי .CSV
חלופה זו מותנית במיפוי ושמירה מוקדמת של הנתונים הנדרשים לדוחות בבסיס הנתונים.
הפתרון המוצע ע"י קונסיסט לדרישת בנק ישראל בנושא  XBRLבוצע בשיתוף חברת CoreFiling
ובליווי וייעוץ חשבונאי של חברת  .Deloitteבין לקוחותיה של  CoreFilingניתן לציין את :
Morgan Stanley, Barclays, HSBC, Bank of England, Bank D'Italia, Bank of Americaועוד.
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פונקציונאליות ויכולות המערכת
היכולות החדשות מאפשרות הפעלת כלים ויישום תהליכי עבודה נוחים וידידותיים למשתמש להפקת הדוחות
בפורמט .XBRL
תהליך העבודה מורכב מהשלבים הבאים :
א .קליטת הטקסונומיה של בנק ישראל כולל תמיכה בשינויי גרסה.
ב .בעת הפעלת תהליך עבודה חצי אוטומטי המבוסס על שימוש באקסל ,מופעלים השלבים הבאים:








ג.

בניית אקסל/ים באופן ממוכן ואוטומטי במבנה המבוסס על הטקסונומיה.
שמירת אקסל /ים המכילים את הנתונים שהוזנו ע"י המשתמש המדווח.
בדיקות חוקיות לנתונים שהוזנו באקסל מול הטקסונומיה ותיעוד השגיאות.
הסבת הדוח מפורמט אקסל לקובץ בפורמט  XBRLבמבנה הנדרש ע"י בנק ישראל.
שמירת הדוח (בפורמט  )XBRLבספרייה ייעודית.
סקירת השגיאות בדוח וכתיבת הערות/הנחיות לתיקון.
פתיחת דוח קיים לצורך תיקון הנתונים ושמירה חוזרת .
שליחת הדוח בפורמט  XBRLלבנק ישראל.

בעת הפעלת תהליך עבודה אוטומטי המבוסס על שימוש בקבצי  CSVיופעלו השלבים הבאים:
(הערה :הפעולה תהייה ישימה לאחר מיפוי ושמירת הנתונים הנדרשים לדוח בבסיס הנתונים)










בניית קובץ  CSVבאופן ממוכן במבנה המבוסס על הטקסונומיה.
שמירת קובץ  CSVהמכיל את ה נתונים כפי שנשלפו באופן ממוכן מבסיס הנתונים.
בדיקות חוקיות לנתונים בקובץ ה  CSV-כנגד הטקסונומיה ותיעוד השגיאות.
הסבת הקובץ מפורמט  CSVלקובץ בפורמט  XBRLבמבנה הנדרש ע" י בנק ישראל.
שמירת הדוח (בפורמט  )XBRLבספרייה ייעודית.
סקירת השגיאות בדוח באמצעות כלי ייעודי ע"י משתמש וכתיבת הערות /הנחיות לתיקון.
תיקון הנתונים וביצוע חוזר של התהליך מחדש .
שליחת הדוח בפורמט  XBRLלבנק ישראל.

*כלי הדיווח ותהליך העבודה כוללים תמיכה מלאה בעברית.
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דוגמא  -מילוי טופס אקסל שיוצר לפי חוקיות ה .XBRL

מודל XBRL
דוגמא – בדיקת תקינות לדיווח XBRL

דוגמא לדיווח כולל התראות והסברים על שגויים :

