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הדון :קובץ שאלות ותשובות בושא יישום הכללים החדשים בושא הפסדי אשראי צפויים
.1

בתאריך  28.3.2018פרסם הפיקוח על הבקים מכתב בדבר "אימוץ עדכוים לכללי החשבואות
המקובלים בבקים בארה"ב  -הפרשות להפסדי אשראי צפויים והוראות וספות" ,הכולל בין היתר,
החייה לתאגידים הבקאיים לאמץ את הכללים החדשים בושא הפרשות להפסדי אשראי החל מיום
) 1.1.2021להלן – הכללים החדשים(.

.2

ביום  XX.XX.XXפורסם חוזר מס'  XXבדבר יישום כללי חשבואות מקובלים בארה"ב בושא
הפסדי אשראי צפויים ,אשר שילב את הכללים החדשים בהוראות הדיווח לציבור ,דחה את מועד
היישום לראשוה של הכללים החדשים ליום  ,1.1.2022וכלל החיה לתאגידים הבקאיים להתחיל
בריצה במקביל החל מיום .1.1.2021

.3

במהלך השים  2017עד  2019קיימו ישיבות עם ציגים של התאגידים הבקאיים ומשרדי רואי
החשבון המבקרים כדי להבהיר את הציפיות של הפיקוח על הבקים לגבי אופן ההיערכות ליישום
הכללים החדשים.

.4

פרסום קובץ זה ועד לסייע לתאגידים הבקאיים בתהליך ההיערכות ליישום הכללים החדשים.
הקובץ מתבסס על החיות והבהרות אשר פורסמו על ידי רשויות הפיקוח על הבקים בארה"ב ,תוך
דגש על ושאים שעלו במהלך הישיבות שהתקיימו עם ציגי הבקים ורואי החשבון המבקרים.1
הקובץ איו מהווה רשימה מלאה של עמדות הפיקוח על הבקים .מסמך זה מוצב באתר האיטרט
של בק ישראל ומתעדכן על ידיו מעת לעת.
בכבוד רב,
אור סופר
סגן המפקחת על הבקים

העתק :המפקחת על הבקים

 1שאלות שוספו לעומת טיוטת הקובץ הקודם מחודש יואר  2019מסומות ברקע צהוב )כהה( .שיויים משמעותיים לשאלות
קיימות מסומים במעקב אחר שיויים.

ת"ד  ,528תל-אביב  61004טל 03-5640520 :פקס03-5661110 :

2
א.

כללי ותחולה

.1

שאלה  :1מהן הסיבות לפרסום הכללים החדשים?
תשובה :2בתקופה שהובילה למשבר הכלכלי העולמי ,תאגידים בקאיים ומשתמשים בדוחות
הכספיים הביעו דאגה שכללי החשבואות הקיימים מגבילים את היכולת לרשום הפסדי אשראי
צפויים ,שאים עומדים בסף ההסתברות של "צפוי" ) .(probableלאחר המשבר ,בעלי עיין שוים
ביקשו מהמוסד לתקיה חשבואית בארה"ב )ה (FASB -לקדם תקן של הפרשות להפסדי אשראי
שייקח בחשבון מידע צופה פי עתיד .ה FASB -הגיע למסקה שהגישה הוכחית לקביעת ירידת ערך
של כסים פיסיים ,המבוססת על הרף של "צפוי" ) (probableועל המוח הפסד ש"גרם"
) ,(incurredדוחה את ההכרה בהפסדי אשראי ומביאה לתוצאה של הפרשות להפסדי אשראי שהיו
"מעט מידי ומאוחר מידי".

.2

שאלה  :2האם הפיקוח על הבקים מצפה שהתאגידים הבקאיים יתו משקל משמעותי למידת
הפרקטיות ולשיקולי מהותיות לצורך קביעת הפרשות להפסדי אשראי צפויים לפי הכללים החדשים?
תשובה :כן .על תאגיד בקאי לפתח שיטה שמתאימה ופרקטית לסיבות שלו ולאופן ההתהלות שלו.
לצורך זה עליו לפעול כך ש:
.2.1

הוא יהיה ערוך ליישום ביום  1.1.2022של הכללים החדשים ,ולריצה במקביל החל מיום
;1.1.2021

.2.2

השיטה שלו תעמוד במטרות ובדרישות העיקריות של הכללים החדשים )בייהם הקדמת
רישום ההפרשות להפסדי אשראי ,באופן שמצמצם פרו-מחזוריות של ההפרשות להפסדי
אשראי ,גורם לתגובה מוקדמת יותר של ההפרשות להפסדי אשראי להרעה צפויה באיכות
האשראי של לווים ,ומחזק את הקשר בין האופן בו מוהלים סיכוי האשראי לבין האופן שבו
סיכוים אלה משתקפים בדוחות הכספיים(;3

.2.3

יהיה לו תהליך ,בקרות ותיעוד הולם שיאפשר לו לציין בדוח לציבור כי:
 .2.3.1הטיפול החשבואי שלו עומד מכל הבחיות המהותיות בטיפול החשבואי שדרש
בכללים החדשים,
 .2.3.2הבקרה הפימית על דיווח כספי בושא זה אפקטיבית.

 2תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  1בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on the
 "New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום .6.9.2017
3

תשובה זו מבוססת ,בין היתר ,על תשובה לשאלה  3בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked

 "on Questions on the New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Lossesמיום 6.9.2017

3
.3

שאלה  :3מהם הצעדים הראשויים העיקריים שעל התאגיד הבקאי לבצע במסגרת פרויקט יישום
הכללים החדשים ,כדי שהוא יוכל להיות ערוך במועד ליישום?
תשובה:
4
בהתבסס על החיות מארה"ב  ,להלן השלבים המומלצים )לא לפי סדר מחייב(:
.3.1

להכיר את הכללים החדשים ולהדריך את הדירקטוריון ועובדים רלווטיים לגבי משמעותם
וההבדלים בין הכללים החדשים לבין השיטה ההוגה כיום ,המבוססת על ההפסד שגרם
)להלן – השיטה הקיימת(.

.3.2

לקבוע מהם הצעדים הדרשים והעיתוי של כל צעד כדי ליישם את הכללים החדשים.

.3.3

לזהות גורמים רלווטיים בתאגיד הבקאי שצריכים להשתתף ביישום הכללים החדשים.

.3.4

למות אחראי )אחד או יותר( בדרג חבר ההלה על פרויקט  .CECLיש להקפיד לשלב בפרויקט
את כל הפוקציות הרלבטיות ,לרבות הפוקציות שאחראיות על דיווח כספי ,על יצירה ויהול
של סיכוי אשראי ,על טכולוגיות מידע ועל ביקורת פימית.

.3.5

על ההלת כל תאגיד בקאי לדווח בסוף כל רבעון לדירקטוריון התאגיד הבקאי ,או לוועדת
דירקטוריון שתוסמך לעיין זה )להלן – הוועדה( ,על המצב וההתקדמות בהיערכות התאגיד
הבקאי ליישום הכללים.

.3.6

לדון עם הדירקטוריון ,וועדת הביקורת ,רואי החשבון המבקרים 5ובמידת הצורך עם הפיקוח
על הבקים ,מהי הדרך הטובה ביותר ליישום הכללים החדשים שתתאים לגודל ,אופי ,ההיקף
והסיכוים של פעילות מתן האשראי ופעילות ההשקעה באגרות חוב של התאגיד הבקאי.

.3.7

לסקור את הפרקטיקות ההוגות היום ליהול סיכוי אשראי ולאומדן ההפרשה להפסדי
אשראי כדי לזהות תהליכים שיתן לעשות בהם שימוש לצורך יישום הכללים החדשים.

.3.8

לקבוע את השיטה או השיטות לאומדן ההפרשה להפסדי אשראי שיעשה בהן שימוש.

.3.9

לזהות מידע שזמין עכשיו וצריך לשמור אותו ,ולבחון האם דרש לאסוף או לשמור מידע וסף
לצורך יישום ה.CECL -

 .3.10לזהות שיויים במערכות המידע שידרשו לצורך יישום הכללים החדשים.
.4

שאלה  :4האם רואה החשבון המבקר רשאי לתת לתאגיד בקאי שירותים בהקשר להיערכות ליישום
כללי החשבואות החדשים?
תשובה:
כפי שצויין בתשובה לשאלה הקודמת על התאגיד הבקאי לדון עם רואה החשבון המבקר לגבי הדרך
הטובה ביותר ליישום הכללים החדשים .בוסף ,רואה החשבון המבקר רשאי לתת לתאגיד הבקאי
אותו הוא מבקר שירותים הקשורים להיערכות ליישום הכללים החדשים ,ובלבד שמתן שירותים
כאמור עומד בדרישות אי התלות הרלבטיות בהתאם לאמור בכל דין ובהתאם להוראות המפקח על
הבקים והחיותיו .בוסף ,על רואה החשבון להימע ממתן שירותים אשר בהתאם להוראות הSEC -
בארה"ב או בהתאם להחיות פירמת ראיית החשבון הבילאומית אליה המשרד משתייך חשבים
כשירותים שעלולים לפגוע באי התלות שלו.

 4תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  22בפרסום של רשויות פיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on the
 "on New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Lossesמיום 6.9.2017
 5כאשר דים בכללים החדשים ובאופן יישומם עם רואי החשבון המבקרים ,על תאגידים בקאיים וועדות הביקורת שלהם לפעול
בהתאם לדרישות אי התלות החלות על רואי החשבון המבקרים.

4
.5

שאלה  :5מהם מקורות המידע המקצועיים העיקריים שבהם על תאגיד בקאי להיעזר כדי להכיר
טוב יותר את הכללים החדשים?
תשובה:
מקורות המידע המקצועיים העיקריים כוללים ,בין היתר ,את ה"ל:
.5.1

פרסומים של המוסד לתקיה חשבואית בארה"ב )להלן -ה ,(FASB -לרבות חומר מקצועי של
ה.(Transition Resource Group) TRG -

.5.2

טיוטות ופרסומים של הפיקוח על הבקים.

.5.3

פרסומים והדרכות של רשויות פיקוח על תאגידים בקאיים בארה"ב ,בייהם Board of

,Federal Deposit Insurance Corporation ,Governors of the Federal Reserve System
.Office of the Comptroller of the Currency
 .5.4פרסומים של לשכת רואי חשבון בארצות הברית ,לרבות מדריכי חשבואות וביקורת בושא
הפסדי אשראי
בהקשר זה ,הפיקוח על הבקים הקים צוותי עבודה משותפים עם הבקים ורואי החשבון המבקרים
לצורך דיון משותף בסוגיות מקצועיות הכרוכות ביישום הכללים החדשים .זאת ,בין היתר ,מתוך
כווה לסייע לתאגידים הבקאיים להבין את הסוגיות ואת הציפיות.
.6

שאלה  :6מהן הציפיות הפיקוחיות מהתהליך לאומדן הפסדי האשראי הצפויים בהתאם לכללים
החדשים?
תשובה :6על תאגידים בקאיים לפתח ולתעד את השיטה שלהם לאומדן הפסדי אשראי צפויים
וליישם אותה בצורה עקבית ומקיפה .התהליך לאומדן הפסדי האשראי הצפויים ,לרבות ביצוע
התאמות איכותיות ליסיון ההיסטורי של ההפסדים לאורך חיי האשראי ,כרוך ברמה גבוהה של
שיקול דעת של הההלה ,לא מדויק באופן בלתי מע ,ותוצאתו היא טווח של הפסדי אשראי צפויים.
מסיבות אלה על התאגידים הבקאיים לבות תהליכים ובקרות חזקים לצורך יישום השיטה שלהם
לאומדן הפסדי אשראי צפויים.

.7

שאלה  :7האם התאגידים הבקאיים יכולים להיעזר במודלים שבהם הם משתמשים לצורך מבחי
הקיצון שלהם כדי ליישם את הכללים החדשים?
תשובה :7תאגידים בקאיים רשאים להיעזר לצורך יישום הכללים החדשים במודלים שבהם הם
משתמשים לצורך מבחי הקיצון שלהם .עם זאת ,מכיוון שקיימים הבדלים מהותיים במטרות
ובדרישות בין מבחי הקיצון לבין ההפרשה לפי הכללים החדשים ,על התאגיד הבקאי לוודא
שהבדלים אלה מזוהים ,מובים לתאגיד הבקאי ,ושבוצעו בגים התאמות אותות למודלים של
מבחי הקיצון .בכל מקרה ,על התאגיד הבקאי לוודא שהמודל אשר משמש לצורך ביסוס תהליכי
יישום הכללים החדשים מתאים לצורך חישוב אומדן ההפרשות להפסדי אשראי בהתאם לכללי
החשבואות המקובלים בארה"ב .בוסף ,על התאגיד הבקאי לשקול את האופן שבו הוא יהל את
סיכוי המודל ,ובין היתר לפעול בהתאם לסעיף  18בהוראת יהול בקאי תקין מספר  310בדבר יהול
סיכוים.

 6התשובה מבוססת על פרסום של רשויות פיקוח בארה"ב בדבר " Joint Statement on the New Accounting Standard on
 "Financial Instruments - Credit Lossesמיום .17.6.2016
 7תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  41בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on
 "the New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום .3.4.2019

5
.8

שאלה  :8איזה שיקולים של בקרה פימית על הההלה להביא בחשבון לצורך איסוף ,תחזוקה
ושימוש בתוים שדרשים לצורך יישום הכללים החדשים?
תשובה :8לכל תאגיד בקאי צריכות להיות בקרות פימיות ומערכות מידע שמתאימות לגודלו,
לאופיו ,להיקף ולסיכון של הפעילויות שלו ,אשר מספקות במועד ,בין היתר ,דיווחים כספיים,
תפעוליים ורגולטוריים מדויקים.
יתכן שיעשה שימוש בתוים לצורך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי צפויים לפי הכללים החדשים,
אשר לא עשה בהם שימוש בעבר לצורך דיווח כספי .כתוצאה מכך ,יתכן שתוים אלה לא יהיו
כפופים בתחילה לבקרות פימיות ותהליכים הולמים לצורך דיווח כספי .במקרים אלה ,חיוי לתכן
וליישם סביבת בקרה פימית שתתאים לגודלו ומורכבותו של התאגיד הבקאי עבור התוים שלא
אספו ,לא תוחזקו או שלא עשה בהם שימוש בעבר לצורך דיווח כספי.

 8תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  44בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on
 "the New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום .3.4.2019

6
ב.

שיטות קביעת הפרשה להפסדי אשראי

.9

שאלה  :9מהן שיטות קביעת ההפרשה להפסדי אשראי שיתן ליישם?
תשובה:9
.9.1

כללי החשבואות החדשים אים קובעים שיטה ספציפית לאומדן ההפרשה להפסדי אשראי.
ההפרשה להפסדי אשראי יכולה להיקבע בשיטות שוות .לדוגמה ,תאגיד בקאי עשוי
להשתמש בשיטות של תזרים מזומים מהוון ) ,(discounted cash flowשיעור הפסד )loss-

 ,(rateשיעור דידת אשראי ) ,(roll-rateהסתברות לכשל ,או בשיטות המשתמשות בלוח גיול.
.9.2

.10

הכללים החדשים מאפשרים לתאגידים בקאיים להפעיל שיקול דעת בפיתוח אומדים
מתאימים ופרקטיים לסיבות שלהם .הפיקוח על הבקים מצפה כי תאגיד בקאי יעשה
מאמצים סבירים כדי ליישם את הכללים החדשים בצורה אותה.

שאלה  :10האם תאגיד בקאי גדול ,לדוגמה תאגיד בקאי שסך כסיו עולה על  20%מסך הכסים
במערכת ,אשר משתמש היום לגבי סוג עיקרי של אשראי בשיטת הפרשה להפסדי אשראי המבוססת
על שיעורי הפסד )לדוגמה לפי עפי משק( ,רשאי לבחור להמשיך להשתמש בשיטה לאומדן ההפרשה
להפסדי אשראי של סוג אשראי זה המבוססת על שיעורי הפסד?
תשובה:10
הכללים החדשים אים מחייבים בקים גדולים ליישם שיטות מתקדמות המבוססות על הסתברויות
לכשל.
הדרישה העיקרית היא שהשיטה שתיבחר על ידי בק ליישום הכללים החדשים תשיג באופן סביר
את מטרות הכללים החדשים ,ובין היתר תחזק את הקשר עם האופן בו הוא מהל את האשראי ואת
סיכוי האשראי שלו .יישום כזה יהיה אפקטיבי יותר לבק ,גם מבחית עלויות ,וגם מבחית התועלת
שהבק יפיק בקבלת ההחלטות שלו כתוצאה מהידוק הקשר בין מדידת הפסדי האשראי לאופן יהול
האשראי שלו )תכיות עבודה ,תרחישים ,חיתום ,תמחור וכו'( .בהתאם לכך:
 .10.1אחד השלבים הראשוים ההכרחיים במסגרת פרויקט ההיערכות ליישום הכללים החדשים
היו בחית המתודולוגיות האפשריות לאומדן הפסדי אשראי צפויים עבור כל סוג עיקרי של
אשראי )לדוגמה אשראי מסחרי ,לדיור ,אשים פרטיים( .במסגרת שלב זה ,על התאגיד
הבקאי לסקור את הפרקטיקות ההוגות אצלו היום ליהול סיכוי אשראי ולאומדן ההפרשה
להפסדי אשראי כדי לזהות תהליכים שיתן לעשות בהם שימוש לצורך יישום הכללים
החדשים ולבחון מהי הדרך המתאימה ביותר ליישום הכללים החדשים שתתאים לגודל ,אופי,
ההיקף והסיכוים של תיק האשראי שלו.
 .10.2אם לאחר שתאגיד בקאי בחן לגבי כל סוג עיקרי של אשראי מספר שיטות הפרשה שעשויות
להיות רלבטיות בסיבות שלו ,הבין את היתרוות והחסרוות שלהן ,תכן כיצד הוא מתכוון
ליישם אותן במטרה לעמוד במטרות הפרויקט והתייעץ עם רואי החשבון המבקרים ,הבק

 9התשובה מבוססת על תשובה לשאלה  7בפרסום של רשויות פיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on the
 "New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום 6.9.2017
10התשובה עקבית לתשובות לשאלות  12ו 21 -שיתו על ידי רשויות הפיקוח על בקים בארה"ב במסגרת  webinarמיום
 ,30.7.2018לתשובה לשאלה  45בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on the New
 "Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום  ,3.4.2019ולתשובה לשאלה  22בפרסום של
רשויות הפיקוח על בקים בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on the New Accounting Standard Financial
 "on Instruments – Credit Lossesמיום .6.9.2017
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הגיע למסקה כי שיטה המבוססת על שיעורי הפסד היה הדרך המתאימה ביותר בסיבות של
התאגיד הבקאי להשגת מטרות התקן 11עבור אותו סוג עיקרי של אשראי ,הוא רשאי ליישם
שיטה זו.
.11

שאלה  :11האם יתן יהיה להשתמש בשיטות שוות לקביעת ההפרשה להפסדי אשראי עבור סוגים
עיקריים שוים של אשראי )לדוגמה מסחרי ,לדיור ,אשים פרטיים(?
תשובה:12
כן .יתן ליישם שיטות שוות עבור סוגים עיקריים שוים של אשראי ,אם הן מתאימות בסיבות של
התאגיד הבקאי.

.12

שאלה  :12האם יהיה אפשר להשתמש בשיטות מדידה בסיסיות יותר במועד היישום לראשוה,
ולאחר מכן לשפר את שיטות המדידה?
תשובה:13
כן .תאגיד בקאי רשאי להשתמש בשיטות בסיסיות יותר במועד היישום לראשוה ,אשר עומדות
בכללים החדשים ,ולאחר מכן ,לדוגמא כאשר ייצברו תוים מספיקים או יחול שיפור מהותי בכלי
היהול והבקרה או ביכולות היתוח ,לשפר את שיטות המדידה .הסיבה לשיפור שיטת המדידה
צריכה להיות מתועדת ומומקת.

.13

שאלה  :13האם דרש יהיה לחשב את ההפרשה להפסדי אשראי בשיטת הבציר )מועד העמדת
האשראי(?
תשובה:14
שיטת הבציר היה אחת השיטות האפשריות לחישוב הפרשה להפסדי אשראי ,אך אין חובה לחשב
את ההפרשה להפסדי אשראי דווקא בגישה זו.
עם זאת ,בהתאם לכללים החדשים ,לצורך גילוי בדוח לציבור תאגידים בקאיים ידרשו ,בין היתר,
לתת גילוי על פילוח האשראי לפי מועד בציר.

.14

שאלה  :14האם הפיקוח על הבקים יקבע וסחה או גישה אחידה ליישום הכללים החדשים?
תשובה :15לא .הפיקוח על הבקים לא יקבע וסחה או גישה אחידה שהתאגידים הבקאיים יהיו
חייבים ליישם כדי לחשב את אומדן ההפרשה להפסדי אשראי צפויים לפי הכללים החדשים .במקום
זאת ,במהלך תכון ,אימוץ ויישום הכללים החדשים על ידי התאגידים הבקאיים ,הפיקוח על
הבקים ילווה את אופן היישום ,הפרשות ופרקטיקות היישום של הכללים החדשים .המטרה של
הליווי כאמור היא לזהות במועד פרשויות שאין עומדות בכללי החשבואות המקובלים בארה"ב
וכן לזהות במועד פרקטיקות שעומדות בכללי החשבואות המקובלים בארה"ב אך מעלות סוגיות
בושאי יציבות ואיתות ).(safety and soundness

.15

שאלה  :15האם קיימים מאפייי פילוח מיוחדים עבור כרטיסי אשראי שיש להביא בחשבון בחישוב
אומדן ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי לפי הכללים החדשים?

 11ראה סעיף  1לעיל.
 12התשובה מבוססת על תשובה לשאלה  7בפרסום של רשויות פיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on the
 "New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום .6.9.2017
 13התשובה עקבית לתשובה לשאלה  20שיתה על ידי רשויות הפיקוח על בקים בארה"ב במסגרת  webinarמיום .30.7.2018
 14התשובה עקבית לתשובה לשאלה  18שיתה על ידי רשויות הפיקוח על בקים בארה"ב במסגרת  webinarמיום 30.7.2018
 15תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  42בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on
 "the New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום .3.4.2019
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תשובה :16כן .התהגות התשלומים של החייב מהווה מאפיין סיכון שיש להתחשב בו בפילוח תיק
חייבים בגין כרטיסי אשראי .חייבים בגין כרטיסי אשראי יכולים לעמוד במחויבויות שלהם על ידי
בחירה לשלם את הסכום במלואו ,או בחירה לבצע תשלום חלקי .בעסקאות מסוימות התשלום
החלקי יכול להיות מבוצע באמצעות תשלום של הסכום המיימאלי שדרש ,או תשלום שיהיה
בסכום בין הסכום המלא לבין סכום המיימאלי.
חייבים מסוימים בגין כרטיסי אשראי משלמים באופן עקבי את כל יתרת החוב שלהם בכרטיס
האשראי ,במועד של כל אחד ממחזורי החיוב )להלן " -רוכשים" )" .(("transactorsבאופן כללי,
רוכשים אים מצלים באופן מתמשך ) (carryאשראי בכרטיס האשראי או ושאים בעלויות מימון
או בעמלות בגין איחור .כתוצאה מכך בחשבוות כרטיסי האשראי של הרוכשים גרמים הפסדי
אשראי מיימאליים.
חייבים אחרים בגין כרטיסי אשראי אים משלמים את כל יתרת החוב שלהם בכרטיס האשראי
במועד של כל אחד ממחזורי החיוב )להלן "לווים"  .(("revolvers") -חייבים אלה וטים לצל באופן
מתמשך אשראי ולשאת בעלויות מימון ועמלות אחרות .היתרות של הלווים עומדות בדרך כלל
לתקופה ארוכה יותר וגרמות בהן רמות גבוהות יותר של הפסדי אשראי בהשוואה ליתרות של
הרוכשים.
בהתחשב בהבדלים ברורים אלה ,בדרך כלל לא יהיה אות לכלול רוכשים ולווים )כהגדרתם לעיל(
באותו מגזר פילוח לצורך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי צפויים בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי.
בוסף ,תאגיד בקאי עם פח משמעותי של חשבוות של לווים צריך לשקול פילוחים וספים של
יתרות אלה כדי לוודא שגורמים להפסדי האשראי הובאו בחשבון באופן אות בחישוב ההפרשה.
מאפייי פילוח לגבי הלוואות של לווים בכרטיסי אשראי יכולים לכלול ,בין היתר:
•

שיעור או דפוס התשלום הממוצע ההיסטורי של החייב;

•

שיעור היצול של החייב ביחס למגבלות החשבון;

•

מצב הפיגור של החייב;

•

היסטוריית הפיגורים של החייב;

•

דירוג האשראי של הלווה;

•

התפתחות בדירוג האשראי של הלווה; וכן

•

האם הלווה כפוף לתוכית החזר ).(repayment program

 16תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  43בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on
 "the New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום .3.4.2019
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ג.

הקשר בין סיווגים לבין מדידת ההפרשה להפסדי אשראי

.16

שאלה  :16כיצד סיווג ההלוואה )תקין ,בעייתי( משפיע על חישוב ההפרשה להפסדי אשראי לפי
הכללים החדשים?
תשובה:17
הכללים החדשים אים משים את כללי הסיווג והמחיקה הקיימים.
הכללים החדשים דורשים חלוקה לקבוצות של הלוואות בהתבסס על מאפייי סיכון דומים .מצופה
שרמת הפסדי האשראי הצפויים בהתאם לכללים החדשים תתאים לסיווגים של הלוואות ,כך שככל
שמשקל ההלוואות בסיווג גרוע יותר יהיה גדול יותר ,כך ההפרשה להפסדי האשראי הצפויים בגין
תיק האשראי יהיו גבוהים יותר .לאור האמור בדרך כלל ראוי להסיר הלוואות בעייתיות מקבוצה
של הלוואות בסיווג תקין.

.17

עובדות :תאגיד בקאי מסיר הלוואה בעייתית מקבוצת הלוואות בסיווג תקין ,משום שאין לה יותר
מאפייי סיכון שדומים למאפייי הסיכון של ההלוואות בסיווג תקין .התאגיד הבקאי אומד את
הפסדי האשראי הצפויים בגין הלוואות בעייתיות על בסיס קבוצתי ,ביחד עם הלוואות בעייתיות
אחרות שיש להן מאפייי סיכון דומים ,או על בסיס פרטי .בסופו של דבר ההלוואה הבעייתית
מחקת חשבואית.
שאלה  :17האם התאגיד הבקאי צריך לכלול את המחיקה החשבואית בגין ההלוואה הבעייתית
בשיעור ההפסד ההיסטורי של קבוצת ההלוואות בסיווג תקין?
תשובה :18כן .סכום המחיקה החשבואית טו בגין ההלוואה הבעייתית שהוסרה מקבוצת ההלוואות
בסיווג תקין צריך להיכלל בשיעור ההפסד ההיסטורי לאורך חיי ההלוואה של ההלוואות בסיווג
תקין .למרות שסכום המחיקה טו בגין ההלוואה הבעייתית כלל בשיעור ההפסד ההיסטורי לאורך
חיי ההלוואה של ההלוואות בסיווג תקין ,יתרת ההלוואה הבעייתית איה כללת יותר בקבוצת
ההלוואות התקיות לצורך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי.

.18

שאלה  :18טיוטת ההוראה לאימוץ הכללים החדשים איה כוללת ,בין היתר ,את סעיף 29א.
להוראות הדיווח לציבור בדבר "טיפול חשבואי בירידת ערך של חוב" .האם הכללים החדשים
מבטלים את הצורך לבדוק הלוואות מסחריות גדולות יחסית על בסיס פרטי ולאמוד הפרשות
להפסדי אשראי על בסיס פרטי?
תשובה:19
לא .בדומה לדרש היום ,תאגידים בקאיים צריכים להמשיך ולזהות הלוואות מסחריות גדולות
יחסית כפגומות בהתאם לכללים שקבעו בהוראות הדיווח לציבור ,20ולהעריך ולמדוד הפסדי אשראי
צפויים על בסיס פרטי בגין הלוואות אלו ,שבהן התאגיד הבקאי קבע שלהלוואה יש מאפייי סיכון
ייחודיים.21
תאגיד בקאי דרש לקבוע מדייות והלים כדי להגדיר מתי להלוואה יש מאפייי סיכון ייחודיים.

 17הבהרה זו עקבית לתשובה לשאלה  25שיתה על ידי רשויות פיקוח בארה"ב במסגרת  webinarמיום .30.7.2018
 18הבהרה זו עקבית לתשובה לשאלה  6בושא  D12בקובץ ההבהרות בושאי חשבואות ) (BAASשל ה.OCC -
 19ראה פסקה  326-20-30-2בקודיפיקציה.
 20בהתאם להוראות הדיווח לציבור הקיימות על התאגיד הבקאי לזהות האם ההלוואה פגומה בכל חוב שיתרתו גדולה מ1 -
מיליון ש"ח.
21

לפי הדוגמאות לכללים החדשים )ראה למשל פסקה  ,(326-20-55-34לעתים בק יגיע למסקה כי אין להלוואה יותר מאפייי
סיכון שדומים להלוואות אחרות ,ויש לה מאפייי סיכון ייחודיים ,כתוצאה מהרעה באיכות האשראי של ההלוואה )לדוגמה
במצב שבו ההלוואה תסווג כהלוואה פגומה(.
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בוסף ,הכללים החדשים אים משים מהותית את ההגדרה של חוב שגבייתו מותית בביטחון ,ועדיין
דורשים למדוד הפרשה פרטית להפסדי אשראי על בסיס השווי ההוגן של הביטחון.
יחד עם זאת ,בכללים החדשים:

.19

.1

לא קבעה שיטה מחייבת לחישוב ההפרשה להפסדי אשראי שתיושם בגין חובות פגומים
שאים מותים בביטחון.

.2

יתכן שלחובות פגומים מסוימים ,לדוגמה חובות פגומים קטים יחסית בארגון מחדש של
חוב בעייתי ,יהיו מאפייי סיכון שדומים למאפייי הסיכון של חובות פגומים אחרים ,ולכן
יתכן שיתן יהיה לכלול חובות אלה בקבוצה משותפת לצורך הערכת הפסדי אשראי על
בסיס קבוצתי.

.3

עם זאת ,בוטל הצורך לתת גילוי פרד להתפתחות ההפרשה על בסיס פרטי וההפרשה על
בסיס קבוצתי.

שאלה  :19בעת שימוש בשווי הוגן של ביטחון לצורך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי של חוב
שגבייתו מותית בביטחון ,האם על התאגיד הבקאי לבצע התאמות לשווי ההוגן של הביטחון בגין
שיויים עתידיים צפויים בשווי ההוגן של הביטחון?
תשובה :22לא .בעת קביעת ההפרשה להפסדי אשראי של חוב שגבייתו מותת בביטחון ,על התאגיד
הבקאי להשתמש בשווי ההוגן של הביטחון למועד הדיווח ,לאחר התאמות בגין אומדן עלויות
מכירה ,אם רלבטי .23לכן ,מכיוון שעקרוות המדידה של חוב שגבייתו מותית בביטחון בכללים
החדשים מבוססים על השווי ההוגן במועד הדיווח ,הכללים החדשים אים מאפשרים התאמות
לשיויים עתידיים צפויים בשווי ההוגן של הביטחון.
אף על פי כן ,בגין הלוואות המובטחות בכסי דל"ן ,במידה שהתאגיד הבקאי אומד את שווי השוק
של הביטחון באמצעות שמאות ) 24(appraisalאו הערכת שווי ) ,(evaluationייתכן שיהיה צורך לבצע
התאמה לשווי השוק האמור אם:
•

השיטות וההחות ששימשו לצורך השמאות או הערכת השווי לא מספקות בסיס הולם
) (adequatelyלתוצאת השווי שהתקבלה,

•

השמאות לא בוצעה באופן שעומד בכללי שמאות מקובלים והוראות הפיקוח על הבקים ,או

•

ההערכה איה עקבית עם פרקטיקות בקאיות אותות ).(safe-and-sound banking practices

 22תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  38בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on
 "the New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום .3.4.2019
 23ראה פסקה  326-20-35-5בקודיפיקציה.
 24המוח "שווי שוק" המשמש בשמאות מבוסס על עקרוות הערכת שווי שדומים לעקרוות המוח "שווי הוגן" המשמש לצרכים
חשבואיים לפי כללי החשבואות המקובלים בארה"ב .בשי המוחים ,עקרוות הערכת השווי של כסי דל"ן ושל עסקת דל"ן
מבטאים מצב שבו כסי הדל"ן היו חשופים לשוק ) (marketלפי מועד ההערכה ,הרוכש והמוכר מודעים ופועלים בהתאם
לאיטרסים הכלכליים המיטביים שלהם )כלומר ,העסקה איה בגלל מימוש כפוי ) (forced liquidationאו מכירה מתוך מצוקה
) ,(distressed saleופעילויות השיווק רגילות ומקובלות )כלומר ,השווי של הדל"ן איו מושפע מויתורים בגין הסדרים פיסיים
או הסדרי שיווק מיוחדים( .שווי השוק בשמאות עשוי להיות שוה מהשווי ההוגן של הביטחון אם הערכים קבעו במועדים שוים
או אם אומדן השווי ההוגן משקף החות שוות מההחות ששימשו לצורך השמאות .זה יכול להתרחש כתוצאה משיויים בתאי
שוק והשימוש בכס מאז המועד שאליו מתייחסת השמאות ).("as of" date
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ד.

תוים היסטוריים לצורך יישום הכללים החדשים

.20

שאלה  :20מהם התוים שדרש לאסוף לצורך יישום הכללים החדשים?
תשובה:25
דוגמאות לסוגי תוים דרשים מפורטות במכתבו מיום  20.2.2017וכוללות את מאפייי ההלוואה,
מועד יצירתה ופירוט המועדים והסכומים בקרות שיויים בסיווג ,ארגוים מחדש ,מחיקות
חשבואיות ,וגביות של סכומים שמחקו חשבואית .האופן שבו תוים אלה ישמרו ,והצורך
בשמירת תוים וספים יגזרו משיטת החישוב שהתאגיד הבקאי יבחר ליישם.

.21

שאלה  :21האם תוים אלה קיימים בתאגידים הבקאיים?
תשובה:
תוים אלה קיימים במערכות המחשב של התאגידים הבקאיים ,אבל לא תמיד הם שמרו לאורך
זמן .תאגידים בקאיים דרשו במכתבו מיום  20.2.2017לשמור תוים אלו מכאן ואילך על מת
להתחיל ליצור מסד תוים שישמש אותם בעתיד לצורך אומדן ההפרשה להפסדי אשראי בהתאם
לכללים החדשים.

.22

שאלה  :22תאגיד בקאי שומר תוים מספיקים מכאן ואילך שיאפשרו לו למדוד הפרשה להפסדי
אשראי לפי הכללים החדשים .לגבי תוים המתייחסים לתקופות קודמות ,האם יתן ליישם גישות
פרקטיות ולהתחשב בשיקולי מהותיות בשמירת התוים שישמשו לחישוב ההפרשה להפסדי אשראי
בעת היישום לראשוה?
תשובה:26
הפיקוח על הבקים יאפשר לתאגידים הבקאיים להשלים את סדרות התוים הדרשים לחישוב
לפי הכללים החדשים בשים שאחרי היישום לראשוה .במצב זה ,במועד היישום לראשוה יתאפשר
לתאגידים בקאיים לעשות שימוש באומדים זהירים כתחליף לתוים מלאים ,תחת ההכרה
שהשימוש באומדים אלה ילך ויפחת ככל שיצברו תוים וספים.
יחד עם זאת יתן ליישם גישות פרקטיות ולהתחשב בשיקולי מהותיות בשמירת תוים ,בייחוד לגבי
תוים המתייחסים לתקופות קודמות.

.23

עובדות :לתאגיד בקאי יש מידע היסטורי על הפסדי אשראי לאורך מספר מחזורי עסקים כלכליים.
תוים אלו מכסים תקופה העולה על אורך החיים החוזי של כל תיק האשראי .התוים מראים כי
לתאגיד הבקאי קיימת רמה מוכה מאוד של הפסדי אשראי .מאפייי תיק האשראי הוכחי של
התאגיד הבקאי דומים למאפייי תיק האשראי במהלך התקופה בה וצרו התוים ההיסטוריים.
שאלה  :23האם התאגיד הבקאי דרש להוסיף לתוים ההיסטוריים על הפסדי האשראי שברשותו
מידע חיצוי )לדוגמה ,מבקים אחרים או מהשוק( בקביעת ההפרשה להפסדי אשראי?
תשובה :27לא .רמה מוכה של הפסדי אשראי על פי תקופה רחבת של זמן איה כשלעצמה ,תאי
שיחייב את התאגיד הבקאי להוסיף למידע ההיסטורי שברשותו מידע חיצוי .לתאגיד בקאי עשוי
להיות מספיק מידע היסטורי המבוסס על יסיוו ,היכול לשמש כקודת מוצא לקביעת ההפרשה
להפסדי אשראי ,למרות שהפסדי האשראי שלו היו מזעריים.
במקרה זה ,התאגיד הבקאי ישווה את מאפייי תיק האשראי הוכחי למאפייי תיק האשראי
בתקופה בה וצרו התוים ההיסטוריים .מאחר וטבעם ,משך הזמן ,הפח ומאפייי החיתום של תיק

 25תשובה זו עקבית לתשובה לשאלה  22בפרסום של רשויות פיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on the
 "New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום 6.9.2017
 26תשובה זו עקבית לתשובה לשאלה  20של רשויות הפיקוח על בקים בארה"ב במסגרת  webinarמיום .30.7.2018
 27תשובה זו מבוססת על שאלה ותשובה  7בושא  D12בקובץ ההבהרות בושא חשבואות ) (BAASשל ה.OCC -
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האשראי הוכחי ,כמו גם הציפיות של הבק לגבי התאים הכלכליים העתידיים ,דומים למאפייים
של תיק האשראי בתקופה בה וצרו התוים ההיסטוריים ,התאגיד הבקאי לא דרש להוסיף
לתוים ההיסטוריים על הפסדי האשראי תוים חיצויים.
לעומת זאת ,במידה ומאפייי תיק האשראי הוכחי או הציפיות של הבק לגבי התאים הכלכליים
העתידיים שוים באופן משמעותי ממאפייי תיק האשראי והתאים הכלכליים ששררו בתקופה בה
וצרו ההפסדים ההיסטוריים ,על התאגיד הבקאי לשקול להשתמש במידע חיצוי ,או לבצע
התאמות איכותיות מתאימות היתות לביסוס לתוים שלו על מת לשקף כראוי את הפסדי
האשראי הצפויים.
.24

עובדות :בהחה שהעובדות זהות לשאלה הקודמת ,מלבד שהמידע ההיסטורי על הפסדי אשראי של
התאגיד הבקאי מכסה רק את התקופה של  5השים האחרוות 5 .שים אלו אין כוללות מחזור
כלכלי שלם .בוסף ,יתרת אורך החיים החוזי של תיק האשראי של הבק עולה על  5שים.
שאלה  :24האם התאגיד הבקאי דרש להוסיף למידע שברשותו על הפסדי אשראי היסטוריים מידע
חיצוי )לדוגמה ,מבקים אחרים או מהשוק( או לבצע התאמות איכותיות בקביעת ההפרשה להפסדי
אשראי?
28
תשובה  :כן .תאגיד בקאי דרש להשיג מידע חיצוי ,או להשתמש בגורמים איכותיים ,על מת
להעריך את הפסדי האשראי הצפויים שיתרחשו בתקופה שלאחר חמש השים שמכוסות ע"י המידע
ההיסטורי ,ולפי תום התקופה החוזית של תיק האשראי .על אף שהמידע ההיסטורי על הפסדי
אשראי שברשות הבק יכול לשמש כקודת פתיחה להערכת הפסדי האשראי הצפויים ,המידע על
הפסדי אשראי שהתרחשו בתקופה של חמשת השים האחרוות איו לכשעצמו ,בסיס מספק
לקביעת ההפרשה להפסדי אשראי ,מאחר ומשך התקופה המכוסה על ידי המידע ההיסטורי על
הפסדי אשראי איו משקף את יתרת התקופה החוזית של תיק האשראי.
מאחר ואורך החיים החוזי של תיק האשראי של התאגיד הבקאי עולה על יתרת התקופה המכוסה
ע"י המידע ההיסטורי על הפסדי אשראי ,לתאגיד הבקאי לא קיים מידע פימי מספק לאומדן הפסדי
האשראי הצפויים לאורך חיי האשראי.
בוסף ,התאגיד הבקאי דרש לשקול האם התאים הכלכליים הוכחיים והצפויים עקביים לתאים
הכלכליים ששררו במהלך התקופה בה וצר המידע ההיסטורי על הפסדי האשראי .במידה והתאים
הכלכליים הוכחיים או הצפויים שוים ,דרש לבצע התאמות למידע ההיסטורי על הפסדי אשראי
כדי להסביר את השיוי שתאים אלה צפויים להשפיע על הפסדי האשראי הצפויים .התאמות אלו
יכולות להיעשות באמצעות הוספת תוים חיצויים לתוים של הבק על הפסדי אשראי או
באמצעות ביצוע התאמות איכותיות מתאימות ויתות לביסוס.

 28תשובה זו מבוססת על שאלה ותשובה  8בושא  D12בקובץ ההבהרות בושא חשבואות ) (BAASשל ה.OCC -
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ה.

התקופה המשמשת למדידת הפסדי אשראי צפויים

.25

עובדות :בהלוואות שאין תקיות אין ציפייה בהכרח לגביית התשלום של יתרת ההלוואה עד או
במועד הפירעון החוזי.
במועד הפירעון החוזי ,יתכן ש:
 .25.1הלווה יפרע את יתרת החוב במזומן או באמצעות מימון מחדש מישות אחרת.
 .25.2התאגיד הבקאי עשוי לממן מחדש ,להאריך ,לחדש או לשות את החוב בעסקה שאין בה
ויתור ולכן איה מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי.
 .25.3התאגיד הבקאי עשוי לבצע ארגון מחדש של חוב בעייתי.
 .25.4התאגיד הבקאי עשוי לתפוס את הביטחון.
שאלה  :25עבור סוגי הלוואות אלו ,מהו משך התקופה בגיה דרש למדוד את הפסדי אשראי
הצפויים?
תשובה :29בחובות תקיים ,בדרך כלל הפסדי האשראי הצפויים ימדדו על פי התקופה החוזית של
הכסים הפיסיים .30יש להביא בחשבון פירעוות מוקדמים צפויים אך לא הארכות ,חידושים או
שיויים צפויים ,אלא אם מתקיים אחד או יותר מהתאים הבאים:
 .25.5התאגיד הבקאי צופה באופן סביר ) (reasonably expectשהוא יבצע ארגון מחדש של חוב
בעייתי עם הלווה.
 .25.6האופציות להארכת תקופה או לחידוש כללות בהסכם המקורי או בהסכם שחודש ,ואין
יתות לביטול באופן חד צדדי על ידי התאגיד הבקאי.
בחובות חותים ,בדרך כלל קיימת ציפייה שאירועים  25.3או  25.4יתרחשו עד או במועד הפירעון
החוזי .בהגדרה ,לחובות חותים קיימת חולשה או חולשות מוגדרות .ככאלה ,קיימת סבירות גבוהה
יותר ששלווה שהלוואתו מדורגת כחותה מצא בקשיים פיסיים ועשוי לא להיות מסוגל לפרוע את
ההלוואה ,ולא להיות מסוגל לבצע הארכה ,חידוש או שיוי של ההלוואה לפי תאי השוק במועד
הפירעון החוזי של ההלוואה.
לצרכי אומדן הפסדי האשראי של חובות חותים כאשר אירוע  25.3צפוי באופן סביר ,על תאגיד
בקאי להביא בחשבון את התקופות שמעבר למועד הפירעון החוזי משום שקיימת ציפייה סבירה
לכך שתאגיד בקאי יבצע ארגון מחדש של חוב בעייתי ,אלא אם צפוי כי:
א .התאגיד הבקאי יבצע הליך חיתום וסף ויתמחר מחדש את החוב לפי סיכון האשראי של
הלווה .או,
ב .התאגיד הבקאי יבצע הליך חיתום וסף ויקבל תמורה וספת כפיצוי על הגידול בסיכון
האשראי של ההלוואה ,הובע מהקשיים הפיסיים של הלווה.
על תאגיד בקאי לתח את כל העובדות והסיבות הקשורות להלוואה על מת לקבוע האם חידוש,
הארכה או שיוי הים או שקיימת ציפייה סבירה שהם יהיו ארגון מחדש של חוב בעייתי.
לצורך אומדן הפסדי האשראי בגין חובות חותים כאשר אירוע  25.4צפוי באופן סביר ,בעוד
שהתאגיד הבקאי לא יאריך את משך החיים של ההלוואה ,מדידת הפסדי האשראי הצפויים צריכה
להתבסס על השווי הוגן של הביטחון )ביכוי עלויות מכירה(.

 29תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  15בושא  D12בקובץ ההבהרות בושא חשבואות ) (BAASשל הOCC -
30

ראה החיות וספות בסעיף  326-20-30-6לקודיפיקציה .ככלל ,חובות תקיים צפויים להיפרע באמצעות מקור החזר ראשוי,
ואין להם חולשה או חולשות מוגדרות במקור ההחזר הראשוי .ראה שאלה ב' 3בקובץ שאלות ותשובות בושא "יישום הוראות
הדיווח לציבור בושא חובות פגומים ,סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי".

14
על הההלה לתעד לאיזה מבין ארבע התוצאות האפשרויות היא מצפה בהתבסס על אסטרטגית
הפתרון שלה לחובות חותים .בהחה שלווה שיש לו חוב חות מצא בקשיים פיסיים ,תיעוד חובות
חותים בהם לא צפוי להתרחש אירוע  25.3או  25.4צריך להיות מקיף על מת לתמוך במסקת
הההלה כי לא צפוי ארגון מחדש של חוב בעייתי עבור הלוואה זו.
.26

שאלה  :26לתאגיד בקאי יש אשראי שותרה עד לפרעון החוזי שלו שה אחת .האשראי יתן לצורך
מימון פרויקט הקמת דל"ן שבמועד הדיווח השלמתו צפויה בעוד שלוש שים .מכירת הדל"ן היא
מקור ההחזר העיקרי של הפרויקט .למרות שקיימת ציפייה שהאשראי יחודש בתום שה ,לא קיימת
מחויבות חד צדדית של התאגיד הבקאי לחדש את האשראי .כיצד דרש לקבוע את הפסדי האשראי
הצפויים?
תשובה :31תאגיד בקאי דרש למדוד את הפסדי האשראי של אשראי מסוג זה בהתבסס על מידע
היסטורי ,תאים וכחיים ותחזיות סבירות היתות לביסוס ,גם כאשר לא קיימת ציפייה סבירה
שיבוצע ארגון מחדש של חוב בעייתי ,ולא קיימת מחויבות חד צדדית של התאגיד הבקאי לחידוש
האשראי.
במסגרת זו על התאגיד הבקאי לאמוד את ההפרשה להפסדי אשראי בהתבסס על ההפסד הצפוי
במצב שבו הלווה ידרש להחזיר את האשראי במלואו במועד הפרעון החוזי .במצב שבו הלווה ידרש
להשיג מימון מחדש מצד ג' כדי שהוא יוכל לשלם את האשראי במלואו במועד הפרעון החוזי ,אומדן
ההפסד הצפוי יתבסס על הסיכוי שהלווה יוכל להשיג במועד הפירעון החוזי מימון מחדש מצד ג',
שלא העמיד אשראי ללווה .לאור האמור יש להביא בחשבון לצורך מדידת הפסדי האשראי גם מידע
כלכלי ותחזיות אחרות הצפויות לאורך תקופת הפרויקט.
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שאלה  :27אילו גורמים יש להביא בחשבון כאשר קובעים את משך החיים הממוצע של קבוצת
הלוואות? איך יש להביא בחשבון פירעוות מוקדמים בחישוב משך החיים הממוצע של קבוצת
הלוואות?
תשובה :32הכללים החדשים קובעים כי יש לבצע הפרשה להפסדי אשראי בהתאם למשך החיים
החוזי של תיק האשראי .בחישוב משך החיים החוזי ,יש להביא בחשבון פירעוות מוקדמים ,אולם
אין להביא בחשבון הארכות ,חידושים או שיויים .עם זאת ,ארגון מחדש של חובות בעייתיים שצפוי
באופן סביר שיבוצע ,עשוי להאריך את משך החיים החוזי .משך החיים החוזי צריך להיות קודת
הפתיחה של תחשיבים כלשהם .על מת להעריך את הפירעוות המוקדמים ,התאגיד הבקאי צריך
לבחון את המידע ההיסטורי שלו ,אם זמין ,על מת לבחון עד כמה פירעוות מוקדמים משפיעים על
משך החיים החוזי של האשראי .אם אין מידע זמין כאמור לגבי סוגי ההלוואות שבתיק האשראי,
יש לבחון פירעוות מוקדמים של הלוואות דומות או מידע השוואתי .אם לא יתן לתעד את
הפירעוות המוקדמים בכדי לאמוד באופן סביר את הפירעוות המוקדמים ,ייתכן כי יידרש להגביל
את חישוב משך חיי ההלוואה למשך החיים החוזי עד שיפותח מידע היסטורי או מידע רלווטי אחר
שיוכל לתמוך בהתאמות בגין פירעוות מוקדמים .כאשר מודדים הפסדי אשראי בשיטה שאיה היוון
תזרימי מזומים ) ,(DCFהכללים החדשים קובעים כי יתן לכלול פירעוות מוקדמים במידע על
הפסדי אשראי ,כך שמשך החיים החוזי לא יצטרך להיות מותאם לפירעוות מוקדמים.

 31תשובה זו מבוססת על עמדת צוות ה FASB -במסגרת דיוי הצוות ליישום הכללים החדשים ) (TRGמיום .1.11.2018
 32תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  14שיתה על ידי רשויות פיקוח בארה"ב במסגרת  webinarמיום .30.7.2018

15
ו.

ארגון מחדש של חוב בעייתי

.28

שאלה  :28מתי ארגון מחדש של חוב בעייתי חשב כ"צפוי באופן סביר" )?(reasonably expected
תשובה :33המוח "צפוי באופן סביר" איו מוגדר בכללי החשבואות ,על כן יש להפעיל שיקול דעת.
זיהוי ארגון מחדש של חוב בעייתי הצפוי באופן סביר צריך להתבצע לכל הלוואה בפרד .במידה
ותאגיד בקאי מבצע תכית לארגון מחדש של קבוצה )או קבוצות( של הלוואות דומות ,תאגיד בקאי
יעריך האם כל הלוואה ששותה או שצפויה לעבור שיוי מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי.
באופן כללי ,הקביעה האם במועד הדיווח ארגון מחדש של חוב בעייתי צפוי באופן סביר תיעשה לאחר
שלתאגיד הבקאי יש מידע על כך שהחייב מצא בקשיים פיסיים ,אך לפי שהתאגיד הבקאי העיק
לחייב ויתור.

.29

שאלה  :29כיצד תאגיד בקאי דרש למדוד לראשוה הפסדי אשראי צפויים בגין חובות שעברו ארגון
מחדש של חוב בעייתי?
תשובה :34בעת ביצוע ארגון מחדש של חוב בעייתי בו תפיסת הביטחון צפויה ,או כאשר הפירעון צפוי
לבוע בעיקרו באמצעות פעולה של מכירת הביטחון ,תאגיד בקאי דרש לקבוע את ההפרשה להפסדי
אשראי בהתבסס על השווי הוגן של הביטחון במועד הדיווח.
במידה והפירעון צפוי להתבצע באמצעות מכירת הביטחון ,עלויות המכירה יופחתו מהשווי ההוגן
של הביטחון.
עבור ארגוים מחדש אחרים של חובות בעייתיים ,במידה וחובות אלו בעלי מאפייי סיכון דומים
למאפייי הסיכון של חובות אחרים בתיק האשראי של התאגיד הבקאי ,הפסדי האשראי הצפויים
יימדדו על בסיס קבוצתי .במידה והתאגיד הבקאי קובע שחוב שעבר ארגון מחדש של חוב בעייתי
איו בעל מאפייי סיכון דומים למאפייים של חובות אחרים ,התאגיד הבקאי ימדוד את הפסדי
האשראי בגין חוב זה על בסיס פרטי .בין אם החוב מדד על בסיס קבוצתי ובין אם הוא מדד על
בסיס פרטי ,יתן לחשב את ההפרשה להפסדי אשראי בגין חוב שעבר ארגון מחדש של חוב בעייתי
ואיו מותה בביטחון בשיטות מדידה שוות .לדוגמא ,תאגיד בקאי עשוי להשתמש בשיטת היוון
תזרים המזומים ) ,(DCFשיטת שיעורי הפסד ,שיטת דידת אשראי ,שיטת ההסתברות לכשל ),(PD
או שיטה מתאימה אחרת .אולם ,ישן סיבות ,הדורשות כי יעשה שימוש בשיטת היוון תזרים
המזומים .ראה התייחסות בשאלה הבאה.
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שאלה  :30למרות שיתן לחשב את ההפרשה להפסדי אשראי בגין חוב שעבר ארגון מחדש של חוב
בעייתי באמצעות שיטות שוות ,האם קיימות סיבות בהן על תאגיד בקאי להשתמש בשיטת היוון
תזרים המזומים ) ,(DCFגם כאשר התאגיד הבקאי איו משתמש בשיטה זו למדידת הפסדי אשראי
בגין חובות אחרים בתיק האשראי שלו?
תשובה :35כן .תאגיד בקאי דרש להשתמש בשיטת היוון תזרים המזומים )) ,(DCFאו בשיטה
המבוססת על  ,(DCFלמדידת הוויתור שיתן לחייב בארגון מחדש של חוב בעייתי במידה ושווי
הוויתור איו יתן למדידה בשיטה אחרת .בעוד שכללי החשבואות מאפשרים גמישות בבחירת
שיטות המדידה ,לא יתן להתעלם מהדרישה בסעיף  310-40-35-10לקודיפיקציה להכללת שווי
הוויתור במדידת ההפרשה להפסדי האשראי .מקרים בהם הוויתור יימדד רק בשיטת  DCFכוללים
ויתור על ריבית או הארכת התקופה .יתר על כן ,כאשר חוב שמדד על בסיס פרטי זוהה כחוב שצפוי

 33תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  1בושא  B12בקובץ ההבהרות בושא חשבואות ) (BAASשל ה.OCC -
 34תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  2בושא  B12בקובץ ההבהרות בושא חשבואות ) (BAASשל ה.OCC -
 35תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  3בושא  B12בקובץ ההבהרות בושא חשבואות ) (BAASשל ה.OCC -

16
באופן סביר שיתרחש בגיו ארגון מחדש של חוב בעייתי ,תאגיד בקאי חייב להשתמש בשיטת DCF

)או בשיטה המבוססת עליה( במידה והארגון מחדש צפוי לכלול ויתור שיתן לחשב רק בשיטה זו.
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שאלה  :31כיצד תאגיד בקאי צריך למדוד את הפסדי אשראי צפויים בגין חוב מותה בביטחון שעבר
ארגון מחדש של חוב בעייתי ,כאשר לא צפויה תפיסה של הביטחון?
תשובה :36תאגיד בקאי ימדוד את השווי הוגן של הביטחון לצורך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי
של חוב שגבייתו מותית בביטחון כאשר הלווה מצא בקשיים פיסיים ,גם כאשר תפיסת הביטחון
איה צפויה .חריג לכלל זה עשוי להיות שימוש בשיטת  DCFעל מת לכלול את כל הפסד האשראי
הצפוי כאשר קיים ויתור על שיעור ריבית .ראה התייחסות בשאלה הקודמת.

 36תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  9בושא  B12בקובץ ההבהרות בושא חשבואות ) (BAASשל ה.OCC -

17
ז.

התאמות איכותיות ותחזית סבירה היתת לביסוס

.32

שאלה  :32האם בהתאם לכללים החדשים עדיין דרשות התאמות איכותיות?
תשובה :37כן .תאגיד בקאי לא צריך להסתמך אך ורק על אירועי עבר כדי לאמוד הפסדי אשראי
צפויים .לכן ,בדומה לפרקטיקה ההוגה היום בהתאם לשיטה הקיימת ,תאגידים בקאיים ימשיכו
להביא בחשבון בהתאם לכללים החדשים גורמים כמותיים ואיכותיים באומדן הפסדי אשראי
צפויים.
מידע על הפסדים היסטוריים יספק בדרך כלל קודת התחלה מתאימה לאומדן של התאגיד הבקאי
להפסדי האשראי הצפויים .משום שהיסיון ההיסטורי לא יכול לשקף באופן מלא את התאים
הוכחיים והציפיות של התאגיד הבקאי לגבי העתיד ,על התאגיד הבקאי לבצע התאמות לתוי
ההפסד ההיסטוריים ,לפי הדרש ,כדי לשקף את התאים הוכחיים ותחזיות סבירות היתות
לביסוס שאים באים לידי ביטוי בתוי ההפסד ההיסטוריים .כדי להתאים את תוי ההפסד
ההיסטוריים ,בכל תקופת דיווח תאגידים בקאיים צריכים להמשיך להביא בחשבון את כל הגורמים
המשמעותיים הרלווטיים המשפיעים על הגביה שצפויה מהכסים הפיסיים .הכללים החדשים
כוללים דוגמאות לגורמים שתאגיד בקאי צריך לקחת בחשבון.38
בהתאם לאופי הכס ,יתכן שחלק מהגורמים לא יהיו רלווטיים ויתכן שגורמים אחרים יהיו
רלווטיים ויהיה צורך להביא אותם בחשבון .הגורמים האיכותיים והסביבתיים שעשה בהם שימוש
לצורך אומדן הפסדי האשראי הצפויים בהתאם לשיטה הקיימת ,לרבות מידע על סטדרטים לחיתום
אשראי ,ימשיכו להיות רלווטיים בהתאם לכללים החדשים והם צריכים להילקח בחשבון.39
לדוגמה ,דרש לשמור התאמות איכותיות כאשר ההפסדים ההיסטוריים של התאגיד הבקאי
משקפים הלוואות שיתו בסטדרטים מחמירים יותר של חיתום אשראי לעומת ההלוואות בתיק
האשראי הוכחי.40
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שאלה  :33איזה מידע תאגיד בקאי צריך להביא בחשבון לצורך הכת תחזית סבירה היתת
לביסוס?
תשובה :41תחזיות סבירות היתות לביסוס הין אחד הרכיבים החיויים שיש להביא בחשבון כאשר
מכיים אומדים של הפסדי אשראי צפויים .בעת פיתוח אומדים כאלה ,תאגיד בקאי צריך להביא
בחשבון מידע זמין הרלווטי להערכת יכולת הגבייה של תזרימי המזומים .מידע זה עשוי לכלול
מידע פימי ,מידע חיצוי ,או צירוף של שיהם ,המתייחס לאירועי עבר ,תאים וכחיים ותחזיות
סבירות היתות לביסוס.
תאגיד בקאי איו צריך לשאת בעלויות מופרזות או בטל מופרז בהשגת כל המידע שעשוי להיות
רלווטי לחיזוי תאים כלכליים עתידיים .אולם ,הוא לא צריך להתעלם ממידע זמין הרלווטי
להערכת הפסדי אשראי צפויים .תאגיד בקאי צריך להביא בחשבון מידע שוטף המשמש אותו להכת
תקציבים פיסיים ,תכיות אסטרטגיות ,תכון הון או תרחישי קיצון .מידע פימי או חיצוי זמין
אחר ,אם הוא רלבטי להערכת יכולת הגבייה ,עשוי לשפר את האיכות של התחזיות המשמשות
לקביעת האומדן הטוב ביותר של הפסדי אשראי הצפויים .התאגיד הבקאי צריך לקבוע שכל

37

תשובה זו מבוססת ,בין היתר ,על תשובה לשאלה  24בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked

 "Questions on the New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום .6.9.2017
 38ראה פסקה  326-20-55-4בקודיפיקציה.
 39ראה ספח י' להוראות הדיווח לציבור.
 40דוגמה זו מבוססת על הבהרה שיתה על ידי רשויות פיקוח בארה"ב במסגרת  webinarמיום .11.4.2019
 41תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  13בושא  D12בקובץ ההבהרות בושא חשבואות ) (BAASשל ה.OCC -
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המשתים המשמשים לקביעת התחזית רלבטיים ומתאימים לתיק האשראי של הבק ולהיצע
המוצרים ) (product offeringsשלו.
תאגיד בקאי עשוי להשתמש בתחזיות שוות לצרכיו ,כגון תקציב ,תכון הון ,או תרחישי קיצון .אם
התחזית ששימשה לצורך יישום הכללים החדשים שוה מהותית מתחזיות ששימשו את התאגיד
הבקאי בתחומים אחרים ,הההלה צריכה להבין ולבסס את הסיבה לשוי.
.34

שאלה  :34האם תרחיש הבסיס שמעביר הפיקוח על הבקים כחלק ממבחן הקיצון האחיד מהווה
אידיקציה לתחזית של הפיקוח על הבקים לתאים מאקרו כלכליים עתידיים ובכך מייצג תחזית
סבירה היתת לביסוס שראוי להשתמש בה לצורך יישום הכללים החדשים?
תשובה :42לא .התחזיות שמשמשות לצורך אומדן ההפרשה להפסדי אשראי צפויים לפי הכללים
החדשים צריכות להביא בחשבון משתים כלכליים וגורמים אחרים שרלווטיים ליכולת הגביה של
תיקי האשראי של התאגידים הבקאיים ,בהתבסס על ציפיות הההלה.
כאמור בתשובה  33לעיל ,על תאגיד בקאי להתבסס על המידע המשמש אותו להכת תקציבים
פיסיים ,תכיות אסטרטגיות ,תכון הון או תרחישי קיצון .בוסף ,מידע פימי או חיצוי זמין
אחר ,43אם הוא רלבטי להערכת יכולת הגבייה ,עשוי לשפר את האיכות של התחזיות המשמשות
לקביעת האומדן הטוב ביותר של הפסדי אשראי הצפויים.

.35

שאלה  :35האם תאגיד בקאי דרש להכין לצורך אומדן ההפרשה להפסדי אשראי תחזיות למספר
תרחישים כלכליים צופי פי עתיד?
תשובה :44לא .תאגיד בקאי רשאי לאמוד הפסדי אשראי באמצעות שימוש במספר תרחישים
המשוקללים בהסתברות להתרחשותם ,או באמצעות אומדן אחד .הדגש הוא על שימוש בשיטה ,אשר
ביחד עם החות אחרות והתאמות איכותיות אחרות ,תביא למדידה אותה של הפסדי האשראי
הצפויים לפי הכללים החדשים.

.36

שאלה  :36האם התאמות איכותיות בגין משתים מאקרו כלכליים ,לרבות בגין תחזיות סבירות
היתות לביסוס ,חייבות להיות מבוססות על מתאם סטטיסטי בין משתים מאקרו כלכליים לבין
הפסדי אשראי?
תשובה:
 .36.1בקביעת ההפרשה להפסדי אשראי תאגידים בקאיים צריכים להביא בחשבון גורמים
הרלבטיים לסיכויי הגביה של אשראי ולאמוד את ההשפעה שלהם על הפסדי האשראי
הצפויים .גורמים אלה עשויים לכלול ,בין היתר ,משתים מאקרו כלכליים הרלבטיים
לסיכויי הגביה של האשראי ,כגון יחסים ומדדים המתייחסים למיוף ,צמיחה ,ריבית ,אבטלה
ומחירי בטחוות במגזרי אשראי מהותיים של הבק.

 42תשובה זו עקבית לתשובה לשאלה  40בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on the
 "New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום .3.4.2019
 43מידע זה עשוי לכלול בין היתר מידע שכלל בתחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר בבק ישראל .תחזית זו מפורסמת
לציבור בתדירות רבעוית ,וכוללת בין היתר תחזית לשתיים הקרובות של צמיחה ,אבטלה ושיעור ריבית .התחזית מבוססת
על מספר מודלים ,מקורות מידע שוים והערכות שיפוטיות .התחזית כוללת בוסף תיאור של הסיכוים העיקריים לתחזית,
התפלגות זעזועים לפי מודל ,וכן בחיה של הצמיחה בפועל לעומת שיעור הצמיחה הצפוי .לתחזיות ופרטים וספים ראה באתר
האיטרט של בק ישראל
 44תשובה זו מבוססת על מצגות ותשובות לשאלות של רשויות הפיקוח על הבקים בכס של ה AICPA -בארצות הברית ביום
.18.9.2018
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 .36.2כדי לשפר את שיטות ההפרשה ראוי להביא בחשבון משתים מסוימים אשר עשויים להיות
אידיקטור מוקדם יותר לשיוי בהפסדי האשראי הצפויים ,ולא רק משתים אחרים,
שעשויים במצבים מסוימים להיות אידיקטור מאוחר יחסית )כגון שיעור אבטלה(.45
 .36.3מובהר כי התאמות איכותיות בגין משתים מאקרו כלכליים ,לרבות בגין תחזיות סבירות
היתות לביסוס ,לא חייבות להיות מבוססות על מתאם סטטיסטי בין משתים מאקרו
כלכליים לבין הפסדי אשראי ,ויכולות להיות מבוססות גם על יתוח איכותי וכמותי אחר.46
.37

שאלה  :37האם על התאגיד הבקאי לקבוע את תקופת התחזית הסבירה שלו היתת לביסוס לצורך
הדיווח בהתאם להוראות הדיווח לציבור לפי תקופת אופק התכון המשמשת אותו בתהליך ביצוע
מבחי הקיצון?
תשובה :47הכללים החדשים אים קובעים שיטה ספציפית לחישוב תקופת התחזית הסבירה היתת
לביסוס ,ואים כוללים קווים מחים לאורך מיימאלי או מקסימאלי של תקופות אלה .הכללים
מבהירים שאומדן ההפרשה של הההלה צריך להיות מבוסס על ציפיות הההלה ,וכי תקופות
התחזית הסבירות היתות לביסוס של כל תאגיד בקאי ,המשמשות לצורך דיווחים לציבור ,צריכות
להיות מבוססות ומתועדות כראוי .אורך תקופת התחזית הסבירה שיתת לביסוס היא החלטה
המחייבת שיקול דעת ,שמבוססת על הרמה שבה התאגיד הבקאי יכול לבסס את התחזית שלו לגבי
תאים כלכליים שמשפיעים על אומדן ההפסד הצפוי שלו .יתן לצפות שחוסר הודאות הכרוך
בשימוש בתחזיות לצורך אומדן ההפרשה להפסדי אשראי יגדל ככל שתקופת התחזית תגדל.48

 45תשובה זו מבוססת על מצגות ותשובות לשאלות של צוות ה FASB -בכס של ה AICPA -בארצות הברית ביום .18.9.2018
 46מבוסס על דוגמה שיתה על ידי רשויות פיקוח בארה"ב במסגרת  webinarמיום  .11.4.2019בוסף ,ראה סעיף  3.5.12למדריך
החשבואות והביקורת של ה AICPA -בושא הפסדי אשראי ).(credit losses
 47תשובה זו עקבית לתשובה לשאלה  39בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on the
 "New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום .3.4.2019
 48מבוסס על סעיף  3.5.21למדריך החשבואות והביקורת של ה AICPA -בושא הפסדי אשראי ) .(credit lossesראה שם החיות
וספות.
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ח .שיויים עיקריים מסוימים
.38

שאלה  :38האם הכללים החדשים יחולו גם על הלוואות לדיור שההפרשה המזערית להפסדי אשראי
בגין מחושבת בשיטת עומק פיגור?
תשובה:
הכללים החדשים יחולו גם הלוואות לדיור ,ולפיכך יש לאסוף תוים על הלוואות לדיור שיאפשרו
טיפול חשבואי לפי הכללים החדשים ,בדומה לתוים שיש לאסוף על הלוואות שאין הלוואות
לדיור ,בהתאמות המתחייבות.

.39

שאלה  :39טיוטת ההוראה לאימוץ הכללים החדשים איה כוללת ,בין היתר את:
 .39.1הדרישה לחישוב הפרשה מזערית לפי עומק פיגור בגין הלוואות לדיור )ספח להוראת ב"ת
 314בדבר חובות בעייתיים בהלוואות לדיור(;
 .39.2הדרישה לחישוב הפרשה קבוצתית מזערית בשיעור של  0.35%מהלוואות לדיור שלא מוחזקת
בגין הפרשה לפי עומק הפיגור או הפרשה פרטית )סעיף  16להוראת ב"ת  329בדבר "מגבלות
למתן הלוואות לדיור(.
 .39.3הדרישה לשמור התאמות איכותיות בגין גורמים סביבתיים בגין אשראי לאשים פרטיים
שאיו לדיור בשיעור שלא יפחת משיעור של  0.75%מיתרת האשראי שאיו בעייתי לאשים
פרטיים )סעיף 29ב 1.4.להוראות הדיווח לציבור(.
האם לאור פרסום הטיוטה ,החל מיום  1.1.22תאגידים בקאיים לא ידרשו יותר לשמור הפרשה
להפסדי אשראי המחושבת על פי הוראות אלה?
תשובה :החל מיום  1.1.2022תאגידים בקאיים יישמו את כללי החשבואות המקובלים בארה"ב
בושאים אלה .בכוותו לשקול בעתיד את הצורך לקבוע בושאים אלה החיות מעבר מתאימות.

.40

שאלה  :40מדוע טיוטת ההוראה לאימוץ הכללים החדשים לא ביטלה את ספח י' להוראות הדיווח
לציבור בדבר "תהליך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ודרישות תיעוד" ,המתייחס לתהליך קביעת
הפרשה להפסדי אשראי הדרש היום.
תשובה:50 ,49
צפוי כי רוב החלקים של ספח י' ימשיכו להיות רלווטיים לפיתוח ,תיעוד ויישום השיטה לקביעת
האומדן של הפסדי האשראי הצפויים .לפיכך במסגרת הטיוטה ,ספח י' עודכן ושארו החלקים
שלהבתו רלווטיים לכללים החדשים .שקול לעדכן את הוראותיו בעתיד ,לאור החיות חדשות
שיפורסמו בארה"ב.
האמור כולל ,בין היתר ,החיות בהתייחס לאחריות הההלה על תהליכי אומדן ההפרשה ,אחריות
הדירקטוריון לפקח על התהליכים שמבוצעים על ידי הההלה ,והצורך של התאגידים הבקאיים
לבסס ולתעד באופן הולם את אומדי ההפרשה שלהם.
עקרוות אחרים שקיימים בהחיות ליישום הכללים הקיימים ,וותרו רלווטיים ,כוללים ,בין היתר,
את העקרוות המפורטים להלן:

 49תשובה זו מתבססת על אומו של החשבואי הראשי של ה SEC -מר  Wesley R. Brickerבתאריך  11.9.2017במסגרת כס
של ה AICPA -לתאגידים בקאיים ומוסדות חיסכון .בוסף ,תשובה זו עקבית לתשובה לשאלה  46בפרסום של רשויות הפיקוח
בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on the New Accounting Standard Financial Instruments – Credit
 "Losses onמיום .3.4.2019
 50תשובה זו עקבית לתשובה לשאלה  46בפרסום של רשויות הפיקוח בארה"ב בדבר " Frequently Asked Questions on the
 "New Accounting Standard Financial Instruments – Credit Losses onמיום .3.4.2019

21
•

ההפרשה להפסדי אשראי היא אחד האומדים המשמעותיים ביותר בדוחות הכספיים של
תאגיד בקאי .לכן ,כל תאגיד בקאי אחראי לפתח ,לתחזק ולתעד תהליך כולל ,שיטתי ועקבי
כדי לקבוע את סכומי ההפרשה להפסדי אשראי ואת סכומי ההוצאה בגין הפסדי אשראי .על
מת לעמוד באחריות זו ,כל תאגיד בקאי צריך להבטיח שקיימות בקרות לקביעה עקבית של
ההפרשה להפסדי אשראי וההוצאה בגין הפסדי אשראי בהתאם לכללי החשבואות המקובלים
בארה"ב ,הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבקים והחיותיו ,המדייות המוצהרת
וההלים של התאגיד הבקאי ,שיקול הדעת המיטבי של הההלה ),(best judgement
ופרקטיקות בקאיות שתורמות לאיתות וליציבות ).(safe-and-sound banking practices

•

בהתאם לכללי חשבואות מקובלים בארה"ב דרש שההפרשה תהיה מתועדת היטב ,ותכלול
הסברים ברורים לגבי היתוחים והשיקולים ) (rationaleהמבססים .כישלון לשמור ,לתח או
לבסס הפרשה אותה להפסדי אשראי בהתאם לכללי חשבואות מקובלים בארה"ב והוראות
הדיווח לציבור מהווה פרקטיקה שאיה פרקטיקה בקאית התורמת לאיתות וליציבות
).(unsafe-and-unsound banking practice

•

על הההלה ,על מת שתעמוד באחריותה לשמור הפרשה אותה להפסדי אשראי ולשמור בקרות
פימיות אותות לחישוב ההפרשה להפסדי אשראי ,לאמץ מדייות והלים כתובים ולפעול
לפיהם ,ולשמור תיעוד תומך בכתב ,בהתאמה לגודלו ומורכבותו של התאגיד הבקאי ,ובהתאם
לאופי ,ההיקף והסיכון של פעילויות האשראי שלו ,כמפורט להלן:
) (1המערכות והבקרות שתומכות בשמירת הפרשה להפסדי אשראי ברמה אותה;
) (2שיטות ההפרשה להפסדי אשראי;
) (3מערכות או תהליכים לדירוג האשראי;
) (4סכימת סכומי ההפרשה להפסדי אשראי;
) (5תיקוף שיטות ההפרשה; ו
) (6התאמות תקופתיות לתהליכי ההפרשה להפסדי אשראי ,ככל שדרש.
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ט .אגרות חוב
.41

שאלה  :41מהם הגורמים שיש לקחת בחשבון על מת לקבוע כי צפויים הפסדי אשראי אפסיים בגין
אגרות חוב מסוימות המוחזקות לפדיון?
תשובה :51הגורמים 52שיש להביא בחשבון לצורך קביעה האם צפויים הפסדי אשראי אפסיים בגין
אגרות חוב מסוימות ,כוללים בין היתר:
 .41.1עבור כל אחד מיירות הערך קיימת היסטוריה ארוכה ,הכוללת את המשבר הפיסי האחרון,
המראה כי לא גרמו בגיו הפסדי אשראי כלל .ביצועים אלו צפויים להימשך כאשר מביאים
בחשבון את התאים הספציפיים של הישות ,התאים הכלכליים ותחזיות סבירות ויתות
לביסוס.
 .41.2כל ייר ערך קיבל דירוג אשראי גבוה מסוכויות דירוג ,ומידע זמין איו מצביע כי צפויה
הורדת דירוג ).(future downgrade
 .41.3תשלומי הקרן והריבית בגין יירות ערך אלו מובטחים )בין אם באופן ישיר או עקיף( ע"י ישות
ריבוית בעלת דירוג אשראי גבוה )כגון :ממשלת ארה"ב(.
 .41.4מפיק יירות הערך ,ותן החסות או הערב יכול להדפיס את המטבע שלו ומטבע זה מוחזק
באופן תדיר ע"י בקים מרכזיים אחרים וחשב כמטבע רזרבה )(reserve currency
 .41.5שיעור הריבית על אגרות חוב של מפיק איגרת החוב מוכר באופן רחב כשיעור ריבית חסרת
סיכון .במקרים בהם שיעור ריבית על האיגרת גבוה מאשר שיעור ריבית חסרת סיכון ,הוא
לרוב מיוחס לסיכוים שאים ובעים מסיכוי אשראי ,כגון פירעוות מוקדמים וזילות.
המשתתפים בשוק לרוב אים מתמחרים את מכשירים אלו כבעלי ציפייה להפסדי אשראי.
חשוב כי לתאגיד בקאי יהיו תהליכי הערכת הפסדי אשראי אותים על מת לקבוע האם דרש להכיר
בהפסדי אשראי בגין יירות ערך אלו במהלך התקופה.

.42

שאלה :42
טיוטת ההוראה לאימוץ הכללים החדשים איה כוללת ,בין היתר ,את ספח ט"ז להוראות הדיווח
לציבור בדבר "ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמי של יירות ערך" .האם האידיקטורים שכללים
בושא זה עשויים להיות רלווטיים לצורך זיהוי האם חלה ירידת ערך הקשורה להפסדי אשראי
בהתאם לכללי החשבואות החדשים?53
תשובה:
כן .למרות ששיטת מדידת ירידת הערך של יירות ערך זמיים למכירה השתתה ,האידיקטורים
והדגשים שכללו בספח ט"ז עשויים לסייע לתאגידים הבקאיים בזיהוי האם חלה ירידת ערך
באג"ח זמין למכירה בהתאם לכללים החדשים .אידיקטורים דומים כללו בכללי החשבואות
המקובלים בארה"ב .בכוותו לשקול בעתיד האם דרשת התייחסות וספת בושא זה.

 51תשובה זו מבוססת על תשובה לשאלה  7בושא  A12בקובץ ההבהרות בושא חשבואות ) (BAASשל ה.OCC -
 52הגורמים שצוייו מתייחסים לאגרות החוב שפורטו בשאלה  6בושא  A12בקובץ ההבהרות בושא חשבואות של ה.OCC -
ראה גם סעיף  4.5למדריך החשבואות והביקורת של ה AICPA -בושא הפסדי אשראי ).(credit losses
 53ראה פסקאות  326-30-55-4 – 326-30-55-1 ,326-30-35-6בקודיפיקציה.

