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  לכבוד

  התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

  

ב "מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה: הנדון

  1בנושא מדידת הכנסות ריבית

  )הוראות הדיווח לציבור(

  

  מבוא

 –להלן (א "שינויים באופן הצגת דוח רווח והפסד של תאגידים בנקאיים וחכחלו , לאורך השנים .1

ב ובאופן מדידת הכנסות ריבית בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים "בארה) תאגידים בנקאיים

 .המצריכות התאמה של הוראות הדיווח לציבור, ב"בארה

ב "על הבנקים בארההתאמת הוראות הדיווח לציבור נערכה תוך בחינת אופן הדיווח לפיקוח  .2

סקירת דוחות כספיים והגילוי על שיעורי הכנסה והוצאה , FR Y-9Cבהתאם להוראות ה 

 .ב ולפי התקינה הבינלאומית"בבנקים גדולים המדווחים לפי תקני חשבונאות מקובלים בארה

כדי לסייע בהתאמת הוראות הדיווח לציבור בנושאים אלו הקמנו צוותי עבודה משותפים עם  .3

וערכנו התייעצויות עם החשבונאים ,  רואי החשבון המבקרים של התאגידים הבנקאייםנציגי

 .אנו מודים למעורבים בעשייה על תרומתם הרבה. הראשיים של חמשת הבנקים הגדולים

לאחר התייעצות בוועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל עם המפקח על הבנקים ובוועדה  .4

כמפורט , אני מתקן בזה את הוראות הדיווח לציבור, י בנקאותהמייעצת בעניינים הנוגעים לעסק

 .להלן

  

  התיקונים להוראות הדיווח לציבור

  לדוח רווח והפסדאימוץ המתכונת החדשה .א

  . כמפורט בהוראה, הוראות הדיווח לציבור יתוקנו .5

 דברי הסבר

 : כללי .6

וח רווח והפסד התיקונים להוראות הדיווח לציבור נועדו להתאים את אופן ההצגה של ד .6.1

תוך שמירה על מידת הפירוט וזאת , ב"בעולם ובארהשל הדוח לאופן ההצגה המקובל 

 .הקיימת בהוראות הדיווח לציבור

                                                 
" עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות" בקודיפיקציה בדבר 310-20ב בנושא "הכללים שאומצו נכללים בארה 1

 ).310-20 נושא –להלן (
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ימשיך להיות על שיעורי " שיעורי הכנסה והוצאה"בדבר ' בשלב זה הדיווח על תוספת ג .6.2

 בכוונתנו לשקול .היינו לפי הכללים הקיימים היום בהוראותינו, הכנסה והוצאה מימוניים

לרבות בחינה כיצד יש לדווח על ', במועד מאוחר יותר את אופן הדיווח הרצוי בתוספת ג

 .ALMהפרשי שער למסחר ומכשירים נגזרים 

 השינויים העיקריים בהוראות הדיווח לציבור .7

רווח מפעולות "במקום הסעיף  - הכנסות ריבית נטו והכנסות מימון שאינן מריבית .7.1

הכנסות מימון "ו, "הוצאות ריבית", "הכנסות ריבית"שלושה סעיפים יבואו " מימון

הכנסות נטו בגין ייכללו " הכנסות מימון שאינן מריבית"סעיף  ב".שאינן מריבית

תוצאות , תוצאות פעילות השקעה באגרות חוב למעט ריבית, מכשירים נגזרים לא מגדרים

תוך , ת איגוח והלוואות שנמכרוהפרשי שער נטו ותוצאות עסקאו, פעילות השקעה במניות

 . הבחנה בין פעילות למסחר ולא למסחר

תוקנה כדי להבהיר " ריבית"הגדרת המונח  - הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן .7.2

 . שריבית תכלול גם הפרשי הצמדה למדד על הקרן

הכנסות "יוחלף במונח " הכנסות תפעוליות ואחרות" המונח –הכנסות שאינן מריבית  .7.3

 ". עמלות"יוחלף במונח " עמלות תפעוליות"המונח , "מריביתשאינן 

, ב" בהתאם למקובל בארה–הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר  .7.4

, מניות, מטבע חוץ, ריבית(יינתן פירוט על הכנסות אלו בביאור לפי חשיפת הסיכון 

 .ובהתאם למהותיות, )סחורות ואחרים

 הסעיף יעבור מגוף דוח רווח והפסד וייכלל במסגרת -  ת נטורווחים מהשקעות במניו .7.5

לעניין זה מובהר כי בניגוד לגישה הנהוגה ". הכנסות מימון שאינן מריבית"הביאור על 

ההוראה מחייבת להמשיך ולהציג דיבידנד מניירות ערך זמינים למכירה , ב"בארה

ווחים מהשקעות במניות ר"ומניירות ערך למסחר במסגרת הכנסות שאינן מריבית בסעיף 

דיבידנד בקביעות ב לא מקובל שחברות מחלקות "בישראל בניגוד לארה, שכן". נטו

 .כתחליף לתשלום ריבית

  - פריטים מיוחדים .7.6

הון ממכירת ) הפסד(רווח , ממכירת מניות של חברות מוחזקות) הפסד(רווח  .7.6.1

הכנסות "ף יכללו במסגרת הרווח מפעולות רגילות במסגרת הסעייבנינים וציוד 

רווח "במקום בסעיף , בהתאמה, "הכנסות אחרות"ו, "מימון שאינן מריבית

 ".לאחר מסים, מפעולות בלתי רגילות

ב לגבי פריטים מיוחדים המוגדרים כפריטים אשר "תאומץ הגישה הנהוגה בארה .7.6.2

תאגיד בנקאי יהיה רשאי לסווג אירוע , אולם". אינם שכיחים"ו" אינם רגילים"

  . ט מיוחד רק באישור מראש של הפיקוח על הבנקיםאו עסקה כפרי

" הכנסות ריבית"או בסעיף " עמלות"יכללו בסעיף י עמלות אלו – עמלות מעסקי מימון .7.7

 ". רווח מפעילות מימון"במקום בסעיף 

רווח מפעילות מימון "במקום ל" נטו, הכנסות ריבית" יינתן גילוי ל–ביאור מגזרי פעילות  .7.8

 .בהתאם לשינוי שנערך במתכונת דוח רווח והפסד, "ופקיםלפני הפרשה לחובות מס

  –א "מתכונת דוח רווח והפסד של חכ .7.9

 .המתכונת תעודכן בהתאם לשינוים במתכונת דוח רווח והפסד של בנקים .7.9.1
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הכנסות מימון שאינן "ו" הכנסות אחרות"יאוחדו הסעיפים , משיקולי מהותיות .7.9.2

 ".הכנסות אחרות"לסעיף " מריבית

   20-310א נושאימוץ . ב

 .כמפורט בהוראה, א10יתווסף סעיף  .8

 דברי הסבר

 : כללי .9

עמלות שאינן ניתנות להחזרה " בדבר 310-20ההוראה מאמצת את הכללים שנקבעו בנושא 

 .ב"בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בארה, "ועלויות אחרות

 השינויים העיקריים בהוראות הדיווח לציבור .10

  310-20נושא   דוח רווח והפסד כתוצאה מאימוץ עלהצפויות ההשפעות העיקריות  .10.1

 :"Nonrefundable Fees and Other Costs"בדבר בקודיפיקציה 

 בהתאם –) Direct loan origination costs(עלויות ישירות ליצירת הלוואה  .10.1.1

 יש להביא בחשבון בשיעור הריבית האפקטיבי של להנחיות בקודיפיקציה

) א(עלויות אלה כוללות . יצירת אותה הלוואההלוואה את העלויות הישירות ל

) ב(עלות תוספתית ליצירת הלוואה שנגרמה בעסקה עם צד שלישי בלתי תלוי 

עלויות מסוימות הקשורות ישירות לפעילויות המבוצעות על ידי המלווה עבור 

הערכה ורישום של ערבויות , הערכת מצבו הפיננסי של הלווה: כגון, ההלוואה

. הכנת מסמכי ההלוואה וסגירת העסקה, מ על תנאי ההלוואה"מו, ובטחונות

העלויות שקשורות ישירות לפעילויות אלה יכללו רק את התשלום לעובדים 

בהתאם לטיפול . המתייחס לזמן שהושקע בפעילויות אלה בגין אותה ההלוואה

מוכרות מיידית לעיל ) ב(שצוינו בסעיף עלויות ה, ככלל, היוםהנדרש החשבונאי 

  .בסעיף משכורות והוצאות נלוות, רווח והפסדח דוב

 יובאו בחשבון בחישוב שיעור –)  Loan origination fees(עמלות מיצירת הלוואה  .10.1.2

עמלות כאמור הינן עמלות שבהן מחויב הלווה . הריבית האפקטיבי של ההלוואה

טיפול זה שונה מהטיפול החשבונאי . בהקשר לפעילויות של יצירת ההלוואה

" עמלות תפעוליות"עמלות כאמור נכללות בסעיף חלק מהלפיו ,  היוםהמקובל

 . ומוכרות מיידית בדוח רווח והפסד" עמלות מעסקי מימון"ובסעיף 

במסגרת זו .  בקודיפיקציה310-20בכוונתנו ללוות את תהליך ההיערכות לאימוץ נושא  .10.2

  :א"בכוונתנו לבקש מהתאגידים הבנקאיים והחכ

תוך , ת שעשויות לגרום לקשיים ביישום כללים אלהלהעלות סוגיות פרקטיו .10.2.1

ולשאלה האם פתרונות אלה נהוגים , התייחסות לפתרונות פרקטיים אפשריים

 . בעולם

לבצע מיפוי של העמלות וההוצאות ולזהות אותן עמלות והוצאות שרצוי ופרקטי  .10.2.2

  . לדחות ולהכיר בהן כהתאמת תשואה כחלק מהכנסות ריבית

ים שאנו שוקלים בהקשר זה הוא האם פרקטי להוון עלויות ישירות אחד הנושאים העיקרי

ערכות המשמעותית ילאור הה, זאת. פנימיות שהוצאו על ידי המלווה לצורך יצירת הלוואה

מערכות , שיטות, לרבות פיתוח מדיניות(הנדרשת מתאגידים בנקאיים לצורך קביעה נאותה 

, של העלויות האמורות)  התגמול של עובדי הבנקולעתים ביצוע שינויים בשיטות, ונהלים ברורים
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ולאור כוונתנו לאמץ את , לאור הטיפול השונה בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים בעלויות אלה

  .תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים

  

  תחילה והוראות מעבר

ון ההוראות הקשורות לאופן ההצגה בדוח רווח והפסד ייושמו למפרע החל מהדוח לציבור לרבע .11

 .  ואילך2012הראשון של שנת 

ההצגה העיקריות שתוקנו על  תמצית הוראות 2011נכללו בהוראות המעבר לשנת , לצורך נוחות .12

 . 2011שחלות על הדוח לשנת , )בנוסח שחל לפני התיקון בחוזר זה(ידי חוזר זה 

שה להפסדי סיכון אשראי והפר, מדידה וגילוי של חובות פגומים"לעניין יישום ההוראה בנושא  .13

 הפרשי הצמדה למדד שנצברו על הקרן של חוב 1.1.12תאגיד בנקאי נדרש לבטל מיום " אשראי

 . ואילך בלבד1.1.12בגין חובות שסווגו כפגומים מיום , פגום וטרם שולמו

מיום על עסקאות שיבוצעו או יחודשו  ייושמו 310-20התיקונים הקשורים לאימוץ נושא  .14

 .  ואילך1.1.2013

מנהל , בנקאי או חברת כרטיסי אשראי המתקשים ביישום חוזר זה יפנו למר עידו גלילתאגיד  .15

 .להנחיות ספציפיות, יחידת דיווח כספי

  

  עדכון הקובץ

 .  דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבור בנספחב"מצ .16

  

  

  ,בכבוד רב 

      דוד זקן

          המפקח על הבנקים
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  דיווח לציבורכון לקובץ הוראות ה דפי עד- נספח 

 :להלן הוראות העדכון

 להכניס עמוד  להוציא עמוד

630-1] 10) [4/11( 630-1] 11) [12/11( 

630-2] 16) [4/11(  630-2] 16) [4/11*(  

630-2.1] 2) [4/11(  630-2.1] 3) [12/11(  

640-1] 13) [4/11(  640-1] 14) [12/11(  

640-1.1] 4) [4/11(  640-1.1] 5) [12/11(#  

640-2] 15) [4/11(  640-2] 16) [12/11(  

640-2.1] 3) [6/08(  640-2.1] 3) [6/08*(  

640-8] 13) [4/11(  640-8] 14) [12/11(  

640-8.1] 13) [12/04(  640-8.1] 13) [12/04*(  

640-28] 11) [4/11(  640-28] 11) [4/11*(  

640-29] 12) [4/11(  640-29] 13) [12/11(  

661-3] 12) [4/11(  661-3] 12) [4/11*(  

661-4] 16) [4/11(  661-4] 17) [12/11(  

661-5] 11) [4/11(  661-5] 12) [12/11(  

661-10.3] 2) [4/11(  661-10.3] 2) [4/11*(  

661-10.4] 2) [11/11(  661-10.4] 3) [12/11(  

661-11.2] 2) [11/11(  661-11.2] 2) [11/11*(  

661-12] 9) [4/11(  661-12] 10) [12/11(  

661-13] 11) [4/11(  661-13] 12) [12/11(  

661-13.1] 1) [4/11(  661-13.1] 1) [4/11*(  

661-14.2] 1) [4/11(  661-14.2] 1) [4/11*(  

661-14.3] 1) [4/11(  661-14.3] 2) [12/11(  

661-15] 11) [10/02(  661-15] 12) [12/11(  

661-16] 13) [11/11(  661-16] 14) [12/11(  

661-21.2] 1) [5/06(  661-21.2] 1) [5/06*(  

661-21.3] 1) [5/06(  661-21.3] 2) [12/11(  

661-21.4] 1) [5/06(  661-21.4] 1) [5/06*(  

661-21.5] 1) [5/06(  661-21.5] 2) [12/11(  

661-37] 1) [10/02(  661-37] 2) [12/11(  

661-38] 1) [10/02*(  661-38] 1) [10/02*(  

661-51] 1) [10/02(  661-51] 2) [12/11(  

661-52] 1) [10/02(  661-52] 2) [12/11(  

662-4.1] 6) [4/11(  662-4.1] 7) [12/11(  

662-4.2] 3) [10/02(  662-4.2] 3) [10/02*(  
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 להכניס עמוד  להוציא עמוד

662-4.3] 4) [10/07(  662-4.3] 4) [10/07*(  

662-4.4] 1) [10/02(  662-4.4] 2) [12/11(  

662-10.1] 1) [4/11(  662-10.1] 2) [12/11(  

662-10.2] 1) [4/11(  662-10.2] 2) [12/11(  

662-10.3] 1) [4/11(  662-10.3] 2) [12/11(  

662-10.4] 1) [4/11(  662-10.4] 1) [4/11*(  

662-10.7] 1) [4/11(  662-10.7] 2) [12/11(  

664-1] 9) [4/11(  664-1] 10) [12/11(  

664-3] 10) [4/11(  664-3] 11) [12/11(  

664-5] 11) [5/06(  664-5] 12) [12/11(  

664-6] 12) [5/06(  664-6] 13) [12/11(  

664-7] 12) [12/97(  664-7] 13) [12/11(  

664-8] 11) [4/11(  -----  

664-9] 11) [4/11(  664-9] 12) [12/11(  

-----  664-9.1] 1) [12/11(  

664-10] 14) [4/11(  664-10] 15) [12/11(  

664-11] 11) [4/11(  664-11] 12) [12/11(  

664-12] 13) [10/07(  664-12] 13) [10/07*(  

664-13] 9) [10/07(  664-13] 9) [10/07*(  

664-14] 11) [4/11(  664-14] 12) [12/11(  

664-15] 9) [11/11(  664-15] 10) [12/11(  

664-15.1] 1) [11/11(  664-15.1] 1) [11/11*(  

664-22] 12) [4/11(  664-22] 13) [12/11(  

664-23] 9) [3/08(  664-23] 9) [3/08*(  

664-24] 11) [4/11(  664-24] 12) [12/11(  

664-24.1] 1) [4/11(  664-24.1] 1) [4/11*(  

665-3] 12) [11/11(  665-3] 12) [11/11*(  

665-4] 14) [11/11(  665-4] 15) [12/11(  

668-1] 17) [4/11(  668-1] 17) [4/11*(  

668-2] 20) [4/11(  668-2] 21) [12/11(  

669-1] 14) [4/11(  669-1] 14) [4/11*(  

669-2] 13) [4/11(  669-2] 14) [12/11(  

669-13] 9) [12/04(  669-13] 9) [12/04*(  

669-14] 12) [11/11(  669-14] 13) [12/11(  

669-15] 12) [11/11(  669-15] 13) [12/11(  

669-16] 13) [4/11(  669-16] 13) [4/11*(  
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 להכניס עמוד  להוציא עמוד

669-31] 16) [4/11(  669-31] 17) [12/11(  

669-32] 12) [4/11(  669-32] 13) [12/11(  

669-52.1.1] 2) [4/11(  669-52.1.1] 3) [12/11(  

669-52.1.2] 2) [4/11(  669-52.1.2] 3) [12/11(  

669-52.7] 1) [4/11(  669-52.7] 1) [4/11*(  

669-52.8] 1) [4/11(  669-52.8] 2) [12/11(  

669-53] 14) [11/11(  669-53] 14) [11/11*(  

669-54] 11) [11/11(  669-54] 12) [12/11(  

669-55] 11) [11/11(  669-55] 11) [11/11*(  

669-56] 13) [4/11(  669-56] 14) [12/11(  

669-56.1] 12) [11/11(  669-56.1] 12) [11/11( #  

669-57] 15) [4/11(  669-57] 16) [12/11(  

669-57.1] 4) [12/04(  ------  

669-57.2] 2) [12/04(  ------  

669-58] 16) [3/09(  669-58] 17) [12/11(  

669-58.1] 3) [12/04(  669-58.1] 4) [12/11(  

669-59] 10) [3/09(  669-59] 11) [12/11(  

-----  669-59.1] 1 [)12/11(  

669-62] 12) [4/11(  669-62] 13) [12/11(  

669-63] 10 [)11/11(  669-63] 11) [12/11(  

669-64] 12) [11/11(  669-64] 13) [12/11(  

669-65] 14) [4/11(  ------  

669-65.1] 2) [4/11(  669-65.1] 3) [12/11(  

669-66] 14) [4/11(  669-66] 15) [12/11(  

669-66.1] 5) [4/11(  669-66.1] 6) [12/11(  

669-66.2] 5) [4/11(  669-66.2] 6) [12/11(  

669-66.3] 4) [4/11(  669-66.3] 5) [12/11(  

669-71] 10) [4/11(  669-71] 11) [12/11(  

669-71.1] 13) [4/11(  669-71.1] 13) [4/11*(  

669-72] 13) [4/11(  669-72] 13) [4/11*(  

669-73] 13) [4/11(  669-73] 14) [12/11(  

669-74] 16) [4/11(  669-74] 17) [12/11 (#  

669-76] 11) [4/11(  -----  

669-84] 8) [5/06(  -----  

669-85] 8) [11/00(  669-85] 8) [11/00*(  

669-92] 12) [3/09(  669-92] 13) [12/11(  
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 להכניס עמוד  להוציא עמוד

669-93] 2) [4/11(  669-93] 3) [12/11(  

669-93.1] 2) [4/11(  669-93.1] 3) [12/11(  

669-93.2] 1) [10/02(  669-93.2] 2) [12/11(  

669-93.3] 2) [4/11(  669-93.3] 3) [12/11(  

669-93.4] 2) [4/11(  669-93.4] 3) [12/11(  

669-93.5] 1) [10/02(  669-93.5] 2) [12/11(  

669-93.6] 2) [4/11(  669-93.6] 3) [12/11(  

669-93.7] 2) [4/11(  669-93.7] 3) [12/11(  

669-94] 2) [4/11(  669-94] 3) [12/11(  

669-94.1] 1) [10/02(  669-94.1] 1) [10/02*(  

669-95.2] 1) [10/02(  669-95.2] 2) [12/11(  

669-95.3] 2) [4/11(  669-95.3] 3) [12/11(  

669-95.6] 1) [10/02(  669-95.6] 2) [12/11(  

669-95.7] 2) [4/11(  669-95.7] 3) [12/11(  

669-96.2] 2) [4/11(  669-96.2] 3) [12/11(  

669-96.3] 2) [4/11(  669-96.3] 3) [12/11(  

669-96.10] 2) [4/11(  669-96.10] 3) [12/11(  

669-96.11] 2) [4/11(  669-96.11] 3) [12/11(  

669-96.12] 2) [4/11(  669-96.12] 3) [12/11(  

669-96.13] 1) [10/02(  669-96.13] 1) [10/02*(  

669-96.14] 2) [4/11(  669-96.14] 3) [12/11(  

669-97.2] 2) [4/11(  669-97.2] 3) [12/11(  

669-97.3] 2) [4/11(  669-97.3] 3) [12/11(  

669-97.6] 2) [4/11(  669-97.6] 3) [12/11(  

669-97.7] 2) [4/11(  669-97.7] 3) [12/11(  

669-98.2] 2) [4/11(  669-98.2] 3) [12/11(  

669-98.3] 2) [4/11(  669-98.3] 3) [12/11(  

669-98.6] 1) [10/02(  669-98.6] 1) [10/02*(  

669-98.7] 2) [4/11(  669-98.7] 3) [12/11(  

669-98.8] 2) [4/11(  669-98.8] 3) [12/11(  

669-98.9] 2) [4/11(  669-98.9] 2) [4/11*(  

669-99.2] 2) [4/11(  669-99.2] 3) [12/11(  

669-99.3] 2) [4/11(  669-99.3] 3) [12/11(  

669-99.4] 2) [4/11(  669-99.4] 3) [12/11(  

669-99.5] 2) [4/11(  669-99.5] 2) [4/11*(  

669-99.8] 2) [4/11(  669-99.8] 3) [12/11(  
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 להכניס עמוד  להוציא עמוד

669-99.9] 2) [4/11(  669-99.9] 3) [12/11(  

669-99.10] 2) [4/11(  669-99.10] 3) [12/11(  

669-99.11] 2) [4/11(  669-99.11] 3) [12/11(  

669-100 ]1) [10/02(  669-100] 1) [10/02*(  

669-100.1] 2) [4/11(  669-100.1] 3) [12/11(  

669-100.2] 2) [4/11(  669-100.2] 3) [12/11(  

669-100.3] 1) [10/02(  669-100.3] 1) [10/02*(  

669-100.6] 1) [10/02(  669-100.6] 1) [10/02*(  

669-100.7] 1) [10/02(  669-100.7] 2) [12/11(  

669-100.8] 2) [4/11(  669-100.8] 3) [12/11(  

669-100.9] 2) [4/11(  669-100.9] 2) [4/11*(  

669-101.2] 2) [4/11(  669-101.2] 3) [12/11(  

669-101.3] 2) [4/11(  669-101.3] 3) [12/11(  

669-101.8] 1) [10/02(  669-101.8] 2) [12/11(  

669-101.9] 2) [4/11(  669-101.9] 3) [12/11(  

669-101.10] 2) [4/11(  669-101.10] 3) [12/11(  

669-101.11] 1) [10/02(  669-101.11] 1) [10/02*(  

669-103.12] 1) [4/11(  669-103.12] 2) [12/11(  

669-103.13] 1) [4/11(  669-103.13] 1) [4/11*(  

671-5.2] 1) [3/11(  671-5.2] 2) [12/11(  

671-6] 2) [1/11(  671-6] 2) [1/11*(  

-----  671-9-19] 1) [12/11(  

680-3.1] 5) [6/09(  680-3.1] 5) [6/09*(  

680-3.2] 4) [4/11(  680-3.2] 5) [12/11(  

680-6] 13) [4/11(  680-6] 14) [12/11(  

680-7] 14) [3/08(  680-7] 14) [3/08*(  

680-12] 16) [4/11(  680-12] 17) [12/11(  

680-13] 19) [4/11(  680-13] 19) [4/11*(  

680-22.3] 1) [4/11(  680-22.3] 1) [4/11*(  

680-22.4] 1) [4/11(  680-22.4] 2) [12/11(  

680-22.5] 1) [4/11(  680-22.5] 2) [12/11(  

680-23] 2) [4/11(  680-23] 3) [12/11(  

680-23.1] 2) [4/11(  680-23.1] 3) [12/11(  

680-24] 2) [4/11(  680-24] 3) [12/11(  

680-25] 2) [4/11(  680-25] 3) [12/11(  

680-25.1] 2) [4/11(  680-25.1] 3) [12/11(  
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 להכניס עמוד  להוציא עמוד

690-1] 16) [12/09(  690-1] 17) [12/11(  

690-7] 11) [1/04(  690-7] 11) [1/04*(  

691B-2.1] 4) [4/11(  691B-2.1] 5) [12/11(  

691C-3] 2) [4/11( 691C-3] 3) [12/11( 

691C-4] 1) [3/08( 691C-4] 1) [3/08*( 

691C-17] 2) [4/11( 691C-17] 2) [4/11*(  

691C-18] 2) [4/11(  691C-18] 3) [12/11(  

691F-1] 4) [4/11( 691F-1] 4) [4/11*(  

691F-2] 2) [4/11(  691F-2] 3) [12/11(  

691F-5] 2) [4/11( 691F-5] 3) [12/11( 

691F-6] 1) [2/07( 691F-6] 1 [)2/07*( 

691F-27] 4) [11/11( 691F-27] 4) [11/11*( 

691F-28] 3) [11/11( 691F-28] 4) [12/11( 

691F-31] 1) [2/07( 691F-31] 1) [2/07*( 

691F-32] 3) [4/11(  691F-32] 4) [12/11(  

691F-33] 2) [9/07( 691F-33] 3) [12/11( 

691F-34] 2) [9/07(  691F-34] 2) [9/07*(  

691F-35] 2) [5/07(  691F-35] 3) [12/11(  

691F-36] 3) [4/11(  691F-36] 4) [12/11(  

691F-37] 3) [4/11(  691F-37] 4) [12/11(  

691F-38] 2) [4/11(  691F-38] 3) [12/11(  

691F-38.1] 2) [4/11(  691F-38.1] 3) [12/11(  

691F-43] 2) [4/11(  691F-43] 3) [12/11(  

691F-44] 1) [2/07( 691F-44] 1) [2/07*( 

691G-8] 3) [4/11( 691G-8] 4) [12/11( 

691G-9] 2) [3/08( 691G-9] 2) [3/08*( 

691G-13] 3) [4/11( 691G-13] 4) [12/11( 

691G-14] 3) [4/11( 691G-14] 4) [12/11( 

691G-15] 3) [4/11( 691G-15] 4) [12/11( 

691G1-1] 1) [1/10( 691G1-1] 1) [1/10*(  

---- 698B-1-31] 3) [4/11( 

699  

 .ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים. צדדית-עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו*
  .תיקון טכני# 

 

  



 

                              ) 12/11] (11[הוראות הדיווח לציבור       : המפקח על הבנקים

  630 - 1'                                          עמ       טוריון                                 ירק                         דוח הד


  

  דוח הדירקטוריון של תאגיד בנקאי המוגש לאסיפה הכללית של בעלי מניות

  

דוח הדירקטוריון נועד להביא בפני המשתמשים בדוח השנתי את נקודת המבט של   .1

הדירקטוריון לגבי תמונת התאגיד הבנקאי כפי שהיא משתקפת בחלקים האחרים של הדוח 

וליית הקשר בין הדוחות הנותנים ביטוי זאת כדי שדוח הדירקטוריון יהווה את ח. השנתי

למצב העסק בעבר לבין משתמש שאמור לקבל החלטות על עסקיו עם התאגיד הבנקאי 

  .בעתיד

הדוח על מצב ענייני התאגיד הבנקאי יכלול תיאור והסברים של התפתחות התאגיד הבנקאי   .2

, חומים הבאים הכל בת-וחברות הבת שלו בתקופת הדוח והתפתחויות לאחר תקופת הדוח 

בסקירת ההנהלה , תוך הסתמכות על ניתוח הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים, לפי העניין

  :ונתונים נוספים לפי הצורך

כדי לאפיין את התאגיד הבנקאי ואת , מידע על טיפול ההנהלה בנושאים השוטפים  )א(  

  ;התקופה המדווחת

ת היום שעלולה להיות להן השפעה מידע שבידי ההנהלה על מגמות או תופעות ידועו  )ב(  

הכוונה לנושאים , בהקשר זה. מהותית על מצב התאגיד הבנקאי ועל תוצאות פעילותו

או התפתחויות שיש סבירות גבוהה להתממשותם ושניתן לצפות את השפעותיהם 

  ; במידה ואכן יתממשו-הספציפיות 

אם הוא מסייע , ספייםבסעיפים בדוחות הכ, משנה לשנה, הסבר לשינויים מהותיים  )ג(  

ההסבר יכלול התייחסות כמותית לגורמים . להבנת העסק הבנקאי באופן כולל

  ;המסבירים את השינוי

הסבר לגבי הנושאים שאליהם הפנה רואה החשבון של התאגיד הבנקאי תשומת לב   )1ג(  

  ;בחוות דעתו על הדוחות הכספיים

  ;התייחסות להתפתחויות חריגות בתקופות הביניים של התקופה המדווחת  )ד(  

  ;התייחסות להשפעה הנפרדת של תופעות פרמננטיות ותופעות חד פעמיות  )ה(  

תוך ציון , התייחסות לתהליך האצת פרעון של נכסים או התחייבויות בשנת הדיווח  )1ה(  

  ;ותנאיו העיקרייםמועד הפרעון החדש , היקף משוער של הסכום שהואץ

 לרבות, )כמפורט בדוח רווח והפסד (בהוצאות ובהפרשה למס, התפתחויות בהכנסות  )ו(

 פעולות בלתי רגילות וחלקה של , שאינן מריביתהכנסות, הכנסות והוצאות ריבית

  . הקבוצה ברווחי חברות כלולות

 הוא ,בתקופת הדיווח) בוטלו(שהוכרו , אם הסכום המצרפי של הפסדים מירידת ערך

תוצג התייחסות נוספת , מהותי ביחס לדוחות הכספיים של התאגיד הבנקאי בכללותם

  :הנתונים להלן, בין השאר, במסגרת זו יפורטו. מעבר למידע שנכלל בדוח הכספי

 ;הפסדים מירידת ערך שהוכרו במהלך שנת הדוח בדוח רווח והפסד )1(
 ; רווח והפסדביטול הפסדים מירידת ערך שהוכרו במהלך שנת הדוח בדוח  )2(
 ;בשנת הדוח) נטו(השפעת מס כוללת של הפסדים מירידת ערך  )3(
 .כל השפעה על הרווח הנקי של  ירידת ערך נכסים בשנת הדוח-סך )4(



            )                                      12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  630 - 2.1 'דוח הדירקטוריון                                                                                     עמ
  

  630-3' עמ:       העמוד הבא                                                                                                                                    



יינתן גילוי בדבר המדיניות החשבונאית לפיה חושבו ונרשמו , בנוסף.            סעיף

  .לרבות שיטת ההקצאה של עלויות בין פעילויות שונות, הסכומים

גילוי כמותי לסך העלויות בגין מערך טכנולוגיית המידע שלא נרשמו בדוח רווח   )2(

כגון עלויות , ח הכספיאלא נרשמו בשנת הדיווח כנכסים בדו, והפסד כהוצאה

תוך פירוט הסכומים המרכיבים , תוכנה שהוונו וחומרות ותוכנות שנרכשופיתוח 

  . את מהות העלויותבהירלגילוי הכמותי יתווסף הסבר המ. את סך ההשקעה

 .גילוי כמותי ליתרת הנכסים בגין מערך טכנולוגיית המידע לסוף שנת הדיווח  )3(

' כמפורט בתוספת ג(שיעורי ההוצאות ופערי הריבית , התפתחות שיעורי ההכנסות   )ט(

 תוך התייחסות להשפעת השינויים בכמויות ובמחירים על ההכנסה -) הנהלה הלסקירת

 לבין הוצאות בגין הפסדי אשראיוכן היחס בין הרווח מפעולות מימון לפני  וההוצאה

 בין הרווח מפעילות  תיכלל התייחסות להבדל;היתרה הממוצעת של הנכסים הכספיים

לבין , )לסקירת ההנהלה' כמפורט בתוספת ג(מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי 

  .)כמפורט בדוח רווח והפסד(הכנסות והוצאות ריבית 

תידון ההשפעה של  יחסי גידור ושל עסקאות אחרות במכשירים  נגזרים הניתנים לייחוס   )1ט(

  .לסקירת ההנהלה' כמפורט בתוספת ג, וצאהעל שיעורי ההכנסה והה, למגזרי הצמדה

 



                       )                                      12/11] (14[ הוראות הדיווח לציבור :המפקח על הבנקים

  640 - 1'  עמ                                                                                  סקירת ההנהלה  

  

  640-1.1'  עמ-העמוד הבא 

  סקירת ההנהלה על מצבו העסקי של תאגיד בנקאי ותוצאות פעולותיו

  מבוא  .1

המידע המתייחס לתקופות קודמות ימויין . סכומים מדווחיםסקירת ההנהלה תכלול   )א(  

סקירת ההנהלה תכלול את . מחדש וזאת בהתאם למתכונת הדיווח של השנה המדווחת

נתונים הכלולים בדוחות הכספיים הדיווחים הבאים לפי העניין תוך הסתמכות על ה

  .ונתונים נוספים לפי הצורך

משמעותם של המונחים ושל כללי סימון הנתונים בהוראות אלו תהיה כהגדרתם   )ב(  

 הוראות לדיווח -להלן (וכהוראתם בהוראות לעריכת דוח כספי שנתי של תאגיד בנקאי 

  .אלא אם נאמר אחרת) כספי

  
  תוכן סקירת ההנהלה  .2

ניתן . ההנהלה תיערך בהתאם למתכונת הדיווחים הכלולים בתוספות להוראות אלהסקירת   

כללה סקירת ההנהלה את . להוסיף על מתכונת הדיווחים האמורה אך אין לגרוע ממנה

אין חובה לצרף את הנתונים על תאגיד בנקאי אלא אם נקבע אחרת , הדיווחים על בסיס מאוחד

  :יםלהלן הדיווחים הנדרש. בהוראות אלה

  ;מאזן מאוחד לחמש השנים האחרונות  )א(  

  ;דוח רווח והפסד מאוחד לחמש השנים האחרונות  )ב(  

  -שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים על בסיס מאוחד   )ג(  

  :                      בלוח זה

סכומים המקטינים : כלומר, הנתונים יוצגו ללא סוגריים פרט להפסדים והוצאות  )1(

  .יוצגו בתוך סוגריים, את ההון העצמי

נכסים כספיים "וצג בסוגריים בשורה אחת בין ת להפסדי אשראיההפרשה   )2(

  ".סך כל הנכסים הכספיים"לבין " אחרים

  . בוטל  )3(

לסקירת ההנהלה רק ' תאגיד בנקאי חייב לכלול בתוספת ג, למרות האמור לעיל  )4(

ל יצויין כי יימסרו "ח הנבשולי הלו. 640-8.1-8.4'  את הלוחות לפי הדוגמה בעמ

הכלולים  בלוחות  ,  לכל מבקש  הנתונים  המלאים לפי סעיפי המאזן  השונים

  .640-10-16.1' בלוחות בעמ, בתאגיד בנקאי מיוחד, 640-9-9.7'   בעמ

  :לעניין לוח זה  )5(

 בסעיף זה יכללו תשלומי קנסות לבנק ישראל בגין –" הוצאות מימון אחרות"  

  .'ות הנזילות וכדחריגות מהורא

  : בסעיף זה יכללו–" הכנסות מימון אחרות"  

סעיף  (הכנסות התאגיד הבנקאי מעמלות פרעון מוקדם של אשראי שניתן  . א  

  .)להוראות הדיווח לציבור בדבר דוח כספי שנתי. ד.56

רווחים והפסדים ממכירת אגרות חוב ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב   .ב

  .למסחר

  .'אשראי תעודות וכד, ערבויות, עמלות בגין קיבולים –" י מימוןעמלות מעסק"  



  )12/11] (5[ הוראות הדיווח לציבור :המפקח על הבנקים

  640 - 1.1'           עמ                                                             סקירת ההנהלה                                    
  

  640-2'  עמ-העמוד הבא 

 כוללת ריבית בגין חודשים קודמים שנכללה בדוח רווח -" יתרה שנתית ממוצעת"

ואינה , גם אם טרם חויבה לחשבון הלקוח, והפסד ובסעיפים המאזניים המתאימים

  :כוללת ריבית שנצברה בחודש הנוכחי וטרם חויבה לחשבון הלקוח

  :במגזר השקלי הלא צמוד  )א(

מחולק במספר החודשים וכשיתרה , סכום היתרות החודשיות הממוצעות    

הפרשים נטו בין סך כל . חודשית ממוצעת מחושבת על בסיס נתונים יומיים

היתרות הממוצעות של נכסים והתחייבויות במגזר זה על בסיס נתונים יומיים 

לבין סך כל היתרות הממוצעות על בסיס יתרות פתיחה חודשיות  ייכללו 

לפי , "התחייבויות כספיות אחרות"ו א" נכסים כספיים אחרים"בסעיפים 

  .העניין

מובהר כי יתרות בגין פעילות בכרטיסי אשראי יכללו בחישוב היתרות 

  .הממוצעות של הנכסים וההתחייבויות

סיס אך נכללה על ב, ריבית בגין חודש מסוים שטרם חויבה לחשבון הלקוח    

לא תיכלל ביתרה , צבירה בסעיפים המאזניים המתאימים ובדוח רווח והפסד

  .המאזנית לצורך חישוב היתרה החודשית הממוצעת

  :במגזר הצמוד ובמגזר מטבע חוץ    )ב(

  .מחולק במספר החודשים, סכום יתרות הפתיחה החודשיות    

בעות ב נומינלי יש לתרגם נתונים במט"לצורך הצגת הנתונים בדולר ארה

אולם ניתן לתרגמם לפי שער הדולר הממוצע . לפי השער ביום העסקה, אחרים

  .לאותו חודש

 





        )  12/11] (16[וראות הדיווח לציבור  ה:המפקח על הבנקים

         640 - 2 'עמ                                                                              הוראות שעה                                    
 

  640-2.1'  עמ-העמוד הבא 



  :בהתייחס להשקעות באגרות חוב  )ג(

 מהיתרה המאזנית הממוצעת -אגרות חוב בתיק המוחזק לפדיון    

התאמות בגין הצגת ניירות ערך "תוסף היתרה הממוצעת של סעיף /תנוכה

המתייחסות לאיגרות חוב שהועברו מהתיק " זמינים למכירה לפי שווי הוגן

שנוסף /ילוי לסכום שנוכהיינתן ג. הזמין למכירה לתיק המוחזק לפדיון

  .כאמור

 מהיתרה הממוצעת לפי -איגרות חוב בתיק הזמין למכירה ובתיק למסחר   

תוסף היתרה הממוצעת של רווחים והפסדים מהתאמות /שווי  הוגן תנוכה

שנכללו בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף , לשווי הוגן

או שטרם , "כירה לפי שווי הוגןהתאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למ"

  .שהוסף כאמור/יינתן גילוי לסכום שנוכה. בהתאמה, מומשו

אין חובה לגלות נתונים כאמור בסעיף זה כאשר שיעור הכנסה או הוצאה   

 משיעור ההכנסה או ההוצאה 10% -המחושב על פיו אינו גדול או קטן מ 

  .ח בנפרדוזאת ביחס לכל נתון מדוו, שהיה מדווח אלמלא יישומו

שבגינם ) התחייבויות כספיות(יתרות מאזניות ממוצעות של נכסים כספיים   )ד(      

נכסים כספיים "ייכללו בסעיפים , מימון) הוצאות(לא נכללו הכנסות 

קיבולים ייכללו גם . לפי העניין, "התחייבויות כספיות אחרות"או " אחרים

בולים נכללות למרות שהעמלות בגין הקי, הם בסעיפים אלה  בהתאמה

  ". עמלות מעסקי מימון"בסעיף 

 הסכום של סך כל -" רווח מפעולות מימון לפני ההוצאות בגין הפסדי אשראי"

בניכוי סך , כולל עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון אחרות, ההכנסות ממימון

  .כולל הוצאות מימון אחרות שהוצגו בלוח זה, כל הוצאות המימון

ביאור ( הכנסות ריבית –"  נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימוןהכנסות מימון בגין"

בתוספת הפרשי שער בגין הנכסים , בגין הנכסים הכספיים)  לדוח הכספי20

  ).  לדוח הכספי21ביאור (הכספיים 

 הוצאות ריבית –" הוצאות מימון בגין התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון"

בתוספת הפרשי שער בגין , בגין ההתחייבויות הכספיות)  לדוח הכספי20ביאור (

  ).  לדוח הכספי21ביאור (ההתחייבויות הכספיות 

מימון לבין היתרה ) הוצאות( היחס בכל סעיף בין הכנסות -)" הוצאה(שיעור הכנסה "

  ;השנתית הממוצעת תוך פירוט של מאיות אחוז

) הוצאה( לצורך חישוב שיעור הכנסה –" כולל השפעת נגזרים ) הוצאה(שיעור הכנסה "

נגזרים משובצים , יש לכלול מכשירים נגזרים מגדרים, כולל השפעת נגזרים 

שהופרדו ומכשירים נגזרים אחרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים 

. דהלרבות חוזי החלפת ריביות באותו מגזר הצמ, )ALM(וההתחייבויות של הבנק 

היתרה הממוצעת של .יחד עם זאת אין לכלול לצורך חישוב שיעור זה אופציות

מיתרות  השפעת נגזרים על נכסים והתחייבויות בכל בסיס הצמדה תורכב

אשר יחושבו וייוחסו לבסיסי הצמדה , ממוצעות מאזניות ומסכומים חוץ מאזניים

פי בסיסי  נכסים והתחייבויות ל– 16ביאור "בהתאם לשיטה המתייחסת ב

  ".הצמדה



                )12/11] (14[ הוראות הדיווח לציבור :המפקח על הבנקים

                                                    640 - 8 'עמ                                                                                     ירת ההנהלה  סק                                

  
 מידע רב תקופתי- דוח רווח והפסד מאוחד -' תוספת ב 

 640-8.1'  עמ-העמוד הבא 

  . להציגם בשורה אחתניתן, שווים בכל התקופותרגילה והרווח המדולל למניה רגילה אם הרווח הבסיסי למניה  **

  X19-0   X 19-4 דוח רווח והפסד מאוחד לשנים  
    סכומים מדווחים

      בדצמבר 31שנה שנסתיימה ביום 
  0X19  1-X19  2-X19  3-X19  4-X19  
  י שקלים חדשיםמיליונב  

            
  הכנסות ריבית  0  0  0  0  0
  הוצאות ריבית  0  0  0  0  0

  נטו, נסות ריביתהכ  0  0  0  0  0
  הוצאות בגין הפסדי אשראי  0  0  0  0  0

  הוצאות בגין הפסדי אשראי לאחר הכנסות ריבית נטו  0  0  0  0  0
   שאינן מריביתהכנסות           

  הכנסות מימון שאינן מריבית  0  0  0  0  0
  עמלות  0  0  0  0  0
  הכנסות אחרות  0  0  0  0  0

   שאינן מריביתסך כל ההכנסות   0  0  0  0  0
  הוצאות תפעוליות ואחרות           

  משכורות והוצאות נילוות  0  0  0  0  0
  אחזקה ופחת בניינים וציוד   0  0  0  0  0
הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים   0  0  0  0  0

  ומוניטין
  הוצאות אחרות  0  0  0  0  0

  0  0  0  0  0  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות
  רווח לפני מיסים  0  0  0  0  0
  0  הפרשה למיסים על הרווח  0  0  0  0

            
  רווח לאחר מיסים  0  0  0  0  0 

          חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים לאחר השפעת המס  
  לאחר השפעת המסשל חברות כלולות  0  0  0  0  0 

            
  : רווח נקי          

  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  0  0  0  0  0
  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  0  0  0  0  0

  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי  0  0  0  0  0

    בשקלים חדשים
  -מניה רגילהרווח ל

          :רווח בסיסי  
  נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאירווח  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

          :**רווח מדולל  
  ניות התאגיד הבנקאינקי המיוחס לבעלי מרווח  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

            
  .19X0לפי הסעיפים בדוח לשנת ,נתונים המתייחסים לשנים קודמות הוצגו או סווגו מחדש *

  .כל סכום שהוצג או שסווג מחדש* -יש לסמן ב



                    )12/11] (13[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  640 - 29 'עמ  סקירת ההנהלה
  

 645-1'  עמ–העמוד הבא 

  מידע רב רבעוני- דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון-' תוספת ט
  

  19X-1  19X0תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לפי רבעונים בשנים 
  

  סכומים מדווחים
        

  19X0    19X-1   ש נ ה 
  1  2  3  4    1  2  3  4    ר ב ע ו ן

  י שקלים חדשיםמיליונב    
  0  0  0  0    0  0  0  0    הכנסות ריבית
  0  0  0  0    0  0  0  0    תהוצאות ריבי
  0  0  0  0    0  0  0  0    נטו, הכנסות ריבית

  0  0  0  0    0  0  0  0    הוצאות בגין הפסדי אשראי
  0  0  0  0    0  0  0  0     הוצאות בגין הפסדי אשראי לאחר נטו, הכנסות ריבית

                      
                       שאינן מריביתהכנסות 

  0  0  0  0    0  0  0  0    הכנסות מימון שאינן מריבית
  0  0  0  0    0  0  0  0    עמלות

  0  0  0  0    0  0  0  0    הכנסות אחרות 
  0  0  0  0    0  0  0  0    שאינן מריביתסך כל ההכנסות 

                      
                      הוצאות תפעוליות ואחרות
  0  0  0  0    0  0  0  0    משכורות והוצאות נילוות
  0  0  0  0    0  0  0  0    אחזקה ופחת בניינים וציוד

  0  0  0  0    0  0  0  0    רך של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטיןהפחתות וירידות ע
  0  0  0  0    0  0  0  0    הוצאות אחרות

  0  0  0  0    0  0  0  0    סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות
                      

  0  0  0  0    0  0  0  0    רווח לפני מסים
  0  0  0  0    0  0  0  0    הפרשה למסים על הרווח 

  0  0  0  0    0  0  0  0    רווח לאחר מסים 
                      לאחר מיסים שלחלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים 
  0  0  0  0    0  0  0  0    חברות כלולות לאחר השפעת המס

                      
                      : רווח נקי

  0  0  0  0    0  0  0  0    לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0  0  0  0    0  0  0  0    המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0  0  0  0    0  0  0  0    המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

                      
  בשקלים חדשים    

                       - מניה רגילהרווח ל
                      :רווח בסיסי

  0.00  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00  0.00    נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאירווח 

                      :**רווח מדולל
  0.00  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00  0.00     המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאינקירווח 

                      
  . 19X0לפי הסעיפים בדוח לשנת , נתונים המתייחסים לרבעונים קודמים הוצגו או סווגו מחדש

  .כל סכום שהוצג או שסווג מחדש* - יש לסמן ב
  .ניתן להציגם בשורה אחת, ולל למניה רגילה שווים בכל התקופותאם הרווח הבסיסי למניה רגילה  והרווח המד*
 



    )                                      12/11] (17[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

   661 - 4 ' עמ                                                 כספי שנתידוח                            
  

  661-5'  עמ–                                                                                                                                                העמוד הבא 
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   –" פיקדונות מיועדים"

סכומי  שלגביהם המפקיד קובע לאיזה לווה או קבוצת לווים יינתנו, פיקדונות  

ל כהלוואות ובתנאי שהלוואות אלו ניתנות לפי אותן תקופות ובאותו "הפיקדונות הנ

אם התאגיד הבנקאי נתן הלוואה (סוג הצמדה או באותו מטבע שבו הועמדו הפיקדונות 

רק " מיועדים"ייחשבו הפיקדונות כ, ע שבו הועמדו הפיקדונותבמטבע שונה מהמטב

החזרת ; )אם גודר סיכון שער החליפין של מטבע חוץ של הפיקדון או של ההלוואה

  ;הפיקדונות למפקיד אינה מותנית בגביית האשראיים שניתנו מפיקדונות אלה

  

  ;ל"פעילות שביצעה שלוחה בחו   -" ל"פעילות בחו"

  

, "גילויים בהקשר לצד קשור" בדבר 24תקן חשבונאות בינלאומי הגדרתו ב   כ-" צד קשור"

  ;למעט בעל עניין
  

  ;ממשלות זרות ובנקים, למעט הממשלה  -" ציבור"

  

  - )"Comprehensive income(רווח כולל "

 במהלך תקופה מעסקאות ומאירועים בנקאישל תאגיד ) equity(השינוי בהון העצמי 

שינוי זה ). non-owner(ממקורות שאינם מקורות של הבעלים ונסיבות אחרים הנובעים 

למעט אלה הנובעים מהשקעות על , כולל את כל השינויים בהון העצמי במהלך תקופה

  .ידי בעלים ומחלוקות לבעלים

  

, שער על הריביתהפרשי , למדד המחירים לצרכן על הריביתלרבות הפרשי הצמדה -" ריבית"

  .והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על הקרן

  

    - )"Fair value(שווי הוגן "

המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם בהעברת התחייבות 

להנחיות נוספות ראה .  בין משתתפים בשוק במועד המדידה(orderly)בעסקה רגילה 

  .19סעיף 

  

   – "(LIBOR swap rate)שיעור החלפת ריבית ליבור "

קבוע בעל סכום נקוב , שיעור הריבית הקבוע בחוזה החלפת שיעורי ריבית במטבע יחיד

(constant-notional interest rate swap) , מתייחסת לליבור שבו הרגל המשתנה

London Interbank Offered Rate) - LIBOR ( ללא תוספת מרווח מעבר לליבור בגין

 זה הוא השיעור הנגזר אשר יביא לכך שהשווי ההוגן שיעור ריבית קבוע. רגל משתנה זו

כיוון שהערך הנוכחי של תזרימי , של חוזה ההחלפה במועד תחילתו יהיה שווה לאפס

המבוסס על אותו שיעור שווה לערך הנוכחי של תזרימי , המזומנים הקבועים

.המזומנים המשתנים
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   661 - 12 'מע                                              כספי שנתידוח   
  

  661-13'  עמ-העמוד הבא 

 

דרושים בנסיבות העניין כדי שהדוח הכספי או חלק ממנו לא יהיו עלולים   )2

כמו כן רשאי תאגיד בנקאי להוסיף על דרישות הגילוי בהוראות . להטעות

  .אלה אולם לא לגרוע מהן

  

  סימון הנתונים בדוחות ובביאורים  .א3

הנתונים יוצגו ) 6ביאור : כגון(במאזן ובביאורים המציגים נתונים מאזניים   .א  

  : כדלקמן

הפרשות למס והון יוצגו ללא , להפסדי אשראיהפרשות , התחייבויות, נכסים    

  :פרט לסעיפים הבאים שיסומנו בסוגריים, סוגריים

, נכס הנרשם בין התחייבויות, התחייבות או הפרשה הנרשמת בין הנכסים  )1

  ;הקטנה של התחייבות והקטנה של הפרשה, הקטנה של נכס

  .כשההפרש שלילי, יכוי התחייבויותנכסים בנ  )2

) להלן. למעט הביאורים שבסעיף קטן ג(בדוח רווח והפסד ובביאורים המתייחסים   .ב  

  :פרט לסעיפים הבאים שיסומנו בתוך סוגריים, יוצגו הנתונים ללא סוגריים

  ;)הפסד מימוש מניות: לדוגמא(הפסדים   )1

  ; לזכויות שאינן מקנות שליטהס המיוחרווח  )2

  ;בוטל  )3

  .הוצאות הנרשמות בין הכנסות והכנסות הנרשמות בין הוצאות  )4

   הכנסות מימון שאינן מריבית– 21ובביאור , הכנסות והוצאות ריבית - 20בביאור   .ג  

  .יוצגו בתוך סוגריים, כלומר סכומים המקטינים את הרווח, הפסדים והוצאות    

ובפעולות המגדילות את יתרת  שינויים ביתרות -בדוח על תזרים המזומנים   .ד  

ל המקטינים את יתרת המזומנים "המזומנים יוצגו בלא סוגריים ושינויים כנ

  .בהתאמה יסומנו בתוך סוגריים

 שינויים המגדילים את ההון העצמי יוצגו ללא -בדוח על שינויים בהון העצמי   .ה  

  .סוגריים ושינויים המקטינים את ההון העצמי יוצגו בתוך סוגריים  
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  661 - 13 'עמ                                               דוח כספי שנתי    
 

 661-13.1'  עמ–העמוד הבא                                                                                                                    

  דוחות כספיים בסכומים מדווחים  .4

אלא אם כן נאמר אחרת בהוראות , הדוחות הכספיים ייערכו על בסיס סכומים מדווחים  

  .אלה

  

  אינפלציוניות-של שלוחות או של חברות כלולות בכלכלות היפרדוחות כספיים      .א4 

ניות ייערכו הדוחות הכספיים של שלוחות או של חברות כלולות בכלכלות היפר אינפלציו

 -להלן (אינפלציוניות -דיווח כספי בכלכלות היפר, 29בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 ")29תקן "

שבה יש לו פעילות , במידה ולתאגיד בנקאי יש ספק לגבי המועד שבו כלכלה מסוימת

מנהל יחידת דיווח עליו לפנות ל, אינפלציונית-מתחילה  או מפסיקה להיות היפר, מהותית

 .הבנקים לקבלת הנחיה מקדמית בפיקוח על כספי

  

  השוואתייםדוחות   .5

במאזן ובביאורים המתייחסים אליו יוצג לצד כל סכום הסכום המקביל לו בדוח   .א  

  .הכספי של השנה הקודמת

בדוח על השינויים בהון העצמי ובדוח על תזרימי המזומנים , בדוח רווח והפסד  .ב  

גו לצד כל סכום הסכומים המקבילים לו ובביאורים המתייחסים אליהם יוצ

  .בדוחות הכספיים של שתי השנים הקודמות

חל באחת משנות הדיווח הכלולות בדוח הכספי שינוי בכללי החשבונאות או באופן   .ג  

  .76 יש לנהוג כאמור בסעיף -יישומם בהשוואה לשנת הדיווח קודמת 

תאגיד בנקאי יסווג , ספייםבעת שינוי ההצגה או הסיווג של נתונים בדוחות הכ  .ד  

ויתן , יסמן בדוחות כל סכום שהוצג או סווג מחדש, מחדש את נתוני ההשוואה

  :גילוי לפרטים הבאים

  המהות של הסיווג מחדש) 1

  וכן; הסכום של כל פריט או של כל קבוצה של פריטים שסווגו מחדש) 2

  .הסיבה לסיווג מחדש) 3

  

  )12/97(  הצגה בנפרד  .6

זולת אם , פרטים הנדרשים בהתאם להוראות אלה יוצגו בנפרד בדוח הכספי  .א  

אלא , אין חובה לציין היעדר קיומו של פרט פלוני. בנסיבות העניין אינם מהותיים

  .אם כן נקבע במפורש אחרת בהוראות אלה

המידע על אשראי מפיקדונות מיועדים ופיקדונות מיועדים יינתן כאשר הפעילות   .ב  

פעילות תיחשב מהותית בהתקיים אחד מהתנאים , לעניין זה. עדים מהותיתבמיו

  :הבאים

 1% -סכום ההכנסות או ההוצאות הנובעות מהפעילות במיועדים גדול מ  )1(

בגין התחייבויות  ריביתה בגין נכסים או הוצאות הריביתמסך הכנסות 

  .בהתאמה

רת הפיקדונות סכום יתרת האשראי מפיקדונות מיועדים או סכום ית  )2(

 מסך יתרת הנכסים או ההתחייבויות הכספיים 1% -המיועדים גדול מ

  .בהתאמה
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חלקו של התאגיד הבנקאי בהון של החברה המקנה זכויות הצבעה וזכות   )1

  ;100%לקבל רווחים הוא 

 מהשירותים הניתנים 75%החברה נותנת לתאגיד הבנקאי ולקבוצה לפחות   )2

  ; מנכסי החברה הם בשימוש הקבוצה75%על ידה או שלפחות 

לא תאוחד , אם לאחר יישום המבחנים יש ספק לגבי קיומו של אחד מהם  )3

  .של התאגיד הבנקאי) לא מאוחד(החברה בדוח הכספי 

  .בוטל     .ה

  :תאגיד בנקאי שהיקף הפעילות והנכסים של החברות המאוחדות שלו שולי  .ו

  ;יציג בדוח הכספי לציבור דוחות מאוחדים בלבד  )1  

י יתן לכך גילוי בביאור על המדיניות החשבונאית תוך ציון העובדה כי אין שונ) 2  

  ;מהותי בין דוחות התאגיד הבנקאי לדוחות המאוחדים

בו יוצגו מאזן ודוח רווח , )לא מאוחד(יינתן ביאור על נתוני התאגיד הבנקאי ) 3    

  .והפסד

 כאשר אף -" היקף פעילות ונכסים שולי של חברות מאוחדות "-לעניין סעיף זה 

יקף נכסי כל וה. ט.32כמשמעותו בסעיף " חברה עיקרית"חברה מאוחדת אינה 

  . מסך הנכסים במאזן המאוחד5%החברות המאוחדות אינו עולה על 

המפקח רשאי להורות לתאגיד הבנקאי לאחד או לא לאחד דוח כספי של חברה בת   .ז  

  .כאשר לדעתו הדבר דרוש לשם הצגה נאותה של עסקי הקבוצה, מסוימת

  

  אירועים לאחר תקופת הדיווח  . א9

ים לאחר תקופת הדיווח והגילוי לאירועים אלה ייערך בהתאם הטיפול החשבונאי באירוע  

  ".  אירועים לאחר תקופת הדיווח" בדבר 10חשבונאות בינלאומי לתקן 

יבואו הפניות לכללי החשבונאות המקובלים , במקום ההפניות בתקן המפורטות להלן

 :בישראל והוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו



 למרות האמור מובהר כי ".הצגת דוחות כספיים" בדבר 1חשבונאות בינלאומי תקן   .א

תאגיד בנקאי יכלול בדוחות הכספיים גילוי בדבר סכום הדיבידנדים שהוצעו או 

גילוי . הוכרזו לאחר תאריך המאזן אך לפני מועד אישור הדוחות הכספיים לפרסום

 הדוחות הכספיים כמרכיב נפרד ולא יוצג בגוף, זה יינתן בביאורים לדוחות הכספיים

  .של ההון העצמי

 ".גילוי והצגה: מכשירים פיננסיים" בדבר 32תקן חשבונאות בינלאומי   .ב

 ".התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, הפרשות" בדבר 37תקן חשבונאות בינלאומי   .ג

  

  הפרשי הצמדה והפרשי שער, ריבית  .10
  

פרשי הצמדה ושער המתייחסים אליהם ה, לסכומי נכסים והתחייבויות יצורפו ריבית  .א

  .אלא אם נאמר במפורש אחרת בהוראות אלה, ושהצטברו ליום המאזן

  . לרבות הפרשי הצמדה למטבע חוץ–       הפרשי שער 



                                 )                                  12/11] (12[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  661 - 15   '                                                                         עמדוח כספי שנתי                    

 
, הכלולים ביתרות בספרים, יש לקזז מסעיפי הלוואות ופיקדונות סכומי ריבית  .ב  

ששולמו או שנתקבלו בגינם בתקופת הדוח הכספי ושמתייחסים לתקופה שלאחר 

  .יום המאזן

כאשר קיים הסכם בדבר השלמת ריבית לפיו תשלם הממשלה לתאגיד הבנקאי   .ג  

  ;הפרשי ריבית בגין הלוואות שנתן אזי

 תוצגנה ההלוואות לזכאים בצירוף סכומי -במאזן בסעיף אשראי לציבור   )1(

  ;)2(כאמור בפסקה , השלמת ריבית שנזקפו לדוח רווח והפסד

מהלווה לפי  ריביתה תיזקף השלמת ריבית אל הכנסות -בדוח רווח והפסד   )2(

הריבית האפקטיבית הגלומה בתזרים המזומנים הנובע מהסכם ההלוואה 

  ;ת הריבית ביחדומהסכם השלמ

 יינתן גילוי ליתרת השלמת הריבית שהועמדה -בביאור על אשראי לממשלה   )3(

לזכות התאגיד הבנקאי וכן לסכום שטרם נזקף לדוח רווח והפסד ושנוכה 

  .ל"מהיתרה הנ

הכנסות והוצאות של ריבית תיזקפנה לדוח רווח והפסד לפי הריבית   )1(  .ד  

  .ת הצפויהאפקטיבית הגלומה בזרם הפרעונו  

תיזקף לדוח רווח והפסד , בגין אשראי אשר לווה רשאי לפרוע בפרעון מוקדם  )2(    

או לפי שיעור , ריבית לפי השיעור הנקוב בהסכם למקרה של פרעון מוקדם  

בחישוב הריבית לפי ההסכם אין לכלול . כנמוך שבהם, הריבית האפקטיבית  

  .ד.56עמלת פרעון מוקדם שחושבה לפי סעיף   

  

  )10/02( הצמדה  .11

  

והתחייבויות הצמודים למטבע חוץ ייכללו במאזן לפי ) למעט ניירות ערך(נכסים   .א  

שער החליפין לתאריך המאזן אלא אם נקבע אחרת בתנאי ההסכם ואלה הצמודים 

  .ייכללו לפי תנאי ההסכם, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר

בית נמוכה יותר והצמדה למדד יש לכלול ניתנה ברירה למקבל בין ריבית לבין רי  .ב  

  .את הסכום הגבוה מביניהם

  . בוטל  .ג  
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. בביאורים לדוח הכספי תוסברנה השיטות לפיהן נכללו הסכומים הצמודים במאזן  .ד  

לפיהם , )בנקודות(כן יצויינו שער החליפין של הדולר ומדד המחירים לצרכן 

מחושבות היתרות הצמודות במאזן וכן הנתונים המקבילים לשני המאזנים 

ע אחר או מדד אחר יצויינו שער החליפין של מטב, כמו כן. השנתיים הקודמים

שיתרות הצמודות להן הוצגו בנפרד בביאור על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי 

  .ההצמדה

 – 1'כמשמעותו בחלק א, מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לא יחול על נגזר משובץ  .ה  

  .1'שיטופל בהתאם לאמור בחלק א, מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

  

  מטבע חוץ  .12

 והוצאות במטבע חוץ יתורגמו לצורך הצגתן בדוח רווח והפסד נומינלי לפי הכנסות  .א  

נכסים והתחייבויות יתורגמו לפי שער החליפין . שער החליפין התקף ביום זקיפתן

הכנסות "בסעיף  נטו הפרשי השער יכללובדוח רווח והפסד . התקף ביום הדיווח

  ."מימון שאינן מריבית

סברנה השיטות לפיהן נכללו במאזן ובדוח רווח והפסד בביאורים לדוח הכספי תו  .ב  

יצויין שער החליפין של הדולר ושל מטבעות . הסכומים שתורגמו ממטבע חוץ

אחרים שהיתרות בהם הוצגו בנפרד בביאור על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי 

  .ההצמדה ביום המאזן והנתונים המקבילים לשני המאזנים השנתיים הקודמים

כנדרש , להפרשי שער נטו) הכנסות מימון שאינן מריבית (21בביאור תן גילוי יני  .ג  

השפעות השינויים בשערי חליפין " בדבר 21בינלאומי חשבונאות  לתקן 52 בסעיף 

  ."של מטבע חוץ

  . לרבות הפרשי הצמדה למטבע חוץ–הפרשי שער   .ד  

  

  עלויות אשראי  . א12

  .  בדבר עלויות אשראי23תאגיד בנקאי יישם את תקן חשבונאות בינלאומי   .א  

נהלים ובקרות , מבלי שקבע מדיניות, תאגיד בנקאי לא יהוון עלויות אשראי  .ב  

ברורים באשר לקריטריונים להכרה בנכסים כנכסים כשירים ובאשר לעלויות 

  .האשראי שיהוונו

  

  ל"חותרגום דוחות כספיים של שלוחות ב  .13

השפעות " בדבר 21בינלאומי חשבונאות תאגיד בנקאי יטפל בפעילויות חוץ בהתאם לתקן 

ביישום התקן יחול ). 21 תקן –להלן בסעיף זה " (בשערי חליפין של מטבע חוץהשינויים 

  :האמור להלן

 תאגיד בנקאי הסבור כי –ל "קביעת מטבע הפעילות של שלוחות בנקאיות בחו  .א

ל כפעילות חוץ " ראוי לסווג שלוחה בנקאית בחו21ו בתקן בהתאם למבחנים שנקבע

למרות ששלוחה , שמטבע הפעילות שלה שונה ממטבע הפעילות של התאגיד הבנקאי

זו סווגה על ידו בדוחות כספיים שפרסם בעבר כזרוע ארוכה של התאגיד הבנקאי או 

, יכפעילות חוץ שמטבע הפעילות שלה זהה למטבע הפעילות של התאגיד הבנקא

 . פיקוח על הבנקים לקבל הנחיה מקדמיתמנהל יחידת דיווח כספי ביפנה ל
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ובין , אם בכלל,  בין הנכסים שנמכרולפני ההעברהשלהם המאזנית  היתרהאת יקצה   .ב

 סעיפים( היחסי במועד ההעברה שוויים ההוגןבהתבסס על , אם בכלל, הזכויות שנשמרו

21.56-21.60.(  

  

, )21.9סעיף (כמכירה   לרישום המקיימת את התנאים6העברה של נכסיםשל  ההשלמהעם   .21.11

  ):וכרמה(המעביר 

  . את כל הנכסים שנמכרויגרע   .א

 בגין תקבוליםהתחייבויות שנגרמו בתמורה כבו )obtained (שהתקבלובכל הנכסים יכיר   .ב

, לדוגמא(רכש מוחזקות או שנכתבו אופציות אופציות מכר או , לרבות מזומן, המכירה

 forward -התקשרויות אקדמה , recourse obligation -חזרה ערבות או מחויבות 

commitments ,מיחזור ה נוספים במהלך תקופות חובותמחויבויות למסור , לדוגמא– 

revolving  -(חוזי החלפה , ) של איגוחים מסוימיםswaps - להחלפת הוראות, לדוגמא 

כאשר מתאים , התחייבויות שירותו) משתנהריבית לקבועה מריבית שיעורי ריבית 

  ). 21.61-21.67 -ו 21.57, 21.56סעיפים (

התחייבויות שנגרמו את הושהתקבלו נכסים את הלפי שווי הוגן לראשונה ימדוד   .ג

אין זה מעשי לאמוד את השווי ההוגן של נכס או אם או ) ראה הגדרת שווי הוגן(במכירה 

  ). 21.71-21.72סעיפים  (ותאלטרנטיבישיטות מדידה יישם , התחייבות

  .7סד בגין המכירהכיר בדוח רווח והפסד בכל רווח או הפי  .ד

לראשונה  רישומםעת ובכל ההתחייבויות שנגרמו ובהתקבלו המקבל יכיר בכל הנכסים ש

  .8)מחיר ששולםשווה בסך הכל ל הואסביר להניח שש(ימדוד אותם לפי שווי הוגן 

שאינה זכות מוטב בנכסים ( מזומן או תמורה אחרת כנגדאם העברה של נכסים פיננסיים   .21.12

ירשמו את המעביר והמקבל , 21.9מכירה שבסעיף התנאי מקיימת את יננה א) שהועברו

) pledge of collateral (ביטחוןעם שיעבוד של ) secured borrowing(העברה כחוב מובטח ה

  ).21.15סעיף (

                                                 
  זה אינוסעיף, יחשב למושלמת עד למועד הסילוקתשהעברת ניירות ערך לא שיכול  למרות :140 לתקן 3הערה מספר    6

רכישה ם מסוימים של חוזיב העסקהטיפול חשבונאי לפי יום אם לפיהם נדרש ,  כללי חשבונאות מקובלים אחריםהמשנ
  .או מכירה של ניירות ערך

) הפסדים(רווחים " במסגרת הסעיף מימון שאינן מריביתהכנסות הרווח הנובע ממכירת הלוואות יוצג בנפרד בביאור על   7
  .)6.א.21ביאור " (שנמכרונטו בגין הלוואות 

שהועברו ובחלקים כיצד יש לטפל בחלקים של נכסים פיננסיים בעת השלמת ההעברה  )ת"שוקובץ ב 58' מס( :שאלה   8
  ?שנשמרו
, 21.14ואינם נכסים המטופלים בהתאם לסעיף ,  והתחייבויות שירות שירותשאינם נכסי, נכסים והתחייבויות: תשובה

הנחיות הה ימדדו לאחר הרישום לראשונה בהתאם לפרסומים חשבונאיים קיימים אחרים ובעת השלמת העבר המוכרים
  : לדוגמא. מתייחסותה

  או , )אם הן זכויות שנשמרו (21.10מניות שמתקיים לגביהן שווי הוגן זמין יוכרו ברישום לראשונה בהתאם לסעיף
בהוראות הדיווח  24-א27סעיפים ו בהתאם לולאחר מכן ימדד, )אם התקבלו כתקבולים בגין ההעברה (21.11לסעיף 
  .לציבור

  אם התקבלו  (21.11או לסעיף , )אם הן זכויות שנשמרו (21.10אגרות חוב יוכרו ברישום לראשונה בהתאם לסעיף
 .בהוראות הדיווח לציבור 24-א27לסעיפים ולאחר מכן ימדדו בהתאם , )כתקבולים בגין ההעברה

 ולאחר מכן ימדדו בהתאם , )21.56בהתאם לסעיף ( ברישום לראשונה לפי שווי הוגן מכשירים פיננסיים נגזרים יוכרו
 בדבר מכשירים נגזרים  להוראות הדיווח לציבור1'חלק אלפרסומים חשבונאיים קיימים והנחיות מתייחסות לרבות 

  .ופעילויות גידור
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9 לשעבד את לחזור ולמכור או זכות צד המובטח להאם בשאלות תלוי  בביטחון שאינו במזומן  

  .)defaulted ( החייב כשלהאם ו,הביטחון

לשעבד לחזור ו זכות למכור או ,לפי חוזה או לפי נוהג, קיימת) המקבל(אם לצד המובטח   .א

נייר כ, למשל(ו במאזן יסווג מחדש את הנכס ויציג אות) המעביר(החייב אז , את הביטחון

11מנכסים אחרים שאינם כאלהבנפרד )  משועבד למלוויםערך 10 , .   

 םהוא יכיר בתקבולי, שועבד לטובתושמוכר ביטחון ) המקבל(אם הצד המובטח   .ב

המכירה של הביטחון היא העברה הכפופה . המכירה ובמחויבותו להחזיר את הביטחוןמ

  .לדרישות הוראות אלה

ואינו זכאי יותר לפדות את הנכס , כשל) המעביר(החייב  המובטחאי החוזה תנלפי אם   .ג

יכיר בביטחון כנכס ) המקבל(והצד המובטח , הוא יגרע את הנכס המשועבד, המשועבד

, או אם כבר מכר את הביטחון, ימדוד אותו לפי שווי הוגןרישום לראשונה עת הבשלו ו

  . את הביטחוןרייגרע את מחויבותו להחז

 
              סעיפים(לדוגמה בעסקאות השאלת ניירות ערך , בו נעשה לפעמים שימוש, במזומן" ביטחון": 140 לתקן 4ה מספר הער 9

  . אלא כתקבולים ממכירה או כקבלת הלוואה, לא כביטחון, י מקבל המזומן"יגרע על ידי המשלם ויוכר ע, )21.91-21.95

  : ב"של בנקים בארהבהתאם לדוחות כספיים ,  מובהר כילעניין זה

  במזומן בגין עסקאות רכש חוזר והשאלות ניירות ערך המטופל " בטחון"הנכס או ההתחייבות שנוצרו בגין תשלום
" ניירות ערך שנשאלו או נרכשו בכפוף להסכמים למכר חוזר" במאזן בסעיפים נפרדים שיקראו וכקבלת הלוואה יסווג

  .לפי העניין, "כמים לרכש חוזרניירות ערך שהושאלו או נמכרו בכפוף להס"ו

  יסווגו בדוח , במזומן שהתאגיד הבנקאי העביר בעסקת מכר חוזר ובעסקת שאילת ניירות ערך" בטחון"הכנסות בגין
 ". מניירות ערך שנשאלו או נרכשו בכפוף להסכמים למכר חוזר "בסעיף נפרד ,  במסגרת הכנסות ריביתרווח והפסד 

  יסווגו בדוח , ן שהתאגיד הבנקאי קיבל בעסקת רכש חוזר ובעסקת השאלת ניירות ערךבמזומ" בטחון"הוצאות בגין
  ".על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו בכפוף להסכמים לרכש חוזר"בסעיף נפרד , במסגרת הוצאות ריביתרווח והפסד 

 ,ב"דילרים בארה- ברוקריםכספיים שלדוחות , 140 לתקן 257סעיף , ת"שוקובץ ב 114' שאלה מס, 21.94בהסתמך על סעיף 
האמור חל גם לגבי ניירות ערך אשר ניתן למכור אותם , )המעביר(המשאיל בעסקאות השאלת ניירות ערך לגבי מובהר כי 

כאשר העסקה לא מטופלת חשבונאית , במצב זה ".ביטחון" כמהשואלאשר התקבלו , או לשעבד אותם תמורת מזומן
  :כמכירה

  והתחייבות " ניירות ערך" בסעיף )עבירהמ(שאיל ירשמו אצל המ" ביטחון"אשר התקבלו מהשואל כניירות הערך
מסווג  את ) המעביר( אם המשאיל ".התחייבויות אחרות"תירשם בסעיף לשואל  להשיב אותם )עבירהמ(שאיל המ

ותם לשואל לפי שווי כניירות ערך למסחר עליו למדוד את ההתחייבות להשיב א" ביטחון"ניירות הערך שהתקבלו כ
  .השוק של ניירות הערך

 21.15ולא יסווג אותם מחדש לפי סעיף " ביטחון"השואל לא יגרע את ניירות הערך שהועברו למשאיל כ .  
  

יצויין בגוף המאזן בסעיף ניירות ערך כי , הוא נייר ערךשהועבר כאשר הנכס , ב" בהתאם לדוחות כספיים של בנקים בארה10
נכסים "נכסים שאינם ניירות ערך יוצגו במסגרת . ח"ש...ים ניירות ערך המועמדים כבטחון למלווים בסךניירות הערך כולל

 ,ריביתהכנסות . הסיווג מחדש אינו משפיע על אופן המדידה של הנכס". נכסים המועמדים כבטחון למלווים"כ, "אחרים
 הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של  רווחים או הפסדים שמומשו ורווחים או, מימון שאינן מריביתהכנסות

הרווחים או ההפסדים המתייחסים של , יוצגו באותו אופן בו מוצגים ההכנסות, שסווגו מחדש כאמור לעיל, ניירות ערך
  . ניירות ערך שלא סווגו מחדש כאמור לעיל

כניירות ערך , לדוגמא(ו מחדש שהעביר שנדרש לסווגמדוד ביטחון יכיצד מעביר : )ת"בקובץ שו 117' מס( : שאלה11
  ? )מועמדים כבטחון למלוויםה

על פי , דווח בנפרד על ביטחון שהועבר אשר הצד המובטח יכוללסווג מחדש ונדרש ל מעביר 21.15.אסעיף לפי : תשובה
את שבו המעביר מודד אופן הסעיף זה אינו משנה את , יחד עם זאת. לשעבד לחזור ולמכור או, חוזה או על פי נוהג

הוא לא יגרע את הביטחון ויפעל לפי אותם עקרונות , לשלוט בביטחוןבאופן אפקטיבי משום שהמעביר ממשיך . הביטחון
ניירות ערך זמינים למכירה שסווגו מחדש לניירות ערך המשועבדים למלווים , לדוגמא. מדידה שיושמו לפני ההעברה
בעוד שאגרות חוב המוחזקות לפדיון , ההוגן ידווחו ברווח כוללכאשר השינויים בשווי , ימשיכו להימדד לפי שווי הוגן

  . שסווגו מחדש לניירות ערך המשועבדים למלווים ימשיכו להימדד לפי עלות מופחתת
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 zero(אין התאמה זו מבטיחה שלא יהיה חוסר אפקטיביות כלשהו , גידור

ineffectiveness .( של המדריך ליישום מדגים הערכה של אפקטיביות 2פרק 

כל חוסר אפקטיביות גידור משפיע באופן . גידור ומדידת חוסר אפקטיביות גידור

ני של פריט משום שלא תהא התאמה של הערך המאז, ישיר על דוח רווח והפסד

מגודר שתקזז את הרווח או ההפסד הנובעים ממרכיב חוסר האפקטיביות של 

  . המכשיר המגדר המתייחס

  

, כאשר השינויים בשווי ההוגן מדווחים, אם פריט מגודר נמדד על פי שווי הוגן  .ד

, )כגון נייר ערך זמין למכירה(ברווח כולל אחר , על פי כללים קיימים אחרים

תוכר בדוח רווח . אזני של הפריט המגודר כאמור בסעיף קטן גהתאמת הערך המ

והפסד ולא ברווח כולל אחר על מנת לקזז את הרווח או ההפסד בגין המכשיר 

  .המגדר

  

הנדרשת , הטיפול בהתאמת הערך המאזני של נכס או התחייבות מגודרים  .ה

ערך יהיה כמו הטיפול במרכיבים אחרים של ה, .בהתאם לאמור בסעיף קטן ג

התאמת הערך המאזני של , לדוגמא. המאזני של הנכס או ההתחייבות האלה

המוחזק למכירה תישאר כחלק מהערך המאזני של , שטרם הופחתה, נכס מגודר

כאשר במועד זה הערך המאזני הכולל של הנכס , נכס זה עד למועד מכירתו

ערך התאמת ה. המגודר יוכר כעלות של הפריט הנמכר לצורך קביעת רווחים

) shall be amortized to(תופחת , המאזני של מכשיר פיננסי נושא ריבית מגודר

ההפחתה תחל ממועד תחילת הגידור בהתאם לשיטת ; לדוח רווח והפסד

  .הריבית האפקטיבית

  

תאגיד בנקאי יפסיק מכאן ולהבא ליישם את כללי החשבונאות האמורים    .ו  

  :לגבי גידור קיים בקרות אחד האירועים הבאים. ד- ו. בסעיפים קטנים  ג

אינו . ב-ו. מבחן כלשהו מבין המבחנים המפורטים בסעיפים קטנים  א    )1(  

  .מתקיים עוד

  .מבוטל או ממומש, הנגזר פוקע או נמכר    )2(  

  .התאגיד הבנקאי מבטל את הייעוד של גידור השווי ההוגן  )3(    

      

התאגיד הבנקאי יכול לבחור ליעד מכאן ולהבא יחס גידור חדש , בנסיבות אלו    

) 3.(ו–ו) 1.(בנסיבות המתוארות בסעיפים קטנים ו, עם מכשיר מגדר אחר או

ם את אם יחס הגידור מקיי, עם פריט מגודר אחר או עסקה מגודרת אחרת, לעיל

לגבי גידור שווי הוגן או בסעיף  . ב- ו. המבחנים המפורטים בסעיפים קטנים  א

  .לגבי גידור תזרים מזומנים. ב-ו. א. ו22

  

אם הערכה תקופתית מצביעה על אי קיום מבחן האפקטיביות כאמור , ככלל  .ז

תאגיד בנקאי לא יכיר בהתאמה לערך המאזני של הפריט , )2.(בסעיף קטן א

לאחר המועד האחרון בו . ד- ו. תוארת כאמור בסעיפים קטנים  גהמגודר המ

  אם ניתן לזהות את האירוע , אולם. קיום מבחן האפקטיביות) established(נקבע 
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   הצגה בדוחות הכספיים    .ח22
  

   – מכשירים נגזרים משובצים  .א  

יוצגו , .ג22מכשירים נגזרים משובצים שהופרדו לצורכי מדידה על פי סעיף  )1(

  .במאזן במצורף לחוזה המארח

מובהר בזאת כי אופציה המתווספת או מצורפת למכשיר חוב קיים על ידי    )2(

היו צדדים נגדיים שונים  י במכשיר החוב הגורמת לכך שלמשקיעשלישיצד 

 נגזר משובץ ונחהמ. לאופציה ולמכשיר החוב אינה נחשבת נגזר משובץ

תנאים ולא ל, בחוזה מעורב מתייחס לתנאים הכלולים בחוזה יחיד

  .חוזים נפרדים בין צדדים נגדיים שוניםהכלולים ב

 מכשירים נגזרים נטו בגין) הוצאות(כנסות ה, )1( בסעיף למרות האמור לעיל )3(

 מכשירים נגזרים נטו בגין) הוצאות(כנסות שובצים יסווגו בדומה לסיווג המ

  .  כמפורט להלן, העומדים בפני עצמם

  

שינויים בשווי ההוגן של התקשרות איתנה שלא הוכרה שיועדה כמגודרת   . ב

אשר ניתן ליחס אותם לסיכון המגודר יוצגו במאזן בסעיף , בגידור שווי הוגן

הצגת שינויים אלו בדוח . לפי העניין" תחייבויות אחרותה"או " נכסים אחרים"

  :רווח והפסד תהיה כדלקמן

מימון שאינן הכנסות ( 21' ביאור מססכום חוסר האפקטיביות יוצג ב  ) 1(

 חלק -  מפעילות במכשירים נגזרים שאינה למטרת מסחר"סעיף ב) מריבית

  ".לא אפקטיבי ביחסי הגידור

החלק האפקטיבי , אם מכשיר שאינו נגזר מגדר את ההתקשרות האיתנה  ) 2(

 המכשיר ההכנסות או ההוצאות בגיןשבגידור יוצג בסעיף בו מוצגות 

  .המגדר

בגין "סעיף ב, )הכנסות והוצאות ריבית (20' ביאור מסשאר השינויים יוצגו ב  ) 3(

  ".   אחרותייבויות על התח– התחייבויותבגין "או "  אחרים מנכסים- נכסים

  

 המידע יחולק – בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור) הוצאות(הכנסות   .ג

 :לארבעה מרכיבים כדלקמן

 הכנסות או ההוצאות בגיןאשר יוצג יחד עם ה, יב אפקטיבי בגידורמרכ  )1(

 או) הכנסות והוצאות ריבית (20' המידע ייכלל בביאור מס. הפריט המגודר

מרכיב זה יכלול את שלושת החלקים . אם לפריט המגודרבהת,  אחרבביאור

  :הבאים
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  ,החלק האפקטיבי בגידור  )א(

שלא , בגין הנגזר המגדר) הפרשי הצמדהלרבות (צבירת הרבית   )ב(

  ,)לעיל) א(סעיף קטן (נכללה בחלק האפקטיבי בגידור 

  .הפחתת התאמת הערך המאזני של הפריט המגודר  )ג(

בהתייחס לגידור שווי הוגן החלק האפקטיבי שבגידור ייזקף מיידית 

  .לדוח רווח והפסד

ייזקף שבגידור לגידור תזרים מזומנים החלק האפקטיבי בהתייחס 

נטו ) הפסדים(להון העצמי כמרכיב של רווח כולל אחר בסעיף רווחים 

חלק זה יסווג מחדש לדוח רווח והפסד בהתאם . מזומנים בגין תזרימי

  .לכללים שנקבעו בהוראה זו ויוצג יחד עם תוצאות הפריט המגודר

  .אופן שוטף לדוח רווח והפסדשני החלקים האחרים ייזקפו ב

יינתן גילוי להשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות 

בסעיף אחרות הכלולות ) הוצאות(והכנסות , ריביתהוצאות , ריבית

שאינן נכללות בסעיף חלק לא , "מימון שאינן מריביתהכנסות "

  .אפקטיבי ביחסי גידור

  :יף זה יכלולסע .מרכיב לא אפקטיבי ביחסי הגידור  )2(

) ההפסד( מרכיב הרווח -סכום חוסר האפקטיביות של הגידורים   )א(

, בגין מכשירים נגזרים הנובע מחוסר האפקטיביות של הגידור

הנובע , וכן סכום חוסר האפקטיביות של גידורי שווי הוגן

משינויים בשווי ההוגן של הפריט המגודר שניתן לייחס אותם 

  ,לסיכון המגודר

אשר הוצא לצורך , בגין מכשירים נגזרים) ההפסד(מרכיב הרווח   )ב(

  ,הערכת אפקטיביות הגידור

נטו בגין התקשרות איתנה שאינה כשירה עוד ) הפסדים(רווחים   )ג(

  ,כגידור שווי הוגן

שסווגו מחדש מכיוון שקרוב לודאי ) הפסדים(רווחים   )ד(

 .שהעסקאות החזויות לא תתבצענה

  ).מימון שאינן מריביתהכנסות  (21' המידע ייכלל בביאור מס

סעיף זה יכלול את  – ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות   )3(

אשר לא יועדו ליחסי , השינויים ביתרה המאזנית של מכשירים נגזרים

, המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, גידור

ע ייכלל בביאור  המיד.למעט שינויים הנובעים מתקבולים או תשלומים

  ).מימון שאינן מריביתהכנסות  (21' מס

 סעיף זה יכלול  –נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים ) הוצאות(הכנסות   )4(

את השינויים ביתרה המאזנית של מכשירים נגזרים שאינם מגדרים 

, ולא מהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק

 המידע ייכלל בביאור .בולים או תשלומיםלמעט שינויים הנובעים מתק

  ).מימון שאינן מריביתהכנסות  (21' מס
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, מניות בכורה הניתנות לפדיון,  לרבות מלוות מדינה-) debt securities" (איגרות חוב"  

  ;איגרות חוב צמיתות וכתבי התחייבות נדחים, כתבי התחייבות המירים
  

  ; איגרת חוב שעליה משולמת ריבית לפחות פעם בשנה-" איגרת חוב משלמת"  
  

  ;וב משלמת איגרת חוב שאינה איגרת ח-" איגרת חוב צוברת"  
  

  ; מועד הפדיון הסופי-" יום הפדיון"   
  

לרכישת או למכירת מניות ,  לרבות אופציות שנרכשו-) equity securities" (מניות"   

  ;ולרבות יחידות בקרנות להשקעות משותפות בנאמנות
  

  ; מחושבת לפי שיטת ממוצע משוקלל נע או לפי שיטת נכנס ראשון יוצא ראשון-" עלות"  
  

   ערך נקוב בתוספת ריבית והפרשי -"  של איגרות חוב)amortized cost(ת מופחתת עלו"  

 או בצירוף חלק יחסי הניכיוןבניכוי חלק יחסי מ, הצמדה או שער שנצברו עליו  

  :לעניין זה. הפרמיהמ

 בהתאם הריבית האפקטיביתהחלק היחסי כאמור יחושב לפי שיטת   )1(

ן על בסיס יומי ויתואם על פי לתקופה שבין יום הרכישה ליום הפדיו

  ;שיעור עליית המדד או שער החליפין מיום הרכישה ליום המאזן

החלק היחסי כאמור יוקצה לכל , באיגרת חוב הנפדית לשיעורים  )2(

פדיון חלקי לפי היחס של הערך הנקוב העומד לפדיון לסך הערך 

  ;הנקוב של איגרת החוב

יש לנכות , באיגרת חוב משלמת) הפרמיהאו  (הניכיוןלצורך חישוב   )3(

את סכום הריבית הצבורה במועד הרכישה בתוספת הפרשי הצמדה 

  ;ושער על הריבית

באיגרת חוב צוברת יתואם החלק היחסי כאמור גם על פי שיעור   )4(

  ;הריבית ותנאי צבירתה כפי שנקובים באיגרת החוב
  

 unrealized holding" (ערךרווח או הפסד שטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן של נייר "

gain or loss (- ייקבע לפי ההפרש בין שווי הוגן של נייר ערך לבין עלותו המופחתת 

  ;ליום הדיווח) עלות-במניות(

  -:לעניין זה  

  ;.א26 לאחר השפעת ירידות ערך שטופלו כאמור בסעיף -" עלות מופחתת"  

  ;ם שולם למעט השפעת דיבידנד שהוכרז וטר-" שווי הוגן במניה"  

 equity securities that do not have" ("מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין"

readily determinable fair value ("- לרבות מניות אשר בעת רכישתן נחסמו 

להבדיל ממניות המשמשות (למימוש למשך זמן של למעלה משנה מיום הדיווח 

  ).לביטחון
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 רווח או -בהעברת איגרת חוב אל התיק הזמין למכירה מהתיק המוחזק לפדיון   .ג

הפסד שטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן ליום ההעברה ייזקף בהון העצמי 

    .'א.26בסעיף הנפרד ברווח כולל אחר מצטבר כאמור בסעיף 

  

ח או  רוו-בהעברת איגרת חוב אל התיק המוחזק לפדיון מהתיק הזמין למכירה   .ד

הפסד שטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן ליום ההעברה ימשיך להיות מוצג בהון 

אך יופחת ', א.26העצמי בסעיף נפרד ברווח כולל אחר מצטבר כאמור בסעיף 

לרווח והפסד על פני משך החיים הנותרים של איגרת החוב כהתאמת תשואה 

  .ניכיון או פרמיהבאופן עקבי עם אופן הפחתת 

העברה או . אגרות חוב מתוך התיק המוחזק לפדיון ואליו יהיו נדירותהעברות   .ה  

מכירה של איגרת חוב מהתיק המוחזק לפדיון מותרת בגין שינויי נסיבות 

  ).2(' ב.24המפורטים בסעיף 

  .העברות מתוך התיק למסחר ואליו יהיו נדירות, בהתחשב באופי התיק למסחר    
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 החל מהמועד שבו הוא הופך לחוב בפיגור של .קטן איסווג כחוב פגום לפי סעיף חוב   .ב

ישאר כזה עד למועד בו הוא יענה לקריטריונים חוב אשר סווג כחוב פגום .  ימים90

 ..וקטן  כמפורט בסעיף ממצב זהלחזרתו 

   –חייב אחד חובות של הטיפול במספר   .ג

בהתבסס על הערכת יכולת הגביה של החוב  צריך להיקבע סיווג חוב כפגום, כעקרון

 חייב הלוואה אחת שלכאשר , בהתאם לכך. האינדיבידואלי ויכולת וביצועי התשלום

החובות את יתר באופן אוטומטי תאגיד בנקאי אינו חייב למיין , מסווגת כחוב פגום

חוב ו, אותו חייב לחובות שכאשר לתאגיד בנקאי יש כמה . כפגומיםאותו חייב של 

החובות על התאגיד הבנקאי להעריך את , חוב פגוםעונה לקריטריונים של ד אח

 של אותו חייב על מנת לקבוע האם אחד או יותר מאלה צריכים גם כן להיות יםהאחר

  .כפגומיםממויינים 

אשר ההפרשה בגינו מוערכת , )א.(6.א29 מהסוגים שצוינו בסעיף לא נדרש לסווג חוב  .ד

ולא נדרש להפסיק לצבור בגינו , כחוב פגום, .ב29ף על בסיס קבוצתי בהתאם לסעי

, עם זאת.  ימים או יותר90גם אם קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של , ריבית

) כגון הפרשות להפסדי אשראי(חובות אלה יהיו כפופים לשיטות הערכה אחרות 

). overstated(שיבטיחו שהרווח הנקי של התאגיד הבנקאי אינו מוטה כלפי מעלה 

במועד שבו  כהכנסה ויכללעל חובות אלה ) delinquency fees(עמלות בגין איחור 

  .בהנחה שהגביה מובטחת באופן סביר, נוצרת הזכות לקבל את העמלה מהלקוח

  :למרות האמור לעיל

. להפסיק לצבור ריבית בגין חובות כאמור, אך אינו נדרש, תאגיד בנקאי רשאי )1

בור ריבית בגין חובות כאמור יסווג אותם כחובות תאגיד בנקאי שבחר להפסיק לצ

 .ויתן גילוי למדיניות החשבונאית שאומצה, פגומים

ריבית על פיגורים בתשלומי לווים שקיבלו הלוואות לדיור תיכלל כהכנסה רק עם  )2

בהעדר , תיוחס, גבייה על חשבון פיגורים בתשלומי הלוואות לדיור. גבייתה

 - ריביתלזכות הכנסות (לריבית פיגורים , חרנסיבות אשר מצדיקות ייחוס א

  .ולאחר מכן ליתרות הפיגור שנצברו) מאשראי לציבור

 

  



                     )                                      12/11] (2[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  662 - 10.2 'עמ                                              כספי שנתידוח   
  

 662-10.3 'עמ: עמוד הבאה

  

   – מסיווג חוב פגוםהחזרה   .ו

 בהתקיים אחד משני להיות מסווג כחוב שאינו פגום יכול לחזור פגום חוב, כעקרון

  :המצבים הבאים

 סכומים -להלן (ריבית אשר הגיע מועדם וטרם שולמו  ואאין בגינו רכיבי קרן   ) 1(

 רעון של הקרן הנותרת והריביתיפ) Expects(צופה והתאגיד הבנקאי , )בפיגור

). כולל סכומים שנמחקו חשבונאית או הופרשו(בשלמותם לפי תנאי החוזה 

לעניין זה מובהר כי כאשר מתקיים תנאי זה החוב יכול לחזור להיות מסווג 

כחוב שאינו פגום גם אם התאגיד הבנקאי טרם גבה את הסכום שנמחק 

  .בעברחשבונאית 

לפירעון כל ומים תשלשהבנק יקבל קודם לכן נדרש ,  יתקייםתנאי זהבכדי ש

 החייב משלם את הסכום המלא במצב שבו ,למרות האמור. הסכומים שבפיגור

יכול לחזור  חוב, של תשלומי הקרן והריבית התקופתיים לפי תנאי החוזה

שני אם מתקיימים  ,גם אם נותרו סכומים בפיגורמסיווג כחוב פגום 

שכל ) Reasonably assured (קיים ביטחון סביר) 1: (הבאיםהקריטריונים 

בתקופה יפרעו ) לרבות פיגורים(לפי החוזה  שהגיע מועדםסכומי הקרן והריבית 

על , מזומןבשווי החייב ביצע תשלומים לפי תנאי החוזה במזומן או ) 2(-ו, הסביר

לתת יש להמשיך  במצב זה .) חודשים6לפחות  - sustained(תקופה רציפה פני 

  . ימים בגינו סכומים בפיגורבפיגור כל עוד קי כחובלחוב גילוי 

  .נעשה מובטח היטב ונמצא בהליכי גביה כאשר החוב  ) 2(

  הכרה בהכנסות ריבית וטיפול בהכנסות ריבית שנצברו בעבר בגין חוב פגום .2

למעט האמור , המסווג כחוב פגוםתאגיד בנקאי לא יצבור הכנסות ריבית בגין חוב   .א

 ..הלגבי חוב בעייתי בארגון מחדש בסעיף קטן 

   –הטיפול בהכנסות ריבית שנצברו בעבר   .ב

ואשר הוכרה כהכנסה בדוח רווח , יש לבטל כל הכנסת ריבית שנצברה וטרם נגבתה

 הדיווח מתחילת שנתהכנסה אשר נצברה : כדלקמן, כפגוםבחוב שהוגדר , והפסד

והכנסה שנצברה בשנים קודמות " הכנסות ריבית"תבוטל מול סעיף רווח והפסד 

ביטול ההכנסה שנצברה בשנים קודמות  (רת ההפרשה להפסדי אשראיתבוטל מול ית

מחיקות "יוצג בביאור על התנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי בשורה 

   .")חשבונאיות

   –הטיפול בתקבולי מזומן והקריטריונים להכרה בהכנסה על בסיס מזומן   .ג

ל כ, פגוםכאשר קיים ספק לגבי גביית היתרה הרשומה הנותרת של חוב  )1

 . ספק זהלהסרת להקטנת הקרן במידה הנדרשת ישמשו התשלומים שהתקבלו 
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,  היתרה הרשומה הנותרת של החוב נחשבת להיות ברת גביה במלואהכל עוד )2

כל תשלומי הריבית שהתקבלו במזומן כהכנסת ריבית על בחלק או ניתן לטפל ב

הנותרת הרשומה היתרה כל קביעת הבנק בדבר יכולת הגביה של . בסיס מזומן

בו בהערכת אשראי עדכנית ומתועדת היטב של מצלהיתמך של החוב חייבת 

רעון ייחסות לביצועי הפילרבות הת, והתחזית לפירעוןהפיננסי של החייב 

  .סטוריים של החייב וגורמים רלבנטיים אחריםיהה

סכום ההכנסה שיוכר ,  הינה נאותה בהכנסת ריבית על בסיס מזומןהכרהכאשר 

על היתרה הרשומה בתקופת הדיווח יוגבל לסכום שהיה נצבר כהכנסות ריבית 

היתרה שהתקבלה במזומן מעבר לסכום . החוב לפי השיעור החוזיהנותרת של 

תירשם כגביית מחיקות , זה ואשר לא נרשמה כהקטנת היתרה הרשומה הנותרת

צריך שתהיה (ן  יגבו במלואועד שאל, )כולל ריבית שבוטלה (קודמותחשבונאיות 

לתאגיד בנקאי מדיניות מוגדרת היטב המסדירה את הטיפול בהכנסות ריבית 

  .)המחיקות החשבונאיות של יתרות לקבל בגין ריבית שנצברהו

,  הכנסות ריביתהכנסות ריבית על בסיס מזומן יסווגו בדוח רווח והפסד כ

  .בסעיף הרלבנטי

.ד .בוטל  

.ה   –חוב בעייתי בארגון מחדש   

כך שלאחר הארגון מחדש יהיה ביטחון סביר חוב אשר עבר פורמלית ארגון מחדש 

, יטופל כחוב פגום שצובר הכנסות ריבית,  החדשיםום לתנאי בהתאבצעיפרע וישהחוב 

שבוצעה בחוב נתמכים בהערכת אשראי חשבונאית בתנאי שהארגון מחדש וכל מחיקה 

רעון לפי התנאים י הפתחזיתעדכנית ומתועדת היטב של מצבו הפיננסי של החייב ו

  .החדשים

כחוב פגום שאינו צובר  להמשיך להיות מטופלהחוב בארגון מחדש חייב , אחרת

סטוריים של יהההרציפים ההערכה חייבת להתייחס לביצועי הפרעון . הכנסות ריבית

 , חודשים6לפחות הנמשכת , תקופה סבירה מזומן למשך שוויהחייב בתשלומי מזומן ו

, צובר הכנסות ריביתבהחזרת החוב למצב  (יחזור לצבור הכנסות ריביתלפני שהחוב 

 לפני הסבירתקופה סטוריים על פני יההרציפים הרעון יפהעי ניתן להתחשב בביצו

ארגון מחדש כזה חייב לשפר את יכולת הגביה של החוב בהתאם ללוח ). הארגון מחדש

למחוק חשבונאית באופן מהאחריות התאגיד הבנקאי פרעונות סביר ואינו משחרר את 

  ..)ד29ראה סעיף (מיידי את כל ההפסדים המזוהים 

תשלומי מזומן , אם בכלל, לצבור הכנסות ריביתון מחדש חוזר עד שחוב בארג

, בנוסף. שהתקבלו חייבים להיות מטופלים בהתאם לקריטריונים המפורטים לעיל

, לצבור הכנסות ריבית אשר חזרשאורגן מחדש  אם חוב, אחר ארגון מחדש פורמליל

  ,חדשים הו ביחס לתנאיחוב פגוםלהגדרת מקיים מאוחר יותר את הקריטריונים 
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 662-11' עמ: העמוד הבא

  

את ) עד לאפס(יש להגדיל או להקטין .  בגין הנכסהפרשה לירידת ערךכנגד כהוצאה 

הוגן של הנכס או באומדן הבגין שינויים בשווי , סעיף הוצאותלירידת ערך כנגד ההפרשה 

  .מכירההעלויות 

אשר אינם נכסים , תאגיד בנקאי יטפל בנכסים שקיבל, לאחר ארגון מחדש של חוב בעייתי

 .באופן זהה לו הנכסים היו נרכשים במזומן, מוש ארוכהעם תקופת שי

ירידות ערך נוספות , למשך יותר מתקופה קצרהלמכירה שנתפס מוחזק ן "נדלאם נכס  .6

כהפסד או כגביה בגין החוב ולא יחוייבו או ידווחו ורווחים או הפסדים ממכירת הנכס לא 

ה או מסילוק ו הפסדים ממכירירידות ערך אלו ורווחים א. יזוכו להפרשה להפסדי אשראי

ראה  ("הוצאות אחרות"או כ" הכנסות אחרות" הנכס ידווחו נטו בדוח רווח והפסד כשל

 ..)ד.72 -ו. ד.69סעיפים 

  

  . בוטל  . ג30
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 664-3' עמ – הבא העמוד

  והפסד רווח דוח -' ג חלק

  כללי  .52

  

 כאמור מדווחים בסכומים והפסד רווח לדוח מתייחסות והפסד רווח דוח לגבי ההוראות  

  . אחרת נאמר כן אם אלא, 12 בתקן

  

  והוצאות הכנסות קיזוז  .53

  

 בהוראות אחרת במפורש נאמר לגביהם במקרים אלא הוצאות כנגד הכנסות לקזז אין  

  .הוצאות אותן כנגד ספציפיות הוצאות של החזר מיסכו לקזז יש. אלה

  

  בהוצאות השתתפות  .54

  

 בסעיפים ההשתתפות סכומי ייכללו, הבנקאי התאגיד בהוצאות אחרים השתתפו  

  .אלה סכומים של נפרד בציון המתאימים

  

   והפסד רווח דוח לעריכת נוספות הנחיות  .55

  

  .בנפרד חודש לכל) מאוחד לא (נומינלי והפסד רווח דוח ייערך  .א  

  :כלהלן הרכיבים את שיכללו חלקים לשלשה יחולק והפסד רווח דוח  .ב   

  ;הפסדי אשראי הוצאות בגיןו ריבית הוצאות, ריבית הכנסות  )1(

  ;ואחרות תפעוליות והוצאות אחרות הכנסות, פיננסיים משרותים הכנסות  )2(

  . מסים לפני רגילות מפעולות רווח לאחר הבאים הסעיפים כל  )3(

  .המאזן סעיפי לבין וההפסד הרווח דוח סעיפי בין ערכי חד חד קשר יקויים  .ג  

 מאזניות יתרות על שער הפרשי - בנקאי תאגיד של והפסד רווח בדוח  )1(  .ד  

  ;מימון שאינן מריבית הכנסות בסעיף ייכללו החודש לתחילת חוץ במטבע  

  - מאוחד בסיס על והפסד רווח בדוח  )2(

 הבנקאי התאגיד של ארוכה זרוע שהיא שלוחה של דוח של יחודהא בעת   

 בדוח שנכללו כפי) נטו (שער הפרשי, השלוחה של ובהוצאות בהכנסות ייכללו

  .הבנקאי התאגיד של
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 664-5' עמ: אהעמוד הב

  )ולממשלה לציבור (מאשראי הכנסות  .56

  

למדד המחירים  הצמדה הפרשילרבות , מריבית הכנסות לכלול יש אלה בסעיפים  .א

והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן , הפרשי שער על הריבית, לצרכן על הריבית

  .אשראי על, על הקרן

  

 מסויים שירות תתמור שלא מלווה הנגבית פעמית חד עמלה לכלול יש אלה בסעיפים  .ב

 תובא לא כזו עמלה. לריבית כתוספת אלא, מיוחדות הוצאות של כהחזר שלא או

 יחסי באופן ההלוואה תקופת לאורך תחולק אלא, הגביה בשנת כהכנסה בחשבון

 ריבית של מוגדל שיעור כל פעמית חד כעמלה ייחשב אלה סעיפים לצורך. לריבית

 שהתאגיד הרגיל הריבית שיעור על ולההע, הראשונה בשנה גובה הבנקאי שהתאגיד

 הקצאה עמלות אלה בסעיפים לכלול יש, כן. שלאחריה בשנים גובה הבנקאי

  .המסגרת לתקופת יחסי באופן להכנסות שייזקפו, אשראי למסגרות

  

  .30 ראה סעיף – פגום חוב על ריבית  .ג

  

 יש לכלול הכנסות התאגיד הבנקאי מעמלות פרעון מוקדם של אשראי אלה פיםבסעי  .ד

הכנסות התאגיד הבנקאי מעמלות פרעון מוקדם לאחר ניכוי החלק היחסי . שניתן

המתייחס להון הפיננסי תיפרשנה ותיכללנה בדוח רווח והפסד בשיעורים שווים לפי 

לפי התקופה , עוןאו תוך שלש שנים ממועד הפר, יתרת התקופה לפרעון של האשראי

  .הקצרה יותר

הוא מעבר מזוהה של מזומן אשר " פרעון מוקדם "-תנאי הכרחי להחשבת אירוע כ 

הלוואה חדשה אשר הועמדה לחייב במועד הפרעון או . שימש לפרעון יתרת החוב

  .בסמוך לאותו מועד לא תיחשב כמזומן ששימש בפרעון החוב

יש לתת גילוי נפרד על , ם הינו מהותיבמידה וסכום ההכנסות מעמלות פירעון מוקד

  .סכום ההכנסות
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  . בוטל  .ח

  

    )4/97( .בטל  .57

  

  הכנסות ממזומנים ומפיקדונות בבנקים  .58

  

 למדד המחירים לצרכן על הפרשי הצמדהלרבות בסעיפים אלה ייכללו הכנסות מריבית   

על , והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על הקרן ,על הריבית הפרשי שער ,הריבית

  .ל מזומנים במטבע חוץוע) כולל בבנקים מרכזיים(פיקדונות בבנקים 

  

  )5/06 ()10/02( הכנסות מאיגרות חוב  .59

  

, למדד המחירים לצרכן על הריביתהפרשי הצמדה לרבות סעיפים אלה יכללו ריבית   .א

שנצברו והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על הקרן  ,על הריביתהפרשי שער 

או בניכוי , ניכיוןל הבצירוף החלק היחסי ש, בשנת הדוח על השקעות באיגרות חוב

 ובצירוף הפחתה כאמור בסעיף 24 כמשמעותם בסעיף פרמיההחלק היחסי של ה

  .ד.א27

  

רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות חוב ומהתאמות לשווי הוגן של איגרות   .ב

ביאור " (מימון שאינן מריביתהכנסות "חוב למסחר יוצגו בסעיפים נפרדים במסגרת 

  .כמפורט במתכונת הביאור) 21

יינתן גילוי לחלק הרווחים וההפסדים בגין אגרות חוב למסחר הקשור לאגרות חוב   

  .למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן

  

לפי תקופת , מ תיכללנה בסעיף זה"הכנסות המתקבלות מבנק ישראל בגין אחזקת מק  .ג

  .האחזקה

  

ייזקף לדוח   או מוחזקות לפדיוןת למכירהממכירת איגרות חוב זמינואו הפסד רווח   .ד

 לסעיף המתאים של רווח או הפסד ממכירת איגרות חוב, רווח והפסד בעת המכירה

  .)21ביאור " (מימון שאינן מריביתהכנסות "במסגרת 
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  664-9'  עמ-העמוד הבא 

  

סעיף הוצאות על פיקדונות הציבור יכלול את הפחתת החלק היחסי של מענקים   .ג

בתוספת , המשולמים על ידי התאגיד הבנקאי למפקידים בתוכניות חסכון מאושרות

על הפרשי שער , למדד המחירים לצרכן על הריביתהפרשי הצמדה לרבות  ,ריבית

 הוצאות על תכניות חסכון .רןוהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על הק ,הריבית

תיכללנה לפי שיטת ההצטברות בהתאם לשיעור התשואה המירבי שיגיע לחוסך בתום 

  .סכוןיסכון על פי תנאי החיתקופת הח

  

  הוצאות על איגרות חוב  .61

  

, למדד המחירים לצרכן על הריביתהפרשי הצמדה לרבות  ,בסעיף זה ייכללו ריבית  .א

  .פרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על הקרןוה ,על הריביתהפרשי שער 

  

בסעיף זה תיכללנה הוצאות הנפקה של איגרות חוב באופן יחסי ליתרת הקרן מדי   .ב

  .החזר הוצאות הנפקה ינוכה מסעיף זה. שנה

  

 על איגרות חוב פרמיה והניכיוןבסעיף זה יש לכלול את הפחתת החלק היחסי של ה  .ג

  .ז.24 כאמור בסעיף הריבית האפקטיביתשהונפקו לפי שיטת 

  

  .טלב  .62

  

  .בטל  .א62
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 ההפרש בין -" רווח או הפסד ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה "-לעניין סעיף זה   .ה

התמורה שנתקבלה ממכירת איגרות החוב לבין עלותן המופחתת ביום המכירה  

שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של נייר ערך זמין  בניכוי רווח או בתוספת הפסד

אשר הוכרו בדוח רווח והפסד במהלך , וגןלמכירה המיועד כמגודר בגידור שווי ה

הרווח .  מכשירים נגזרים ופעילויות גידור– 1'תקופת הגידור בהתאם לאמור בחלק א

או ההפסד מהמכירה יכלול בנוסף את הסכום שסווג מחדש מרווח כולל אחר מצטבר 

  .לדוח רווח והפסד כתוצאה מהמכירה

 ההפרש -" גרות חוב מוחזקות לפדיוןרווח או הפסד ממכירת אי "-לעניין סעיף זה   .ו

 .בין התמורה שנתקבלה ממכירת איגרות החוב לבין ערכן המאזני ביום המכירה

הרווח או ההפסד מהמכירה יכלול בנוסף את הסכום שסווג מחדש מרווח כולל אחר 

  .מצטבר לדוח רווח והפסד כתוצאה מהמכירה

גיד בנקאי לחשב את הרווח או רשאי תא, בהתייחס לאיגרות חוב צמודות למדד  .ז  

, לעיל.  ו–ו . ההפסד ממכירה תוך הבאה בחשבון של הנתונים המפורטים בסעיפים ה

לפי יתרה במאזן החודשי האחרון שקדם ליום המכירה ובתנאי שחישוב בדרך זו 

  .יבוצע בעקביות

  

  )10/02( הוצאות על פיקדונות  .60

  

למדד הפרשי הצמדה לרבות  , ייכללו ריביתבסעיפי הוצאות על פיקדונות לפי סוגיהם  .א

והפרשי הצמדה למדד המחירים  ,על הריביתהפרשי שער , המחירים לצרכן על הריבית

  .לצרכן על הקרן
  

  . בוטל  .ב
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  664-9.1' מ ע- בא העמודה

 

  .בטל  .64

  

  ריביתהכנסות והוצאות   .65

 מסך 5%או מקבוצת לקוחות וסכומן עולה על ,  הנובעות מלקוח אחדריביתהכנסות   

 תוך פירוט מספר הלקוחות "הכנסות והוצאות ריבית"יצויינו בנפרד בביאור , ההכנסות

  .וסכומי ההכנסות

לעניין . עות מלקוח אחד הנובריביתהמבחן האמור לעיל יערך בהתאמה גם לגבי הוצאות   

  . תאגיד השולט בתאגיד אחר וכל תאגיד הנשלט על ידו-" קבוצת לקוחות", זה

  

   הוצאות בגין הפסדי אשראי  .66

  

שנזקף לדוח  הפסדי אשראיהפרשה ליתרת הבסעיף זה יש לכלול את הגידול נטו ב  .א

בהפרשה הקטנה נטו נזקפה לדוח רווח והפסד אם בתקופה מסויימת . רווח והפסד

  .יש לכלול את הסכום בסעיף נפרד בין ההכנסות הרגילות, הפסדי אשראיל

  .בוטל  .ב

  .בוטל  .ג

  

   הכנסות מימון שאינן מריבית  .א66

    :בסעיף זה יכללו

  הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר  .א

זה במסגרת סעיף . הכנסות מפעילות במכשירים נגזרים שאינה למטרת מסחר )1(

נטו בגין מכשירים ) הוצאות(יכללו מרכיב לא אפקטיבי ביחסי גידור והכנסות 

  .ALMנגזרים 

במסגרת סעיף זה . הכנסות מהשקעה באגרות חוב שאינה למטרת מסחר )2(

לרבות , נטו, ח מוחזקות לפדיון"ממכירת אג) הפסדים(יכללו רווחים 

, ח זמינות למכירה"ורווחים והפסדים ממכירת אג, הפרשות לירידת ערך 

 .הפרשות לירידת ערך  לרבות

ר שנכללו בהכנסות למעט הפרשי שע, נטו בגין הפרשי שער) הוצאות(הכנסות  )3(

 .מימון שאינן מריבית מפעילות מסחר

במסגרת סעיף זה . מהשקעה במניות שאינה למטרת מסחר) הפסדים(רווחים  )4(

דיבידנדים שהתקבלו , יכללו רווחים והפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה

בנוסף יכללו רווחים והפסדים ממימוש השקעות . ממניות זמינות למכירה

בציון רווחים או הפסדים הנובעים ,  כל השקעה בנפרד–ת בחברות מוחזקו

מהנפקת מניות לצד שלישי בידי החברות המוחזקות או משינוי אחר במבנה 

 .ההון שלהן

  .רווחים והפסדים נטו בגין עסקאות איגוח )5(
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 .רווחים והפסדים נטו בגין הלוואות שנמכרו )6(

, במסגרת סעיף זה יכללו. הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר  .ב

רווחים והפסדים ממכירה , נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים) הוצאות(הכנסות 

ומהתאמות לשווי הוגן של ניירות ערך למסחר נטו ודיבידנדים שהתקבלו ממניות 

  . חרלמס

יש , ן פעילויות למטרת מסחר הינו מהותיבמידה וסכום ההכנסות שאינן מריבית בגי    

 לפי -במכשיר נגזר (לתת גילוי נוסף לסכום זה לפי חשיפת סיכון של כל מכשיר 

, 21כמפורט במתכונת ביאור ) חשיפת הסיכון של הבסיס של המכשיר הנגזר

  ".הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר"
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  664-11' מ ע- בא העמודה

 

  

ביאור בשנזקף לדוח רווח והפסד יוצג כמפורט ההוצאות בגין הפסדי אשראי סכום   .ד

  ).ב30 – 29 פיםראה גם סעי( על האשראי לציבור

  

  )10/99, 4/97( עמלות  .67

 הכמפורט בביאור לדוגמ, רותים בלבדיבסעיף זה יש לכלול עמלות בגין מתן ש  .א  

  .הדיווח להציגן בסעיף אחרלמעט עמלות שנדרש בהתאם להוראות , בתוספת

יוצגו ללא קיזוז מעמלות , עמלות בגין פעולות בניירות ערך שהתקבלו מלקוחות  .ב  

  .ששולמו לבורסה לניירות ערך

את כל העמלות הקשורות למתן " טיפול באשראי"בנקים למשכנתאות יכללו בסעיף   .ג  

  .תעודות זכאות לרבות מדידות וכדומה

  . רות לגבי הסיווג בביאור של עמלות שנגבות מלקוחותכלולות הבה' בנספח ז  .ד  

, בין היתר, הכנסות אלו יכללו. ייכללו הכנסות נטו משירות תיקי אשראיבסעיף זה   .ה

ה ייה שנזקפו במהלך התקופה בפעילות לפי מידת הגבייהכנסות ממרווח ועמלות גב

 מפעילות לפי בביאור יינתן גילוי נפרד להכנסות. א15אשר הוצגה בקיזוז לפי סעיף 

בכפוף , מידת הגבייה מכספי האוצר ולהכנסות מניהול תיקי אשראי של אחרים

  . למהותיות
    

לרבות (קרנות נאמנות : בסעיף זה יש לכלול עמלות הפצת מוצרים פיננסיים כגון  .ו

 4 חלק –עמלת הפצת קרנות נאמנות מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות 

מוצרים פנסיוניים , גמל וקרנות השתלמותקופות , )לתעריפון העמלות המלא

סעיף זה יכלול , בנוסף). לרבות עמלות מביטוח חיים ומביטוח דירות(ומוצרי ביטוח 

עמלות הפצה שתאגיד בנקאי קיבל כתוצאה מהפצת מוצרים פיננסיים דומים 

 .אחרים

י הבנק עבור חברות "כללו פרמיות ביטוח שנגבו עידמי ניהול ועמלות מביטוח לא י

  .והועברו אליהן, ביטוח

: כגון, תפעול ונאמנות לגופים מוסדיים, בסעיף זה ייכללו הכנסות משירותי ניהול  .ז

 .קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות, קרנות נאמנות

אשר ', אשראי תעודות וכד, ערבויות, בסעיף זה ייכללו עמלות בגין קיבולים  .ח

 . תחולקנה באופן יחסי לתקופות העסקאות

אשר בהתאם למהותן לא מתאימות לתחומי הפעילות ,  עמלות–מלות אחרות ע  .ט

יינתן פירוט נפרד לעמלות אחרות הנובעות מתחום . המוצגים בביאור לדוגמה

 .שאינו מוצג בביאור לדוגמה בנפרד, פעילות מהותי
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  664-12' מ ע- בא העמודה

 

  .בטל  .68

    

  הכנסות אחרות  .69

  

  :בסעיף זה יכללו  

  כל נכס . רווחים והפסדים ממימוש נכסים למעט השקעות בחברות מוחזקות  .א  

  .יפורט בנפרד  

שאינם בשימוש התאגיד הבנקאי בניכוי הוצאות וציוד דמי שכירות מבניינים   .ב

  ;הולודמי ני 71וציוד כמפורט בסעיף אחזקה ופחת של אותם בניינים 

  .חברות אם וחברות בשליטתן, דמי ניהול מחברות קשורות שהן חברות מוחזקות  .ג

נכסים "ממימוש נכסים שהתקבלו בגין סילוק אשראים ושמויינו כ) נטו(רווח   .ד

 ראה סעיף -" הוצאות אחרות"ימויין כ) נטו(הפסד (. ב30כאמור בסעיף " אחרים

72.(  

פנסיה וחופשה על , פיצויי פרישה,  פיטוריםעולות ההכנסות מהיעודות לפיצויי  .ה

ייכלל  , הסכומים בגין שנים קודמות הדרושים להשלמת העתודות המתאימות

  ").משכורות והוצאות נלוות"הפרש שלילי ייכלל בסעיף . (בסעיף זה סכום ההפרש

  :לעניין זה    

 ההשלמה הנובעת מעודף העתודה לסוף שנת החשבון -" השלמת העתודה"   

על הסיכום של , המחושבת על בסיס השכר החודשי האחרון לאותה שנה 

בניכוי תשלומי , ההפרשה השוטפת לשנת החשבון והעתודה לתחילת השנה 

  ;פיצויים במשך השנה 

 ההפרשה הדרושה לכיסוי החבות שנוצרה בגין תקופת -" הפרשה שוטפת"   

  .הדיווח והמחושבת לפי השכר החודשי האחרון 

      

  .ר יינתן גילוי להכנסות אחרות כמפורט בביאור לדוגמא בתוספתבביאו  .ו

  

תאגידים בנקאיים מיוחדים רשאים להציג בגוף דוח רווח והפסד את סך כל   .ז

  .בסעיף אחד ואת הפרוט להציג בביאור"  שאינן מריביתההכנסות "
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  664-15' מ ע- בא העמודה

 

  אחזקה ופחת בניינים וציוד  .71

  

לרבות מס עסקים (מיסי רכוש , פחת בגין בניינים וציוד, סעיף זה יכלול דמי שכירות  .א

בניכוי , )כגון ביטוח ותיקונים(הוצאות שמירה והוצאות אחזקה אחרות , )וארנונה

  .הכנסות דמי שכירות והשתתפויות אחרות באחזקת בניינים וציוד

ל בניינים שאינם בשימוש התאגיד הבנקאי לא תיכללנה בסעיף הוצאות אחזקה ע  .ב

אלא תנוכינה מהכנסות דמי שכירות לגבי אותם בניינים והיתרה תוצג בסעיף , זה

  ".הכנסות אחרות"

 לרבות הפסדים מירידת ערך ובניכוי ביטול –פחת על בניינים וציוד , לעניין סעיף זה  .ג

  .הפסדים מירידת ערך

  ".הוצאות אחרות"עיף זה אינו מהותי ניתן להציגו כחלק מסעיף אם הסכום של ס  .ד

   ומוניטיןהפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים  . א71

בסעיף זה יכללו הפחתות נכסים בלתי מוחשיים שהוכרו בדוח רווח והפסד במהלך 

הפסדים מירידת ערך של נכסים בלתי , 38התקופה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

חשיים שהוכרו ושבוטלו בדוח רווח והפסד במהלך התקופה בהתאם לתקן חשבונאות מו

וכן בדוח רווח והפסד מאוחד הפסדים מירידת ערך של מוניטין שנוצר , 36בינלאומי 

שהוכרו בדוח רווח והפסד במהלך התקופה בהתאם , כתוצאה מרכישה של חברה מאוחדת

סד לא מאוחד הפסדים מירידת ערך של בדוח רווח והפ. 36לתקן חשבונאות בינלאומי 

מוניטין שנוצר כתוצאה מרכישה של חברה מאוחדת יכלל בסעיף חלקו של התאגיד 

 למרות .הבנקאי ברווחים מפעולות רגילות לאחר השפעת המס של חברות מוחזקות

  :האמור

של עלויות תוכנה לשימוש עצמי ירשמו בסעיף אחזקה  הפסדים מירידת ערךוהפחתות   .א

  . ופחת בניינים וציוד

הכנסות בסעיף , בסעיף עמלותירשמו של נכסי שירות  הפסדים מירידת ערךוהפחתות   .ב

  . נטו משירות תיקי אשראי

  הוצאות אחרות  .72

  .ל"בסעיף זה יש לכלול את כל ההוצאות התפעוליות שלא נכללו בסעיפים הנ  .א

שכר הדירקטורים , ביחדבסכום כולל אחד לגבי כל הדירקטורים , בביאור יצויין  .ב

, דמי שירותים וכל הטבה אחרת בעד שירות כדירקטור, דמי ניהול, והוצאות נילוות

לרבות כל הטבה המשולמת לאדם אחר בעד שירות כאמור ולרבות תשלום עקב 

ניתנה הטבה לדירקטור בשל חבילת הנפקה כאמור . פרישת דירקטור מתפקידו

הוראות סעיף קטן . ה תוך גילוי נפרד בביאורתיכלל ההטבה בסעיף ז, .ה. 70בסעיף 

; זה לא יחולו על תשלומים והטבות למנהל עקב מילוי משרה בתאגיד הבנקאי

  ".משכורות והוצאות נילוות"תשלומים והטבות אלה ייכללו בסעיף 

ידי חברה בת של התאגיד הבנקאי למי -על. משולמות הטבות כאמור בסעיף קטן ב  .ג

  .יש לציין את הדבר ואת הסכום בביאור, תה חברה בתשאינו דירקטור של או

הוצאות אחזקה וירידת ערך של נכסים שנתקבלו , בסעיף זה ייכללו הפסד ממימוש  .ד

  .ב30כאמור בסעיף " נכסים אחרים"בגין סילוק אשראים ושמויינו כ

  .בוטל  .1ד
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  .בביאור יינתן גילוי להוצאות אחרות כמפורט כדוגמת ביאור בתוספת  .ה

  

תאגידים בנקאיים מיוחדים רשאים להציג בגוף דוח רווח והפסד את סך כל   .ו

  .בסעיף אחד ואת הפרוט להציג בביאור" ההוצאות התפעוליות ואחרות"

  

  הפחתת הוצאות הנפקה  .73

  

כאשר אין .  פרמיה על מניות בשנת ההנפקהיש להפחית הוצאות הנפקת מניות מקרן  .א

בשנת " אחרותהוצאות "ש לזקוף את יתרת ההוצאות לסעיף י ,קרן מספקת

  .ההנפקה

  

כאשר האופציות הונפקו , יש להפחית הוצאות הנפקה של אופציות לרכישת מניות  .ב

עלו . מהתמורה שנתקבלה ממכירת האופציות, שלא בהצמדה לניירות ערך אחרים

  .בשנת ההנפקה" הוצאות אחרות"ייזקף העודף לסעיף , על התמורהההוצאות 

  

  .61הוצאות הנפקת אגרות חוב יוצגו כאמור בסעיף   .ג

  

  דחיית הוצאות והיוונן  .א73

  

מפורט לפי הסעיפים , יצויין הסכום שנדחה או שהוון ודרך חישובו, נדחו או הוונו הוצאות

 -) 6. (ח.33ראה גם סעיף . (חייה או ההיווןבדוח  רווח והפסד ובמאזן ויפורטו נסיבות הד

  )בניינים וציוד

  

  הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות  .74

  

" מיסים על ההכנסה" בדבר 12תאגיד בנקאי יישם את תקן חשבונאות בינלאומי   .א

  .בסעיף זהביישום התקן יחול האמור ). 12 תקן –להלן בסעיף זה (

תאגיד בנקאי יישם , )probable" (צפוי"נכלל המונח  12בתקן בכל מקום שבו   ) 1(

 more likely than" (יותר סביר מאשר לא"ליישום של המונח מונח זה בעקביות 

not (ב לטיפול במסים על "בכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה

  . ההכנסה

 יבואו בינלאומייםדיווח כספי  לתקני 12בתקן שקיימות ההפניות במקום   )2( 

בישראל והוראות הדיווח לציבור של  כללי החשבונאות המקובלים"פניות לה

  :במסגרת זאת יתוקנו ההפניות הבאות". המפקח על הבנקים והנחיותיו

 תקן - ו40, 38, 16 לתקני חשבונאות בינלאומיים 20ההפניות בסעיף   ) א(

  .9דיווח כספי בינלאומי 

  .32י  לתקן חשבונאות בינלאומ23ההפניות בסעיף   )ב(

  .16 לתקן חשבונאות בינלאומי 51Bההפניות בסעיף   )ג(
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  664-23' מ ע- בא העמודה

 

  )9/02(לאחר מס , רווח מפעולות בלתי רגילות  .75

  

בסעיף זה יפנה למנהל יחידת דיווח ) הפסדים(תאגיד בנקאי הסבור כי ראוי לסווג רווחים   

  .כספי בפיקוח על הבנקים לקבלת הנחיה מקדמית

  

  השפעה מצטברת של שינוי בכללי החשבונאות  .76

וי בכללי החשבונאות או באופן שינ, חל באחת משנות הדיווח הכלולות בדוחות  .א

יפורטו הנימוקים לו ,  יוסבר השינוי-יישומם בהשוואה לשנת הדיווח הקודמת 

, על הריווח הנקי, ותצויין השפעתו בסכומים על הדיווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה

על הריווח למניה ועל סעיפים אחרים בדוחות אשר השפעת השינוי לגביהם היא 

  .מהותית
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  664-24.1' מ ע- בא העמודה

 

  רווח למניה  .78

תקן חשבונאות  לפיתאגיד בנקאי יציג את הרווח למניה בדוח רווח והפסד ובביאור לדוח זה 

   :בשינויים המפורטים להלן, )33 תקן –להלן (" רווח למניה "בדבר 33 בינלאומי

  . על דוח כספי של תאגיד בנקאילא יחול 33 לתקן 8סעיף   ) א(

בו נעשה שימוש בתקן זה " רווח מפעולות נמשכות "המונח, 33לצורך יישומו של תקן   )ב(

 ".רווח נקי מפעולות רגילות "יוחלף ויעשה שימוש במונח

תבוא הפניה לכללי ,  לתקנים המפורטים להלן33במקום ההפניות המופיעות בתקן   )ג(

  : החשבונאות המקובלים בישראל והוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

 ".הצגת דוחות כספיים"ר  בדב1תקן חשבונאות בינלאומי     )1

 " .גילוי והצגה: מכשירים פיננסיים" בדבר 32תקן חשבונאות בינלאומי  )2

 " .הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים" בדבר 39תקן חשבונאות בינלאומי  )3

 ".מגזרי פעילות" בדבר 8תקן דיווח כספי בינלאומי  )4

במידת . סיבות הקיימות אצלובהתאם לנ,  רגילהרווח למניה. א28תאגיד בנקאי יערוך את ביאור 

 כדי למלא אחר דרישות תקן. א28הצורך יוסיף תאגיד בנקאי מידע שאינו נדרש במתכונת ביאור 

33. 
  

  )12/01(מגזרי פעילות עיקריים   .79

' תאגיד בנקאי יגלה בנפרד מידע לגבי כל מגזר פעילות אשר עומד בדרישות סעיף קטן ב  )1(  .א 

ובתנאים ) ' או יותר ממגזרים אלה בהתאם לסעיף קטן גאו נובע מצירוף של שניים(

מפורטים מצבים אחרים בהם ' בסעיף קטן ה. 'הכמותיים המפורטים בסעיף קטן ד

  .יינתן מידע נפרד על מגזרי פעילות

  .'י-'הגילוי יכלול מידע כמפורט בסעיפים קטנים ו  ) 2(

רשאי להציג את המידע הנדרש על פי , פיים מאוחדיםתאגיד בנקאי המפרסם דוחות כס  ) 3(

בכל מקום בסעיף בו קיימת התייחסות , במקרה זה. סעיף זה על בסיס מאוחד בלבד

  ".דוחות כספיים מאוחדים"יש לקרוא " דוחות הכספיים"ל

מעבר לנדרש בסעיף , תאגיד בנקאי רשאי להוסיף מידע היכול לתרום להבנת פעילויותיו  ) 4(

  .זה

  : לעניין סעיף זה  )5(

בתוספת , הוצאות בגין הפסדי אשראי הכנסות ריבית נטו לפני סך כל -" הכנסות מגזר "  

  . שאינן מריביתסך הכנסות 

  ; ההפרש בין כל ההכנסות וההוצאות המיוחסות למגזר-" תוצאות מגזר"  

  . מפורטת מתכונת דוגמה ליישום הנדרש בסעיף זה29בביאור   )6(     

  
 מרכיב בתאגיד בנקאי אשר מתקיימים בו שלושת המאפיינים מגזר פעילות הוא  )1.     (ב

  :הבאים

עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות   )א(  

כולל הכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות עם רכיבים אחרים באותו תאגיד (

  ).בנקאי
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  665-  4'                                                                                     עמדוח כספי שנתי        
  

��

��

��

 

שלו לבין בעל או חברה מאוחדת תתוארנה עסקאות שבין התאגיד הבנקאי   )ה(      

דרכי , בציון סכומי העסקאות, בין שנעשו במישרין ובין שנעשו בעקיפין, עניין

 כמו ;תנאי האשראי והתנאים האחרים לפי נסיבות העניין, קביעת המחירים

על תוצאות תצוין השפעת העסקאות על מצבו העסקי של התאגיד ו, כן

  ;לגבי כל עסקה בנפרד, פעולותיו

יצויינו הפרטים , )ה(קיימת התקשרות לביצוע עסקה כאמור בפסקת משנה   )ו(      

  .בשינויים המחוייבים, זולפי פסקת משנה 

תאגיד בנקאי יהיה רשאי שלא לתת , )ו (-ו) ה(בסעיפים קטנים על אף האמור   )ז(

 1בסעיף כהגדרתה  עסקה חריגה למעט, את הפרטים לגבי עסקה כאמור בהן

 :אם התקיים בה אחד משני אלה, לחוק החברות

את הסוגים והמאפיינים של על התאגיד הבנקאי לציין ; העסקה זניחה  ) 1(

הנימוקים , תוך פירוט העובדות, העסקאות שהוא רואה אותן כזניחות

 .וההסברים לכך

של , ללי שלהוהתאגיד הבנקאי נתן תיאור כ, העסקה אינה זניחה  ) 2(

מאפייניה והיקפה וכן של היקף כלל העסקאות מסוגה עם אותו בעל 

 .עניין

דמי ניהול , לרבות ריבית, הכנסות מחברות מוחזקות יפורטו לפי מרכיביהן  )3(  

  .ושירותים

  

בעסקאות של התאגיד הבנקאי וחברות מאוחדות שלו עם הכנסות ריבית נטו פירוט   )1(  .ח

  .ד.19בעלי עניין וצדדים קשורים ייערך במתכונת ביאור 

הן בגין עסקאות שנעשו עם בעלי עניין ריבית בביאור יצויין כי הכנסות והוצאות   )2(  

וצדדים קשורים באותם תנאים אשר היו מתקיימים גם לו עסקאות אלה היו 

יש להדגיש כי במידה ותנאי זה אינו . (ו בעל עניין או צד קשורנעשות עם מי שאינ

מתקיים יש לתת גילוי לעסקאות אלה ויש לראות בעסקאות אלה עסקאות שלא 

  .)א80בעניין זה יש להזכיר את המגבלות המוזכרות בסעיף . במהלך העסקים הרגיל

אגיד בנקאי רשאי ת, אם ציון פרטים מסוימים על פי סעיף זה כרוך בקשיים מיוחדים  .ט

בכל מקרה לא יינתן פטור מגילוי (לבקש מהמפקח פטור מציון פרטים מסוימים אלה 

  ). עסקאות עם צדדים קשורים שלא במהלך העסקים הרגיל
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  668 - 2 'עמ                                                      כספי שנתידוח    
��

  668-3'  עמ-העמוד הבא 

  ביאור  תיאור  סימוכין  עמוד
      עמוד    סעיף  

סיכוני ,  היקף–פעילות במכשירים נגזרים   ב18
  אשראי ומועדי פרעון

  
661-55  

    
  ט22

  
669-52.2  

של מכשירים  יתרות ואומדני שווי הוגן  ג18
  פיננסיים

  669-52.4  א51    663-18

פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר   ד18
  ונשנה

  669-52.7  19.32.ב    661-20.16

שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס   ה18
  3חוזר ונשנה שנכללו ברמה 

  669-52.8  19.32.ג    661-20.16

  19  בעלי עניין וצדדים קשורים  665-1    80  669-53
  20  הכנסות והוצאות ריבית  664-3-7,9    56-61,65  669-57
  21   מריביתהכנסות מימון שאינן  664-9    א66  669-58
  22  עמלות  664-10    67  669-59
  23  הכנסות אחרות  664-11    69  669-59.1
  24  משכורות והוצאות נלוות  664-12    70  669-60

  25  )בוטל(        
  26  הוצאות אחרות  664-14    72  669-62
  27  הפרשה למיסים על הרווח  664-15    74  669-63

  28  )בוטל(        
  א28  למניה רגילהרווח   664-24    78  669-65.1
  29  מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים  664-24    79  669-66
  א29  תמצית דוחות לפי מבנה הקבוצה הבנקאית  664-29    .ב79  669-67

  
669-67.2  

  
  .ג79

  
664-29  

  אשראים , פקדונות מיועדים
  ופקדונות מפקדונות מיועדים

  ב29

  30  מידע נוסף המחושב על בסיס פרופורמה        669-68
  31  ארועים לאחר תאריך המאזן        669-68

��לדוגמאלצרכי מס היסטוריים  מידע על בסיס נתונים נומינליים -' תוספת ג

  תוספת  תיאור  סימוכין  עמוד
      עמוד    סעיף  

  היסטוריים מידע על בסיס נתונים נומינליים  661-14    'ד7  669-69
  לצרכי מס

  1'ג

היסטוריים  מידע על בסיס נתונים נומינליים  661-14    'ד7  669-70
  לצרכי מס

  2'ג

�� תמצית של דוחות כספיים לדוגמא-' תוספת ד

  תוספת  תיאור  סימוכין  עמוד
      עמוד    סעיף  

  1'ד  תמצית מאזן שנתי  666-4    85  669-72
  2'ד  תמצית דוח רווח והפסד  666-4    85  669-73
  3'ד  הון העצמיתמצית דוח על השינויים ב  666-4    85  669-74

��נספחים

  נספח  תיאור  סימוכין  עמוד
      עמוד    סעיף  

  'א  )בוטל(        
  'ב  )בוטל(        
  'ג  )בוטל(        
  'ד  )בוטל(        
  'ה  חישוב שנות פרעון של אגרות חוב ושיעורי        
    ההוצאה עליהן על בסיס ממוצע משוקלל  663-2    39  669-85

  'ו  )בוטל(        
  'ז  עמלות  22ביאור   664-10    67  669-92
  'ח  מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים  ---       ---  669-93
חשבונאות מכשירים דוגמאות לאופן היישום של   ---       ---  669-94

  נגזרים ופעילויות גידור
  'ט

��
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  669 - 2 'עמ                דוח כספי שנתי  

  
  

 669-3' עמ – הבא העמוד      
 

   דוח רווח והפסד- 2' תוספת א
  מ וחברות מאוחדות שלו"תאגיד בנקאי בע    

   בדצמבר31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום     

  סכומים מדווחים    

  התאגיד הבנקאי    המאוחד        
            
    19X0  19X-1  19X-2    19X0  19X-1  19X-2  
      
   שקלים חדשיםמיליוניב  ביאור  
      

  0  0  0    0  0  0  20  תהכנסות ריבי
  0  0  0    0  0  0  20  הוצאות ריבית
  0  0  0    0  0  0  20  נטו, הכנסות ריבית

  0  0  0    0  0  0  א4,4  הוצאות בגין הפסדי אשראי
  0  0  0    0  0  0    הוצאות בגין הפסדי אשראי לאחר נטו, הכנסות ריבית

                  
                  שאינן מריבית הכנסות 

  0  0  0    0  0  0  21  תהכנסות מימון שאינן מריבי
  0  0  0    0  0  0  22  עמלות

  0  0  0    0  0  0  23  הכנסות אחרות
  0  0  0    0  0  0     שאינן מריבית סך כל ההכנסות

                  
                  הוצאות תפעוליות ואחרות
  0  0  0    0  0  0  24  משכורות והוצאות נילוות

  0  0  0    0  0  0  7  אחזקה ופחת בניינים וציוד
  0  0  0    0  0  0  א7   של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטיןהפחתות וירידת ערך

  0  0  0    0  0  0  26  הוצאות אחרות
  0  0  0    0  0  0    סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

                  
  0    0  0    0  0  0    רווח לפני מיסים

  0  0  0    0  0  0  27  הפרשה למיסים על הרווח
  0  0  0    0  0  0    רווח לאחר מיסים

                  
                  ברווחים התאגיד הבנקאי חלקו של

                  לאחר השפעת המס של חברות מוחזקות
  0  0  0    0  0  0  6  לאחר השפעת המס) כלולות-במאוחד(

                  
                  : רווח נקי

  -  -  -    0  0  0    לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  -  -  -    0  0  0    המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0  0  0    0  0  0    המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי
                  
  בשקלים חדשים  

                א28   - מניה רגילהרווח ל
                  :רווח בסיסי

  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00    נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאירווח 

                  :**רווח מדולל
  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00    מניות התאגיד הבנקאינקי המיוחס לבעלי רווח 

  
  .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם* 

  

  .ניתן להציגם בשורה אחת, אם הרווח הבסיסי למניה רגילה והרווח המדולל למניה רגילה שווים בכל התקופות **
  

  



   ניירות ערך- 3ביאור 
  X19-1 בדצמבר 0X19     31 בדצמבר 31   המאוחד. א
  

  סכומים מדווחים
הערך 
  במאזן

עלות מופחתת 
  ) עלות-במניות(

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

הפסדים שטרם  הוכרו 
  מהתאמות לשווי הוגן

שווי 
  *הוגן

הערך   
  במאזן

עלות מופחתת 
 -במניות(

  )עלות

רם רווחים שט
הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

הפסדים שטרם  
הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

שווי 
  *הוגן

  י שקלים חדשיםמיליונב  
                        איגרות חוב המוחזקות לפדיון. א

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  של ממשלת ישראל      
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  של ממשלות זרות      
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  ישראל בשל מוסדות פיננסיים      

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  מוסדות פיננסים זרים      של 
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0   בישראל      של אחרים
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0   זרים      של אחרים

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  סך כל איגרות חוב המוחזקות לפדיון
     אחר מצטבררווח כולל          רווח כולל אחר מצטבר      
הערך   

  במאזן
עלות מופחתת 

  ) עלות-במניות(
שווי   הפסדים  רווחים

  *הוגן
הערך   

  במאזן
עלות מופחתת 

 -במניות(
  )עלות

שווי   הפסדים   רווחים 
  *הוגן

  י שקלים חדשיםמיליונב  
                        ניירות ערך זמינים למכירה. ב

                        -  איגרות חוב
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  של ממשלת ישראל      
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  של ממשלות זרות      
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  של מוסדות פיננסיים בישראל      

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  מוסדות פיננסים זרים      של 

  או מגובי ) ABS(מגובי נכסים       

  )  ******   MBS(      משכנתאות 

0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0   בישראל      של אחרים
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0   זרים      של אחרים

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  
  **0      0  0  0  0    **0      0  0  0  0  -מניות 

  **0      ***0       ***0       0  0    **0      ***0       ***0       0  0  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה
                    
הערך   

  במאזן
עלות מופחתת 

  ) עלות-במניות(
רווחים שטרם 

מומשו מהתאמות 
  לשווי הוגן

הפסדים שטרם מומשו 
  מהתאמות לשווי הוגן

שווי 
  *הוגן

הערך   
  במאזן

עלות מופחתת 
 -במניות(

  )עלות

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
  הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
  הוגן

שווי 
  *הוגן

  י שקלים חדשיםמיליונב  
                        -ניירות ערך למסחר. ג

                        -  איגרות חוב
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  של ממשלת ישראל      
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  של ממשלות זרות      
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  של מוסדות פיננסיים בישראל      

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  מוסדות פיננסים זרים      של 
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0   בישראל      של אחרים
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0   זרים      של אחרים

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  -מניות 

  *****0  ****0         ****0         0  0    *****0  ****0         ****0         0  0  סך כל ניירות הערך למסחר
                        

  **0          0  0    **0          0  0   *******   סך כל ניירות הערך

  .לעיל. לפי סוגי אגרות החוב כמפורט בסעיף א, יינתן גילוי לרווחים והפסדים בגין נגזרים שגידרו רכישה חזויה של אגרות חוב מוחזקות לפדיון הכלולים ברווח כולל אחר. ד
,  ימים או יותר90איגרות חוב שאינן פגומות הצוברות הכנסות ריבית והינן בפיגור של , איגרות חוב פגומות שאינן צוברות הכנסות ריבית, איגרות חוב פגומות שצוברות הכנסות ריבית: מה שליינתן גילוי ליתרת החוב הרשו. ה

  .  ימים89 ימים עד 30ואיגרות חוב שאינן פגומות הצוברות הכנסות ריבית והינן בפיגור של 
  .אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים, תוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסהנ  *
  ).X. ק.ש (Xבסך , המוצגות לפי עלות, כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין  **
  ".רה לפי שווי הוגןהתאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכי"כלולים בסעיף   ***
  .נזקפו לדוח רווח והפסד  ****

   .  למרות שהם לא נרכשו למטרות מסחר,  להוראות הדיווח לציבור20שסווגו כניירות ערך למסחר משום שהתאגיד הבנקאי בחר למדוד אותם בהתאם לחלופת השווי ההוגן בסעיף ) X. ק.ש (Xמזה ניירות ערך בסך   ***** 
  .יש לתת עליהם גילוי במתכונת דומה לגילוי על ניירות ערך זמינים למכירה, )MBS(או מגובי משכנתאות ) ABS(יד הבנקאי ניירות ערך למסחר או ניירות ערך המוחזקים לפדיון שהם מגובי נכסים אם יש לתאג******   
  .בהתאמה, ושל חברות האם או חברות בשליטתן,  כלולותחברות,  בגין אגרות חוב של חברות מאוחדות)0,0,0. ק.ש (0,0,0 ערך במאזן בסך מזה******* 
     .בהתאמה,  ושל חברות האם או חברות בשליטתן,של חברות כלולות, בגין מניות של חברות מאוחדות) 0,0,0. ק.ש (0,0,0ערך במאזן בסך  מזה   

  .21 - ו20 ים ראה ביאור-  ובמניותפירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באיגרות חוב. 1: ותהער
  "חשיפות למדינות זרות"נהלה בדבר שבסקירת הה' תוספת זכאמור ב, מדינת התושבות של הישות שהנפיקה את נייר הערךלתיערך בהתאם ח של זרים "של ישראל לבין אגח "ההבחנה בין אג. 2   
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  )1 -המשך ( ניירות ערך  - 3ביאור 
  X19-1 בדצמבר 0X19     31 בדצמבר 31   התאגיד הבנקאי. ב

הערך   סכומים מדווחים
  במאזן

עלות מופחתת 
  ) עלות-במניות(

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

שווי 
  *הוגן

הערך   
  במאזן

עלות מופחתת 
  ) עלות-במניות(

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

שווי 
  *הוגן

  י שקלים חדשיםמיליונב  
                        איגרות חוב המוחזקות לפדיון. א

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  של ממשלת ישראל      
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  ממשלות זרות      של 

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  וסדות פיננסיים בישראלמ של      
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  מוסדות פיננסים זרים      של 
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  אחרים בישראל      של 
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  אחרים זרים      של 

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  סך כל איגרות חוב המוחזקות לפדיון
                        

    רווח כולל אחר מצטבר           כולל אחר מצטבררווח      
הערך   

  במאזן
עלות מופחתת 

  ) עלות-במניות(
שווי   הפסדים  רווחים

  *הוגן
הערך   

  במאזן
עלות מופחתת 

  ) עלות-במניות(
שווי   הפסדים  רווחים

  *הוגן
  שקלים חדשיםמיליוני ב  
                        -ניירות ערך זמינים למכירה. ב

                        -  איגרות חוב
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  של ממשלת ישראל      

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  ממשלות זרות      של 
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  מוסדות פיננסיים בישראל      של 
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  מוסדות פיננסיים זרים      של 

  או מגובי ) ABS(מגובי נכסים       

  ***) ***MBS(      משכנתאות 

0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  אחרים בישראל      של 
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0   זרים      של אחרים

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  
                        

  **0      0  0  0  0    **0      0  0  0  0  -  מניות
                        

  **0      ***0       ***0       0  0    **0      ***0       ***0       0  0  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה
                        
הערך   

  במאזן
עלות מופחתת 

  ) עלות-במניות(
רווחים שטרם 

מומשו מהתאמות 
  לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

שווי 
  *הוגן

הערך   
  במאזן

עלות מופחתת 
  ) עלות-במניות(

רווחים שטרם 
מומשו מהתאמות 

  הוגןלשווי 

הפסדים שטרם 
מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

שווי 
  *הוגן

  י שקלים חדשיםמיליונב  
                        -ניירות ערך למסחר. ג

                        -  איגרות חוב
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  של ממשלת ישראל      

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  ממשלות זרות      של 
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  מוסדות פיננסיים בישראל      של 
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  מוסדות פיננסיים זרים      של 
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  אחרים בישראל      של 

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0   זרים      של אחרים
  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  
                        

  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  -  מניות
                        

  *****0  ****0         ****0         0  0    *****0  ****0         ****0         0  0  סך כל ניירות הערך למסחר
                        

  **0          0  0    **0          0  0   *******סך כל ניירות הערך

  .לעיל. לפי סוגי אגרות החוב כמפורט בסעיף א, ון הכלולים ברווח כולל אחריינתן גילוי לרווחים והפסדים בגין נגזרים שגידרו רכישה חזויה של אגרות חוב מוחזקות לפדי. ד
  
, ימים או יותר 90איגרות חוב שאינן פגומות הצוברות הכנסות ריבית והינן בפיגור של , איגרות חוב פגומות שאינן צוברות הכנסות ריבית, איגרות חוב פגומות שצוברות הכנסות ריבית: יינתן גילוי ליתרת החוב הרשומה של. ה

 .  ימים89 ימים עד 30ואיגרות חוב שאינן פגומות הצוברות הכנסות ריבית והינן בפיגור של 
  

  .אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים, נתוני שווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסה  *
  ).X. ק.ש (Xבסך , המוצגות לפי עלות, וגן זמיןכולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי ה  **
  ".התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן"כלולים בסעיף   ***
  .נזקפו לדוח רווח והפסד  ****

  .  למרות שהם לא נרכשו למטרות מסחר,  להוראות הדיווח לציבור20ת השווי ההוגן בסעיף שסווגו כניירות ערך למסחר משום שהתאגיד הבנקאי בחר למדוד אותם בהתאם לחלופ) X. ק.ש (Xמזה ניירות ערך בסך   *****

  .זמינים למכירהיש לתת עליהם גילוי במתכונת דומה לגילוי על ניירות ערך , )MBS(או מגובי משכנתאות ) ABS(אם יש לתאגיד הבנקאי ניירות ערך למסחר או ניירות ערך המוחזקים לפדיון שהם מגובי נכסים ******   
  .בהתאמה, ושל חברות האם או חברות בשליטתן, חברות כלולות, בגין אגרות חוב של חברות מאוחדות) 0,0,0. ק.ש (0,0,0מזה ערך במאזן בסך ******* 
  .   בהתאמה, שליטתןושל חברות האם או חברות ב, של חברות כלולות, בגין מניות של חברות מאוחדות) 0,0,0. ק.ש (0,0,0 מזה ערך במאזן בסך   

  .21 - ו20 ים ראה ביאור-  ובמניותתוצאות הפעילות בהשקעות באיגרות חוב. 1: ותהער
  "ותחשיפות למדינות זר"שבסקירת ההנהלה בדבר ' כאמור בתוספת ז, מדינת התושבות של הישות שהנפיקה את נייר הערךלבהתאם ח של זרים תיערך "ח של ישראל לבין אג"ההבחנה בין אג. 2   
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                            )12/11] (17[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

 669 - 31 'עמ                                                                                        דוח כספי  שנתי

  

 669-32'  עמ–א העמוד הב

   השקעות בחברות מוחזקות ופרטים על חברות אלה- 6ביאור 
  
  

  X19-1 בדצמבר 0X19    31 בדצמבר 31  
    חברות  חברות      חברות  חברות  
  כ"סה  מאוחדות  כלולות    כ"סה  מאוחדות  כלולות  
  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשיםמיליונב  התאגיד הבנקאי. ב
                

                 השקעות במניות לפי שיטת השווי
  0  0  0    0  0  0  ) לרבות מוניטין(   המאזני 

                
                

                השקעות אחרות
  0  0  0    0  0  0  תשלומים על חשבון המניות

  0  0  0    0  0  0  תעודות המקנות זכות לרכישת מניות
  0  0  0    0  0  0  הטבות אחרות

  0  0  0    0  0  0  ניירות ערך המירים
  0  0  0    0  0  0  כתבי התחייבות נדחים

  0  0  0    0  0  0  בהלוואות בעלים
  0  0  0    0  0  0  סך כל ההשקעות

                
                -מזה

  0  0  0    0  0  0  שנצברו ממועד הרכישה) הפסדים(רווחים 
                
                

                סעיפים שנצברו בהון העצמי ממועד הרכישה
                ע זמינים למכירה"התאמות בגין הצגת ני

  0  0  0    0  0  0  נטו, ווי הוגן    לפי ש
  0  0  0    0  0  0  התאמות מתרגום דוחות כספיים

  0  0  0    0  0  0  )פירוט אם מהותי(אחרים 
                

                :פרטים בדבר מוניטין
  0  0  0    0  0  0     הסכום המקורי

  0  0  0    0  0  0     יתרה 
                

                פרטים לגבי ערך בספרים ושווי
                :קעות סחירות   שוק  של הש
  0  0  0    0  0  0     ערך בספרים

  0  0  0    0  0  0     שווי שוק
                
                
                

  חלק התאגיד הבנקאי ברווחים או בהפסדים של חברות מוחזקות
                
  התאגיד הבנקאי    המאוחד  
  19X0  19X-1  19X-2    19X0  19X-1  19X-2  
  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשיםמיליונב  
                

                חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים 
  0  0  0    0  0  0  * של חברות מוחזקות

  0  0  0    0  0  0  ** ,*הפסדים מירידת ערך של חברות מוחזקות
  0  0  0    0  0  0  **,*ביטול הפסדים מירידת ערך של חברות מוחזקות

                :הפרשה למיסים
  0  0  0    0  0  0    מיסים שוטפים
  0  0  0    0  0  0    מיסים נדחים

  0  0  0    0  0  0  סך כל ההפרשה למיסים
                חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים 

                *  של חברות מוחזקות
  0  0  0    0  0  0    לאחר השפעת המס

 . כלולות–במאוחד * 
  . ערך של נכסים המיוחסים לחברות מאוחדותנתוני התאגיד הבנקאי כוללים בין היתר הפסדים וביטול הפסדים מירידת ** 

  



 

 

)2 - המשך(  מוחזקות בחברות השקעות - 6 ביאור  

עיקריות מוחזקות חברות על פרטים. ג  

מדווחים סכומים      

 

מאוחדות בת חברות) 1(  

 עבור ערבויות
 לטובת החברה
 שמחוץ גופים

 לקבוצה

 סעיפים
 אחרים
 בהון שנצברו

5 העצמי  

 דיבידנד
 שנרשם

 ביטול (הפסד
) הפסד
4 ערך מירידת  

 לרווח תרומה
 המיוחס הנקי

 מניות לבעלי
 התאגיד
 הבנקאי

 השקעות
אחרות הוניות  

   יתרת
3 מוניטין  

 השקעה
במניות   

בזכויות חלק  
 הצבעה

 בהון חלק
 זכות המקנה

 לקבלת
 רווחים

 על פרטים
1 החברה  

החברה שם  

שוק שווי לפי         שווי לפי 

2 מאזני
 

    

19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 

חדשים שקלים במיליוני      באחוזים 

              
 

כלולות חברות) 2(  

 עבור ערבויות
 לטובת החברה
 שמחוץ גופים

 לקבוצה

 סעיפים
 אחרים
 בהון שנצברו

5 העצמי  

 דיבידנד
 שנרשם

 ביטול (הפסד
) הפסד
4 ערך מירידת  

 לרווח תרומה
 המיוחס הנקי

 מניות לבעלי
 התאגיד
 הבנקאי

 השקעות
אחרות יותהונ  

   יתרת
3 מוניטין  

 השקעה
במניות   

בזכויות חלק  
 הצבעה

 

 בהון חלק
 זכות המקנה

 לקבלת
 רווחים

 על פרטים
1 החברה  

החברה שם  

שוק שווי לפי         שווי לפי 

2 מאזני
 

    

19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 19X-1 19X0 

חדשים שקלים במיליוני      באחוזים 

              
 

 

.עיקרי פעולה תחום לפרט יש היתר בין. שנתי כספי דוח, לציבור הדיווח להוראות. ז. 32 סעיף לפי הפירוט.   1  
:גם לפרט יש ל"בחו הרשומה לחברה   
רשומה היא שבה הארץ -  
)פעילות מטבע (אוטונומית כחברה או ארוכה כזרוע הוצגה האם -  

ערך לירידת מצטברים הפסדים בניכוי, ומוניטין מיוחסים עלות עודפי יתרות לרבות. 2  

מאזני שווי לפי במניות השקעה בטור נכללה; מוניטין ערך לירידת מצטברים הפסדים בניכוי מוניטין יתרת. 3  

  הבנקאי התאגיד מניות לבעלי המיוחס הנקי לרווח תרומה בטור נכלל; מוניטין ושל מאוחדות לחברות המיוחסים נכסים של ערך מירידת פסדה לרבות. 4

.הוגן שווי לפי מוחזקות חברות של מסוימים ערך ניירות הצגת בגין והתאמות אוטונומיות חברות בגין תרגום הפרשי לרבות. 5  
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                        )12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669 - 52.1.1 'עמ                                                                    דוח כספי שנתי  

  

  669-52.1.2' העמוד הבא עמ

 

כיוון שקרוב לודאי שהעסקה החזויה לא , הנגזר מפסיק להיות מיועד כמכשיר מגדר  )ג (  

  ;תתבצע

; התקשרות איתנה מגודרת אינה מקיימת עוד את ההגדרה של התקשרות איתנה  )ד(  

  . ההנהלה מבטלת את הייעוד של הנגזר כמכשיר מגדר  )ה(

    
ו כשיר עוד כגידור שווי הוגן כאשר חשבונאות גידור מופסקת כיון שנקבע שהנגזר אינ  

הנגזר ימשיך להירשם במאזן לפי שוויו ההוגן אך הנכס או ההתחייבות , אפקטיבי

כאשר חשבונאות גידור מופסקת כיון . המגודרים לא יותאמו עוד בגין שינויים בשווי ההוגן

הנגזר ימשיך להירשם , שהפריט המגודר אינו מקיים עוד את ההגדרה של התקשרות איתנה

וכל נכס או התחייבות שנרשמו בהתאם להכרה של ההתקשרות , במאזן לפי שוויו ההוגן

  . האיתנה ייגרעו מהמאזן ויוכרו כרווח או כהפסד בדוח רווח והפסד לתקופה השוטפת

הרווח  או ההפסד נטו בגין הנגזרים הקשורים לגידור תזרים מזומנים שהופסק ימשיכו   

צטבר אלא אם קרוב לוודאי שהעסקה החזויה לא להיות מדווחים ברווח כולל אחר מ

או ) כפי שתועדה בתחילת יחס הגידור(תתרחש עד תום תקופת הזמן המקורית שנקבעה 

, במקרים נדירים, למרות האמור לעיל. במהלך תקופת זמן של חודשיים נוספים לאחר מכן

לשליטה או קיומן של נסיבות מקלות הקשורות לאופייה של העסקה החזויה והינן מחוץ 

להשפעה של התאגיד הבנקאי המדווח עשוי לגרום לכך שקרוב לוודאי שהעסקה החזויה 

במקרה זה הרווח או , תתרחש במועד שהוא לאחר תקופת הזמן של החודשיים הנוספים

ההפסד נטו בגין הנגזר הקשורים לגידור תזרים המזומנים שהופסק ימשיכו להיות מדווחים 

ד לסיווגם מחדש לדוח רווח והפסד כאשר העסקה החזויה ברווח כולל אחר מצטבר ע

אם קרוב לוודאי שהעסקה החזויה המגודרת  לא תתרחש בין . תשפיע על דוח רווח והפסד

אם עד תום תקופת הזמן המקורית שנקבעה או במהלך תקופת הזמן הנוספת של חודשיים 

הרווח או , ודםוהעסקה החזויה המגודרת אינה כשירה גם לחריג שתואר במשפט הק

  .ההפסד בגין הנגזר שדווחו ברווח כולל אחר מצטבר יסווגו מחדש מיידית לדוח רווח והפסד

  
  גידורי שווי הוגן

, השינוי בשווי ההוגן של נגזרים. התאגיד הבנקאי מייעד נגזרים מסוימים כגידורי שווי הוגן  . 6

מוכר באופן , שרות איתנההתחייבות או התק, המגדרים חשיפה לשינוי בשווי הוגן של נכס

שניתן לייחס אותו , כמו גם השינוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר, שוטף בדוח רווח והפסד

  .לסיכון המגודר

התאגיד הבנקאי הוציא את ערך הזמן של אופציות , לצורך הערכת אפקטיביות הגידורים

  }בנטיאם רל{וההפרשים בין מחיר הספוט למחיר הפורוורד של חוזי פורוורד 

בגין ) ההפסד(מרכיב הרווח , לנתונים בדבר חוסר אפקטיביות הקשור לגידורי שווי הוגן

נטו ) הפסדים(ורווחים , מכשירים נגזרים אשר הוצא לצורך הערכת אפקטיביות הגידורים

מימון הכנסות  "- 21ראה ביאור , בגין התקשרות איתנה שאינה כשירה עוד כגידור שווי הוגן

  ".  חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור "-ג בסעיף -" שאינן מריבית

  



                      )12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669 - 52.1.2 'עמ                                                                    דוח כספי שנתי  
  

  669 -52.2'  עמ–                                                                                                                                                העמוד הבא 

  גידורי תזרים מזומנים

הטיפול החשבונאי . התאגיד הבנקאי מייעד נגזרים מסוימים כגידורי תזרים מזומנים  . 7

, המגדרים חשיפה להשתנות תזרים מזומנים מנכס, בשינוי בשווי ההוגן של נגזרים

  .מהתחייבות או מעסקה חזויה תלוי באפקטיביות של יחסי הגידור

המיועד לגידור תזרים מזומנים מדווח , שווי ההוגן של נגזר החלק האפקטיבי של השינוי ב-  

כאשר , ואחר כך, כמרכיב של רווח כולל אחר) מחוץ לדוח רווח והפסד(תחילה בהון העצמי 

  .הוא מסווג מחדש לדוח רווח והפסד, העסקה החזויה משפיעה על דוח רווח והפסד

ל מוכר מיידית בדוח "מיועד כנ  החלק הלא אפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של הנגזר ה-

  .רווח והפסד

התאגיד הבנקאי הוציא את ערך הזמן של אופציות ואת , לצורך הערכת האפקטיביות

ואלו נרשמו ישירות בדוח , ההפרשים בין מחיר הספוט למחיר הפורוורד של חוזי פורוורד

  }אם רלבנטי{. רווח והפסד

ויות לגרום לסיווג מחדש של רווחים התאגיד הבנקאי מגדר כעת עסקאות חזויות אשר צפ

. ח לדוח רווח והפסד במשך שנים עשר החודשים הבאים" מליוני שxxxבסך של ) הפסדים(

  } תאר עסקאות או אירועים אחרים אשר ייגרמו לסיווג מחדש כאמור{

למעט תשלומים של ריבית משתנה בגין מכשירים , התאגיד הבנקאי מגדר עסקאות חזויות

  .}ציין את מדיניות התאגיד הבנקאי{ימים במשך תקופה מירבית של פיננסיים קי

) ההפסד(מרכיב הרווח , לנתונים בדבר חוסר אפקטיביות הקשור לגידורי תזרים מזומנים

) הפסדים(ורווחים , בגין מכשירים נגזרים אשר הוצא לצורך הערכת אפקטיביות הגידורים

 - 21ראה ביאור , החזויות לא תתבצענהשסווגו מחדש מכיוון שקרוב לוודאי שהעסקאות 

  ".חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור "- ג בסעיף -" מימון שאינן מריביתהכנסות "

  

  
  



    )  12/11] (2[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

   669 - 52.8 'עמ                  דוח כספי שנתי   

  

 669-53'  עמ–העמוד הבא 

 3פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה שינויים ב – ה18ביאור 

  )סכומים מדווחים, קלים חדשים שמיליוני, במאוחד(

  

  

  ליוםשווי הוגן

31.12.20X-1  

  כ רווחים"סה

) הפסדים(

שטרם  ושמומשו

  מומשו

, רכישות

הנפקות 

וסילוקים 

  נטו

  

העברות 

 3אל רמה 

  או ממנה

  

   ליוםוגןשווי ה

31.12.20X0  

) הפסדים(רווחים 

בגין שטרם מומשו 

מכשירים המוחזקים 

 31.12.20X0ליום 

              נכסים

0    0  *ניירות ערך זמינים למכירה
1

  0  0  0    0 1   

ניירות ערך למסחר
*

  0    0
2

  0  0  0    0 2   

0    0  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 2 

  0  0  0    0 2   

0    0  )פרט אם מהותי(אחר 
3

  0  0  0    0 3   

  0  0  0  0  0  0  כל הנכסיםסך 

              

              התחייבויות 

0    0  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
  2 

  0  0  0    0 2   

 0    0  )פרט אם מהותי(אחר 
3

  0  0  0    0 3   

  0  0  0  0  0  0  סך כל ההתחייבויות 

  

  

שווי הוגן ליום 

31.12.20X-2  

כ רווחים  "סה

) הפסדים(

שו ושטרם שמומ

  מומשו

, רכישות

הנפקות 

וסילוקים 

  נטו

  

העברות 

 3אל רמה 

  או ממנה

  

שווי הוגן ליום  

31.12.20X-1  

) הפסדים(רווחים 

שטרם מומשו בגין 

מכשירים המוחזקים 

 31.12.20X-1ליום 

              נכסים

ניירות ערך זמינים למכירה
*

  0    0 1  0  0  0    0 1   

ניירות ערך למסחר
*

  0    0 2  0  0  0    0 2   

0    0  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 2 

  0  0  0    0 2   

   3 0    0  0  0  3 0    0  )פרט אם מהותי(אחר 

  0  0  0  0  0  0  כל הנכסיםסך 

              

              התחייבויות 

0    0  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
  2 

  0  0  0    0 2   

 0    0  )פרט אם מהותי(אחר 
3

  0  0  0    0 3   

  0  0  0  0  0  0  תחייבויות סך כל הה

  

  

                                                      
 ]אם מהותי, ינתן פירוט נוסף לפי סוגי ניירות הערך שניתן להם גילוי נפרד בביאור ניירות ערך[   *
  . מימון שאינן מריביתהכנסות שמומשו נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף ) הפסדים(רווחים    1

 בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי שטרם מומשו נכללו בהון העצמי בסעיף התאמות) הפסדים(רווחים 

  .הוגן

  .מימון שאינן מריביתהכנסות נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף    2

  ].יש לציין באיזה סעיף נכללו הרווחים וההפסדים[   3



  )1 -המשך ( בעלי עניין וצדדים קשורים של התאגיד הבנקאי והחברות המאוחדות שלו  - 19ביאור 
  
   תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים. ב

  סכומים מדווחים  
  0X20  
  שקלים חדשיםי מיליונב  
  )1(י התאגיד הבנקאי" צדדים קשורים המוחזקים ע  )1(בעלי עניין   
  )8(אחרים   כלולות או חברות  חברות בת  )6(אחרים  אנשי  ניותמחזיקי מ  
    חברות המוחזקות  שלא (    מפתח     בעלי השפעה מהותית  בעלי  
    )7(בשליטה משותפת  )אוחדו    )5(ניהוליים  )4(אחרים  )3 (או שליטה משותפת  )2(שליטה  

                  
                   *הכנסות ריבית נטו

                  הוצאות בגין הפסדי אשראי
                  שאינן מריביתהכנסות 

                  מזה דמי ניהול ושרותים
                  **הוצאות תפעוליות ואחרות 

                  כ"סה
  1-X20 
  י שקלים חדשיםמיליונב  
  )1(י התאגיד הבנקאי" צדדים קשורים המוחזקים ע  )1(בעלי עניין   
  )8(אחרים   או  כלולותחברות  חברות בת  )6(אחרים  אנשי  מחזיקי מניות  
    חברות המוחזקות  שלא (    מפתח    בעלי השפעה מהותית   בעלי  
    )7(בשליטה משותפת  )אוחדו    )5(ניהוליים  )4(אחרים  )3 (או שליטה משותפת  )2(שליטה  

                  
                   *הכנסות ריבית נטו

                  הוצאות בגין הפסדי אשראי
                  הכנסות שאינן מריבית

                  מזה דמי ניהול ושרותים
                  **הוצאות תפעוליות ואחרות 

                  כ"סה
  2-X20 
  י שקלים חדשיםמיליונב  
  )1(י התאגיד הבנקאי" צדדים קשורים המוחזקים ע  )1(בעלי עניין   
  )8(אחרים   כלולות או חברות  חברות בת  )6(אחרים  אנשי  מחזיקי מניות  
    חברות המוחזקות  שלא (    מפתח    ותית בעלי השפעה מה  בעלי  
    )7(בשליטה משותפת  )אוחדו    )5(ניהוליים  )4(אחרים  )3 (או שליטה משותפת  )2(שליטה  

                  
                   *הכנסות ריבית נטו

                  הוצאות בגין הפסדי אשראי
                  הכנסות שאינן מריבית

                  מזה דמי ניהול ושרותים
                  **וליות ואחרות הוצאות תפע

                  כ"סה
  

  פירוט בסעיף קטן ד להלן*    
 פירוט בסעיף קטן ג להלן**  
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    )12/11] (14[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669 - 56'  דוח כספי שנתי                                                                                             עמ

  

 

  
  )3 -המשך ( בעלי עניין וצדדים קשורים של התאגיד הבנקאי והחברות המאוחדות שלו  - 19ביאור 

  
  
   בעסקאות של התאגיד הבנקאי וחברות מאוחדות שלו עם בעלי עניין וצדדים קשוריםנטו, הכנסות ריבית. ד
  

  
  מחברות כלולות: מזה    המאוחד  
  19X0  19X-1  19X-2    19X0  19X-1  19X-2  
  כומים מדווחיםס  

  י שקלים חדשיםמיליונב  

                
                בגין נכסים. א

  0  0  0    0  0  0  מאשראי לציבור

  0  0  0    0  0  0  מפיקדונות בבנקים

  0  0  0    0  0  0  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזרמ

  0  0  0    0  0  0  מנכסים אחרים

                

                בגין התחייבויות. ב

  0  0  0    0  0  0  על פיקדונות הציבור

  0  0  0    0  0  0  על פיקדונות מבנקים

  0  0  0    0  0  0  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזרעל 

  0  0  0    0  0  0  על התחייבויות אחרות

                

  0  0  0    0  0  0  נטו, הכנסות ריביתסך כל 

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 669-56.1'  עמ-בא העמוד ה



                                 )12/11] (16[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

   669 - 57 'עמ                                                                            דוח כספי  שנתי

  

669 -58'  עמ-העמוד הבא   

  
  הכנסות והוצאות ריבית - 20ביאור 

  

  התאגיד הבנקאי    המאוחד  

  19X0  19X-1  19X-2    19X0  19X-1  19X-2  
  סכומים מדווחים  

  י שקלים חדשיםמיליונב  

                 *הכנסות ריבית. א

  0  0  0    0  0  0  מאשראי לציבור
  0  0  0    0  0  0  מאשראי לממשלה
  0  0  0    0  0  0  מפיקדונות בבנקים

  0  0  0    0  0  0  ונות בבנק ישראל וממזומניםמפיקד
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו מ

  0  0  0    0  0  0  הסכמי מכר חוזרמסגרתב
  0  0  0    0  0  0   **מאיגרות חוב

  0  0  0    0  0  0  מנכסים אחרים
  0  0  0    0  0  0  סך כל הכנסות הריבית

                

                 *הוצאות ריבית. ב

  0  0  0    0  0  0  על פיקדונות הציבור
  0  0  0    0  0  0  על פיקדונות הממשלה

  0  0  0    0  0  0  על פיקדונות מבנק ישראל וממזומנים
  0  0  0    0  0  0  על פיקדונות מבנקים

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו על 
  0  0  0    0  0  0  הסכמי רכש חוזרבמסגרת 

  0  0  0    0  0  0  על איגרות חוב
  0  0  0    0  0  0  על התחייבויות אחרות

  0  0  0    0  0  0  הוצאות הריביתסך כל 
                

  0  0  0    0  0  0  נטו, ריבית) הוצאות(סך הכנסות 
                

       פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות והוצאות ריבית. ג

  0  0  0    0  0  0  * **הכנסות ריבית
  0  0  0    0  0  0  * **הוצאות ריבית

                

      פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאיגרות חוב. ד

  0  0  0    0  0  0  מוחזקות לפדיון
  0  0  0    0  0  0  זמינות למכירה

  0  0  0    0  0  0  למסחר
  0  0  0    0  0  0  כ כלול בהכנסות ריבית"סה

                

                

  

  . כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור  *  

  ח " מיליוני ש19X-1 – XXבשנת (ח " מיליוני שXXב מגובות משכנתאות בסך של כולל ריבית בגין איגרות חו**    

  ).ח" מיליוני ש19X-2 – XX       ובשנת 
  .ב-פירוט של השפעת מכשירים נגזרים מגדרים על סעיפי משנה א ו  ***
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  



                                     )12/11] (17[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669-58 '   עמ    דוח כספי שנתי  
  

  669-58.1'  עמ-העמוד הבא 

  

  

  שאינן מריביתמימון הכנסות  - 21ביאור 
  

  התאגיד הבנקאי    המאוחד  
  19X0  19X-1  19X-2    19X0  19X-1  19X-2  
  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשיםמיליונב  

          ת מסחרוהכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטר. א

              מפעילות במכשירים נגזרים  .1.א

  0  0  0    0  0  0  )1) ( להלןגראה (יבי ביחסי גידור חלק לא אפקט

                נטו בגין מכשירים) הוצאות(הכנסות 

  ALM) 2(  0  0  0    0  0  0נגזרים 

  0  0  0    0  0  0  סך הכל מפעילות במכשירים נגזרים
                

              רות חובהשקעה באגמ .2.א

  0  0  0    0  0  0  ח מוחזקות לפדיון"רווחים ממכירת אג

  0  0  0    0  0  0  )3(ח מוחזקות לפדיון "ממכירת אגהפסדים 

  0  0  0    0  0  0  ח זמינות למכירה"רווחים ממכירת אג

  0  0  0    0  0  0  )4) (3(ח זמינות למכירה "הפסדים ממכירת אג

  0  0  0    0  0  0  ח"סך הכל מהשקעה באג
                

  0  0  0    0  0  0  נטו , הפרשי שער. 3.א
                

            השקעה במניות  מ)הפסדים(רווחים . 4.א

  0  0  0    0  0  0  רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה

  0  0  0    0  0  0  *הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה 

  0  0  0    0  0  0  דיבידנד ממניות זמינות למכירה

                רווח ממכירת מניות של חברות מוחזקות

  0  0  0    0  0  0  ) כלולות–במאוחד  (

                הפסד ממכירת מניות של חברות מוחזקות

  0  0  0    0  0  0  ) כלולות–במאוחד  (

  0  0  0    0  0  0   במניותהסך הכל מהשקע
                

  0  0  0    0  0  0  נטו בגין עסקאות איגוח) הפסדים(רווחים . 5.א
                

                נטו בגין הלוואות ) הפסדים(רווחים . 6.א

  0  0  0    0  0  0  שנמכרו
                

                סך כל הכנסות מימון שאינן מריבית בגין 

  0  0  0    0  0  0  פעילויות שאינן למטרות מסחר

  

  למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור) 1(

  אשר לא יעדו ליחסי גידור, מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק) 2(

  )ח" מיליוני שXX –שנה קודמת (ח " מיליוני שXXסך לרבות הפרשות לירידת ערך ב) 3(

  )ח" מיליוני שXX –שנה קודמת (ח " מיליוני שXXמזה בגין העברת אגרות חוב לתיק למסחר בסך ) 4(

לרבות הפרשות , )ח" מיליוני שXX –שנה קודמת (ח " מיליוני שXX –מזה בגין העברת מניות לתיק למסחר   * 
  לירידות ערך



                                                                             )12/11] (4[בור הוראות הדיווח לצי: המפקח על הבנקים

  669-58.1  '     עמ                דוח כספי  שנתי                                                                         

  

 

    )המשך(שאינן מריבית מימון  הכנסות – 21ביאור 
  
  התאגיד הבנקאי    המאוחד  
  19X0  19X-1  19X-2    19X0  19X-1  19X-2  
  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשיםמיליונב  

          :*הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר. ב

                נטו בגין מכשירים) הוצאות(הכנסות 

  0  0  0    0  0  0  ים אחריםנגזר

                שמומשו ושטרם מומשו) הפסדים(רווחים 

  0  0  0    0  0  0  )1(נטו , ח למסחר"מהתאמות לשווי הוגן של אג

                שמומשו ושטרם מומשו) הפסדים(רווחים 

  0  0  0    0  0  0  )2(נטו , מהתאמות לשווי הוגן של מניות למסחר

  0  0  0    0  0  0  דיבידנדים שהתקבלו ממניות למסחר

  0  0  0    0  0  0  ** סך הכל מפעילויות מסחר

                

    :*** לפי חשיפת סיכון ,מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחרפירוט על הכנסות 

  0  0  0    0  0  0  ריבית חשיפת 

  0  0  0    0  0  0  מטבע חוץחשיפת 

  0  0  0    0  0  0  מניותחשיפה ל

  0  0  0    0  0  0  סחורות ואחריםחשיפה ל

  0  0  0    0  0  0  כ"סה

                

              **** פירוט נוסף – חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור. ג

                גידורי שווי הוגן. א

  0  0  0    0  0  0  חוסר האפקטיביות של הגידורים

אשר , בגין מכשירים נגזרים) ההפסד(מרכיב הרווח 

  0  0  0    0  0  0  הוצא לצורך הערכת אפקטיביות הגידור

נטו בגין התקשרות איתנה ) הפסדים(ים רווח

  0  0  0    0  0  0  שאינה כשירה עוד כגידור שווי הוגן

  גידורי תזרים מזומנים.  ב
              

  חוסר האפקטיביות של הגידורים
0  0  0    0  0  0  

אשר , בגין מכשירים נגזרים) ההפסד(מרכיב הרווח 
  הוצא לצורך הערכת אפקטיביות הגידור

0  0  0    0  0  0  

שסווגו מחדש מכיוון שקרוב ) הפסדים(רווחים 
  לוודאי שהעסקאות החזויות לא תתבצענה

0  0  0    0  0  0  

  כ"סה
0  0  0    0  0  0  

ח          " מיליוני שXXמזה חלק הרווחים וההפסדים הקשורים לאגרות חוב למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן בסך ) 1(

  )ח" מיליוני שXX –שנה קודמת (

שנה (ח " מיליוני שXXהקשורים למניות למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן בסך ) הפסדים(לק הרווחים מזה ח) 2(

  )ח" מיליוני שXX –קודמת 
   כולל הפרשי שער שנבעו מפעילות מסחר*

  . 20ח למסחר ראה ביאור " להכנסות ריבית מהשקעה באג**

  .ת מסחר הינו מהותימפעילושאינן מריבית  הפירוט ינתן במידה וסכום הכנסות ***

  , כאשר מהותי. 20לגילוי על ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות והוצאות ריבית ראה ביאור  ****
  .מימון שאינן מריביתגילוי על ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על בביאור זה נתן יי

  



            )12/11] (11[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669-59  'דוח כספי  שנתי                                                                                              עמ

  

 669-59.1'  עמ–העמוד הבא 
 

  
  עמלות  - 22ביאור 

  
  
  התאגיד הבנקאי    המאוחד  
  20X0  20X-1  20X-2    20X0  20X-1  20X-2  
  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשיםמיליונב  

  0  0  0    0  0  0  ניהול חשבון 

  0  0  0    0  0  0  כרטיסי אשראי

פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסוימים
1

  0  0  0    0  0  0  

יננסייםעמלות הפצת מוצרים פ
2  

0  0  0    0  0  0  

תפעול ונאמנות לגופים מוסדיים , ניהול
3

  0  0  0    0  0  0  

  0  0  0    0  0  0  טיפול באשראי

  0  0  0    0  0  0  הפרשי המרה

  0  0  0    0  0  0  פעילות סחר חוץ

  0  0  0    0  0  0  4הכנסות נטו משירות תיקי אשראי 

  0  0  0    0  0  0  5עמלות מעסקי מימון

עמלות אחרות
4  

0  0  0    0  0  0  

                
  0  0  0    0  0  0  סך כל העמלות התפעוליות

  

יש לשנות את שם הסעיף , אם סכום העמלות מפעילות במכשירים נגזרים שנכלל בסעיף זה הוא זניח )1

 ".פעילות בניירות ערך"ל

 , קרנות השתלמותו קופות גמל, קרנות נאמנות(יש לציין את סוגי המוצרים הפיננסיים המהותיים המופצים  )2

 .ואת העמלות שהתקבלו בגינם, )מוצרים פנסיוניים וביטוח חיים וביטוח דירות

קרנות  , קרנות השתלמותו קופות גמל, קרנות נאמנות :כגון(יש לציין את סוגי הגופים המוסדיים המהותיים  )3

 .ואת השירותים המהותיים שניתנו לגופים אלה, )פנסיה

 .פרט אם מהותי )4

 ". עמלות אחרות "יכלל בסעיף, במידה ולא מהותי )5

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 



            )12/11] (11[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669-59.1  'דוח כספי  שנתי                                                                                              עמ

  

  
  הכנסות אחרות  - 23ביאור 

  
  
  התאגיד הבנקאי    המאוחד  
  19X0  19X-1  19X-2    19X0  19X-1  19X-2  
  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשיםמיליונב  

  0  0  0    0  0  0  'רווחים מקופות פיצויים וכו

                רווח ממימוש נכסים שנתקבלו

  0  0  0    0  0  0    בגין סילוק אשראים

  0  0  0    0  0  0   בניינים וציודרווח הון ממכירת

  0  0  0    0  0  0  הפסד הון ממכירת בניינים וציוד

  0  0  0    0  0  0  דמי ניהול מחברות קשורות 

  0  0  0    0  0  0  )פרט אם מהותי(אחרות 

  0  0  0    0  0  0  סך כל ההכנסות האחרות

  

 
 



                                        )12/11] (13[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669 - 62 'עמ                                                                                          דוח כספי שנתי                              

  

 669-63'  עמ–העמוד הבא 

  
   הוצאות אחרות- 26ביאור 

  
  
  
  התאגיד הבנקאי    המאוחד  
  19X0  19X-1  19X-2    19X0  19X-1  19X-2  
  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשיםמיליונב  

  0  0  0    0  0  0  שיווק ופרסום

  0  0  0    0  0  0  )'משלוחים וכו, טלפון,דואר (תקשורת 

  0  0  0    0  0  0  )פחת והפחתות,למעט משכורות (מחשב 

  0  0  0    0  0  0  יותמשרד

  0  0  0    0  0  0  ביטוח

                ,ייעוץ משפטי  ואחר(שירותים מקצועיים 

  0  0  0    0  0  0  )'שמאות  וכו,   ביקורת 

  0  0  0    0  0  0  שכר חברי דירקטוריון והחזר הוצאות לדירקטורים

הוצאה הנובעת מעסקאות תשלום מבוסס מניות 

  *לדירקטורים

0  0  0    0  0  0  

  0  0  0    0  0  0  חברות שהם צדדים קשוריםדמי ניהול ל

  0  0  0    0  0  0  'השתלמויות וכו, הדרכה

  0  0  0    0  0  0  עמלות

  0  0  0    0  0  0  הפסד בגין נכסים שנתקבלו בגין סילוק אשראים

  0  0  0    0  0  0  תשלומי קנסות לבנק ישראל

  0  0  0    0  0  0  )פרט אם מהותי(אחרות 

                

  0  0  0    0  0  0  סך כל ההוצאות האחרות

הוצאה הנובעת מעסקאות המטופלות כעסקאות : מזה*

תשלום מבוסס מניות לדירקטורים המסולקות 

  במכשירים הוניים

0  0  0    0  0  0  

  

 



     )12/11] (11[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669-63  ' עמ  דוח כספי שנתי

  

  
   הפרשה למיסים על הרווח- 27ביאור 

  
  
  התאגיד הבנקאי    המאוחד  הרכב הסעיף. 1

  0X19  1-X19  2-X19    0X19  1-X19  2-X19  
  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשיםמיליונב  

  0  0  0    0  0  0    מיסים שוטפים בגין שנת החשבון
  0  0  0    0  0  0    מיסים שוטפים בגין שנים קודמות

  0  0  0    0  0  0   השוטפיםסך כל המיסים
                ) :בניכוי(בתוספת 

  0  0  0    0  0  0    מיסים נדחים  בגין שנת החשבון
  0  0  0    0  0  0    מיסים נדחים  בגין שנים קודמות

  0  0  0    0  0  0  סך כל המיסים הנדחים
                

  0  0  0    0  0  0  הפרשה למיסים על ההכנסה

                
  0  0  0    0  0  0  ל"הפרשה למיסים בחו: מזה

                
                
התאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח היה מתחייב במס לפי שיעור המס הסטטוטורי החל בישראל על . 2

  :תאגיד בנקאי לבין ההפרשה למיסים על הרווח כפי שנזקפה בדוח רווח והפסד
        
  התאגיד הבנקאי    המאוחד  
  0X19  1-X19  2-X19    0X19  1-X19  2-X19  

  0.00%  0.00%  0.00%    0.00%  0.00%  0.00%  ) אחוזים(שיעור המס החל בישראל על תאגיד בנקאי 

  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשיםמיליונב  
                

  0  0  0    0  0  0  סכום המס על בסיס שיעור המס הסטטוטורי
                

                -:בגין) חסכון מס (מס 
                  
  0  0  0    0  0  0  (*)ל "הכנסות חברות בת בחו  
  0  0  0    0  0  0  הכנסות פטורות ובעלות שיעור מס מוגבל  
  0  0  0    0  0  0  תאום פחת ורווח הון, הפרשי פחת  
  0  0  0    0  0  0  )הוצאות עודפות, קנסות(הוצאות אחרות לא מוכרות   
  0  0  0    0  0  0  מסים נדחים בגין נכסים לא כספיים  
  0  0  0    0  0  0  י שאין בגינם מיסים נדחיםהפרשי עיתו  
  0  0  0    0  0  0  )נטו(מס רווח על מס שכר   
                -:מיסים בגין שנים קודמות  
  0  0  0    0  0  0  על חובות בעייתיים) לקבל( סכומים נוספים לשלם -  
  0  0  0    0  0  0   אחרים-  
  0  0  0    0  0  0  הכנסות חברות בת בישראל  
                דחים עקב שינוי בשיעור המסשינוי יתרת מיסים נ  
  0  0  0    0  0  0    דיבידנד לבעלי מניות  
  0  0  0    0  0  0  אחר  
  0  0  0    0  0  0  הפרשה למיסים על ההכנסה   

    
ל כוללת השפעה על ההפרשה "יש לציין בהערה ללוח האם ההפרשה למס שנרשמה בישראל בגין חברות בת בחו  (*)  

  .ן העצמי לתחילת השנהלמס לשנת חשבון של התוספת להו
    

 



    )12/11] (13[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669-64  ' עמדוח כספי  שנתי                                                                                             

  

  
  )1 -המשך ( הפרשה למיסים על הרווח - 27ביאור 

  
          
  .... כדלקמן-לחברות הבת ....שומות סופיות הוצאו לתאגיד הבנקאי עד וכולל שנת המס .  3
  .שלגביו לא נעשתה הפרשה, סכום המס במחלוקת עם פקיד שומה.  4
  .בוטל. 5
  ... מחושבים לפי שיעור מס והם...מימוש המיסים הנדחים מבוסס על תחזית לפיה) א  .6
  שלא נרשמו בגינם מיסים נדחים, יתרת ההפסדים הנצברים לצורכי מס וזכויות לקיזוז מס בעתיד) ב  
  .ח "י שמיליונ... בתאגיד הבנקאי. ח "י שמיליונ...  במאוחד-    לקבל   
  ...שינויים בשנת הדיווח ביתרת מיסים נדחים שאינם כלולים בדוח רווח והפסד) ג  
  
  :יתרות מיסים נדחים לקבל ועתודה למיסים נדחים .  7
        המאוחד. א
  עתודה למסים נדחים   נדחים לקבלמיסים    
  יתרה  יתרה    

  סכומים מדווחים    
שיעור מס 
  סכומים מדווחים ממוצע

שיעור מס 
  ממוצע

  באחוזים ח"במיליוני ש  באחוזים ח"במיליוני ש    
    0X19  1-X19 0X19  1-X19 0X91  1-X19 0X19  1-X19 

  0  0  0  0  0  0  0  0    להפסדי אשראימהפרשה 
  0  0  0  0  0  0  0  0    מהפרשה לחופשה ומענקים

                    מעודף עתודה לפיצויים ולפנסיה
  0  0  0  0  0  0  0  0      על היעודה

  0  0  0  0  0  0  0  0    מריבית שלא נזקפה להכנסות השנה
  0  0  0  0  0  0  0  0    מניכויים מועברים לצורך מס 

  0  0  0  0  0  0  0  0    ל "מפעילות בחו
  0  0  0  0  0  0  0  0    מניירות ערך

  0  0  0  0  0  0  0  0    בגין השקעות בחברות מוחזקות
  0  0  0  0  0  0  0  0    מהתאמת נכסים לא כספיים בני פחת

  0  0  0  0  0  0  0  0    )פרוט אם מהותי( מפריטים כספיים -אחר
  0  0  0  0  0  0  0  0    )פרוט אם מהותי( מפריטים לא כספיים -אחר

  0  0  0  0  0  0  0  0    סך הכל 

        
        התאגיד הבנקאי. ב
  עתודה למסים נדחים   נדחים לקבלמיסים    
  יתרה  יתרה    

  סכומים מדווחים    
שיעור מס 
  סכומים מדווחים ממוצע

שיעור מס 
  ממוצע

  באחוזים ח" שבמיליוני  באחוזים ח"במיליוני ש    
    0X19  1-X19 0X19  1-X19 0X19  1-X19 0X19  1-X19 

  0  0  0  0  0  0  0  0    להפסדי אשראימהפרשה 
  0  0  0  0  0  0  0  0    מהפרשה לחופשה ומענקים

                    מעודף עתודה לפיצויים ולפנסיה
  0  0  0  0  0  0  0  0      על היעודה

  0  0  0  0  0  0  0  0    מריבית שלא נזקפה להכנסות השנה
  0  0  0  0  0  0  0  0    מניכויים מועברים לצורך מס 

  0  0  0  0  0  0  0  0    ל "מפעילות בחו
  0  0  0  0  0  0  0  0    מניירות ערך

  0  0  0  0  0  0  0  0    בגין השקעות בחברות מוחזקות
  0  0  0  0  0  0  0  0    מהתאמת נכסים לא כספיים בני פחת

  0  0  0  0  0  0  0  0    )פרוט אם מהותי( מפריטים כספיים -אחר
  0  0  0  0  0  0  0  0    )פרוט אם מהותי( מפריטים לא כספיים -אחר

  0  0  0  0  0  0  0  0    סך הכל 
 



                            )12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669 - 65.1 'עמ      דוח כספי שנתי  

  

 669-66' עמ – הבא העמוד
 

  
   רווח למנייה רגילה–א 28באור 

  
  

  
  המאוחד  
   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  0X20    1-X20    2-X20  
  סכומים מדווחים  
  במיליוני שקלים חדשים  
    

           בסיסירווח 

 סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות של התאגיד הבנקאי
1 2 

  0   0    0  
           
           
           
           

           רווח מדולל

 סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות של התאגיד הבנקאי
1 2

  0   0    0  
           
           
1
  ".רווח נקי מפעולות נמשכות"יוחלף ב"  רווח נקי"המונח " פעילות מופסקת"שר קיימת כא   
2

המיוחס לבעלי המניות י שונה מהרווח הנקי כאשר הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הרגילות של התאגיד הבנקא  
רווח "בדבר , 33חשבונאות בינלאומי  לתקן 70התאמה ביניהם בהתאם לסעיף  יש לפרט,  התאגיד הבנקאישל

  ".למניה
    
    
    
    
  המאוחד  
   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  0X20    1-X20    2-X20  
            

            ממוצע משוקלל של מספר המניות
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש בחישוב הרווח 

  הבסיסי
0    0    0  

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש בחישוב הרווח 
  המדולל

3 ,4
  

0    0    0  

            
            
            
3

שוקלל של כאשר הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש בחישוב הרווח המדולל שונה מהממוצע המ  
 לתקן 70יש לפרט התאמה ביניהם בהתאם לסעיף , הרגילות ששימש בחישוב הרווח הבסיסי מספר המניות

  ".רווח למניה"בדבר , 33בינלאומי 
4  

אך לא נכללו , שיכולים פוטנציאלית לדלל בעתיד את הרווח הבסיסי למניה) יצויינו שמותיהם(סך המכשירים 

בחישוב  
 

. בהתאמה20X-2, 20X-1, 20X0 בשנים X - וX,Xחר שהיו אנטי מדללים היו הרווח המדולל למניה מא
  

            
            
            
            

 



                                                              )12/11] (15[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

      669-66 'עמ                                                                              שנתידוח כספי  

  

  669-66.1'  עמ–                                                                                                                                                  העמוד הבא

  מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים  - 29ביאור 
  מידע על מגזרי פעילות. א

  
  0X20 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
    
    
  
  

  מגזר
1  

  מגזר
2  

  מגזר
3  

  מגזר
4  

  מגזר
5  

  מגזר
6  

  מגזר
7  

סכומים 
  שלא

הוקצו 
  והתאמות

כ "סה
  מאוחד

  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשים מיליונב  
                    

                    :נטו, הכנסות ריבית
  0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים-
  -  0  0  0  0  0  0  0  0   בינמגזרי-

                    : שאינן מריביתהכנסות 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים-
  -  0  0  0  0  0  0  0  0   בינמגזרי-

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  סך הכנסות
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  הוצאות בגין הפסדי אשראי
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  למעט פחת והפחתות, הוצאות תפעוליות ואחרות

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  פחת והפחתות 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  רווח לפני מיסים

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  הפרשה למיסים על הרווח 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  רווח לאחר מיסים 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ותחלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים של חברות כלול
                    

                     :רווח נקי
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

                    
                    

המיוחס לבעלי מניות התאגיד אחוז רווח נקי ( להון תשואה
  0.00  -  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  ) מההון הממוצעהבנקאי 

                    
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  יתרה ממוצעת של נכסים

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  השקעות בחברות כלולות :    מזה
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  יתרה ממוצעת של התחייבויות
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנות 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול 

                    
                    :הערות

  .המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים. 1
יתרה ממוצעת של נכסים ,  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאירווח נקי, סך הכנסות: לגבי הסעיפים, יש לפרט את הסכומים שלא הוקצו והתאמות. 2

  .ויתרה ממוצעת של התחייבויות
  .כאשר משמעותי, הנכללים בתוצאות המגזר, מלבד פחת והפחתות, ם שאינם במזומןיש לגלות פריטי. 3
לכל מגזר יש לגלות סכומי הפסדים מירידת ערך וסכומי ביטולים של הפסדים מירידת ערך שהוכרו בדוח רווח והפסד בהתאם לתקן חשבונאות . א3

  .36בינלאומי 
  .עון או לתחילת חודשיתרה ממוצעת תחושב על בסיס יתרות לתחילת רב. 4

  ).201' הוראת ניהול בנקאי תקין מס( כפי שחושבו לצורך הלימות הון –סיכון משוקללים ב םנכסי. 5
  :יציג גם את הפירוט הבא, הכנסות ריבית נטותאגיד בנקאי המדווח להנהלה ולדירקטוריון על פיצול . 6

  -  -  0  0  0  0  0  0  0      מרווח מפעילות מתן אשראי
  -  -  0  0  0  0  0  0  0  מרווח מפעילות קבלת פקדונות    

  -  -  0  0  0  0  0  0  0      אחר
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  נטו, הכנסות ריבית    סך הכל 

  



                                                  )12/11] (6[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

                 669-66.1  'עמ                                                                                        דוח כספי  שנתי

  

669 -66.2'  עמ–העמוד הבא   

  מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים  - 29ביאור 
  )1 -המשך  (פעילותמידע על מגזרי . א

  
  X20-1 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
    
    
  
  

  מגזר
1  

  מגזר
2  

  מגזר
3  

  מגזר
4  

  מגזר
5  

  מגזר
6  

  מגזר
7  

סכומים 
  שלא

הוקצו 
  והתאמות

כ "סה
  מאוחד

  סכומים מדווחים  
  שים י שקלים חדמיליונב  
                    

                    :נטו, הכנסות ריבית
  0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים-
  -  0  0  0  0  0  0  0  0   בינמגזרי-

                    : שאינן מריביתהכנסות 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים-
  -  0  0  0  0  0  0  0  0   בינמגזרי-

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  סך הכנסות
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  הוצאות בגין הפסדי אשראי
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  למעט פחת והפחתות, הוצאות תפעוליות ואחרות

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  פחת והפחתות 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  רווח לפני מיסים

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  הפרשה למיסים על הרווח 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  רווח לאחר מיסים 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  של חברות כלולותחלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים 
                    

                     :רווח נקי
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי
                    

המיוחס לבעלי מניות התאגיד אחוז רווח נקי (אה להון תשו
  0.00  -  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  ) מההון הממוצעהבנקאי 

                    
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  יתרה ממוצעת של נכסים

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  השקעות בחברות כלולות :    מזה
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  יתרה ממוצעת של התחייבויות
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנות 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול 

                    
                    :הערות

  .המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים. 1
יתרה ממוצעת של נכסים ,  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאירווח נקי, סך הכנסות: לגבי הסעיפים, יש לפרט את הסכומים שלא הוקצו והתאמות. 2

  .ויתרה ממוצעת של התחייבויות
  .כאשר משמעותי, הנכללים בתוצאות המגזר, מלבד פחת והפחתות, ם שאינם במזומןיש לגלות פריטי. 3
לכל מגזר יש לגלות סכומי הפסדים מירידת ערך וסכומי ביטולים של הפסדים מירידת ערך שהוכרו בדוח רווח והפסד בהתאם לתקן חשבונאות . א3

  .36בינלאומי 
  .עון או לתחילת חודשיתרה ממוצעת תחושב על בסיס יתרות לתחילת רב. 4

  ).201' הוראת ניהול בנקאי תקין מס( כפי שחושבו לצורך הלימות הון –סיכון ב משוקלליםם נכסי. 5
  :יציג גם את הפירוט הבא, נטו, הכנסות ריביתתאגיד בנקאי המדווח להנהלה ולדירקטוריון על פיצול . 6

  -  -  0  0  0  0  0  0  0      מרווח מפעילות מתן אשראי
  -  -  0  0  0  0  0  0  0   מרווח מפעילות קבלת פקדונות   

  -  -  0  0  0  0  0  0  0      אחר
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  נטו, הכנסות ריבית    סך הכל 

  



                                                                )12/11] (6[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

                                669-66.2  'עמ                                                                                       דוח כספי  שנתי

  

669 -66.3'  עמ–העמוד הבא   

  מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים  - 29ביאור 
  )2 -המשך  (פעילותמידע על מגזרי . א

  
  X20-2 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
    
    
  
  

  מגזר
1  

  מגזר
2  

  מגזר
3  

  מגזר
4  

  מגזר
5  

  מגזר
6  

  מגזר
7  

סכומים 
  שלא

הוקצו 
  והתאמות

כ "סה
  מאוחד

  סכומים מדווחים  
  שים י שקלים חדמיליונב  
                    

                    :נטו,הכנסות ריבית
  0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים-
  -  0  0  0  0  0  0  0  0   בינמגזרי-

                    : שאינן מריביתהכנסות 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים-
  -  0  0  0  0  0  0  0  0   בינמגזרי-

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  סך הכנסות
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  הוצאות בגין הפסדי אשראי
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  למעט פחת והפחתות, הוצאות תפעוליות ואחרות

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  פחת והפחתות 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  רווח לפני מיסים

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  הפרשה למיסים על הרווח 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  רווח לאחר מיסים 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0   חברות כלולותחלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים של
                    
                    

                     :רווח נקי
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי
                    

המיוחס לבעלי מניות התאגיד אחוז רווח נקי (תשואה להון 
  0.00  -  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  ) מההון הממוצעהבנקאי 

                    
                    

                    :הערות
  .המידע המגזרי כולל פעילות מול חיצוניים יחד עם פעילות מול מגזרי פעילות אחרים. 1
יתרה ממוצעת של ,  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאירווח נקי, סך הכנסות: לגבי הסעיפים, יש לפרט את הסכומים שלא הוקצו והתאמות. 2

  .נכסים ויתרה ממוצעת של התחייבויות
  .כאשר משמעותי, הנכללים בתוצאות המגזר, מלבד פחת והפחתות, יש לגלות פריטים שאינם במזומן. 3
 מגזר יש לגלות סכומי הפסדים מירידת ערך וסכומי ביטולים של הפסדים מירידת ערך שהוכרו בדוח רווח והפסד בהתאם לתקן חשבונאות לכל. א3

  .36בינלאומי 
  .יתרה ממוצעת תחושב על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש. 4

  ).201' את ניהול בנקאי תקין מסהור( כפי שחושבו לצורך הלימות הון –סיכון משוקללים ב םנכסי. 5
  :יציג גם את הפירוט הבא, נטו, הכנסות ריביתתאגיד בנקאי המדווח להנהלה ולדירקטוריון על פיצול . 6

  -  -  0  0  0  0  0  0  0      מרווח מפעילות מתן אשראי
  -  -  0  0  0  0  0  0  0      מרווח מפעילות קבלת פקדונות

  -  -  0  0  0  0  0  0  0      אחר
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  נטו, הכנסות ריביתך הכל     ס

  



  

   669 - 67 ' עמ–העמוד הבא 

  מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים   -  29ביאור 

   מידע על אזורים גיאוגרפיים  .ב  

  

  

    סך נכסים

 המיוחס לבעלי מניות  רווח נקי

הכנסות     התאגיד הבנקאי
*

  

  

     בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום      בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום      בדצמבר31ליום 

20X-1  20X0    20X-2  20X-1  20X0    20X-2  20X-1  20X0    

    סכומים מדווחים

    מיליוני שקלים חדשים

  ישראל  0  0  0   0 0  0    0  0

0  0    0                

  'אזור א  0  0  0    0  0  0    0  0

  'אזור ב  0  0  0    0  0  0    0  0

  'אזור ג  0  0  0    0  0  0    0  0

  אחר  0  0  0    0  0  0    0  0

  סך הכל מחוץ לישראל  0  0  0    0  0  0    0  0

   הכל מאוחדסך  0  0  0    0  0  0    0  0

                      
                      
                      

  .נטו והכנסות שאינן מריבית, הכנסות ריבית –הכנסות  * 

                      
                      

  :הערות                    

  .יש לגלות את אופן ייחוס ההכנסות והנכסים לאזורים השונים.    1  

  .יש לגלות בנפרד נתונים ביחס לכל מדינה אשר הסכומים המיוחסים לה הם מהותיים.    2
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                    )12/11] (11[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669 - 71 'עמ                                                                           דוח כספי שנתי

  

 669-71.1'  עמ-העמוד הבא 
  

  
  )1 -המשך   (לצרכי מסהיסטוריים   מידע על בסיס נתונים נומינליים- 2'תוספת ג

  
  דוח רווח והפסד

  
  
  
  דוח רווח והפסד נומינלי  
   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
  התאגיד הבנקאי  
    
  19X0  19X-1  19X-2  
    
  י שקלים חדשיםמיליונב  
        

  0  0  0   נטו, הכנסות ריבית
  0  0  0  ן הפסדי אשראיהוצאות בגי

  0  0  0  הוצאות בגין הפסדי אשראי  לאחרנטו, הכנסות ריבית
        

         שאינן מריביתהכנסות 
  0  0  0  הכנסות מימון שאינן מריבית

  0  0  0  עמלות
  0  0  0  הכנסות אחרות

  0  0  0   שאינן מריביתסך כל ההכנסות 
        

        הוצאות תפעוליות ואחרות
  0  0  0  ילוותמשכורות והוצאות נ

  0  0  0  אחזקה ופחת בניינים וציוד
  0  0  0  הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

  0  0  0  הוצאות אחרות
  0  0  0  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

        
  0  0  0  רווח לפני מיסים

  0  0  0  הפרשה למיסים על הרווח 
  0  0  0  רווח לאחר מיסים

         לאחר מיסיםחלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים
  0  0  0  לאחר השפעת המס של חברות מוחזקות

  0  0  0  רווח נקי

  
  



                        )12/11] (14[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669 - 73 'עמ                       דוח כספי שנתי  

  

  669 - 85'  עמ–העמוד הבא 
 

  
    תמצית דוח רווח והפסד- 2'תוספת ד

  
  

  מ וחברות מאוחדות שלו"תאגיד בנקאי      בע

  0X19 בדצמבר 31תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לשנה שנסתיימה ביום 
   סכומים מדווחים

  
  
  19X0    19X-1    19X-2  
  י שקלים חדשיםמיליונב  
    

  0    0    0  הכנסות ריבית
  0    0    0  הוצאות ריבית
  0    0    0  נטו, הכנסות ריבית

  0    0    0  הוצאות בגין הפסדי אשראי
  0    0    0  נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי, הכנסות ריבית

            
  0    0    0  הכנסות שאינן מריבית

            
  0    0    0  הוצאות תפעוליות ואחרות

            
  0    0    0  רווח לפני מיסים

  0    0    0  הפרשה למיסים על הרווח 
  0    0    0  רווח לאחר מיסים

            חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים
  0    0    0     לאחר מיסים של חברות כלולות לאחר השפעת המס

            
            :רווח נקי

  0    0    0  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0    0    0  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0    0    0  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

            
            
  בשקלים חדשים  

            - רגילהמניהרווח ל
            :רווח בסיסי

  0.00    0.00    0.00  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

            :*רווח מדולל
  0.00    0.00    0.00  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

            
 .ניתן להציגם בשורה אחת,  בכל התקופות שווים רגילהוהרווח המדולל למניהרגילה אם הרווח הבסיסי למניה *



                     ) 12/11] (17[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  669 - 74 'עמ                                                                                          דוח כספי שנתי

  

  669-85 ' עמ-העמוד הבא 

    תמצית דוח על השינויים בהון העצמי- 3'תוספת ד
  

  מ וחברות מאוחדות שלו"תאגיד בנקאי בע

  19X0  בדצמבר31תמצית דוח על השינויים בהון העצמי לשנה שנסתיימה ביום 
   סכומים מדווחים

  

 סך כל ההון
  וקרנות ההון

 **עודפים
  )גרעונות(

סך כל ההון 
עצמי 

המיוחס 
לבעלי מניות 
התאגיד 

  בנקאיה

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

סך כל 
ההון 
  העצמי

    

   שקלים חדשיםמיליוניב
  

  19X-2  0  0  0  0  0 בינואר 1יתרה ליום   

  0  0  0  0    רווח נקי בשנת החשבון
  0  0  0  0    דיבידנד

  0  0  0    0  הנפקת מניות 
        0  0  חלוקת מניות הטבה

  0  0  0  0    ל בעל שליטה/הטבות מ
  0  0  0  0     ערךהתאמות בגין ניירות
  0  0  0  0    *התאמות מתרגום 

  0  0  0  0    נטו בגין גידורי תזרים מזומנים) הפסדים(רווחים 
  0  0  0  0  0  )פירוט אם מהותי(אחרים

  19X-1  0  0  0  0  0 בינואר 1יתרה ליום   

  0  0  0  0    רווח נקי בשנת החשבון
  0  0  0  0    דיבידנד

  0  0  0    0  הנפקת מניות 
        0  0  חלוקת מניות הטבה

  0  0  0  0    ל בעל שליטה/הטבות מ
  0  0  0  0    התאמות בגין ניירות ערך

  0  0  0  0    *התאמות מתרגום 
  0  0  0  0    נטו בגין גידורי תזרים מזומנים) הפסדים(רווחים 
  0  0  0  0  0  )פירוט אם מהותי(אחרים

  19X0  0  0  0  0  0 בינואר 1יתרה ליום   

  0  0  0  0    רווח נקי בשנת החשבון
  0  0  0  0    ידנדדיב

  0  0  0    0  הנפקת מניות 
        0  0  חלוקת מניות הטבה

  0  0  0  0    ל בעל שליטה/הטבות מ
  0  0  0  0    התאמות בגין ניירות ערך

  0  0  0  0    *התאמות מתרגום 
  0  0  0  0    נטו בגין גידורי תזרים מזומנים) הפסדים(רווחים 
  0  0  0  0  0  )פירוט אם מהותי(אחרים

  19X0  0  0  0  0  0דצמבר  ב31יתרה ליום   

  
  ל"התאמות מתרגום דוחות כספיים של יחידות אוטונומיות המוחזקות בחו*
  העודפים לסוף התקופה כוללים הפרשים מתרגום דוחות כספיים של יחידות אוטונומיות או של יחידות**

  ח"ש...ל בסך"   שהיו אוטונומיות בחו
  )ח"ש...שנה קודמת סך                       (

  ח"ש...והתאמות בגין הצגת ניירות ערך לפי שווי הוגן בסך 
  )ח"ש...שנה קודמת סך                                                      (

  ח"ש.…נטו בגין גידורי תזרים מזומנים בסך) הפסדים(ורווחים 

  )ח"ש…נה קודמת סך ש                                                             (

 



  )                                           12/11] (13[בור הוראות הדיווח לצי: המפקח על הבנקים

  669- 92' דוח כספי שנתי                                                                                     עמ

  

  
  'נספח ז

  
  ) עמלות- 22ביאור (
  
  

   המלא בתעריפון העמלותוחלקיםהערות   הסעיף בביאור
    
  .הפרשי המרה למעט עמלות מ5, 2, 1 חלקים   ניהול חשבון)  1(

  
    
   12, 6חלקים   כרטיסי אשראי)  2(

    
 ובמכשירים נגזרים פעילות בניירות ערך)  3(

  מסוימים
ת קרנות נאמנות מרוכש יחידת למעט עמלת הפצ, 4 וחלק 8חלק 

  השתתפות בקרן נאמנות
  

    
   3חלק   טיפול באשראי)  4(

    
 בגין פעילות  שערים הכנסות מהפרשי–עמלות מהפרשי המרה    הפרשי המרה)5(

  ח שהתאגיד הבנקאי מבצע עבור הלקוח"המרת מט
    
  7חלק   פעילות סחר חוץ) 6(

  
    
אשראי , ערבויות,  עמלות בגין קיבולים–עסקי מימון עמלות מ  עמלות מעסקי מימון)  7(

  . 'תעודות וכד
  

    
    .9,10, 11חלקים   אחרות)  8(

  
  
  

  :הערות
  

, לעיל) 8(עד ) 1(יסווגו לאחד הסעיפים  ,שאינם עסקים קטנים, עמלות הנגבות מעסקים  ) 1(

  .בהתאם למהותן

, אחרבסעיף  הדיווח לציבור נכללות הוראותלבהתאם אשר עמלות  "עמלות"אין לכלול בסעיף   )2(

  :דוגמאל. העמלות המלאנכללות בתעריפון גם אם הן 

הכנסות מאשראי " תוצג בסעיף –) )1)(א(3קוד סעיף ,  לתעריפון3חלק (עמלת הקצאת אשראי 

 ).ב להוראות הדיווח לציבור.56סעיף ( "לציבור

 

 



                                    )12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור  :המפקח על הבנקים

  669 - 93 'עמ                                                                                             דוח כספי שנתי         

  

  669 -93.1'  עמ–העמוד הבא                                                                                                                                           

  הוראות הדיווח לציבורמיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים בהתאם לכללים שנקבעו ב - ' נספח ח

  

שנקבעו  ומתכונת הגילוי  במכשירים נגזריםנספח זה מיועד לסייע בהבנת אופן הטיפול החשבונאי  .1

רים על בו מתוארות ההשפעות של מכשירים נגז, בנספח זה מוצג מיפוי. בהוראות הדיווח לציבור

  :שנקבעה בהוראותבהתאם למתכונת הגילוי , וכן על הביאורים הבאים, מאזן תאגיד בנקאי

  ;"הכנסות והוצאות ריבית "- 20' ביאור מס  .א

  "הכנסות מימון שאינן מריבית "– 21' ביאור מס  .ב

  ;"נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה "– 16' ביאור מס  .ג

  ".שיעורי הכנסה והוצאה" –לסקירת ההנהלה ' תוספת ג  .ד

, השפעות המכשירים הנגזרים המתוארות במיפוי מוצגות תוך הבחנה בין מטרות השימוש בנגזרים  .2

  :כמפורט להלן

  ): נגזר אחר–להלן במיפוי (מכשיר נגזר שאינו מגדר   .א

  :נגזר אחר העומד בפני עצמו  )1(

  ,ייבויות של הבנקנגזר אחר שאינו מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתח  )א(

נגזר אחר המהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק   )ב(

ALM)(;  

  ;11נגזר אחר שהינו נגזר משובץ שהופרד  )2(

  ;מכשיר נגזר מגדר בגידור שווי הוגן  .ב

  .מכשיר נגזר מגדר בגידור תזרים מזומנים  .ג

  :כמפורט להלן, בנוסף מובהר במיפוי ההבדל בין אופן ההצגה של סוגי המכשירים השונים  .3

  ;מכשיר נגזר שאינו אופציה  .א

  ; אופציה שנרכשה  .ב

  .אופציה שנכתבה  .ג

  .במיפוי לא נכללה התייחסות לאופן הטיפול בפריטים מגודרים  .4

יש לנהוג כפי שנקבע , ור ובין המיפוימובהר כי בכל נושא שבו יש הבדל בין הוראות הדיווח לציב  .5

  .בהוראות

                                                      

  .אך מופרדים לצרכי ניהול,  לא נכללה התייחסות לטיפול בנגזרים משובצים שאין להפרידם לצרכים חשבונאייםבנספח זה 1



  

  )1–המשך (הוראות הדיווח לציבור מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים על פי    - ' נספח ח

  

סוג הנגזר 

  וייעוד

  מאזן

  

  רווח והפסד

  )1.58-58-669' עמ(

  16ביאור 

  )47-46-669' עמ(

  מתכונת מצומצמת -' תוספת ג

  )8.4-8.1-640' עמ(

1.1.  

עומד (אחר 

 –) בפני עצמו

למעט 

 אופציות

  :המדיד

לפי שווי 

  .הוגן

  : סיווג

בגין נכסים 

מכשירים 

 או נגזרים

התחייבויות 

בגין 

מכשירים 

לפי , נגזרים

 .העניין

  : מדידה

שינויים בשווי ההוגן של הנגזר 

 רווחים -כלומר(בתקופה  

נרשמים באופן שוטף ) והפסדים

  .ברווח והפסד

  : 12סיווג בביאור 

כל הרווחים וההפסדים ירשמו 

הכנסות  "– .1.אבמסגרת סעיף 

מימון שאינן מריבית בגין 

פעילויות שאינן למטרות מסחר 

 –" מפעילות במכשירים נגזרים

נטו ) הוצאות(הכנסות " בסעיף

 או , "ALMמכשירים נגזרים  בגין

הכנסות " -'  בסעיףבמסגרת 

מימון שאינן מריבית בגין 

 בסעיף" פעילויות למטרת מסחר

נטו בגין ) הוצאות(הכנסות "

, "ים נגזרים אחריםמכשיר

 .בהתאם למטרת השימוש בנגזר

  מאזני 

בגין השווי הוגן של הנגזר יופיע בנכסים 

בגין או בהתחייבויות , מכשירים נגזרים

  .  לפי הענייןמכשירים נגזרים

עם " רגל"הטור יקבע לפי מגזר ההצמדה של ה

  .השווי הגבוה יותר

  חוץ מאזני

היתרות החוץ מאזניות של הנגזר יופיעו 

השפעת מכשירים נגזרים שאינם : "בשורה

  )".למעט אופציות(מכשירים נגזרים : מגדרים

 הנובעות משתי -היתרות החוץ מאזניות 

  יחושבו לפי ערך נוכחי–הרגליים של הנגזר 

של סכומים עתידיים לקבל , לפי ריביות שוק

מהרגל עם השווי הגבוה . ולשלם בגין הנגזר

  .יותר תנוכה היתרה המאזנית שהוצגה

כל רגל תוצג בטור הרלבנטי לבסיס ההצמדה 

  .שלה

בגין נגזרים ,  השפעות חוץ מאזניות:הערה

  .יתקזזו, שאינם משפיעים על בסיסי ההצמדה

 

  מניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק הנגזר לא מהווה חלק   .1

  .אין לשייך את הכנסות המימון או את היתרות המאזניות למגזרי הצמדה

בגין מכשירים נגזרים אחרים "נטו בגין הנגזר יסווגו בסעיף ) הוצאות(ההכנסות 

  )". ונגזרים משובצים שהופרדוALM -ב, נגזרים בגידור, לא כולל אופציות(

נכסים הנובעים ממכשירים "ממוצעת של הנגזר תסווג בהיתרה המאזנית ה

 .לפי העניין, "התחייבויות הנובעות ממכשירים נגזרים"או ב, "נגזרים
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  )2 –המשך (הוראות הדיווח לציבור מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים על פי    - ' נספח ח

  

סוג הנגזר 

  וייעוד

  מאזן

  

  רווח והפסד

  )669-58-1.58' עמ(

  16ביאור 

  )669-46-47' עמ(

  מתכונת מצומצמת -' תוספת ג

  )640-8.1-8.4' עמ(

1.1  

עומד (אחר 

 –) בפני עצמו

למעט 

  :אופציות

 ךהמש

  הנגזר מהווה חלק מניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק . 2   

לא יוצגו , המימון בגינו) הוצאות(והכנסות , היתרה המאזנית הממוצעת של הנגזר

, "השפעת נגזרים"אלא יופרדו ויכללו כ, ביחד עם שאר הנכסים וההתחייבויות

  . כמפורט להלן, ביחד עם הסכומים החוץ מאזניים בגין הנגזר

  "השפעת נגזרים"

כאשר היתרה הממוצעת , "התחייבות"ול" נכס"הנגזר יפוצל לפי הרגליים שלו ל

על , "ALM -נגזרים משובצים ו:  השפעת נגזרים"של כל אחת מהרגליים תוצג ב

  .במגזר ההצמדה הרלבנטי, בהתאמה, הנכסים או על ההתחייבויות

הרגליים יורכבו הן מהיתרה המאזנית של הנגזר והן מסכומים חוץ מאזניים 

 ערך –כלומר , גם יחד, )16' אשר יחושבו בעקביות לאופן ההצגה בביאור מס(

  . של סכומים עתידיים לקבל ולשלם בגין הנגזר, נוכחי לפי ריביות שוק

בסעיף בו הוצגה יוצגו ) הכנסות או הוצאות(של כל רגל " שווי ההוגן"השינויים ב

  .הרגל

תיכלל היתרה המאזנית הממוצעת , "השפעת נגזרים"ב) ברוטו(בנוסף להצגה 

נכסים הנובעים "ב, ללא השפעת סכומים חוץ מאזניים, של הנגזר) נטו(

  .לפי העניין, "התחייבויות הנובעות ממכשירים נגזרים"או ב, "ממכשירים נגזרים
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  )3 –המשך (לציבור הוראות הדיווח מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים על פי    - ' נספח ח

  

סוג הנגזר 

  וייעוד

  מאזן

  

  רווח והפסד

  )1.58-58-669' עמ(

  16ביאור 

  )47-46-669' עמ(

  מתכונת מצומצמת -' תוספת ג

  )8.4-8.1-640' עמ(

1.2.  

עומד (אחר 

 –) בפני עצמו

אופציה 

 שנרכשה על

  ידי הבנק

  :מדידה

לפי שווי 

  .הוגן

  : סיווג

בגין נכסים 

מכשירים 

  .נגזרים

  : מדידה

שינויים בשווי ההוגן של הנגזר 

 רווחים -כלומר(בתקופה 

נרשמים באופן שוטף ) והפסדים

  .ברווח והפסד

  : 12סיווג בביאור 

כל הרווחים וההפסדים ירשמו 

הכנסות  "– .1.אבמסגרת סעיף 

בגין מימון שאינן מריבית 

פעילויות שאינן למטרות מסחר 

 –" מפעילות במכשירים נגזרים

נטו ) הוצאות(הכנסות " בסעיף

או , "ALMמכשירים נגזרים  בגין

הכנסות " -'  בסעיףבמסגרת 

מימון שאינן מריבית בגין 

 בסעיף" פעילויות למטרת מסחר

נטו בגין ) הוצאות(הכנסות "

, "מכשירים נגזרים אחרים

  .וש בנגזרבהתאם למטרת השימ

  מאזני

בגין מכשירים השווי ההוגן של הנגזר יופיע בנכסים 

  . נגזרים

עם " רגל"הטור יקבע לפי מגזר ההצמדה של ה

השווי בהתאם לחישוב היתרות (השווי הגבוה יותר 

  ). ראה להלן–החוץ מאזניות 

  חוץ מאזני

: היתרות החוץ מאזניות של האופציה יופיעו בשורה

: ם שאינם מגדריםהשפעת מכשירים נגזרי"

או בשורה , )"במונחי נכס בסיס(אופציות בכסף נטו 

  . לפי העניין, המתייחסת לאופציות מחוץ לכסף

 הנובעות משתי הרגליים -היתרות החוץ מאזניות 

 יחושבו לפי מודל מקובל להערכת –של הנגזר 

לפי , למשל לפי ערכי הדלתא של האופציה(יות אופצ

מהרגל עם השווי הגבוה יותר ). מודל בלק אנד שולס

  .תנוכה היתרה המאזנית שהוצגה

בנוסף יוצג סכום נקוב מהוון של הרגליים של 

סכום נקוב (אופציות בכסף נטו : "האופציה בשורה

או בשורה המתייחסת לאופציות מחוץ , )"מהוון

  .ןלפי העניי, לכסף

  .כל רגל תוצג בטור הרלבנטי לבסיס ההצמדה שלה

בגין נגזרים שאינם ,  השפעות חוץ מאזניות:הערה

  . יתקזזו, משפיעים על בסיסי ההצמדה

  .אין לשייך את הכנסות המימון או את היתרות המאזניות למגזרי הצמדה

  ".בגין אופציות"נטו בגין הנגזר יסווגו בסעיף ) הוצאות(הכנסות 

נכסים הנובעים ממכשירים "זנית הממוצעת של הנגזר תסווג בהיתרה המא

  ".נגזרים
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  )4 –המשך (הוראות הדיווח לציבור מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים על פי    - ' נספח ח

  

  

סוג הנגזר 

  וייעוד

  מאזן

  

  רווח והפסד

  )1.58-58-669' עמ(

  16ביאור 

  )47-46-669' עמ(

  מתכונת מצומצמת -' תוספת ג

  )8.4-8.1-640' עמ(

1.3.  

עומד (אחר 

) בפני עצמו

 אופציה –

ל שנכתבה ע

  ידי הבנק

  :מדידה

  .לפי שווי הוגן

  : סיווג

בגין התחייבויות 

מכשירים 

  .נגזרים

  : מדידה

שינויים בשווי ההוגן של הנגזר 

)  רווחים והפסדים-כלומר(בתקופה 

  .נרשמים באופן שוטף ברווח והפסד

  : 12סיווג בביאור 

כל הרווחים וההפסדים ירשמו 

הכנסות מימון  "– .1.אבמסגרת סעיף 

ריבית בגין פעילויות שאינן שאינן מ

למטרות מסחר מפעילות במכשירים 

) הוצאות(הכנסות "  בסעיף–" נגזרים

או , "ALMמכשירים נגזרים  נטו בגין

הכנסות מימון " -'  בסעיףבמסגרת 

שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת 

) הוצאות(הכנסות " בסעיף" מסחר

, "נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

  .ת השימוש בנגזרבהתאם למטר

  מאזני

בגין מכשירים השווי הוגן של הנגזר יופיע בהתחייבויות 

  . נגזרים

עם השווי " רגל"הטור יקבע לפי מגזר ההצמדה של ה

השווי בהתאם לחישוב היתרות החוץ (הגבוה יותר 

  ). ראה להלן–מאזניות 

  חוץ מאזני

: היתרות החוץ מאזניות של האופציה יופיעו בשורה

אופציות : השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים"

או בשורה המתייחסת , )"במונחי נכס בסיס(בכסף נטו 

  . לפי העניין, לאופציות מחוץ לכסף

 הנובעות משתי הרגליים של -היתרות החוץ מאזניות 

יות  יחושבו לפי מודל מקובל להערכת אופצ–הנגזר 

לפי מודל בלק אנד , למשל לפי ערכי הדלתא של האופציה(

מהרגל עם השווי הגבוה יותר תנוכה היתרה ). שולס

  .המאזנית שהוצגה

בנוסף יוצג סכום נקוב מהוון של הרגליים של האופציה 

או , )"סכום נקוב מהוון(אופציות בכסף נטו : "בשורה

  .ןלפי העניי, בשורה המתייחסת לאופציות מחוץ לכסף

  .כל רגל תוצג בטור הרלבנטי לבסיס ההצמדה שלה

בגין נגזרים שאינם ,  השפעות חוץ מאזניות:הערה

  .יתקזזו, משפיעים על בסיסי ההצמדה

אין לשייך את הכנסות המימון או את היתרות 

  .המאזניות למגזרי הצמדה

בגין "נטו בגין הנגזר יסווגו בסעיף ) הוצאות(הכנסות 

  ".אופציות

זנית הממוצעת של הנגזר תסווג היתרה המא

  ".התחייבויות הנובעות ממכשירים נגזרים"ב
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  )5 –המשך (הוראות הדיווח לציבור מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים על פי    - ' נספח ח

  

סוג הנגזר 

  וייעוד

  מאזן

  

  רווח והפסד

  )669-58-1.58' עמ(

  16ביאור 

  )669-46-47' עמ(

  מתכונת מצומצמת -' תוספת ג

  )640-8.1-8.4' עמ(

2.  

משובץ (אחר 

  )שהופרד

  :מדידה

  .לפי שווי הוגן

  :יווגס

יוצג יחד עם 

החוזה 

  .המארח

  : מדידה

שינויים בשווי ההוגן של הנגזר 

 רווחים -כלומר (בתקופה 

נרשמים באופן שוטף ) והפסדים

  .ברווח והפסד

  : 12סיווג בביאור 

כל הרווחים וההפסדים ירשמו 

הכנסות  "– .1.אבמסגרת סעיף 

מימון שאינן מריבית בגין 

פעילויות שאינן למטרות מסחר 

 –" ילות במכשירים נגזריםמפע

נטו ) הוצאות(הכנסות " בסעיף

או , "ALMמכשירים נגזרים  בגין

 -'  בסעיףבסעיף במסגרת 

הכנסות מימון שאינן מריבית "

" בגין פעילויות למטרת מסחר

נטו ) הוצאות(הכנסות " בסעיף

, "בגין מכשירים נגזרים אחרים

  .בהתאם למטרת השימוש בנגזר

  מאזני

רה של המכשיר יוצג באותה שו

  .המארח

הטור יקבע לפי מגזר ההצמדה של 

  .עם השווי הגבוה יותר" רגל"ה

  חוץ מאזני

היתרות החוץ מאזניות של הנגזר 

) הנובעות משתי הרגליים של הנגזר(

השפעת מכשירים : "יופיעו בשורה

תוך הפרדה , "נגזרים שאינם מגדרים

בין אופציות למכשירים אחרים 

 1.3 עד 1.1ראה פירוט בסעיפים (

  ).בטבלה זו

כל רגל תוצג בטור הרלבנטי לבסיס 

  .ההצמדה שלה

בגין ,  השפעות חוץ מאזניות:הערה

נגזרים שאינם משפיעים על בסיסי 

  .יתקזזו, ההצמדה

  הנגזר המשובץ הינו אופציה . 1

  .אין לשייך את הכנסות המימון או את היתרות המאזניות למגזרי הצמדה

  ".בגין אופציות"ן הנגזר יסווגו בסעיף נטו בגי) הוצאות(הכנסות 

או " נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים"היתרה המאזנית הממוצעת של הנגזר תסווג ב

  .לפי העניין, "התחייבויות הנובעות ממכשירים נגזרים"ב

  הנגזר המשובץ אינו אופציה . 2

לא יוצגו ביחד , המימון בגינו) צאותהו(והכנסות , היתרה המאזנית הממוצעת של הנגזר

ביחד עם , "השפעת נגזרים"אלא יופרדו ויכללו כ, עם שאר הנכסים וההתחייבויות

  . כמפורט להלן, הסכומים החוץ מאזניים בגין הנגזר

  "השפעת נגזרים"

כאשר היתרה הממוצעת של כל , "התחייבות"ול" נכס"הנגזר יפוצל לפי הרגליים שלו ל

על הנכסים או על , "ALM -נגזרים משובצים ו: השפעת נגזרים"צג באחת מהרגליים תו

  .במגזר ההצמדה הרלבנטי, בהתאמה, ההתחייבויות

אשר (הרגליים יורכבו הן מהיתרה המאזנית של הנגזר והן מסכומים חוץ מאזניים 

 ערך נוכחי לפי –כלומר , גם יחד, )16' יחושבו בעקביות לאופן ההצגה בביאור מס

  . של סכומים עתידיים לקבל ולשלם בגין הנגזר, ריביות שוק

  .יוצגו בסעיף בו הוצגה הרגל) הכנסות או הוצאות(של כל רגל " שווי ההוגן"השינויים ב

של ) נטו(תיכלל היתרה המאזנית הממוצעת , "השפעת נגזרים"ב) ברוטו(בנוסף להצגה 

או , "ים נגזריםנכסים הנובעים ממכשיר"ב, ללא השפעת סכומים חוץ מאזניים, הנגזר

  .לפי העניין, "התחייבויות הנובעות ממכשירים נגזרים"ב
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  )6 –המשך (לציבור הוראות הדיווח מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים על פי    - ' נספח ח

סוג הנגזר 

  וייעוד

  מאזן

  

  רווח והפסד

  )58.1-58-669, 57-669' עמ(

  16ביאור 

  )47-46-669' עמ(

  מתכונת מצומצמת -' תוספת ג

  )8.4-8.1-640' עמ(

3.  

גידור שווי 

סיכון  (הוגן

  )ריבית

  :המדיד

לפי שווי 

  .הוגן

  : סיווג

בגין נכסים 

מכשירים 

 או נגזרים

התחייבויות 

בגין 

מכשירים 

לפי , נגזרים

אלא ,  העניין

אם כן הנגזר 

המגדר 

 –משובץ 

יוצג יחד עם 

החוזה 

  .המארח

  

  : מדידה

שינויים בשווי ההוגן של הנגזר 

 רווחים –כלומר (בתקופה 

נרשמים באופן שוטף ) והפסדים

  .ברווח והפסד

  : 20ור סיווג בביא

צבירת ריבית + חלק אפקטיבי 

 יסווגו יחד עם – הצמדהוהפרשי 

ינתן . תוצאות הפריט המגודר

גילוי נפרד להשפעה זו במסגרת 

פירוט ההשפעה נטו של  "-' גסעיף 

מכשירים נגזרים מגדרים על 

  ".הכנסות והוצאות ריבית

  : 12ור סיווג בביא

 יסווג –חלק לא אפקטיבי 

הכנסות  "– . 1.איף במסגרת סע

מימון שאינן מריבית בגין 

, פעילויות שאינן למטרות מסחר

 –" מפעילות במכשירים נגזרים

חלק לא אפקטיבי ביחסי "בסעיף 

בנוסף יינתן פירוט על ". הגידור

. גמרכיבי חלק זה במסגרת סעיף 

חלק לא אפקטיבי ביחסי .: "א

  ". גידורי שווי הוגן–הגידור 

  מאזני

 הוגן של הנגזר יופיע השווי, ככלל

או , בגין מכשירים נגזריםבנכסים 

 בגין מכשירים נגזריםבהתחייבויות 

  . לפי העניין

 יופיע –אם הנגזר המגדר משובץ 

, בשורה המאזנית של המארח

  .בפלוס או במינוס

הטור יקבע לפי מגזר ההצמדה של 

  .עם השווי הגבוה יותר" רגל"ה

  חוץ מאזני

 הנגזר היתרות החוץ מאזניות של

) הנובעות משתי הרגליים של הנגזר(

השפעת מכשירים : "יופיעו בשורה

תוך הפרדה בין , "נגזרים מגדרים

ראה (אופציות למכשירים אחרים 

 בטבלה 1.3 עד 1.1פירוט בסעיפים 

  ).זו

כל רגל תוצג בטור הרלבנטי לבסיס 

  .ההצמדה שלה

בגין ,  השפעות חוץ מאזניות:הערה

נגזרים שאינם משפיעים על בסיסי 

  .יתקזזו, ההצמדה

  הנגזר המגדר הינו אופציה . 1

  .אין לשייך את הכנסות המימון או את היתרות המאזניות למגזרי הצמדה

בגין "בגין הנגזר יסווגו בסעיף ) לרבות חלק לא אפקטיבי(נטו ) הוצאות(הכנסות 

  ".אופציות

" נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים"נית הממוצעת של הנגזר תסווג בהיתרה המאז

  .לפי העניין, "התחייבויות הנובעות ממכשירים נגזרים"או ב

  הנגזר המגדר אינו אופציה . 2

לא יוצגו , המימון בגינו) הוצאות(והכנסות , היתרה המאזנית הממוצעת של הנגזר

ביחד , "השפעת נגזרים"דו ויכללו כאלא יופר, ביחד עם שאר הנכסים וההתחייבויות

  . כמפורט להלן, עם הסכומים החוץ מאזניים בגין הנגזר

  "השפעת נגזרים"

כאשר היתרה הממוצעת של , "התחייבות"ול" נכס"הנגזר יפוצל לפי הרגליים שלו ל

על הנכסים או על , "נגזרים מגדרים: השפעת נגזרים"כל אחת מהרגליים תוצג ב

  .במגזר ההצמדה הרלבנטי, הבהתאמ, ההתחייבויות

אשר (הרגליים יורכבו הן מהיתרה המאזנית של הנגזר והן מסכומים חוץ מאזניים 

 ערך נוכחי לפי –כלומר , גם יחד, )16' יחושבו בעקביות לאופן ההצגה בביאור מס

  . של סכומים עתידיים לקבל ולשלם בגין הנגזר, ריביות שוק

) לרבות חלק לא אפקטיבי, הכנסות או הוצאות(של כל רגל " שווי ההוגן"השינויים ב

  .יוצגו בסעיף בו הוצגה הרגל

) נטו(תיכלל היתרה המאזנית הממוצעת , "השפעת נגזרים"ב) ברוטו(בנוסף להצגה 

נכסים הנובעים ממכשירים "ב, ללא השפעת סכומים חוץ מאזניים, של הנגזר

  .לפי העניין, "התחייבויות הנובעות ממכשירים נגזרים"או ב, "נגזרים
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  )7 –המשך (לציבור הוראות הדיווח מיפוי של אופן הטיפול במכשירים נגזרים על פי    - ' נספח ח

סוג הנגזר 
  וייעוד

  מאזן

  

  רווח והפסד

  )58.1-58-669, 57-669' עמ(

  16ביאור 

  )47-46-669' עמ(

  מתכונת מצומצמת -' תוספת ג

  )8.4-8.1-640' עמ(

4.  

גידור תזרים 

 מזומנים

סיכון (

  )ריבית

  :מדידה

לפי שווי 

  .הוגן

  : סיווג

בגין נכסים 

מכשירים 

 או נגזרים

התחייבויות 

בגין 

מכשירים 

לפי , נגזרים

אלא ,  העניין

אם כן הנגזר 

המגדר 

 –משובץ 

יוצג יחד עם 

החוזה 

  .המארח

  

  : מדידה

חלק אפקטיבי נרשם באופן שוטף 

מסווג מחדש לרווח . OCIב 

  .והפסד בהתאם לכללים

 נרשם באופן –חלק לא אפקטיבי 

  .שוטף ברווח והפסד

  : 20סיווג בביאור 

) + סיווג מחדש(חלק אפקטיבי 

 יחד עם וסווגי -צבירת ריבית 

הפריט צבירת הריבית של 

ינתן גילוי נפרד להשפעה . המגודר

פירוט  "-' גזו במסגרת סעיף 

ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים 

הכנסות והוצאות מגדרים על 

  ".ריבית

  : 12ר וסיווג בביא

  

 יסווג –חלק לא אפקטיבי 

הכנסות  "– . 1.אבמסגרת סעיף 
מימון שאינן מריבית בגין 
, פעילויות שאינן למטרות מסחר

 –" מפעילות במכשירים נגזרים
חלק לא אפקטיבי ביחסי "בסעיף 
יינתן פירוט על מרכיבי ". הגידור

חלק לא .: "ב.גחלק זה בסעיף 

 גידורי –אפקטיבי ביחסי הגידור 
  ".רים מזומניםתז

  מאזני

השווי הוגן של הנגזר יופיע , ככלל

או , בגין מכשירים נגזריםבנכסים 

 בגין מכשירים נגזריםבהתחייבויות 

  . לפי העניין

 יופיע –אם הנגזר המגדר משובץ 

, בשורה המאזנית של המארח

  .בפלוס או במינוס

הטור יקבע לפי מגזר ההצמדה של 

  .עם השווי הגבוה יותר" רגל"ה

  וץ מאזניח

היתרות החוץ מאזניות של הנגזר 

) הנובעות משתי הרגליים של הנגזר(

השפעת מכשירים : "יופיעו בשורה

תוך הפרדה בין , "נגזרים מגדרים

ראה (אופציות למכשירים אחרים 

 בטבלה 1.3 עד 1.1פירוט בסעיפים 

  ).זו

כל רגל תוצג בטור הרלבנטי לבסיס 

  .ההצמדה שלה

בגין , ניות השפעות חוץ מאז:הערה

נגזרים שאינם משפיעים על בסיסי 

  .יתקזזו, ההצמדה

  כללי

היתרות הממוצעות בגין הנגזר לא יכללו רווח או הפסד מצטבר ממוצע שנכלל ברווח 

המימון בגין הנגזר יורכבו מהכנסות ) הוצאות(הכנסות , בדומה. כולל אחר מצטבר

  .שדווחו בדוח רווח והפסד בלבד) הוצאות(

  הנגזר המגדר הינו אופציה . 1

  .אין לשייך את הכנסות המימון או את היתרות המאזניות למגזרי הצמדה

  ".בגין אופציות"נטו שנכללו בגין הנגזר יסווגו בסעיף ) הוצאות(הכנסות 

" נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים"היתרה המאזנית הממוצעת של הנגזר תסווג ב

  .לפי העניין, "שירים נגזריםהתחייבויות הנובעות ממכ"או ב

  הנגזר המגדר אינו אופציה . 2

לא יוצגו , המימון בגינו) הוצאות(והכנסות , היתרה המאזנית הממוצעת של הנגזר

ביחד , "השפעת נגזרים"אלא יופרדו ויכללו כ, ביחד עם שאר הנכסים וההתחייבויות

  . כמפורט להלן, עם הסכומים החוץ מאזניים בגין הנגזר

  " נגזריםהשפעת"

כאשר היתרה הממוצעת של , "התחייבות"ול" נכס"הנגזר יפוצל לפי הרגליים שלו ל

על הנכסים או על , "נגזרים מגדרים: השפעת נגזרים"כל אחת מהרגליים תוצג ב

  .במגזר ההצמדה הרלבנטי, בהתאמה, ההתחייבויות

אשר (ם הרגליים יורכבו הן מהיתרה המאזנית של הנגזר והן מסכומים חוץ מאזניי

 ערך נוכחי לפי –כלומר , גם יחד, )16' יחושבו בעקביות לאופן ההצגה בביאור מס

  . של סכומים עתידיים לקבל ולשלם בגין הנגזר, ריביות שוק

) לרבות חלק לא אפקטיבי, הכנסות או הוצאות(של כל רגל " שווי ההוגן"השינויים ב

  .יוצגו במגזר ההצמדה ובסעיף בו הוצגה הרגל

) נטו(תיכלל היתרה המאזנית הממוצעת , "השפעת נגזרים"ב) ברוטו(הצגה בנוסף ל

נכסים הנובעים ממכשירים "ב, ללא השפעת סכומים חוץ מאזניים, של הנגזר

  ".התחייבויות הנובעות ממכשירים נגזרים"או ב,"נגזרים
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                                                               )12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : על הבנקים המפקח

  669 -  94 'עמ                                                                                                דוח כספי שנתי                              

  

  669 -94.1'  עמ–                                            העמוד הבא                                                                                                                           

  דיווח לציבור בדבר מכשירים נגזרים ופעילויות גידורת הודוגמאות לאופן היישום של הורא -' טנספח 

דיווח לציבור בדבר מכשירים נגזרים ופעילויות ת הובנספח זה מוצגות דוגמאות לאופן היישום של הורא .1

לשם . יםדוגמאות אלה לא מתייחסות לכל השימושים האפשריים בנגזרים כמכשירים מגדר. גידור

ממרווחי בטחון התחלתיים , פשטות הדוגמאות מתעלמות מעמלות וממרבית עלויות עסקה אחרות

בנוסף בכל דוגמא קיימת הנחה שלא . אלא אם מצויין בדוגמא במפורש אחרת, וממסים על הכנסה

  .קיימים שינויים באיכות אשראי הפוגעים באפקטיביות של יחסי הגידור

ומבוססות על דוגמאות , רים נגזרים אשר הינם רלבנטיים לבנקים בישראלהדוגמאות מתייחסות למכשי .2

 FASB - ה על דוגמאות שנכללו בקובץ דוגמאות שפורסם על ידי , )ב"ארה (133 לתקן Bשנכללו בנספח 

 של משרד 133וכן על דוגמאות שנכללו בספרים ליישום תקן , 138המדגים את אופן היישום של תקן 

  . Deloitte & Toucheושל משרד רואי החשבון , Ernst & Youngרואי החשבון 

כפי שיכללו במאזן התאגיד , בדוגמאות מוצגות ההשפעות של המכשיר הנגזר ושל הפריט המגודר .3

וכן , )בדוגמאות מסוימות המתייחסות לגידור תזרים מזומנים(בדוח על השינויים בהון העצמי , הבנקאי

  :שנקבעה בהוראות הדיווח לציבורלוי בהתאם למתכונת הגי, בביאורים הבאים

  , "הכנסות והוצאות ריבית "- 20' ביאור מס  .א

  ,"הכנסות מימון שאינן מריבית "– 21' ביאור מס  . ב

  , "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה "– 16' ביאור מס  .ג

  ,"נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון "– 17' ביאור מס  .ד

  ". שיעורי הכנסה והוצאה "–לסקירת ההנהלה ' תוספת ג  .ה

 - הדוגמאות המוצגות בנספח זה כוללות מספר שינויים לעומת הדוגמאות המקוריות שפורסמו על ידי ה .4

FASB :  

בדוגמאות . בדוגמאות המקוריות מוצג אופן הטיפול בנגזרים המשמשים כמכשירים מגדרים  .א

תחת ,  המופיעות בנספח זה מוצג בנוסף אופן הטיפול בנגזר המגדר ובפריט המגודר הרלבנטיים

  :ההנחות הבאות

אך מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של , הנגזר לא יועד ליחסי גידור  )1(

  ).ALM(ק הבנ

ואינו מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של , הנגזר לא יועד ליחסי גידור  )2(

  .הבנק

ולא , לא נקבע הסיווג המאזני והתוצאתי של הסעיפים השונים, ככלל, בדוגמאות המקוריות  .ב

יומן בדוגמאות המוצגות בנספח זה נוסחו פקודות ה. הוצגו דוחות כספיים או ביאורים כלשהם

, שנקבע בהוראות הדיווח לציבורשהופיעו בדוגמאות המקוריות כך שיתאימו לאופן הסיווג 

  . דוח על השינויים בהון העצמי ועל מספר ביאורים, תוארה ההשפעה על המאזן, וכאמור לעיל

  



                                                                        )                  12/11] (2[הוראות הדיווח לציבור : על הבנקים המפקח  

  669-95.2 '        עמ                                                         דוח כספי שנתי                                                                       

  

   –יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )2 –המשך (  השפעת גידור שווי הוגן של סיכון ריבית–) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית : 1' דוגמא מס

  

   חוזה החלפת הריבית לא מיועד כמכשיר מגדר-' חלק א

  הטיפול החשבונאי .1

  כללי

  .שווי הוגן והשערוך שלו לשווי ההוגן ייזקף לדוח רווח והפסד באופן שוטף יוצג בIRS- ה

  

  פקודות יומן 

1.7.01  

  קבלת הפקדון

    1,000,000     מזומנים ופקדונות בבנקים: ח

  1,000,000        פקדונות הציבור: ז    

  

30.9.01  

  צבירת ריבית בגין הפקדון  .א

    16,025      על פיקדונות הציבור-  הוצאות ריבית: ח

16,025            )ריבית לשלם(פקדונות הציבור : ז   

  025,1625.0%41.6000,000,1 =××  

  

  תשלום הריבית . ב  

  16,025  )ריבית לשלם(פקדונות הציבור : ח

  16,025    מזומנים ופקדונות בבנקים: ז    

  

  IRS-רישום השינוי בשווי ההוגן של ה. ג

  1,149      הכנסות מימון שאינן מריבית: ח

  1,149             התחייבויות אחרות: ז  

  

) ריבית הליבור( מאחר והריבית המשתנה לשלם IRS- אין מעבר מזומנים בגין ה30.9.01-ב: הערה

  ).6.41%(שווה לריבית הקבועה לקבל ) 1.7- אשר נקבעה ב (30.9-ב

 



                                           )                  12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : על הבנקים המפקח

   669 - 95.3 'עמ                                                                                                      דוח כספי שנתי              

  

 

  

   –יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )3–המשך (  השפעת גידור שווי הוגן של סיכון ריבית–) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית : 1' דוגמא מס

  )כל הנתונים מוצגים בדולרים (30.9.01הצגה בדוחות הכספיים ליום 

  מאזן  .2

  1,000,000  פקדונות הציבור

  1,149  בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות 

  דוח רווח והפסד  .3

    הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור 

   הוצאות ריבית. ב

  על פיקדונות הציבור

  

16,025  

  

    הכנסות מימון שאינן מריבית – 12ביאור 

   בגין פעילויות למטרת מסחר. ב

ים אחריםנטו בגין מכשירים נגזר) הוצאות(הכנסות 
1

  )1,149(  

   נכסים והתחיבויות לפי בסיסי הצמדה– 16ביאור    .4

  דולר  

  0  סך כל הנכסים

  1,000,000  פיקדונות הציבור

  1,149  בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות 

  1,001,149  סך כל ההתחייבויות

  )1,001,149(  הפרש

  0  השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים

  )1,001,149(  סך הכל כללי

  

אינן מקבלות ביטוי בשורה ) ערך עתידי מהוון נטו לקבל ולשלם(ההשפעות החוץ מאזניות של הנגזר : הערה

מפני שהערכים העתידיים המהוונים לקבל ולשלם שייכים לאותו מגזר ) מתחת לקו" (מכשירים נגזרים מגדרים"

  .הצמדה ומתקזזים

                                                      
 תוצאות הנגזר שאינו מגדר סווגו לתת סעיף זה מתוך הנחה שהנגזר לא מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות 1

ALM) (אם הנגזר היה מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק היו מוצגות אותן תוצאות . של הבנק
" עילויות שאינן למטרות מסחר מפעילות במכשירים נגזריםהכנסות מימון שאינן מריבית בגין פ. "1.במסגרת סעיף א

  ."ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות : "סעיףב
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  669-95.6 '        עמ                                                         דוח כספי שנתי                                                                       

  

   –יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )6–המשך (  השפעת גידור שווי הוגן של סיכון ריבית–) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית : 1' דוגמא מס

  

ר ניתן  חוזה החלפת הריבית מיועד כמכשיר המגדר שינויים בשווי ההוגן של פריט מאזני אש-' חלק ב

  לייחסם לסיכון שיעור ריבית

אשר ניתן לייחסם ,  לגידור של השינויים בשווי ההוגן של הפיקדון בריבית קבועהIRS- הבנק מייעד את ה

הבנק מייעד שינויים בשיעורי החלפת הליבור כשיעור ריבית . לשינוייים בשיעור ריבית העוגן המיועדת

  . העוגן בגידור סיכון שיעור הריבית

   החשבונאיהטיפול .1

  כללי

  . יוצג בשווי הוגן והשערוך שלו לשווי ההוגן ייזקף לדוח רווח והפסד באופן שוטףIRS- ה

 זהים למועדי התשלום ולקרן הפקדון IRS –מועדי הסילוק והסכום הנקוב של ה , בדוגמא זו

 IRS -שיעורי הריבית הקבועים והמשתנים המשמשים לקביעת הסילוק נטו בגין ה. המגודר

וסכום הערכים הנוכחיים של הסילוקים נטו העתידיים , סים על עקום התשואה הנוכחימבוס

הבנק מניח כי לא יהיה חוסר אפקטיביות ביחסי , לפיכך. הצפויים הוא אפס במועד ההתקשרות

  .הגידור

שניתן ליחסו לסיכון ריבית העוגן , בגין הפקדון) השינוי בשווי ההוגן, דהיינו(הרווח או ההפסד 

  .יתאים את הערך המאזני של הפקדון ויוכר באופן שוטף בדוח רווח והפסד, דתהמיוע

1.7.01  

  .במועד ההתקשרות השווי ההוגן של חוזה החלפת הריבית הוא אפס

   קבלת הפקדון- פקודת יומן 

    1,000,000             מזומנים ופקדונות בבנקים: ח

  1,000,000                  פקדונות הציבור: ז    

  

30.9.01  

  יומןפקודות 

  צבירת ריבית בגין הפקדון. א

    16,025  על פקדונות הציבור-  הוצאות ריבית: ח

    16,025            )ריבית לשלם(פקדונות הציבור : ז    

025,1625.0%41.6000,000,1 =××  
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  669 - 95.7 'עמ                                                                                         דוח כספי שנתי              

  

   –יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )7 -המשך (  השפעת גידור שווי הוגן של סיכון ריבית–) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית : 1' דוגמא מס

  תשלום הריבית . ב  

  16,025            )ריבית לשלם(פקדונות הציבור : ח

  16,025                 בבנקיםמזומנים ופקדונות: ז    

  

  רישום השינוי בשווי ההוגן של הפיקדון שנובע מסיכון הריבית המגודר. ג

  1,149                  פקדונות הציבור: ח

  1,149       על פקדונות הציבור-הוצאות ריבית : ז  

  

  IRS- רישום השינוי בשווי ההוגן של ה. ד

  1,149    על פקדונות הציבור-  הוצאות ריבית: ח

  1,149             בגין מכשירים נגזריםייבויות התח: ז  

  

) ריבית הליבור( מאחר והריבית המשתנה לשלם IRS- אין מעבר מזומנים בגין ה30.9.01-ב: הערה

  ).6.41%(שווה לריבית הקבועה לקבל ) 1.7- אשר נקבעה ב (30.9-ב

  

  )כל הנתונים מוצגים בדולרים (30.9.01הצגה בדוחות הכספיים ליום 

  מאזן  .2

  998,851  פקדונות הציבור

  1,149  בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות 

  

  דוח רווח והפסד  .3

    )הוצאות בגין הפסדי אשראילפני  (נטו,  הכנסות ריבית – 20ביאור 

  בגין התחייבויות . ב
  על פיקדונות הציבור

  

16,025*  

הכנסות פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על . ג
  ות ריביתוהוצא

  

  1,149    הוצאות ריבית

  

                                                      

*  16,025 + 1,149 + (1,149) = 16,025  
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 669 - 96.2 'עמ                                        דוח כספי שנתי                                                                                                 

  

 

  יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

אינו ( השפעת גידור שווי הוגן של סיכון ריבית -) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית : 2' דוגמא מס

  )2 -המשך ( )אפקטיבי במלואו

  

   חוזה החלפת הריבית לא מיועד כמכשיר מגדר-'  חלק א

  נאיהטיפול החשבו  .1

  :כללי

  . יוצג בשווי הוגן והשערוך לשווי ההוגן ייזקף לדוח רווח והפסד באופן שוטףIRS - ה

  

  : פקודות יומן

1.1.01  

  ח "רישום הנפקת האג

  100,000                  מזומן ' ח

  100,000                ח" אג-התחייבויות ' ז  

  

31.12.01  

   ח"תשלום ריבית בגין האג. א

  10,000      ח" על אג– הוצאות ריבית' ח

  10,000                    מזומן' ז  

  

  IRS -רישום השינוי בשווי ההוגן של ה. ב

  1,675      הכנסות מימון שאינן מריבית' ח

  1,675            בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות ' ז  

  

משום ששני שיעורי הריבית שנקבעו בתחילת , IRS - אין תזרים ריבית נטו בגין ה31.12.01 -ב

  .7% -היו שווים ל, גם על הרגל המשתנה וגם על הרגל הקבועה, השנה
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  יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

אינו ( השפעת גידור שווי הוגן של סיכון ריבית -) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית : 2' דוגמא מס

  )3 -המשך ( )אפקטיבי במלואו

  

  :)כל הנתונים מוצגים בדולרים (31.12.01הצגה בדוחות כספיים ליום 

   מאזן  .2

  100,000              אגרות חוב  

  1,675          בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות   

  

  דוח רווח והפסד  .3

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור 

  הוצאות ריבית. ב

  10,000                  על אגרות חוב  

  הכנסות מימון שאינן מריבית – 21ביאור 

  מטרת מסחרהכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות ל. ב

  )1,675(      1נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים) הוצאות(הכנסות   

  

   נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה– 16ביאור   .4

    דולר

0  

100,000  

  סך כל הנכסים

  אגרות חוב

1,675  

101,675  

)101,675(  

0  

  בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות 

  סך כל ההתחייבויות

  הפרש

  רים שאינם מגדריםהשפעת מכשירים נגז

  סך הכל כללי  )101,675(

לא ישפיעו על השורה ) ערך עתידי מהוון לקבל ולשלם(ההשפעות החוץ מאזניות של הנגזר : הערה

מפני שהערכים העתידיים המהוונים לקבל ולשלם ) מתחת לקו" (מכשירים נגזרים שאינם מגדרים"

  .  שייכים לאותו מגזר הצמדה ומתקזזים

                                                      
 תוצאות הנגזר שאינו מגדר סווגו לתת סעיף זה מתוך הנחה שהנגזר לא מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות 1

ALM) (אם הנגזר היה מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק היו מוצגות אותן תוצאות . של הבנק
" עילויות שאינן למטרות מסחר מפעילות במכשירים נגזריםהכנסות מימון שאינן מריבית בגין פ. "1.במסגרת סעיף א

  ."ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות : "סעיףב
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  יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

אינו ( השפעת גידור שווי הוגן של סיכון ריבית -) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית : 2' דוגמא מס

  )10 -המשך ( )אפקטיבי במלואו

  : פקודות יומן

1.1.01  

  ח "רישום הנפקת האג

  100,000                      מזומן ' ח

  100,000                      ח" אג-התחייבויות ' ז  

31.12.01  

   ח"תשלום ריבית בגין האג. א

  10,000        ח" על אג- הוצאות ריבית' ח

  10,000                        מזומן' ז  

  ח שניתן ליחסו לשינוי בשיעור החלפת הליבור"רישום השינוי בשווי ההוגן של האג. ב

  1,568                  ח " אג- התחייבויות ' ח

    1,568            ח " על אג– הוצאות ריבית' ז  

   IRS -רישום השינוי בשווי ההוגן של ה. ג

  1,568  )מרכיב אפקטיבי בגידור(ח " על אג– הוצאות ריבית' ח

   – בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר , הכנסות מימון שאינן מריבית' ח

  107    ורגידביחסי חלק לא אפקטיבי  -מפעילות במכשירים נגזרים 

  1,675              בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות ' ז  

  :הערות

  .107$-לעיל נותנות ביטוי לחוסר אפקטיביות בגידור המקטין את הרווחים ב.) ג, .ב(פקודות היומן 

גם , משום ששני שיעורי הריבית שנקבעו בתחילת השנה, IRS - אין תזרים ריבית נטו בגין ה31.12.01 -ב

  .7% -היו שווים ל, על הרגל המשתנה וגם על הרגל הקבועה

31.12.02  

   ח"תשלום ריבית בגין האג. א

  10,000        ח" על אג– הוצאות ריבית' ח

  10,000                        מזומן' ז  
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  יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

אינו ( השפעת גידור שווי הוגן של סיכון ריבית -) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית : 2' דוגמא מס

  )11 -המשך ( )אפקטיבי במלואו

  1הפחתת ההתאמה ליתרה המאזנית של אגרת החוב. ב

    335        ח" על אג– הוצאות ריבית' ח

  335                    ח" אג–התחייבויות ' ז  

  שניתן ליחסו לשינוי בשיעור החלפת הליבורח "רישום השינוי בשווי ההוגן של האג. ג

  608                  ח " אג- התחייבויות ' ח

    608          ח " על אג– הוצאות ריבית' ז  

   IRS -רישום השינוי בשווי ההוגן של ה. ד

  608  )מרכיב אפקטיבי בגידור(ח " על אג– הוצאות ריבית' ח

 –מפעילות במכשירים נגזרים  – בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר , הכנסות מימון שאינן מריבית' ח

  33    חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור 

  641              בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות ' ז  

  IRS -צבירת ריבית על ה . ה

  126          ח" על אג– הוצאות ריבית' ח

  126            בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות ' ז    

  IRS -תשלום ריבית בגין ה. ו

  500              בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות ' ח

  500                      מזומן' ז  

  .33$ -נותנות ביטוי לחוסר אפקטיביות בגידור המקטין את הרווחים ב.) ד, .ג(פקודות היומן לעיל 

                                                      

ח שניתן ליחסם לשינויים בשיעור "ממועד תחילת יחסי הגידור את ההתאמות ליתרה המאזנית של האג הבנק מפחית 1

 שיעור הריבית האפקטיבית .ההפחתה התקופתית מחושבת באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית. החלפת הליבור

המותאמת לשינויים בשווי הוגן הנובעים (שמש לצורך חישוב זה הינו שיעור הריבית אשר מתאים את היתרה המאזנית המ

ח "היתרה המאזנית של האג, לדוגמא. לתזרימי הריבית והקרן העתידיים, ח לתחילת התקופה"של האג) מיחס הגידור

בהתבסס על ארבעה תזרימי ריבית תקופתיים של , בלשיעור הריבית האפקטיבית המתק. 98,432 הינה 31.12.2001ליום 

ח בשנה שנסתיימה "הפחתת ההתאמה ליתרה המאזנית של האג, לפיכך. 10.50% הינו 100,000 ועל תשלום קרן של 10,000

, 2002סך הוצאות הריבית בגין אגרת החוב לשנת . 335 = (10% x 100,000) – (x 98,432 10.5%):  מחושבת כך31.12.2002ביום 

 -יסתכמו ל, 2002וללא הוצאות ריבית בגין חוזה החלפת הריבית בשנת , 2002לפני השפעת שינויים בשערי ריבית בשנת 

10,335 =) 98,432*10.5%(.  
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  יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

אינו ( השפעת גידור שווי הוגן של סיכון ריבית -) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית : 2' דוגמא מס

  )12 –המשך ( )אפקטיבי במלואו

  :)כל הנתונים מוצגים בדולרים (31.12.01הצגה בדוחות כספיים ליום 

   מאזן  .2

  98,432      אגרות חוב  

  1,675  בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות   

  דוח רווח והפסד  .3

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור 

  הוצאות ריבית. ב

  10,0001                  על אגרות חוב  

  הכנסות והוצאות ריביתפירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על . ג  

  1,568         הוצאות ריבית    

  הכנסות מימון שאינן מריבית – 21ביאור 

מפעילות במכשירים , הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר .1.א

   נגזרים

  )107(        )להלן' גראה (חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור   

  גידורהחלק לא אפקטיבי ביחסי . ג

  גידורי שווי הוגן. א  

  )107(               גידוריםחוסר אפקטיביות של     

   נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה– 16ביאור   .4

    דולר

0  

98,432  

  סך כל הנכסים

  אגרות חוב

1,675  

100,107  

)100,107(  

0  

  בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות 

  סך כל ההתחייבויות

  הפרש

  השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים

  סך הכל כללי  )100,107(

מכשירים נגזרים "לא ישפיעו על השורה ) ערך עתידי מהוון לקבל ולשלם(ההשפעות החוץ מאזניות של הנגזר : ערהה

מפני שהערכים העתידיים המהוונים לקבל ולשלם שייכים לאותו מגזר הצמדה ) מתחת לקו" (שאינם מגדרים

  .  ומתקזזים

                                                      

1  10,000 = 1568+1,568-10,000  
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669-97'  עמ–העמוד הבא   

  יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

אינו ( השפעת גידור שווי הוגן של סיכון ריבית -) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית : 2' דוגמא מס

  )14 –המשך ( )אפקטיבי במלואו
  

  :)כל הנתונים מוצגים בדולרים( בלבד 20,21 ים מאזן וביאור– 31.12.02הצגה בדוחות כספיים ליום 

   מאזן .1

  98,1591          אגרות חוב  

  1,942  בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות   

  

  דוח רווח והפסד .2

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור 

  הוצאות ריבית. ב

  10,4612                  על אגרות חוב  

  ריביתהכנסות והוצאות פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על . ג  

  7343      הוצאות ריבית    

  

  הכנסות מימון שאינן מריבית – 21ביאור 

  מפעילות במכשירים נגזרים, בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר .1.א

  )33(        )להלן' גראה (חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור   

  חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור. ג

  גידורי שווי הוגן. א  

  )33(               םחוסר אפקטיביות של גידורי    

  

                                                      

1  98,159= 608-335+98,432  

2  10,461 = 608+608-126+335+10,000  

3  734 =      126+608  
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  : 3'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )2 –המשך (  השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון ריבית–) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית 

  

  IRS - חוזה ה  

  1/7/01 -יתרה ל  0

  30/9/01תקבול   ])6.65% - 5.56% /(4[   *10,000,000 ) =27,250(

  שערוך לשווי הוגן  52,100

  30/9/01 –יתרה ל   24,850

  

   חוזה החלפת הריבית לא מיועד כמכשיר מגדר-' חלק א

  הטיפול החשבונאי .1

  כללי

  . והשערוך לשווי הוגן ייזקף לדוח רווח והפסד,  יוצג בשווי הוגןIRS - ה

  

  : פקודות יומן

   01/71/מתן ההלוואה ביום . א

  10,000,000              ציבוראשראי ל' ח

  10,000,000               מזומנים ופיקדונות בבנקים ' ז  

  

  קבלת ריבית בגין ההלוואה. ב

   195,250          מזומנים ופקדונות בבנקים' ח

  195,250       מאשראי לציבור– הכנסות ריבית' ז  

195,250 = 10,000,000) * 4) / 2.25% + 5.56%(  

  

  RSI -רישום השווי ההוגן של ה. ג

  52,100          בגין מכשירים נגזריםנכסים ' ח

  52,100    הכנסות מימון שאינן מריבית' ז  

  

  IRS -נטו בגין ה, קבלת ריבית. ד

  27,250          מזומנים ופקדונות בבנקים' ח

  27,250              בגין מכשירים נגזרים נכסים ' ז  
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  : 3'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )3 –המשך (  השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון ריבית–) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית 

  

  :)כל הנתונים מוצגים בדולרים (30.9.01הצגה בדוחות כספיים ליום 

   מאזן  .2

  נכסים  

  אשראי לציבור  10,000,000

  בגין מכשירים נגזריםנכסים   24,850

  

  דוח רווח והפסד  .3

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור 

  הכנסות ריבית. א

  195,250        מאשראי לציבור                                

  הכנסות מימון שאינן מריבית – 12ביאור 

  פעילויות למטרת מסחרבגין . ג

  52,100    1נטו של מכשירים נגזרים אחרים) הוצאות(סות הכנ  

  

   נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה– 16ביאור   .4

    דולר

  אשראי לציבור  10,000,000

  בגין מכשירים נגזריםנכסים   24,850

  סך כל הנכסים  10,024,850

  סך כל ההתחייבויות  0

  הפרש  10,024,850

  ם מגדריםהשפעת מכשירים נגזרים שאינ  0

  סך הכל כללי  10,024,850

לא ) ערך עתידי מהוון נטו לקבל ולשלם בגין הנגזר(ההשפעות החוץ מאזניות של הנגזר : הערה

לאור העובדה כי הערכים ) מתחת לקו" (מכשירים נגזרים שאינם מגדרים" ישפיעו על השורה 

  .  העתידיים המהוונים לקבל ולשלם שייכים לאותו מגזר הצמדה ומתקזזים

                                                      
וגו לתת סעיף זה מתוך הנחה שהנגזר לא מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות  תוצאות הנגזר שאינו מגדר סו1

ALM) (אם הנגזר היה מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק היו מוצגות אותן תוצאות . של הבנק
" פעילות במכשירים נגזריםהכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר מ. "1.במסגרת סעיף א

  ."ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות : "סעיףב
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  : 3'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )6 –המשך (  השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון ריבית–) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית 

  

תן  לייחסם  חוזה החלפת הריבית מיועד כמכשיר המגדר שינויים בתזרימי המזומנים אשר ני-' חלק ב

  לסיכון שיעור ריבית

כאשר הסיכון המגודר הוא הסיכון לשינוי בתזרימי ,  לגידור תזרימי המזומניםIRS - הבנק מייעד את ה

 LIBORהבנק מייעד שינויים בשיעורי החלפת .  המזומנים המיוחס לשינויים בשיעור ריבית העוגן המיועד

  .יתכשיעור ריבית העוגן לצורך גידור סיכון שער ריב

  הטיפול החשבונאי .1

  כללי

הבנק רשאי להניח כי לא קיים . ז. יב22משום שמתקיימים התנאים בסעיף .  יוצג בשווי הוגןIRS - ה

. IRS -חוסר אפקטיביות ביחסי הגידור ולהכיר ברווח כולל אחר בכל השינוי בשווי ההוגן של ה

בר בכל מועד בו קבלת הבנק יסווג מחדש לדוח רווח והפסד את הסכום ברווח כולל אחר מצט

  . הריבית משפיעה על דוח רווח והפסד

  

  : פקודות יומן

   01/71/מתן ההלוואה ביום . א

  10,000,000              אשראי לציבור' ח

  10,000,000             מזומנים ופיקדונות בבנקים ' ז  

  קבלת ריבית בגין ההלוואה. ב

   195,250          מזומנים ופקדונות בבנקים' ח

  195,250     מאשראי לציבור– הכנסות ריבית' ז  

195,250 = 10,000,000) * 4) / 2.25% + 5.56%(  

  IRS -רישום השווי ההוגן של ה. ג

  52,100          ים בגין מכשירים נגזרנכסים ' ח

  52,100                  רווח כולל אחר' ז  

  IRS -נטו בגין ה, קבלת ריבית. ד

  27,250          מזומנים ופקדונות בבנקים' ח

  27,250            בגין מכשירים נגזריםנכסים' ז  
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  : 3'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )7 –המשך (  השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון ריבית–) IRS(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית 

  

  סיווג מחדש לדוח רווח והפסד . ה

  27,250              רווח כולל אחר' ח

  27,250     מאשראי לציבור– תהכנסות ריבי' ז  

  

  :)כל הנתונים מוצגים בדולרים (30.9.01הצגה בדוחות כספיים ליום 

   מאזן  .2

  נכסים  

  אשראי לציבור  10,000,000

  בגין מכשירים נגזריםנכסים   24,850

  הון עצמי  

  רווח כולל אחר מצטבר  24,850
  

  דוח רווח והפסד  .3

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור 

  הכנסות ריבית. א

  222,5001      מאשראי לציבור                                

  הכנסות והוצאות ריביתפירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על . ג

  27,250      ריביתהכנסות   

  

   נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה– 16ביאור   .4

    דולר

  אשראי לציבור  10,000,000

  בגין מכשירים נגזריםנכסים   24,850

  סך כל הנכסים  10,024,850

  סך כל ההתחייבויות  0

  הפרש  10,024,850

  השפעת מכשירים נגזרים מגדרים  0

  סך הכל כללי  10,024,850

לא ישפיעו על ) ערך עתידי מהוון לקבל ולשלם בגין הנגזר(ההשפעות החוץ מאזניות של הנגזר 

לאור העובדה כי הערכים העתידיים המהוונים ) מתחת לקו" (םמכשירים נגזרים מגדרי" השורה 

  .לקבל ולשלם שייכים לאותו מגזר הצמדה ומתקזזים

                                                      

1 222,500 = 195,250 + 27,250  
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  :             4'  דוגמא מס–יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

 השפעת גידור הפרש הבסיס בין נכס בריבית –) Basis Swap(אופן הטיפול בחוזה להחלפה בין בסיסי ריבית 
   )2 –המשך ( משתנה והתחייבות בריבית משתנה

  

  ועד כמכשיר מגדר הנגזר לא מי–' חלק א

  )2002לרבעון הראשון של שנת (הטיפול החשבונאי  .1

  כללי  

  .הנגזר יוצג לפי שווי הוגן והשערוך שלו לשווי הוגן ייזקף לדוח רווח והפסד באופן שוטף

  פקודות יומן

31.3.02    

  צבירת ריבית לשלם בגין הפיקדון  .א  

  197,500   על פקדונות הציבור- הוצאות ריבית    'ח  

197,500                )ריבית לשלם(פקדונות הציבור     'ז    

            197,500= 4%)/2.25+5.65% *(10,000,000    

  צבירת ריבית לקבל בגין האשראי  .ב

    231,250            )ריבית לקבל(אשראי לציבור     'ח

    231,250         מאשראי לציבור- הכנסות ריבית      'ז  

          231,250= 4%)/1+8.25% *(10,000,000  

  תשלום הריבית בגין הפקדון  .ג

  197,500            )ריבית לשלם(פקדונות הציבור     'ח

  197,500                    מזומנים ופקדונות בבנקים    'ז  

    תקבול ריבית בגין האשראי  .ד

    231,250            מזומנים ופקדונות בבנקים    'ח

  231,250           )ריבית לקבל(  אשראי לציבור     'ז  

  סילוק בגין החוזה  .ה  

    2,500   הכנסות מימון שאינן מריבית    'ח  

  2,500             מזומנים ופקדונות בבנקים    'ז    

          4/])2.50%+5.65%(- 8.25%* [10,000,000     

  רשום הנגזר לפי שווי הוגן   .ו  

  16,000  הכנסות מימון שאינן מריבית    'ח  

  16,000         בגין מכשירים נגזרים  התחייבויות     'ז    
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  :             4'  דוגמא מס–יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

 השפעת גידור הפרש הבסיס בין נכס בריבית –) Basis Swap(אופן הטיפול בחוזה להחלפה בין בסיסי ריבית 
   )3 –המשך ( משתנה והתחייבות בריבית משתנה

  

  )כל הנתונים מוצגים בדולרים (31.3.02ליום הצגה בדוחות הכספיים 

  מאזן  .2

  10,000,000        אשראי לציבור    

  10,000,000        פיקדונות הציבור    

  16,000  בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות     

  דוח רווח והפסד  .3

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור   

  231,250           מאשראי לציבור– הכנסות ריבית    .א  

  197,500       על פיקדונות הציבור– צאות ריביתהו    .ב  

  הכנסות מימון שאינן מריבית – 12ביאור   

  - בגין פעילויות למטרת מסחר    .ב  

  2 )18,500(       1נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים) הוצאות(הכנסות       

  

   נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה– 16ביאור   .4

  דולר  

    נכסים

  10,000,000  אשראי לציבור

    התחייבויות

  10,000,000  פיקדונות הציבור

  16,000  בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות 

  )16,000(  הפרש

    השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים

  0  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים 

  )16,000(  כ כללי"סה

אינן מקבלות ביטוי ) ערך עתידי מהוון נטו לקבל ולשלם(ההשפעות החוץ מאזניות של הנגזר : הערה

מפני שהערכים העתידיים המהוונים לקבל ולשלם ) מתחת לקו" (מכשירים נגזרים מגדרים"בשורה 

  .שייכים לאותו מגזר הצמדה ומתקזזים

                                                      
נגזר לא מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות  תוצאות הנגזר שאינו מגדר סווגו לתת סעיף זה מתוך הנחה שה1

ALM) (אם הנגזר היה מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק היו מוצגות אותן תוצאות . של הבנק
" הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר מפעילות במכשירים נגזרים. "1.במסגרת סעיף א

  ."ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות : "ףסעיב
2  2,500+16,000  
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  :             4'  דוגמא מס–יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

 השפעת גידור הפרש הבסיס בין נכס בריבית –) Basis Swap(אופן הטיפול בחוזה להחלפה בין בסיסי ריבית 

   )7 -המשך ( משתנה והתחייבות בריבית משתנה

  )נים בדולריםכל הנתו(פקודות יומן   

31.3.02    

  צבירת ריבית לשלם בגין הפיקדון  .א  

  197,500   על פקדונות הציבור– הוצאות ריבית    'ח  

197,500          )ריבית לשלם(פקדונות הציבור     'ז    

            197,500 = 4/)2.25%+5.65% *(10,000,000    

  צבירת ריבית לקבל בגין האשראי  .ב

    231,250            )ריבית לקבל(אשראי לציבור     'ח

  231,250     מאשראי לציבור–הכנסות ריבית      'ז  

          231,250= 4/)1%+8.25%*(10,000,000  

  תשלום הריבית בגין הפקדון  .ג

  197,500            )ריבית לשלם(פקדונות הציבור     'ח

  197,500             מזומנים ופקדונות בבנקים    'ז  

    תקבול ריבית בגין האשראי  .ד

    231,250            דונות בבנקיםמזומנים ופק    'ח

  231,250          )ריבית לקבל(  אשראי לציבור     'ז  

  ברווח כולל אחר) חלק אפקטיבי(רשום השינוי בשווי ההוגן של הנגזר   .ה

    OCI(              18,500(רווח כולל אחר     'ח

  18,500         בגין מכשירים נגזרים  התחייבויות     'ז  

  סיווג מחדש של סכומים ברווח כולל אחר לדוח רווח והפסד  .ו 

  1,250    1 מאשראי לציבור– הכנסות ריבית    'ח

  1,250  1 על פקדונות הציבור– הוצאות ריבית    ' ח

  OCI(            2,500(  רווח כולל אחר     'ז  

                                                      

בדוגמא זו קיימים . ריט המגודרה יש להציג את המרכיב האפקטיבי ביחסי הגידור יחד עם התוצאות של הפהוראבהתאם ל 1

ולכן יש להקצות את המרכיב האפקטיבי ביחסי הגידור בין , )האשראי והפקדון(ביחס גידור אחד שני פריטים מגודרים 

להציג השפעה שווה של תוצאות הנגזר , לשם פשטות, בדוגמא זו בחרנו. התוצאות על האשראי ובין התוצאות על הפקדון

  . אם הן עקביות למטרת יחס הגידור, ניתן לפעול בשיטות הקצאה סבירות אחרות. י והפקדוןהמגדר על תוצאות האשרא
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  :             4'  דוגמא מס–יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

 השפעת גידור הפרש הבסיס בין נכס בריבית –) Basis Swap(אופן הטיפול בחוזה להחלפה בין בסיסי ריבית 

   )8 -המשך ( משתנה והתחייבות בריבית משתנה

  

  החלפהסילוק בגין חוזה ה  .ז

  2,500         בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות    'ח

  2,500             מזומנים ופקדונות בבנקים    'ז  

          2,500 = 4/)]2.50%+5.65%(- 8.25%* [10,000,000     
  

  )כל הנתונים מוצגים בדולרים (31.3.02הצגה בדוחות הכספיים ליום   

  מאזן  .2
  10,000,000        אשראי לציבור    

  10,000,000        הציבורפיקדונות     

  16,000  בגין מכשירים נגזריםהתחייבויות     

  )16,000(  כולל אחר) הפסד( רווח -הון עצמי    

  

  דוח רווח והפסד  .3

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור     

    הכנסות ריבית.   א    

  230,0001        על אשראי לציבור        

  הוצאות ריבית  .ב    

  198,7502      על פיקדונות הציבור        

  הכנסות והוצאות ריביתפירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על   .ג    

    ) 1,250(      ריביתהכנסות         

  1,250    הוצאות ריבית        

  דוח על השינויים בהון העצמי  .4

    רווח כולל אחר מצטבר  

נטו בגין ) הפסדים(רווחים   
  )גרעונות(עודפים   גידורי תזרים מזומנים

  -  -  2002 בינואר 1יתרה ליום 

  31,250    רווח נקי ברבעון

נטו בגין          ) הפסדים(רווחים 
  גידורי תזרים מזומנים

)18,500(    

נטו בגין גידורי ) הפסדים(רווחים 
תזרים מזומנים שסווגו מחדש 

  לדוח רווח והפסד
2,500    

  31,250  )16,000(  2002 במרץ 31יתרה ליום 
  

                                                      
1 230,000) = 2,500 * (0.5 + 231,250 
2 198,750= 2,500 * 0.5 + 197,500 
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   : 5 ' דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

                                                 -)Interest Rate Cap(אופן הטיפול באופציה מסוג תקרה של שיעורי ריבית 

  )2 –המשך (  השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון ריבית

  

  מכשיר מגדר כאופציה לא משמשתה –' חלק א

  הטיפול החשבונאי .1

  כללי

 שווי ההוגן ההוגן והשינויים בהוצג בהתאם לשוויתא יה,  לא יועדה לגידוראופציהבהנחה כי ה

  .יזקפו לדוח רווח והפסד באופן שוטף

  

  פקודות יומן

1.1.2001  

  ח"הנפקת האג. א

  מזומן' ח  100,000  

  ח"אג'          ז    100,000

  רכישת האופציה. ב

  בגין מכשירים נגזריםנכסים ' ח  1,440  

  מזומן'          ז    1,440

  

31.12.01  

  תשלום הריבית על אגרת החוב. א

  ח" על אג– הוצאות ריבית' ח  7,560  

  מזומן'  ז    7,560

100,000*(5.56%+2%)=7,560 

  רישום השינוי בשווי ההוגן של האופציה. ב

   הכנסות מימון שאינן מריבית'  ח  440  

    בגין מכשירים נגזריםנכסים ' ז    440
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   : 5' דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

                                                 -)Interest Rate Cap(אופן הטיפול באופציה מסוג תקרה של שיעורי ריבית 

  )3  -המשך (  השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון ריבית

  

31.12.02  

  תשלום הריבית על אגרת החוב. א

  ח"אגעל  -הוצאות ריבית ' ח  7,000  

  מזומן'  ז    7,000

100,000*(5%+2%)=7,000 

  

  רישום השינוי בשווי ההוגן של האופציה. ב

  הכנסות מימון שאינן מריבית' ח  150  

  בגין מכשירים נגזריםנכסים '  ז    150

  

31.12.03  

  ית על אגרת החובתשלום הריב. א

  ח"אגעל  -הוצאות ריבית ' ח  7,500  

  מזומן'  ז    7,500

100,000*(5.5%+2%)=7,500 

  רישום השינוי בשווי ההוגן של האופציה. ב

  בגין מכשירים נגזריםנכסים ' ח  650  

  הכנסות מימון שאינן מריבית' ז    650

  

31.12.04  

  תשלום הריבית על אגרת החוב. א

  ח"אגעל  -הוצאות ריבית ' ח  9,500  

  מזומן'  ז    9,500

100,000*(7.5%+2%)=9,500 
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   : 5' דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

                                                 -)Interest Rate Cap(אופן הטיפול באופציה מסוג תקרה של שיעורי ריבית 

  )4  -המשך (  השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון ריבית

  

  רישום השינוי בשווי ההוגן של האופציה. ב

  הכנסות מימון שאינן מריבית' ח  75  

  בגין מכשירים נגזריםנכסים ' ז    75

 תקבול בגין האופציה. ג

  מזומן'  ח  500  

  בגין מכשירים נגזריםנכסים '  ז    500

(7.5%-7%)*100,000=500  

  04.31.12דוחות הכספיים ליום בהצגה 

  הצגה במאזן  .2

    925     בגין מכשירים נגזריםנכסים 

  100,000          אגרות חוב

  הצגה ברווח והפסד  .3

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור   

  הוצאות ריבית. ב  

  על איגרות חוב  9,500

  הכנסות מימון שאינן מריבית – 12ביאור   

  פעילויות למטרת מסחרבגין  . ב  

  1שירים נגזרים אחריםנטו בגין מכ) הוצאות(הכנסות   )75(

  יבויות לפי בסיסי הצמדהינכסים והתח -  16באור   .4

   דולר
 בגין מכשירים נגזריםנכסים  925

  אגרות חוב  100,000
  הפרש  )99,075(

  השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים  0
  כ כללי"סה  )99,075(

  

                                                      

תוצאות הנגזר שאינו מגדר סווגו לתת סעיף זה מתוך הנחה שהנגזר לא מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות  1

ALM) (אם הנגזר היה מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק היו מוצגות אותן תוצאות . של הבנק

: סעיףב" ילויות שאינן למטרות מסחר מפעילות במכשירים נגזריםהכנסות מימון שאינן מריבית בגין פע. "1.במסגרת סעיף א

  ."ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות "
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   :5'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

                                                 -)Interest Rate Cap( אופן הטיפול באופציה מסוג תקרה של שיעורי ריבית 

  )8 –המשך ( השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון ריבית

  

 האופציה יועדה כמכשיר המגדר שינויים בתזרימי המזומנים אשר ניתן לייחסם לסיכון שיעור –' חלק ב

  ריבית

 כשיעור ריבית העוגן שלו בהתייחס לכל חשיפות שערי LIBOR -חלפת הריבית השיעור הבנק מיעד את 

יפת הבנק לתזרימי הבנק ייעד את האופציה לגידור חש, ביום שבו הבנק רכש את האופציה. הריבית שלו

מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק מתירה לו . 7% -מזומנים משתנים כאשר שיעור ריבית העוגן גבוה מ

בהתאם לתיעוד שבוצע בתחילת , האופציה. לגדר את החשיפה של הבנק לשיעורי ריבית עוגן משתנים

  .  ריביתצפויה להיות בעלת אפקטיביות גבוהה בקיזוז סיכון שער ה, יחסי הגידור
  

  טיפול חשבונאי .1

  כללי

מדיניות הבנק היא שרק ערך המינימום של האופציה משמש  .האופציה תימדד לפי שווי הוגן

שינויים בערך הזמן של האופציה יוכרו ישירות בדוח רווח , לפיכך .למדידת אפקטיביות הגידור

  .והפסד

  פקודות יומן

1.1.2001  

  ח"הנפקת האג. א

  מזומן' ח  100,000  

  ח"אג'  ז    100,000

  רכישת האופציה. ב

  בגין מכשירים נגזריםנכסים ' ח  1,440  

  מזומן'  ז    1,440

  

31.12.01  

  תשלום הריבית על אגרת החוב. א

  ח" על אג– הוצאות ריבית' ח  7,560  

  מזומן'  ז    7,560

100,000*(5.56%+2%)=7,560 
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   :5'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

                                                 -)Interest Rate Cap( אופן הטיפול באופציה מסוג תקרה של שיעורי ריבית 

  )9 -המשך ( השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון ריבית

  רישום השינוי בשווי ההוגן של האופציה . ב

בגין פעילויות שאינן למטרות , הכנסות מימון שאינן מריבית'  ח  440  
   חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור, מסחר מפעילות במכשירים נגזרים

  נגזריםים בגין מכשירנכסים ' ז    440

  ך המינימום של האופציהלא חל שינוי בער, נובע משינוי בערך הזמן  - 440 =1,440-1,000

31.12.02  

  תשלום הריבית על אגרת החוב. א

  הוצאות ריבית' ח  7,000  

  מזומן'  ז    7,000

100,000*(5%+2%)=7,000 

  רישום השינוי בשווי ההוגן של האופציה. ב

בגין פעילויות שאינן למטרות , הכנסות מימון שאינן מריבית' ח  150  

חלק לא אפקטיבי ביחסי , םמסחר מפעילות במכשירים נגזרי

  גידור

   נגזריםיםבגין מכשירנכסים '  ז    150

.נובע אך ורק משינוי בערך הזמן של האופציההשינוי    

31.12.03  

  תשלום הריבית על אגרת החוב. א

  ח"אגעל  -הוצאות ריבית ' ח  7,500  

  מזומן'  ז    7,500

100,000*(5.5%+2%)=7,500 

  רישום השינוי בשווי ההוגן של האופציה. ב

בגין פעילויות שאינן למטרות , הכנסות מימון שאינן מריבית' ח  245  
חלק לא אפקטיבי , מסחר מפעילות במכשירים נגזרים

  ביחסי גידור

  בגין מכשירים נגזריםנכסים ' ח  650  

  )חלק אפקטיבי בגידור ( רווח כולל אחר–הון עצמי '  ז    895

והשינויים בערך המינימום של האופציה ברווח , יים בערך הזמן של האופציה מוכרים בדוח רווח והפסדהשינו

אף על פי , יש לשים לב כי בדוח רווח והפסד נרשמה הוצאה בגין השינוי בשווי ההוגן של ערך הזמן. כולל אחר

מוך מבין השווי ההוגן של הנגזר הסכומים הצבורים ברווח כולל אחר מוגבלים לנ. שהשווי ההוגן של הנגזר גדל

תזרימי המזומנים העתידיים החלק של השווי ההוגן של הנגזר הנדרש כדי לקזז את השינוי המצטבר באו ) 1,500(

 ). 895(הצפויים בגין העסקה המגודרת 
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   :5'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

                                                 -)Interest Rate Cap( אופן הטיפול באופציה מסוג תקרה של שיעורי ריבית 

  )10 -המשך ( השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון ריבית

  

31.12.04  

  תשלום הריבית על אגרת החוב. א

  ח"אגעל  -הוצאות ריבית ' ח  9,500  

  מזומן'  ז    9,500

100,000*(7.5%+2%)=9,500 

 תקבול בגין האופציה. ב

  מזומן'  ח  500  

   נגזריםיםבגין מכשירנכסים '  ז    500

(7.5%-7%)*100,000=500  

  הפסדסיווג מחדש מרווח כולל אחר לדוח רווח ו. ג

   רווח כולל אחר-הון עצמי '  ח  500  

  ח" על אג– הוצאות ריבית '  ז    500

  רישום השינוי בשווי ההוגן של האופציה. ד

הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות ' ח  605  

חלק לא אפקטיבי , מפעילות במכשירים נגזרים, מסחר

  ביחסי גידור

  בגין מכשירים נגזריםנכסים ' ז    75

  )חלק אפקטיבי בגידור ( רווח כולל אחר–הון עצמי '  ז    530

  

  04.31.12דוחות הכספיים ליום בהצגה 

  הצגה במאזן  .2

    925    יםבגין מכשירים נגזרנכסים 

  100,000          אגרות חוב

  925      רווח כולל אחר-הון עצמי 
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   :5'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

                                                 -)Interest Rate Cap( אופן הטיפול באופציה מסוג תקרה של שיעורי ריבית 

  )11 –המשך ( השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון ריבית

  

  רווח והפסד  דוח צגה בה  .3

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור   

  הוצאות ריבית. ב  

  על איגרות חוב  9,0001

  

)500(  

 הכנסות והוצאות ריביתפירוט ההשפעה של מכשירים נגזרים מגדרים על . ג

 הוצאות ריבית

    

  הכנסות מימון שאינן מריבית – 21ביאור   

  מפעילויות במכשירים נגזרים, נן למטרות מסחרפעילויות שאיבגין  . 1.א  

  חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור  )605(

  

  

)605(  

  חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור. ג

  גידורי תזרים מזומנים. ב

אשר הוצא לצורך הערכת , בגין מכשירים נגזרים) ההפסד(מרכיב הרווח 
  אפקטיביות הגידור

  

  דוח על השינויים בהון העצמי  .4

  פיםעוד
 )גרעונות(

  רווח כולל אחר מצטבר
ר ונטו בגין גיד) הפסדים(רווחים 

 תזרים מזומנים

 

 2003בדצמבר  31יתרה ליום  895 

 רווח נקי   8,395

נטו בגין גידור תזרים ) הפסדים(רווחים  530 
 מזומנים

נטו בגין גידור תזרים ) פסדיםה(רווחים  )500( 
  מזומנים שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד

   2004 בדצמבר 31 יתרה ליום  925 

  יבויות לפי בסיסי הצמדהינכסים והתח -  16באור   .5

   דולר

 בגין מכשירים נגזריםנכסים  925

  אגרות חוב  100,000

  הפרש  )99,075(

  השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים  0

  כ כללי"סה  )99,075(

  

                                                      

1 9,500-500=9,000  
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אופן :      6'  דוגמא מס– יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

  )1 –המשך ( ח" השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון מט-ח "בחוזה פורוורד מטהטיפול 

  

   עסקת הפורוורד לא יועדה כמכשיר מגדר-' חלק א

  הטיפול החשבונאי .1

  כללי

עסקת הפורוורד תוצג במאזן בהתאם לשווייה ההוגן , הפורוורד לא יועדה לגידורבהנחה כי עסקת 

  .והשינויים בשווייה ההוגן יזקפו לדוח רווח והפסד באופן שוטף

  

  )בדולרים (פקודות יומן

  /99/71  

  100,000                    מזומן: ח  .1

  100,000                      ח"אג: ז    

  רישום אגרת החוב במטבע זר במונחי דולר

  /00/603        

  10,571        ח"על אג -  ריבית הוצאות:  ח  .  2

  10,571                      ח"אג:  ז    

571,101.11.0098,96(    ח"צבירת ריבית על האג =⋅⋅(   

  

  נטו,  הפרשי שער–הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר :  ח  .3

      5,708  

      5,708                      ח"אג:  ז    

098,96)040604383.11.1(708,5(   ח "הפרשי שער בגין האג =−⋅(   

  

  9,328              בגין מכשירים נגזריםנכסים : ח  .4

  9,328           הכנסות מימון שאינן מריבית: ז    

  רישום השינוי בשווי ההוגן של עסקת הפורוורד
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:      6'  דוגמא מס– יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

  )2 –המשך ( ח" השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון מט-ח "בחוזה פורוורד מטהטיפול אופן 

  )כל הנתונים מוצגים בדולרים (30.6.00הצגה בדוחות הכספיים ליום 

  מאזן  .2

  116,279      ח"אג        9,328  ן מכשירים נגזרים בגינכסים

  דוח רווח והפסד  .3

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור 

   ריביתהוצאות. ב

  10,571                  על אגרות חוב

   הכנסות מימון שאינן מריבית– 21ביאור

   בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר. 3.א

    5,708               נטו, הפרשי שער        

  פעילויות למטרת מסחרן בגי. ב

  9,328   1נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים) הוצאות(הכנסות 

   נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה– 16ביאור   .4

  חישובי עזר

  :לקבל) FC (חוץשווי הוגן של מטבע ה

552,116
099354.1

1.179.766,154
4

=
⋅

  

  :שווי הוגן של הדולרים לשלם

  224,107
12.1

74.718,168
4

=  

   נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה– 16ביאור 

  דולר FC כ"סה

 נכסים   

 ים בגין מכשירים נגזרנכסים    9,328  9,328

  התחייבויות     
  ח"אג   116,279  116,279

  הפרש   )106,951(  )106,951(
  השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים     
  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים  )107,224(  107,224 0

   כלליכ"סה  )107,224(  273  )106,951(
  

                                                      
 תוצאות הנגזר שאינו מגדר סווגו לתת סעיף זה מתוך הנחה שהנגזר לא מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות 1

ALM) (אם הנגזר היה מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק היו מוצגות אותן תוצאות . של הבנק
" הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר מפעילות במכשירים נגזרים. "1.אבמסגרת סעיף 

  ."ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות : "סעיףב
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 669-  100.7' עמ כספי שנתי                                                                                                          וחד                              

  

 

  

:      6'  דוגמא מס– יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

  )7 –המשך ( ח" השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון מט-ח "בחוזה פורוורד מטהטיפול אופן 

של , עילותבמונחי מטבע הפ,  עסקת הפורוורד יועדה לגידור התנודתיות של תזרימי המזומנים- ' חלק ב

  התחייבות במטבע חוץ

במונחי מטבע הפעילות של , המזומניםהבנק מייעד את עסקת הפורוורד לגידור התנודתיות בתזרימי 

  . ע חוץההתחייבות במטב של ,1 )הדולר האמריקאי(הבנק 

  הטיפול החשבונאי .1

  כללי

  . בהתאם לשוויה ההוגןבמאזן עיסקת  הפורוורד תוצג 

, ח ושל עיסקת הפורוורד"מועד הפרעון  והסכום  של האג,    סוג המטבעמאחר וקיימת התאמה  בין

 של  ההוגן י השינויים בשוו, לפיכך .הבנק מסיק כי לא יווצר חוסר אפקטיביות ביחסי הגידור

מסעיף זה יועבר מרכיב הפרשי .  רווח כולל אחר להון העצמי כמרכיב של עיסקת הפורוורד ייזקפו

יישאר רק סכום ההתאמה לשווי הוגן רווח הכולל האחר ב.  לרווח והפסדוהרבית לפי צבירה, השער

  ). ההפרש בין שווי הוגן לבין בסיס צבירה של עיסקת   הפורוורד(

  )בדולרים (פקודות יומן

  /99/71  

  100,000               מזומן.ח  .1

  100,000                  ח" אג.ז    

  רישום אגרת החוב במטבע זר במונחי דולר

  /00/630        

  10,571  ח"על אג - ריבית הוצאות  .ח  .  2

  10,571                  ח"  אג.ז    

571,101.11.0098,96(   ח"צבירת ריבית על האג =⋅⋅(   

   –הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר   .ח  .3

  5,708            נטו, הפרשי שער  

      5,708                  ח"  אג.ז    

098,96)040604383.11.1(708,5(   ח "הפרשי שער בגין האג =−⋅(   

                                                      

אשר , פעילות שבה בנק בישראל. אשר מטבע הפעילות שלו הינו הדולר האמריקאי) ב"בארה(זו מתייחסת לבנק מגדר  הדוגמ  1

מחליף חשיפה לשינויים בשער חליפין של מטבע חוץ כלשהו בחשיפה לשער , מטבע הפעילות שלו הינו השקל הישראלי

  .אינה פעילות גידור מטבע חוץ הכשירה לחשבונאות גידור, האמריקאיהחליפין של הדולר 
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 669 - 100.8 'עמ שנתי                                                                                                                                דוח כספי 

  

:      6'  דוגמא מס– יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור

  )8 –המשך ( ח" השפעת גידור תזרים מזומנים של סיכון מט-ח "בחוזה פורוורד מטהטיפול אופן 

  9,328                    בגין מכשירים נגזריםנכסים . ח  .   4

                   9,328       רווחים נטו בגין גידור תזרים מזומנים–) OCI(חר רווח כולל א. ז              

  . רשום הנגזר בהתאם לשווי הוגן ורשום החלק האפקטיבי ברווח כולל אחר

                    –) OCI(רווח כולל אחר . ח.       5  
  5,251  רווחים נטו בגין גידורי תזרים מזומנים שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד    

                        1457           ח"על אג - ריבית הוצאות.           ח  

   –הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר .                            ז  

  5,708              נטו, הפרשי שער                

  :לרווח והפסד כדי" רווח כולל  אחר"סיווג מחדש מ

    11.028%ח לתשואה בדולרים של     "ת הוצאות הרבית על האגלהגדיל א. א

  ח"לקזז את הפרשי השער שנצברו על האג. ב

בדוגמה זו הסיווג מחדש מרווח כולל אחר מצטבר שווה לשינוי בבסיס הצבירה של : הערה
  :הפורוורד בשנה

251,5:                 30.6.00פורוורד לפי בסיס צבירה ליום   
11028.1

74.718,168

1.1

1.179.766,154
44
=−

⋅
  

  0            :      1.7.99פורוורד לפי בסיס צבירה ליום   

  5,251:                                                  שינוי במשך השנה  

  )כל הנתונים מוצגים בדולרים (30.6.00הצגה בדוחות הכספיים ליום 

  מאזן                                                                                   .2

  116,279                  ח        "                            אג9,328  םבגין מכשירים נגזרינכסים 

   4,077     מצטבר  רווח כולל אחר  -הון                                                                                               

  דוח רווח והפסד  .3

  ריביתהכנסות והוצאות  – 20ביאור 

  בגין התחייבויות  . ב

  2 11,028     על איגרות חוב                                                         

  הכנסות והוצאות ריביתרים על פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגד.  ג

  457    הוצאות ריבית

   הכנסות מימון שאינן מריבית– 21ביאור 

  בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר. 3.א

  03      נטו, הפרשי שער  

    4ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות מימון שאינן מריבית  

  )5,708(    בגין הפרשי שער) הכנסות(הוצאות     

                                                      

1  457571,10%028.11000,100 =−⋅ 

 2   457+10,571  

3 5,708-5,708  

  יינתן גילוי כאשר הסכום מהותי 4
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  :7'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )2 -המשך ( ח" גידור שווי הוגן של סיכוני ריבית ומט–) IRX(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית בין מטבעות 

   חוזה ההחלפה לא מיועד כמכשיר מגדר–' חלק א

  הטיפול החשבונאי .1

  כללי

  .וצג בשווי הוגן והשערוך שלו לשווי ההוגן ייזקף לדוח רווח והפסד באופן שוטף  יIRX-ה

  :פקודות יומן

  :ח באירו במונחי דולר"רישום האג - 3.1.2001

     102                              מזומן: ח

  102               ח" אג-התחייבויות: ז  

102=100*1.02  

31.12.01 :   

  :ח"צבירת הפרשי שער בגין האג

  נטו,  הפרשי שער–הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר :  ח
  5.23  

  5.23                          ח" אג-התחייבויות:  ז  

5.23=100-102*1.0723  

  :ח"תשלום ריבית על האג

  6.091    ח" על אג-   הוצאות ריבית: ח

    6.091                                          מזומן: ז  

6.091=100*5.68%*1.0723  

  :XIR- הפקודות יומן בגין 

  :IRX-רישום השינוי בשווי ההוגן של ה

  5.333             נגזריםיםבגין מכשירנכסים : ח

  5.333    הכנסות מימון שאינן מריבית: ז  

  :IRX -תשלום נטו בגין ה

  0.576    הכנסות מימון שאינן מריבית: ח

        0.576                                            מזומנים: ז  

  

102* (6.00 %+0.536 %   )= 6.667  

   :הפרש בין

  תשלום הוצאות ריבית על הרגל הדולרית

  קבלת הכנסות ריבית על רגל האירו  100*07231.*685.% = 0916.

  תשלום נטו בפועל 0.576
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 669 - 101.3 'עמ              דוח כספי שנתי                                                                                                                   

  

  

  :7'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )3 –המשך ( ח" גידור שווי הוגן של סיכוני ריבית ומט–) IRX(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית בין מטבעות 

  )כל הנתונים מוצגים במיליוני דולרים (31.12.01הצגה בדוחות הכספיים ליום 

  מאזן  .2

  בגין מכשירים נגזריםנכסים   5.333

  ח"אג-התחייבויות  107.23

  דוח רווח והפסד  .3

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור   

   על אגרות חוב-ריבית הוצאות . ב  6.091

   הכנסות מימון שאינן מריבית– 21ביאור   

  נטו,  הפרשי שער–מפעילויות שאינן למטרת מסחר . 3.א  5.23

  

4.757 1   

  מפעילויות למטרת מסחר. ב

  2נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים) הוצאות(הכנסות 

   נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה– 16ביאור    .4

    דולר  אירו  כ"סה

  

5.333  

  

5.333  

  

0  

  נכסים

  בגין מכשירים נגזריםנכסים 

  

)107.230(  

  

)107.230(  

  

0  

  התחייבויות

  ח"אג

)101.897(  

  

        0          

)101.897(  

  

102  

0  

  

)102(  

  הפרש

  מכשירים נגזרים שאינם מגדרים

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים 

  כ כללי"סה  )102(  0.103  )101.897(

  

                                                      

1 5.333-0.576= 4.757  
 תוצאות הנגזר שאינו מגדר סווגו לתת סעיף זה מתוך הנחה שהנגזר לא מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות 2

ALM) (אם הנגזר היה מהווה חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק היו מוצגות אותן תוצאות . של הבנק
" עילויות שאינן למטרות מסחר מפעילות במכשירים נגזריםהכנסות מימון שאינן מריבית בגין פ. "1.במסגרת סעיף א

  ."ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות : "סעיףב
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 669  -101.8 'עמ כספי שנתי                                                                                                          דוח                              

  

  

  :7'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )8 –המשך ( ח" גידור שווי הוגן של סיכוני ריבית ומט–) IRX(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית בין מטבעות 

 31.12.01:  

  ח"הטיפול באג  .א

  :31.12.01ח ליום "יתרת האג: חישוב עזר

ככל הנראה כתוצאה מהפרשי , 107.264ל הינה "צאה המתקבלת מהחישוב הנהתו: הערה

 . נלקחו הנתונים המקורייםהמקורית רך ההתאמה לדוגמא ולצ. עיגול

  ח"ניתוח התנועה ביתרת האג

  102           :ח "יתרת פתיחה אג  

   = 1.0723 * 5.68% * 100  6.091              צבירת ריבית

  )(6.091            תשלום ריבית  

  SPOT:        5.23     =102 - 100 * 1.0723 -יערוך לפי שער הש  

  EUR:    .0350 - שינוי בשווי המיוחס לשינוי בריבית ה  

 107.265         :ח"יתרת סגירה אג  

 5.265    : המיוחס לסיכונים המגודריםתקופהבשווי ההוגן של החוב בהשינוי סך 

 פקודות יומן

  :ח"תשלום הריבית בגין האג

  6.091         על אגרות חוב- ות ריביתהוצא. ח  

 6.091                  מזומן. ז    

    ח בגין הסיכונים המגודרים"התאמת הערך המאזני של האג

  שיערוך לפי שער הספוט   

  5.23  נטו ,  הפרשי שער–הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרת מסחר . ח  

  5.23                   אגרות חוב-התחייבויות. ז    

  :EUR - בשווי הנובע משינוי בריבית השינוי   

  0.035           על אגרות חוב- הוצאות ריבית . ח  

  0.035           אגרות חוב-התחייבויות. ז     

265.107
%)52.0%151.51(

0723.1*100

%)52.0%151.51(

%68.5*0723.1*100
4i

4

1
=

++
+

++
∑
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 669 - 101.9 'עמ                                                                                                                                דוח כספי שנתי      

  

 

  

  :7'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )9 –המשך ( ח" גידור שווי הוגן של סיכוני ריבית ומט–) IRX(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית בין מטבעות 

  

 IRX -פקודות יומן בגין ה  .ב

  IRX -רישום השינוי בשווי ההוגן של ה

  5.333            יםבגין מכשירים נגזרם נכסי. ח

    0.035   ) ריביתמרכיב אפקטיבי בגידור(ח " על אג-הוצאות ריבית . ז  

   –הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר . ז  

  5.23    )מרכיב אפקטיבי בגידור שער חליפין(  נטו,     הפרשי שער  

  – פעילויות שאינן למטרות מסחר הכנסות מימון שאינן מריבית בגין .ז  

   0.068                חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור  

  

  IRX -תשלום נטו בגין ה

    0.576       ח" על אג– התחייבויות הוצאות ריבית. ח

  0.576                  מזומן. ז  

  

102* (6.00 %+0.536 %   )= 6.667  

   :הפרש בין

  תשלום הוצאות ריבית על הרגל הדולרית

  קבלת הכנסות ריבית על רגל האירו  100*07231.*685.% = 0916.

  תשלום נטו בפועל 0.576
  

 USDמחושבות בהתבסס על ריבית , 20' ח בביאור מס"שיוצגו בגין האג הריביתסך הוצאות 

LIBOR הוצאת ריבית האירו הקבועה על אגרת החוב. ליון דולרימ 102 על 0.536% בתוספת ,

על מנת , IRXמותאמת על ידי התשלום נטו בגין ה , המתורגמת למטבע הפעילות הדולרי של הבנק

בעסקת החלפת הריביות בין  הגלומה )LIBOR +0.536%(לשקף את הריבית הדולרית המשתנה 

  . המטבעות

    ):IRX+ ח "אג( 20' ח בביאור מס" האגשיוצגו בגין ריביתהסך הוצאות , לפיכך

   6.667  =6.091+0.576+0.035-0.035  
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  :7'  דוגמא מס-יישום הוראות הדיווח לציבור בדבר חשבונאות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור 

  )10 –המשך ( ח" גידור שווי הוגן של סיכוני ריבית ומט–) IRX(אופן הטיפול בחוזה החלפת ריבית בין מטבעות 

 )כל הנתונים מוצגים במיליוני דולרים (31.12.01הצגה בדוחות הכספיים ליום 

  מאזן  .2

    בגין מכשירים נגזריםנכסים   5.333

     אגרות חוב-התחייבויות  107.265

  דוח רווח והפסד  .3

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור   

  

6.6671  

  בגין התחייבויות. ב

             על אגרות חוב

  פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות והוצאות ריבית. ג  

             הוצאות ריבית )0.5412(

  הכנסות מימון שאינן מריבית – 21 ביאור  

  

0.0683  

  מפעילות במכשירים נגזרים, מפעילויות שאינן למטרות מסחר .1.א

  )להלן' ראה ג(חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור 

  חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור. ג  

  גידורי שווי הוגן

  ביות של הגידורים          חוסר האפקטי  0.068

  מימון שאינן פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות   

  4מריבית

  בגין הפרשי שער) הכנסות(הוצאות   5.23

   נכסים והתחיבויות לפי בסיסי הצמדה– 16ביאור    .4

    דולר  אירו  סך הכל

  

5.333  

  

5.333  

  נכסים  

   נגזריםיםבגין מכשירנכסים 

  

107.265  

  

107.265  

  

0  

  התחייבויות

  אגרות חוב

  הפרש  0  )101.932(  )101.932(

  

0  

  

102  

  

)102(  

  מכשירים נגזרים מגדריםהשפעת 

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים 

  כ כללי"סה  )102(  0.068  )101.932(

  

                                                      

1 6.667=0.035-0.035+0.576+6.091  

2 -0.541 =0.035-0.576  

3 0.068 =0.035-5.23- 5.333   

 .ההשפעה נון של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות מימון שאינן מריבית הינה מהותיתאור ינתן כאשר הבי 4
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סיכון ,  הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומיםדוגמאות ליישום שאלות ותשובות ו– א"נספח י

  אשראי והפרשה להפסדי אשראי  

חובות נספח זה כולל שאלות ותשובות ודוגמאות הממחישות את יישום הוראות הדיווח לציבור בנושא 

  :ןכמפורט להל, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, פגומים

  .סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי,  שאלות ותשובות בנושא חובות פגומים–' חלק א

  . חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראיהוראות הדיווח לציבור בנושא   דוגמאות ליישום–' חלק ב

  

  סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, שאלות ותשובות בנושא חובות פגומים -א "לנספח י' חלק א

 זה נכללו תשובות לשאלות שנשאלו על ידי תאגידים בנקאיים בעת הדיונים באימוץ בהוראות בנספח

ב לטיפול בחובות פגומים והפרשה להפסדי "תקני החשבונאות המקובלים בארהשל הדיווח לציבור 

  . אשראי

 )30, א29סעיפים (הגדרת חוב פגום . א

  : שאלה .1

עומד בכל התנאים של ההסכם גם אם החייב , האם חוב בעייתי שאורגן מחדש יחשב חוב פגום

 ?החדש

   :תשובה

לגבות את כל יוכל התאגיד הבנקאי לא שצפוי כי מאחר , חוב בעייתי שאורגן מחדש יסווג כחוב פגום

שהתאגיד הבנקאי יוכל צפוי גם אם , זאת. הסכומים לפי התנאים החוזיים של ההסכם המקורי

בהקשר זה יש לציין שאם יתקיימו . ם של ההסכם החדשלגבות את כל הסכומים לפי התנאים החוזיי

וינתן לו , ניתן יהיה להפסיק לטפל בחוב כחוב שאינו צובר הכנסות ריבית. ה.2. 30התנאים בסעיף 

   .גילוי כחוב פגום שצובר הכנסות ריבית

 ).א.1. 30סעיף  (חוב מובטח היטב

   :שאלה .2

הניכויים המותרים צויינו במפורש לא . 1. 30בסעיף חוב מובטח היטב במסגרת ההתייחסות למדוע 

מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת " בדבר 313 ת ניהול בנקאי תקין מספר בהורא5לפי סעיף 

 ."לווים

   :תשובה

יתכנו .  הינו חוב מובטח היטב313 להוראה 5בסעיף שנימנו  תחוב מובטח במלואו על ידי הביטחונו

  .ה זוגם ביטחונות אחרים שיתאימו להגדר

   :שאלה .3

האם לא ניתן להגדיר חוב ? בערבותאו בשיעבוד על רכוש במלואו האם נדרש שחוב יהיה מובטח 

 .או ביטחון חלקי, )שיעבוד וערבות(של שני אלה שילוב יש היטב חוב שבגינו כמובטח 

   :תשובה

וב ככל הנראה ניתן להתייחס לחוב כח, ב"למרות שלא נמצאה התייחסות מפורשת לסוגיה בארה
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כאשר יש ביטחון חלקי לא , בכל מקרה. ערבות ושיעבוד: בטחונותמובטח היטב כאשר יש שילוב של 

  .ניתן להתייחס לחוב כאל חוב מובטח היטב

  .)א.1. 30סעיף (גביה חוב בהליכי 

  :שאלה .4

 נשלח מכתב התראה על ידי ?  כאשר הטיפול מועבר ליחידת הגביה של הבנק?מתי מתחיל הליך גביה

 ?או עם הגשת תביעה ?ד"עו

  : תשובה

כדי שחוב יוכל להיות מוגדר כחוב בהליכי גבייה נדרשת רמה סבירה של וודאות לגבי מועד הגביה 

נדרש שיתקיימו תנאים נוספים מעבר לעובדה שהבנק התחיל בהליך משפטי או , לפיכך. והסכום

ניות למימוש או תפיסה של שגובשו תוכ, עצם העובדה שהתחילו מאמצי הגבייה. גיבש תוכנית לגבייה

. לא מאפשרת לחוב להיות מוגדר כחוב בהליכי גבייה, כשלעצמה, ביטחון או שמתוכנן ארגון מחדש

כדי שחוב יחשב חוב בהליכי גביה נדרשות ראיות לכך שגביית הסכומים בפיגור במלואם , בנוסף

  . תתרחש בעתיד הקרוב

 .)ו.1. 30סעיף (כפגום של חוב החזרה מסיווג 

   :להשא .5

 חוב פגום יכול לחזור ולהיות מסווג כחוב שאינו פגום .ו.1. 30בסעיף בתנאים מסוימים שפורטו 

גם , כאשר החייב משלם את הסכום המלא של תשלומי הקרן והריבית התקופתיים לפי תנאי החוזה

 ?כיצד יתכן שלקוח משלם את התשלום כסדרו ובכל זאת יש פיגור. אם נותרו סכומים בפיגור

   :בהתשו

אך עדיין , שקייםמקטין את הפיגור הגדול ואולי אפילו ,  כסדרולקוח שפיגר החל לפרוע את החוב

 .נותר פיגור

   :שאלה .6

 חוב פגום יכול לחזור ולהיות מסווג כחוב שאינו פגום כאשר אין בגינו סכומים  .ו.1. 30לפי סעיף 

כאשר בוצע ארגון . לפי תנאי החוזהוהבנק צופה פרעון של הקרן הנותרת והריבית בשלמותם , בפיגור

נדרש שיהיה צפוי פרעון של הקרן הנותרת והריבית בשלמותם לפי תנאי האם , מחדש של חוב בעייתי

 ? חדש שנוצר כתוצאה מארגון מחדשהחוזה לפי תנאי המקורי או החוזה ה

   :תשובה

יתקיימו התנאים בסעיף חוב בעייתי בארגון מחדש יסווג כחוב פגום עד אשר , לאור הגדרת חוב פגום

כל חוב שעבר ארגון מחדש של חוב , לפיכך. ביחס להסכם המקורי, להחזרה מסיווג פגום .ו.1. 30

 .בעייתי וטרם נפרע במלואו יוגדר כחוב פגום

 :לעניין זה ראוי לציין

לשוב ולצבור הכנסות ריבית יהיה ניתן שקיומם נדרש כדי שמפורטים תנאים   .ה.2. 30בסעיף  .6.1

, לפיכך חובות בעייתיים בארגון מחדש שיעמדו בהסכם החדש. חוב בעייתי בארגון מחדשבגין 

ראה גם גילוי (יסווגו כחובות פגומים שצוברים הכנסות ריבית , בהתקיים תנאים מסוימים

 ). 4.ב.4בביאור 
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לתת גילוי לחובות בעייתיים שאורגנו לא נדרש , שבתנאים מסוימים, נקבע .5.א30בסעיף  .6.2

 . שנים קודמותמחדש ב

 )סעיף הגדרות(הגדרת חוב בעייתי בארגון מחדש . ב

   :שאלה .7

למשל להחליף הלוואה שקלית (כאשר הוסכם עם הלקוח לשנות את מגזר ההצמדה של חוב 

 ? האם ראוי להגדיר את החוב כחוב בעייתי בארגון מחדש, )בהלוואה דולרית

   :תשובה

כדי לבחון האם מדובר בחוב , עיף ההגדרותבהתאם להגדרת ארגון מחדש של חוב בעייתי בס .7.1

האם , ואם כן, הבנק נדרש לקבוע האם החייב נמצא בקשיים פיננסיים, בעייתי שאורגן מחדש

  . הבנק העניק לחייב ויתור

, אין מדובר בארגון מחדש של חוב בעייתי, כאשר הארגון מחדש אינו נובע מקשיים פיננסיים .7.2

 . רלבנטיולכן השינוי של מגזרי ההצמדה אינו

בהנחה שהארגון מחדש נובע מקשיים פיננסיים מתחייבת בדיקה האם במהלך הארגון מחדש  .7.3

ם אחרים הוא לא היה אשר בתנאי) Concession(ויתור לחייב התאגיד הבנקאי מעניק  "...

 ".להעניקשוקל 

יבית בשיעור ר,  הארכת מועד הפרעון של חוב"..., בין היתר, ארגון מחדש של חוב יכול לכלול .7.4

 ".סיכוניםלחוב חדש עם אותם הנוכחי בשוק הנמוך משיעור הריבית 

  : שאלה .8

 לארגון מחדש כאשר תנאי ההלוואה המקורית לא תנחשבשל חוב מדוע קבלת רכוש כפרעון 

 ? משתנים

   :תשובה

מסיבות כלכליות או , מונח ארגון מחדש של חוב בעייתי מתייחס לפעולה שבה הבנקה .8.1

 ויתור אשר בתנאים אחרים חייבמעניק ל, חייביים פיננסיים של המשפטיות הקשורות לקש

 .שקולהוא לא היה מסכים ל

מסכים , ח"ש' מ 20 עם יתרת חוב של חייבבשל קשיים פיננסיים של , מצב שבו בנק, לפיכך .8.2

מתאים , ח"ש'  מ5בתמורה לקבלת רכוש ששוויו , ח"ש' מ 10 בסך החייבלוותר על חוב של 

ברור שהבנק לא יגבה את כל הסכומים  כזה במצב.  של חוב בעייתילהגדרת ארגון מחדש

ולמדוד פרטנית ,  לכן יש להגדיר את יתרת החוב כחוב פגום.בהתאם לתנאי החוזה המקורי

 . את ההפרשה הדרושה להפסדי אשראי

מובהר שבכל מקרה של  בסעיף זה 1ובהערת שוליים מספר , 3. א30שבסעיף לעניין זה נציין כי  .8.3

לאחר , חוב תמורת נכסים שנתפסושל בו בנק מוותר על חלק ש מחדש של חוב בעייתי ארגון

 את יתרת 114יש למדוד פרטנית לפי תקן , הפחתת השווי ההוגן של הנכסים שנתפסו מהחוב

 .גם אם לא שונו מועדי הפרעון ושיעור הריבית לגבי יתרת החוב, זאת. החוב שנותרה
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הגילוי העיקרי , ותר על חלק של חוב תמורת נכסים שנתפסושבו בנק מוראוי לציין כי במצב  .8.4

 :יהיה בדוח הכספישנדרש 

 ).ב.4מתכונת ביאור  (.20. א29גילוי לחוב הפגום שנותר לפי סעיף  .8.4.1

 .)4.ב.4מתכונת ביאור  (.א.5 .א30לפי סעיף , גילוי ליתרת החוב בארגון מחדש .8.4.2

 .הם סווגו בסעיף נכסים אחריםאם , )4.(א.35לפי סעיף , גילוי ליתרת הנכסים שנתפסו .8.4.3

   :שאלה .9

שמחליפה חוב פגום ', נדרש בתנאים מסוימים להכיר בהלוואה חדשה לצד ג. 4. א30בהתאם לסעיף 

, במה ההלוואה החדשה שונה מכל הלוואה אחרת. ולמדוד אותה לראשונה לפי שווי הוגן, קיים

 ?ומדוע היא נמדדת לראשונה לפי שווי הוגן

   :תשובה

 יהלפי שווילראשונה אותה גם  לכן יש למדוד .חדשה אינה שונה מכל הלוואה אחרתההלוואה ה

יותר בהאמדן הטוב , ניתנת לפי תנאי שוקיא בהנחה שה,  אחרתההלוואבכל . ההוגן במועד יצירתה

שנרשמים בחובות .  ההוגן של ההלוואה במועד יצירתה הינו סכום המזומן שהלווה מקבלהלשווי

החוב (ולכן יש להעריך את השווי ההוגן של הנכס שהתקבל , לא עובר מזומן, םבמקום חובות קודמי

  ).החדש

 )ב30 סעיף(נכסים שנתפסו . ג

   :שאלה .10

… תאגיד בנקאי אשר קיבל מחייב כפרעון מלא של חוב חייבים מצד שלישי "נקבע כי . ב30בסעיף 

' שיקים ושטרות של צד גהאם ". יטפל בנכסים שהתקבלו לפי שוויים ההוגן במועד הארגון מחדש

 ?)"חייבים מצד שלישי"מהווים (נכסים שנתפסו שהתקבלו מלווה כפרעון של חוב יטופלו כ

   :תשובה

 .הםהוגן שלהשווי הלפי יש למדוד לראשונה את השטרות והשיקים . כן

   :שאלה .11

 ? ן"שאינם נכסי נדל, כיצד נדרש לטפל חשבונאית לאחר התפיסה בנכסים

    :תשובה

התאגיד הבנקאי יטפל בנכסים , לאחר ארגון מחדש של חוב בעייתי. 5. ב30עיף בהתאם לס .11.1

באופן זהה לו הנכסים , שאינם נכסים עם תקופת שימוש ארוכה, שהתקבלו כפרעון של חוב

  .היו נרכשים במזומן

 במועד התפיסה התאגיד הבנקאי ירשום ',ם התקבלו מניות סחירות של צד גא, כך למשל .11.2

וימדוד אותן לאחר מכן לפי הכללים המקובלים לגבי מדידת מניות , ות ערךאותן בסעיף נייר

 ). וימדדו בהתאם, ככל הנראה יסווגו לתיק הזמין למכירה(שנרכשו במזומן 

   :שאלה .12

שווי הוגן בניכוי הוצאות (ן שהתקבלו לפי הנמוך מבין עלותם "נדרש למדוד נכסי נדל. ב30בסעיף 
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באיזו . י ההוגן שלהם בניכוי הוצאות מכירה למועד הדיווחלבין השוו) מכירה במועד התפיסה

יהיה צורך ,  לכאורה,האם? הוגן בניכוי הוצאות מכירה כאמורהשווי את הד ותדירות נדרש למד

 ?דוח כספי  לפני כל שמאות כל רבעוןלהזמין 

   :תשובה

שת אם לא נדר. הבנק אחראי לנתונים שמפורסמים בדוחות כספיים שנתיים ורבעוניים .12.1

או חוות , על הבנק לבחון האם נדרשת הערכת שמאי, במפורש הערכה של מומחים חיצוניים

 . בתדירות רבעונית) לא רק בהתייחס לחובות פגומים(דעת ממומחה אחר 

תוך , על הבנק לשקול האם ניתן להסתמך על הערכות שווי שבוצעו בתקופות קודמות .12.2

שנתי או  (ועד למועד הדיווחעריכתן ד  לשינויים בתנאים הכלכליים שחלו ממועןהתאמת

במקום , הערכת שווי מעודכנתיבקשו מהמעריך החיצוני לעתים קרובות בנקים . )רבעוני

יתכן שבדוחות רבעוניים . לנסות ולהעריך בעצמם את השפעת השינויים בתנאים הכלכליים

 ).במידה ואכן כך(ניתן יהיה להסתפק במכתב מהשמאי שלא חל שינוי משמעותי 

  

 )א29סעיף  (טיפול חשבונאי בירידת ערך של חוב. ד

  .)6.א29סעיף (הפסדי אשראי חובות שנדרש לבחון לגביהם הפרשה פרטנית ל

   :שאלה .13

לא חל על חובות אשר נמדדים לפי שווי הוגן או לפי הנמוך שבין . א29מצויין שסעיף . 6.א29בסעיף 

הנמוך שבין עלות או גן ואיזה חובות נמדדים לפי איזה חובות נמדדים לפי שווי הו. עלות או שווי הוגן

 ?שווי הוגן 

 :תשובה

לחובות שנמדדים לפי כללי חשבונאות מקובלים לפי שווי הוגן או לפי הנמוך שבין הכוונה  .13.1

  .הלוואות שעומדות למכירהכגון , עלות או שווי הוגן

בין , הוגן יש להשתמשראוי לציין כי בהגדרת שווי הוגן בהוראותינו נקבע כי בהערכת השווי ה .13.2

 .בהערכות לאי קיום תנאי עיקרי בהסכם האשראי, השאר

 מדידת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

  : שאלה .14

מחייב הערכה של תזרימי המזומנים , א29לפי סעיף , חישוב ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי

יש , למעט במקרים חריגים, באשראי פגום. הצפויים הן מבחינת הסכומים והן מבחינת מועד קבלתם

לפיכך רצוי ". פגום"במיוחד בשלבים המוקדמים של סיווג החוב כ, קושי רב לבצע הערכות כאלו

מעבר לשלוש השיטות שפורטו , לאפשר לבנק להעריך את הפסדי האשראי הצפויים בשיטות נוספות

 .בהוראה

  

  

  



                                                         )  4/11] (1[הוראות הדיווח לציבור :  על הבנקיםהמפקח

 .669-103 5' עמ      כספי שנתידוח             

  

  

  : תשובה

רשת להפסדי אשראי בגין חוב נקודת המוצא הבסיסית של קביעת האמדן של ההפרשה הנד .14.1

למשל , פגום הינה היכולת של התאגיד הבנקאי לאמוד את תזרים המזומנים הצפוי בגין החוב

 . או ממימוש צפוי של בטחונות/ו, התזרים הצפוי מפעילות העסק

לצרכי ניהול , בראש ובראשונה, ויישומן הכרחי, הערכות כאמור הנן הבסיס לניהול אשראי .14.2

 .חשבונאי אמור לשקף את אופן הניהול כאמורהטיפול ה. הבנק

איננו מוכנים לאמץ שיטה נוספת לקביעת ההפרשה להפסדי אשראי המבוססת על פרמטרים  .14.3

שאינן מגובות באמדנים כמותיים , "תחושות"עם הלקוח ו" היכרות"כגון , ערטילאיים

 . מבוססים

   :שאלה .15

פייני סיכון דומים לצורך מדידת  קיימת אפשרות לצרף חובות פגומים עם מא.12.א29סעיף ב

  ? כאמור מנחים לקביעת מאפייני סיכון הקווים ה מהם .ההפרשה להפסדי אשראי

   :תשובה

 .ב"מאחר ולא מצאנו התייחסות מפורשת לנושא בארה, לא הצענו קוים מנחים .15.1

, שכל אחד מהם זוהה כפגום, להלן דוגמאות אחדות למקרים שבהם לא ראוי לצרף חובות .15.2

 :ידת הפרשה להפסדי אשראי לצורך מד

חובות מובטחים : כגון, חובות שמדורגים פנימית על ידי הבנק בדירוג אשראי שונה .15.2.1

 ;במלואם וחובות שאינם מובטחים כלל

: כגון, הפועלים בסביבה כלכלית שונה) משתכנים: למשל(חובות של לווים דומים  .15.2.2

  .ל" חו–ישראל 

   :שאלה .16

לצורך מדידת מספר חובות בעלי מאפייני סיכון משותפים של  ף צירוןבי, והמעשיהמושגי , מה השוני

 לפי לבין בחינת הצורך בהפרשה קבוצתית, .12.א29ההפרשה שמחושבת על בסיס פרטני לפי סעיף 

כאמור סותר לכאורה את החובה להעריך של מספר חובות צירוף האם : לשון אחרת? .ב29סעיף 

 ? הפסדי אשראי ברמה פרטנית

   :תשובה

 שניתן יהיה לצרף מספר חובות בעלי מאפייני סיכון משותפים לצורך מדידת ההפרשה בכדי .16.1

לגבי כל חוב שנכלל בקבוצת ולקבוע בנפרד הבנק נדרש תחילה לבדוק , על בסיס פרטני

 הבנק יכול לצרף חובות לצורך -כלומר .  כי מדובר בחוב פגום, החובות אותם הוא רוצה לצרף

בהפרשה . רק אם כל אחד מהחובות נבדק וזוהה כחוב פגום, ימדידת הפרשה על בסיס פרטנ

  .על בסיס קבוצתי לא נדרש לזהות את החוב הספציפי שנפגם

כאשר בנק מצרף לצורך מדידת הפרשה להפסדי אשראי מספר חובות שכל אחד מהם זוהה  .16.2

, עליו להשתמש בשיטה של היוון תזרימי מזומנים שכרוכה בסטטיסטיקות הסטוריות, כפגום

ביחד עם ריבית אפקטיבית מצרפית כאמצעים , כתקופת גביה ממוצעת וסכום ממוצע שנגבה
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בהפרשה על בסיס קבוצתי אין דרישה לחישוב מפורש . למדידת ירידת הערך באותם חובות

 .של הפרשה על בסיס היוון של תזרימי מזומנים

   :שאלה .17

 מותנית בביטחון תימדד בהתבסס  נקבע שהפרשה להפסדי אשראי של חוב שגבייתו.13. א29בסעיף 

האם יכול שהביטחון יהיה לדוגמא ערבות ? מה הכוונה בביטחון. על השווי ההוגן של הביטחון

 ?ערבותההוגן של השווי האיך נמדד , אם כן? בעלים

   :תשובה

,  נכס המשועבד לטובת התאגיד הבנקאיואה, לעניין הגדרת חוב שגבייתו מותנית בביטחון, ביטחוןה

ערבות , לעניין זה. גיד הבנקאי יש זכות לתפוס אותו אם הלווה נכשל בביצוע חוזה האשראילתאו

 .חוב שגבייתו מותנית בביטחון הכללים של יהלא חלים עללכן איננה נכס משועבד ו

   :שאלה .18

האם תמיד ראוי למדוד את ההפרשה להפסדי אשראי לפי השווי , ם ביטחון ספציפי לחובכאשר קיי

 ?טחוןההוגן של הבי

  :תשובה

  נקבע שהפרשה להפסדי אשראי של חוב שגבייתו מותנית בביטחון תימדד בהתבסס .13. א29בסעיף 

כלומר מקורות ההחזר העיקריים , העונה להגדרה זומדובר בחוב אם . על השווי ההוגן של הביטחון

,  מהביטחוןכך שגביית החוב צפויה להתבצע באופן בלעדי, של החוב הופכים להיות בלתי מספקים

אם מדובר על חוב שגבייתו אינה .  ירידת הערך תימדד בהתבסס על השווי ההוגן של הביטחוןיאז

 ערך נוכחי של תזרימי המזומנים כגון, הבנק רשאי לבחור בשיטות אחרות, מותנה בביטחון

   .)אם רלבנטי, או שווי השוק של החוב (העתידיים הצפויים

   :שאלה .19

 אשר מכירהצריך להוסיף גם עלויות , הוגן של הביטחונותהשווי ה בחישוב  נקבע כי.13. א29סעיף ב

 להפרשה להפסדי אשראיתיזקפנה המכירה האם עלויות  -  וצרנה בעת מימוש הביטחונות בפועלתיו

 ?או לסעיף אחר

   :תשובה

. רההתאגיד הבנקאי יביא בחשבון גם עלויות מכי, בחישוב שווי הבטחונות לעניין מדידת ירידת הערך

אם , ידי כך הן יגדילו את ההפרשה-  ועלתעלויות המכירה יקטינו את השווי ההוגן של הביטחונו

  .נדרשת

  : שאלה .20

לגביהם נמדדת ההפרשה , חובות שגבייתם מותנית בביטחון וחובות בהם תפיסת הנכס היא סבירה

האם לכאורה ? ן מה התדירות הנדרשת למדידת שווי הוגן של ביטחו- לפי השווי ההוגן של הביטחון

 ?)כל רבעון(יהיה צורך בעדכון שמאות מדי דוח כספי 

   :תשובה

 בכדי לאתר שינויים בגורמים או בבסיסי , על בסיס רבעוני לפחות, לסקור הלוואות פגומותעל הבנק

  .לעיל 12לשאלה ראה תשובה  .המדידה שעשויים לגרום לשינוי משמעותי במדידת ירידת הערך
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   :שאלה .21

 נדרש לחשב את ההפרשה להפסדי אשראי לפי הריבית האפקטיבית של החוב במועד .14 .א29סעיף ב

הריבית מתעדכנת לפי ו,  מעת לעתכאשר החוב מתחדשאפקטיבית הריבית כיצד תחושב ה. יצירתו

 ?"הריבית שהיתה בעת יצירת החוב" מה תהא במקרים אלה ?הנסיבות ותנאי השוק

   :תשובה

בעת שנפרעה הועמדה במקומה , 5%שה חודשים בריבית של הלוואה ניתנה לשלו: לדוגמא .21.1

יהוונו , "בריבית קבועהמתגלגלים "חובות . 6%הלוואה חדשה לשלושה חודשים בריבית של 

 "גלגולים" הריבית ב.הקיימת ביום שבו נקבע לראשונה שהחוב פגום הריבית האפקטיבית לפי

לאחר " גלגולים"הריבית ב,  בנוסף.קודמים אינה רלבנטית לעניין קביעת הריבית האפקטיבית

היום שבו נקבע לראשונה שהחוב פגום אינה רלבנטית לעניין קביעת הריבית האפקטיבית 

  .במועדי דיווח מאוחרים יותר

אם חוב , לדוגמא. משתנהריבית  נקבע הטיפול לריבית ההיוון של חובות עם .14. א29בסעיף  .21.2

שהחוב פגום לראשונה ריים במועד שבו נקבע  ושיעור הפ1%+ פריים של נושא ריבית משתנה 

  : אזי שיעור הריבית האפקטיבית יכול להיות7%הוא 

  או, 1%+ קרי פריים , משתנה במשך חיי החוב .21.2.1

, יום בו החוב עמד בתנאי ירידת הערך של הגדרת חוב פגוםהקיים בשיעור הקבוע לפי  .21.2.2

  .8%קרי 

באופן עקבי לכל החובות אשר שיעור הבחירה של התאגיד הבנקאי תיושם "כפי שצויין בסעיף 

  " .הריבית החוזית בהן משתנה בהתבסס על שינויים בגורם עצמאי

  : שאלה .22

במצב .  נדרש לחשב את ההפרשה להפסדי אשראי לפי הריבית האפקטיבית של החוב.14. א29סעיף ב

בית לצורך מהי הריבית האפקטי, שכולל שינוי במגזר הצמדה, שבו בוצע ארגון מחדש של חוב בעייתי

השאלה מתייחסת לדוגמא למצב שבו ההלוואה המקורית לא צמודה ולאחר הארגון מחדש ? ההיוון

 . בהנחה שצפוי שההלוואה תיפרע לפי החוזה החדש, ב"ההלוואה נקובה בדולר ארה

  :תשובה

 .ב"לא מצאנו התייחסות ספציפית לסוגיה בארה .22.1

ההחלטה על בצוע ארגון מחדש של התשובה להלן מתייחסת למצב שבו ההחלטה על פגימה ו .22.2

זהו , לגבי לווים גדולים שנבחנים באופן שוטף. חוב בעייתי הינן שתי החלטות בו זמניות

בכל מקרה רגיל קודם נקבעת הפגימה ונמדדת ההפרשה במסלול . אם בכלל קיים, מקרה חריג

  .ורק לאחר מכן מבוצע ארגון מחדש של חוב בעייתי, המקורי

הפרשה להפסדי אשראי של חוב מודדת רק את ירידת , 114ר של תקן בהתאם לדברי ההסב .22.3

שבאה לידי ביטוי בקיטון , הערך של החוב שנובעת מהידרדרות באיכות האשראי של הלווה

מדידת ההפרשה לא אמורה לשקף ירידת ערך של חוב . בתזרימי המזומנים הצפויים מהחוב

 .שנובעת משינויים בשיעורי ריבית בשוק
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אנו סבורים כי כאשר משנים את מגזר , ומשיקולים פרקטיים, תייחסות ספציפיתבהיעדר ה .22.4

ראוי להוון את תזרימי המזומנים הדולריים הצפויים בריבית השוק , ההצמדה של ההלוואה

גישה זו עקבית עם האפשרויות שצוינו בתקן . הדולרית שניתנת ללווים דומים במועד הפגימה

ניתן למדוד הפרשה להפסדי אשראי לפי השווי ההוגן של , משיקולים פרקטיים, לפיהן, 114

 . הביטחון או מחיר השוק של החוב

  : שאלה .23

תאגיד בנקאי נדרש לעדכן את ההפרשה להפסדי אשראי כאשר חל שינוי . 16.א29סעיף בהתאם ל

 מהו שינוי משמעותי לעניין החובה למדידה .משמעותי בסכום או בעיתוי של תזרימי המזומנים

  בוצעה הפרשה או מחיקהלגביהםגין חובות בהאם יתכן ש? הפרשה להפסדי אשראית של מחודש

הצבירה לרווח והפסד תחזור דרך הקטנת סעיף ההפרשה , שאינם צוברים הכנסות ריבית, חשבונאית

 ? לפי ערך נוכחילהפסדי אשראי

   :תשובה

ח והפסד בגין החלק  אינה רלבנטית לנושא כיוון שהכרה בהכנסות בדוח רוומחיקה חשבונאית .23.1

  .שנמחק מותנית בגבייה במזומן

הערך הנוכחי של תזרימי , כאשר נכס נמדד לפי סכומים מהוונים, בהתייחס להפרשה .23.2

הערך . המזומנים העתידיים הצפויים יגדל מתקופת דיווח אחת לשנייה כתוצאה מחלוף הזמן

זרימי המזומנים הנוכחי עשוי להשתנות גם כתוצאה משינויים בעיתוי או בסכום של ת

נובעת מגישה לפיה היתרה המאזנית . 16. א29הדרישה שנכללה בסעיף . העתידיים הצפויים

גם , נטו של חוב פגום צריכה להיקבע לפי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים

 . וגם בכל מועד דיווח לאחר מכן, במועד שבו מוכרת ירידת הערך לראשונה

בין אם ,  מחדש בכל מועד דיווח את הערך הנוכחי של החוב הפגום לחשבלאור האמור נדרש

לפיכך יתכן שהצבירה תקטין את . חלו שינויים בתזרימי המזומנים הצפויים ובין אם לאו

  .   סעיף הפרשה להפסדי אשראי בדוח רווח והפסד

ל ראוי להדגיש שבכל מקרה היתרה נטו של החוב לא יכולה להיות גדולה מהיתרה הרשומה ש

   .החוב

המתייחס לתהליך קביעת ההפרשה ודרישות ' ובנספח י, .ב29סעיף (הפרשה על בסיס קבוצתי   . ה

 )התיעוד

   :שאלה .24

', תקפות מאגרי המידע הסטטיסטי וכו, בתנאים הקיימים בישראל בהתייחס להיקפי פעילותהאם 

 ?ניתן לבצע אומדן סביר של הפרשה קבוצתית

   :תשובה

התאגידים הבנקאיים בישראל . בצע אמדן סביר של הפרשה קבוצתיתאנו סבורים כי ניתן ל .24.1

ביצוע אומדנים סבירים ויגדילו את תקפות לנדרשים לאסוף נתונים אשר ישמשו אותם 

, כבר היום,  נציין כי בחלק מהתאגידים הבנקאיים החלו לצבור.הנתונים הסטטיסטיים

  .מאגרי מידע רלבנטיים
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 .גם איכות האומדנים תשתפר לאורך זמן, סיון שבו נצבר נ,כמו בכל נושא אחר .24.2

   :שאלה .25

 ? שאינה מתבססת על עומק הפיגור על בסיס קבוצתיהפרשה ניתן לבצע כיצד 

  :תשובה

, הבנק נדרש לפתח מודל שיקבע לכל קבוצה של הלוואות עם מאפיינים דומים סכום של הפרשה

ראה בעיקר (בהוראה ינים בהתבסס על הפסדי העבר בקבוצה וגורמים רלבנטיים אחרים שמצו

,  אופן החלוקה לקבוצות של הלוואות עם מאפיינים דומים לא נקבע בהוראות.)' בנספח י4סעיף ב

 . ונשאר לשיקול הדעת של התאגיד הבנקאי

   :שאלה .26

ניתן לייחס שני חובות שונים של האם , בהגדרת קבוצות הומוגניות לצורך הפרשה על בסיס קבוצתי

למשל כאשר אחד הקריטריונים להגדרת הקבוצות ההומוגניות הינו (שונות אותו לווה לקבוצות 

 ?)ולאותו לווה קיים חוב אחד בפיגור וחוב אחר שאינו בפיגור, עומק הפיגור

   :תשובה

כחוב בפיגור ובגינו יופרש יוגדר  חוב מסויים ,בגין חבות של לווה מסויםבמצב שתואר יתכן ש. כן

  . אחרשיעור יופרש ,נו בפיגור שאי,של אותו לווהובגין חוב אחר ,  מסויםשיעור

 )ד29סעיף ( חובות ה חשבונאית שלמחיק. ו

   :שאלה .27

לאחר ניכוי ,  החשיבות של מחיקה חשבונאית כאשר החבות מוצגת בדוחות הכספיים נטוימה

 ?להפסדי אשראיההפרשות 

   :תשובה

 ולקיומהיחיד שהבסיס , שבמאזן של תאגיד בנקאי לא יוצג נכס בגין הלוואהעקרונית חשוב  .27.1

 .התאגיד הבנקאישל " תיק במחלקה המשפטית"הינו 

לפיהן נדרש , ב"חשיבות ההבחנה באה לידי ביטוי בדרישות של רשויות הפיקוח בארה .27.2

כלומר הפסדי האשראי (שלאורך זמן יהיה קשר חזק בין שיעור ההפרשות להפסדי האשראי 

לומר הפסדי האשראי שיתממשו בפועל לאחר כ(לבין שיעור המחיקות החשבונאיות ) הצפויים

ב "בארהבנקים ) ' בנספח י6.2.1בסעיף , ראה לדוגמא (SEC -  והFFIEC -לפי הנחיות ה). מכן

צריכים להבטיח כי מתקיימים נהלים שמעדכנים את השיטות לפיהן נאמדים הפסדי האשראי 

מחיקות החשבונאיות פערים בין הפסדי האשראי שנאמדו לבין ה, ככל שנדרש, בכדי להקטין

 . שבוצעו בפועל לאחר מכן

, אנליסטים בודקים בקפידה יחסים שונים המצביעים על איכות תיק האשראי של הבנק .27.3

אנו סבורים כי לא ראוי . לרבות יחסים בין הפרשות שנתיות ומחיקות נטו ובין יתרות אשראי

ת נחותה מזו של שהאנליסטים יסיקו שאיכות תיק האשראי של מערכת הבנקאות הישראלי

 . ב"בשל מדיניות מחיקות חשבונאיות בישראל השונה מהמקובל בארה, ב"בנקים זהים בארה
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   :שאלה .28

יש למחוק חשבונאית באופן מיידי כנגד יתרת ההפרשה , ככלל ",.2.ד29סעיף בבהתאם לאמור 

ף על  העודחוב שגבייתו מותנית בביטחוןכל חלק של יתרת החוב הרשומה של , להפסדי אשראי

כאשר השווי ההוגן של ". אשר ניתן לזהותו כסכום שאינו בר גביה, השווי ההוגן של הביטחון

יתכן ושווי אבל , של ההלוואהמהיתרה הרשומה נמוך  )ניירות ערך, ן" נדל–לדוגמא (הבטוחה 

כיצד מגיעים למסקנה שהעודף אינו בר ? מחיקה חשבונאית האם גם אז יש לבצע –הבטוחה ישתנה 

 ?גביה

   :תשובה

אם קיים חוסר , לגבי חוב שגבייתו מותנית בביטחון, ב"רשויות הפיקוח בארהשל בהתאם להנחיות 

יש למחוק את העודף של יתרת החוב , ונעשה שימוש בטווח ערכים, ודאות לגבי שווי הביטחון

  . הרשומה מעבר לשווי ההוגן של הביטחון לפי ההערכה האופטימית

   :שאלה .29

אין להותיר בדוחות הכספיים חוב בגינו מנהל התאגיד הבנקאי מאמצי גבייה , .1.ד29בהתאם לסעיף 

 ?מה נחשב ארוך טווח?  גבייהמאמציבמילים מה הכוונה . ארוכי טווח

   :תשובה

מאמצי גביה . דיונים בבתי משפט ועוד,  פנייה להוצאה לפועל-טיפול משפטיכוללים   גבייהמאמצי

, כלומר. במקרים מסוימים תיתכן תקופה ארוכה יותר, שנתייםל מעבדרך כלל נמשכים ארוכי טווח 

  . לאחר תקופה של שנתיים שבה נעשים מאמצים לגביית החוב יש למחוק חשבונאית את החוב, ככלל

   :שאלה .30

 האם ניתן לקבוע תקופה ?האם ההתייחסות למאמצים ארוכי טווח רלבנטית גם לחובות גדולים

שגבייתם מחייבת תיאום עם , הכוונה היא בעיקר לחובות ענק. וליםארוכה יותר לגבייה של חובות גד

העלולים להימשך על פני תקופה ארוכה יותר באופן , והליכים משפטיים מסובכים, נושים נוספים

 .משמעותי מתקופת הגבייה של חובות קטנים

  :תשובה

ופת הגבייה המהווה ההתייחסות לתק. לא ניתן לקבוע תקופה ארוכה יותר לגבייה של חובות גדולים

אין מניעה ואף , יחד עם זאת. לרבות חובות גדולים, מאמצים ארוכי טווח רלבנטית לכל החובות

בשלב מוקדם יותר , כי בנק יחליט שראוי למחוק חשבונאית אשראים מסוגים מסוימים, רצוי

  . בין היתר בהתבסס על גודל האשראי ומהותו, מאשראים מסוגים אחרים

מביאות לכך שחובות שנבדקים על בסיס קבוצתי . ד29 לציין כי ההוראות בסעיף בהקשר זה ראוי

  .נמחקים אוטומטית ובשלבים מוקדמים יותר מהתקופה המקסימלית של שנה שצויינה

   :שאלה .31

מדוע אי אפשר לבטל , 313 בהוראה 5סעיף חדשים מהסוגים המפורטים בבטחונות בנק מקבל כאשר 

 ?מחיקה חשבונאית
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   :תשובה

ב בנק לא רשאי להכיר מחדש בחוב "בהתאם להבהרה מפורשת של רשויות הפיקוח בארה .31.1

 .גם אם הבנק סבור שסיכויי הגבייה השתפרו, שנמחק חשבונאית

הדרישה נובעת מכך שמחיקה חשבונאית חלקית או מלאה של חוב יוצרת לחוב בסיס עלות  .31.2

 .חדש

   :שאלה .32

איזו הוכחת חוב הבנק יוכל , חוב שנמחק חשבונאיתבמידה והבנק מעוניין להמשיך במאמצי גביית 

יש לתת את הדעת להשלכות המשפטיות החמורות של יישום ? להציג בבית המשפט לאור המחיקה

על ההליכים המשפטיים שמקיים הבנק נגד לקוחות שכשלו בהחזר , ההוראות החדשות בהקשר זה

. משפט במסגרת הליכי גילוי מסמכיםאם וככל שפרטים אודות המחיקות ייחשפו בבתי , חובם לבנק

יווצר מצב של אי , אם במועד הגשת התביעה או במהלך בירורה, יתכן אף שהסיכון חמור מכך

 .התאמה בין החוב הנטען לבין ספרי הבנק

   :תשובה

בזכויות של הבנק בבית המשפט אנחנו עלול לפגוע  "מחיקה"בהתחשב בטיעונים שהשימוש במונח 

ברור שאין להציג , ככלל. כדי להבדילה ממחיקה משפטית, "יקה חשבונאיתמח"במונח השתמשנו 

לצרכי , בכל מקרה.  ולרשום הפרשה באותו סכוםבדוח כספי נכס בגין הלוואה שאינה ברת גביה

ראוי להקפיד שהבנק לא , לרבות כדי לשמר את זכויותיו של בנק בבית משפט, ניהול בנקאי תקין

יתרה זו לא מוצגת בדוחות רק בשל העובדה ש, חוזית של הלקוחימחק מספריו את יתרת החוב ה

   .הכספיים כתוצאה ממחיקה חשבונאית

  : שאלה .33

האם הלקוח יוכל להמשיך , שאינה נובעת ממחילה או הסדר, במקרה של מחיקה חשבונאית

 ?את יתרת חובו לבנק" לראות"ו

  : תשובה

אינה משפיעה על יתרת החוב החוזית , שכאמור איננה נובעת ממחילה או הסדר" מחיקה חשבונאית"

   .המוצגת בפני הלקוח

  )30סעיף (הכנסות ריבית בגין חובות פגומים . ח

   :שאלה .34

והריבית , להפסדי אשראיהפרשה הוכרה גם אם , האם יתכן מצב שבו לא תיצבר ריבית על חוב

 .נגבית כסדרה

   :תשובה

עדיין יתכן מצב שבו , להפסדי אשראי בגין חובנאותה גם אם נעשתה הפרשה , .1.ג.2. 30לפי סעיף . כן

במקרה זה גביות על חשבון החוב יקטינו את . הרשומהת החוב קיים חוסר ודאות לגבי גביית יתר

רק כאשר היתרה הרשומה של החוב . היתרה הרשומה של החוב במידה הנדרשת להקטנת הספק

  .ס מזומןנחשבת לברת גבייה במלואה ניתן לרשום הכנסות ריבית על בסי
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   :שאלה .35

ההפרשה  הרי במסגרת חישוב –לבטל ריבית שנצברה וטרם נגבתה  נדרש  .ב.2. 30סעיף בדוע מ

 .להפסדי אשראי ילקחו בחשבון גם קשיים בגביית ריבית שנצברה וטרם נגבתה

 :תשובה

 .ב"על ידי רשויות הפיקוח בארהבאופן פרטני נדרש שנצברה וטרם נגבתה ביטול ריבית  .35.1

מיועדת , הקשורה בכללי חשבונאות מקובלים בדבר תנאים להכרה בהכנסה, הביטולדרישת  .35.2

 . שגבייתה אינה צפוייה, למנוע מצב שבו בנק יזקוף הכנסה

   :שאלה .36

 ?כמה שנים אחורה יש לחזור לעניין ביטול הכנסות ריבית שנצברה וטרם נגבתה

   :תשובה

כאשר . ת הריבית שנצברה וטרם נגבתה על מנת שיבוטלו כל הכנסושיש לחזור אחורה ככל שיידר

, עשוי להיות גדולהריבית שנצברה וטרם נגבתה קרן וריבית סכום של מדובר בהלוואה בתנאי בולט 

  .והתקופה שבגינה נדרש ביטול הריבית עשויה להיות ארוכה

  )בוטל( .37

   :שאלה .38

סכום ,  נאותהןבהכנסת ריבית על בסיס מזומהכרה כאשר " נקבע בין היתר כי   .ג.2. 30בסעיף 

של החוב לפי הנותרת על היתרה הרשומה בתקופת הדיווח ההכנסה שיוכר יוגבל לסכום שהיה נצבר 

 ?מה דין העודף מעבר לסכום זה". השיעור החוזי

   :תשובה

היתרה שהתקבלה במזומן מעבר לסכום זה ואשר לא נרשמה כהקטנת "כפי שמצויין בהמשך הסעיף 

, כולל ריבית שבוטלה או שלא נצברה (קודמותחשבונאיות  מחיקות כגבייתתירשם , היתרה הרשומה

כאשר היתרה הרשומה של החוב נחשבת להיות ברת ,  לפיכך–" ן יגבו במלואועד שאל, )וטרם הוכרה

פי לוח -העודף מעבר לריבית יזקף להקטנת יתרת קרן שהגיעה מועד פירעונה על, גביה במלואה

  .שנים קודמותחשבונאית בת שנמחקו ולאחר מכן לגביית חובו, הסילוקין



                                                         )  4/11] (1[הוראות הדיווח לציבור :  על הבנקיםהמפקח

 .669-103 13' עמ      כספי שנתידוח             

  

  

  

  : שאלה .39

האם ניתן להכיר , כאשר הערך הנוכחי של חוב פגום גדל מעבר ליתרה הרשומה של החוב הפגום

  ?בהכנסת ריבית שטרם שולמה ובוטלה

  :תשובה

  .אלא על בסיס מזומן, שבוטלהריבית הכנסת לא ניתן להכיר ב

כי בכל מקרה היתרה נטו של החוב .) 16. א29סעיף (מובהר במפורש לעניין עדכון ההפרשה בהוראה 

לאור העובדה שהיתרה הרשומה של החוב הינה לאחר . לא תהיה גדולה מהיתרה הרשומה של החוב

לא ניתן להכיר בהכנסות ריבית שבוטלו רק בשל גידול בתחזית תזרים , ניכוי ריבית שבוטלה

אין להכיר ברווח מיידי , צב שאינו פגוםשגם כאשר ההלוואה חוזרת למ, מובהר בנוסף. המזומנים

אלא יש לצבור את הריבית שבוטלה לפי שיטת הריבית , כתוצאה מביטול ההפרשה לריבית

  .   אפקטיבית

 הכנסות ריבית בגין חובות שההפרשה בגינם נעשית על בסיס קבוצתי. ח

  : שאלה .40

ל בסיס קבוצתי תיכלל נקבע כי ריבית בגין חובות שההפרשה בגינם מוערכת ע .ד.1. 30סעיף ב

) בות של הקבוצהושיגדילו את הח(תרשמנה הכנסות בגין חובות אלו האם . כהכנסה על בסיס צבירה

 ? לפי ההקבצות השונותלהפסדי אשראיומאידך חובות אלו ייכללו ביתרות עליהן יש לחשב הפרשה 

   :תשובה

 הפסדי אשראי בגין .חובות אלו מונע רישום הכנסות בגין ו חישוב הפרשה על בסיס קבוצתי אינ.כן

 .חלק הריבית שלא יגבה ילקחו בחשבון בהפרשה הקבוצתית

 גילוי. ט

   :שאלה .41

ובחלקים אחרים בדוח , 4בביאור ,  בגוף הדוחות הכספייםיתרת הפרשותבהוראות נדרש לתת גילוי ל

 ?האם יתרת ההפרשות כוללת ריבית שבוטלה או שלא נצברה בגין חובות פגומים. השנתי

   :שובהת

יתרת "הנה " יתרת אשראי נטו", ועל פי מתכונת הגילוי שהוצעה לביאור, פי סעיף ההגדרות-על

מכיוון שעל פי סעיף ההגדרות יתרת האשראי ". הפרשה להפסדי אשראי"בניכוי " אשראי רשומה

ההפרשה להפסדי גם אזי , ריבית שבוטלה או שלא נצברה בגין חוב פגוםהרשומה הינה לאחר ניכוי 

     . זואשראי לא תיכלול ריבית

 תיעוד . י

   :שאלה .42

 את היתרה המצרפית להפסדי  סכימת אמדני ההפסדנדרש לתעד במסגרת'  בנספח י5.3בסעיף 

ריבית שבוטלה או שלא  או גם "קרן" רק תהאם היתרה המצרפית להפסדי אשראי כולל. האשראי

 ?נצברה
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 :תשובה

המוצגת בדוחות להפסדי אשראי ס להפרשה מתייח' בנספח י 5.3 התיעוד הנדרש בסעיף .42.1

מובן שאין מניעה להציג . ריבית שבוטלה או שלא נצברהאינה כוללת ) טכנית(אשר , הכספיים

ריבית שבוטלה או כגון , בנפרד בפני הדירקטוריון גם סכומים שנוכו מיתרת החוב הרשומה

 .וסכומים שנמחקו חשבונאיתשלא נצברה 

  .לעיל 41ראה תשובה לשאלה  .42.2
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דוגמאות ליישום הוראות הדיווח לציבור בנושא חובות פגומים והפרשה להפסדי  -א "לנספח י' חלק ב

  אשראי

 של משרד רואי החשבון             118 - ו114הדוגמאות מבוססות על מדריך ליישום תקני חשבונאות מספר 

Ernst and Young .בסקטורים השונים של , יבמקור נכללו מספר אלטרנטיבות לטיפול חשבונאי אפשר

בחלק זה נכללו רק האלטרנטיבות שמתאימות לטיפול שמוכתב בהוראות הדיווח . המשק האמריקאי

  . ב"לציבור על פי הוראות רשויות הפיקוח על הבנקים בארה

   מדידת הפרשה להפסדי אשראי של חוב פגום - 1' דוגמא מס

. ח" ש250,000 הינה x0.31.12הלוואה ליום  יתרת ה. הלוואה ללווה אלמוני) בשעתו(העמיד ' בנק א .1

בהתאם למדיניות . 10%ח בתוספת ריבית של " ש125,000 תשלומים שנתיים של 2–ההלוואה תפרע ב

  .א29ההפרשה להפסדי אשראי של הבנק ההלוואה נבחנת פרטנית בהתאם לסעיף 

. פי חוזה ההלוואהל) הקרן והריבית(הבנק סבור שלווה אלמוני לא יוכל לפרוע את כל הסכומים  .2

הערך . ח בתום השנה השניה" ש160,000 –ח בתום השנה הראשונה ו " ש100,000הבנק צופה לגבות 

המחושב לפי שיעור התשואה האפקטיבי של , הנוכחי של זרם התקבולים העתידי שצפוי שיתקבל

                   . 223,000₪ –הוא כ , 10%ההלוואה 

א הבנק נדרש להכיר 29לפי סעיף , ריבית יתקבלו לפי החוזההיות ולא צפוי שכל סכומי הקרן וה

ביום שבו נקבע שהלווה לא ) ח" ש250,000 –ח" ש223,000(= ₪ 27,000בהפסד בגין  חוב פגום בסך 

ההפסד ירשם כהוצאה בגין הפסדי אשראי באמצעות הפרשה . יפרע את כל הסכומים לפי החוזה

הערך הנוכחי של תזרים המזומנים , בדוגמא זו. וכחיההלוואה תוצג לפי ערכה הנ. להפסדי אשראי

בהנחה (העתידי הצפוי יגדל מתקופת דיווח אחת לתקופת הדיווח העוקבת כתוצאה מחלוף הזמן 

  ).שהעיתוי והסכומים שיתקבלו יישארו כפי שמצופה

יף ההוראות שנקבעו בסע, אם בפועל תזרים המזומנים שיתקבל בעתיד יהיה לפי הצפוי לעיל: סיכום .3

ח שנרשם היום יוכר בתקופות העתידיות כהכנסה בדוח " ש27,000א יביאו לכך שההפסד בסך 29

  .רווח והפסד לפי שיעור הריבית האפקטיבי של ההלוואה

  

  ארגון מחדש של חוב בעייתי – 2' דוגמא מס

 יתרת ההלוואה לחברה היא בסך x0.31.12ליום . העמיד הלוואה לחברה פלונית' בשעתו בנק ב .4

א יחד עם "ח כ" ש500,000 תשלומים שנתיים שווים ורצופים של 2 –ח והיא תפרע ב " ש1,000,000

  .8%שיעור הריבית האפקטיבי בהלוואה הוא . הריבית

הבנק והחברה מסכימים לשנות את . חברה פלונית לא תוכל לפרוע את האשראי כפי שנקבע בחוזה .5

לפי התנאים החדשים . וואה הבעייתיתבלשון ההוראות לארגן מחדש את ההל. תנאי ההלוואה

הקרן כולה תפרע בתשלום אחד .  לשנה והיא תשולם בסוף כל שנה2%הריבית השנתית תהיה רק 

הסכומים החוזיים לפי , במקרה זה(הערך הנוכחי של זרם התקבולים הצפוי להתקבל .  שנים3בעוד 

, )8%(ואה לפני הארגון החדש כשהוא מהוון לפי שיעור הריבית האפקטיבי של ההלו, )ההסכם החדש

  .ח" ש845,000 -הוא כ
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 –ח " ש845,000(=ח " ש155,000א הבנק נדרש להכיר בהפסד מירידת ערך בסך 29לפי סעיף  .6

ההפסד ירשם כהוצאה בגין הפסדי אשראי . בשל הארגון מחדש של החוב הבעייתי) ח" ש1,000,000

  . באמצעות הפרשה להפסדי אשראי

  

הכרה ; ה לראשונה בהפרשה להפסדי אשראי ומדידתה במועדי דיווח עוקבים הכר-  3' דוגמא מס

  בהכנסות ריבית בגין חוב פגום

  : נתונים .7

יתרת הקרן הינה (ח "ש' א 5,400בסך ' קיימת יתרת הלוואה ללווה א'  בספרי בנק ג31.12.06ביום 

יבית של ההלוואה הריבית האפקט). ח"ש'  א400ריבית שנצברה וטרם שולמה הינה , ח"ש'  א5,000

להלן השוואה בין . הבנק צופה שהלווה לא יוכל לשלם את כל הסכומים לפי תנאי החוזה. 8%הינה 

 :תזרימי המזומנים החוזיים המקוריים ותזרימי המזומנים הצפויים

  תזרים מזומנים צפוי  תזרים מזומנים חוזי  תאריך

  ח"באלפי ש  

31.12.06  1,650  0  

31.12.07  1,550  250  

31.12.08  1,450  2,100  

31.12.09  1,350  3,000  

  5,350  6,000  כ"סה

 : טיפול חשבונאי

, הבנק מסווג את ההלוואה כהלוואה פגומה, א29בהתאם לסעיף : סיווג ההלוואה כהלוואה פגומה .8

 .מאחר שהבנק צופה שהלווה לא יוכל לשלם את כל הסכומים לפי תנאי החוזה

בגין הלוואה שהוגדרה , .ב.2. 30בהתאם לסעיף : על ההלוואהביטול ריבית שנצברה וטרם שולמה  .9

לאחר ביטול . ח"ש'  א400הבנק מבטל את הכנסות הריבית שנצברו וטרם שולמו בסך , כפגומה

 .ח"ש'  א5,000 היתרה הרשומה של ההלוואה הינה ,הכנסות הריבית

 : הכרה לראשונה בהפרשה להפסדי אשראי .10

כשהם מהוונים בשיעור של , )ח"ש'  א5,350(ם העתידיים הצפויים הערך הנוכחי של תזרימי המזומני

 הבנק ירשום הפרשה 31.12.06ביום , 13.א29בהתאם לסעיף  , לפיכך. ח"ש'  א4,413 -הינו כ, 8%

  ). ח"ש'  א5,000-4,413(ח "ש'  א587להפסדי אשראי בסך 

הבנק לא צובר , .א.2. 30בהתאם לסעיף  :עדכון ההפרשה והכרה בהכנסות ריבית על בסיס מזומן .11

תקבולי מזומן , בהתאם לנסיבות, .ג.2. 30בהתאם לסעיף . הכנסות ריבית בגין ההלוואה הפגומה

 .רשם כלל כהכנסות ריביתיאו לא לה, בחלקם, רשם במלואםישיתקבלו יכולים לה
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 בשני, מודגם להלן הטיפול החשבונאי בהלוואה לאחר המועד שבו היא זוהתה כהלוואה פגומה .12

 :המצבים הבאים

, לא קיים ספק לגבי גביית היתרה הרשומה של ההלוואה: cash basis method –' מצב א .12.1

 .תחזית תזרימי המזומנים שנערכה במועד שבו ההלוואה זוהתה כפגומה מתממשת

קיים ספק לגבי גביית היתרה הרשומה של :  cost recovery –cash basis method - ' מצב ב .12.2

 .זרימי המזומנים שנערכה במועד שבו ההלוואה זוהתה כפגומה מתממשתתחזית ת, ההלוואה

  :'מצב א

מודגם להלן טיפול חשבונאי בהלוואה פגומה כאשר לא קיים ספק לגבי גביית היתרה הרשומה של  .13

 .ותחזית תזרימי המזומנים שנערכה במועד שבו ההלוואה זוהתה כפגומה מתממשת, ההלוואה

ית שמוכרות במהלך חיי הלוואה הפגומה שווה להפרש בין סך הסכום הכולל של הכנסות הריב .14

המזומן שהתקבל מהמועד שבו ההלוואה הוגדרה כפגומה לבין היתרה הרשומה של ההלוואה במועד 

יתרת החוב הרשומה אינה (שבו היא הוגדרה כפגומה ונמדדה לראשונה ההפרשה להפסדי אשראי 

 ).וטלה בעת סיווג ההלוואה כהלוואה פגומהואשר ב, כוללת את הריבית שנצברה וטרם שולמה

יתכן שהיתרה נטו של ההלוואה הפגומה תהיה שווה לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים  .15

בנושא מחיקות ומדיניות התאגיד הבנקאי הוראות הדיווח לציבור , יחד עם זאת. הצפויים

רשומה של ההלוואה תהיה נמוכה חשבונאיות והכרה בהכנסות ריבית עשויות לגרום לכך שהיתרה ה

 .מהערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים

כל תקבול מזומן שמתקבל נחשב קודם , לפי שיטה אפשרית אחת להכרה בהכנסות על בסיס מזומן .16

עד שהכנסות הריבית המצרפיות שהוכרו מהמועד שבו ההלוואה הוגדרה , כל להכנסות ריבית

ההפרש בין סך תקבולי המזומן הצפויים לבין היתרה הרשומה במועד (ח "ש' א 350כפגומה יעלו על 

הכנסות הריבית בשנת דיווח כלשהי לא יעלו על , בנוסף). הסיווג של ההלוואה כהלוואה פגומה

כל תקבול מזומן , לאחר מכן. המכפלה של היתרה הרשומה של ההלוואה בשיעור הריבית האפקטיבי

הרווח שמוכר בכל תקופת דיווח עשוי לכלול גם , בשיטה זו. ל ההלוואהיקטין את היתרה הרשומה ש

 .וגם צבירה של חלק מההפרשה להפסדי אשראי, את הריבית שהתקבלה במזומן

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בסוף כל תקופת דיווח נקבעת לפי ההפרש בין יתרת ההלוואה  .17

והוצאות הפרשה להפסדי , ם הצפוייםהרשומה לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיי

 .אשראי נקבעות לפי השינוי ביתרת ההפרשה
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בהנחה שהמועד והסכום , הטבלה להלן מרכזת את הטיפול החשבונאי בהלוואה בכל אחת מהשנים .18

 :של תזרימי המזומנים שהתקבלו בפועל זהה לתחזית של הבנק

  כ"סה  2009  2008  2007  2006  

  5,350  3,000  2,100  250  0  מזומן שהתקבל

    0  3,000  5,000  5,000  יתרת הלוואה רשומה

    0  )223(  )484(  )587(  יתרת הפרשה להפסדי אשראי

    0  2,777  4,516  4,413  יתרה נטו של הלוואה

הפרשה ) הכנסות(הוצאות 
  להפסדי אשראי

587  )103(  )261(  )223(  0  

  )350(  0  )100(  )250(  0  ריבית) הכנסות(הוצאות 

  )350(  )223(  )361(  )353(  587  )הכנסות(אות כ הוצ"סה
  

 :'מצב ב

כל עוד קיים חוסר וודאות משמעותי לגבי גביית היתרה הרשומה של , .1.ג.2. 30בהתאם לסעיף  .19

לפיה כל מזומן שמתקבל מקטין את היתרה , הבנק נדרש לפעול בשיטה שמרנית יותר, ההלוואה

ותחזית תזרימי , ך כל חיי ההלוואה קיים ספקבהנחה שלאור. עד לגבייתה, הרשומה של ההלוואה

הבנק מכיר בהכנסות ריבית רק לאחר שסך תזרימי המזומנים שהתקבלו , המזומנים מתממשת

בסוף שנת , ראוי לציין שלפי גישה זו. גדולים מהיתרה הרשומה במועד שבו ההלוואה סווגה כפגומה

 מהערך הנוכחי של תזרימי המזומנים תהיה נמוכה) ח"ש'  א2,650( היתרה הרשומה של החוב 2008

  ).ח"ש'  א2,777(העתידיים הצפויים 

בהנחה שהמועד והסכום , הטבלה להלן מרכזת את הטיפול החשבונאי בהלוואה בכל אחת מהשנים .20

 :של תזרימי המזומנים שהתקבלו בפועל זהה לתחזית של הבנק

  כ"סה  2009  2008  2007  2006  

  5,350  3,000  2,100  250  0  מזומן שהתקבל

    0  2,650  4,750  5,000  יתרת הלוואה רשומה

    0  0  )234(  )587(  יתרת הפרשה להפסדי אשראי

    0  2,650  4,516  4,413  יתרה נטו של הלוואה

הפרשה ) הכנסות(הוצאות 
  להפסדי אשראי

587  )353(  )234(  0  0  

  )350(  )350(  0  0  0  ריבית) הכנסות(הוצאות 

  )350(  )350(  )234(  )353(  587  )הכנסות(כ הוצאות "סה

  

 השימוש בשיטה זו במקום בשיטה הראשונה שהוצגה משפיע בדוח רווח 2007 - ו2006בשנים : הערה

, לעומת זאת. ולא משנה את סך הרווח המדווח, והפסד רק על אופן הסיווג של ההוצאות וההכנסות

המזומנים הצפויים בשנים שבהן היתרה הרשומה של ההלוואה נמוכה מהערך הנוכחי של תזרימי 

השימוש בשיטה זו במקום בשיטה הראשונה משפיע גם על סך הרווח המדווח בכל , )2009 - ו2008(

סך ההכנסות ' ואילו בשיטה א, ח"ש'  א234 היה 2008סך ההכנסות שהוכרו בשנת ', בשיטה ב(שנה 

 בין 31.12.08 סכום זה מייצג את ההפרש ביום. ח"ש'  א127הפרש של , ח"ש'  א361שהוכרו היה 

 ).'הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לבין יתרת החוב הרשומה בשיטה ב
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   טיפול בחוב בעייתי שאורגן מחדש– 4' דוגמא מס

  : נתונים .21

ההלוואה נושאת . 'ח לקבל מחברה ב"ש'  א5,000רשומה הלוואה בסך ' בספרי בנק ד 31.12.05ביום 

ושני , אינה מסוגלת לעמוד בתשלומי ההלוואה' חברה ב.  המשולמת שנתית9%ריבית בשיעור 

לפי התנאים .  ואילך31.12.05הצדדים מסכימים לשנות את תנאי הסכם ההלוואה החל מיום 

ח "ש'  א2,000; ח"ש'  א4,800יתרת הקרן הופחתה ל . 4.5%תשולם ריבית שנתית בשיעור , החדשים

להלן סיכום של תזרימי . 31.12.08רע ביום תיפ) ח"ש'  א2,800(ויתרת הסכום , 31.12.07יפרעו ביום 

 :המזומנים הצפויים לפי החוזה החדש

  )חוזי(תזרים מזומנים צפוי   תאריך

  ח"באלפי ש  

31.12.06  216  

31.12.07  2,216  

31.12.08  2,926  

  5,358  כ"סה

, הבנק מסווג את ההלוואה כהלוואה פגומה, א29בהתאם לסעיף : סיווג ההלוואה כהלוואה פגומה .22

 .מאחר והבנק צופה שהלווה לא יוכל לשלם את כל הסכומים לפי תנאי החוזה המקורי

 לא קיימת ריבית שנצברה 31.12.05נכון ליום : ביטול ריבית שנצברה וטרם שולמה על ההלוואה .23

 . וטרם שולמה

 : הכרה לראשונה בהפרשה להפסדי אשראי .24

של כשהם מהוונים בשיעור , )ח"ש'  א5,358(הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים 

 בהפרשה 31.12.05הבנק מכיר ביום , 13.א29בהתאם לסעיף  , לפיכך. ח"ש'  א4,323 -הינו כ, 9%

  ). 5,000-4,323(ח "ש'  א677להפסדי אשראי בסך 

 :עדכון ההפרשה והכרה בהכנסות ריבית .25

 : הנחות .25.1

זומנים שהבנק ציפה לקבל תזרימי המזומנים שהבנק מקבל בפועל זהים לתזרימי המ .25.1.1

תזרימי המזומנים החוזיים לפי ההסכם , במקרה זה(במועד הגדרת החוב כפגום 

 ). החדש

בהתאם לסעיף , מתקיימים התנאים שמאפשרים לבנק לחזור ולצבור הכנסות ריבית .25.1.2

30.2.5. 

.  הכנסות ריביתשצובר לטיפול בהכנסות ריבית בגין חוב פגום אפשריתמוצגת להלן שיטה  .25.2

הגידול ביתרה המאזנית נטו של ההלוואה שניתן לייחס לחלוף הזמן נרשם , י שיטה זולפ

בעוד השינוי ביתרה המאזנית נטו שניתן לייחס לשינויים בסכום או במועד , כהכנסות ריבית

 . של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים נרשם כהוצאה בגין הפסדי אשראי
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מה של ההלוואה בסכום הכנסות הריבית שנצברו על בשיטה זו יש להגדיל את היתרה הרשו .25.3

יש , בנוסף. ולהקטין את היתרה הרשומה של ההלוואה בסכום המזומן שהתקבל, היתרה נטו

את יתרת החוב ) כנגד יתרת ההפרשה להפסדי אשראי, באמצעות מחיקה חשבונאית(להקטין 

 . ויים להתקבלהרשומה בכל מועד דיווח לסכום תזרימי המזומנים הלא מהוונים שצפ

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בסוף כל תקופת דיווח נקבעת לפי ההפרש בין יתרת ההלוואה  .25.4

הוצאות הפרשה . הרשומה לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים

  .להפסדי אשראי נקבעות לפי ניתוח התנועה ביתרת ההפרשה

בהנחה שהמועד , וואה בכל אחת מהשניםהטבלה להלן מרכזת את הטיפול החשבונאי בהל .25.5

 :והסכום של תזרימי המזומנים שהתקבלו בפועל זהה לתחזית של הבנק

  כ"סה  2008  2007  2006  2005  

  5,358  2,926  2,216  216  0  מזומן שהתקבל

    0  2,926  5,142  5,000  יתרת הלוואה רשומה

    0  )242(  )646(  )677(  יתרת הפרשה להפסדי אשראי

    0  2,684  4,496  4,323   הלוואהיתרה נטו של

הפרשה ) הכנסות(הוצאות 

  להפסדי אשראי

677  0  0  0  677  

  )1,035(  )242(  )404(  )389(  0  ריבית) הכנסות(הוצאות 

  )358(  )242(  )404(  )389(  677  )הכנסות(כ הוצאות "סה

  

 ההפחתה של  מייצג את-ח "ש'  א1,035 -למעשה הסכום שמוכר כהכנסות ריבית במהלך שלוש השנים 

בתוספת ההפרש בין סך תזרימי , ח"ש'  א677 –ההפרשה להפסדי אשראי שנוצרה במועד הארגון מחדש 

הריבית . ח"ש'  א358 –) 5,000(לבין היתרה הרשומה של ההלוואה ) 5,358(המזומן שצפויים להתקבל 

  . מהיתרה המאזנית נטו של ההלוואה9%שנצברת כל שנה מהווה 

  

 669-104'  עמ–העמוד הבא 
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 שימוש בשער חליפין יציג כדי למדוד שווי הוגן של נכסים והתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן

תאגיד בנקאי רשאי להמשיך למדוד שווי הוגן של , 2011בדוחות כספיים רבעוניים ושנתיים בשנת  .8

שער חליפין יציג . תוך שימוש בשער חליפין יציג, נכסים והתחייבויות הנמדדים במאזן בשווי הוגן

 .1יחשב לנתון רמה 

 

  סיכון אשראי של צד נגדי בחישוב שווי הוגן של מכשירים נגזרים

 נגזרים ההוגן של מכשיריםהנתונים שישמשו בחישוב השווי  .9

תאגיד בנקאי רשאי לבצע את ההתאמות , 2011בדוחות כספיים רבעוניים ושנתיים בשנת 

 :כלהלן, ן האשראי של צד נגדיהנדרשות בחישוב שווי הוגן של מכשירים נגזרים בגין סיכו

כאשר בגין החשיפה קיימים ביטחונות נזילים מספקים המבטיחים ספציפית ברמת ודאות   .א

לא נדרש לבצע התאמות בגין איכות האשראי של הצד , משפטית גבוהה את המכשיר הנגזר

  .הנגדי

ש לעשות  תאגיד בנקאי נדר–כאשר החשיפה בגין הצד הנגדי על בסיס מאוחד מהותית   .ב

מאמצים סבירים כדי למצוא אינדיקציות מעסקאות בשוק פעיל לאיכות האשראי של הצד 

, לדוגמה, אינדיקציות כאמור יכולות להיגזר). להבדיל מעסקאות של צדדים דומים(הנגדי 

ממחירים של מכשירי חוב של הצד הנגדי הנסחרים בשוק פעיל וממחירים של נגזרי אשראי 

במידה ולא קיימות אינדיקציות . כות האשראי של הצד הנגדישהבסיס שלהם הוא אי

כגון (תאגיד בנקאי רשאי לחשב את ההתאמות בהתבסס על דירוגים פנימיים , כאמור

  ). שיעורי הפסדי אשראי בעת כשל, אומדנים לשיעורי כשל צפויים

ל בסיס ל ע" תאגיד בנקאי רשאי לבצע את חישוב ההתאמה הנ–לגבי צדדים נגדיים אחרים   .ג

למשל , תוך שימוש במדד לאיכות האשראי לפי קבוצות של צדדים נגדיים דומים, קבוצתי

  .בהתבסס על דירוגים פנימיים

תאגיד בנקאי נדרש לבדוק את סבירות התוצאות המתקבלות לפי סעיף זה ביחס לשינויים   .ד

  .  לפי העניין, ולבצע את ההתאמות המתחייבות, במרווחים בשוק

 מההון העצמי של התאגיד הבנקאי תיחשב לחשיפה מהותית 1%חשיפה של מעל , זהלעניין   .ה

  . על בסיס מאוחד

 

 נגזרים ההוגן של מכשיריםשישמשו בחישוב השווי המודלים  .10

תאגיד בנקאי אינו נדרש להשתמש במודלים , 2011בדוחות כספיים רבעוניים ושנתיים בשנת 

פוטנציאלית כדי למדוד את רכיב סיכון האשראי מורכבים הכוללים תרחישים שונים של חשיפה 

 . שנכלל בשווי ההוגן של מכשירים נגזרים

  

  חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות – להוראות הדיווח לציבור 20סעיף 

 ואין ליישם סעיף זה באימוץ ליישם סעיף זה למפרעאין .  ואילך1.1.2011סעיף זה יחול מיום  .11

 .מוקדם
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  יישום על פריטים כשירים הקיימים במועד התחילה

 רשאי לבחור בחלופת השווי ההוגן עבור פריטים כשירים הקיימים תאגיד בנקאי, במועד התחילה .12

מחדש הראשונה בשווי הוגן -  את ההשפעה של המדידהיזקוף התאגיד הבנקאי. באותו מועד

 . ודפיםכהתאמה בגין השפעה מצטברת ליתרת הפתיחה של הע

 

ההפרש בין היתרות המאזניות לבין השווי ההוגן של פריטים כשירים עבורם נבחרת חלופת השווי  .13

הפרשים אלה עשויים . ההוגן במועד התחילה יוסר מהמאזן וייכלל בהתאמה בגין השפעה מצטברת

  :בין היתר, לכלול

  שטרם הופחתו, (discounts)פרמיות ונכיונות , נדחות) fees(עמלות , עלויות נדחות  .א

  )הפרשות להפסדי אשראי, לדוגמה) ((Valuation allowancesיתרות הפרשה   .ב

  .שהייתה מדווחת כחלק מהשווי ההוגן של הפריט הכשיר, ריבית צבורה  .ג

  

הפרטים  את יציג,  הבוחר בחלופת השווי ההוגן לפריטים הקיימים במועד התחילהתאגיד בנקאי .14

 לשנת הכספים בה חל  שלונתי ובדוח הכספי ביניים הראשון להלן בדוח הכספי השהמפורטים 

  :מועד התחילה

  :להלן על פי הסעיף במאזןהפרטים לוח המציג את   .א

החלק לפני מס של התאמה בגין השפעה מצטברת המתקנת את העודפים עבור   )1(

  פריטים באותו סעיף

חלופת השווי  ההשווי ההוגן במועד התחילה של פריטים כשירים עבורם נבחר  )2(

בחירה בחלופת השווי הההוגן והיתרות המאזניות של אותם סעיפים מייד לפני 

  ההוגן

  ההשפעה נטו של הבחירה בחלופת השווי ההוגן על נכסי והתחייבויות מיסים נדחים  .ב

נימוקי ההנהלה לבחירה בחלופת השווי ההוגן עבור כל פריט כשיר קיים או קבוצה של   .ג

  יםפריטים כשירים דומ

אם חלופת השווי ההוגן נבחרת עבור חלק מהפריטים הכשירים המשתייכים לקבוצה של   .ד

  :אך לא עבור כולם, פריטים כשירים דומים

  תיאור פריטים דומים אלה והנימוקים לבחירה החלקית  )1(

מידע שיאפשר למשתמשים להבין כיצד קבוצת הפריטים הדומים קשורה לסעיפים   )2(

  נפרדים במאזן

כום יתרות ההפרשה שהוסרו מהמאזן מכיוון שהיו קשורות לפריטים עבורם נבחרה ס  .ה

  .חלופת השווי ההוגן

  

  ניירות ערך זמינים למכירה וניירות ערך מוחזקים לפדיון

 כשירים , המוחזקים במועד התחילה,מוחזקים לפדיוןהניירות ערך זמינים למכירה וניירות ערך  .15

 אם חלופת השווי ההוגן נבחרת עבור נייר ערך כלשהו מבין .לחלופת השווי ההוגן באותו מועד

רווחים והפסדים צבורים שטרם מומשו במועד זה ייכללו , ניירות ערך אלה במועד התחילה

יינתן גילוי בנפרד לסכום הרווחים וההפסדים שטרם מומשו . בהתאמה בגין השפעה מצטברת
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ולסכום הרווחים ) עבור ניירות ערך זמינים למכירה(שסווגו מחדש מרווח כולל אחר מצטבר 

 19אם סעיף ). עבור ניירות ערך מוחזקים לפדיון(ההפסדים שטרם מומשו שלא הוכרו קודם לכן ו

שווי ההוגן הרשום של פריט כשיר כל שינוי ב, להוראות הדיווח לציבור מאומץ ביחד עם סעיף זה

) כגון עבור ניירות ערך זמינים למכירה( 19שבסעיף הנובע מיישום ההנחיות , קיים במועד התחילה

 .יכלל בהתאמה בגין השפעה מצטברת אם חלופת השווי ההוגן נבחרה עבור פריט כשיר זהי

 

 בוחר בחלופת השווי ההוגן עבור נייר ערך מוחזק לפדיון או נייר ערך זמין תאגיד בנקאיאם  .16

נייר הערך האמור ידווח ,  להוראות הדיווח לציבור20סעיף לראשונה של אימוץ ה בעתלמכירה 

אולם לא יחול הטיפול החשבונאי ,  בהוראות הדיווח לציבור24בהתאם לסעיף , רכנייר ערך למסח

בעת האימוץ הבחירה .  להוראות הדיווח לציבור24שנקבע בסעיף ' למסחר'בהעברה לתיק 

בחלופת השווי ההוגן עבור נייר ערך קיים המוחזק  להוראות הדיווח לציבור 20של סעיף לראשונה 

 להחזיק בעתיד באגרות חוב אחרות עד תאגיד בנקאי של הבכוונק לפדיון לא תגרום להטלת ספ

 .לפדיון

  

  מסוימים) IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים 

  כללי

בחוזרים בין היתר . 2274-06-ח'  ומס2253-06-ח'  פורסמו חוזרים מס26.7.10 וביום 31.12.09ביום  .17

 ההוראות .מסוימים) IFRS(ומיים הוראות הדיווח לציבור תקני דיווח כספי בינלאשולבו באלה 

 . ואילך1.1.2011שנקבעו בהתאם לחוזרים אלה יחולו מיום 

בעת היישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי לפי הוראות אלה תאגיד בנקאי וחברת  .18

יפעלו בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקן הדיווח )  תאגיד בנקאי–להלן (כרטיסי אשראי 

אם הדבר נדרש בתקן הדיווח ,  האמור כולל תיקון למפרע של מספרי השוואה.הכספי הבינלאומי

 . הכספי הבינלאומי

תאגיד בנקאי יעדכן את הטיפול החשבונאי בנושאים המטופלים בהוראה זו ,  ואילך1.1.2011מיום  .19

בהתאם למועד התחילה ולהוראות המעבר שיקבעו בתקני דיווח כספי בינלאומיים , באופן שוטף

 ובהתאם 2253-06 - בהתאם לעקרונות האימוץ שפורטו בחוזר ח, שיפורסמו בנושאים אלהחדשים 

 .   להבהרות של הפיקוח על הבנקים

 :שינויים בטיפול חשבונאי בפריטים קיימים בשל אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים .20

התקן נדרש במידה ולפי הוראות המעבר של , עם יישום תקן דיווח כספי בינלאומי בנושא מסוים

בהתאם , תאגיד בנקאי יבדוק מהו הטיפול החשבונאי המתאים, ליישמו על עסקאות קיימות

במצבים שבהם תאגיד בנקאי הגיע . בכל העסקאות הקיימות המטופלות לפי תקן זה, לתקן

עליו , למסקנה לפיה ראוי לשנות באופן מהותי טיפול חשבונאי שיישם בעבר לגבי נושא מסוים

או האם נדרש לטפל , האם מתקיימים התנאים המצדיקים שינוי בטיפול החשבונאילבחון היטב 

יש לפנות למנהל יחידת דיווח כספי בפיקוח על הבנקים לקבלת הנחיה . בשינוי כתיקון של טעות

. ובכל מקרה שבו הוחלט על תיקון של טעות, מקדמית במקרה של ספק
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  ים בדבר צירופי עסק3תקן דיווח כספי בינלאומי 

)  התקן–להלן בסעיף זה ( בדבר צירופי עסקים 3דיווח כספי בינלאומי יישום לראשונה של תקן  .21

 : לגבי צירופי עסקים והשקעות בחברות כלולות שבוצעו לפני יום זה1.1.11בדוחות כספיים ליום 

תאגיד בנקאי רשאי לא ליישם למפרע את התקן על צירופי עסקים והשקעות בחברות   .א

תאגיד בנקאי שבחר לפעול כאמור יישם את ההנחיות . 1.1.11עו לפני יום כלולות שבוצ

אימוץ לראשונה של " בדבר 1 לתקן דיווח כספי בינלאומי C5 - וC4שנקבעו בסעיפים 

 ". תקני דיווח כספי בינלאומיים

 לעיל ייתן גילוי למדיניות החשבונאית .אתאגיד בנקאי אשר פועל בהתאם לאמור בסעיף   .ב

 גורם 1.1.11 תאגיד בנקאי כאמור הסבור כי היישום לראשונה של התקן ליום .שלו בנושא

לקבלת הנחיות מנהל יחידת דיווח כספי יפנה אל , לשינוי בהון העצמי שלו ליום זה

 .ספציפיות

נכסים בלתי מוחשיים והשקעות בחברות כלולות בדוחות כספיים , טיפול בירידת ערך של מוניטין .22

 :אוחרים יותרובדוחות מ, 2010לשנת 

יבצע בדוחות הכספיים לשנת ,  לעיל.א.21תאגיד בנקאי אשר פועל בהתאם לאמור בסעיף   .א

שתעמוד בכללים שנקבעו בתקן , 31.12.10 בדיקה מתועדת של ירידת ערך ליום 2010

השקעות  "28ובתקן חשבונאות בינלאומי " ירידת ערך נכסים "36חשבונאות בינלאומי 

של הנכסים הבאים שקיימים בדוחות הכספיים המאוחדים , ענייןלפי ה, "בחברות כלולות

 :31.12.10ליום 

 ;כל מוניטין )1(

 ;אם קיים, כל נכס בלתי מוחשי שנוצר בצירוף עסקים )2(

שההשקעה בה כוללת סכום המיוחס למוניטין או לנכס בלתי , כל חברה כלולה )3(

 . שנוצר ברכישת השקעהמוחשי

ם זה לא קיימים סימנים לירידת ערך של נכסים מובהר כי יש לבצע בדיקה זו גם אם ליו  .ב

 .אלה

ולצורך ביצוע בדיקות ירידות ערך מאוחרות יותר של נכסים , לצורך ביצוע הבדיקה  .ג

תאגיד בנקאי יוודא שהוא מיישם בקרות פנימיות אפקטיביות על דיווח , קיימים אלה

ת שנקבעו לגבי שיעמדו בין היתר בעקרונו, כספי על ירידת ערך של נכסים קיימים אלה

 .  בהוראות הדיווח לציבור3. 1ג.9השקעות חדשות בסעיף 

התאגיד ,  נדרש לרשום הפסד מירידת ערך31.12.10אם לאחר הבדיקה עולה כי ליום   .ד

 . 2010הבנקאי ירשום את ההפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסד לשנת 

  

טיפול  - ן של מטבע חוץהשפעות השינויים בשערי חליפי בדבר 21תקן חשבונאות בינלאומי 

  ל "שלוחות בחו בגין 31.12.10בהפרשי תרגום מצטברים ליום 

השפעות השינויים " בדבר 21תאגיד בנקאי רשאי לא ליישם למפרע את תקן חשבונאות בינלאומי  .23

 הנכללים בהון העצמי 31.12.10על הפרשי תרגום מצטברים ליום " בשערי חליפין של מטבע חוץ

 D13תאגיד בנקאי שבחר לפעול כאמור יישם את ההנחיות שנקבעו בסעיף . ל"בגין שלוחות חו
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וייתן , "אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים" בדבר 1לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 .לכך גילוי

  

מדיניות חשבונאית בנושאים  - בדבר השקעות בחברות כלולות 28תקן חשבונאות בינלאומי 

  קאי של חברות כלולות ריאליותבליבת העסק הבנ

תאגיד בנקאי " השקעות בחברות כלולות" בדבר 28למרות האמור בתקן חשבונאות בינלאומי  .24

, לא לבצע תיאומים למדיניות חשבונאית, משיקולים פרקטיים, 2012 - ו2011 בשנים רשאי

רשים כדי הנד, שיושמה על ידי חברה כלולה ריאלית, המתייחסת לנושאים בליבת העסק הבנקאי

שהמדיניות החשבונאית של החברה הכלולה בנושאים אלה תהיה תואמת לזו של התאגיד 

 .תאגיד בנקאי הפועל לפי סעיף זה ייתן לכך גילוי. הבנקאי

 : מובהר כי24לעניין סעיף  .25

סעיף זה יחול רק על חברה כלולה ריאלית העורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני   .א

 . םדיווח כספי בינלאומיי

 נושאים שבהם טרם אומצו בהוראות הדיווח לציבור –נושאים בליבת העסק הבנקאי   .ב

 . תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים

  

ב בנושא "מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה

   ומדידת הכנסות ריבית

ח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי בדבר מתכונת דוח רוושנקבעו בחוזר ההוראות  .25

 מתכונת הקשורות ל, ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"החשבונאות המקובלים בבנקים בארה

.  ואילך2012 ייושמו למפרע החל מהדוח לציבור לרבעון הראשון של שנת ,דוח רווח והפסד

ייושמו , ב"הלאימוץ כללי החשבונאות המקובלים בארהקשורים , התיקונים שנקבעו בחוזר זה

 .  ואילך1.1.2013מיום 

 ימשיך להיות מוצג לפי הוראותינו שהיו בתוקף לפני התיקונים 2011דוח רווח והפסד לשנת  .26

 תמצית ההוראות העיקריות הנוגעות לאופן 'נספח גב ב"מצ, לצורך נוחות. שנקבעו בחוזר זה

בנוסח , יאורים עיקריים תמצית מתכונת דוח רווח והפסד וב'בנספח דהצגת דוח רווח והפסד ו

 .)לפני התיקונים שנקבעו בחוזר זה (2011שחל על הדוח לשנת 

סיכון אשראי והפרשה להפסדי , מדידה וגילוי של חובות פגומים"לעניין יישום ההוראה בנושא  .27

 הפרשי הצמדה למדד שנצברו על הקרן , ואילך1.1.12מיום , תאגיד בנקאי נדרש לבטל" אשראי

 . ואילך בלבד1.1.12בגין חובות שסווגו כפגומים מיום , ם שולמושל חוב פגום וטר
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   ' אנספח

  
  והפרשה להפסדי אשראי אשראי לציבור -  'נספח ז

  הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים . ד
, הגילוי שניתן על ידו למתכונת זויתאים את בנק למשכנתאות . מתכונת זו מתייחסת לבנק שאינו בנק למשכנתאות: הערה

  . בשינויים המתחייבים
  

  ח"מיליוני ש, סכומים מדווחים

 הפרשה להפסדי אשראי  

 *על בסיס קבוצתי  

 
על בסיס 
 פרטני

לפי עומק 
  כ"סה אחר פיגור

 0  40  30  20 31.12.2010ליום  1יתרת הפרשה להפסדי אשראי

      31.3.2011 ביום ושלושה חודשים שהסתיימ

 (0) (0) (0) (0)   ** 1.1.2011מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום 
נזקפו  (1.1.2011שינויים אחרים בהפרשה להפסדי אשראי ליום 

 0  0  0 0  ) ** להון העצמי

 0 0 0 0   הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (0) (0) (0) (0)       מחיקות חשבונאיות 

 0 0 0 0 בשנים קודמות      גביית חובות שנמחקו חשבונאית 

 (0) (0) (0) (0)  מחיקות חשבונאיות נטו

 0 0 0 0 )צירופי עסקים וכו, מכירת הלוואות/ בגין רכישת (אחר 

 0 0 0 0 31.3.2011ליום יתרת הפרשה להפסדי אשראי 
      
  

אגיד בנקאי רשאי שלא להבחין בין ת.  לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים-   * 
ראה סעיף (הפרשה קבוצתית  לפי עומק הפיגור לבין הפרשה קבוצתית אחרת אם פעילותו בהלוואות לדיור אינה מהותית 

 ".לפי עומק פיגור"יקרא , אם כל ההפרשות על בסיס קבוצתי נערכות לפי עומק הפיגור, בנוסף). א28
  ההוראות החדשות בנושא מדידת חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי  כתוצאה מיישום לראשונה של -**  
 תאגידים בנקאיים  1.1.2011החל מיום ,  בהתאם להוראות החדשות בנושא מדידת חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי-*** 

  .נוספת ומיוחדת לחובות מסופקים, אינם נדרשים לשמור הפרשה כללית

  ".הפרשה לחובות מסופקים" בסעיף 1.1.2011סכום זה הוצג לפני יום ) 1

  ".הפרשה ספציפית אחרת"  בסעיף 1.1.2011סכום זה הוצג לפני יום ) 2

  ".הפרשה ספציפית לפי עומק הפיגור" בסעיף 1.1.2011סכום זה הוצג לפני יום ) 3

  ".הפרשה נוספת" בסעיף 1.1.2011סכום זה הוצג לפני יום ) 4
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  הני לדוגמתמצית דוח כספי רבעו

  
  31.3.2011 תמצית מאזן מאוחד ליום -'נספח ב

  
  מ וחברות מאוחדות שלו"תאגיד בנקאי       בע

   סכומים מדווחים

   בדצמבר31     במרץ31     במרץ31    
    2011    2010    2010  
  )מבוקר(    )בלתי מבוקר(    )בלתי מבוקר(     

  י שקלים חדשיםמיליונב    

              נכסים
  0    0    0    נות בבנקיםמזומנים ופיקדו

  0    0    0    ניירות ערך
  0    0    0    ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

              
  **,*0    **,*0    0    אשראי לציבור

  **,)*0(    **,)*0(    )0(    הפרשה להפסדי אשראי
  0    0    0    נטו, אשראי לציבור

              
  0    0    0    אשראי לממשלה
  0    0    0    ות כלולותהשקעות בחבר
  0    0    0    בניינים וציוד
  0    0    0    נכסים אחרים
  0    0    0    סך כל הנכסים

              
              התחייבויות והון
  0    0    0    פיקדונות הציבור
  0    0    0    פיקדונות מבנקים
  0    0    0    פיקדונות הממשלה

  0    0    0    ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
  0    0    0    איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

  *0    *0    0    התחייבויות אחרות
  0    0    0    סך כל ההתחייבויות

              
  0    0    0    זכויות בעלי מניות חיצוניים

  *0    *0    0    הון עצמי
  0    0    0    סך כל ההתחייבויות וההון

  
  

  . מהםהביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד
    
    
         XXXXXXXX XXXXXXXX שמות החותמים  
                  XXXXXXXX XXXXXXXX תואר/תפקיד  
   XXXXXXXX תאריך אישור הדוח  
            
              

  : ותהער

 305' כאשר נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לעניין הדוח הכספי מקיים את הוראת ניהול בנקאי תקין מס  . 1

  .יחתום החשבונאי הראשי ויצוין תוארו, "חשבונאי ראשי"

סיכון , מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום    -*

 31.3.2011ולכן הנתונים ליום , מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש". אשראי והפרשה להפסדי אשראי

כל סעיף שהושפע מהותית מאימוץ ההוראה  * -יש לסמן ב [2010בשנת * - בני השוואה לנתונים המסומנים באינם

  . Xלהסברים נוספים לגבי השפעת האימוץ לראשונה של ההוראה ראה ביאור ]. לראשונה

 .  הנתונים סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת   -**
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  'פח גנס

 :2011בשנת עיקריות הנוגעות לאופן הצגת דוח רווח והפסד ההוראות ה ה תמציתבנספח זה כלול

 בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור) לפני הפרשות לחובות מסופקים(רווח מפעילות מימון  .1

כמפורט , ייכלל בביאור רווח מפעילות מימון לפני הפרשות לחובות מסופקיםהמידע   .א

  :יחולק לארבעה מרכיבים כדלקמןו', בנספח ג

 הכנסות או ההוצאות בגיןאשר יוצג יחד עם ה, מרכיב אפקטיבי בגידור   )1(

  :מרכיב זה יכלול את שלושת החלקים הבאים. 1הפריט המגודר

  ,החלק האפקטיבי בגידור  )א(

שלא , בגין הנגזר המגדר) לרבות הפרשי הצמדה ושער(צבירת הרבית   )ב(

  ,)לעיל) א(סעיף קטן (ר נכללה בחלק האפקטיבי בגידו

  .הפחתת התאמת הערך המאזני של הפריט המגודר  )ג(

בהתייחס לגידור שווי הוגן החלק האפקטיבי שבגידור ייזקף מיידית לדוח 

  .רווח והפסד

ייזקף להון שבגידור בהתייחס לגידור תזרים מזומנים החלק האפקטיבי 

 נטו בגין תזרימי) םהפסדי(העצמי כמרכיב של רווח כולל אחר בסעיף רווחים 

חלק זה יסווג מחדש לדוח רווח והפסד בהתאם לכללים שנקבעו . מזומנים

  .בהוראה זו ויוצג יחד עם תוצאות הפריט המגודר

  .שני החלקים האחרים ייזקפו באופן שוטף לדוח רווח והפסד

יינתן גילוי להשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות מימון בגין 

אחרות הכלולות ) הוצאות(וצאות מימון בגין התחייבויות והכנסות ה, נכסים

שאינן נכללות בסעיף מרכיב לא אפקטיבי ביחסי , ברווח מפעילות מימון

  .הגידור

  :סעיף זה יכלול. מרכיב לא אפקטיבי ביחסי הגידור  )2(

בגין ) ההפסד( מרכיב הרווח -סכום חוסר האפקטיביות של הגידורים   )א(

וכן סכום , נובע מחוסר האפקטיביות של הגידורמכשירים נגזרים ה

הנובע משינויים בשווי ההוגן , חוסר האפקטיביות של גידורי שווי הוגן

  ,של הפריט המגודר שניתן לייחס אותם לסיכון המגודר

אשר הוצא לצורך הערכת , בגין מכשירים נגזרים) ההפסד(מרכיב הרווח   )ב(

  ,אפקטיביות הגידור

ין התקשרות איתנה שאינה כשירה עוד כגידור נטו בג) הפסדים(רווחים   )ג(

  ,שווי הוגן

שסווגו מחדש מכיוון שקרוב לודאי שהעסקאות ) הפסדים(רווחים   )ד(

  .החזויות לא תתבצענה

 סעיף זה יכלול את – ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות   )3(

, גידוראשר לא יועדו ליחסי , השינויים ביתרה המאזנית של מכשירים נגזרים

                                                 
  . במניות נטומהשקעות) הפסדים(ייתכן והמרכיב האפקטיבי יוצג במסגרת רווחים , אם הפריט המגודר הינו מניה  1
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למעט שינויים , המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק

  .הנובעים מתקבולים או תשלומים

 סעיף זה יכלול  את –נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים ) הוצאות(הכנסות   )4(

השינויים ביתרה המאזנית של מכשירים נגזרים שאינם מגדרים ולא מהווים 

למעט שינויים הנובעים , סים וההתחייבויות של הבנקחלק ממערך ניהול הנכ

  .מתקבולים או תשלומים

  )ולממשלה לציבור (מאשראי הכנסות .2

  .אשראי על שער ומהפרשי הצמדה מהפרשי, מריבית הכנסות לכלול יש אלה בסעיפים  .א

 או מסויים שירות תמורת שלא מלווה הנגבית פעמית חד עמלה לכלול יש אלה בסעיפים  .ב

 בחשבון תובא לא כזו עמלה. לריבית כתוספת אלא, מיוחדות הוצאות של חזרכה שלא

 לצורך. לריבית יחסי באופן ההלוואה תקופת לאורך תחולק אלא, הגביה בשנת כהכנסה

 גובה הבנקאי שהתאגיד ריבית של מוגדל שיעור כל פעמית חד כעמלה ייחשב אלה סעיפים

 בשנים גובה הבנקאי שהתאגיד הרגיל הריבית שיעור על העולה, הראשונה בשנה

 שייזקפו, אשראי למסגרות הקצאה עמלות אלה בסעיפים לכלול יש, כן. שלאחריה

  .המסגרת לתקופת יחסי באופן להכנסות

  .662-10'  בעמ30 ראה סעיף – פגום חוב על ריבית  .ג

  

  הכנסות ממזומנים ומפיקדונות בבנקים .3

רשי הצמדה ומהפרשי שער על פיקדונות בבנקים מהפ, בסעיפים אלה ייכללו הכנסות מריבית  

  .ועל מזומנים במטבע חוץ) כולל בבנקים מרכזיים(

  

   הכנסות מאיגרות חוב .4

הפרשי הצמדה והפרשי שער שנצברו בשנת הדוח על השקעות , סעיפים אלה יכללו ריבית  .א

יו 'או בניכוי החלק היחסי של האג, יו'בצירוף החלק היחסי של הדיסאג, באיגרות חוב

  .662-4.4'  בעמ.ד. א27ובצירוף הפחתה כאמור בסעיף  662-2' בעמ 24כמשמעותם בסעיף 

רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות חוב ומהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב   .ב

  .'בנספח גכמפורט " רווח אחר מפעילות מימון"למסחר יוצגו בסעיפים נפרדים במסגרת 

חים וההפסדים בגין אגרות חוב למסחר הקשור לאגרות חוב למסחר יינתן גילוי לחלק הרוו  

  .שעדיין מוחזקות ליום המאזן

לפי תקופת , מ תיכללנה בסעיף זה"הכנסות המתקבלות מבנק ישראל בגין אחזקת מק  .ג

  .האחזקה

ייזקף לדוח רווח והפסד  או מוחזקות לפדיון רווח ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה  .ד

  .לסעיף המתאים של רווח או הפסד ממכירת איגרות חוב, רהבעת המכי

 ההפרש בין -" רווח או הפסד ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה "- לעניין סעיף זה   .ה

התמורה שנתקבלה ממכירת איגרות החוב לבין עלותן המופחתת ביום המכירה  בניכוי 

ל נייר ערך זמין למכירה שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן ש רווח או בתוספת הפסד
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אשר הוכרו בדוח רווח והפסד במהלך תקופת הגידור , המיועד כמגודר בגידור שווי הוגן

הרווח או ההפסד .  מכשירים נגזרים ופעילויות גידור– 1'בהתאם לאמור בחלק א

מהמכירה יכלול בנוסף את הסכום שסווג מחדש מרווח כולל אחר מצטבר לדוח רווח 

  .מכירהוהפסד כתוצאה מה

 ההפרש בין -" רווח או הפסד ממכירת איגרות חוב מוחזקות לפדיון "- לעניין סעיף זה   .ו

 הרווח או .התמורה שנתקבלה ממכירת איגרות החוב לבין ערכן המאזני ביום המכירה

ההפסד מהמכירה יכלול בנוסף את הסכום שסווג מחדש מרווח כולל אחר מצטבר לדוח 

  .הרווח והפסד כתוצאה מהמכיר

רשאי תאגיד בנקאי לחשב את הרווח או ההפסד , בהתייחס לאיגרות חוב צמודות למדד  .ז  

לפי יתרה , לעיל.  ו–ו . ממכירה תוך הבאה בחשבון של הנתונים המפורטים בסעיפים ה

  .במאזן החודשי האחרון שקדם ליום המכירה ובתנאי שחישוב בדרך זו יבוצע בעקביות

  

   הוצאות על פיקדונות .5

 .הפרשי הצמדה ושער, י הוצאות על פיקדונות לפי סוגיהם ייכללו ריביתבסעיפ  .א

סעיף הוצאות על פיקדונות הציבור יכלול את הפחתת החלק היחסי של מענקים   .ב

בתוספת , המשולמים על ידי התאגיד הבנקאי למפקידים בתוכניות חסכון מאושרות

כניות חסכון תיכללנה הוצאות על ת. הפרשי הצמדה והפרשי שער שנצברו עליהם, ריבית

לפי שיטת ההצטברות בהתאם לשיעור התשואה המירבי שיגיע לחוסך בתום תקופת 

  .החסכון על פי תנאי החסכון

  

  הוצאות על איגרות חוב .6

  .הפרשי הצמדה והפרשי שער, בסעיף זה ייכללו ריבית  .א

. די שנהבסעיף זה תיכללנה הוצאות הנפקה של איגרות חוב באופן יחסי ליתרת הקרן מ  .ב

  .החזר הוצאות הנפקה ינוכה מסעיף זה

על איגרות חוב " יו'אג"וה" יו'דיסאג"בסעיף זה יש לכלול את הפחתת החלק היחסי של ה  .ג

" התשואה האחידה"שהונפקו בצרוף הריבית והפרשי ההצמדה והפרשי השער לפי שיטת 

  .662-4'  בעמ.ז.24כאמור בסעיף 

  

  עמלות מעסקי מימון .7

אשר תחולקנה באופן ', אשראי תעודות וכד, ערבויות, ללנה עמלות בגין קיבוליםבסעיף זה תיכ  

הוא יצורף לסעיף הכנסות , כאשר הסכום של סעיף זה אינו מהותי. יחסי לתקופות העסקאות

  .מימון אחרות
  

  הכנסות מימון אחרות .8

. יתןבסעיף זה יש לכלול הכנסות התאגיד הבנקאי מעמלות פרעון מוקדם של אשראי שנ  .א

הכנסות התאגיד הבנקאי מעמלות פרעון מוקדם לאחר ניכוי החלק היחסי המתייחס להון 
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הפיננסי תיפרשנה ותיכללנה בדוח רווח והפסד בשיעורים שווים לפי יתרת התקופה 

  .לפי התקופה הקצרה יותר, או תוך שלש שנים ממועד הפרעון, לפרעון של האשראי

הוא מעבר מזוהה של מזומן אשר שימש " עון מוקדםפר "-תנאי הכרחי להחשבת אירוע כ    

הלוואה חדשה אשר הועמדה לחייב במועד הפרעון או בסמוך לאותו . לפרעון יתרת החוב

  .מועד לא תיחשב כמזומן ששימש בפרעון החוב

  .' בנספח ד-דוגמא לחישוב הפרישה בהתחשב בהון הפיננסי    

רות חוב ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות בסעיף זה יכללו רווחים והפסדים ממכירת אג  .ב

  .חוב למסחר

  

  הוצאות מימון אחרות .9

  .'בסעיף זה ייכללו תשלומי קנסות לבנק ישראל בגין חריגות מהוראות הנזילות וכד  

  

  הכנסות והוצאות מימון .10

 מסך 5%או מקבוצת לקוחות וסכומן עולה על , הכנסות מימון בגין נכסים הנובעות מלקוח אחד  

 "הוצאות בגין הפסדי אשראיהרווח מפעולות מימון לפני " יצויינו בנפרד בביאור על ,ההכנסות

  .תוך פירוט מספר הלקוחות וסכומי ההכנסות

המבחן האמור לעיל יערך בהתאמה גם לגבי הוצאות מימון בגין התחייבויות הנובעות מלקוח   

  .תאגיד הנשלט על ידו תאגיד השולט בתאגיד אחר וכל -" קבוצת לקוחות", לעניין זה. אחד

  

  נטו, מהשקעות במניות) הפסדים(רווחים  .11

 רווחים -'  בנספח ג"נטו, מהשקעות במניות) הפסדים(רווחים "כדוגמת ביאור , בסעיף זה ייכללו  

רווחים והפסדים שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות , והפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה

נסות דיבידנד מהשקעות במניות זמינות למכירה ובמניות נטו והכ, לשווי הוגן של מניות למסחר

  .למסחר

  

  הכנסות אחרות .12

  :בסעיף זה ייכללו  .א

שאינם בשימוש התאגיד הבנקאי בניכוי הוצאות וציוד דמי שכירות מבניינים   )1(

  ;ודמי ניהול 664-14'  בעמ71וציוד כמפורט בסעיף אחזקה ופחת של אותם בניינים 

  .חברות אם וחברות בשליטתן, קשורות שהן חברות מוחזקותדמי ניהול מחברות   )2(

" נכסים אחרים"ממימוש נכסים שהתקבלו בגין סילוק אשראים ושמויינו כ) נטו(רווח   .ב

     ראה סעיף - " הוצאות אחרות"ימויין כ) נטו(הפסד ( 662-10.6' בעמ. ב30כאמור בסעיף 

  ).664-14'  בעמ72

פנסיה וחופשה על הסכומים , פיצויי פרישה, יצויי פיטוריםעולות ההכנסות מהיעודות לפ  .ג

ייכלל בסעיף זה סכום , בגין שנים קודמות הדרושים להשלמת העתודות המתאימות

  ").משכורות והוצאות נלוות"הפרש שלילי ייכלל בסעיף . (ההפרש
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  :לעניין זה  

ושבת על  ההשלמה הנובעת מעודף העתודה לסוף שנת החשבון המח-" השלמת העתודה"  

על הסיכום של ההפרשה השוטפת לשנת , בסיס השכר החודשי האחרון לאותה שנה

  ;בניכוי תשלומי פיצויים במשך השנה, החשבון והעתודה לתחילת השנה

 ההפרשה הדרושה לכיסוי החבות שנוצרה בגין תקופת הדיווח -" הפרשה שוטפת"  

  .והמחושבת לפי השכר החודשי האחרון

  .לוי להכנסות אחרות כמפורט בביאור לדוגמא בתוספתבביאור יינתן גי  .ד

ההכנסות "תאגידים בנקאיים מיוחדים רשאים להציג בגוף דוח רווח והפסד את סך כל   .ה

  .בסעיף אחד ואת הפרוט להציג בביאור" התפעוליות האחרות
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  'דנספח 

 :2011בנספח זה כלולה תמצית מתכונת דוח רווח והפסד וביאורים עיקריים בשנת 

  2011 שנת –  לתאגיד בנקאי דוח רווח והפסדמתכונת

  מ וחברות מאוחדות שלו"תאגיד בנקאי בע    
   בדצמבר31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום     
  סכומים מדווחים    
  התאגיד הבנקאי    המאוחד        
            
    2011  2010  2009    2011  2010  2009  

   שקלים חדשיםמיליוניב    
  0  0  0    0  0  0    הוצאות בגין הפסדי אשראילות מימון לפני רווח מפעי

  0  0  0    0  0  0     הוצאות בגין הפסדי אשראי
  0  0  0    0  0  0     הוצאות בגין הפסדי אשראירווח מפעילות מימון לאחר 

                  

                  הכנסות תפעוליות ואחרות
  0  0  0    0  0  0    עמלות תפעוליות

  0  0  0    0  0  0    נטו, ניותמהשקעות במ) הפסדים(רווחים 
  0  0  0    0  0  0    הכנסות אחרות

  0  0  0    0  0  0    סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות
                  

                  הוצאות תפעוליות ואחרות
  0  0  0    0  0  0    משכורות והוצאות נילוות
  0  0  0    0  0  0    אחזקה ופחת בניינים וציוד

  0  0  0    0  0  0    שיים ומוניטיןהפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוח
  0  0  0    0  0  0    הוצאות אחרות

  0  0  0    0  0  0    סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות
                  

  0  0  0    0  0  0    רווח מפעולות רגילות לפני מיסים
  0  0  0    0  0  0    הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות

  0  0  0    0  0  0    רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים
                  

                  רגילותברווחים מפעולות חלקו של התאגיד הבנקאי 
                  לאחר השפעת המס של חברות מוחזקות

  0  0  0    0  0  0    לאחר השפעת המס) כלולות-במאוחד(
                  

                  : רווח נקי מפעולות רגילות
  -  -  -    0  0  0    לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  -  -  -    0  0  0    המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0  0  0    0  0  0    המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי
                  

                  לפני , יםסילאחר מ, מפעולות בלתי רגילות, רווח
  0  0  0    0  0  0     ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

                  

                  : רווח נקי
  -  -  -    0  0  0    יחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהלפני י

  -  -  -    0  0  0    המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0  0  0    0  0  0    המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

                  

  בשקלים חדשים  
                   - מניה רגילהרווח ל

                  :רווח בסיסי
ס לבעלי מניות  המיוחמפעולות רגילותנקי רווח 

  התאגיד הבנקאי
  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00  

 לאחר מיסים המיוחס רווח מפעולות בלתי רגילות
  לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00  

  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00    סך הכל

                  :**רווח מדולל
ס לבעלי מניות  המיוחמפעולות רגילותנקי רווח 

  התאגיד הבנקאי
  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00  

 לאחר מיסים המיוחס רווח מפעולות בלתי רגילות
  לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00  

  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00    סך הכל

  .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם* 
  .ניתן להציגם בשורה אחת, אם הרווח הבסיסי למניה רגילה והרווח המדולל למניה רגילה שווים בכל התקופות** 
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  בתאגיד בנקאי )לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי (ביאור רווח מפעילות מימון

  התאגיד הבנקאי    המאוחד  
  2011  2010  2009    2011  2010  2009  

  סכומים מדווחים  
  קלים חדשיםי שמיליונב  

                *בגין נכסים . א
  0  0  0    0  0  0  מאשראי לציבור

  0  0  0    0  0  0  מאשראי לממשלה
  0  0  0    0  0  0  מפיקדונות בבנקים

  0  0  0    0  0  0  מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים
  0  0  0    0  0  0 מניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

  0  0  0    0  0  0  מאיגרות חוב
  0  0  0    0  0  0  מנכסים אחרים

                
                *בגין התחייבויות . ב

  0  0  0    0  0  0  על פיקדונות הציבור
  0  0  0    0  0  0  על פיקדונות הממשלה

  0  0  0    0  0  0  על פיקדונות מבנק ישראל וממזומנים
  0  0  0    0  0  0  על פיקדונות מבנקים

  0  0  0    0  0  0מי רכש על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכ
  0  0  0    0  0  0  על איגרות חוב

  0  0  0    0  0  0  על התחייבויות אחרות
                
                בגין מכשירים  נגזרים ופעילויות גידור . ג

  0  0  0    0  0  0  ) **להלן' ראה ו(חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור 

  ALM***   0  0  0    0  0  0נטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות 
  0  0  0    0  0  0  נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים) הוצאות(הכנסות 

                
                אחר. ד

  0  0  0    0  0  0  *עמלות  מעסקי מימון
  0  0  0    0  0  0  *הכנסות מימון אחרות
  0  0  0    0  0  0  *הוצאות מימון אחרות

                סך כל הרווח מפעילות מימון
  0  0  0    0  0  0  י אשראיהוצאות בגין הפסד  לפני 

                
  0  0  0    0  0  0  נטו, הפרשי שער: מזה

  

  .כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור*   

  .למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור**  

  .אשר לא יועדו ליחסי גידור, מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק*** 
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  )המשך(בתאגיד בנקאי  )לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי (לות מימוןביאור רווח מפעי

 פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באיגרות חוב. ה

  התאגיד הבנקאי    המאוחד  

  2011  2010  2009   2011  2010  2009  

  סכומים מדווחים  

  י שקלים חדשיםמיליונב  

                :הכנסות מימון על בסיס צבירה מאיגרות חוב

  0  0  0    0  0  0  קות לפדיוןמוחז

  0  0  0    0  0  0  זמינות למכירה

  0  0  0    0  0  0  למסחר

  0  0  0    0  0  0  כ כלול ברווח מפעילות מימון בגין נכסים"סה

                

                

                ח"ממכירת אג)הפסדים(רווחים 

  0  0  0    0  0  0  *נטו,   מוחזקות לפדיון

  0  0  0    0  0  0  ח זמינות למכירה"רווחים ממכירת אג

  0  0  0    0  0  0  **, *ח זמינות למכירה  " הפסדים ממכירת אג

                שמומשו ושטרם מומשו) הפסדים(רווחים 

  0  0  0    0  0  0  ***נטו,ח למסחר "מהתאמות לשווי הוגן של אג

  0  0  0    0  0  0  כ כלול בהכנסות מימון אחרות"סה

                

  0  0  0    0  0  0  כ  מהשקעות באיגרות חוב"סה

                

                

  .לרבות הפרשות לירידות ערך *   

  .)ח" מיליוני שXX-נה קודמתש(ח " מיליוני שXX בסך מזה בגין העברת איגרות חוב לתיק למסחר **  

ח      " מיליוני שXX בסך מזה חלק הרווחים וההפסדים הקשורים לאגרות חוב למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן*** 

  .)ח" מיליוני שXX  - נה קודמתש(
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  )המשך(בתאגיד בנקאי  )לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי (ביאור רווח מפעילות מימון

  חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור. ו

  התאגיד הבנקאי    המאוחד  

  2011  2010  2009    2011  2010  2009  

  סכומים מדווחים  

  שקלים חדשיםמיליוני ב  

                גידורי שווי הוגן.  א

  0  0  0    0  0  0   חוסר האפקטיביות של הגידורים

בגין מכשירים ) ההפסד(מרכיב הרווח 
אשר הוצא לצורך הערכת , נגזרים

  אפקטיביות הגידור

0  0  0    0  0  0  

נטו בגין התקשרות ) הפסדים(רווחים 
איתנה שאינה כשירה עוד כגידור שווי 

  הוגן

0  0  0    0  0  0  

                גידורי תזרים מזומנים.  ב
  0  0  0    0  0  0  חוסר האפקטיביות של הגידורים

בגין מכשירים ) ההפסד(מרכיב הרווח 
אשר הוצא לצורך הערכת , נגזרים

  אפקטיביות הגידור

0  0  0    0  0  0  

שסווגו מחדש מכיוון ) הפסדים(רווחים 
שקרוב לוודאי שהעסקאות החזויות לא 

  תתבצענה

0  0  0    0  0  0  

  0  0  0    0  0  0  כ"סה
  
  נגזרים מגדרים על הרווח מפעולות מימון וט ההשפעה נטו של מכשיריםפיר. ז
  

  התאגיד הבנקאי    המאוחד  
  2011  2010  2009    2011  2010  2009  

  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשיםמיליונב  

סעיף  (מימון בגין נכסים) הוצאות(הכנסות 
   *) א

0  0  0    0  0  0  

 ותמימון בגין התחייבוי) הוצאות(הכנסות 
  ) * סעיף ב(

0  0  0    0  0  0  

  0  0  0    0  0  0  )*סעיף ד (מימון אחרות) הוצאות(הכנסות 
 

                                                 
לפני הוצאות בגין (רווח מפעילות מימון  ד בביאור -ב ו, פירוט של השפעת מכשירים נגזרים מגדרים על סעיפי משנה א *

  ).הפסדי אשראי

  



     )12/11] (1[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  671  -18' עמ      )2011(מעבר הוראות         

 

   בתאגיד בנקאינטו, מהשקעות במניות) הפסדים(רווחים ביאור 

  התאגיד הבנקאי    המאוחד  

  2011  2010  2009    2011  2010  2009  

  סכומים מדווחים  

  י שקלים חדשיםמיליונב  

  0  0  0    0  0  0  יות זמינות למכירהרווחים ממכירת מנ

  0  0  0    0  0  0  *הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה 

                שמומשו ושטרם מומשו) הפסדים(רווחים 

  0  0  0    0  0  0  **נטו,   מהתאמות לשווי הוגן של מניות למסחר

  0  0  0    0  0  0   דיבידנד ממניות זמינות למכירה ולמסחר

  0  0  0    0  0  0  כ מהשקעות במניות"סה

                

                

לרבות הפרשות לירידות , )ח" מיליוני שXX – נה קודמתש (ח" מיליוני שXX -מזה בגין העברת מניות לתיק למסחר *  

  .ערך  

נה ש (ח" מיליוני שXX בסך הקשורים למניות למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן) ההפסדים(מזה חלק הרווחים ** 

  ).ח"ני ש מיליוXX – קודמת

  

  בתאגיד בנקאיביאור הכנסות אחרות 

  התאגיד הבנקאי    המאוחד  

  2011  2010  2009    2011  2010  2009  

  סכומים מדווחים  

  י שקלים חדשיםמיליונב  

  0  0  0    0  0  0  'רווחים מקופות פיצויים וכו

                רווח ממימוש נכסים שנתקבלו

  0  0  0    0  0  0    בגין סילוק אשראים

  0  0  0    0  0  0  יהול מחברות קשורות דמי נ

  0  0  0    0  0  0  )פרט אם מהותי(אחרות 

---------------------------------  0  0  0    0  0  0  

---------------------------------  0      0  0    0  0  0  

---------------------------------  0  0  0    0  0  0  

---------------------------------  0  0  0    0  0  0  

  0  0  0    0  0  0  סך כל ההכנסות האחרות
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   לחברת כרטיסי אשראי וחברות מאוחדות שלה0X20 בדצמבר 31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 

  החברה  המאוחד  
    2011 2010 2009 2011 2010 2009 

  סכומים מדווחים      
 ח"במיליוני ש     
           
         הכנסות 
 0 0 0 0 0 0   )1(ת בכרטיסי אשראימעסקאו 

 
 לפני הוצאות בגין הפסדי מימוןרווח מפעילות 

 אשראי
    

0 
  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

 0 0 0 0 0 0   אחרות 
 0 0 0 0 0 0    סך כל ההכנסות 
           
          הוצאות 
 0 0 0 0 0 0     בגין הפסדי אשראי 
 0 0 0 0 0 0   תפעול 
 0 0 0 0 0 0   מכירה ושיווק 
 0 0 0 0 0 0   הנהלה וכלליות 
 0 0 0 0 0 0    תשלומים לבנקים 
 0 0 0 0 0 0    סך כל ההוצאות 
           
 0 0 0 0 0 0    רווח מפעולות רגילות לפני מיסים 
           
 0 0 0 0 0 0   הרווח מפעולות רגילותמיסים על הפרשה ל 
          
 0 0 0 0 0 0   לאחר מיסים מפעולות רגילות רווח  

 

חלק החברה ברווחים מפעולות רגילות לאחר 
-במאוחד(השפעת המס של חברות מוחזקות 

 לאחר השפעת המס) כלולות

    
  
  
0 

  
  
  
0 

  
  

  
0 

  
  
  
0 

  
  
  
0 

  
  
  
0 

           
         : רווח נקי מפעולות רגילות 
  -  -  -  0  0  0    לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  -  -  -  0  0  0    לי זכויות שאינן מקנות שליטההמיוחס לבע 
  0  0  0  0  0  0    המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראי 
           
          ,רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מיסים 
 0  0 0 0 0 0    לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
                 
          : רווח נקי 
 - - - 0 0 0    כויות שאינן מקנות שליטהלפני ייחוס לבעלי ז 
 - - - 0 0 0    המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 0 0 0 0 0 0    המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראי 
           
         ):ח"בש(רווח למניה רגילה  
         :רווח בסיסי 

 
רווח נקי מפעולות רגילות המיוחס לבעלי 

  כרטיסי אשראימניות חברת
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מיסים 

  המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראי
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    סך הכל 
           
         )2:(רווח מדולל 

 
ס לבעלי רווח נקי מפעולות רגילות המיוח

 מניות חברת כרטיסי אשראי
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מיסים 

  המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראי
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    סך הכל 

  

  .מהםהביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד 

 בנפרד כחלק מהוצאות  תפעול  ותהמוצג,  מוצגות ללא קיזוז עמלות למנפיקים אחריםבתי עסק הכנסות מעמלות –גישת ברוטו  )1(
       ).  25ראה ביאור (
  .  המדיניות החשבונאית– 2ראה גם ביאור          

  המדיניות – 2ראה גם ביאור , )22ראה ביאור (קים אחרים  מוצגות לאחר ניכוי עמלות למנפיבתי עסק הכנסות מעמלות –גישת נטו           

  .החשבונאית

  .ניתן להציגם בשורה אחת, אם הרווח הבסיסי למניה רגילה והרווח המדולל למניה רגילה שווים בכל התקופות    ) 2(
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    680 -  3.2 'עמ   דוח רבעוני של תאגיד בנקאי        
  

680-4'  עמ–העמוד הבא   

  סקירת הנהלה רבעונית

תוך הסתמכות על , תיערך במתכונת הדוגמאות המצורפות כדלקמןסקירת ההנהלה הרבעונית   .6

  :הנתונים הכלולים בדוח הכספי הרבעוני ונתונים נוספים לפי הצורך

  ;לוח על שיעורי הכנסה והוצאה לפי בסיסי הצמדה על בסיס מאוחד - ' תוספת א

  ; בשערי הריבית על בסיס מאוחד החשיפה לשינויים- ' תוספת ב

  .סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי המשק על בסיס מאוחד -' תוספת ג

  .חשיפה למדינות זרות על בסיס מאוחד - ' תוספת ד

  הצהרה לגבי גילוי

 עד                  680-10.3נוסח ההצהרה הרבעוני לגבי גילוי ייעשה לפי מתכונת הדוגמא בעמודים   .א6

680-10.4.  

  תמצית הדוח הכספי הרבעוני

תכלול תמצית דוחות כספיים רבעוניים וביאורים לדוחות תמצית הדוח הכספי הרבעוני    .7

תמצית הדוח הכספי הרבעוני . הכספיים הרבעוניים במתכונת הדוגמאות המצורפות כדלקמן

  . 34תכלול ביאורים תמציתיים נבחרים נוספים בהתאם לכללים שנקבעו בתקן 

  דוחות כספיים רבעוניים לדוגמאתמצית  –' תוספת א

  ;מאזןתמצית  – 1'א

  ;  תמצית דוח רווח והפסד- 2'א

  ; תמצית דוח על שינויים בהון העצמי- 3'א

  ;בנק -תמצית דוח על תזרימי מזומנים  - 4'א

  ; תאגיד בנקאי מיוחד- תמצית דוח על תזרימי מזומנים - 5'א

  וחות כספיים רבעוניים דביאורים לדוגמא ל –' בתוספת 

  השקעות בניירות ערך  - 1
  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי   - 2
  הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים   - 3
  נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 4
  :התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות   - 5

  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  .א    
  התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות  .ב    

  :סיכוני אשראי ומועדי פרעון,  היקף–פעילות במכשירים נגזרים      - 6
  ;היקף הפעילות על בסיס מאוחד  .א    
  ;סיכוני אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה על בסיס מאוחד  .ב    
  ;תרות על בסיס מאוחדי:  סכומים נקובים–פירוט מועדי פרעון   .ג    

  ;יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים    -  7
  ;פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה  - א7
  ;3שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה   - ב 7
  ;הכנסות והוצאות ריבית    -  8
  ;הכנסות מימון שאינן מריבית     -  9
  ;הכנסות אחרות   - א9
יש לתאר את השינויים מאז הדוח השנתי האחרון בבסיס הפילוח ; מגזרי פעילות   - 10

להוראות הדיווח . י.79מובהר כי האמור בסעיף .  מגזרלמגזרים או בסיס מדידת תוצאות
  .חל גם על דוחות רבעוניים,  דוח כספי שנתי–לציבור 

  
  .שנהל הן לרבעון השני של ה"הדוגמאות הנ
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  680 - 6' דוח רבעוני של תאגיד בנקאי                                                                   עמ                  
��

 680-7'  עמ–העמוד הבא 

   ביאורים לדוגמאתוספות ורשימת 

  

  � �תיאור�   עמוד�

� �

    סקירת הנהלה רבעונית לדוגמא    תוספת

  680-7  שיעורי הכנסה והוצאה  -  'א

  680-10.1  החשיפה לשינויים בשערי ריבית  -  'ב

סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי המשק על בסיס   -  'ג

  מאוחד

680-10.2  

  680-10.2.3  תחשיפה למדינות זרו  -  'ד

    הצהרה לגבי גילוי    

  680-10.3  הצהרה לגבי גילוי    

    תמצית דוחות כספיים רבעוניים לדוגמא    תוספת

  680-11  מאזןתמצית   -   1'א

  680-12  דוח רווח והפסדתמצית   -  2'א

  680-13  דוח על שינויים בהון העצמיתמצית   -  3'א

  680-14   בנק– דוח על תזרימי מזומניםתמצית     4'א

  680-15   תאגיד בנקאי מיוחד-דוח על תזרימי מזומנים תמצית   -  5'א

ביאורים תמציתיים מסוימים לדוגמא לדוחות הכספיים     ביאור

  הרבעוניים 

  

  680-16  השקעות בניירות ערך  -  1

  680-17   אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  -  2

  680-18  הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים  -  3

  680-19  נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  -  4

     :התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  5

  680-20  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים    -  א5

  680-20  התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות    -  ב5

  : ומועדי פרעון סיכוני אשראי, היקף–פעילות במכשירים נגזרים   -  6

  680-21    על בסיס מאוחדהיקף הפעילות     -  א6

  680-22  סיכוני אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה   -  ב6

  680-22   סכומים נקובים–פירוט מועדי פרעון      -  ג6

  680-22.1  יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  -  7

  680-22.2  ווי הוגן על בסיס חוזר ונשנהפריטים הנמדדים בש  -  א7

שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר   -  ב7

  3ונשנה שנכללו ברמה 

680-22.4  

  

  680-23   הכנסות והוצאות ריבית  -  8

  680-23.1  הכנסות מימון שאינן מריבית  -  9

  680-24  הכנסות אחרות  -  א9

  680-25  מגזרי פעילות  -  10

��
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    680 - 12 'עמ                   דוח רבעוני של תאגיד בנקאי          

  

 680-13'  עמ–העמוד הבא 

  
  X19 0 ביוני 30 תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לתקופות שהסתיימו ביום -2'תוספת א

  
  מ וחברות מאוחדות שלו"תאגיד בנקאי בע

  סכומים מדווחים
  
  

  לשנה    לשישה חודשים    לשלושה חודשים  
  שהסתיימה    שהסתיימו    שהסתיימו  
   בדצמבר31ביום      ביוני30ביום      ביוני30ביום   

  0X19  1-X19    0X19  1-X19    1-X19  
  )מבוקר(    )בלתי מבוקר(    )בלתי מבוקר(  

  שקלים חדשיםמיליוני ב  

  0    0  0    0  0  הכנסות ריבית
  0    0  0    0  0  הוצאות ריבית
  0    0  0    0  0  נטו, הכנסות ריבית

  0    0  0    0  0  הוצאות בגין הפסדי אשראי
  0    0  0    0  0  הוצאות בגין הפסדי אשראי לאחר נטו, הכנסות ריבית

                
                שאינן מריביתהכנסות 

  0    0  0    0  0  הכנסות מימון שאינן מריבית
  0    0  0    0  0  עמלות 

  0    0  0    0  0  הכנסות אחרות
  0    0  0    0  0  שאינן מריביתסך כל ההכנסות 

                
                הוצאות תפעוליות ואחרות
  0    0  0    0  0  משכורות והוצאות נלוות 

  0    0  0    0  0  ת בנינים וציודאחזקה ופח
  0    0  0    0  0  הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

  0    0  0    0  0  הוצאות אחרות
  0    0  0    0  0  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

                
  0    0  0    0  0  רווח לפני מסים

  0    0  0    0  0  הפרשה למסים על הרווח 
  0    0  0    0  0  רווח לאחר מסים

                חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים מפעולות 
  0    0  0    0  0     רגילות של חברות כלולות לאחר מס

                
                :רווח נקי

  0    0  0    0  0  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0    0  0    0  0  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0    0  0    0  0  גיד הבנקאיהמיוחס לבעלי מניות התא

                
                -רגילה מניהרווח ל

  בשקלים חדשים  
                :רווח בסיסי

  0.00    0.00  0.00    0.00  0.00  נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאירווח 

                
                :*רווח מדולל

  0.00    0.00  0.00    0.00  0.00  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי  נקירווח

                
  

  .ממנההביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד 

 
 .ניתן להציגם בשורה אחת, שווים בכל התקופותרגילה והרווח המדולל למניה רגילה אם הרווח הבסיסי למניה *
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   680 - 22.4 'עמ                   דוח רבעוני של תאגיד בנקאי  

  

 680-22.5'  עמ–העמוד הבא 

 3פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה שינויים ב – ב7ביאור 

  )סכומים מדווחים, קלים חדשים שמיליוני, במאוחד(

 0X20 ביוני 30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

  )בלתי מבוקר(

  ליוםשווי הוגן

31.3.20X0  

  כ רווחים"סה

) הפסדים(

שטרם  ושמומשו

  מומשו

, רכישות

נפקות ה

וסילוקים 

  נטו

  

העברות 

 3אל רמה 

  או ממנה

  

   ליוםשווי הוגן

30.6.20X0  

) הפסדים(רווחים 

בגין שטרם מומשו 

מכשירים המוחזקים 

 30.6.20X0ליום 

              נכסים

0    0  *ניירות ערך זמינים למכירה
1

  0  0  0    0 1   

ניירות ערך למסחר
*

  0    0
2

  0  0  0    0 2   

0    0  זריםנכסים בגין מכשירים נג
 2 

  0  0  0    0 2   

0    0  )פרט אם מהותי(אחר 
3

  0  0  0    0 3   

  0  0  0  0  0  0  כל הנכסיםסך 

              התחייבויות 

0    0  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
  2 

  0  0  0    0 2   

 0    0  )פרט אם מהותי(אחר 
3

  0  0  0    0 3   

  0  0  0  0  0  0  סך כל ההתחייבויות 

 X20-1 ביוני 30הסתיימו ביום לשלושה חודשים ש

  )בלתי מבוקר(

שווי הוגן ליום 

31.3.20X-1  

כ רווחים  "סה

) הפסדים(

שמומשו ושטרם 

  מומשו

, רכישות

הנפקות 

וסילוקים 

  נטו

  

העברות 

 3אל רמה 

  או ממנה

  

שווי הוגן ליום  

30.6.20X-1  

) הפסדים(רווחים 

שטרם מומשו בגין 

מכשירים המוחזקים 

 30.6.20X-1ליום 

              כסיםנ

ניירות ערך זמינים למכירה
*

  0    0 1  0  0  0    0 1   

ניירות ערך למסחר
*

  0    0 2  0  0  0    0 2   

0    0  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 2 

  0  0  0    0 2   

   3 0    0  0  0  3 0    0  )פרט אם מהותי(אחר 

  0  0  0  0  0  0  כל הנכסיםסך 

              

              התחייבויות 

0    0  ין מכשירים נגזריםהתחייבויות בג
  2 

  0  0  0    0 2   

 0    0  )פרט אם מהותי(אחר 
3

  0  0  0    0 3   

  0  0  0  0  0  0  סך כל ההתחייבויות 

  

  

                                                      
 ]אם מהותי, ינתן פירוט נוסף לפי סוגי ניירות הערך שניתן להם גילוי נפרד בביאור ניירות ערך[   *
שטרם ) הפסדים(רווחים . הכנסות מימון שאינן מריבית בסעיף שמומשו נכללו בדוח רווח והפסד) הפסדים(רווחים    1

  .מומשו נכללו בהון העצמי בסעיף התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

  .הכנסות מימון שאינן מריביתנכללו בדוח רווח והפסד בסעיף    2

  ].יש לציין באיזה סעיף נכללו הרווחים וההפסדים[   3



                    )  12/11] (2[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

   680 - 22.5 'עמ                   דוח רבעוני של תאגיד בנקאי  

  

 680-23'  עמ–העמוד הבא 

   3פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה שינויים ב – ב7ביאור 

   )1 –המשך (

  )סכומים מדווחים, קלים חדשים שמיליוני, במאוחד(

 0X20 ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום ששה ל

  )מבוקרלא (

  ליוםשווי הוגן

31.12.20X-1  

  )מבוקר(

  כ רווחים"סה

) הפסדים(

טרם ש ושמומשו

  מומשו

, רכישות

הנפקות 

וסילוקים 

  נטו

  

העברות 

 3אל רמה 

  או ממנה

  

   ליוםשווי הוגן

30.6.20X0  

) הפסדים(רווחים 

בגין שטרם מומשו 

מכשירים המוחזקים 

 30.6.20X0ליום 

              נכסים

0    0  *ניירות ערך זמינים למכירה
1

  0  0  0    0 1   

ניירות ערך למסחר
*

  0    0
2

  0  0  0    0 2   

0    0  סים בגין מכשירים נגזריםנכ
 2 

  0  0  0    0 2   

0    0  )פרט אם מהותי(אחר 
3

  0  0  0    0 3   

  0  0  0  0  0  0  כל הנכסיםסך 

              התחייבויות 

0    0  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
  2 

  0  0  0    0 2   

 0    0  )פרט אם מהותי(אחר 
3

  0  0  0    0 3   

  0  0  0  0  0  0  סך כל ההתחייבויות 

 X20-1 ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום ששה ל

  )לא מבוקר(

שווי הוגן ליום 

31.12.20X-2  

  )מבוקר(

כ רווחים  "סה

) הפסדים(

שמומשו ושטרם 

  מומשו

, רכישות

הנפקות 

וסילוקים 

  נטו

  

העברות 

 3אל רמה 

  או ממנה

  

שווי הוגן ליום  

30.6.20X-1  

) הפסדים(רווחים 

שטרם מומשו בגין 

חזקים מכשירים המו

 30.6.20X-1ליום 

              נכסים

0    0  *ניירות ערך זמינים למכירה
4

  0  0  0    0 1   

ניירות ערך למסחר
*

  0    0
5

  0  0  0    0 2   

0    0  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 2 

  0  0  0    0 2   

0    0  )פרט אם מהותי(אחר 
6

  0  0  0    0 3   

  0  0  0  0  0  0  כל הנכסיםסך 

              התחייבויות 

0    0  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
  2 

  0  0  0    0 2   

 0    0  )פרט אם מהותי(אחר 
3

  0  0  0    0 3   

  0  0  0  0  0  0  סך כל ההתחייבויות 

  

                                                      
 ]אם מהותי, ינתן פירוט נוסף לפי סוגי ניירות הערך שניתן להם גילוי נפרד בביאור ניירות ערך[   *
שטרם ) הפסדים(רווחים . וח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריביתשמומשו נכללו בד) הפסדים(רווחים    1

  .מומשו נכללו בהון העצמי בסעיף התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

  .נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית   2

  ].יםיש לציין באיזה סעיף נכללו הרווחים וההפסד[   3
 

  

  

  



                            ) 12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

   680 - 23'          עמדוח רבעוני של תאגיד בנקאי                                                                

 

680-23.1'  עמ–העמוד הבא   

  הכנסות והוצאות ריבית - 8ביאור 
  

  סכומים מדווחים

  )בלתי מבוקר(

    לשלושה חודשים    לשישה חודשים
     ביוני30-שהסתיימו ב     ביוני30-שהסתיימו ב

1-X19  0X19    1-X19  0X19    

    י שקלים חדשיםמיליונב
            
   *הכנסות ריבית. א          

  מאשראי לציבור  0  0    0  0

  משלהמאשראי למ  0  0    0  0
  מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים  0  0    0  0

  מפיקדונות בבנקים  0  0    0  0

  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזרמ  0  0    0  0

   **מאיגרות חוב  0  0    0  0

  מנכסים אחרים  0  0    0  0

  סך כל הכנסות הריבית  0  0    0  0

            

   *הוצאות ריבית. ב          

   פיקדונות הציבורעל  0  0    0  0

  על פיקדונות הממשלה  0  0    0  0

  על פיקדונות מבנק ישראל  0  0    0  0

  על פיקדונות מבנקים  0  0    0  0

  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזרעל   0  0    0  0

  על איגרות חוב  0  0    0  0

  על התחייבויות אחרות  0  0    0  0

  סך כל הוצאות הריבית  0  0    0  0

            

  נטו, ריבית) הוצאות(סך הכנסות   0  0    0  0

            

פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על . ג          
  הכנסות והוצאות ריבית

  **הכנסות ריבית   0  0    0  0

  **הוצאות ריבית   0  0    0  0

            

  פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאיגרות חוב. ד          

  מוחזקות לפדיון  0  0    0  0

  זמינות למכירה  0  0    0  0

  למסחר  0  0    0  0

  כ כלול בהכנסות ריבית"סה  0  0    0  0

  
  .כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור  *   

, ח"ש מיליוני 30.6.20X-1 – XX(ח " מיליוני שXXכולל ריבית בגין איגרות חוב מגובות משכנתאות בסך של **   

31.12.20X-1 – XX ח"מיליוני ש.(   
  .ב-פירוט של השפעת מכשירים נגזרים מגדרים על סעיפי משנה א ו*** 



                )                                                     12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  680  -23.1 'עמרבעוני של תאגיד בנקאי                                                                                             דוח                          

  

680-24'  עמ–העמוד הבא   

  הכנסות מימון שאינן מריבית - 9ביאור 

  סכומים מדווחים

  )בלתי מבוקר(

  לשישה חודשים    לשלושה חודשים  

   ביוני30-שהסתיימו ב     ביוני30-שהסתיימו ב  

  19X0 1X19   0X19  1X19  

  במיליוני שקלים חדשים  

        הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר. א

            עילות במכשירים נגזריםמפ. 1.א

  0  0    0  0  )1) (ראה ג להלן(חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור 

            נטו בגין מכשירים) הוצאות(הכנסות 

  ALM) 2(  0  0    0  0נגזרים 

  0  0    0  0  סך הכל מפעילות במכשירים נגזרים

            

            מהשקעה באגרות חוב. 2.א

  0  0    0  0  ח מוחזקות לפדיון"רווחים ממכירת אג

  0  0    0  0  )3(ח מוחזקות לפדיון "הפסדים ממכירת אג

  0  0    0  0  ח זמינות למכירה"רווחים ממכירת אג

  0  0    0  0  )4) (3(ח זמינות למכירה "הפסדים ממכירת אג

  0  0    0  0  ח"סך הכל מהשקעה באג
            

  0  0    0  0  נטו , הפרשי שער. 3.א
            

            במניותמהשקעה ) הפסדים(רווחים . 4.א

  0  0    0  0  רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה

  0  0    0  0  *הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה 

  0  0    0  0  דיבידנד ממניות זמינות למכירה

            רווח ממכירת מניות של חברות מוחזקות

  0  0    0  0  ) כלולות–במאוחד  (

            הפסד ממכירת מניות של חברות מוחזקות

  0  0    0  0  ) כלולות–מאוחד ב (

  0  0    0  0  סך הכל מהשקעה במניות
            

  0  0    0  0  נטו בגין עסקאות איגוח) הפסדים(רווחים . 5.א
            

            נטו בגין הלוואות ) הפסדים(רווחים . 6.א

  0  0    0  0  שנמכרו
            

            סך כל הכנסות מימון שאינן מריבית בגין 

  0  0    0  0  פעילויות שאינן למטרות מסחר

  למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור) 1(

  אשר לא יעדו ליחסי גידור, מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק) 2(

  ). ח" מיליוני ש31.12.20X-1 – XX, ח" מיליוני ש30.6.20X-1 – XX(ח " מיליוני שXXלרבות הפרשות לירידת ערך בסך ) 3(

  ).ח" מיליוני ש31.12.20X-1 – XX, ח" מיליוני ש30.6.20X-1 – XX(ח " מיליוני שXXמזה בגין העברת אגרות חוב לתיק למסחר בסך ) 4( 

 לרבות ,).ח" מיליוני ש31.12.20X-1 – XX, ח" מיליוני ש30.6.20X-1 – XX(ח " מיליוני שXX –מזה בגין העברת מניות לתיק למסחר   * 
 .הפרשות לירידות ערך



                                                            )                           12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  680 -24 'מע               י                                                   רבעוני של תאגיד בנקאדוח   

  

 

    )המשך( מימון שאינן מריבית הכנסות – 9ביאור 
  

  סכומים מדווחים
  )בלתי מבוקר(

  
  לשישה חודשים    לשלושה חודשים  

   ביוני30-שהסתיימו ב     ביוני30-שהסתיימו ב  

  0X19 1X19   0X19  1X19  

            הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר. ב

             מכשיריםנטו בגין) הוצאות(הכנסות 

  0  0    0  0  נגזרים אחרים

            שמומשו ושטרם מומשו) הפסדים(רווחים 

  0  0    0  0  )1(נטו , ח למסחר"מהתאמות לשווי הוגן של אג  

            שמומשו ושטרם מומשו) הפסדים(רווחים 

  0  0    0  0  )2(נטו , מהתאמות לשווי הוגן של מניות למסחר  

  0  0    0  0  סחרדיבידנדים שהתקבלו ממניות למ

  0  0    0  0  **סך הכל מפעילויות מסחר 

            

        ***:לפי חשיפת סיכון , פירוט על הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר

  0  0    0  0  חשיפת ריבית 

  0  0    0  0  חשיפת מטבע חוץ

  0  0    0  0  חשיפה למניות

  0  0    0  0  חשיפה לסחורות ואחרים

  0  0    0  0  כ"סה

            
            **** פירוט נוסף –חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור . ג

            גידורי שווי הוגן. א

  0  0    0  0  חוסר האפקטיביות של הגידורים

  אשר הוצא לצורך , בגין מכשירים נגזרים) ההפסד(מרכיב הרווח 
          

    הערכת אפקטיביות הגידור
0  0    0  0  

  רות איתנה שאינה כשירה נטו בגין התקש) הפסדים(רווחים 
          

  0  0  עוד כגידור שווי הוגן
  

0  0  

  גידורי תזרים מזומנים.  ב
          

  0  0    0  0  חוסר האפקטיביות של הגידורים

אשר הוצא לצורך , בגין מכשירים נגזרים) ההפסד(מרכיב הרווח 
  0  0    0  0  הערכת אפקטיביות הגידור

שסווגו מחדש מכיוון שקרוב לוודאי ) הפסדים(רווחים 
  0  0    0  0  שהעסקאות החזויות לא תתבצענה

  כ"סה
0  0    0  0  

ח          " מיליוני שXXמזה חלק הרווחים וההפסדים הקשורים לאגרות חוב למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן בסך ) 1(
)30.6.20X-1 – XX31.12.20, ח" מיליוני שX-1 – XX ח"מיליוני ש.(  
ח " מיליוני שXXהקשורים למניות למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן בסך ) הפסדים(מזה חלק הרווחים ) 2(
)30.6.20X-1 – XX31.12.20, ח" מיליוני שX-1 – XXח" מיליוני ש .(  
  כולל הפרשי שער שנבעו מפעילות מסחר* 
  . 8ח למסחר ראה ביאור "להכנסות ריבית מהשקעה באג** 

 . הפירוט ינתן במידה וסכום הכנסות שאינן מריבית מפעילות מסחר הינו מהותי*** 

  , כאשר מהותי. 8לגילוי על ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות והוצאות ריבית ראה ביאור  ****
   .ן מריביתמימון שאינהכנסות גילוי על ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על בביאור זה ינתן 



 680-25.1'  עמ–העמוד הבא 

 

  
  

   מגזרי פעילות –  10ביאור 
  
  

  סכומים מדווחים
  
  

        
     ביוני30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

20X0    20X-1  
  

  מגזר
1  

  מגזר
2  

  מגזר
 3  

  מגזר
4  

  מגזר
5  

  מגזר
6  

  מגזר
7  

  סכומים
   שלא 
  הוקצו 

  והתאמות
  כ"סה

  מאוחד

  

  מגזר
1  

  מגזר
2  

  מגזר
3  

  מגזר
4  

  מגזר
5  

  מגזר
6  

  מגזר
7  

  סכומים
א  של

הוקצו 
  והתאמות 

כ "סה
  מאוחד

  י שקלים חדשיםמיליונב  
                                      

  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים- נטו, הכנסות ריבית
  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים- שאינן מריביתהכנסות 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים-הכנסות אחרות 
  -  0  0  0  0  0  0  0  0    -  0  0  0  0  0  0  0  0  הכנסות בינמגזריות

  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  סך הכנסות
  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0   המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאירווח נקי

                                        
  

        
     ביוני30יום לשישה חודשים שהסתיימו ב

20X0    20X-1  
  

  מגזר
1  

  מגזר
2  

  מגזר
 3  

  מגזר
4  

  מגזר
5  

  מגזר
6  

  מגזר
7  

  סכומים
   שלא 
  הוקצו 

  והתאמות
  כ"סה

  מאוחד

  

  מגזר
1  

  מגזר
2  

  מגזר
3  

  מגזר
4  

  מגזר
5  

  מגזר
6  

  מגזר
7  

  סכומים
 שלא 
הוקצו 

  והתאמות 
כ "סה

  מאוחד
   שקלים חדשיםמיליוניב  
                                      

  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים- נטו, הכנסות ריבית
  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים-הכנסות שאינן מריבית 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים- אחרותכנסות ה
  -  0  0  0  0  0  0  0  0    -  0  0  0  0  0  0  0  0  הכנסות בינמגזריות

  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  סך הכנסות
  0  0  0  0  0  0  0  0  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0   המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאירווח נקי

                                        
  

  :הערות

  . המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאייש לפרט את הסכומים שלא הוקצו והתאמות לגבי הרווח הנקי  .1
  .יש להוסיף גילוי על סך נכסי המגזרים, אשר חל שינוי משמעותי בסכום הנכסים של מגזר לעומת הסכום בדוח השנתי האחרון שפורסםכ  .2
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  )1 –המשך ( מגזרי פעילות –   10ביאור 
  
  

  סכומים מדווחים  
  

  במיליוני שקלים חדשים    
    

  

  20X-1 בדצמבר -31לשנה שהסתיימה ב  
  

  מגזר
1  

  מגזר
2  

  מגזר
 3  

  מגזר
4  

  מגזר
5  

  מגזר
6  

  מגזר
7  

  סכומים
   שלא 
  הוקצו 
  והתאמות

  כ"סה
  מאוחד

  

  

    

            
  
  

   מחיצוניים- נטו, הכנסות ריבית
0  0  0  0  0  0  0  0  

  
0  

  0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים- הכנסות מימון שאינן מריבית
  0  0  0  0  0  0  0  0  0   מחיצוניים- אחרותהכנסות 

  -  0  0  0  0  0  0  0  0  הכנסות בינמגזריות
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  סך הכנסות

  0  0  0  0  0  0  0  0  0   המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי רווח נקי
                    
                    

  

  

  . המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאייש לפרט את הסכומים שלא הוקצו והתאמות לגבי הרווח הנקי  :הערה

 
 

 

   

 
ם
קי
בנ
ה
על 

ח 
ק
פ
מ
ה

 :
ר 
בו
צי
ח ל

דיוו
ה
ת 
או
ר
הו

]3
) [

12/11
(

 
 

                                 
 

 
 

 
 

  

 
 

      
 

 
   

ח 
דו

א
ק
בנ
ד 
אגי

ת
של 

בעוני 
ר

  י
 

 
                                                       

מ
ע

' 
25.1
 -

 
680

א  
ב
ה
ד 
מו
הע

–
מ
 ע

 '
681-26

 



        ) 12/11] (17[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  690 - 1'   עמ    הוראות שעה
  

 690-7'  עמ–העמוד הבא 

   הוראות שעה ושונות–תוכן עניינים 

  

  הוראות שעה

                  

  עמוד  תיאור

  שיעור ההיוון לחישוב עתודות לכיסוי זכויות עובדים
  

690-7  

  חברת כרטיסי אשראי
  

691A-1  

דוח הדירקטוריון של תאגיד בנקאי המוגש לאסיפה הכללית של בעלי מניות 

   כרטיסי אשראי–
  

692-3  

  שיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםדיווח איכותי בדבר ח
  

694-1  

דוח כספי שנתי של תאגיד בנקאי על בסיס מאוחד עם תמצית דוחות של 

  בביאור לדוחות הכספיים) לא מאוחד(התאגיד הבנקאי בלבד 
  

694-4  

 2009יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 

  II של באזל 3 נדבך גילוי הנדרשות לפיהואילך של דרישות 
  

694A-1  

  FSF  694B-1 -דרישות גילוי המבוססות על דוח ה

  תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון

  

696-1 

  גילוי על מבקר פנימי בדוח דירקטוריון של תאגיד בנקאי
  

697-1  

  גילוי בדוח הדירקטוריון בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
� �

697A-1  

  פרטים בדבר תרומות התאגיד הבנקאי
  

698-1  

  גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים
  

698-2  

    

        

  שונות
� �

  

  ח"דיווח במיליוני ש
  

695-1  

  2011-2012 הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בשנים –הוראת שעה 
  

698A-1  

 698B-1  מדידת הכנסות ריבית

  699-1  מפתח עדכונים
  



                )                     12/11] (5[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

   B691 – 2.1 'עמ                                      דוח הדירקטוריון  – א"חכ  -הוראות שעה                                    
  

��B691-3'  עמ-הבא  העמוד   

��

  

אם בתקופה שאליה מתייחס דוח רווח והפסד היו מכירות או העברות של ניירות   )3(

דוח הדירקטוריון יכלול מידע שיבהיר את הנסיבות , ערך מהתיק המוחזק לפדיון

המיוחדות שגרמו להנהלה שלא לנהוג על פי כוונתה המקורית להחזיק בניירות 

על ההון , עברות על רווח והפסדהערך עד לפדיון וכן דיון בהשפעת המכירות או הה

  ;ועל התשואות הגלומות בתיק המוחזק לפדיון

  

אם בתקופה שאליה מתייחס דוח רווח והפסד בוצעו העברות אחרות בין התיקים   )4(

בדוח הדירקטוריון א "חכתבהיר הנהלת , א"ה חכהשונים של ניירות הערך שמחזיק

כן תובהר . ן ניירות הערךאת הנסיבות המיוחדות שגרמו לצורך לשנות את מיו

  ;השפעת ההעברה על רווח והפסד בשנת ההעברה ועל התשואות הצפויות בעתיד

  

  ;המבנה וההתפתחויות של הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה  )ח(

בגין מערך טכנולוגיית המידע כמשמעותו שבשליטתה  והחברות א"החכהשקעות והוצאות   )1ח(

  :במסגרת זו יינתן". ניהול טכנולוגיית המידע "357בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

גילוי כמותי לסך ההוצאות שנרשמו בשנת הדיווח בדוח רווח והפסד בגין מערך   )1(

בהם ההוצאות שנרשמו טכנולוגיית המידע תוך פירוט הסכומים וציון הסעיפים 

י לגילו). 'הוצאות אחרות וכד, פחת, משכורת והוצאות נלוות(בדוח רווח והפסד 

, בנוסף.  את מהות ההוצאות שנרשמו בכל סעיףבהירהכמותי יתווסף הסבר המ

לרבות , יינתן גילוי בדבר המדיניות החשבונאית לפיה חושבו ונרשמו הסכומים

  .שיטת ההקצאה של עלויות בין פעילויות שונות

ילוי כמותי לסך העלויות בגין מערך טכנולוגיית המידע שלא נרשמו בדוח רווח ג  )2(

כגון עלויות פיתוח , אלא נרשמו בשנת הדיווח כנכסים בדוח הכספי, והפסד כהוצאה

תוך פירוט הסכומים המרכיבים את סך , תוכנה שהוונו וחומרות ותוכנות שנרכשו

  . מהות העלויות אתבהירלגילוי הכמותי יתווסף הסבר המ. ההשקעה

 .גילוי כמותי ליתרת הנכסים בגין מערך טכנולוגיית המידע לסוף שנת הדיווח  )3(

 לסקירת' כמפורט בתוספת ג(שיעורי ההוצאות ופערי הריבית , התפתחות שיעורי ההכנסות  )ט(

  תוך התייחסות להשפעת השינויים בכמויות ובמחירים על ההכנסה וההוצאה-) ההנהלה

 לבין היתרה הוצאות בגין הפסדי אשראי הרווח מפעולות מימון לפני וכן היחס בין

 תיכלל התייחסות להבדל בין הרווח מפעילות מימון לפני ;הממוצעת של הנכסים הכספיים

לבין הכנסות והוצאות , )לסקירת ההנהלה' כמפורט בתוספת ג(הוצאות בגין הפסדי אשראי 

  ).כמפורט בדוח רווח והפסד(ריבית 

ון ההשפעה של  יחסי גידור ושל עסקאות אחרות במכשירים  נגזרים הניתנים לייחוס תיד  )1ט(

   ;לסקירת ההנהלה' כמפורט בתוספת ג, על שיעורי ההכנסה וההוצאה, למגזרי הצמדה



         )12/11] (3[ הוראות הדיווח לציבור :המפקח על הבנקים

  C691 – 3 'עמ                                                                                                                                    סקירת ההנהלה

 C691-4'  עמ-הבא  העמוד 
 

  
   מידע רב תקופתי- דוח רווח והפסד מאוחד -' תוספת ב

 

   X20-0   X20-4 דוח רווח והפסד מאוחד לשנים  
    
  סכומים מדווחים  
    
    בדצמבר 31שנה שנסתיימה ביום   
  0X20  1-X20  2-X20  3-X20  4-X20  
  י שקלים חדשיםמיליונב  

            
            הכנסות

  0  0  0  0  0  )1(מעסקאות בכרטיסי אשראי 
  0  0  0  0  0  נטו, הכנסות ריבית
  0  0  0  0  0  הכנסות אחרות

  0  0  0  0  0  סך כל ההכנסות 
            

            הוצאות
  0  0  0  0  0  בגין הפסדי אשראי

  0  0  0  0  0  תפעול
  0  0  0  0  0  מכירה ושיווק

  0  0  0  0  0  הנהלה וכלליות
  0  0  0  0  0  תשלומים לבנקים
  0  0  0  0  0  סך כל ההוצאות 

  0  0  0  0  0  וח לפני מיסיםרו
  0  0  0  0  0  הפרשה למיסים על הרווח 

            
  0  0  0  0  0  רווח לאחר מיסים 

   רגילות ברווחים מפעולותהחברהחלק 
   לאחרלאחר מיסים של חברות כלולות

          

  0  0  0  0  0   השפעת המס
            

             :רווח נקי
  0  0  0  0  0  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראי

    
  בשקלים חדשים  

  -מניה רגילהרווח ל
            :רווח בסיסי

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  נקי המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראירווח 

            :)2(רווח מדולל
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  נקי המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראירווח 

            
  .20X0לפי הסעיפים בדוח לשנת ,נתונים המתייחסים לשנים קודמות הוצגו או סווגו מחדש *

  .כל סכום שהוצג או שסווג מחדש* -יש לסמן ב

מיליוני שקלים  X - וX ,X ,X ,Xעמלות למנפיקים אחרים בסך  הכנסות מעמלות בתי עסק מוצגות ללא קיזוז –גישת ברוטו  )1(

  .הנכללות בהוצאות תפעול,  בהתאמה20X-4 - ו20X0 ,20X-1 ,20X-2 ,20X-3בשנים חדשים 

מיליוני שקלים  X - וX ,X ,X ,X הכנסות מעמלות בתי עסק מוצגות לאחר ניכוי מעמלות למנפיקים אחרים בסך –גישת נטו 

  . בהתאמה20X-4 - ו20X0 ,20X-1 ,20X-2 ,20X-3בשנים חדשים 
  

  .ניתן להציגם בשורה אחת, אם הרווח הבסיסי למניה רגילה והרווח המדולל למניה רגילה שווים בכל התקופות  )2(



              )12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  C691 – 18 'עמ   סקירת ההנהלה 

  

 691D - 1העמוד הבא 

  

  מידע רב רבעוני- דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון-' טתוספת 
  

  20X-1  20X0תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לפי רבעונים בשנים 
  

  סכומים מדווחים
        
  20X0    20X-1    ש נ ה 
  1  2  3  4    1  2  3  4    ר ב ע ו ן

  י שקלים חדשיםמיליונב    
                      הכנסות

  0  0  0  0    0  0  0  0    )1(מעסקאות בכרטיסי אשראי 
  0  0  0  0    0  0  0  0    נטו, הכנסות ריבית

  0  0  0  0    0  0  0  0    הכנסות אחרות
  0  0  0  0    0  0  0  0    סך כל ההכנסות

                      
                       הוצאות

  0  0  0  0    0  0  0  0    הפרשה לחובות מסופקים
  0  0  0  0    0  0  0  0    תפעול

  0  0  0  0    0  0  0  0    מכירה ושיווק
  0  0  0  0    0  0  0  0    וכלליותהנהלה 

  0  0  0  0    0  0  0  0     תשלומים לבנקים
  0  0  0  0    0  0  0  0    סך כל ההוצאות 

    
    

              
  0  0  0  0    0  0  0  0    רווח לפני מסים

  0  0  0  0    0  0  0  0    הפרשה למסים על הרווח 
  0  0  0  0    0  0  0  0    רווח לאחר מסים על הכנסה

                      לות רגי ברווחים מפעולות החברהחלק
   לאחרלאחר מיסים של חברות כלולות

      השפעת המס
    

0  
  
0  

  
0  

  
0  

    
0  

  
0  

  
0  

  
0  

                      
                       :רווח נקי

  0  0  0  0    0  0  0  0    לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0  0  0  0    0  0  0  0    רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0  0  0  0    0  0  0  0     נקי המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראירווח

                      
  בשקלים חדשים    

                      -מניה רגילהרווח ל
                      :רווח בסיסי

  0.00  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00  0.00    נקי המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראירווח 

                      :)2(רווח מדולל

  0.00  0.00  0.00  0.00    0.00  0.00  0.00  0.00    נקי המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראירווח 

                      
  . 20X0לפי הסעיפים בדוח לשנת , נתונים המתייחסים לרבעונים קודמים הוצגו או סווגו מחדש*

  .כל סכום שהוצג או שסווג מחדש* - יש לסמן ב
  

 מיליוני שקלים חדשים X,X,X,Xות בתי עסק מוצגות ללא קיזוז עמלות למנפיקים אחרים בסך  הכנסות מעמל–גישת ברוטו  )1(

הנכללות ,  בהתאמה20X-1 בשנת 1-4 מיליוני שקלים חדשים ברבעונים X,X,X,Xובסך ,  בהתאמה20X0 בשנת 1-4ברבעונים 
 .בהוצאות תפעול

 מיליוני שקלים חדשים X,X,X,Xת למנפיקים אחרים בסך  הכנסות מעמלות בתי עסק מוצגות לאחר ניכוי מעמלו-גישת נטו 

  . בהתאמה20X-1 בשנת 1-4 מיליוני שקלים חדשים ברבעונים X,X,X,Xובסך ,  בהתאמה20X0 בשנת 1-4ברבעונים 
  

  .ניתן להציגם בשורה אחת, אם הרווח הבסיסי למניה רגילה  והרווח המדולל למניה רגילה שווים בכל התקופות  )2(
  



                             )12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

       F691 – 2 'עמ    דוח כספי שנתי - א" חכ-הוראות שעה          

  
 

 F691-3'  עמ-הבא  העמוד 
 

  

  עמוד  תיאור  ביאור

  F - 32691  נטו, הכנסות ריבית    23

  F - 33691  הכנסות אחרות    24

  F - 33691  הוצאות תפעול    25

  F - 34691  הוצאות מכירה ושיווק    26

  F - 34691 הוצאות הנהלה וכלליות   27

  F - 35691  הפרשה למיסים על הרווח     28

   בוטל   29

  F - 35691  רווח למניה רגילה    א29

  F - 36691 יםימגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפ 30

  F - 39691 אירועים לאחר תאריך המאזן   31

  F - 40691  נתוני פרופורמה    32

    בוטל    33

  F - 41691 סטוריים לצרכי מסימידע על בסיס נתונים נומינליים ה   34

 
  

  :תמצית של דוחות כספיים שנתיים לדוגמה
  
  F - 42 691  תמצית מאזן שנתי  

 F - 43691  תמצית דוח רווח והפסד  

 F - 44691  תמצית דוח על השינויים בהון העצמי  

  



                                  )12/11] (3[ הדיווח לציבור הוראות: המפקח על הבנקים

  F691 – 5 'עמ       דוח כספי שנתי - א"חכ  -הוראות שעה 

 

 F691-6'  עמ-הבא  העמוד 
 

  מ וחברות מאוחדות שלה"חברת כרטיסי אשראי בע
  

  0X20 בדצמבר 31 דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום

  החברה  המאוחד  
    0X20 1 -X20 2 -X20 0X20 1 -X20 2 -X20 

  סכומים מדווחים      
 ח"במיליוני ש  ביאור   
           
         הכנסות 
 0 0 0 0 0 0  22 )1(מעסקאות בכרטיסי אשראי 
  0  0  0  0  0  0  23  נטו, הכנסות ריבית 
 0 0 0 0 0 0  24 אחרותהכנסות  
 0 0 0 0 0 0    סך כל ההכנסות 
           
          הוצאות 
 0 0 0 0 0 0  5  בגין הפסדי אשראי 
 0 0 0 0 0 0  25 תפעול 
 0 0 0 0 0 0  26 מכירה ושיווק 
 0 0 0 0 0 0  27 הנהלה וכלליות 
 0 0 0 0 0 0  20  תשלומים לבנקים 
 0 0 0 0 0 0    סך כל ההוצאות 
           
 0 0 0 0 0 0    רווח לפני מיסים 
           
 0 0 0 0 0 0  28 הרווח מיסים על הפרשה ל 
          
 0 0 0 0 0 0   רווח לאחר מיסים  

 

חלק החברה ברווחים לאחר השפעת המס של 
לאחר ) כלולות-במאוחד(חברות מוחזקות 

 מסהשפעת ה

    
  
  
0 

  
  
  
0 

  
  

  
0 

  
  
  
0 

  
  
  
0 

  
  
  
0 

           
          :רווח נקי 
  -  -  -  0  0  0    לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  -  -  -  0  0  0    המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
  0  0  0  0  0  0    המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראי 
           
           
        א29 ):ח"בש(רווח למניה רגילה  
         :רווח בסיסי 

 
המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי רווח נקי 
  אשראי

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

           
         )2:(רווח מדולל 

 
המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי רווח נקי 
  אשראי

  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  
  

  .אורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהבי
       ).  25ראה ביאור  ( תפעול  בנפרד כחלק מהוצאות ותהמוצג,  מוצגות ללא קיזוז עמלות למנפיקים אחריםבתי עסק הכנסות מעמלות –גישת ברוטו  )1(

  .  המדיניות החשבונאית– 2ראה גם ביאור          
  .המדיניות החשבונאית  – 2ראה גם ביאור , )22ראה ביאור ( מוצגות לאחר ניכוי עמלות למנפיקים אחרים בתי עסקמלות  הכנסות מע–גישת נטו           
  .ניתן להציגם בשורה אחת, אם הרווח הבסיסי למניה רגילה והרווח המדולל למניה רגילה שווים בכל התקופות    ) 2(

    



  

 

 691F-29העמוד הבא 
 

  *)2-המשך( שלהין וצדדים קשורים של חברת כרטיסי אשראי והחברות המאוחדות י בעלי ענ- 21אור יב
  תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב

  0X20  
  י שקלים חדשיםמיליונב  
  )1(חברת כרטיסי האשראיי " צדדים קשורים המוחזקים ע  )1(בעלי עניין   
  )8(אחרים   כלולות או חברות  חברות בת  )6(חריםא  אנשי  מחזיקי מניות  
    חברות המוחזקות  שלא (    מפתח    בעלי השפעה מהותית   בעלי  
    )7(בשליטה משותפת  )אוחדו    )5(ניהוליים  )4(אחרים  )3 (או שליטה משותפת  )2(שליטה  

                  הכנסות מעסקאות בכרטיסי  אשראי

                  הכנסות ריבית נטו

                   הפסדי אשראיהוצאות בגין

                  הכנסות אחרות

                  הוצאות תפעול

                  הוצאות מכירה ושיווק

                  הוצאות הנהלה וכלליות

                  )א(תשלומים לבנקים  

                  כ"סה

  1-X20  

                  הכנסות מעסקאות בכרטיסי  אשראי

                  הכנסות ריבית נטו

                  הפסדי אשראיהוצאות בגין 

                  הכנסות אחרות

                  הוצאות תפעול

                  הוצאות מכירה ושיווק

                  הוצאות הנהלה וכלליות

                  )א(תשלומים לבנקים  

                  כ"סה

  2-X20  

                  הכנסות מעסקאות בכרטיסי  אשראי

                  הכנסות ריבית נטו

                  הוצאות בגין הפסדי אשראי

                  הכנסות אחרות

                  הוצאות תפעול

                  הוצאות מכירה ושיווק

                  הוצאות הנהלה וכלליות

                  )א(תשלומים לבנקים  

                  כ"סה

  
  . לגבי פרטים על התקשרויות עם תאגידים בנקאיים20ראה גם ביאור  )א(

  F - 30691  אה  עמוד  ר-הערות  *
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                              )12/11] (4[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

    691F - 32  'עמ                                       דוח כספי שנתי -א" חכ-הוראות שעה        
 

 691F-33העמוד הבא 
 

    
  נטו, הכנסות ריבית – 23אור יב

  
  החברה  מאוחדה  

  לשנה שנסתיימה ביום  לשנה שנסתיימה ביום  

   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31  

  0X20  1-X20  2-X20  0X20  1-X20  2-X20  

  סכומים מדווחים  

  ח"במיליוני ש  

              

             :)1( ריביתהכנסות . א
  0  0  0  0  0  0 מאשראי למחזיקי כרטיס      
  0  0  0  0  0  0 מאשראי לבתי עסק     
  0  0  0  0  0  0 מאשראי לאחרים     
  0  0  0  0  0  0 קדונות בבנקיםימפ     

        מניירות ערך שנשאלו או נרכשו  
       במסגרת הסכמי מכר חוזר

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 )2(     מאגרות חוב 

 0 0 0 0 0 0 אחריםמנכסים      

  0  0  0  0  0  0 כל הכנסות הריבית     סך 

             

             ):1 (ריבית הוצאות . ב
  0  0  0  0  0  0      לתאגידים בנקאיים 

      על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו  
      במסגרת הסכמי רכש חוזר

0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 גרות חוב יעל א    

 0 0 0 0 0 0     על התחייבויות אחרות

  0  0  0  0  0  0  כל הוצאות הריבית    סך 

              

  0  0  0  0  0  0  נטו, ריבית) הוצאות(סך הכנסות 

              
 

הכנסות יש לתת גילוי נוסף על פירוט השפעתו על ,  האפקטיבי מהותי כאשר המרכיב.כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור )1(
  ).669-57מ "ע( להוראות הדיווח לציבור החלות על תאגיד בנקאי ג.20 כמפורט בביאור ,ריבית) הוצאות(

 – 57מ "ע(להוראות הדיווח לציבור החלות על תאגיד בנקאי . ד.20יש לתת גילוי נוסף כמפורט בביאור , כאשר הסעיף מהותי )2(
669.( 

  
  
  
  



             )12/11] (3[ור הוראות הדיווח לציב: המפקח על הבנקים

  691F - 33  '  עמ              דוח כספי שנתי -א" חכ- הוראות שעה    

         

  
  אחרות הכנסות – 24ביאור 

  
  התאגיד הבנקאי    המאוחד  
  19X0  19X-1  19X-2    19X0  19X-1  19X-2  
  סכומים מדווחים  
  י שקלים חדשיםמיליונב  

  0  0  0    0  0  0  )1(הכנסות מימון שאינן מריבית 

  0  0  0    0  0  0  מהשכרת נכסים

  0  0  0    0  0  0  רווח הון ממכירת בניינים וציוד

  0  0  0    0  0  0  ירת בניינים וציודהפסד הון ממכ

  0  0  0    0  0  0  )פרט אם מהותי(אחרות 

  0  0  0    0  0  0  סך כל הכנסות אחרות

  

   . להוראות הדיווח לציבור החלות על תאגיד בנקאי21מפורט בביאור כיש לתת גילוי נוסף , כאשר מהותי) 1(
  

   הוצאות תפעול- 25ביאור 
  החברה  המאוחד  

  לשנה שנסתיימה ביום  לשנה שנסתיימה ביום  

   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31  

  0X20  1-X20  2-X20  0X20  1-X20  2-X20  

  םיסכומים מדווח  

  ח"במיליוני ש  

  0  0  0  0  0  0 )1 (*שכר ונלוות

  0  0  0  0  0  0 עיבוד נתונים ואחזקת מחשב

 בינלאומייםתשלומים לארגונים 

 שראילכרטיסי א
0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 )2(עמלות למנפיקים אחרים 

  0  0  0  0  0  0 פחת והפחתות

  0  0  0  0  0  0 תקשורת

  0  0  0  0  0  0 )3(דיוור  הנפקת כרטיסים ו

  0  0  0  0  0  0  ב"א ומס"עמלות לשב

  0  0  0  0  0  0  נזקים משימוש לרעה בכרטיסי אשראי

  0  0  0  0  0  0  אחזקת רכב

  0  0  0  0  0  0  שכר דירה ואחזקת מבנה 

  0  0  0  0  0  0 תשלומי קנסות לבנק ישראל

 0    0    0    0    0    0    )4(אחרות

  0    0    0    0    0    0    סך כל הוצאות התפעול

הוצאה הנובעת מעסקאות   : מזה* 

  **תשלום מבוסס מניות

0  0  0  0  0  0  

הוצאה הנובעת מעסקאות : מזה**

מטופלות כעסקאות תשלום מבוסס ה

                                     מניות המסולקות במכשירים הוניים

0  0  0  0  0  0  

  

מאגרי לקוחות , קלט ובקרה, הפעלת מחשבים ועיבוד נתונים: במחלקותהוצאות שכר ונלוות של עובדים לדוגמה כולל  )1(
 .קשרי לקוחות ופניות הציבור, לוגיסטיקה ורכש, בטחון, הנפקה ומשלוח, וספקים

  .כלל במידה והחברה מציגה הכנסות מעמלות סליקה לפי גישת הברוטויסעיף זה י )2(

 .עיטוף ומשלוח,   הודעות ללקוחתהפק: יכלול בין היתר )3(
 .יפורטו בנפרד,  כל הוצאות התפעול מסך5%הוצאות אחרות העולות על  )4(



         )12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

    691F - 35  '  עמ    דוח כספי שנתי  -א"חכ -הוראות שעה   

 
 

 

  

   הפרשה למיסים על הרווח - 28ביאור 

  ).669-63-64 'עמ( להוראות הדיווח לציבור החלות על תאגיד בנקאי 27יחולו דרישות הגילוי כפי שנקבעו בביאור 

  

  .בוטל - 29ביאור 

  

   רווח למניה רגילה-א 29ביאור 

 'מע(א להוראות הדיווח לציבור החלות על תאגיד בנקאי 28יחולו דרישות הגילוי כפי שנקבעו בביאור 

669-65.1.(  

  



                                                                            )12/11] (4[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

 F691 – 36 'מע                דוח כספי שנתי -א" חכ-הוראות שעה                   

 691F-37העמוד הבא 
 

  
   מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים- 30אור יב
  
  .ווח לציבורי להוראות הד79יחולו דרישות הגילוי המפורטות בסעיף   .א

 :מידע כמותי על מגזרי פעילות  .ב
   0X20 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  סך הכל   התאמות  )1(אחר  מגזר מימון  מגזר הנפקה  מגזר סליקה  
  מאוחד            

  סכומים מדווחים  
  ח"במיליוני ש  

             :מידע על הרווח והפסד
             :הכנסות

  0  0  0  0  0  0 הכנסות עמלות מחיצונים 
 0 0 0 0 0 0  הכנסות עמלות בינמגזרים 

 0 0 0 0 0 0  סך הכל

  נטו, הכנסות ריבית
  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

 0 0 0 0 0 0 הכנסות אחרות
 0 0 0 0 0 0 סך  ההכנסות 

              
             :צאותהו

  0  0  0  0  0  0  בגין הפסדי אשראי
  0  0  0  0  0  0 הוצאות תפעול 

  0  0  0  0  0  0  הוצאות מכירה ושיווק
  0  0  0  0  0  0 הוצאות הנהלה וכלליות 

  0  0  0  0  0  0 תשלומים לבנקים

 0 0 0 0 0 0 סך כל ההוצאות
              

  0  0  0  0  0  0  רווח לפני מיסים
  0  0  0  0  0  0 הפרשה למיסים על הרווח 

  0  0  0  0  0  0  רווח לאחר מיסים

  חלק החברה ברווחים של חברות כלולות 
  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

             
               :רווח נקי

  0  0  0  0  0  0  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0  0  0  0  0  0  החברההמיוחס לבעלי מניות 
              

המיוחס לבעלי מניות אחוז רווח נקי (תשואה להון 
  ) מההון הממוצעהחברה 

  
0.00  

  
0.00  

  
0.00  

  
0.00  

  
--  

  
0.00  

              
             מידע נוסף

  0  0  0  0  0  0 )2(יתרה ממוצעת של נכסים 
  0  0  0  0  0  0 השקעות בחברות כלולות  : מזה

  0  0  0  0  0  0  )2(יתרה ממוצעת של התחייבויות 
  0  0  0  0  0  0  )3(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

תוצאות של פעילויות אחרות אשר נבחנות בנפרד על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת  )1(

  .םאך לא מקיימות הגדרת מגזר בר דיווח בשל אי עמידה בתנאים כמותיי, משאבים והערכת ביצועים של אותן פעילויות

 .יתרה ממוצעת תחושב על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש )2(

  ).201' הוראת ניהול בנקאי תקין מס( כפי שחושבו לצורך הלימות הון  -סיכון משוקללים ב םנכסי )3(



                                   )12/11] (4[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

   F691 – 37 'עמ           דוח כספי שנתי -א" חכ-וראות שעה          ה

 

 691F-38העמוד הבא 
 

  )המשך(  מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים- 30אור יב
   X20-1 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  סך הכל   התאמות  )1(אחר  מגזר מימון  מגזר הנפקה  מגזר סליקה  
  מאוחד            

  סכומים מדווחים  
  ח"במיליוני ש  

             :מידע על הרווח והפסד
             :הכנסות

  0  0  0  0  0  0 הכנסות עמלות מחיצונים 
 0 0 0 0 0 0  הכנסות עמלות בינמגזרים 

 0 0 0 0 0 0  סך הכל

  נטו, הכנסות ריבית
  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

 0 0 0 0 0 0 הכנסות אחרות
 0 0 0 0 0 0 סך  ההכנסות 

              
             :הוצאות

  0  0  0  0  0  0  בגין הפסדי אשראי
  0  0  0  0  0  0 הוצאות תפעול 

  0  0  0  0  0  0  יווקהוצאות מכירה וש
  0  0  0  0  0  0 הוצאות הנהלה וכלליות 

  0  0  0  0  0  0 תשלומים לבנקים

 0 0 0 0 0 0 סך כל ההוצאות
              

  0  0  0  0  0  0  רווח לפני מיסים
  0  0  0  0  0  0 הפרשה למיסים על הרווח 

  0  0  0  0  0  0  רווח לאחר מיסים

  חלק החברה ברווחים של חברות כלולות 
  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

             
               :רווח נקי

  0  0  0  0  0  0  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0  0  0  0  0  0  החברההמיוחס לבעלי מניות 
              

המיוחס לבעלי מניות אחוז רווח נקי (תשואה להון 
  ) מההון הממוצע החברה

  
0.00  

  
0.00  

  
0.00  

  
0.00  

  
--  

  
0.00  

              
             מידע נוסף

  0  0  0  0  0  0 )2(יתרה ממוצעת של נכסים 
  0  0  0  0  0  0 השקעות בחברות כלולות  : מזה

  0  0  0  0  0  0  )2(יתרה ממוצעת של התחייבויות 
  0  0  0  0  0  0  )3(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 

 

חנות בנפרד על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת תוצאות של פעילויות אחרות אשר נב )1(

  .אך לא מקיימות הגדרת מגזר בר דיווח בשל אי עמידה בתנאים כמותיים, משאבים והערכת ביצועים של אותן פעילויות

 .יתרה ממוצעת תחושב על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש )2(

  ).201' הוראת ניהול בנקאי תקין מס( כפי שחושבו לצורך הלימות הון  -סיכון משוקללים ב םנכסי )3(



                              )12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  F691 – 38 'עמ                 דוח כספי שנתי -א" חכ-הוראות שעה          
 

 

 691F-38.1העמוד הבא 
 

  
  )2-המשך(  מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים– 30ביאור 

  
   X20-2 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  סך הכל   התאמות  )1(אחר  מגזר מימון  מגזר הנפקה  מגזר סליקה  
  מאוחד            

  סכומים מדווחים  
  ח"במיליוני ש  

             :מידע על הרווח והפסד
             :הכנסות

  0  0  0  0  0  0 ים הכנסות עמלות מחיצונ
 0 0 0 0 0 0  הכנסות עמלות בינמגזרים 

 0 0 0 0 0 0  סך הכל

  נטו, הכנסות ריבית
  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

 0 0 0 0 0 0 הכנסות אחרות
 0 0 0 0 0 0 סך  ההכנסות 

              
             :הוצאות

  0  0  0  0  0  0  בגין הפסדי אשראי
  0  0  0  0  0  0 הוצאות תפעול 

  0  0  0  0  0  0  רה ושיווקהוצאות מכי
  0  0  0  0  0  0 הוצאות הנהלה וכלליות 

  0  0  0  0  0  0 תשלומים לבנקים

 0 0 0 0 0 0 סך כל ההוצאות
              

  0  0  0  0  0  0  רווח לפני מיסים
  0  0  0  0  0  0 הפרשה למיסים על הרווח 

  0  0  0  0  0  0  רווח לאחר מיסים

  חלק החברה ברווחים של חברות כלולות 
  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

  
0  

             
               :רווח נקי

  0  0  0  0  0  0  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
  0  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

  0  0  0  0  0  0  החברההמיוחס לבעלי מניות 
              

המיוחס לבעלי מניות אחוז רווח נקי (תשואה להון 
  ) מההון הממוצעהחברה 

  
0.00  

  
0.00  

  
0.00  

  
0.00  

  
--  

  
0.00  

              

 
  
תוצאות של פעילויות אחרות אשר נבחנות בנפרד על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת   ) 1(

 .ים כמותייםאך לא מקיימות הגדרת מגזר בר דיווח בשל אי עמידה בתנא, משאבים והערכת ביצועים של אותן פעילויות
  
להוראות הדיווח לציבור החלות על תאגיד . ב.29 יחולו דרישות הגילוי כפי שנקבעו בביאור - מידע על אזורים גיאוגרפיים  .א

 .)669-66.3מ "ע(בנקאי 



  

 691F-39העמוד הבא 

  )3 - המשך(מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים   -  30ביאור 

   מידע על אזורים גיאוגרפיים  .ב  

  

  
הכנסות      המיוחס לבעלי מניות החברהרווח נקי    סך נכסים

*
    

     בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום      בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום      בדצמבר31ליום 

20X-1  20X0    20X-2  20X-1  20X0    20X-2  20X-1  20X0    

    סכומים מדווחים

    מיליוני שקלים חדשים

  ישראל  0  0  0   0 0  0    0  0

0  0    0                

  'אזור א  0  0  0    0  0  0    0  0

  'אזור ב  0  0  0    0  0  0    0  0

  'אזור ג  0  0  0    0  0  0    0  0

  אחר  0  0  0    0  0  0    0  0

  סך הכל מחוץ לישראל  0  0  0    0  0  0    0  0

  ך הכל מאוחדס  0  0  0    0  0  0    0  0

                      
                      
                      

  . והכנסות אחרותנטו, הכנסות ריבית, הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי –הכנסות  * 

                      
                      

  :הערות                    

  .יש לגלות את אופן ייחוס ההכנסות והנכסים לאזורים השונים.    1  

  .יש לגלות בנפרד נתונים ביחס לכל מדינה אשר הסכומים המיוחסים לה הם מהותיים.    2
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                                            )12/11] (3[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

   F691 – 43 'עמ    דוח כספי שנתי- א"חכ  -הוראות שעה   

 

 691F-44העמוד הבא 
 

 תמצית דוח רווח והפסד
 

  מ וחברות מאוחדות שלה"חברת כרטיסי אשראי בע

  0X20 בדצמבר 31תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 

 המאוחד   
   0X20 1-X20 2-X20 
 סכומים מדווחים   
 שקלים חדשיםבמיליוני    
      
    הכנסות 
 0 0 0 מעסקאות בכרטיסי אשראי 
 0 0 0 נטו, הכנסות ריבית 
 __0__ __0__ ___0___ הכנסות אחרות 
 0 0 0  סך כל ההכנסות 
      
     הוצאות 
 0 0 0  בגין הפסדי אשראי 
 0 0 0 תפעול 
 0 0 0 מכירה ושיווק 
 0 0 0 הנהלה וכלליות 
 ___0___ ___0___ ___0___  תשלומים לבנקים 
 0 0 0  סך כל ההוצאות 
      
 0 0 0  רווח לפני מיסים 
      
 0 0 0 הרווח מיסים על הפרשה ל 
     
 0 0 0 רווח לאחר מיסים  
      

 
 כלולותחלק החברה ברווחים לאחר השפעת המס של חברות 

 0 0 0 לאחר השפעת המס
      
         
        :רווח נקי 
  0  0  0  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

  0  0  0  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 0 0  0 המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראי 
      
    ):ח"בש(רווח למניה רגילה  
     :רווח בסיסי 
 0.00 0.00 0.00  המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראירווח נקי  
      
     :רווח מדולל 
  0.00  0.00  0.00  ות חברת כרטיסי אשראיהמיוחס לבעלי מנירווח נקי  

 



                                                        )12/11] (4[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  G691 – 8 'עמ      רבעוני דוח כספי  - א"חכ  -הוראות שעה   

 

  691G-9' עמ: העמוד הבא

 

  
  מ וחברות מאוחדות שלה"חברת כרטיסי אשראי בע

  XO20  ביוני30תקופות שהסתיימו ביום למאוחד דוח רווח והפסד תמצית  - 2'תוספת א

  לשנה  שה חודשיםילש  לשלושה חודשים   
  שנסתיימה  שהסתיימו  שהסתיימו   
   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום    ביוני30ביום    
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   
         
    סכומים מדווחים     
    ח"במיליוני ש     
      
   XO20 1-X20 XO20 1-X20 1-X20 
        
      הכנסות 
 0 0 0 0 0 ימעסקאות בכרטיסי אשרא 
 0 0 0 0 0 נטו, הכנסות ריבית 
 0 0 0 0 0 הכנסות אחרות 
 0 0 0 0 0  סך כל ההכנסות 
        
       הוצאות 
 0 0 0 0 0  ין הפסדי אשראיבג 
 0 0 0 0 0 )1 (תפעול 
 0 0 0 0 0 מכירה ושיווק 
 0 0 0 0 0 הנהלה וכלליות 
 0 0 0 0 0  תשלומים לבנקים 
 0 0 0 0 0  סך כל ההוצאות 
        
 0 0 0 0 0  רווח לפני מיסים 
        
 0 0 0 0 0 הרווח מיסים על הפרשה ל 
       
 0 0 0 0 0  רווח לאחר מיסים 
        

 
חלק החברה ברווחים לאחר השפעת המס של 

 חברות כלולות לאחר השפעת המס
  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

        
             
      :רווח נקי 
  0  0  0  0  0  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 0 0 0 0 0  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 0 0 0 0 0  המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי אשראי 
        
      ):ח"בש(רווח למניה רגילה  
       :רווח בסיסי 

 
המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי רווח נקי 
  אשראי

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        
       )2:(רווח מדולל 

 
המיוחס לבעלי מניות חברת כרטיסי רווח נקי 

  ראיאש
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  
  .ממנהדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד התמצית הביאורים ל

  
  .א המיישמת את גישת הברוטו תיתן גילוי לעמלות למנפיקים אחרים שנכללו בהוצאות תפעול"חכ  )1(
  .ניתן להציגם בשורה אחת, אם הרווח הבסיסי למניה רגילה והרווח המדולל למניה רגילה שווים בכל התקופות    ) 2(

  



                                       )12/11] (4[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

 G691 – 13 'עמ                                                             רבעונידוח כספי  -א" חכ-הוראות שעה                                   

  691G-14' עמ: העמוד הבא

 

  
  

  מ וחברות מאוחדות שלה"חברת כרטיסי אשראי בע
  

   מגזרי פעילות - 6ביאור 
  
   0X20  ביוני30 ביום שלושה חודשים  שנסתיימול  
  סך הכל   התאמות  )1(אחר  מגזר מימון  מגזר הנפקה  מגזר סליקה  
  מאוחד            

  סכומים מדווחים  

  ₪במיליוני   

      )בלתי מבוקר(      

             :מידע על הרווח והפסד

              :הכנסות

  0  0  0  0  0  0 הכנסות עמלות מחיצונים 

 0 0 0 0 0 0  הכנסות עמלות בינמגזרים 

 0 0 0 0 0 0  סך הכל

  0  0  0  0  0  0  נטו, הכנסות ריבית

 0 0 0 0 0 0 הכנסות אחרות

  0  0  0  0  0  0  סך הכנסות

  0  0  0  0  0  0  הוצאות תפעול

  0  0  0  0  0  0  תשלומים לבנקים

              

  המיוחס לבעלי מניות החברה רווח נקי

 

0 0 0 0 0 0 

   X20-1 ביוני 30לשלושה חודשים  שנסתיימו ביום   

  סך הכל   התאמות  )1(אחר  מגזר מימון  מגזר הנפקה  מגזר סליקה  

  מאוחד  _________  _________  ________  _________  _________  

  סכומים מדווחים  

  ₪במיליוני   

      )בלתי מבוקר(      

              :מידע על הרווח והפסד

              :הכנסות

  0  0  0  0  0  0  הכנסות עמלות מחיצונים 

  0  0  0  0  0  0  הכנסות עמלות בינמגזרים

  0  0  0  0  0  0  סך הכל 

  0  0  0  0  0  0  נטו, הכנסות ריבית

  0  0  0  0  0  0  הכנסות אחרות

  0  0  0  0  0  0  סך  ההכנסות 

  0  0  0  0  0  0  הוצאות תפעול

  0  0  0  0  0  0  תשלומים לבנקים

  0  0  0  0  0  0  המיוחס לבעלי מניות החברה רווח נקי

תוצאות של פעילויות אחרות אשר נבחנות בנפרד על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע  )1(

 עמידה אך לא מקיימות הגדרת מגזר בר דיווח בשל אי, להקצאת משאבים והערכת ביצועים של אותן פעילויות

  .בתנאים כמותיים

יש להוסיף , כאשר חל שינוי משמעותי בסכום הנכסים של מגזר לעומת הסכום בדוח השנתי האחרון שפורסם: הערה 
  .גילוי על סך נכסי המגזרים

 



                                       )12/11] (4[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  G691 – 14 'עמ                                                  רבעונידוח כספי  -א" חכ-הוראות שעה   

 

  691G-15' עמ: העמוד הבא

 

  
  
 

  מ וחברות מאוחדות שלה"חברת כרטיסי אשראי בע

  
  )1 - המשך( מגזרי פעילות - 6ביאור 

  0X20 ביוני 30 חודשים  שנסתיימו ביום לשישה  
  סך הכל   התאמות  )1(אחר  מגזר מימון  מגזר הנפקה  מגזר סליקה  
  מאוחד            

  סכומים מדווחים  

  ₪במיליוני   

      )בלתי מבוקר(      

             :והפסדמידע על הרווח 

             :הכנסות

  0  0  0  0  0  0 הכנסות עמלות מחיצונים 

 0 0 0 0 0 0  הכנסות עמלות בינמגזרים 

 0 0 0 0 0 0  סך הכל

  0  0  0  0  0  0  נטו, הכנסות ריבית

 0 0 0 0 0 0 הכנסות אחרות

  0  0  0  0  0  0  סך ההכנסות

  0  0  0  0  0  0  הוצאות תפעול

  0  0  0  0  0  0  תשלומים לבנקים

 0 0 0 0 0 0 המיוחס לבעלי מניות החברהרווח נקי 

              

  X20-1 ביוני 30 חודשים  שנסתיימו ביום לשישה  
  סך הכל   התאמות  )1(אחר  מגזר מימון  מגזר הנפקה  מגזר סליקה  
  מאוחד            

  סכומים מדווחים  

  ח"שבמיליוני   

      )בלתי מבוקר(      

             :מידע על הרווח והפסד

             :סותהכנ

  0  0  0  0  0  0 הכנסות עמלות מחיצונים 

 0 0 0 0 0 0  הכנסות עמלות בינמגזרים 

 0 0 0 0 0 0  סך הכל

  0  0  0  0  0  0  נטו, הכנסות ריבית

  הכנסות אחרות

 

0 0 0 0 0 0 

  0  0  0  0  0  0  סך הכנסות

  0  0  0  0  0  0  הוצאות תפעול

  0  0  0  0  0  0  תשלומים לבנקים

 0 0 0 0 0 0 המיוחס לבעלי מניות החברהרווח נקי 

תוצאות של פעילויות אחרות אשר נבחנות בנפרד על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת  )1(

 .אך לא מקיימות הגדרת מגזר בר דיווח בשל אי עמידה בתנאים כמותיים, משאבים והערכת ביצועים של אותן פעילויות

יש להוסיף גילוי על סך , שינוי משמעותי בסכום הנכסים שלמגזר לעומת הסכום בדוח השנתי האחרון שפורסםכאשר חל : הערה 
 .נכסי המגזרים



 691G1-1'  עמ–העמוד הבא 

  

  

      
  מ וחברות מאוחדות שלה"חברת כרטיסי אשראי בע

  
  )2- המשך(לות  מגזרי פעי- 6ביאור 

  
   X20-1 בדצמבר 31 ביום  שנסתיימה לשנה   
  סך הכל   התאמות  )1(אחר  מגזר מימון  מגזר הנפקה  מגזר סליקה  
  מאוחד            

  סכומים מדווחים  

  ח"שבמיליוני   

      )מבוקר(      

             :מידע על הרווח והפסד

             :הכנסות

  0  0  0  0  0  0 הכנסות עמלות מחיצונים 

 0 0 0 0 0 0  עמלות בינמגזרים הכנסות 

 0 0 0 0 0 0  סך הכל

  0  0  0  0  0  0  נטו, הכנסות ריבית

  הכנסות אחרות

 

0 0 0 0 0 0 

  0  0  0  0  0  0  סך ההכנסות

  0  0  0  0  0  0  הוצאות תפעול

  0  0  0  0  0  0  תשלומים לבנקים

 0 0 0 0 0 0   המיוחס לבעלי מניות החברהרווח נקי

              

  

תוצאות של פעילויות אחרות אשר נבחנות בנפרד על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת  )1(

 .אך לא מקיימות הגדרת מגזר בר דיווח בשל אי עמידה בתנאים כמותיים, משאבים והערכת ביצועים של אותן פעילויות

יש להוסיף גילוי על סך , ת הסכום בדוח השנתי האחרון שפורסםכאשר חל שינוי משמעותי בסכום הנכסים שלמגזר לעומ: הערה 
  .נכסי המגזרים
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  מדידת הכנסות ריבית

היא ביום ) 698Bהוראת שעה ( כל התיקונים להוראות הדיווח לציבור לפי הוראת שעה זו תחילת

בכותרת כל עמוד . לאחר מועד זה נפיץ חוזר לעדכון קובץ הוראות הדיווח לציבור. 1.1.2013

  .  בהוראת שעה זו צוין בסוגריים מספר העמוד בקובץ הוראות הדיווח לציבור אותו הוא מחליף



                                            )        12/11] (1[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

     698B-2' עמ)                                            661-8'  עמ–כספי שנתי דוח  -הוראת שעה ( 

 
   – של מכשיר נגזר -) Underlying"  (בסיס"

מדד מחירים , שער חליפין של מטבע חוץ, מחיר סחורה, מחיר נייר ערך, שעור ריבית    

אי ההתרחשות של ארוע  ההתרחשות אועצם לרבות (או משתנה אחר , או שערים

בסיס יכול . שצוינו) בהתאם ללוח זמנים שנקבע על ידי חוזה כגון תשלום ,מסוים

  .אך אינו הנכס או ההתחייבות עצמם, יות מחיר או שער של נכס או התחייבותלה

 1993 -ג "התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(כמשמעותו בתקנות ניירות ערך   -" בעל עניין"

  ;) תקנות ניירות ערך-להלן (

י המזומנים ודוח על תזרימ, דוח על השינויים בהון העצמי, דוח רווח והפסד, מאזן   -" דוח כספי"

 בדצמבר ולתקופה שנסתיימה 31כשהם ערוכים ליום , לרבות הביאורים להם

  ;לגבי כל אחת מהשנים המדווחות, באותו תאריך

  ; לחוק החברות) 1א(240 כמשמעותו בסעיף – "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית"

  ; בהוראות הדיווח לציבור1ראה הגדרת חוב בסעיף   -" הלוואה"
   – ")Blended rate Loans(וואות במגוון שיעורי ריבית הל"

הלוואות במגוון שיעורי ריבית כרוכות במתן הלוואות חדשות בריבית שוק יחד עם 

כספים חדשים (הלוואות קיימות בשיעורי ריבית הנמוכים מריבית השוק הנוכחית 

  ).  אלו אינם ניתנים בהתאם לקו אשראי קיים

  נהלים למתן הלוואות  "– 451ותה בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר  כמשמע– "הלוואה לדיור"

  ".לדיור 

  ;לשכת רואי חשבון בישראל  -" הלשכה"

��;למעט חברות ממשלתיות ותאגידים שהוקמו על פי חוק, ממשלת ישראל  -" הממשלה"
  ;1941,  לפקודת הבנקאות5המפקח על הבנקים שנתמנה על פי סעיף     -" המפקח"

  –)" master netting arrangement (ות נטוהסדר להתחשבנ"

בין אם מאותו סוג של חוזי החלפה או התניות ובין אם , מסגרת שלפיה מספר חוזים       

 סילוק )provides for(עם צד נגדי יחיד כפופים להסדר חוזי המאפשר , מסוגים שונים

ל כשל אשראי נטו של כל החוזים באמצעות תשלום יחיד במטבע יחיד במקרה ש

)default ( או ביטול)termination (של אחד מהחוזים.  

   – Net Investment in an Original Loan)"(השקעה נטו בהלוואה מקורית "

עמלות , פרמיה או ניכיון שטרם הופחתו, לרבות ריבית צבורה שהוכרה, יתרת החוב      

התאם להוראות הדיווח נידחות נטו או עלויות נידחות נטו שנזקפו ליתרת החוב ב

  .לציבור וטרם הופחתו

   – ")Loan Participation(השתתפות בהלוואה "

עסקה שבה תאגיד בנקאי יחיד מעמיד הלוואה גדולה ללווה ולאחר מכן מעביר זכויות       

 .בהלוואה לקבוצת בנקים או לישויות אחרות) undivided interests(בלתי מפוצלות 

  -) Firm commitment"  (התקשרות איתנה"

, המחייב את שני הצדדים ובדרך כלל ניתן לאכיפה משפטית, הסכם עם צד שאינו קשור

  :בעל המאפיינים הבאים

, כולל הכמות שתוחלף, את כל התנאים המשמעותיים) specifies(ההסכם מפרט   .א

  המחיר הקבוע יכול להינתן . המחיר הקבוע והעיתוי של העסקה
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        698B-3' עמ)                                     661 – 8.1' עמ - כספי שנתידוח  -הוראת שעה (  
  

  661-8.2'  עמ–העמוד הבא 

  כמו כן . כסכום שצוין במטבע הפעילות של התאגיד הבנקאי או במטבע חוץ

  .הוא יכול להינתן כשיעור ריבית שצוין או כתשואה אפקטיבית שצוינה

שהוא גבוה דיו כדי , ההסכם כולל תמריץ שלילי למקרה של אי ביצוע  . ב

  .שהביצוע יהיה קרוב לודאי

   –)" Idle Time(זמן מבוזבז "

מייצג את הזמן שבו עובדים של התאגיד הבנקאי אינם מעורבים באופן זמן מבוזבז 

זמן מבוזבז יכול להיווצר . אקטיבי בביצוע פעילויות ליצירת הלוואות ספציפיות

, )workflow(עיכובים במהלך עבודה , לרבות היעדר עבודה, כתוצאה מגורמים רבים

 time(חקר זמנים , יות תקןזמן מבוזבז יכול להימדד על ידי קביעת עלו. וכשל בציוד

studies( ,ושיטות אחרות, יחסים בין זמן פרודוקטיבי לבין זמן לא פרודוקטיבי.  

מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת " בנושא 313' כמשמעותה בהוראה מס  -" חבות"

למעט השקעות במניות ולמעט ערבויות שנתן הלווה לצד שלישי להבטחת , "לווים

  ;השלישי מהתאגיד הבנקאיאשראי שקיבל הצד 

  ;לרבות שותפות או מיזם משותף  -" חברה"

  ; חברה שהתאגיד הבנקאי המדווח הינו חברה בת שלה-" חברת אם"

  ; כמשמעותה בחוק ניירות ערך-" חברת בת"

שהשקעת התאגיד הבנקאי בה כלולה בדוחות , למעט חברה מאוחדת, חברה   -" חברה כלולה"

  ;ווי המאזניהתאגיד הבנקאי על בסיס הש

 תאגיד עזר המנפיק כרטיס חיוב או הסולק תשלומים שנעשו –" חברת כרטיסי אשראי"

 כמשמעותם וכהגדרתם –" כרטיס חיוב"-ו" מנפיק", לעניין זה. באמצעותו

 כהגדרתו –" תאגיד עזר"ו; לפי העניין, 1986-ו"התשמ, בחוק כרטיסי חיוב

  ;1981-א"התשמ, )רישוי(בחוק הבנקאות 

  ; חברה שדוחותיה מאוחדים עם דוחות התאגיד הבנקאי-" חברה מאוחדת"

  ; חברה מאוחדת או חברה כלולה-" חברה מוחזקת"

  ; חברה כלולה שאינה חברה בת של התאגיד הבנקאי-" חברה מסונפת"

   - )Loan, Debt ("חוב"

, זכות חוזית לקבל כסף לפי דרישה או במועדים קבועים או הניתנים לקביעה    

, לדוגמא פיקדונות בבנקים ( כנכס במאזן של התאגיד הבנקאיתשר מוכרא

, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר, איגרות חוב

חובות אינם כוללים נכסים בגין  .)'וכו, אשראי לממשלה, אשראי לציבור

  .מכשירים נגזרים

   -)Past due ("חוב בפיגור"

, לעניין זה. התייחס לתנאי הפרעון החוזיים שלומצב הפיגור של חוב נקבע ב    

לחוב  טכנית הפך שחובלאחר , תאגיד בנקאימתיר  ש)grace period(חסד תקופת 

ובא בחשבון בקביעת מצב תלא , בגין האיחור חיובים שביצעלפני אולם , בפיגור

��ספירת ,  לעניין זה מובהר שכאשר תאגיד בנקאי מתיר תקופת חסד כאמור.פיגורה
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  698B-4'                          עמ        )   661-10.3' עמ  –כספי שנתי דוח  -הוראת שעה (
  

) 1: סיכון אשראי חוץ מאזני יסווג בסיווג נחות אם מתקיימים שני התנאים הבאים  

, ))ז.(ב.47 ראה סעיף – Reasonably Possible(שהינה לפחות אפשרית , קיימת הסתברות

החובות שיתכן )  2 -וגם ; לכך שההתחייבות התלויה בגין הסעיף החוץ מאזני תתממש

ות התלויה ראויים לסיווג שאינו טוב יותר שירכשו כתוצאה מהתממשות ההתחייב

  .מסיווג כחובות נחותים

  

  . פגום וסיכון אשראי חוץ מאזני פגוםסיכון אשראי –"  סיכון אשראי פגום"

  :לעניין זה מובהר כי  

צפוי ) 1: סיכון אשראי חוץ מאזני יסווג כפגום אם מתקיימים שני התנאים הבאים  

)probable (החובות )  2 -וגם ; ן הסעיף החוץ מאזני תתממששההתחייבות התלויה בגי

שיתכן שירכשו כתוצאה מהתממשות ההתחייבות התלויה ראויים לסיווג כחובות 

  .פגומים או שלא ראוי להכיר בהם כנכסים במאזן

  

   – ")Loan Syndication(סינדיקציה של הלוואה "

מלווה מעמיד  כל אך, הלוואה ללווה יחידחולקים מתן  מלווים מספרעסקה שבה 

 קבוצות ,לעיתים קרובות.  ללווה ויש לו את הזכות להיפרע ממנומסויםהלוואה בסכום 

של מלווים מממנות יחד אותן הלוואות כאשר הסכום שהועמד גדול יותר מהנכונות של 

 .מלווה יחיד כלשהו להלוות

  

הישראלי של המוסד ) כפי שתוקן (12כהגדרתו בתקן חשבונאות מספר      –" סכום מדווח"

  . הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים–לתקינה בחשבונאות 

  

  –)" Notional amount(סכום נקוב "

 ,bushels(יחידות מידה לסחורות , מניות, מספר של יחידות  מטבע        

pounds(,או יחידות אחרות שצוינו במכשיר נגזר .  

   – ")Direct loan origination costs(עלויות ישירות ליצירת הלוואה "

עלויות . עלויות ישירות ליצירת הלוואה מייצגות עלויות המיוחסות ליצירת הלוואה 

כוללות רק את העלויות המפורטות ) completed(ישירות ליצירת הלוואה שהושלמה 

  :להלן

 עלויות תוספתיות ישירות שנגרמו בעסקאות עם צדדים שלישיים בלתי תלויים   .א

 .לצורך אותה הלוואה          

 עלויות מסוימות הקשורות ישירות לפעילויות ספציפיות שבוצעו על ידי התאגיד  .ב

 :פעילויות אלו כוללות.  הבנקאי לצורך אותה הלוואה          

  ).prospective(הערכת מצבו הכספי של הלווה מכאן ואילך  .1

 . והסדרי ביטחון אחרים) collateral(ביטחונות , הערכה ורישום של ערבויות .2

 .תן על תנאי ההלוואהמשא ומ .3
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 .הכנה ועיבוד של מסמכי ההלוואה .4

 .סגירת העסקה .5

העלויות הקשורות ישירות לפעילויות אלו יכללו רק את אותו החלק מהתגמול הכולל של  

העובדים ומההטבות הנלוות לשכרם שקשור ישירות לזמן שהושקע בביצוע פעילויות אלו 

 לפעילויות אלו שלא היו נגרמות אלא לצורך אותה הלוואה ועלויות אחרות הקשורות

  ). בקודיפיקציה310-20-55חלק (ראה דוגמאות בהנחיות ליישום . לצורך הלוואה זו

��

   – ")Incremental Direct Costs(עלויות תוספתיות ישירות "

  :עלויות לצורך יצירת הלוואה שיש להן את שני המאפיינים הבאים

 .חיוניות לביצועההן תוצאה ישירה של עסקת ההלוואה והן   .א

 .הן לא היו נגרמות לתאגיד הבנקאי אם עסקת ההלוואה לא הייתה מתקיימת  .ב

 

  

   – ")Commitment Fees (עמלות הקצאת אשראי"

עמלות שחויבו עבור כניסה להסכם המחייב את התאגיד הבנקאי להעמיד או לרכוש  

ות הקצאת עמל. הלוואה או לקיים מחויבות של הצד האחר בהתקיים תנאי ספציפי

מחויבויות לרכישת , )letters of credit(אשראי כוללות עמלות עבור מכתבי אשראי 

 Pass through(הלוואה או קבוצת הלוואות ומחויבות לתת תעודות העבר באמצעות 

certificates.(  

  

  

  : עמלות יצירה כוללות- ")Loan Origination Fees(עמלות יצירת הלוואה "

 כדי להפחית שנועדו  ריבית ששולמה מראש או שמהוותבהן עמלות שהלווה חויב   .א

כגון תשלום עבור הפחתה בשיעור , את שיעור הריבית הנומינאלי של ההלוואה

  ).התאמות מפורשות בתשואה (interest buy- downsהריבית 

 .  לתאגיד הבנקאי עבור פעולות יצירה)reimburse (עמלות  שמהוות החזר הוצאות  .ב

 , לדוגמא(עמלות אחרות שהלווה חויב בהן הקשורות ישירות להעמדת ההלוואה   .ג

 עמלות ששולמו לתאגיד הבנקאי כפיצוי על מתן הלוואה מורכבת או עבור הסכמה   .ד

 ).להלוות במהירות  

 כך שההלוואה תינתן על ידי התאגיד הבנקאי שמקבל אתבעמלות שאינן מותנות   .ה

 implicit yield(א מפורשות בתשואה התאמות ל, אבל מהוות במהות, העמלה

adjustments ( משום שההלוואה ניתנה בשיעורי ריבית או בתנאים שלא היו ניתנים

 ).10.5.19עמלות סינדיקציה מסוימות המוזכרות בסעיף : לדוגמא(בהעדר העמלה 

ון מחדש או הארגון מחדש המימ, עמלות שהלווה חויב בהן בקשר לתהליך היצירה  .ו
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  661-10.6'  עמ–העמוד הבא 

עמלות , דמי ניהול, )Points(אך אינו מוגבל לנקודות , מונח זה כולל. של הלוואה

עמלות , )application(עמלות הגשת בקשה , עמלות השמה, )arrangement(ארגון 

חיתום ועמלות אחרות הנלוות לעסקאות מתן הלוואות וכן כוללות עמלות 

המיוחס לחלק עד לגובה ) participation(סינדיקציה ועמלות השתתפות בהלוואה 

 .ההלוואה שנשמר על ידי התאגיד הבנקאי

  

   – ")Credit Card Fees(עמלות כרטיסי אשראי "

 אשר מעניקות למחזיקי כרטיסים זכות )uniform(אחידות העמלות התקופתיות ה 

הסכום של עמלות אלו בדרך כלל אינו תלוי  בהיקף האשראי . להשתמש בכרטיסי אשראי

, באופן טיפוסי. או בתדירות השימוש בכרטיס) level of credit available(הזמין לניצול 

השימוש בכרטיסי אשראי מאפשר למחזיק כרטיס האשראי לשלם עבור רכישת טובין 

)goods (במועד החיוב , ושירותים באופן תקופתי)כרוך בהעמדת , )בדרך כלל חודשי

עמלות . בית או מימוןכרוך בחיובי רי, ואם התשלום לא מתבצע במועד החיוב, אשראי

למשל עמלות בגין כרטיס , כרטיסי אשראי כוללות עמלות שהתקבלו בהסדרים דומים

  ).cash charge card(וכרטיס חיוב במזומן ) charge card(חיוב 

  

  

  –)" Forecasted transaction(עסקה חזויה "

אשר בגינה אין התקשרות ,  להתבצע)expected(עסקה הצפויה     

ון שלא בוצעה עדיין שום עסקה ולא התרחש עדיין שום כיו. איתנה

אירוע וכיוון שהעסקה לכשתתבצע או האירוע לכשיתרחש יהיו לפי 

עסקה חזויה אינה מקנה לתאגיד הבנקאי , מחיר השוק באותה עת

  .מחויבות בהווה לויתורים בעתיד�שום

  

  ;לרבות הלוואה מכל סוג      -" פיקדון"

  

  –" הפיקדונות לפי מידת הגביי"

ואין לתאגיד סיכון , פיקדונות שפרעונם למפקיד מותנה במידת הגבייה מן האשראי  

שלגביהם המפקיד קובע לאיזה לווה או ,  להפסד מהאשראי שניתן מפיקדונות אלה

ל כהלוואות ובתנאי שהלוואות אלו ניתנות לפי "קבוצת לווים יינתנו סכומי הפיקדונות הנ

  ; או באותו מטבע שקבע המפקידאותן תקופות ובאותו סוג הצמדה
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   –" פיקדונות מיועדים"

סכומי  שלגביהם המפקיד קובע לאיזה לווה או קבוצת לווים יינתנו, פיקדונות  

ל כהלוואות ובתנאי שהלוואות אלו ניתנות לפי אותן תקופות ובאותו "הפיקדונות הנ

אם התאגיד הבנקאי נתן הלוואה (סוג הצמדה או באותו מטבע שבו הועמדו הפיקדונות 

רק " מיועדים"ייחשבו הפיקדונות כ, ע שבו הועמדו הפיקדונותבמטבע שונה מהמטב

החזרת ; )אם גודר סיכון שער החליפין של מטבע חוץ של הפיקדון או של ההלוואה

  ;הפיקדונות למפקיד אינה מותנית בגביית האשראיים שניתנו מפיקדונות אלה

  

  ;ל"פעילות שביצעה שלוחה בחו   -" ל"פעילות בחו"
  

   – ")Lending Activities(הלוואות פעילויות מתן "

, מימון מחדש או ארגון מחדש של הלוואות, התחייבויות למתן הלוואות, מתן הלוואות

יצירת סינדיקציה של , )arranging standby letters of credit(ארגון מכתבי אשראי 

  .הינן פעילויות למתן הלוואות, הלוואות

  

, "גילויים בהקשר לצד קשור" בדבר 24נאות בינלאומי בתקן חשבוכהגדרתו         -" צד קשור"

  ;למעט בעל עניין
  

  ;ממשלות זרות ובנקים, למעט הממשלה    -" ציבור"

  

  - )"Comprehensive income(רווח כולל "

 במהלך תקופה מעסקאות ומאירועים בנקאישל תאגיד ) equity(השינוי בהון העצמי 

שינוי זה ). non-owner(קורות של הבעלים ונסיבות אחרים הנובעים ממקורות שאינם מ

למעט אלה הנובעים מהשקעות על , כולל את כל השינויים בהון העצמי במהלך תקופה

  .ידי בעלים ומחלוקות לבעלים

  

שער על הפרשי , למדד המחירים לצרכן על הריביתלרבות הפרשי הצמדה   -" ריבית"

  .והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על הקרן ,הריבית

  

    - )"Fair value(שווי הוגן "

המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם בהעברת התחייבות 

להנחיות נוספות ראה .  בין משתתפים בשוק במועד המדידה(orderly)בעסקה רגילה 

  .19סעיף 
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   – "(LIBOR swap rate)שיעור החלפת ריבית ליבור "

קבוע בעל סכום נקוב , שיעור הריבית הקבוע בחוזה החלפת שיעורי ריבית במטבע יחיד

(constant-notional interest rate swap) , מתייחסת לליבור שבו הרגל המשתנה

London Interbank Offered Rate) - LIBOR ( ללא תוספת מרווח מעבר לליבור בגין

ע זה הוא השיעור הנגזר אשר יביא לכך שהשווי ההוגן שיעור ריבית קבו. רגל משתנה זו

כיוון שהערך הנוכחי של תזרימי , של חוזה ההחלפה במועד תחילתו יהיה שווה לאפס

המבוסס על אותו שיעור שווה לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים , המזומנים הקבועים

��.המשתנים

��

   – ")Effective Interest Rate(שיעור ריבית אפקטיבי "

  .להוראות הדיווח לציבור) 662-6.3עמוד  (13ראה הגדרת שיעור ריבית אפקטיבי בסעיף 

��
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, הכלולים ביתרות בספרים, יש לקזז מסעיפי הלוואות ופיקדונות סכומי ריבית  .ב  

ששולמו או שנתקבלו בגינם בתקופת הדוח הכספי ושמתייחסים לתקופה שלאחר 

  .יום המאזן

כאשר קיים הסכם בדבר השלמת ריבית לפיו תשלם הממשלה לתאגיד הבנקאי   .ג  

  ;הפרשי ריבית בגין הלוואות שנתן אזי

 תוצגנה ההלוואות לזכאים בצירוף סכומי -במאזן בסעיף אשראי לציבור   )1(

  ;)2(כאמור בפסקה , השלמת ריבית שנזקפו לדוח רווח והפסד

מהלווה לפי  ריביתה תיזקף השלמת ריבית אל הכנסות -בדוח רווח והפסד   )2(

הריבית האפקטיבית הגלומה בתזרים המזומנים הנובע מהסכם ההלוואה 

  ; הריבית ביחדומהסכם השלמת

 יינתן גילוי ליתרת השלמת הריבית שהועמדה -בביאור על אשראי לממשלה   )3(

לזכות התאגיד הבנקאי וכן לסכום שטרם נזקף לדוח רווח והפסד ושנוכה 

  .ל"מהיתרה הנ

הכנסות והוצאות של ריבית תיזקפנה לדוח רווח והפסד לפי הריבית   )1(  .ד  

  .ת הצפויהאפקטיבית הגלומה בזרם הפרעונו  

  .טלוב  )2(    

  

   1עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות אחרות. א10

  כללי

ורואי החשבון שלהם נדרשים לעקוב אחר כללי החשבונאות  תאגידים בנקאיים. א

ב המשפיעים על הטיפול החשבונאי בעמלות שאינן ניתנות "מקובלים בבנקים בארה

ולעדכן את הטיפול החשבונאי , בריתשהינם בתוקף בארצות ה, להחזרה ועלויות אחרות

  .שנקבע בהוראות המפקח על הבנקים

) OCC) Bank Accounting Advisory Series -תאגידים בנקאיים יישמו את העמדות של ה  .ב

  )".לרבות פרמיות וניכיונות(עמלות יצירה ועלויות " בדבר 2Dבפרק 

  

  ותהטיפול החשבונאי בעמלות שאינן ניתן להחזרה ועלויות אחר

 . לא נכלל– 310-20-00 .10.1

  סקירה כללית ורקע– 310-20-05 .10.2

גריעה וגילוי לגבי עמלות שאינן , מדידה, סעיף זה קובע הנחיות לגבי הכרה .10.2.1

 פעילויות מתןועלויות רכישה המיוחסות ל, עלויות יצירה, ניתנות להחזרה

 ). loan (הלוואותורכישת ) lending activities (הלוואות

                     
1
  פיקציה של תקני החשבונאות י בקוד"Nonrefundable Fees and Other Costs" 310-20סעיף זה מבוסס על תרגום סעיף �

  כך . 310-20 מספור הסעיפים הקטנים בסעיף זה תואם את מספור הסעיפים בקודיפיקציה ).יהפיקצי הקוד-להלן (ב"בארה
   לא תורגמו בסעיף זה 310-20הנחיות היישום של קודיפיקציה . 10.2.1 בקודיפיקציה תורגם בסעיף 310-20-05-1סעיף : לדוגמא

  .מהוות חלק בלתי נפרד מהוראות הסעיףאך 
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  תנות להחזרה ועלויותעמלות שאינן ני

 –יצירת ההלוואה (תאגיד בנקאי עשוי לרכוש הלוואה על ידי מתן הלוואה  .10.2.2

originating the loan ( או על ידי רכישתה) רכישת הלוואה מצד אחר שאינו

סעיף זה מסדיר את הטיפול החשבונאי והדיווח הכספי ). )borrower (הלווה

ת המיוחסות לפעילויות של מתן עלויועל עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועל 

הפעילויות של תאגיד בנקאי הקודמות . הלוואות ורכישת הלוואות

 : מתחלקות בדרך כלל ל )disbursement of funds(להוצאת כספים 

  .מאמצים לזהות ולמשוך לווים פוטנציאליים) א(

הלוואה או מחויבות למתן ) originate(מאמצים הנדרשים ליצירת ) ב(

לאחר שלווה פוטנציאלי מבקש לקבל הלוואה ) loan commitment(הלוואה 

 .או מחויבות למתן הלוואה

עמלות : לעמלות שאינן ניתנות להחזרה ישנן שמות שונים בפועל כגון

 placement(עמלות השמה , )points(נקודות , )origination fees(יצירה 

fees( , עמלות  הקצאת אשראי)commitment fees( ,גשת בקשה עמלות ה

ועמלות , עמלות בגין ארגון מחדש, דמי ניהול, )application fee(להלוואה 

עמלות אלו מכונות , אך לצורך סעיף זה, )syndication fees(סינדיקציה 

  .עמלות  הקצאת אשראי או עמלות סינדיקציה, עמלות יצירת הלוואה

  )Credit Card Arrangements(הסדרים של כרטיסי אשראי 

אשראי זמינים של כרטיסי אשראי והסדרים דומים של כרטיסי חיוב קווי  .10.2.3

ועמלות הנגבות בקשר לכרטיסים כאלו , הינם מחויבויות למתן הלוואות

.  נחשבות בחלקן כעמלות הקצאת אשראי)עמלות כרטיסי אשראי(

כרטיסי חיוב , כרטיסי חיוב, תאגידים בנקאיים מנפיקים כרטיסי אשראי

כרטיסי , ביחד(וכרטיסים דומים אחרים , )bank charge cards(בנקאי 

 origination(מנפיק עשוי לחייב בעמלת יצירה . במגוון של תנאים) אשראי

fee ( בקשר להנפקת כרטיס אשראי ובעמלת חידוש תקופתית עבור המשך

כחלק מקידום מכירות כדי למשוך . מתן הזכויות שמעניק כרטיס האשראי

חלק ,  לשמור על מחזיקי כרטיס קיימיםמחזיקי כרטיס חדשים או כדי

ממנפיקים אלו עשויים לוותר על התשלום של עמלות כרטיסי אשראי עבור 

עבור תקופה ארוכה , או במקרים מסוימים, תקופת השימוש הראשונה

תאגידים בנקאיים אחרים מנפיקים כרטיסי אשראי שאינם דורשים . יותר

 .שראיתשלום עמלה כלשהי עבור השימוש בכרטיס הא

יכול לרכוש חשבונות כרטיסי אשראי ) מנפיק כרטיס אשראי(תאגיד בנקאי  .10.2.4

)may acquire credit card accounts (באופן . על ידי תשלום לצד שלישי

 בגין חשבונות כרטיסי האשראי אין יתרות חייבים שטרם נפרעו ,טיפוסי

 בכל אחד(חשבונות כרטיסי אשראי נרכשים באופן פרטני . במועד הרכישה

על ידי תשלום סכום עבור כל הסכם שאושר להנפקת כרטיס אשראי) פעם
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  ) approved credit card agreement .( הצד השלישי יכול להיות כל אחד

 :מהמפורטים להלן  

  .מומחה בשיווק ישיר  .א

 ). תרבותי או אחר, ארגון מקצועי) (affinity group(קבוצת זיקה   .ב

מלון או ישות , יצרן רכב,  תעופהחברת) (cobrander(ממתג משותף   .ג

שמו , תחת הסדר למיתוג משותף). מסחרית או ישות קמעונאית אחרת

ולצד השלישי יש מחויבות , של הצד השלישי מופיע על כרטיס האשראי

למחזיקי , כמו הנחות מוצר, נמשכת לספק סחורות או שירותים

יפין ישירות או בעק) benefits(המועילה , הכרטיס לתקופה ארוכה

 . למנפיק כרטיס האשראי

  תחולה וחריגים לתחולה 310-20-15 .10.3

  ישויות

  .לא נכלל .10.3.1

  עסקאות

 :ההנחיות בסעיף זה כוללות התייחסות מפורשת לעסקאות הבאות .10.3.2

ההכרה והסיווג במאזן של עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות   .א

 .המיוחסות לפעילויות מתן הלוואות

 יות ועמלות הקצאת אשראיפרמ, הטיפול החשבונאי בניכיונות  .ב

, ח חברות"המיוחסות לרכישת הלוואות ואגרות חוב אחרות כגון אג

וניירות ערך מגובי הלוואות , קבוצות של הלוואות, ח ממשלתיות"אג

מחויבויות , (pass-through certificates)כגון תעודות העבר באמצעות (

 ).וגחומגובות במשכנתאות והלוואות אחרות המכונות הלוואות שא

 1'בהתאם לחלק אשווי הוגן הלוואות שיועדו כפריט מגודר בגידור   .ג

 .בהוראות הדיווח לציבור

  :ההנחיות בסעיף זה לא יחולו לגבי העסקאות המפורטות להלן .10.3.3

 עם ;עמלות יצירת הלוואה ועמלות הקצאת אשראי הניתנות להחזרה  .א

יש ליישם את ההנחיות בסעיף זה כאשר עמלות אלו הופכות , זאת

  .לאחר מכן לעמלות שאינן ניתנות להחזרה

עלויות שנגרמו לתאגיד הבנקאי בעסקאות עם צדדים שלישיים בלתי   .ב

 .אם התאגיד הבנקאי מחייב ישירות את הלווה בעלויות אלו, תלויים

עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות המיוחסות ליצירת הלוואות או   .ג

ים בשווי השוק נזקפים אם השינוי, לרכישתן המדווחות לפי שווי שוק

 חל על עמלות )ב(החריג המוזכר בפסקה זו ובפסקה . לרווח והפסד

שאינן ניתנות להחזרה ועלויות המיוחסות ליצירת הלוואות שמדווחות 

וכן לפרמיות או ניכיונות שנוצרו ברכישת הלוואות , לפי שווי שוק

הנמוך הלוואות המדווחות לפי עלות או לפי . המדווחות לפי שווי שוק
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הלוואות או אגרות חוב המדווחות לפי שווי שוק כאשר , מבין עלות לשוק

כולל נכסים פיננסיים הניתנים (השינויים בשווי מדווחים ברווח כולל אחר 

והלוואות  , )ואגרות חוב שסווגו כזמינות למכירה , 2לפירעון מוקדם

לוואות בריבית שוק או הלוואות שמותאמות לריבית שוק אינן נחשבות לה

 . המדווחות לפי שווי שוק

ליצירת ) commitment(עמלות ועלויות המיוחסות להתקשרות   .ד

המטופלות חשבונאית כמכשיר נגזר , או רכישתן, מכירתן, הלוואות

 . בהוראות הדיווח לציבור1'בהתאם לחלק א

לרכישת ) standby commitment(עמלות ועלויות המיוחסות למחויבות   .ה

זו אינו תוך ) commitment( הסילוק של מחויבות הלוואות אם תאריך

פרק זמן סביר או שלתאגיד הבנקאי אין את הכוונה והיכולת לרכוש 

    . מבלי למכור נכסים) accept delivery(את ההלוואות 

  מכשירים

הטבלה הבאה מתארת את היישום של סעיף זה לגבי סוגים שונים של  .10.3.4

 נכסים

  ישימות הסעיף         איהטיפול החשבונ         סוגי נכסים  

  כן       עלות היסטורית או מופחתת       הלוואות או אגרות חוב 

  לפדיוןהמוחזקות 

  

  כן                  עלות או שוק כנמוך הלוואות המוחזקות למכירה

  

  לא      שינויים בשווי,       שווי שוק  הלוואות או אגרות חוב 

  נכללים ברווח והפסד             למסחר

  

  כן        שינויים בשווי,    שווי שוקוואות או אגרות חוב זמינותהל

  מדווחים ברווח כולל אחר            1למכירה

 ואגרות חוב שסווגו כזמינות 2לרבות נכסים פיננסיים הניתנים לפרעון מוקדם) 1(

  . למכירה

  נושאים אחרים

ספר קיבוץ של מ. ההנחיות בסעיף זה ייושמו לגבי כל חוזה הלוואה בנפרד .10.3.5

הלוואות דומות לצורך הכרה בעמלות נטו או בעלויות נטו ובפרמיות או 

מתקיימים או להלן  10.6.26בניכיונות ברכישה מותר אם התנאים בסעיף 

אם ההכרה שנובעת מכך לא שונה באופן מהותי מהסכום שהיה מוכר 

 .בייחוס על בסיס כל הלוואה בנפרד

 

 . להוראות הדיווח לציבור1  נכללו בסעיף–  רשימת מונחים310-20-20 .10.4

  

                     
2
�� .אות הדיווח לציבור בהור21.14כמוגדר בסעיף �
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  הכרה310-20-25 .10.5

,  מטפל בהכרה בעמלות ועלויות מסוימות בגין מתן הלוואות10.5סעיף  .10.5.1

 :לספציפית ומתייחס 

  .עלויות ישירות ליצירת הלוואהעמלות יצירת הלוואה ו  .א

 .עלויות אחרות הקשורות למתן הלוואות  .ב

 .קביעת עלות  .ג

 .עמלות הקצאת אשראי  .ד

 .י ועלויות כרטיסי אשראיעמלות כרטיסי אשרא  .ה

 .)Loan syndication(סינדיקציה של הלוואה עמלות מ  .ו

 .רכישת הלוואה או קבוצת הלוואות  .ז

 .צדדים שלישיים בלתי תלויים  .ח

  עלויות ישירות ליצירת הלוואה ועמלות יצירת הלוואה

עלויות ישירות ליצירת הלוואה , באופן דומה. עמלות מיצירת הלוואה ידחו .10.5.2

  . יידחו

  ת אחרות הקשורות למתן הלוואותעלויו

לרבות עלויות , כל העלויות האחרות המתייחסות למתן הלוואות .10.5.3

, המתייחסות לפעילויות שבוצעו על ידי התאגיד הבנקאי לצורך פרסום

שרות הלוואות קיימות ופעילויות נלוות נוספות , שידול לווים פוטנציאליים

וניהול , חפיקו, הקשורות להקמה וניטור של מדיניות אשראי

)administration( ,תגמול עובדים והטבות . יזקפו כהוצאה עם התהוותן

מאמצים למתן הלוואה שלא ,  לפעילויות אלוותהנלוות לשכר הקשור

הוצאות . יזקפו כהוצאה עם התהוותם) Idle time" (זמן מבוזבז"ו, צלחו

) occupancy(תפוסה הוכל שאר עלויות , פחת, שכר דירה, הנהלה וכלליות

  .והציוד נחשבות כעלויות עקיפות ויזקפו כהוצאה עם התהוותן

עלויות בגין תוכנה , בהתאם להגדרת עלויות ישירות ליצירת הלוואה .10.5.4

יצירת הלוואה אינן כשירות לדחייה כעלויות ישירות ל לעיבוד והמיועדת

אינן עלויות אחרות הקשורות לאותן פעילויות  עלויות אלו .ליצירת הלוואה

 .כפי שצוין  בהגדרת המונח,  נגרמות אלא לצורך אותה הלוואהשלא היו

עמלות ששולמו ללשכת , בהתאם להגדרת עלויות ישירות ליצירת הלוואה .10.5.5

שירות עבור עיבוד הלוואה אינן כשירות לדחייה כעלויות ישירות ליצירת 

; הלוואה משום שהשירותים בוצעו לאחר שההלוואה כבר הועמדה

 .יצירההעלויות אינן עלויות 

בונוסים המבוססים על , בהתאם להגדרת עלויות ישירות ליצירת הלוואה .10.5.6

העמדת הלוואות מוצלחת ומשולמים לעובדים המעורבים בפעילויות 

יצירת הלוואה ניתנים לדחייה באופן חלקי כעלויות ישירות ליצירת 

החלק מהתגמול . בונוסים הינם חלק מהתגמול הכולל של העובד. הלוואה

 העובד שניתן לדחייה כעלויות ישירות ליצירת הלוואה הינו הכולל של
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  קע בפעילויות שצוינו בהגדרת מונח החלק המזוהה ישירות עם הזמן שהוש

 .זה וגרם ליצירת הלוואה

 ,עובדלאם תגמול , בהתאם להגדרת עלויות ישירות ליצירת הלוואה .10.5.7

 במלואו מוחלף, משולם באופן טיפוסי על ידי משכורת או שכר לפי שעהה

עלויות אלו ניתנות , או בחלקו בעמלות בגין העמדת הלוואות מוצלחת

כפי שצוין בסעיף . לדחייה באופן חלקי כעלויות ישירות ליצירת הלוואה

שקשור  ידחה רק החלק היחסי מהתגמול הכולל של העובדים, 10.5.6

ישירות לזמן שהושקע בפעילויות שצוינו בהגדרת מונח זה לצורך הלוואות 

הסדרי תגמול מבוססי עמלות בין תאגיד בנקאי לבין עובדיו . שהושלמו

עשויים להיות דומים להסדרים של תאגיד בנקאי עם צדדים שלישיים 

כאשר , עם זאת). loan brokers(בלתי תלויים כגון מתווכי הלוואות 

התאגיד הבנקאי , פעילויות יצירה מתבצעות על ידי עובדי התאגיד הבנקאי

ות עלויות תגמול מתאימות לפעילויות שצוינו בהגדרת עלויות חייב להקצ

על בסיס החלק היחסי של הזמן שהושקע על ידי , ישירות ברכישת הלוואה

הקצאת התגמול הכולל של העובדים בין פעילויות יצירה לבין . העובדים

פעילויות אחרות נעשית כך שרק אותן עלויות המתייחסות לפעילויות מתן 

גם אם , ינו בהגדרת מונח זה ידחו עבור הלוואות שהושלמוהלוואות שצו

 אחוז מתגמול כאמור והן מבוססות רק על עסקאות 100העמלות מהוות 

 . של הלוואות שהושלמו

 קביעת עלות

. סעיף זה אינו מפרט כיצד לקבוע עלויות אלא אלו עלויות חייבות להדחות .10.5.8

כדי לאמוד ) standard costing(ניתן להשתמש בתמחיר תקן , במקרים רבים

עבור הלוואות . את העלויות שיש לדחות בהתאם לתנאים של סעיף זה

עלות היצירה עשויה להיות דומה ותמחיר תקן עשוי להתאים , מסוימות

בעוד שלהלוואות אחרות יכול להיות אופי כזה שיגרום לכך , להלוואות אלו

לים להשתמש מלווים יכו. שהעלויות יהיו חייבות להיות מזוהות בנפרד

בכל שיטה או בצרוף של שיטות שיספקו מידע נאות לצורך דיווח על 

פיתוח שיטת תמחיר תקן מחייב . תוצאות כספיות בהתאם לסעיף זה

)require ( ניתוח סטיות)variances (התאמת , ואם נדרש, תקופתי

שיטות תמחיר תקן אפשריות שעשויות . האומדנים של תמחיר התקן

תקן  כוללות עלויות, יות המיוחסות לעסקאות שבוצעולשמש למדידת עלו

)standard costs( , עלויות בפועל)actual costs( , תהליך עבודה)job process (

, לדוגמא) (job order(או סדר עבודה , )הלוואות הומוגניות, לדוגמא(

 ). הלוואות ספציפיות

-The successful(המושג החשבונאי של שיטת המאמצים המוצלחים  .10.5.9

efforts accounting notion ( שנעשה בו שימוש ברמת התאגיד הבנקאי עלול

לגרום לשיטת תמחיר תקן אשר לא תשקף במדויק את סכום העלויות  

מאמצי הלוואה . שניתן לדחותן ולהפחיתן בהתאם לתנאים של סעיף זה
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הגשת , לדוגמא) (function(מוצלחים יכולים להיקבע כאחוז מכל פעילות 

ועשויים להתבסס על אחוז , )סגירה, הערכת שווי, חיתום,  אימות,בקשה

מותאם בגין , המאמצים המוצלחים והלא מוצלחים שנקבעו לכל פעילות

זמן מבוזבז ובגין זמן שהושקע בפעילויות שהעלויות הקשורות אליהן לא 

 .    ניתנות לדחייה

שטרם לצורך הטיפול החשבונאי בעלויות המיוחסות ליצירת הלוואות  .10.5.10

נדרש להפעיל שיקול דעת כדי להעריך את מספר ההלוואות , )closed(נסגרו 

ניתן לדחות עלויות יצירה . בתהליך שתוצאתן יצירה מוצלחת של הלוואה

של הלוואה בתהליך עד שההלוואה נסגרת או עד שההלוואה נחשבת 

אישור תאריך לאחר תאריך המאזן אך לפני , אם. כמאמץ שלא הצליח

אזי עלויות , הלוואה בתהליך נקבעת כמאמץ שלא הצליח, פרסוםהדוחות ל

שנדחו עד לתאריך המאזן יזקפו כהוצאה בתקופה המסתיימת בתאריך 

 . המאזן

  עמלות הקצאת אשראי

עמלות שהתקבלו עבור מחויבות ליצירה , 10.7.3פרט למה שנקבע בסעיף  .10.5.11

 .או לרכישה של הלוואה או של קבוצת הלוואות יידחו

שירות ליצירת הלוואה שנגרמו כתוצאה מהעמדת מחויבות עלויות י .10.5.12

ליצירת הלוואה יקוזזו כנגד כל עמלת הקצאת אשראי קשורה והסכום נטו 

  .10.7.3יוכר כפי שנקבע בסעיף 

אם עלויות כשירות המיוחסות למחויבויות עולות על עמלות הקצאת  .10.5.13

 הקביעה האם העלות נטו, )או אם לא חויבה עמלה(אשראי שהתקבלו 

סעיף זה חל על עמלות שאינן . בהסתברות למימוש המחויבות תדחה תלויה

 עשויים לדרוש כי 10.5.1 - ו10.7.3וסעיפים , ניתנות להחזרה וגם על עלויות

אם ההסתברות שהמחויבות , עם זאת. הסכום נטו של פריטים אלו ידחה

כל העלויות נטו יזקפו מיידית כהוצאה ולא ידחו , תמומש היא קלושה

 .יופחתו על בסיס קו ישר לאורך תקופת המחויבותו

 commercial letters(עמלות שהתקבלו עבור מתן מכתבי אשראי מסחריים  .10.5.14

of credit (עמלות אלו נחשבות כעמלות הקצאת . יטופלו לפי סעיף זה

 .10.7.3והטיפול החשבונאי מפורט בסעיף , אשראי

  ועלויות כרטיסי אשראיכרטיסי אשראי עמלות 

ת כרטיסי אשראי בדרך כלל מכסות מגוון שירותים הניתנים עמלו .10.5.15

העמלות התקופתיות שמחזיקי , בהתאם לכך. למחזיקי כרטיסים

טיפול חשבונאי זה יחול גם על הסדרים . כרטיסים מחויבים בהן יידחו

על ידי )extension of credit(דומים בכרטיסים הכרוכים בהעמדת אשראי 

  .מנפיק הכרטיס

כהגדרת , צירה הכשירות להיות עלויות ישירות ליצירת הלוואהרק עלויות י .10.5.16

כל העלויות האחרות יזקפו כהוצאה עם . כשירות לדחייה, מונח זה
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 שעלויות שכשירות לדחייה יהיו גבוהות )likely(סביר , לכן. התהוותן

 .  מעמלות רק כאשר כרטיס אשראי מונפק לראשונה

זו כנגד העמלה הקשורה לכרטיס עלויות יצירה בגין כרטיס אשראי יקוז .10.5.17

תקופת , במקרים בהם מחויבת עמלה משמעותית. אם קיימת, האשראי

הינה התקופה שהעמלה מעניקה למחזיק ) the privilege period(הזכאות 

, אם לא מחויבת עמלה משמעותית. הכרטיס להשתמש בכרטיס האשראי

רך על בסיס משמעותיות תוע, לעניין זה. תקופת הזכאות תהיה שנה אחת

 .סכום העמלה יחסית לעלויות הקשורות

שנרכשו  כרטיסי אשראי) accounts(הטיפול החשבונאי בחשבונות  .10.5.18

)acquired ( באופן פרטני יהיה כמו הטיפול ביצירת הלוואה)originations (

סכומים ששולמו לצד שלישי עבור רכישה של חשבונות . בהתאם לסעיף זה

דחו ויקוזזו כנגד עמלת כרטיס האשראי פרטניים של כרטיסי אשראי י

 .אם קיימת, המתייחסת

  )Loan Syndication Fees (עמלות מסינדיקציה של הלוואה

יכיר בעמלות ) הסינדיקטור(תאגיד בנקאי המארגן סינדיקציה של הלוואה  .10.5.19

אלא אם נשמר על , מסינדיקציה של הלוואה במועד השלמת הסינדיקציה

אם התשואה על חלק ההלוואה . ינדיקציהידו חלק מההלוואה שנוצרה בס

שנשמר על ידי הסינדיקטור נמוכה מהתשואה הממוצעת של שאר משתתפי 

לאחר שהובאו בחשבון העמלות שהועברו על ידי , הסינדיקציה

הסינדיקטור ידחה חלק מעמלת הסינדיקציה כך שהתשואה , הסינדיקטור

ההלוואות על החלק שנשמר על ידו לא תפחת מהתשואה הממוצעת על 

  .על ידי שאר המשתתפים בסינדיקציה) held by(המוחזקות 

כל העסקאות שבנויות משפטית כסינדיקציות של הלוואה יטופלו  .10.5.20

 .חשבונאית כסינדיקציות של הלוואה בהתאם לתנאים של סעיף זה

 .לא נכלל .10.5.21

  רכישת הלוואה או קבוצת הלוואות

נרכשה או בקבוצת  מבהיר כי ההשקעה הראשונית בהלוואה ש10.6.5סעיף  .10.5.22

הלוואות שנרכשו תכלול את הסכום ששולם למוכר בתוספת כל העמלות 

ההשקעה , לעיתים קרובות. ששולמו ובניכוי כל עמלות שהתקבלו

שאר . הראשונית בהלוואה שונה מסכום קרן ההלוואה במועד הרכישה

העלויות שנגרמו בקשר לרכישת הלוואות או בקשר לנטילת מחויבות 

  .ואות יזקפו כהוצאות עם התהוותןלרכישת הלו

ייחוס של עמלה כעמלת יצירה או ייחוס של עלות כעלות יצירה של הלוואה  .10.5.23

. שנרכשה אינו ראוי מאחר והלוואה שנרכשה כבר נוצרה על ידי צד אחר

עלויות שנגרמו בקשר לרכישת הלוואות או בקשר לנטילת מחויבות 

 , )participation (בהלוואההשתתפות עלויות בגין כולל , לרכישת הלוואות

.10.7.15יזקפו כהוצאה בהתאם לסעיף 
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עמלות , )the originating lender(עבור התאגיד הבנקאי יוצר ההלוואה  .10.5.24

יהיו מרכיב ביתרת ההשקעה להשתתפות בהלוואה ועלויות נטו המיוחסות 

נטו של ההלוואה ויעשה בהן שימוש לחישוב הרווח או ההפסד לאחר 

  .   10.7.16 כפי שמתואר בסעיף מכירה עוקבת

  צדדים שלישיים בלתי תלויים

אם תאגיד בנקאי משתמש בצד שלישי לצורך יצירת הלוואות והצד  .10.5.25

אבל הוא גם אינו עובד , השלישי לא נחשב בלתי תלוי בגלל מספר סיבות

התאגיד הבנקאי ידחה את אותן עלויות הקשורות , של התאגיד הבנקאי

 שניתן לקבוע כי הן עומדות בקריטריון של ,פיותישירות לפעילויות ספצי

כל עוד עלויות , עלויות ישירות ליצירת הלוואה בהתאם להגדרת מונח זה

 .אלו לא היו נגרמות אלא לצורך הלוואה זו

עמלות המשולמות לצדדים שלישיים בלתי תלויים עבור שרותי ייעוץ בנוגע  .10.5.26

יות מתבצעות באופן אפילו אם אותן פעילו, לפעילויות ליצירת הלוואה

אינן נחשבות ככאלה שנגרמו עבור הפעילויות הספציפיות שנקבעו , פנימי

והן יזקפו כהוצאה עם , בהגדרת המונח עלויות ישירות ברכישת הלוואה

בין אם הן שולמו לצדדים שלישיים בלתי תלויים ובין אם הן , התהוותן

 .התבצעו באופן פנימי

עבור ניהול , או נגרמו באופן פנימי, לויששולמו לצד שלישי בלתי ת עמלות .10.5.27

תיק או ייעוץ השקעות נחשבות כעלויות אחרות שנגרמו בקשר לרכישת 

מפני שהן מהוות , הלוואות או בקשר לנטילת מחויבות לרכישת הלוואות

עלויות אלו , לכן. ולא עלויות לצורך יצירת הלוואה, עלויות יעוץ השקעות

 בין אם העלויות שולמו לצדדים 10.7.15לסעיף יזקפו כהוצאה בהתאם 

מסוימות  בנסיבות. שלישיים בלתי תלויים ובין אם הן נגרמו באופן פנימי

 .נדרש להפעיל שיקול דעת כדי לקבוע אם צד שלישי הוא בלתי תלוי

 

  מדידה לראשונה310-20-30 .10.6

 כללי

 מטפל במדידת סוגים מסוימים של עמלות ועלויות בגין מתן 10.6סעיף  .10.6.1

 :בפרט, הלוואות

  .עמלות יצירת הלוואה ועלויות יצירת הלוואה  .א

 .עמלות סינדיקציה  .ב

 .רכישת הלוואה או קבוצת הלוואות  .ג

  עמלות יצירת הלוואה ועלויות יצירת הלוואה

עמלות מיצירת הלוואה ועלויות ישירות ליצירת הלוואה עבור הלוואה  .10.6.2

  .  יקוזזו ורק הסכום נטו יידחהנתונה

יתרת החוב הרשומה נטו של הלוואה , ית עולהעבור הלוואות בשיעור ריב .10.6.3

)the recorded net investment in a loan ( עשויה להיות גבוהה מהסכום בו
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יכול הלווה לסלק את המחויבות רק אם העודף נובע מפרמיה ברכישה 

או מעלויות הלוואה הכשירות לדחייה גבוהות מעמלות ) הלוואות שנרכשו(

   ).הלוואות שנוצרו(הלוואה 

  עמלות סינדיקציה

 מבהיר שאם התשואה על החלק של ההלוואה שנשמר על ידי 10.5.19סעיף  .10.6.4

הסינדיקטור נמוכה מהתשואה הממוצעת של שאר משתתפי הסינדיקציה 

הסינדיקטור , לאחר שהובאו בחשבון עמלות שהועברו על ידי הסינדיקטור

 ידו לא ידחה חלק מעמלת הסינדיקציה כך שהתשואה על החלק שנשמר על

תפחת מהתשואה הממוצעת על ההלוואות המוחזקות על ידי שאר 

  .המשתתפים בסינדיקציה

 רכישת הלוואה או קבוצת הלוואות

קבוצת הלוואות שנרכשו בההשקעה הראשונית בהלוואה שנרכשה או  .10.6.5

תכלול את הסכום ששולם למוכר בתוספת כל העמלות ששולמו ובניכוי כל 

אים של סעיף זה עבור הלוואות שנרכשו ביישום התנ. העמלות שהתקבלו

הרוכש יכול להקצות את ההשקעה הראשונית לכל הלוואה בנפרד , כקבוצה

 . או לטפל חשבונאית בהשקעה הראשונית באופן מצרפי

 

 )subsequent measurement( מדידה עוקבת 310-20-35 .10.7

  כללי

ות  מטפל בסוגיות מדידה של עמלות ועלויות מסוימות הקשור10.7סעיף  .10.7.1

 :ומתייחס ספציפית ל, למגוון דרכים למתן הלוואות

  עמלות יצירת הלוואה ועלויות יצירת הלוואה  .א

 .עמלות הקצאת אשראי ועלויות הקצאת אשראי  .ב

 .עמלות כרטיסי אשראי ועלויות כרטיסי אשראי  .ג

 .מימון מחדש וארגון מחדש של הלוואה  .ד

 .רכישת הלוואה או קבוצת הלוואות  .ה

 .רים הקשורים להפחתהשיטת הריבית ונושאים אח  .ו

 .אומדן פירעונות מוקדמים של קרן  .ז

 . הלוואות שאינן קשורות ליצירת הלוואותמתןעסקאות   .ח

  הלוואות במגוון שיעורי ריבית   .ט

  עמלות יצירת הלוואה ועלויות יצירת הלוואה

 יוכרו לאורך חיי 10.5.2עמלות מיצירת הלוואה שנדחו בהתאם לסעיף  .10.7.2

עלויות ישירות , באופן דומה). ות ריביתהכנס(ההלוואה כהתאמת תשואה 

 יוכרו כהפחתה בתשואת ה זסעיףליצירת הלוואה שנדחו בהתאם ל

במקרה של ארגון מחדש של  (10.7.12פרט למה שנקבע בסעיף , ההלוואה

מבהיר כי עמלות מיצירת הלוואה ועלויות   10.6.2סעיף ). חוב בעייתי
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 יקוזזו ורק הסכום נתונהה הקשורות ישירות ליצירת הלוואה עבור הלווא

  . נטו יופחת

  עמלות הקצאת אשראי ועלויות הקצאת אשראי

עמלות המתקבלות עבור מחויבות ליצור , 10.7.3פרט למה שנקבע בסעיף  .10.7.3

יוכרו , אם המחויבות מומשה, או לרכוש הלוואה או קבוצת הלוואות

אם המחויבות פקעה מבלי , לאורך חיי ההלוואה כהתאמת תשואה או

  :יוכרו בדוח רווח והפסד במועד פקיעת המחויבות, ומשהשמ

אם הניסיון של תאגיד בנקאי בהסדרים דומים מצביע כי ההסתברות   .א

עמלת הקצאת האשראי תוכר לאורך , למימוש המחויבות קלושה

אם לאחר מכן .תקופת המחויבות על בסיס קו ישר כהכנסה מעמלות

ת עמלת הקצאת יתר, המחויבות מומשה במהלך תקופת המחויבות

האשראי שטרם הופחתה במועד המימוש תוכר לאורך חיי ההלוואה 

עקבי עם הגדרתו , המצוין לעיל" קלוש"המונח . כהתאמת תשואה

  .  להוראות הדיווח לציבור47בסעיף 

אם סכום עמלת הקצאת האשראי נקבע רטרואקטיבית כאחוז מקו   .ב

ז זה זניח ואם אחו, האשראי שהיה זמין ולא נוצל בתקופה קודמת

)nominal (ואם , ביחס לריבית הנקובה על הלוואה קשורה כלשהי

אזי עמלת , תישא את ריבית השוק במועד העמדת ההלוואהזו הלוואה 

  .הקצאת האשראי תוכר כהכנסה מעמלות במועד הקביעה

  כרטיסי אשראי כרטיסי אשראי ועלויות עמלות

ת של כרטיסי ההנחיות הבאות מטפלות בהפחתת עלויות יצירה נדחו .10.7.4

או כאשר ויתרו על העמלות לתקופת זמן , ללא עמלות, אשראי עם עמלות

 .מוגבלת

תוכרנה על בסיס קו ישר לאורך  10.5.15עמלות שנדחו בהתאם לסעיף  .10.7.5

התקופה שהעמלה מעניקה למחזיק הכרטיס את הזכות להשתמש 

טיפול חשבונאי זה יחול גם על הסדרים דומים בכרטיסים . בכרטיס

  .ים בהעמדת אשראי על ידי מנפיק הכרטיסהכרוכ

למנפיק יכולות להיגרם עלויות מסוימות , בקשר להנפקת כרטיס אשראי .10.7.6

ביצירת כרטיס אשראי הכשירות כעלויות ישירות ליצירת הלוואה בהתאם 

 שרק עלויות היצירה הכשירות כעלויות מבהיר 10.5.16סעיף . לסעיף זה

ההגדרה . כשירות לדחייה,  זהכהגדרת מונח, ישירות ליצירת הלוואה

, לפיכך. שכל העלויות האחרות יזקפו כהוצאה עם התהוותן מבהירה

שעלויות כשירות לדחייה יהיו גבוהות ) likely(הגדרה זו מבהירה שסביר 

 .מעמלות רק כאשר כרטיס אשראי מונפק לראשונה

קוזז כנגד עמלת כרטיס המהסכום נטו של עלויות יצירת כרטיס אשראי  .10.7.7

 יופחת על ,10.5.17ומוכר בהתאם לסעיף , אם קיימת, ראי הקשורהאשה

כי משמעותיות  קובע10.7.7סעיף  .בסיס קו ישר לאורך תקופת הזכאות
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)significance ( לעניין זה תוערך על בסיס סכום העמלה יחסית לעלויות

 .ומספק הנחיות בנושא ,הקשורות

ת על בסיס קו ישר  יופח10.5.18כל סכום נטו שנדחה בהתאם לסעיף  .10.7.8

 .לאורך תקופת הזכאות

  מימון מחדש או ארגון מחדש של הלוואה

שאינו ארגון , אם כתוצאה ממימון מחדש או מארגון מחדש של הלוואה .10.7.9

) favorable(תנאיה של ההלוואה החדשה עדיפים , מחדש של חוב בעייתי

לתאגיד הבנקאי לפחות כמו התנאים של הלוואות בנות השוואה 

)comparable (שלא נוצרו , ללקוחות אחרים בעלי סיכוני גביה דומים

 על ידי התאגיד ן מחדש או מארגון מחדש של הלוואהכתוצאה ממימו

. אזי ההלוואה שמומנה מחדש תטופל חשבונאית כהלוואה חדשה, הבנקאי

תנאי זה יתקיים אם שיעור התשואה האפקטיבי של ההלוואה החדשה 

כל . אה האפקטיבי של הלוואות כאלויהיה שווה לפחות לשיעור התשו

העמלות נטו או העלויות נטו שלא הופחתו וכן כל הקנסות בגין פירעון 

של ההלוואה המקורית יוכרו כהכנסת ריבית במועד מתן ההלוואה  מוקדם

בהשוואת שיעור התשואה האפקטיבי יש להביא בחשבון את .החדשה

עלויות ,  יצירהעמלות הקצאת אשראי ועמלות, שיעור הריבית הנקוב

וכאשר מתאים יש להביא בחשבון השוואה של , ישירות ליצירת הלוואה

 compensating balance (כמו הסדרי יתרה מפצה, גורמים אחרים

arrangements(.  

סעיף אם המימון מחדש או הארגון מחדש אינו מקיים את התנאי שנקבע ב .10.7.10

וזה ההלוואה בח) minor(או אם נעשו רק שינויים מינוריים  10.7.9

העמלות נטו או העלויות נטו שלא הופחתו בגין ההלוואה , המקורי

המקורית וכן כל הקנסות בגין פירעון מוקדם יכללו כחלק מההשקעה נטו 

ההשקעה בהלוואה החדשה תכלול את , במקרה זה. בהלוואה החדשה

כל סכומי ההלוואה הנוספים , השקעה נטו בהלוואה מקוריתיתרת ה

וכל העלויות הישירות ביצירת , כל העמלות שהתקבלו, אישניתנו באשר

  .ההלוואה המיוחסות למימון מחדש או לארגון מחדש

 אם 10.7.10סעיף שינוי של מכשיר חוב יחשב ליותר ממינורי בהתאם ל .10.7.11

וב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים בהתאם לתנאים של מכשיר הח

 מהערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הנותרים 10% -החדש שונה לפחות ב

אם ההבדל בין הערך הנוכחי . בהתאם לתנאים של מכשיר החוב המקורי

של תזרימי המזומנים בהתאם לתנאים של מכשיר החוב החדש לבין הערך 

הנוכחי של תזרימי המזומנים הנותרים בהתאם לתנאים של מכשיר החוב 

התאגיד הבנקאי  יעריך האם השינוי הינו יותר , 10% -טן יותר מהמקורי ק
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וגורמים רלוונטיים (ממינורי בהתבסס על עובדות ונסיבות ספציפיות 

  .3הקשורים לשינוי) אחרים

בעייתי   עמלות שהתקבלו בקשר לשינוי  תנאים של ארגון מחדש של חוב .10.7.12

לרבות , הקשורותכל העלויות . של ההלוואהיתרת החוב הרשומה יופחתו מ

 .יזקפו כהוצאה עם התהוותן, עלויות ישירות ליצירת הלוואה

  שינויים בתשלומים של הלוואת משכנתא

הלווה והתאגיד הבנקאי יכולים להתקשר בהסכם במסגרתו הלווה מגדיל  .10.7.13

אשר בסיומה התאגיד הבנקאי , את תשלומי המשכנתא בתקופה ספציפית

הלווה יכול לסיים את . ההלוואהעל חלק מיתרת קרן ) forgives(מוחל 

 -ההסכם בכל עת אבל הוא לא יקבל הפחתה בקרן אם הוא ישלם פחות מ

 ישמשו תחילה 10.7.11ההנחיות בסעיף . רצופים תשלומים מוגדלים 12

, אם לא. 10.7.10האם השינוי נחשב יותר ממינורי בהתאם לסעיף  לקביעה

את התשלומים המוגדלים שהלווה ימשיך לשלם ) probable (צפויובהנחה ש

ההוצאה המתייחסת למחילה החלקית תיצבר לאורך , בתקופה שנקבעה

 .התקופה של התשלומים המוגדלים

תאגיד בנקאי עשוי להפחית את שיעור , בגלל ירידה כללית בשיעורי ריבית .10.7.14

בגלל שהשינוי בשיעור הריבית . הריבית על הלוואה קיימת ולגבות עמלה

הלווה אינו מחויב בחלק גדול , של הלוואהלא מחייב סגירה נוספת 

יש להשוות בין שיעור התשואה האפקטיבי . מעלויות הסגירה הסטנדרטיות

של ההלוואה החדשה לבין שיעור התשואה האפקטיבי של הלוואות בנות 

 כדי ,השוואה הניתנות ללקוחות חדשים אחרים של התאגיד הבנקאי

) favorable(ה הינו עדיף לקבוע האם שיעור התשואה של ההלוואה החדש

ההנחיות , אם כן. לפחות כמו שיעור התשואה האפקטיבי של הלוואות אלו

ישמשו לקביעה האם השינוי נחשב ליותר ממינורי בהתאם  10.7.11בסעיף 

העמלות נטו והעלויות נטו שלא הופחתו של , אם לא. 10.7.10לסעיף 

כללו כחלק ההלוואה המקורית וכל הקנסות בגין פירעון מוקדם י

אם השינוי בשיעור הריבית נקבע , אולם. מההשקעה נטו בהלוואה החדשה

השינוי בשיעור הריבית יטופל , בהתאם לחוזה ההלוואה המקורי

ולא יחשב למימון מחדש לעניין סעיפים  10.7.18חשבונאית בהתאם לסעיף 

 .10.7.10עד  10.7.9

  רכישת הלוואה או קבוצת הלוואות

ר שההשקעה הראשונית בהלוואה שנרכשה או בקבוצת מבהי 10.6.5סעיף  .10.7.15

הלוואות שנרכשו תכלול את הסכום ששולם למוכר בתוספת כל העמלות 

 מבהיר שלעיתים 10.5.22סעיף . ששולמו ובניכוי כל העמלות שהתקבלו

קרובות ההשקעה הראשונית בהלוואה שונה מסכום קרן ההלוואה במועד 

.ה לאורך חיי ההלוואההבדל זה יוכר כהתאמת תשוא. הרכישה
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  . בקודיפיקציה470 יעשה בהתאם להנחיות בנושא 10% -חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים לצורך יישום מבחן ה�
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מבהיר כי ביישום התנאים של סעיף זה עבור הלוואות  10.6.5סעיף  .10.7.16

הרוכש יכול להקצות את ההשקעה הראשונית לכל , שנרכשו כקבוצה

הלוואה בנפרד או שיכול לטפל חשבונאית בהשקעה הראשונית באופן 

ו בחוזי ההלוואות שנרכש) provided(תזרימי המזומנים שנקבעו . מצרפי

)the underlying loan contracts (פרט , ישמשו כדי ליישם את שיטת הריבית

 לא צפויים 10.7.26אם בהתאם לסעיף . 10.7.26למה שנקבע בסעיף 

אך למרות זאת מתרחשים פירעונות מוקדמים או , פירעונות מוקדמים

סכום פרופורציונאלי של העמלות , שחלק מההלוואות שנרכשו נמכר

ו ושל הפרמיה או הניכיון ברכישה יוכרו בדוח רווח והפסד הקשורות שנדח

  . של יתרת ההלוואות שנותרה לא ישתנהשיעור הריבית האפקטיביכך ש

  ריבית ונושאי הפחתה אחריםהשיטת 

עמלות נטו או עלויות נטו שנדחו לא יופחתו במהלך תקופות שבהן הכנסות  .10.7.17

גבי המימוש של קרן ל) concerns(ריבית מהלוואה לא מוכרות בגלל ספקות 

  .ההלוואה או הריבית בגינה

 שיש להכיר בהן כהתאמות תשואה לאורך חיי ,עמלות נטו או עלויות נטו .10.7.18

 למעט האמור בסעיפים ,יוכרו לפי שיטת הריבית, ות הקשורות/ההלוואה

המטרה של  שיטת הריבית היא לרשום הכנסות . 10.7.24ועד  10.7.21

לפי תשואה אפקטיבית ) מלות ובעלויותכולל הכרה בע(ריבית תקופתיות 

סכום הקרן של , כלומר) (receivable(קבועה על ההשקעה נטו  ביתרת חוב 

יתרת החוב יותאם על ידי עמלות או על ידי עלויות שלא הופחתו ועל ידי 

סכום ההפחתה התקופתי הינו ההפרש בין ). פרמיה או ניכיון ברכישה

אמור לבין הריבית הנקובה על  כות שנקבעוהכנסות הריבית התקופתי

, בהתאם לתנאים של סעיף זה. 4סכום הקרן של יתרת החוב שטרם נפרעה

שיטת הריבית תיושם כמפורט להלן כאשר שיעור הריבית הנקוב משתנה 

  :לאורך תקופת ההלוואה

אם שיעור הריבית הנקוב על ההלוואה עולה במשך תקופת ההלוואה   .א

שיטת הריבית בתקופות כך שסכום הריבית שנצבר בהתאם ל(

, )מוקדמות עולה על סכום הריבית שנצבר בהתאם לריבית הנקובה

הכנסות ריבית יוכרו כל עוד ההשקעה נטו בהלוואה לא תעלה על 

קנסות בגין פירעון . הסכום שבו הלווה יכול לסלק את המחויבות

מוקדם יילקחו בחשבון בקביעת הסכום שבו הלווה יכול לסלק את 

 בגובה הקנסות שניתן להטיל בהתאם לתנאי ההלוואה המחויבות רק

, בהתאם לכך).  בקודיפיקציה310-20-55ראה הנחיות יישום בחלק (

, אולם. מוטלת מגבלה על סכום ההפחתה התקופתי שיכול להיות מוכר

כמו עלויות ישירות ביצירת (מגבלה זו לא חלה על היוון עלויות שנגרמו 

מות לכך שההשקעה בהלוואה עולה הגור) ההלוואה ופרמיות ברכישה
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 .  בקודיפיקציה35-5 עד 835-30-35-2ראה הנחיות בנוגע לשיטת הריבית בפסקאות �
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ההיוון של עלויות . סלק את המחויבותלעל הסכום שבו הלווה יכול 

שנגרמו שונה מהגדלת ההשקעה נטו בהלוואה באמצעות צבירת 

 contingently(הכנסות ריבית שהזכות לקבלן היא זכות מותנית בלבד 

receivable.( 

, שך תקופת ההלוואהאם שיעור הריבית הנקוב על ההלוואה יורד במ  .ב

סכום הריבית התקופתי המתקבל בתחילת תקופת ההלוואה בהתאם 

לריבית הנקובה יעלה על הכנסות הריבית התקופתיות המחושבות לפי 

העודף ידחה ויוכר בתקופות עתידיות אלו , במקרה זה. שיטת הריבית

שבהן התשואה האפקטיבית הקבועה שחושבה בהתאם לשיטת 

ראה הנחיות יישום בחלק (עור הריבית הנקוב הריבית תעלה על שי

 ). בקודיפיקציה310-20-55

אם שיעור הריבית הנקוב על ההלוואה משתנה על בסיס שינויים   .ג

שיעור ריבית , לדוגמא(כמו מדד או שיעור , עתידיים בגורם בלתי תלוי

החישוב של , ))ליבור(בנקאית של לונדון -שער הריבית הבין, הפריים

בית הקבועה הנדרשת לצורך הכרה בעמלות ועלויות התשואה האפקטי

) inception( ביום מתן שחל) המדד או השיעור(יתבסס על הגורם 

ראה (ההלוואה או על הגורם כפי שהוא משתנה לאורך חיי ההלוואה 

הלוואה בשיעור ).  בקודיפיקציה310-20-55הנחיות ליישום בחלק 

נה מהשיעור שנקבע ריבית משתנה ששיעור הריבית ההתחלתי שלה שו

  ).ב(ו ) א(לפי גורם הבסיס שלה גם כפופה לתנאים בסעיפים 

 קובע שכאשר שיעור ריבית נקובה של הלוואה משתנה על 10.7.18סעיף  .10.7.19

התאגיד הבנקאי יחשב תשואה , בסיס שינויים עתידיים בגורם בלתי תלוי

או  במתן ההלוואה שחלאפקטיבית קבועה על ידי שימוש בגורם בלתי תלוי 

ביישום ההנחיות . בגורם כפי שהוא משתנה לאורך חיי ההלוואה

התאגיד הבנקאי לא יעבור מחלופה , 10.7.18בסעיף ) ג( המפורטות בפסקה

התאגיד הבנקאי חייב לבחור  .אחת לחלופה אחרת במשך חיי ההלוואה

 .אחת משתי החלופות וליישם את השיטה בעקביות לאורך חיי ההלוואה

ה הגורם הבלתי תלוי של הלוואה בשיעור ריבית בתקופה שבה משתנ .10.7.20

התשואה האפקטיבית הקבועה לא מחושבת מחדש ממועד מתן , משתנה

 בהנחיות ליישום 9להמחשה ראה דוגמא . ההלוואה אלא ממועד השינוי

 ).  בקודיפיקציה 310-20-55-43פסקה (

הלוואות (הסכמי הלוואות מסוימים אינם קובעים לוחות זמנים לתשלום  .10.7.21

הסכמים אחרים מעניקים ללווה אופציה לקחת מספר ; )פי דרישהל

, לפרוע חלקים מהלוואות קודמות, הלוואות עד לסכום מקסימאלי שנקבע

  revolving(קווי אשראי מתחדשים (ואז ללוות מחדש תחת אותו חוזה 

lines of credit   .((
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נטו או כל העמלות , עבור הלוואה שתשולם לפי דרישת  התאגיד הבנקאי .10.7.22

העלויות נטו יוכרו כהתאמת תשואה על בסיס קו ישר לאורך תקופה 

 :   העקבית עם המפורט להלן

  .בין הלווה לבין התאגיד הבנקאי) understanding(ההבנות   .א

על התאגיד הבנקאי להעריך , )understanding(אם לא קיימות הבנות   .ב

ל סכום כ; )remain outstanding(את תקופת הזמן שההלוואה תיפרע 

 .שלא הופחת יוכר כאשר ההלוואה תיפרע במלואה

) revised(תאגיד בנקאי ינטר אומדנים אלו באופן סדיר ויעדכן אותם     

הלוואה עדיין לא נפרעה לאחר שחלף תאריך , בניגוד לציפיות, אם. בהתאם

  .לא נדרשת התאמה כלשהי, הפירעון הצפוי

העמלות נטו או , )םאו הסדרי הלוואה דומי(בקווי אשראי מתחדשים  .10.7.23

העלויות נטו יוכרו בדוח רווח והפסד על בסיס קו ישר לאורך התקופה בה 

בהנחה שהלוואות ניתנות לתקופה , קו האשראי המתחדש פעיל

אם הלווה פורע את כל  .המקסימאלית שנקבעה בחוזה ההלוואה

כל העמלות נטו או , הלוואותיו ואינו יכול ללוות מחדש בהתאם לחוזה

שיטת . ת נטו שלא הופחתו יוכרו בדוח רווח והפסד במועד הפירעוןהעלויו

הריבית תיושם כדי להכיר בעמלות נטו או בעלויות נטו שלא הופחתו 

כאשר הסכם ההלוואה קובע לוח זמנים לתשלום ובהסכם לא קיימות 

 .נתנויהלוואות נוספות כלשהן ש

 אשראי אם הסכם ההלוואה מעניק ללווה אפשרות להמיר קו, לדוגמא .10.7.24

במשך , מתחדש לתקופה של שנה אחת בהלוואה לזמן קצוב של חמש שנים

התקופה של קו האשראי המתחדש התאגיד הבנקאי יכיר בעמלות נטו או 

בעלויות נטו בדוח רווח והפסד על בסיס קו ישר על פני אורך החיים 

אם הלווה בוחר . המצרפי של קו האשראי המתחדש וההלוואה לזמן קצוב

התאגיד הבנקאי יכיר , ת קו האשראי בהלוואה לזמן קצובלהמיר א

בעמלות נטו או בעלויות נטו שלא הופחתו כהתאמת תשואה על ידי שימוש 

, אם קו האשראי המתחדש פוקע  וההלוואות מסולקות. בשיטת הריבית

העמלות נטו או העלויות נטו שלא הופחתו יוכרו בדוח רווח והפסד במועד 

 .   הפירעון

, ה עדיין יש זכות חוזית ללוות בהתאם לקו האשראי המתחדשאם ללוו .10.7.25

לקוי האשראי המתחדשים יופחתו  עמלות נטו ועלויות נטו המיוחסות

לאורך התקופה של קו האשראי גם אם בתקופה מסוימת לא נעשה שימוש 

 . בקו האשראי

  )estimating principal prepayments(אומדן פירעונות מוקדמים של קרן 

החישוב של התשואה האפקטיבית הקבועה , אמור במשפט הבאמלבד ה .10.7.26

יתבסס על תנאי התשלום שנדרשים , הנדרשת לצורך יישום שיטת הריבית

ולא יערך אומדן של פירעונות מוקדמים של קרן כדי , לפי חוזה ההלוואה



                                 )                                  12/11] (1[הוראות הדיווח לציבור : המפקח על הבנקים

  698B-25' עמ)                                            661-15.1' עמ  –כספי שנתי דוח  -הוראת שעה (

 

 

 prepayments of principal shall not be(לקצר את תקופת ההלוואה 

anticipated to shorten the loan term .( אם התאגיד הבנקאי מחזיק

פירעונות ) probable(במספר גדול של הלוואות דומות שבגינן צפויים 

את העיתוי ) reasonably estimated(מוקדמים וניתן לאמוד באופן סביר 

התאגיד הבנקאי רשאי להביא בחשבון , והסכום של הפירעונות המוקדמים

ים עתידיים של קרן בחישוב התשואה אומדנים של פירעונות מוקדמ

אם התאגיד . האפקטיבית הקבועה הנדרשת לצורך יישום שיטת הריבית

הבנקאי עורך אומדן של פירעונות מוקדמים לצורך יישום שיטת הריבית 

ונוצר הבדל בין הפירעונות המוקדמים לפי האומדן לבין הפירעונות 

התשואה התאגיד הבנקאי יחשב מחדש את , המוקדמים בפועל

האפקטיבית כדי לשקף את התשלומים שהתקבלו בפועל עד למועד 

ההשקעה נטו בהלוואות . החישוב ואת התשלומים העתידיים הצפויים

תותאם לסכום שהיה נרשם אילו התשואה האפקטיבית החדשה הייתה 

ההשקעה בהלוואות תותאם . מיושמת ממועד הרכישה של ההלוואות

  . זיכוי של הכנסות ריביתליתרה החדשה על ידי חיוב או

קובצו יחדיו צריכות להיות בעלות מאפיינים דומים באופן יהלוואות ש .10.7.27

מספק כך שניתן יהיה לצפות שניסיון העבר לגבי הפירעונות המוקדמים של 

 in a variety of. (ההלוואות יהיה דומה במגוון סביבות של שיעורי ריבית

interest rate environments .(שיקובצו יחדיו לצורך יישום סעיף להלוואות 

,  יהיו סכומים דומים באופן מספק של עמלות נטו או עלויות נטו10.7.26

זה יהיה מעשי לחשב , תימכר) individual(כך שבמקרה שהלוואה בודדת 

 .מחדש את היתרה המאזנית של הלוואה זו

ול תאגיד בנקאי יכ, 10.7.26עבור הלוואות שהינן כשירות בהתאם לסעיף  .10.7.28

 שונות ולבחור בשיטה להשתמש בכל אחת מהשיטות עבור הלוואות

המתאימה ביותר לקבוצת הלוואות בהתבסס על המאפיינים של הלוואות 

ניתן לקבץ הלוואות משכנתא הומוגניות אך לטפל , לדוגמא. (אלו

כאשר התאגיד הבנקאי בחר , אולם). חשבונאית בנפרד בהלוואות לבניה

ימה לטיפול החשבונאי בהלוואה או בקבוצת בשיטה החשבונאית המתא

התאגיד הבנקאי חייב להמשיך להשתמש באותה השיטה לאורך , הלוואות

  .  חיי ההלוואה או קבוצת ההלוואות

עמלות נטו ועלויות , אם הטיפול החשבונאי הינו עבור כל הלוואה בנפרד .10.7.29

 .פועלנטו יופחתו לאורך חיי החוזה ויותאמו על בסיס פירעונות מוקדמים ב

יש מספר מאפיינים שיש להביא בחשבון בקביעה האם התאגיד הבנקאי  .10.7.30

מחזיק במספר גדול של הלוואות דומות לצורך אומדן פירעונות מוקדמים 

המטרה היא להעריך את כל המאפיינים שישפיעו . 10.7.26בהתאם לסעיף 

. על יכולת התאגיד הבנקאי לאמוד את ההתנהגות של קבוצת הלוואות

גמאות למאפיינים מסוימים שיש להביא בחשבון כאשר מקבצים להלן דו

:הלוואות
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  .סוג הלוואה  .א

 .גודל הלוואה  .ב

 . אופי ומיקום הביטחון  .ג

 ).coupon interest rate(שיעור ריבית  בתלוש   .ד

 .מועד פירעון  .ה

 .תקופת יצירה  .ו

 if) ( אם קיימת(היסטוריית פירעונות מוקדמים של ההלוואות   .ז

seasoned .( 

 ).level of net fees or costs( נטו או העלויות נטו רמת העמלות  .ח

 .קנסות בגין פירעונות מוקדמים  .ט

 ).קבוע או משתנה(סוג שיעור ריבית   .י

 .במגוון תרחישים של שיעורי ריביתצפויים פירעונות מוקדמים   .יא

 שצריכות להתקיים כדי 10.7.26אם תאגיד בנקאי עומד בדרישות של סעיף  .10.7.31

קדמים של קרן בחישוב תשואה אפקטיבית להביא בחשבון פירעונות מו

מספר גורמים באומדן פירעונות מוקדמים עליו להביא בחשבון , קבועה

התאגיד הבנקאי ייקח בחשבון נתונים היסטוריים של פירעונות . אלו

. מוקדמים לצורך קביעת האומדן שלו לגבי פירעונות מוקדמים בעתיד

לרבות שיעורי ריבית , צוניהתאגיד הבנקאי יביא בחשבון מידע חי, בנוסף

וטבלאות של , לוחות תמותה שפורסמו, תנאים כלכליים, קיימים וחזויים

אם התרחשו במהלך . פירעונות מוקדמים שפורסמו עבור הלוואות דומות

התקופה שינויים באומדנים לגבי הפירעונות המוקדמים או שהפירעונות 

 .       נדרשת התאמה, םהמוקדמים בפועל שונים מאומדן הפירעונות המוקדמי

אם תאגיד בנקאי מקבץ הלוואות לצורך אומדן פירעונות מוקדמים ולאחר  .10.7.32

ההלוואות שקובצו איבדו את , בדרך כלל, מכן מוכר חלק מההלוואות

בשיעור (חישוב פרו רטה ). individual distinction(להן שההבחנה הייחודית 

ס של יתרות הקרן שטרם של עמלות נטו ועלויות נטו על בסיס היח) יחסי

אם . נפרעו של ההלוואות שנמכרו יהיה נאות בחישוב הרווח או ההפסד

מפורטות של ההלוואות מספיק לתאגיד הבנקאי יש רשומות חשבונאיות 

 .ניתן לבצע זיהוי ספציפי בחישוב הרווח או ההפסד, שקובצו

 בהנחה שתאגיד בנקאי רוכש בפרמיה אגרת חוב בודדת שניתנת לפירעון .10.7.33

תקופת ההפחתה של הפרמיה לא תהיה עד למועד המוקדם ביותר , מוקדם

לתאגיד , 10.7.26בהתאם לסעיף . שבו המנפיק יכול לפרוע בפירעון מוקדם

בנקאי חייב להיות מספר גדול של הלוואות דומות כדי להביא בחשבון 

 .  אומדן פירעונות מוקדמים של קרן ביישום שיטת הריבית

  ת שאינן קשורות ליצירת ההלוואותעסקאות מתן הלוואו

תאגיד בנקאי יכול לקבל עמלות עבור עסקאות מתן הלוואות שאינן  .10.7.34

לווה יכול לשלם עמלה לתאגיד , לדוגמא. קשורות ליצירת ההלוואות
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עבור , הבנקאי עבור הארכת מועד הפירעון החוזי  של הלוואה קיימת

או עבור , קבועההחלפת משכנתא בשיעור ריבית משתנה בהלוואה בריבית 

העמלות יוכרו לאורך יתרת חיי . נטילת הלוואה קיימת על ידי לווה חדש

התאגיד הבנקאי נתן , בכל אחד מהמצבים. ההלוואה כהתאמת תשואה

ויתור מסוים ללווה הראשוני או ללווה שנטל על עצמו את ההלוואה על ידי 

לות כל העמ, לפיכך; התנאים המקוריים של החיתום הראשוני שינוי

 .שהתקבלו יוכרו כהתאמת תשואה לאורך יתרת חיי ההלוואה

  ) blended rate loans(הלוואות במגוון שיעורי ריבית 

הלוואה במגוון שיעורי ריבית נושאת שיעור ריבית שהוא בין השיעור של  .10.7.35

כפופה , ההלוואה שנוצרה כתוצאה מכך. הלוואה קיימת לבין שיעור השוק

הסדר זה  . כמו כל הלוואה חדשה אחרתשל חיתום לאותם סטנדרטים

כמימון מחדש אבל הוא אינו עומד בקריטריון התשואה המפורט  נחשב

העמלות נטו והעלויות נטו שלא הופחתו בגין  ,לפיכך .10.7.9 בסעיף

כמו גם העמלות נטו והעלויות נטו הקשורות למימון , ההלוואה הקיימת

 blended( המשוקלל  משום שהשיעור,יועברו להלוואה החדשה, מחדש

rate ( נמוך משיעור השוק של הלוואות עם סיכוני גבייה דומים הניתנות

 . ללקוחות אחרים של התאגיד הבנקאי

 

  גריעה 310-20-40 .10.8

  עמלות הקצאת אשראי

עמלות שהתקבלו עבור , 10.7.3) א (-) ב (בסעיף למעט במקרים שנקבעו .10.8.1

אם המחויבות , ואותמחויבות ליצירת או רכישת הלוואה או קבוצת הלו

 . יוכרו בדוח רווח והפסד במועד פקיעת המחויבות, פקעה מבלי שמומשה

 

  ענייני הצגה אחרים310-20-45 .10.9

  סיווג מאזני

עמלות הקצאת , הלוואה יתרת העמלות שטרם הופחתה בגין יצירת .10.9.1

עמלות ועלויות אחרות ופרמיות וניכיונות ברכישה שהוכרו , אשראי

תדווח במאזן התאגיד הבנקאי , לסעיף זהכהתאמה לתשואה בהתאם 

 . כחלק מיתרת ההלוואה אליה היא מתייחסת

 יסווגו 10.7.3 העומדות בקריטריון של סעיף עמלות הקצאת אשראי .10.9.2

 .בדוחות הכספיים כהכנסה נדחית

  סיווג בדוח רווח והפסד

ועמלות ועלויות , עמלות הקצאת אשראי, סכומי עמלות מיצירת הלוואה .10.9.3

הפחתה .  כהתאמת תשואה ידווחו כחלק מהכנסות ריביתאחרות שהוכרו

כמו עמלות הקצאת אשראי המופחתות על בסיס קו , של עמלות אחרות

 ישר לאורך תקופת המחויבות או שנכללות בהכנסות כאשר המחויבות 

.ידווחו בהכנסות מעמלות, פוקעת
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  גילוי310-20-50 .10.10

  עמלות נטו ועלויות נטו

 עיקרי המדיניות החשבונאית יכלול את השיטה פסקה זו דורשת כי ביאור .10.10.1

לרבות גילוי על מדיניות התאגיד , להכרה בהכנסות ריבית בגין הלוואות

לרבות שיטת ההפחתה של , הבנקאי בטיפול בעמלות ועלויות קשורות

 .עמלות נדחות נטו או עלויות נדחות נטו

ך תאגידים בנקאיים שמשתמשים באומדן של פירעונות מוקדמים לצור .10.10.2

יישום שיטת הריבית יתנו גילוי למדיניות זו ולהנחות המשמעותיות 

  .  שבבסיס האומדנים של הפירעונות המוקדמים

עמלות נטו ועלויות נטו שלא הופחתו ידווחו כחלק מכל קבוצת הלוואות  .10.10.3

)loan category (ניתן לכלול גילויים . שניתן לה גילוי נפרד בביאורים

יות נטו שלא הופחתו בביאורים לדוחות נוספים כמו עמלות נטו ועלו

למשתמשים  ) useful(הכספיים אם התאגיד הבנקאי סבור שמידע זה מועיל 

  .בדוחות הכספיים

 בגין כרטיסי לעמלות כרטיסי אשראי ועלויות כרטיסי אשראיבקשר  .10.10.4

תאגיד בנקאי ייתן גילוי , אשראי שנרכשו ובגין כרטיסי אשראי שהונפקו

ת ותקופ,  הסכום נטו שהוון לתאריך המאזן,למדיניות החשבונאית

  .ההפחתה) תתקופו(

  

  )10/02( הצמדה  .11

  

והתחייבויות הצמודים למטבע חוץ ייכללו במאזן לפי ) למעט ניירות ערך(נכסים   .א  

שער החליפין לתאריך המאזן אלא אם נקבע אחרת בתנאי ההסכם ואלה הצמודים 

  .לפי תנאי ההסכםייכללו , למדד המחירים לצרכן או למדד אחר

ניתנה ברירה למקבל בין ריבית לבין ריבית נמוכה יותר והצמדה למדד יש לכלול   .ב  

  .את הסכום הגבוה מביניהם

  . בוטל  .ג  
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 664-5' עמ: העמוד הבא

  )ולממשלה לציבור (מאשראי הכנסות  .56

  

למדד המחירים  הצמדה הפרשילרבות , מריבית הכנסות לכלול יש אלה בסעיפים  .א

והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן , הפרשי שער על הריבית, לצרכן על הריבית

  .אשראי על, על הקרן

  

ווח לציבור יש בהוראות הדי. א10עמלות שבהתאם לסעיף  לכלול יש אלה בסעיפים  .ב

  ".הכנסות ריבית"לטפל בהן כהתאמת תשואה של האשראי ולכלול אותן בסעיף 

  

  .30 ראה סעיף – פגום חוב על ריבית  .ג
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  664-11' מ ע- בא העמודה

 

  

ביאור בשנזקף לדוח רווח והפסד יוצג כמפורט ההוצאות בגין הפסדי אשראי סכום   .ד

  ).ב30 – 29 פיםראה גם סעי( על האשראי לציבור

  

  )10/99, 4/97( עמלות  .67

 הכמפורט בביאור לדוגמ, רותים בלבדיבסעיף זה יש לכלול עמלות בגין מתן ש  .א  

ונכללו בהכנסות ריבית בהתאם שהוכרו כהתאמת תשואה למעט עמלות , בתוספת

  .בהוראות הדיווח לציבור. א10לסעיף 

יוצגו ללא קיזוז מעמלות , עמלות בגין פעולות בניירות ערך שהתקבלו מלקוחות  .ב  

  .ששולמו לבורסה לניירות ערך

את כל העמלות הקשורות למתן " טיפול באשראי"בנקים למשכנתאות יכללו בסעיף   .ג  

  .ידות וכדומהתעודות זכאות לרבות מד

  . כלולות הבהרות לגבי הסיווג בביאור של עמלות שנגבות מלקוחות' בנספח ז  .ד  

, בין היתר, הכנסות אלו יכללו. ייכללו הכנסות נטו משירות תיקי אשראיבסעיף זה   .ה

ה ייה שנזקפו במהלך התקופה בפעילות לפי מידת הגבייהכנסות ממרווח ועמלות גב

בביאור יינתן גילוי נפרד להכנסות מפעילות לפי . א15אשר הוצגה בקיזוז לפי סעיף 

בכפוף , מידת הגבייה מכספי האוצר ולהכנסות מניהול תיקי אשראי של אחרים

  . למהותיות
    

לרבות (קרנות נאמנות : בסעיף זה יש לכלול עמלות הפצת מוצרים פיננסיים כגון  .ו

 4 חלק –עמלת הפצת קרנות נאמנות מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות 

מוצרים פנסיוניים , קופות גמל וקרנות השתלמות, )לתעריפון העמלות המלא

סעיף זה יכלול , בנוסף). לרבות עמלות מביטוח חיים ומביטוח דירות(ומוצרי ביטוח 

עמלות הפצה שתאגיד בנקאי קיבל כתוצאה מהפצת מוצרים פיננסיים דומים 

 .אחרים

י הבנק עבור חברות "יות ביטוח שנגבו עכללו פרמידמי ניהול ועמלות מביטוח לא י

  .והועברו אליהן, ביטוח

: כגון, תפעול ונאמנות לגופים מוסדיים, בסעיף זה ייכללו הכנסות משירותי ניהול  .ז

 .קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות, קרנות נאמנות

אשר בהתאם למהותן לא מתאימות לתחומי הפעילות ,  עמלות–עמלות אחרות   .ח

יינתן פירוט נפרד לעמלות אחרות הנובעות מתחום . ם בביאור לדוגמההמוצגי

 .שאינו מוצג בביאור לדוגמה בנפרד, פעילות מהותי
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  'נספח ז

  
  ) עמלות- 22ביאור (
  
  

   המלא בתעריפון העמלותוחלקיםהערות   הסעיף בביאור
    
  .הפרשי המרה למעט עמלות מ5, 2, 1 חלקים   ניהול חשבון)  1(

  
    
   12, 6חלקים   כרטיסי אשראי)  2(

    
 ובמכשירים נגזרים פעילות בניירות ערך)  3(

  מסוימים
פצת קרנות נאמנות מרוכש יחידת למעט עמלת ה, 4 וחלק 8חלק 

  השתתפות בקרן נאמנות
  

    
   3חלק   טיפול באשראי)  4(

    
 בגין פעילות  שערים הכנסות מהפרשי–עמלות מהפרשי המרה    הפרשי המרה)5(

  ח שהתאגיד הבנקאי מבצע עבור הלקוח"המרת מט
    
  7חלק   פעילות סחר חוץ) 6(

  
    
    .9,10 , 11חלקים   אחרות)  7(

  
    
  
  

  :הערות
  

, לעיל) 7(עד ) 1(יסווגו לאחד הסעיפים  ,שאינם עסקים קטנים, עמלות הנגבות מעסקים  ) 1(

  .בהתאם למהותן

 הדיווח לציבור נכללות הוראות ב.א10סעיף בהתאם לאשר עמלות  "עמלות"אין לכלול בסעיף   )2(

  :דוגמאל. העמלות המלאנכללות בתעריפון גם אם הן , הכנסות ריביתסעיף ב

 .א10בהתאם לסעיף אם  –) )1)(א(3קוד סעיף ,  לתעריפון3חלק (עמלת הקצאת אשראי 

  "הכנסות מאשראי לציבור"תוצג בסעיף מטופלת כהתאמת תשואה 
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	הדוחות הכספיים של שלוחות או של חברות כלולות בכלכלות היפר אינפלציוניות ייערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 29, דיווח כספי בכלכלות היפר-אינפלציוניות (להלן - "תקן 29")
	במידה ולתאגיד בנקאי יש ספק לגבי המועד שבו כלכלה מסוימת, שבה יש לו פעילות מהותית, מתחילה  או מפסיקה להיות היפר-אינפלציונית, עליו לפנות למנהל יחידת דיווח כספי בפיקוח על הבנקים לקבלת הנחיה מקדמית.

	661-14.3
	הטיפול החשבונאי באירועים לאחר תקופת הדיווח והגילוי לאירועים אלה ייערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 10 בדבר "אירועים לאחר תקופת הדיווח".  
	במקום ההפניות בתקן המפורטות להלן, יבואו הפניות לכללי החשבונאות המקובלים בישראל והוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו:

	661-15
	661-16
	א. קביעת מטבע הפעילות של שלוחות בנקאיות בחו"ל – תאגיד בנקאי הסבור כי בהתאם למבחנים שנקבעו בתקן 21 ראוי לסווג שלוחה בנקאית בחו"ל כפעילות חוץ שמטבע הפעילות שלה שונה ממטבע הפעילות של התאגיד הבנקאי, למרות ששלוחה זו סווגה על ידו בדוחות כספיים שפרסם בעבר כזרוע ארוכה של התאגיד הבנקאי או כפעילות חוץ שמטבע הפעילות שלה זהה למטבע הפעילות של התאגיד הבנקאי, יפנה למנהל יחידת דיווח כספי בפיקוח על הבנקים לקבל הנחיה מקדמית. 

	661-21.3
	ב. יקצה את היתרה המאזנית שלהם לפני ההעברה בין הנכסים שנמכרו, אם בכלל, ובין הזכויות שנשמרו, אם בכלל, בהתבסס על שוויים ההוגן היחסי במועד ההעברה (סעיפים 21.56-21.60).
	21.11. עם ההשלמה של העברה של נכסים המקיימת את התנאים לרישום כמכירה (סעיף 21.9), המעביר (המוכר):
	א. יגרע את כל הנכסים שנמכרו. 
	ב. יכיר בכל הנכסים שהתקבלו (obtained) ובהתחייבויות שנגרמו בתמורה כתקבולים בגין המכירה, לרבות מזומן, אופציות מכר או אופציות רכש מוחזקות או שנכתבו (לדוגמא, ערבות או מחויבות חזרה - recourse obligation, התקשרויות אקדמה - forward commitments, לדוגמא, מחויבויות למסור חובות נוספים במהלך תקופות המיחזור – revolving - של איגוחים מסוימים), חוזי החלפה (swaps - לדוגמא, הוראות להחלפת שיעורי ריבית מריבית קבועה לריבית משתנה) והתחייבויות שירות, כאשר מתאים (סעיפים 21.56, 21.57 ו- 21.61-21.67). 
	ג. ימדוד לראשונה לפי שווי הוגן את הנכסים שהתקבלו ואת ההתחייבויות שנגרמו במכירה (ראה הגדרת שווי הוגן) או אם אין זה מעשי לאמוד את השווי ההוגן של נכס או התחייבות, יישם שיטות מדידה אלטרנטיביות (סעיפים 21.71-21.72). 
	ד. יכיר בדוח רווח והפסד בכל רווח או הפסד בגין המכירה.

	21.12. אם העברה של נכסים פיננסיים כנגד מזומן או תמורה אחרת (שאינה זכות מוטב בנכסים שהועברו) איננה מקיימת את תנאי המכירה שבסעיף 21.9, המעביר והמקבל ירשמו את ההעברה כחוב מובטח (secured borrowing) עם שיעבוד של ביטחון (pledge of collateral) (סעיף 21.15).

	661-21.5
	בביטחון שאינו במזומן תלוי בשאלות האם לצד המובטח זכות למכור או לחזור ולשעבד את הביטחון, והאם החייב כשל (defaulted).
	א. אם לצד המובטח (המקבל) קיימת, לפי חוזה או לפי נוהג, זכות למכור או לחזור ולשעבד את הביטחון, אז החייב (המעביר) יסווג מחדש את הנכס ויציג אותו במאזן (למשל, כנייר ערך משועבד למלווים) בנפרד מנכסים אחרים שאינם כאלה , . 
	ב. אם הצד המובטח (המקבל) מוכר ביטחון ששועבד לטובתו, הוא יכיר בתקבולים מהמכירה ובמחויבותו להחזיר את הביטחון. המכירה של הביטחון היא העברה הכפופה לדרישות הוראות אלה.
	ג. אם לפי תנאי החוזה המובטח החייב (המעביר) כשל, ואינו זכאי יותר לפדות את הנכס המשועבד, הוא יגרע את הנכס המשועבד, והצד המובטח (המקבל) יכיר בביטחון כנכס שלו ובעת הרישום לראשונה ימדוד אותו לפי שווי הוגן, או אם כבר מכר את הביטחון, יגרע את מחויבותו להחזיר את הביטחון.


	661-37
	גידור, אין התאמה זו מבטיחה שלא יהיה חוסר אפקטיביות כלשהו (zero ineffectiveness). פרק 2 של המדריך ליישום מדגים הערכה של אפקטיביות גידור ומדידת חוסר אפקטיביות גידור. כל חוסר אפקטיביות גידור משפיע באופן ישיר על דוח רווח והפסד, משום שלא תהא התאמה של הערך המאזני של פריט מגודר שתקזז את הרווח או ההפסד הנובעים ממרכיב חוסר האפקטיביות של המכשיר המגדר המתייחס. 
	ד. אם פריט מגודר נמדד על פי שווי הוגן, כאשר השינויים בשווי ההוגן מדווחים, על פי כללים קיימים אחרים, ברווח כולל אחר (כגון נייר ערך זמין למכירה), התאמת הערך המאזני של הפריט המגודר כאמור בסעיף קטן ג. תוכר בדוח רווח והפסד ולא ברווח כולל אחר על מנת לקזז את הרווח או ההפסד בגין המכשיר המגדר.
	ה. הטיפול בהתאמת הערך המאזני של נכס או התחייבות מגודרים, הנדרשת בהתאם לאמור בסעיף קטן ג., יהיה כמו הטיפול במרכיבים אחרים של הערך המאזני של הנכס או ההתחייבות האלה. לדוגמא, התאמת הערך המאזני של נכס מגודר, שטרם הופחתה, המוחזק למכירה תישאר כחלק מהערך המאזני של נכס זה עד למועד מכירתו, כאשר במועד זה הערך המאזני הכולל של הנכס המגודר יוכר כעלות של הפריט הנמכר לצורך קביעת רווחים. התאמת הערך המאזני של מכשיר פיננסי נושא ריבית מגודר, תופחת (shall be amortized to) לדוח רווח והפסד; ההפחתה תחל ממועד תחילת הגידור בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

	ו.  תאגיד בנקאי יפסיק מכאן ולהבא ליישם את כללי החשבונאות האמורים בסעיפים קטנים  ג. ו-ד. לגבי גידור קיים בקרות אחד האירועים הבאים:
	(1)  מבחן כלשהו מבין המבחנים המפורטים בסעיפים קטנים  א. ו-ב. אינו מתקיים עוד.
	(2)  הנגזר פוקע או נמכר, מבוטל או ממומש.
	(3) התאגיד הבנקאי מבטל את הייעוד של גידור השווי ההוגן.
	בנסיבות אלו, התאגיד הבנקאי יכול לבחור ליעד מכאן ולהבא יחס גידור חדש עם מכשיר מגדר אחר או, בנסיבות המתוארות בסעיפים קטנים ו.(1) ו–ו.(3) לעיל, עם פריט מגודר אחר או עסקה מגודרת אחרת, אם יחס הגידור מקיים את המבחנים המפורטים בסעיפים קטנים  א. ו-ב. לגבי גידור שווי הוגן או בסעיף  22ו. א. ו-ב. לגבי גידור תזרים מזומנים.
	ז. ככלל, אם הערכה תקופתית מצביעה על אי קיום מבחן האפקטיביות כאמור בסעיף קטן א.(2), תאגיד בנקאי לא יכיר בהתאמה לערך המאזני של הפריט המגודר המתוארת כאמור בסעיפים קטנים  ג. ו-ד. לאחר המועד האחרון בו נקבע (established) קיום מבחן האפקטיביות. אולם, אם ניתן לזהות את האירוע 
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	(1)  סכום חוסר האפקטיביות יוצג בביאור מס' 21 (הכנסות מימון שאינן מריבית) בסעיף " מפעילות במכשירים נגזרים שאינה למטרת מסחר - חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור".
	(2)  אם מכשיר שאינו נגזר מגדר את ההתקשרות האיתנה, החלק האפקטיבי שבגידור יוצג בסעיף בו מוצגות ההכנסות או ההוצאות בגין המכשיר המגדר.
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	2. הכרה בהכנסות ריבית וטיפול בהכנסות ריבית שנצברו בעבר בגין חוב פגום
	א. תאגיד בנקאי לא יצבור הכנסות ריבית בגין חוב המסווג כחוב פגום, למעט האמור לגבי חוב בעייתי בארגון מחדש בסעיף קטן ה..
	ב. הטיפול בהכנסות ריבית שנצברו בעבר – 
	ג. הטיפול בתקבולי מזומן והקריטריונים להכרה בהכנסה על בסיס מזומן – 
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	ד. בוטל.
	ה. חוב בעייתי בארגון מחדש – 
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	כהוצאה כנגד הפרשה לירידת ערך בגין הנכס. יש להגדיל או להקטין (עד לאפס) את ההפרשה לירידת ערך כנגד סעיף הוצאות, בגין שינויים בשווי ההוגן של הנכס או באומדן עלויות המכירה.
	לאחר ארגון מחדש של חוב בעייתי, תאגיד בנקאי יטפל בנכסים שקיבל, אשר אינם נכסים עם תקופת שימוש ארוכה, באופן זהה לו הנכסים היו נרכשים במזומן.





