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דוח הדירקטוריון של תאגיד בנקאי המוגש לאסיפה הכללית של בעלי מניות
.1

.2

דוח הדירקטוריון נועד להביא בפני המשתמשים בדוח השנתי את נקודת המבט של
הדירקטוריון לגבי תמונת התאגיד הבנקאי כפי שהיא משתקפת בחלקים האחרים של הדוח
השנתי .זאת כדי שדוח הדירקטוריון יהווה את חוליית הקשר בין הדוחות הנותנים ביטוי
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
וחברות הבת שלו בתקופת הדוח והתפתחויות לאחר תקופת הדוח  -הכל בתחומים הבאים,
לפי העניין ,תוך הסתמכות על ניתוח הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים ,בסקירת ההנהלה
ונתונים נוספים לפי הצורך:
)א( מידע על טיפול ההנהלה בנושאים השוטפים ,כדי לאפיין את התאגיד הבנקאי ואת
התקופה המדווחת;
)ב( מידע שבידי ההנהלה על מגמות או תופעות ידועות היום שעלולה להיות להן השפעה
מהותית על מצב התאגיד הבנקאי ועל תוצאות פעילותו .בהקשר זה ,הכוונה לנושאים
או התפתחויות שיש סבירות גבוהה להתממשותם ושניתן לצפות את השפעותיהם
הספציפיות  -במידה ואכן יתממשו;
הסבר לשינויים מהותיים ,משנה לשנה ,בסעיפים בדוחות הכספיים ,אם הוא מסייע
)ג(
להבנת העסק הבנקאי באופן כולל .ההסבר יכלול התייחסות כמותית לגורמים
המסבירים את השינוי;
)ג (1הסבר לגבי הנושאים שאליהם הפנה רואה החשבון של התאגיד הבנקאי תשומת לב
בחוות דעתו על הדוחות הכספיים;
)ד( התייחסות להתפתחויות חריגות בתקופות הביניים של התקופה המדווחת;
)ה( התייחסות להשפעה הנפרדת של תופעות פרמננטיות ותופעות חד פעמיות;
)ה (1התייחסות לתהליך האצת פרעון של נכסים או התחייבויות בשנת הדיווח ,תוך ציון
היקף משוער של הסכום שהואץ ,מועד הפרעון החדש ותנאיו העיקריים;
)ו(

התפתחויות בהכנסות ,בהוצאות ובהפרשה למס )כמפורט בדוח רווח והפסד( ,לרבות
הכנסות והוצאות ריבית ,הכנסות שאינן מריבית ,פעולות בלתי רגילות וחלקה של
הקבוצה ברווחי חברות כלולות.
אם הסכום המצרפי של הפסדים מירידת ערך ,שהוכרו )בוטלו( בתקופת הדיווח ,הוא
מהותי ביחס לדוחות הכספיים של התאגיד הבנקאי בכללותם ,תוצג התייחסות נוספת
מעבר למידע שנכלל בדוח הכספי .במסגרת זו יפורטו ,בין השאר ,הנתונים להלן:
) (1
) (2
) (3
) (4

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

רווח ורווחיות:
) (1הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי לשנת הדוח והרווח האמור
למניה תוך ציון השפעתן של פעולות בלתי רגילות;
) (2התשואה להון ,כפי שמתבטאת ביחסים אלה:
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי בניכוי דיבידנד למניות
בכורה שלא נרשם כהוצאה ברווח והפסד והוכרז בתקופת הדיווח בלבד
מחולק בהון עצמי ממוצע;
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי בניכוי דיבידנד למניות
בכורה שלא נרשם כהוצאה ברווח והפסד והוכרז בתקופת הדיווח בלבד
מחולק בהון עצמי ממוצע בניכוי יתרה ממוצעת של מניות בכורה שנכללו
בהון העצמי;
לעניין זה-:
"הון עצמי ממוצע" – "סך כל האמצעים ההוניים" כפי שהוצג בסקירת ההנהלה
בתוספת ג' בניכוי יתרה ממוצעת של זכויות שאינן מקנות שליטה
ובניכוי/ובתוספת היתרה הממוצעת של הפסדים/רווחים שטרם מומשו
מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב למסחר וכן של הפסדים/רווחים בגין
אגרות חוב זמינות למכירה ,הכלולים בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר
מצטבר בסעיף "התאמות בגין הצגת ניירות ערך לפי שווי הוגן" )לרבות בגין
אגרות חוב שהועברו מהתיק הזמין למכירה לתיק המוחזק לפדיון(.

) (3אם בתקופה שאליה מתייחס דוח רווח והפסד היו מכירות או העברות של ניירות
ערך מהתיק המוחזק לפדיון ,דוח הדירקטוריון יכלול מידע שיבהיר את הנסיבות
המיוחדות שגרמו להנהלה שלא לנהוג על פי כוונתה המקורית להחזיק בניירות
הערך עד לפדיון וכן דיון בהשפעת המכירות או ההעברות על רווח והפסד ,על ההון
ועל התשואות הגלומות בתיק המוחזק לפדיון;
) (4אם בתקופה שאליה מתייחסת דוח רווח והפסד בוצעו העברות אחרות בין התיקים
השונים של ניירות הערך שמחזיק התאגיד הבנקאי ,תבהיר הנהלת התאגיד
הבנקאי בדוח הדירקטוריון את הנסיבות המיוחדות שגרמו לצורך לשנות את מיון
ניירות הערך .כן תובהר השפעת ההעברה על רווח והפסד בשנת ההעברה ועל
התשואות הצפויות בעתיד;
)ז (1התפתחויות ברווח כולל אחר ,לרבות התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי
שווי הוגן ,התאמות מתרגום של פעילויות חוץ שמטבע הפעילות שונה שלהן שונה ממטבע
הפעילות של התאגיד הבנקאי ,רווחים )הפסדים( נטו בגין גידורי תזרים מזומנים
והתאמות של ההתחייבות )נכס( נטו בגין הטבות לעובדים .במסגרת זו יינתן ,בין היתר,
גילוי לרווחים והפסדים אקטואריים הנובעים משינויים בשיעור ההיוון שנזקפו השנה
לרווח כולל אחר בנפרד מסכומים אחרים שהוכרו השנה בסעיף זה.
)ח( המבנה וההתפתחויות של הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה;
)ח (1השקעות והוצאות התאגיד הבנקאי והחברות שבשליטתו בגין מערך טכנולוגיית המידע
כמשמעותו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר " 357ניהול טכנולוגיית המידע" .במסגרת זו
יינתן:
גילוי כמותי לסך ההוצאות שנרשמו על בסיס מאוחד בשנת הדיווח בדוח רווח
) (1
והפסד בגין מערך טכנולוגיית המידע תוך פירוט הסכומים וציון הסעיפים שנרשמו
בהם ההוצאות בדוח רווח והפסד )משכורת והוצאות נלוות ,פחת ,הוצאות אחרות
וכד'( .לגילוי הכמותי יתווסף הסבר המבהיר את מהות ההוצאות שנרשמו בכל
העמוד הבא :עמ' 630-2.1



המפקח על הבנקים :הוראות הדיווח לציבור ](6/13) [5
דוח הדירקטוריון

עמ' 630 - 2.1

סעיף .בנוסף ,יינתן גילוי בדבר המדיניות החשבונאית לפיה חושבו ונרשמו
הסכומים ,לרבות שיטת ההקצאה של עלויות בין פעילויות שונות.
גילוי כמותי לסך העלויות בגין מערך טכנולוגיית המידע שלא נרשמו בדוח רווח
)(2
והפסד כהוצאה ,אלא נרשמו בשנת הדיווח כנכסים בדוח הכספי ,כגון עלויות
פיתוח תוכנה שהוונו וחומרות ותוכנות שנרכשו ,תוך פירוט הסכומים המרכיבים
את סך ההשקעה .לגילוי הכמותי יתווסף הסבר המבהיר את מהות העלויות.
גילוי כמותי ליתרת הנכסים בגין מערך טכנולוגיית המידע לסוף שנת הדיווח.
)(3
)ח (2כאשר מהותי ,התפתחות בהכנסות ובהוצאות )כולל הפרשה להפסדי אשראי והפסדים
בגין ירידת ערך השקעות( בגין התקשרויות עם מבני איגוח ,לרבות בגין השקעות בניירות
ערך של מבני איגוח.
)ט( התפתחות שיעורי ההכנסות ,שיעורי ההוצאות ופערי הריבית )כמפורט בתוספת ג'
לסקירת ההנהלה(  -תוך התייחסות להשפעת השינויים בכמויות ובמחירים על ההכנסה
וההוצאה וכן היחס בין סך ההכנסות מריבית נטו לבין היתרה הממוצעת של הנכסים
הכספיים נושאי הריבית;
)ט (1תידון ההשפעה של יחסי גידור ושל עסקאות אחרות במכשירים נגזרים המהווים חלק
ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק ) (ALMעל שיעורי ההכנסה וההוצאה ועל
הכנסות מימון שאינן מריבית.

העמוד הבא :עמ' 630-2.2
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מצב האמצעים ההוניים של התאגיד והשינויים בהם ,לרבות:
)י(
) (1הנפקות הון;
) (2חלוקת דיבידנד;
) (3בוטל;
)יא( תיאור עקרונות ניהול הסיכונים של התאגיד לרבות מגמת ההתפתחות ,המדיניות והבקרה על
יישומה .1בדיווח תיכלל התייחסות להתפתחות מדדי הסיכון השונים ,לרבות:
) (1יחס ההון לרכיבי הסיכון; אם נקבע לתאגיד הבנקאי יחס הון מזערי גבוה מ ,9% -בין על פי
דרישת המפקח ובין על פי החלטת התאגיד הבנקאי ,יש לציין את היחס שנקבע ונסיבות
קביעתו;
)1א( יחס כיסוי הנזילות על בסיס מאוחד; אם לפי הוראות ניהול בנקאי תקין התאגיד הבנקאי
נדרש לעמוד ביחס כיסוי הנזילות על בסיס לא מאוחד תיכלל התייחסות גם ליחס כיסוי
הנזילות על בסיס לא מאוחד; אם נקבע לתאגיד הבנקאי יחס כיסוי נזילות מזערי גבוה מ-
 ,100%בין על פי דרישת המפקח ובין על פי החלטת התאגיד הבנקאי ,יש לציין את היחס
שנקבע ונסיבות קביעתו;
)1ב( יחס המינוף; אם נקבע לתאגיד הבנקאי יחס מינוף מזערי גבוה מיחס מינוף שנקבע בסעיף 7
בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר  218בדבר "יחס מינוף" ,בין על פי דרישת המפקח ובין על פי
החלטת התאגיד הבנקאי ,יש לציין את היחס שנקבע ונסיבות קביעתו;
) (2

1

סיכון אשראי:
)א( שיעור יתרת אשראי לציבור פגום מיתרת האשראי לציבור;
)ב( שיעור יתרת אשראי לציבור שאינו פגום שנמצא בפיגור של  90ימים או יותר מיתרת
האשראי לציבור;
)ג( שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מיתרת האשראי לציבור;
)ד( שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מיתרת אשראי לציבור פגום;
)ד (1שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ,מיתרת אשראי לציבור פגום
בתוספת יתרת אשראי לציבור אשר בפיגור של  90ימים או יותר;
)ה( שיעור סיכון אשראי בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי כולל בגין הציבור;
)ו( שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור;
)ז( שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור מיתרת האשראי לציבור הממוצעת;
)ח( שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי
לציבור.
לעניין סעיף זה ,יתרת האשראי לציבור תחושב לפי יתרת החוב הרשומה של האשראי לציבור.
)2א( תאגיד בנקאי ,שיש לו חשיפת אשראי מהותית למוסדות פיננסיים זרים יכלול פרטים בדבר
חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים ,בהתאם לנדרש בנספח ד'.
)2ב( סיכונים בתיק ההלוואות לדיור:
)א( תאגיד בנקאי יכלול דיון מורחב בדבר ההתפתחויות בסיכונים הקיימים בתיק ההלוואות
לדיור שלו ,ובדבר הפעולות שהוא מבצע כדי להתמודד ולנהל סיכונים אלה.

במסגרת זו תיכלל בין היתר התייחסות למדיניות של התאגיד הבנקאי לזיהוי סיכון סביבתי מהותי בעת מתן אשראי.


העמוד הבא – עמ' 630-3
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)ב( על הדיון לכלול התייחסות להתפתחויות ביתרות ובביצועים של הלוואות לדיור ,לפי
מאפיינים של הלוואות לדיור החושפים את התאגיד הבנקאי לסיכון אשראי גבוה יותר.
ראה בנספח ה' דוגמאות למאפיינים כאמור.
)ג( תיאור הפעילות שהתאגיד הבנקאי מבצע כדי להתמודד עם ההתפתחויות בסיכוני האשראי
בגין ההלוואות לדיור עשויות לכלול התייחסות לנקודות הבאות:
) (1תיאור נהלי החיתום של הלוואות לדיור בכלל ,ובפרט תיאור כיצד תוכננו נהלי החיתום
כדי לבקר את סיכון האשראי הנובע מגידול מהיר ביחס לעבר באשראי לדיור
ומהלוואות לדיור עם מאפייני סיכון משמעותיים וכיצד מנהלי האשראי מפקחים
ועקבים אחר מאפייני סיכון ושינויים מתקופה לתקופה במאפיינים אלה.
) (2תיאור של פעילויות התאגיד הבנקאי המיועדות להפחתת סיכון האשראי בגין הלוואות
לדיור כמו הסדרי ביטוח ,והשפעתן ,אם קיימת ,של פעילויות אלה על הדוחות
הכספיים.
)ד( יש ללוות את הדיון בגילוי כמותי מתאים ,ככל שהמידע מצוי בתאגיד הבנקאי ,תוך הבהרת
ההגדרות שלפיהן נערך המידע.
יפורטו יתרות סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים ,לפי מתכונת הלוח בנספח א' .
לעניין זה" :נכסים שאינם מבצעים" – חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית ונכסים
שהתקבלו בגין אשראים שסולקו.
יש להתייחס בדיון ,בין היתר ,אל שינויים מתקופת דיווח אחת לתקופת דיווח שניה בכל אחד


) (3

)3א(

מרכיבי ההפרשה להפסדי אשראי )ראה סעיף 29ג .3.בפרק על דוח כספי של תאגיד בנקאי( .יש
לדון במידה שבה הפסדי האשראי בפועל היו שונים מהאומדנים המקוריים .הסיבות לשינויים
באומדנים של הנהלת התאגיד הבנקאי יבהירו את הגורמים שעליהם נסמכה ההנהלה כדי
לקבוע שהאומדנים המעודכנים הינם נאותים יותר ,וכיצד נקבעו האומדנים המעודכנים.
תאגיד בנקאי המיישם תהליך שיטתי צריך לרשום הוצאות בגין הפסדי אשראי המשקפות
שינויים באיכות הנכסים ,כפי שאלה נמדדים בסקירות תקופתיות של תיק האשראי שמבצע
התאגיד הבנקאי .יש לדון בסיבות לשינויים באיכות הנכסים של התאגיד הבנקאי ולהסביר
כיצד שינויים אלה השפיעו על יתרת ההפרשה להפסדי אשראי ועל ההוצאות בגין הפסדי
אשראי .אם ההפסדים ההיסטוריים נראים נמוכים או גבוהים ביחס לרמת יתרת ההפרשה
להפסדי אשראי בתאריך המאזן האחרון המוצג ,יש להסביר את ההבדל .אם התאגיד הבנקאי
שינה את שיטת

העמוד הבא – עמ' 630-3.1
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עמ' 630 -3
דוח הדירקטוריון
)ב( על הדיון לכלול התייחסות להתפתחויות ביתרות ובביצועים של הלוואות לדיור ,לפי
מאפיינים של הלוואות לדיור החושפים את התאגיד הבנקאי לסיכון אשראי גבוה יותר.
ראה בנספח ה' דוגמאות למאפיינים כאמור.
)ג( תיאור הפעילות שהתאגיד הבנקאי מבצע כדי להתמודד עם ההתפתחויות בסיכוני האשראי
בגין ההלוואות לדיור עשויות לכלול התייחסות לנקודות הבאות:
) (1תיאור נהלי החיתום של הלוואות לדיור בכלל ,ובפרט תיאור כיצד תוכננו נהלי החיתום
כדי לבקר את סיכון האשראי הנובע מגידול מהיר ביחס לעבר באשראי לדיור
ומהלוואות לדיור עם מאפייני סיכון משמעותיים וכיצד מנהלי האשראי מפקחים
ועקבים אחר מאפייני סיכון ושינויים מתקופה לתקופה במאפיינים אלה.
) (2תיאור של פעילויות התאגיד הבנקאי המיועדות להפחתת סיכון האשראי בגין הלוואות
לדיור כמו הסדרי ביטוח ,והשפעתן ,אם קיימת ,של פעילויות אלה על הדוחות
הכספיים.
)ד( יש ללוות את הדיון בגילוי כמותי מתאים ,ככל שהמידע מצוי בתאגיד הבנקאי ,תוך הבהרת
ההגדרות שלפיהן נערך המידע.
יפורטו יתרות סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים ,לפי מתכונת הלוח בנספח א' .
לעניין זה" :נכסים שאינם מבצעים" – חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית ונכסים
שהתקבלו בגין אשראים שסולקו.
יש להתייחס בדיון ,בין היתר ,אל שינויים מתקופת דיווח אחת לתקופת דיווח שניה בכל אחד


) (3

)3א(

מרכיבי ההפרשה להפסדי אשראי )ראה סעיף 29ג .3.בפרק על דוח כספי של תאגיד בנקאי( .יש
לדון במידה שבה הפסדי האשראי בפועל היו שונים מהאומדנים המקוריים .הסיבות לשינויים
באומדנים של הנהלת התאגיד הבנקאי יבהירו את הגורמים שעליהם נסמכה ההנהלה כדי
לקבוע שהאומדנים המעודכנים הינם נאותים יותר ,וכיצד נקבעו האומדנים המעודכנים.
תאגיד בנקאי המיישם תהליך שיטתי צריך לרשום הוצאות בגין הפסדי אשראי המשקפות
שינויים באיכות הנכסים ,כפי שאלה נמדדים בסקירות תקופתיות של תיק האשראי שמבצע
התאגיד הבנקאי .יש לדון בסיבות לשינויים באיכות הנכסים של התאגיד הבנקאי ולהסביר
כיצד שינויים אלה השפיעו על יתרת ההפרשה להפסדי אשראי ועל ההוצאות בגין הפסדי
אשראי .אם ההפסדים ההיסטוריים נראים נמוכים או גבוהים ביחס לרמת יתרת ההפרשה
להפסדי אשראי בתאריך המאזן האחרון המוצג ,יש להסביר את ההבדל .אם התאגיד הבנקאי
שינה את שיטת

העמוד הבא – עמ' 630-3.1
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דוח כספי שנתי

עמ' 661 - 4

חלק ב'  -המאזן )המשך(
סעיף
.45
45א.
45ב.
45ג.
45ד.
45ה.
.46
46א.
.47
47א.
47ב.
.48
.49
.50
.51
51א.
51ב.

מניות הטבה
דיבידנד
הגבלות על חלוקת עודפים וקרנות
הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים
יחס כיסוי הנזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים
יחס המינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
מידע על פעילות חוץ מאזנית לפי מידת הגביה על בסיס מאוחד
התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
אי ודאויות בגין השפעה של הליכי חקיקה ועניינים אחרים
גילוי על חשיפה למבני איגוח של נכסים שהיו בבעלות צדדים אחרים
ערבויות לקופות גמל
שעבודים ותנאים מגבילים
נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה
נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפירעון
שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
שווי הוגן של מכשירים לא פיננסיים

עמוד
663-9
663-9
663-9
663-9.1
663-9.1
663-9.1
663-10
663-11
663-11
663-12
663-12.1
663-13
663-13
663-14
663-16
663-18
663-19

חלק ג'  -דוח רווח והפסד
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
62א.
.63
.64
.65
.66
66א.
.67
.68
.69
.70
.71
71א.

כללי
קיזוז הכנסות והוצאות
השתתפות בהוצאות
הנחיות נוספות לעריכת דוח רווח והפסד
הכנסות מאשראי )לציבור ולממשלה(
בוטל
הכנסות ממזומנים ומפיקדונות בבנקים
הכנסות מאיגרות חוב
הוצאות על פיקדונות
הוצאות על איגרות חוב
בוטל
בוטל
בוטל
בוטל
הכנסות והוצאות ריבית
הוצאות בגין הפסדי אשראי
הכנסות מימון שאינן מריבית
עמלות
בוטל
הכנסות אחרות
משכורות והוצאות נילוות
אחזקה ופחת בניינים וציוד
הפחתות וירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

664-1
664-1
664-1
664-1
664-3
664-5
664-5
664-5
664-6
664-7
664-7
----664-8
664-9
664-9
664-9
664-9
664-10
664-11
664-11
664-12
664-14
664-14

העמוד הבא – עמ' 661-5
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עמ' 663 - 9.1

דוח כספי שנתי

45ג .הלימות הון )Adequacy

א.
ב.

ג.

 (Capitalלפי הוראות המפקח על הבנקים )(11/02

יחסי הון לרכיבי סיכון יחושבו בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר 201-211
בדבר "מדידה והלימות ההון".
תאגיד בנקאי יגלה לכל הפחות את הפרטים הבאים:
) (1תיאור דרישות המפקח על הבנקים להלימות ההון.
) (2ההשפעות האפשריות )או ההשפעות בפועל( של אי עמידה בדרישות אלה.
) (3האם התאגיד עומד בדרישות ההון הסטנדרטיות ו/או בדרישות הספציפיות
שקבע המפקח על הבנקים ,לרבות התייחסות לגורמים הבאים:
) (1הנתונים המפורטים במתכונת ביאור 13ב.
) (2גורמים היכולים להשפיע באופן מהותי על הלימות ההון ,כגון רכיבי
הון הנתונים לתנודתיות.
הגילויים הנדרשים בסעיף זה יינתנו גם בהתייחס לכל חברת בת משמעותית
) (Significantלעניין זה.

45ד .יחס כיסוי הנזילות ) (Liquidity Coverage Ratioלפי הוראות המפקח על הבנקים
א.
ב.

ג.

יחסי כיסוי הנזילות יחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  221בדבר
"יחס כיסוי הנזילות".
תאגיד בנקאי יגלה לכל הפחות את הפרטים הבאים:
) (1תיאור דרישות המפקח על הבנקים ליחס כיסוי הנזילות.
) (2ההשפעות האפשריות )או ההשפעות בפועל( של אי עמידה בדרישות אלה.
) (3האם התאגיד עומד בדרישות שקבע המפקח על הבנקים ,לרבות התייחסות
לגורמים הבאים:
) (1הנתונים המפורטים במתכונת ביאור 13ב.
) (2גורמים היכולים להשפיע באופן מהותי על יחס כיסוי הנזילות.
הגילויים הנדרשים בסעיף זה יינתנו גם בהתייחס:
) (1לתאגיד הבנקאי )לא מאוחד( ,כאשר לפי הוראות ניהול בנקאי תקין התאגיד
הבנקאי נדרש לעמוד ביחס כיסוי נזילות גם על בסיס לא מאוחד.
) (2

לכל חברת בת משמעותית ) (Significantלעניין זה.

45ה .יחס המינוף ) (Leverage Ratioלפי הוראות המפקח על הבנקים
א.
ב.

ג.

יחס המינוף יחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  218בדבר "יחס
מינוף".
תאגיד בנקאי יגלה לכל הפחות את הפרטים הבאים:
) (1תיאור דרישות המפקח על הבנקים ליחס המינוף.
) (2ההשפעות האפשריות )או ההשפעות בפועל( של אי עמידה בדרישות אלה.
) (3האם התאגיד עומד בדרישות שקבע המפקח על הבנקים ,לרבות התייחסות
לגורמים הבאים:
) (1הנתונים המפורטים במתכונת ביאור 13ב.
) (2גורמים היכולים להשפיע באופן מהותי על יחס המינוף.
הגילויים הנדרשים בסעיף זה יינתנו גם בהתייחס לכל חברת בת משמעותית
) (Significantלעניין זה.
העמוד הבא  -עמ' 663-10
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דוח כספי שנתי

עמ' 663 - 10

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 .46בביאור )כדוגמת ביאור  (18יובאו פרטים בדבר עסקאות במכשירים פיננסיים חוץ-
מאזניים בהן הסכום הנקוב מיצג סיכון אשראי ,תוך מיון כלהלן:
אשראי תעודות  -ייכלל אשראי תעודות שנועד למימון יבוא ויצוא של סחורות.
.1
אשראי תעודות בקשר עם יבוא ייכלל כאמור לעיל ,בין אם התאגיד הבנקאי חייב
לשלם למוכר במישרין ובין באמצעות כתב ,אולם זאת רק כאשר התחייבות בתאגיד
הבנקאי מותנית במסירת מסמכים אליו או אל הכתב והמסמכים טרם נתקבלו,
כלומר ,כל עוד ההתחייבות היא תלויה ולא מוחלטת;
ערבויות להבטחת אשראי  -תיכללנה התחייבויות על חשבון לקוחות כלהלן:
.2
)א( ערבות ,כתב שיפוי או התחייבות אחרת לנותן אשראי או למי שנעשה ערב
למילוי התחייבותו של מקבל האשראי ,לרבות ערבויות ליתרות חוב הנובעות
מעסקאות בכרטיסי אשראי שיינתן להן גילוי בנפרד.
)ב( נכיון משנה שלא על ידי בנק ישראל ,אלא אם אין לקונה זכות חזרה על
התאגיד הבנקאי המוכר;
ערבות לטובת ספק שירותים או סחורות להבטחת תשלומים בעד השירותים
)ג(
או הסחורות שהוא מספק;
)ד( ערבות לטובת משכיר ציוד להבטחת תשלומים של שוכר הציוד;
)ה( כאשר תאגידים אחרים משתתפים באחריות לערבות שהוציא התאגיד
הבנקאי יש לכלול בביאור את מלוא סכום הערבות שהוציא התאגיד
הבנקאי ,אולם ניתן לגלות בנפרד את השתתפות האחרים באחריות לערבות;
ערבויות לרוכשי דירות  -יכללו ערבויות שניתנו לרוכשי דירות לפי חוק מכר )דירות(
3.
)הבטחת השקעות של רוכשי דירות( ,התשל"ה ;1974 -
בוטל;
.4
ערבויות אחרות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות  -תיכללנה כל הערבויות
.5
וההתחייבויות האחרות על חשבון לקוחות מסוגים שלא פורטו לעיל;
התחייבויות לתת אשראי שאושר ועדיין לא ניתן  -התחייבויות אלה תוצגנה כאשר
.6
קיימת התחייבות חוזית שלפיה אין התאגיד הבנקאי רשאי לחזור בו מהעמדת
האשראי תוך ציון נפרד של:
)א( מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו;
)ב( יתרות בלתי מנוצלות של מסגרות אשראי בחח"ד;

6א.

התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדיין לא ניתן;
)ג(
)ד( התחייבויות בלתי חוזרות להוצאת ערבויות.
לעניין סעיף  6לעיל מובהר כי נדרש גילוי לכל ההתחייבויות שצוינו בו ,אלא אם
מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
) (1לתאגיד הבנקאי יש שיקול דעת מוחלט בהעמדת אשראי/ערבות;
) (2לתאגיד הבנקאי אין חשיפה לתביעות משפטיות במידה וייסוג מההתקשרות;
) (3קיימת חוות דעת משפטית לקיום האמור לעיל ,לפחות בהתייחס לאבטיפוס
של ההסכמים אשר יוצרים את ההתחייבויות האמורות.
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עמ' 669 -42

דוח כספי שנתי

ביאור 13ב  -הלימות הון ,נזילות ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
 .1הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים
מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  201-211בדבר "מדידה והלימות ההון".
סכומים מדווחים
א .בנתוני המאוחד

31.12.20x0

31.12.20x-1

במיליוני שקלים חדשים
 .1הון לצורך חישוב יחס ההון
הון עצמי רובד  ,1לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים
הון רובד  1נוסף ,לאחר ניכויים
הון רובד  ,2לאחר ניכויים
סה"כ הון כולל
 .2יתרות משוקללות של נכסי סיכון
סיכון אשראי
סיכוני שוק
סיכון תפעולי
סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון
 .3יחס ההון לרכיבי סיכון

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
באחוזים

יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
ב .חברות בת משמעותיות
חברה XXXXX
יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

1

ג .רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון )בנתוני המאוחד(

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
31.12.20x0

31.12.20x-1

במיליוני שקלים חדשים
 .1הון עצמי רובד 1
הון עצמי
הבדלים בין הון עצמי לבין הון עצמי רובד 1
סך הון עצמי רובד  ,1לפני התאמות פיקוחיות וניכויים
התאמות פיקוחיות וניכויים:
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
מיסים נדחים לקבל
השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור
1
התאמות פיקוחיות וניכויים אחרים  -הון עצמי רובד 1
סך הכל התאמות פיקוחיות וניכויים – הון עצמי רובד 1
סך הכל הון עצמי רובד  ,1לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים
1

 .2הון רובד  1נוסף
הון רובד  1נוסף :מכשירים ועודפים ,לפני ניכויים
1
סך הכל ניכויים – הון רובד  1נוסף
סך הכל הון רובד  1נוסף ,לאחר ניכויים

1

 .3הון רובד 2
הון רובד  :2מכשירים ,לפני ניכויים
הון רובד  :2הפרשות להפסדי אשראי ,לפני ניכויים
סך הון רובד  ,2לפני ניכויים
ניכויים:
1
סך הכל ניכויים – הון רובד 2
סך הכל הון רובד 2

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

0
0

0
0



הערה :התאמות פיקוחיות וניכויים בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  202בדבר "מדידה והלימות הון – ההון הפיקוחי" )להלן
– הוראה .(202
 1פרט אם מהותי.

העמוד הבא – עמ'669-43
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דוח כספי שנתי

 .2יחס כיסוי נזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים*
מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  221בדבר יחס כיסוי נזילות

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום
א .בנתוני המאוחד

31.12.20x0

31.12.20x-1

באחוזים
יחס כיסוי הנזילות
יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
ב .בנתוני התאגיד הבנקאי**
יחס כיסוי הנזילות
יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
ג .חברות בת משמעותיות
יחס כיסוי הנזילות
יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

*

* המידע יוצג במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח
** גילוי זה ינתן כאשר לפי התאגיד הבנקאי נדרש לשמור גם על יחס כיסוי נזילות מזערי על בסיס לא מאוחד לפי הוראות ניהול בנקאי תקין.


 .3יחס מינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר יחס מינוף

א .בנתוני המאוחד
הון רובד 1
סך החשיפות
יחס המינוף
יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

31.12.20x0

31.12.20x-1

0
0
0%
0%

0
0
0%
0%

ב .חברות בת משמעותיות
יחס המינוף
יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

0%
0%

0%
0%

ביאור  – 14שעבודים ,תנאים מגבילים ובטחונות
א .יינתן גילוי בדבר נכסים לגביהם ניתן שעבוד על ידי התאגיד הבנקאי .הגילוי יכלול את
הפרטים כדלקמן :סוג השעבוד ,סוג העדיפות שלו ,סוג הנכס המשועבד ,ערכו בספרי
התאגיד הבנקאי וסכומי ההתחייבויות לתאריך המאזן אשר השעבוד מבטיח.
ב .יינתנו פרטים בדבר נכסים לגביהם ניתנו זכויות קיזוז או הגבלה אחרת ,לרבות זכויות
קיזוז או זכות אחרת שניתנה לתאגידים בנקאיים בגין חבויות של חברות בת ושל
אחרים לאותם תאגידים בנקאיים ולמעט זכות קיזוז כנגד חבות של התאגיד הבנקאי
עצמו למי שמחזיק באותו נכס.
ג .נילווה להתחייבות תנאי המגביל את התאגיד הבנקאי בשימוש בנכסיו ,בקבלת אשראי
או בפעולות אחרות ,יפורט התנאי.
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הוראות מעבר לשנת 2014
לעניין דוח הדירקטוריון ,סקירת ההנהלה ,הצהרה לגבי גילוי ,דוח הדירקטוריון וההנהלה על אחריותם
לדוח השנתי והדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי )חכ"א( נקבעו להלן
הוראות מעבר ספציפיות .עם זאת מומלץ ליישם את מתכונת הקבע של ההוראות לגבי דוחות שיצאו
לאחר פרסום הוראות אלה.
מובהר כי הוראות המעבר המפורטות להלן יחולו בשינויים המחויבים לגבי דוח רבעוני של תאגידים
בנקאיים וחכ"א המתפרסם בשנת .2015

א .דוח שנתי של תאגיד בנקאי
הקדמת מועד פרסום דוחות לציבור
.1

פרסום דוחות שנתיים על ידי תאגיד בנקאי העומד בראש קבוצה בנקאית – הדוח לציבור לשנת
 2013יפורסם עד ליום  ,20.3.2014הדוח לציבור לשנת  2014יפורסם עד ליום  10.3.2015והדוח
לציבור לשנת  2015ואילך יפורסם לא יאוחר מחודשיים מתאריך המאזן.

.2

פרסום דוחות רבעוניים – הדוחות הרבעוניים של התאגידים הבנקאיים ושל חברות כרטיסי
אשראי בשנת  2014יפורסמו לא יאוחר מתוך  55ימים מתאריך המאזן ,בשנת  2015לא יאוחר
מתוך  50ימים מתאריך המאזן ובשנת  2016ואילך לא יאוחר מתוך  45ימים מתאריך המאזן.

דוח הדירקטוריון
הוראת שעה  -יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי של דרישות הגילוי
המפורטות בנדבך  3של באזל )עמודים (694A-1-42

.3

במסגרת הגילוי על ההון )עמ'  ,(694A-6תאגיד בנקאי וחכ"א )להלן – תאגיד בנקאי( נדרשים
לתת גילוי החל מיום  ,1.1.2014בין היתר ,על:

.4

א.

המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחי שהונפקו )עמ'  ,694A-6סעיף א(.

ב.

הרכב ההון הפיקוחי )עמ'  ,694A-6סעיף ד.(.

בתקופות בשנים  2014-2018תאגיד בנקאי ייתן גילוי על המאפיינים העיקריים של מכשירי הון
פיקוחי שהונפקו ועל הרכב ההון הפיקוחי ,בתדירות ובמיקום שנקבעו בהוראת השעה .הגילוי
האמור יינתן בהתאם למתכונת הוראת המעבר במקום המתכונת שנקבעה בהוראת השעה,
כמפורט להלן:
א.

המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ,לרבות מכשירי הון הקיימים
בתקופות המעבר ומופחתים בהדרגה ,בהתאם לטבלה המוצגת בנספח א'.

ב.
.5

הרכב ההון הפיקוחי הכולל ,בין היתר ,מכשירי הון ,התאמות פיקוחיות וניכויים מההון
הקיימים בתקופת המעבר ,בהתאם לטבלה המוצגת בנספח ב'.

גילוי בגין תגמול – בדוח לשנת  2014אין צורך לתת גילוי למספרי השוואה לגבי נתונים כמותיים
שנדרשים כתוצאה מדרישות הגילוי.

.6

גילוי בגין יחס כיסוי נזילות ויחס מינוף:
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הוראה זו תחול מיום  .1.4.2015אין צורך לתת גילוי למספרי השוואה שנדרשים
לראשונה כתוצאה מיישום הוראה זו.

ב.

תאגיד בנקאי יכלול בדוחות לשנת  2014ובדוחות לרבעון הראשון של שנת  2015גילוי
איכותי על יחס כיסוי הנזילות הנדרש על ידי המפקח על הבנקים.

ג.
.7

תאגיד בנקאי וחברת כרטיסי אשראי יכללו בדוחות לשנת  2014ובדוחות לרבעון הראשון
של שנת  2015גילוי איכותי על יחס כיסוי הנזילות הנדרש על ידי המפקח על הבנקים.

גילוי על הגדלת יעד הון עצמי רובד  1ויעד ההון הכולל בגין הלוואות לדיור :תאגיד בנקאי יכלול
בדוחות לשנת  ,2014גילוי לגבי יחס ההון המזערי שיחול מיום  ,1.1.2015כתוצאה מיישום

התיקון להוראת ניהול בנקאי תקין  329בדבר "מגבלות למתן הלוואות לדיור" .בהתאם להוראת
ניהול בנקאי תקין זו ,יש להגדיל את יעד הון עצמי רובד  1ויעד ההון הכולל בשיעור המבטא 1%
מיתרת ההלוואות לדיור בשיעורים רבעוניים שווים החל מיום  1.1.2015ועד ליום .1.1.2017
פרסום נתונים בדוח הדירקטוריון
.8
כאשר נדרשים נתונים בדוח הדירקטוריון לגביהם נקבעו הוראות מעבר בדבר פרסום נתונים
בדוחות הכספיים או בסקירת ההנהלה ,יחולו אותן הוראות מעבר גם על פרסום נתונים אלה
בדוח הדירקטוריון.
הוראת שעה בדבר תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון )עמודים
(696-1-15
.9

יש לפנות אל המפקח על הבנקים לקבלת הנחיה מקדמית בכל מקרה שבו נדרש לפי סעיף )13ב(
לתוספת להוראת השעה לתת גילוי בדוח לציבור לשם של לקוח.

.10

תאגיד בנקאי רשאי לא לתת את הגילוי שנדרש לפי סעיף )26ד( ו)26 -ה( בתוספת להוראת השעה.

הוראת שעה בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד בנקאי )עמודים (697A-1-4
.11

תאגיד בנקאי רשאי לא לתת בדוח לשנת  2014ובדוחות רבעוניים בשנת  ,2015את הגילוי שנדרש
בהוראת השעה ,אם הוא כלל בדוח התקופתי שלו לשנת  2014גילוי בהתאם להנחיית הגילוי של
רשות ניירות ערך מיום  12.9.12בדבר שאלון ממשל תאגידי.

סקירת ההנהלה
חשיפה לשינויים בשיעורי ריבית
.12

תאגיד בנקאי לא נדרש לסווג מכשיר פיננסי כמכשיר פיננסי מורכב ,אם הוא מסוגל לשקף באופן
סביר את החשיפה לריבית שלו באמצעות גילוי על התקופות שנותרו לפירעון תזרימי המזומנים
בגינו .לדוגמה ,תאגיד בנקאי לא נדרש לסווג כמכשיר פיננסי מורכב ,מכשיר פיננסי שיש לו
רכיבים אופציונליים משובצים מהותיים ,אשר לא נדרש להפרידם לפי חלק א' 1להוראות
הדיווח לציבור ,אם הוא מסוגל לשקף באופן סביר את החשיפה לריבית של מכשיר זה באמצעות
פריסה של העסקאות על פי מועדי הפירעון ,ולצורך כך הוא מפריד ,לצורך הגילוי על החשיפה
לשינויים בשיעורי ריבית ,את מרכיב האופציה ממכשירים אלו .במקרה כאמור הבנק יטפל
לצורך תוספת ד' באופציה שהופרדה ובמכשיר המארח כאילו שהיו מכשירים העומדים בפני
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עצמם ,ויתן גילוי נפרד שיבהיר אלו מכשירים טופלו כאמור ,ואם מהותי ,מה היתה ההשפעה של
טיפול זה על השווי ההוגן ועל המח"מ האפקטיבי בכל מגזר הצמדה.
הצהרה לגבי גילוי ,דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
.13

כאשר המפקח על הבנקים קבע לתאגיד בנקאי הוראות מעבר ספציפיות לגבי יישום הוראה 305
לניהול בנקאי תקין "חשבונאי ראשי" ,התאגיד יפנה למפקח על הבנקים לקבלת הנחיות בדבר
החתימה הנדרשת על ההצהרה לגבי גילוי ועל דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית
על דיווח כספי.

דוחות כספיים של תאגיד בנקאי
הלימות הון ,נזילות ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
.14

במסגרת הביאור על הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים בדוחות הכספיים השנתיים
והרבעוניים בשנת  2014יתווסף לגילוי על מספרי השוואה לתקופות קודמות ,הערוכים בהתאם
להוראות באזל  IIכפי שאומצו על ידי המפקח על הבנקים ,גילוי על מספרי השוואה מבוקרים
ליום  1.1.2014הערוכים בהתאם להוראות באזל  .IIIבנוסף ,יש להתייחס להשפעה על יחס ההון
הנובעת מהמעבר להוראות באזל  ,IIIכפי שאומצו על ידי המפקח על הבנקים.

.15

בדוחות שנתיים ורבעוניים בשנים  ,2014-2018תאגיד בנקאי ייתן גילוי על השפעת הוראות
המעבר בהוראת ניהול בנקאי  202בדבר "מדידה והלימות הון – ההון הפיקוחי" על יחס הון
עצמי רובד .1

.16

החל מיום  1.1.2015תאגיד בנקאי יתאים את הגילוי על יחס ההון המזערי לדרישות הנובעות
מיישום התיקון להוראת ניהול בנקאי תקין  329בדבר "מגבלות למתן הלוואות לדיור".

.17

החל מיום  ,1.4.2015על תאגיד בנקאי לתת גילוי ליחס כיסוי נזילות וליחס מינוף.

.18

בהתאם לכך:
א.

הגילוי בדוחות הרבעוניים לשנת  2014יוצג בהתאם למתכונת בנספח ג'.

ב.

הגילוי בדוח לשנת  2014יוצג בהתאם למתכונת בנספח ד'.

ג.

הגילוי בדוחות הרבעוניים לרבעון השני לשנת  2015יוצג בהתאם למתכונת בנספח ה'.
הגילוי בדוחות רבעוניים אחרים בשנת  2015יוצגו בעקביות ,בשינויים המחויבים .הגילוי
בדוח לשנת  2015יוצג בעקביות ,בשינויים המחויבים ,ובתוספת המידע הנדרש על בסיס
שנתי במתכונת הביאור בהוראות הדיווח לציבור.

עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי
.19

תאגיד בנקאי אינו נדרש לכלול מספרי השוואה לשנים קודמות )לרבות מספרי השוואה
לרבעונים קודמים( ,לגבי גילוי שנדרש לראשונה לפי הוראה זו .מובהר כי אפשרות זו תקפה
לגילויים הבאים בלבד בדוח של תאגיד בנקאי:
א.

הגילויים הנדרשים לפי סעיפים 30ג.א30 ,8.ג.ב 12.ולפי סעיף 30ג.ב 13.הנוגעים לארגון
מחדש של חובות בעייתיים.
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עמ' 674 -4

הגילוי הנדרש בתוספת ו' לסקירת ההנהלה בדבר "סיכון אשראי לפי ענפי משק" על סיכון
אשראי בדירוג ביצועי אשראי.

תקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSמסוימים:
תקן חשבונאות בינלאומי  28בדבר השקעות בחברות כלולות  -מדיניות חשבונאית בנושאים בליבת
העסק הבנקאי של חברות כלולות ריאליות
.20

למרות האמור בתקן חשבונאות בינלאומי  28בדבר "השקעות בחברות כלולות" תאגיד בנקאי
רשאי בשנים  2014ו ,2015-משיקולים פרקטיים ,לא לבצע תיאומים למדיניות חשבונאית,
המתייחסת לנושאים בליבת העסק הבנקאי ,שיושמה על ידי חברה כלולה ריאלית ,הנדרשים כדי
שהמדיניות החשבונאית של החברה הכלולה בנושאים אלה תהיה תואמת לזו של התאגיד
הבנקאי .תאגיד בנקאי הפועל לפי סעיף זה ייתן לכך גילוי.

.21

לעניין סעיף  20מובהר כי:
א.

סעיף זה יחול רק על חברה כלולה ריאלית העורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני
דיווח כספי בינלאומיים.

נושאים בליבת העסק הבנקאי – נושאים שבהם טרם אומצו בהוראות הדיווח לציבור
ב.
תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.
מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא
ומדידת הכנסות ריבית
.22

ההוראות שנקבעו בחוזר בדבר מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי

החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית ,הקשורות למתכונת
דוח רווח והפסד ,ייושמו למפרע החל מהדוח לציבור לרבעון הראשון של שנת  2012ואילך.
התיקונים שנקבעו בחוזר זה ,הקשורים לאימוץ כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא
מדידת הכנסות ריבית ,ייושמו בדרך של מכאן ואילך על עסקאות שנוצרו או חודשו החל מיום
 1.1.2014ואילך.
תאגיד בנקאי יתן גילוי בדוחות כספיים רבעוניים ושנתיים בשנת  2014להשפעה של יישום סעיף
זה על הכנסות הריבית נטו ,ההכנסות שאינן מריבית והרווח הנקי.
22א .הכנסות מעמלות פירעון מוקדם שנוצרו לפני יום  1.1.2014תמשכנה להיות מטופלות חשבונאית
לפי הוראות הדיווח לציבור שהיו בתוקף עד ליום .31.12.2013
22ב .תאגיד בנקאי שאינו ערוך לקבוע האם שינוי בתנאי הלוואה ,שאינו מהווה ארגון מחדש של חוב
בעייתי ,נחשב לשינוי שאינו מינורי בהתאם למבחן הכמותי המפורט בסעיף 10.7.11א להוראות
הדיווח לציבור ,רשאי:

א.

לגבי הלוואות שבהן בוצע שינוי במטבע ההלוואה – לקבוע מדיניות חשבונאית כי שינוי זה
יחשב שינוי שאינו מינורי.

ב.

לגבי הלוואות אחרות  -להשתמש באומדנים סבירים למבחן הכמותי האמור ,שאינם
כרוכים בחישוב מדויק של ערך נוכחי ,תוך קביעת מקדמי ביטחון שיבטיחו שהטיפול
החשבונאי יהיה זהיר .תאגיד בנקאי ישמור תיעוד המראה כי טיפול חשבונאי זה עומד
מכל הבחינות המהותיות בהוראות סעיף 10א.
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עמ' 674 -29

 .2יחס כיסוי נזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים
מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  221בדבר יחס כיסוי נזילות

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

א .בנתוני המאוחד*

30.6.2015

יחס כיסוי הנזילות
יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
ב .בנתוני התאגיד הבנקאי***
יחס כיסוי הנזילות
**
יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
ג .חברות בת משמעותיות
יחס כיסוי הנזילות
**
יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
**

באחוזים
0%
0%
0%
0%
0%
0%

*

.

* המידע יוצג במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות חודשיות במשך הרבעון המדווח.
** יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים יגדל באופן הדרגתי עד לשיעור  100%ביום .1.1.2017
*** גילוי זה ינתן כאשר לפי התאגיד הבנקאי נדרש לשמור גם על יחס כיסוי נזילות מזערי על בסיס לא מאוחד לפי הוראות ניהול בנקאי תקין .המידע
יוצג במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח.

 .3יחס מינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר יחס מינוף
א .בנתוני המאוחד
הון רובד 1
סך החשיפות

ליום 30.6.2015

במיליוני ש"ח
0
0

יחס המינוף
יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים*

באחוזים
0%
0%

ב .חברות בת משמעותיות
יחס המינוף
יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים*

0%
0%

* תאגיד בנקאי נדרש לעמוד ביחס המינוף המזערי שנדרש על ידי המפקח על הבנקים החל מיום .1.1.2018
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עמ' 680 - 2

עקרונות לעריכת הדוח
דוח רבעוני ייערך בהתאם לכללי החשבונאות שנקבעו בהוראות המפקח בדבר עריכת דוח
א.
.4
כספי שנתי של תאגיד בנקאי תוך שינויים המתחייבים מהעניין ובהתאם לעקרונות
החשבונאים המקובלים לעניין דיווח כספי לתקופות ביניים ,וכללי הדיווח שנקבעו
בהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.
כללי ההכרה ,המדידה והגילוי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי  ,34בדבר "דיווח כספי
לתקופות ביניים" ,לרבות ההבהרות המתייחסות אליו שפורסמו על ידי הוועדה
לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי )להלן בהוראה זו – תקן  ,(34יחולו על דוח רבעוני
של תאגיד בנקאי ,למעט:
) (1דוגמאות לכללי הכרה ומדידה שצוינו בנספחים ב' ו-ג' לתקן  34הקשורים לנושאים
שבהם לא אומצו תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.
) (2סעיפים  12ו)16 -ז( בתקן .34
הדוח הכספי הרבעוני ייערך על בסיס סכומים מדווחים בהתאם לאמור בסעיף 4
ב.
להוראות בדבר עריכת דוח כספי שנתי של תאגיד בנקאי.
עורך התאגיד הבנקאי דוח שנתי מאוחד ,אין חובה לפרסם דוח רבעוני של התאגיד
ג.
הבנקאי.
ד .הדוח הרבעוני יערך בהתאם למתכונת המינימלית המפורטת בהוראות אלה .בנוסף ,תאגיד
בנקאי יבחן בכל מועד דיווח האם חלו שינויים מהותיים במידע לגבי סיכון אשראי ולגבי
סיכונים אחרים שלא נכלל במתכונת המינימלית )לדוגמא ,ביאור על אשראי לציבור ,סיכון
אשראי לפי גודל לווה( ,לעומת המידע שנכלל בדוח השנתי ,המצדיקים הכללת ביאור בנושא
בדוח הכספי הרבעוני.
ה .בוטל.
האמור בהוראות אלה אינו גורע מהחובה לקיים הוראות אחרות החלות בנושאים אלה ,לרבות
ו.
פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל .1970 -
דוח דירקטוריון רבעוני
דוח דירקטוריון רבעוני יכלול הסברים ביחס להתפתחויות מהותיות בעסקי התאגיד הבנקאי
.5
וחברות הבת שלו ,שינויים מהותיים במצבו ליום המאזן לעומת דוח הדירקטוריון הקודם
והתייחסות לאירועים שחלו לאחר תאריך הדוח הכספי ואשר עשויים לגרום לשינויים מהותיים
במצבו העסקי .האמור לעיל יתייחס לנושאים אלה:
א (1) .התפתחויות בהכנסות ,בהוצאות ובהפרשה למס לרבות חלקה של הקבוצה ברווחי
חברות כלולות;
) (2התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות )לרבות התחייבויות תלויות( של הקבוצה;
) (3התפתחויות בשיעורי הכנסה והוצאה ,במירווחים ובחשיפה לסיכונים ,תוך
התייחסות ספציפית לתמורות שחלו בסעיפים ובמגזרי הפעילות השונים;
ב .השינויים באמצעים ההוניים ,בתשואה להון )על בסיס שנתי אפקטיבי( ,ביחס ההון לרכיבי
סיכון ,ביחס כיסוי הנזילות וביחס המינוף;
ב .1התפתחויות בפעילות מגזרי פעילות;
העמוד הבא – עמ' 680-3
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עמ' 680 - 3.2

סקירת הנהלה רבעונית
סקירת ההנהלה הרבעונית תיערך במתכונת הדוגמאות המצורפות כדלקמן ,תוך הסתמכות על
.6
הנתונים הכלולים בדוח הכספי הרבעוני ונתונים נוספים לפי הצורך:
תוספת א'  -שיעורי הכנסות והוצאות ריבית וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית.
תוספת ב'  -החשיפה לשינויים בשערי הריבית על בסיס מאוחד.
תוספת ג'  -סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד.
תוספת ד'  -חשיפה למדינות זרות על בסיס מאוחד.
הצהרה לגבי גילוי
6א .נוסח ההצהרה הרבעוני לגבי גילוי ייעשה לפי מתכונת הדוגמא בעמודים  680-10.3עד
.680-10.4
תמצית הדוח הכספי הרבעוני
תמצית הדוח הכספי הרבעוני תכלול תמצית דוחות כספיים רבעוניים וביאורים לדוחות
.7
הכספיים הרבעוניים במתכונת הדוגמאות המצורפות כדלקמן .תמצית הדוח הכספי הרבעוני
תכלול ביאורים תמציתיים נבחרים נוספים בהתאם לכללים שנקבעו בתקן .34
תוספת א' – תמצית דוחות כספיים רבעוניים לדוגמא
א' – 1תמצית מאזן;
א' - 2תמצית דוח רווח והפסד;
א' - 3תמצית דוח על שינויים בהון העצמי;
א' - 4תמצית דוח על תזרימי מזומנים  -בנק;
א' - 5תמצית דוח על תזרימי מזומנים  -תאגיד בנקאי מיוחד;
תוספת ב' – ביאורים לדוגמא לדוחות כספיים רבעוניים
השקעות בניירות ערך
1סיכון אשראי ,אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי
-2
2א -פיקדונות הציבור
הלימות הון ,נזילות ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
-3
נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה
4התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות:
-5
א .מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
ב .התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות
פעילות במכשירים נגזרים – היקף ,סיכוני אשראי ומועדי פרעון:
-6
א .היקף הפעילות על בסיס מאוחד;
ב .סיכוני אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה על בסיס מאוחד;
ג .פירוט מועדי פרעון – סכומים נקובים :יתרות על בסיס מאוחד;
 - 7יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים;
7א -פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה;
7ב  -שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה ;3
7ג -מידע כמותי על פריטים הנמדדים בשווי הוגן שנכללו ברמה ;3
 - 8הכנסות והוצאות ריבית;
 - 9הכנסות מימון שאינן מריבית;
 - 10מגזרי פעילות; יש לתאר את השינויים מאז הדוח השנתי האחרון בבסיס הפילוח
למגזרים או בסיס מדידת תוצאות מגזר .מובהר כי האמור בסעיף .79י .להוראות הדיווח
לציבור – דוח כספי שנתי ,חל גם על דוחות רבעוניים.
 -11רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר.
הדוגמאות הנ"ל הן לרבעון השני של השנה.

העמוד הבא – עמ' 680-4
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עמ' 680 - 6




תוספת
א'

-

ב'
ג'
ד'

-

תוספת
א'1
א'2
א'3
א'4
א'5
ביאור

-

1
2
2א
3

-

4
5
5א
5ב
6
6א
6ב

-

6ג
7
7א
7ב

-

רשימת תוספות וביאורים לדוגמה
תיאור 

עמוד 

סקירת הנהלה רבעונית לדוגמה
שיעורי הכנסות והוצאות ריבית וניתוח השינויים
בהכנסות והוצאות ריבית
החשיפה לשינויים בשערי ריבית
סיכון האשראי הכולל לפי ענפי המשק על בסיס מאוחד
חשיפה למדינות זרות
הצהרה לגבי גילוי
דוח רואה החשבון המבקר
תמצית דוחות כספיים רבעוניים לדוגמה
תמצית מאזן
תמצית דוח רווח והפסד
תמצית דוח על שינויים בהון העצמי
תמצית דוח על תזרימי מזומנים – בנק
תמצית דוח על תזרימי מזומנים  -תאגיד בנקאי מיוחד

680-7
680-10.1
680-10.2
680-10.2.3
680-10.3
680-10.5
680-11
680-12
680-13
680-14
680-15

ביאורים תמציתיים מסוימים לדוגמה לדוחות הכספיים
הרבעוניים
680-16
השקעות בניירות ערך
680-17
סיכון אשראי ,אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי
680-17.7
פיקדונות הציבור
680-18
הלימות הון ,נזילות ומינוף לפי הוראות המפקח על
הבנקים
680-19
נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה
התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות:
680-20
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
680-20
התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות
פעילות במכשירים נגזרים – היקף ,סיכוני אשראי ומועדי פרעון:
680-21
היקף הפעילות על בסיס מאוחד
680-22
סיכוני אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי
לחוזה
680-22
פירוט מועדי פרעון – סכומים נקובים
680-22.1
יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
680-22.2
פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה
680-22.4
שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר
ונשנה שנכללו ברמה 3

7ג

-

מידע כמותי על פריטים הנמדדים בשווי הוגן שנכללו
ברמה 3

680-22.10

8
9
10
11

-

הכנסות והוצאות ריבית
הכנסות מימון שאינן מריבית
מגזרי פעילות
רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר

680-23
680-23.1
680-25
680-26
העמוד הבא – עמ' 680-7
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עמ' 680 -18

דוח רבעוני של תאגיד בנקאי

ביאור  - 3הלימות הון ,נזילות ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
סכומים מדווחים

.1

הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים

מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  201-211בדבר "מדידה והלימות ההון".

א .בנתוני המאוחד

30.6.20x0

31.12.20x-1

30.6.20x-1

מבוקר

בלתי מבוקר
במיליוני שקלים חדשים
 .1הון לצורך חישוב יחס ההון
הון עצמי רובד  ,1לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים
הון רובד  1נוסף ,לאחר ניכויים
הון רובד  ,2לאחר ניכויים
סה"כ הון כולל

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

 .2יתרות משוקללות של נכסי סיכון
סיכון אשראי
סיכוני שוק
סיכון תפעולי
סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

 .3יחס ההון לרכיבי סיכון

.2

יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

0%
0%
0%
0%

ב .חברות בת משמעותיות
חברה XXXXX
יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

0%
0%
0%
0%

באחוזים
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

יחס כיסוי נזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים*

מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  221בדבר יחס כיסוי נזילות

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום
30.6.20x0

31.12.20x-1

30.6.20x-1

בלתי מבוקר

ח

א .בנתוני המאוחד
יחס כיסוי הנזילות
יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
ב .בנתוני התאגיד הבנקאי**
יחס כיסוי הנזילות
יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
ג .חברת בת משמעותית
יחס כיסוי הנזילות
יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

מבוקר
באחוזים
0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

* המידע יוצג במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח
** גילוי זה ינתן כאשר לפי התאגיד הבנקאי נדרש לשמור גם על יחס כיסוי נזילות מזערי על בסיס לא מאוחד לפי הוראות ניהול בנקאי תקין.

.3

יחס המינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים

מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  218בדבר יחס מינוף
א .בנתוני המאוחד
30.6.20x0

30.6.20x-1

31.12.20x-1

מבוקר

הון רובד 1
סך החשיפות
יחס המינוף
יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

0
0
0%
0%

ב .חברות בת משמעותיות
חברה XXXXX
יחס המינוף
יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

0%
0%

בלתי מבוקר
במיליוני שקלים חדשים/באחוזים
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%
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)י(

עמ' 691B – 3

מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם ,לרבות:
) (1הנפקות הון;
) (2חלוקת דיבידנד;
) (3השפעת שיטת הטיפול בפעילויות חוץ שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות של
חכ"א על ההון העצמי;

)יא( תיאור עקרונות ניהול הסיכונים של החברה לרבות מגמת ההתפתחות ,המדיניות והבקרה על
יישומה .בדיווח תיכלל התייחסות לפחות להתפתחות מדדי הסיכון השונים ,לרבות הבאים:
) (1יחס ההון לרכיבי הסיכון; אם נקבע לחכ"א יחס הון מזערי גבוה מ ,9% -בין על פי דרישת
המפקח ובין על פי החלטת חכ"א ,יש לציין את היחס שנקבע ונסיבות קביעתו;
)1א( יחס המינוף; אם נקבע לחכ"א יחס מינוף מזערי גבוה מיחס מינוף שנקבע בסעיף  7בהוראת
ניהול בנקאי תקין מספר  218בדבר "יחס מינוף" ,בין על פי דרישת המפקח ובין על פי החלטת
חכ"א ,יש לציין את היחס שנקבע ונסיבות קביעתו;
) (2ההוצאה בגין נזקים משימוש בכרטיסי אשראי ביחס לנפח הפעילות בהם;
)2א( סיכון אשראי:
)א( שיעור יתרת חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין פעילות
בכרטיסי אשראי;
)ב( שיעור יתרת חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי שאינם פגומים שנמצאים בפיגור של
 90ימים או יותר מיתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי;
)ג( שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת
החייבים בגין פעילות כרטיסי אשראי;
)ד( שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת
חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי;
)ד (1שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי,
מיתרת חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי בתוספת יתרת חייבים בגין פעילות
בכרטיסי אשראי אשר בפיגור של  90ימים או יותר;
)ה( שיעור סיכון אשראי בעייתי מסיכון אשראי כולל;
)ו( שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין פעילות
בכרטיסי אשראי;
)ז( שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מהיתרה הממוצעת של
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי;
)ח( שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת ההפרשה

) (3

להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי.
לעניין סעיף זה ,יתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי תחושב לפי יתרת החוב
הרשומה של החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי.
יכלל דיון נפרד ,בהתאם למהותיות ,ביחסים אלו לגבי יתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי
אשראי שאינה בערבות בנקים ,תוך הבחנה בין סיכון אשראי בגין אנשים פרטיים לבין סיכון
אשראי מסחרי.
יפורטו יתרות סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים לפי מתכונת הלוח בנספח ב'.
לעניין זה" :נכסים שאינם מבצעים" – חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית ונכסים
שהתקבלו בגין אשראים שסולקו.
העמוד הבא  -עמ' 691B-3.1
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עמ' 691B – 3.1

)3א( יש להתייחס בדיון ,בין היתר ,אל שינויים מתקופת דיווח אחת לתקופת דיווח שניה בכל אחד
מרכיבי ההפרשה להפסדי אשראי )ראה סעיף 29ג .3.בפרק על דוח כספי של תאגיד בנקאי(.
יש לדון במידה שבה הפסדי האשראי בפועל היו שונים מהאומדנים המקוריים .הסיבות
לשינויים באומדנים של הנהלת החכ"א יבהירו את הגורמים שעליהם נסמכה ההנהלה כדי
לקבוע שהאומדנים המעודכנים הינם נאותים יותר ,וכיצד נקבעו האומדנים המעודכנים.
חכ"א המיישמת תהליך שיטתי צריכה לרשום הוצאות בגין הפסדי אשראי המשקפות
שינויים באיכות הנכסים ,כפי שאלה נמדדים בסקירות תקופתיות של תיק האשראי
שמבצעת החכ"א .יש לדון בסיבות לשינויים באיכות הנכסים של החכ"א ולהסביר כיצד
שינויים אלה השפיעו על יתרת ההפרשה להפסדי אשראי ועל ההוצאות בגין הפסדי אשראי.
אם ההפסדים ההיסטוריים נראים נמוכים או גבוהים ביחס לרמת יתרת ההפרשה להפסדי
אשראי בתאריך המאזן האחרון המוצג ,יש להסביר את ההבדל .אם חכ"א שינתה את שיטת
קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ,יש להסביר את הבסיס לשינוי שיטת קביעת ההפרשה ואת
ההשלכות של השינוי שבוצע.
) (4החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ,בהתאם לנדרש בסעיף ).2יא( (4).בהוראות הדיווח
לציבור בדבר דוח דירקטוריון של תאגיד בנקאי ,לפי הדוגמה בנספח א' 2בעמוד ;630-8
) (5החשיפה לשינויים בשערי מטבעות חוץ;
)) (6א( מצב ההצמדה והתקופות לפרעון של הנכסים וההתחייבויות ,לרבות ההתפתחות הצפויה

) (7

במצב ההצמדה ובמטבעות חוץ עיקריים ,לפי התקופות לפרעון הנותרות; בין היתר יש
לתת גילוי המתייחס להשפעה של שינויים קטנים במחירים על הסכומים החוץ מאזניים
המוצגים בגין אופציות המשפיעות על בסיסי ההצמדה ועל התקופות לפרעון ,ועל מידת
הרלבנטיות של סכומים אלה במידה ויחול שינוי מהותי במחירים.
)ב( דיון על מצב הנזילות לטווח קצר )עד  12חודש( ולטווח ארוך ,תוך התייחסות לאיסורים
או מגבלות משמעותיות אחרות על העברת כספים בתוך הקבוצה ,דיון על מדיניות
ההנהלה לגיוס מקורות ועל השפעת אירועים כגון :הורדת או העלאת שעורי נזילות
והכנסת כלים מוניטריים חדשים ,על פעילות חכ"א ותוצאותיה העסקיות;
תידון ההשפעה של יחסי גידור ושל עסקאות אחרות במכשירים נגזרים ,על החשיפה
לשינויים בשיעורי הריבית ,ועל החשיפה לשינויים בשערי מטבעות חוץ;

)יב(

בוטל.

העמוד הבא  -עמ' 691B-3.2
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הוראות שעה  -חכ"א  -דוח כספי שנתי

עמ' 691F – 1

תוכן העניינים
דוחות כספיים שנתיים לדוגמה:
עמוד

תיאור
דוח רואה החשבון המבקר  -בקרה פנימית על דיווח כספי

691F – 3

דוח רואה החשבון המבקר -דוחות כספיים שנתיים
מאזנים של החברה וחברות מאוחדות שלה
דוחות רווח והפסד של החברה וחברות מאוחדות שלה
דוח על הרווח הכולל
דוחות על השינויים בהון העצמי
דוחות על תזרימי המזומנים של החברה וחברות מאוחדות שלה

691F - 3.2

691F - 4
691F - 5
691F – 6

691F - 6
691F - 7

ביאורים לדוחות הכספיים:
ביאור
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

תיאור
כללי
כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית
מזומנים ופיקדונות בבנקים
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
הפרשה להפסדי אשראי
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני לפי גודל החבות של הלווה
ניירות ערך
השקעות בחברות מוחזקות )במאוחד  -כלולות(
בניינים וציוד
נכסים אחרים
אשראי מתאגידים בנקאיים
זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
התחייבויות אחרות

15

הון עצמי
א .הרכב
ב .הלימות הון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
שעבודים ותנאים מגבילים
זכויות עובדים
עסקאות תשלום מבוסס מניות
נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה -מאוחד
נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופה לפרעון -מאוחד
התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
מכשירים נגזרים ופעילויות גידור
יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )במאוחד(
בעלי עניין וצדדים קשורים של חברת כרטיסי אשראי והחברות המאוחדות שלה
הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

16
17
17א
18
19
20
20א,ב
20ג
21
22

691F - 10
691F - 10
691F - 11
691F - 11
691F - 12
691F - 13
691F - 14
691F - 14
691F - 15
691F - 18
691F - 19
691F - 19
691F - 20
691F - 20
691F - 21
691F - 21
691F - 22
691F - 22
691F - 22
691F - 23
691F - 24
691F - 24
691F - 25
691F - 25
691F - 26
691F - 31

העמוד הבא  -עמ' 691F-2
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עמ' 691F – 21

הוראות שעה  -חכ"א -דוח כספי שנתי

ביאור  - 15הון עצמי

א .הרכב:
יחולו דרישות הגילוי כפי שנקבעו בסעיף  43להוראות הדיווח הציבור לגבי ההון.
הלימות הון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
ב.
 .1הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים)(1

) (1מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  201-211בדבר "מדידה והלימות ההון".
סכומים מדווחים

1

א .בנתוני המאוחד

31.12.20x-1

31.12.20x0

במיליוני שקלים חדשים
 .1הון לצורך חישוב יחס ההון
הון עצמי רובד  ,1לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים
הון רובד  1נוסף ,לאחר ניכויים
הון רובד  ,2לאחר ניכויים
סה"כ הון כולל
 .2יתרות משוקללות של נכסי סיכון
סיכון אשראי
סיכוני שוק
סיכון תפעולי
סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון
 .3יחס ההון לרכיבי סיכון

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
באחוזים

יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
ב .חברות בת משמעותיות
חברה XXXXX
יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
ג .רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון )בנתוני המאוחד(

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
31.12.20x0

0%
0%
0%
0%
31.12.20x-1

במיליוני שקלים חדשים
 .1הון עצמי רובד 1
הון עצמי
הבדלים בין הון עצמי לבין הון עצמי רובד 1
סך הון עצמי רובד  ,1לפני התאמות פיקוחיות וניכויים
התאמות פיקוחיות וניכויים:
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
מיסים נדחים לקבל
השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור
1
התאמות פיקוחיות וניכויים אחרים  -הון עצמי רובד 1
סך הכל התאמות פיקוחיות וניכויים – הון עצמי רובד 1
סך הכל הון עצמי רובד  ,1לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים
1

 .2הון רובד  1נוסף
הון רובד  1נוסף :מכשירים ועודפים ,לפני ניכויים
1
סך הכל ניכויים – הון רובד  1נוסף
סך הכל הון רובד  1נוסף ,לאחר ניכויים

1

 .3הון רובד 2
הון רובד  :2מכשירים ,לפני ניכויים
הון רובד  :2הפרשות ,לפני ניכויים
סך הון רובד  ,2לפני ניכויים
ניכויים:
1
סך הכל ניכויים – הון רובד 2
סך הכל הון רובד 2

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

0
0

0
0

הערה :התאמות פיקוחיות וניכויים  -בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  202בדבר "מדידה והלימות הון – ההון הפיקוחי".
 1פרט אם מהותי.

העמוד הבא  -עמ' 691F-22
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עמ' 691F – 21.1

הוראות שעה  -חכ"א -דוח כספי שנתי

 .2יחס מינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר יחס מינוף
א .בנתוני המאוחד
הון רובד 1
סך החשיפות
יחס המינוף
יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
ב .חברות בת משמעותיות
יחס המינוף
יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

31.12.20x0

31.12.20x-1

0
0
0%
0%

0
0
0%
0%

0%
0%

0%
0%

העמוד הבא  -עמ' 691F-22
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הוראת שעה – חכ"א – דוח רבעוני

עמ' 691 G– 1

דוח רבעוני של חברת כרטיסי אשראי
מבוא
חברת כרטיסי אשראי )להלן – חכ"א( תפרסם דוח רבעוני כמפורט בהוראות הדיווח לציבור בדבר
.1
דוח רבעוני של תאגיד בנקאי )להלן הוראות הדוח הרבעוני של תאגיד בנקאי עמ'  ,(680-1-5כפוף
לשינויים המפורטים להלן.
פרסום
בנוסף לאמור בסעיף  3להוראות הדוח הרבעוני של תאגיד בנקאי )עמ'  ,(680-1הדוח הרבעוני של
.2
חכ"א יפורסם באתר האינטרנט של החברה.
דוח דירקטוריון רבעוני
.3

דוח דירקטוריון רבעוני יכלול הסברים ביחס להתפתחויות מהותיות בעסקי חכ"א וחברות הבת
שלה ,שינויים מהותיים במצבה ליום המאזן לעומת דוח הדירקטוריון הקודם והתייחסות
לאירועים שחלו לאחר תאריך הדוח הכספי ואשר עשויים לגרום לשינויים מהותיים במצבה
העסקי .האמור לעיל יתייחס לנושאים אלה:
א(1) .

ב.
ג.

התפתחויות בהכנסות ,בהוצאות ובהפרשה למס לרבות פעולות בלתי רגילות וחלקה
של הקבוצה ברווחי חברות כלולות;

) (2

התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות )לרבות התחייבויות תלויות( של הקבוצה;

) (3

התפתחויות בשיעורי הכנסה והוצאה ,במירווחים ובחשיפה לסיכונים ,תוך התייחסות
ספציפית לתמורות שחלו בסעיפים ובמגזרי הפעילות השונים;

) (4

התייחסות להסכמים מהותיים ,החלטות מהותיות של רשויות פיקוח ופסקי דין
מהותיים של בתי משפט.

) (5

התייחסות לנתונים הכמותיים של הפעילויות העיקריות של החברה .במסגרת הדיון
יינתן גילוי לנתונים כמותיים במתכונת הלוח בנספח א' להוראות בדבר עריכת דוח
דירקטוריון שנתי .זאת בכפוף לנדרש בסעיף ) 9עמ'  (680-4, 5לגבי נתוני השוואה.

) (6

התייחסות לנתונים כמותיים וכספיים של הנקודות ,הכוכבים וכו'.

השינויים באמצעים ההוניים ,בתשואה להון )על בסיס שנתי אפקטיבי( ,ביחס ההון לרכיבי
סיכון וביחס המינוף;
התפתחויות בפעילות מגזרי פעילות;

ד .התפתחויות בסיכון אשראי ,לרבות בהקשר לנכסים שאינם מבצעים ,חובות פגומים בארגון
מחדש של חוב בעייתי הצוברים הכנסות ריבית ,סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות שאינם
פגומים בפיגור של  90ימים או יותר .במסגרת הדיון יפורטו יתרות במתכונת הלוח בנספח ב'
להוראות בדבר עריכת דוח דירקטוריון שנתי .זאת ,בכפוף לנדרש לגבי נתוני ההשוואה.
ד .1התפתחויות בחשיפה לשינויים בשיעורי הריבית .במסגרת הדיון ינתן פירוט להשפעת שינויים
היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים ,בהתאם למתכונת
הלוחות בנספח א' 2להוראות בדבר עריכת דוח דירקטוריון שנתי של תאגיד בנקאי .זאת,
בכפוף לנדרש לגבי נתוני ההשוואה .בנוסף ,יכלל בדיון גילוי לשינויים מהותיים בפרטים
נוספים שנכללו בדוח השנתי לפי סעיף ).2יא() (2להוראות בדבר עריכת דוח דירקטוריון
שנתי.
העמוד הבא 691G-2
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הוראת שעה – חכ"א – דוח רבעוני

עמ' 691G– 4

סקירת הנהלה רבעונית
4א .סקירת ההנהלה הרבעונית תיערך במתכונת הדוגמאות המצורפות כדלקמן ,תוך
הסתמכות על הנתונים הכלולים בדוח הכספי הרבעוני ונתונים נוספים לפי הצורך:
תוספת א'  -לוח על שיעורי הכנסה והוצאה לפי בסיסי הצמדה על בסיס מאוחד;
תוספת ב' – חשיפה למדינות זרות על בסיס מאוחד.
הצהרה לגבי גילוי
5.

נוסח ההצהרה הרבעוני לגבי גילוי ייעשה לפי מתכונת הדוגמא בנספח א') 1עמ' .(691G-5-6

תמצית הדוח הכספי הרבעוני
תמצית הדוח הכספי הרבעוני תכלול תמצית דוחות כספיים רבעוניים וביאורים לדוחות
.6
הכספיים הרבעוניים במתכונת הדוגמאות המצורפות כדלקמן .תמצית הדוח הכספי
הרבעוני תכלול ביאורים תמציתיים נבחרים נוספים בהתאם לכללים שנקבעו בתקן :34
תוספת א' – תמצית דוחות כספיים רבעוניים לדוגמה
א' - 1תמצית מאזן;
א' - 2תמצית דוח רווח והפסד;
א – 2.1תמצית דוח על הרווח הכולל;
א' - 3תמצית דוח על שינויים בהון העצמי;
א' – 4תמצית דוח על תזרימי מזומנים;
תוספת ב' – ביאורים לדוגמא לדוחות כספיים רבעוניים
 - 1חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי;
1א  -הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
 – 2זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי;
 – 3הלימות הון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים;
 - 4התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות:
א .מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
ב .התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות
ג .התקשרויות עם תאגידים בנקאיים
4א – יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים;
4ב – פריטים הנמדדים בשווי הוגן;
4ג – שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה ;3
4ד – מידע כמותי על פריטים הנמדדים בשווי הוגן שנכללו ברמה ;3
 - 5הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי;
 - 6מידע על מגזרי פעילות; יש לתאר את השינויים מאז הדוח השנתי האחרון בבסיס
הפילוח למגזרים או בסיס מדידת תוצאות מגזר .מובהר כי האמור בסעיף  .79י .להוראות
הדיווח לציבור – דוח כספי שנתי ,חל גם על דוחות רבעוניים.
 – 7רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר.
הדוגמאות הנ"ל הן לרבעון השני של השנה.
העמוד הבא 691G-4.1
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עמ' 691G – 11.1

הוראות שעה  -חכ"א -דוח כספי רבעוני

ביאור  - 3הלימות הון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
.1

הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים

מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר 201-211בדבר "מדידה והלימות ההון".
סכומים מדווחים
1

א .בנתוני המאוחד

30.6.20x0

30.6.20x-1

בלתי מבוקר
במיליוני שקלים חדשים

31.12.20x-1

מבוקר

 .1הון לצורך חישוב יחס ההון
הון עצמי רובד  ,1לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים
הון רובד  1נוסף ,לאחר ניכויים
הון רובד  ,2לאחר ניכויים
סה"כ הון כולל

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

 .2יתרות משוקללות של נכסי סיכון
סיכון אשראי
סיכוני שוק
סיכון תפעולי
סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

 .3יחס ההון לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על
הבנקים
ב .חברות בת משמעותיות
חברה XXXXX
יחס הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על
הבנקים

.2

באחוזים
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

יחס המינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים

מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  218בדבר יחס מינוף
סכומים מדווחים
א .בנתוני המאוחד
הון רובד 1
סך החשיפות
יחס המינוף
יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
ב .חברות בת משמעותיות
חברה XXXXX
יחס המינוף
יחס כיסוי המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על
הבנקים

30.6.20x0

0
0
0%
0%

0%
0%

30.6.20x-1

31.12.20x-1

מבוקר
בלתי מבוקר
במיליוני שקלים חדשים/באחוזים
0
0
0
0
0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%
0%

המפקח על הבנקים:

הוראות הדיווח לציבור ](4/15) [1

הוראות שעה -יישום דרישות הגילוי של נדבך  3של באזל II
ז .יחס המינוף )(Leverage Ratio

עמ' 694A – 21.9

גילויים עיקריים
 .829מפורטים להלן הגילויים העיקריים שיש לכלול בנושא יחס המינוף.
א .בסוף כל תקופת דיווח תאגיד בנקאי יציג התאמה בין הנכסים במאזן שדווחו בדוחות
הכספיים לבין מדידת החשיפה לצורך יחס המינוף כמתואר בטבלה  17להלן ,ובפרט:
) (1בשורה  1יוצגו סך הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של התאגיד הבנקאי;
) (2בשורה  2יוצגו ההתאמות הקשורות להשקעות בישויות בתחום הבנקאות ,הפיננסים,
הביטוח או המסחר שאוחדו לצרכים חשבונאיים ,אך אינם בתחולת האיחוד לצרכים
פיקוחיים כמתואר בסעיפים  9ו 16 -בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר ;218
) (3בשורה  3יוצגו ההתאמות הקשורות לנכסי נאמנות כלשהם שהוכרו במאזן בהתאם
להוראות הדיווח לציבור ,אך לא נכללו במדידת החשיפה לצורך יחס המינוף ,כמתואר
בהערת שוליים מספר  4בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר .218
) (4בשורות  4ו 5יוצגו ההתאמות הקשורות למכשירים פיננסיים נגזרים ועסקאות מימון
ניירות ערך )כגון עסקאות רכש חוזר והלוואות מובטחות דומות אחרות( ,בהתאמה;
) (5בשורה  6יוצג סכום שווה ערך אשראי של הפריטים החוץ מאזניים ,כהגדרתם בסעיף 39
בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר .218
) (6בשורה  7יוצגו התאמות אחרות; ו
) (7בשורה  8תוצג החשיפה לצורך יחס המינוף ,שהינה הסיכום של הפריטים לעיל .סכום זה
יהיה עקבי לסכום שידווח בשורה  22בטבלה .18
טבלה  – 17השוואה בין נכסים במאזן לבין מדידת החשיפה לצורך יחס המינוף
פריט
1

סך הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים

2

ההתאמות בגין השקעות בישויות בתחום הבנקאות ,הפיננסים ,הביטוח או המסחר
שאוחדו לצרכים חשבונאיים ,אך אינם בתחולת האיחוד לצרכים פיקוחיים

3

ההתאמות בגין נכסי נאמנות שהוכרו במאזן בהתאם להוראות הדיווח לציבור ,אך
לא נכללו במדידת החשיפה של יחס המינוף

4

התאמות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

5

התאמות בגין עסקאות מימון ניירות ערך )לדוגמא :עסקאות רכש חוזר והלוואות
מובטחות דומות אחרות(

6

התאמות בגין פריטים חוץ מאזניים )המרה של החשיפות החוץ מאזניות לסכומים
שווי ערך אשראי(

7

התאמות אחרות

8

חשיפה לצורך יחס המינוף

* אם בתקופת דיווח מסוימת לא קיימים סכומים יש לציין "– ".

*

במיליוני שקלים

המפקח על הבנקים:

הוראות הדיווח לציבור ](4/15) [1

הוראות שעה -יישום דרישות הגילוי של נדבך  3של באזל II

עמ' 694A – 21.10

ב .תאגיד בנקאי יפרט את החשיפות הבאות לסוף כל תקופת דיווח (1) :חשיפות מאזניות; )(2
חשיפות בגין נגזרים; ) (3חשיפות בגין עסקאות מימון ניירות ערך; ו ) (4חשיפות בגין פריטים
חוץ מאזניים .תאגיד בנקאי ידווח גם על הון רובד  ,1סך החשיפות ויחס המינוף ,בהתאם
לטבלה  .18ראה הסברים נוספים בנספח .6
ג .התאמה לדוחות הכספיים :תאגיד בנקאי נדרש לתת גילוי ולפרט את המקור להבדלים
מהותיים בין סך הנכסים במאזן )למעט נכסים במאזן בגין נגזרים ונכסים בגין עסקאות
מימון ניירות ערך( ,כפי שדווחו בדוחות הכספיים ,לבין החשיפות המאזניות ,בשורה 1
במתכונת הגילוי.
ד .שינויים מהותיים בתקופת הדיווח ביחס המינוף :תאגיד בנקאי יכלול הסבר לגורמים
העיקריים לשינויים מהותיים ביחס המינוף שנצפו מסוף תקופת הדיווח הקודמת עד לסוף
תקופת הדיווח הנוכחית )בין אם שינוים אלה נובעים משינויים במונה ובין אם הם נובעים
משינויים במכנה(.
טבלה  – 18מתכונת הגילוי על יחס המינוף

*

פריט

חשיפות מאזניות
1

נכסים במאזן )למעט נגזרים ועסקאות מימון ניירות ערך ,אך לרבות בטחונות(

2

)סכומים בגין נכסים שנוכו בקביעת הון רובד (1

3

סך חשיפות מאזניות )למעט בגין נגזרים ועסקאות מימון ניירות ערך( )סיכום שורות
 1ו (2
חשיפות בגין נגזרים

4

עלות השחלוף הקשורה לכל העסקאות בגין נגזרים )לדוגמא :לאחר הפחתת בטחון
משתנה במזומן כשיר(

5

סכומי תוספות בגין חשיפה פוטנציאלית עתידית הקשורה לכל העסקאות בגין נגזרים

6

גילום ) (gross-upביטחונות שניתנו בגין נגזרים ,שנוכו מהנכסים במאזן בהתאם
להוראות הדיווח לציבור

7

)ניכויים של נכסי חייבים בגין בטחון משתנה במזומן שניתן בעסקאות בנגזרים(

8

)רגל צד נגדי מרכזי פטורה של חשיפות מסחריות שסולקו על ידי הלקוח(

9

סכום נקוב אפקטיבי מתואם של נגזרי אשראי שנכתבו

10

)קיזוזים נקובים אפקטיביים מתואמים וניכויי תוספות בגין נגזרי אשראי שנכתבו(

11

סך חשיפות בגין נגזרים )סיכום שורות  4עד (10

* אם בתקופת דיווח מסוימת לא קיימים סכומים יש לציין "– ".

מיליוני שקלים/
%

המפקח על הבנקים:

הוראות הדיווח לציבור ](4/15) [1

הוראות שעה -יישום דרישות הגילוי של נדבך  3של באזל II

עמ' 694A – 21.11

חשיפות בגין עסקאות מימון ניירות ערך
12

נכסים ברוטו בגין עסקאות מימון ניירות ערך )ללא קיזוזים( ,לאחר התאמות בגין
עסקאות שמטופלות כמכירה חשבונאית

13

)סכומים שקוזזו של מזומנים לשלם ושל מזומנים לקבל מנכסים ברוטו בגין עסקאות
מימון ניירות ערך(

14

חשיפת סיכון אשראי של צד נגדי מרכזי בגין נכסי מימון ניירות ערך

15

חשיפות בגין עסקאות כסוכן

16

סך חשיפות בגין עסקאות מימון ניירות ערך )סיכום שורות  12עד (15
חשיפות חוץ מאזניות אחרות

17

חשיפה חוץ מאזנית בערך נקוב ברוטו

18

)התאמות בגין המרה לסכומים שווי ערך אשראי(

19

פריטים חוץ מאזניים )סיכום של שורות  17ו(18
הון וסך החשיפות

20

הון רובד 1

21

סך החשיפות )סיכום שורות  16 ,11 ,3ו (19

22

יחס המינוף בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 218

יחס מינוף

העמוד הבא694A-22 :

המפקח על הבנקים:

הוראות הדיווח לציבור ](1/15) [1
הוראות שעה -יישום דרישות הגילוי של נדבך  3של באזל

עמ' 694A –43

נספח  – 6הסברים למתכונת הגילוי על יחס המינוף
מספר
שורה
1
2
3

הסברים
נכסים במאזן בהתאם לסעיף  15בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף".
ניכויים מהון רובד  1כפי שנקבעו בסעיפים  9ו 16בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף" ואשר
לא נכללו במדידת החשיפה לצורך יחס המינוף .הניכויים מדווחים כסכומים שליליים.
סיכום של שורות  1ו .2
עלות השחלוף הקשורה לכל העסקאות בגין נגזרים )לרבות חשיפות שנובעות מעסקאות כמתואר בסעיף 28

4

בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף"( ,בניכוי בטחון משתנה במזומן שהתקבל ,אך לרבות,
כאשר רלוונטי ,קיזוז הדדי בהתאם לסעיפים  19-21ו  26בהוראת ניהול בנקאי תקין תקין  218בדבר "יחס
מינוף".

5

6

7

סכומי תוספות בגין כל החשיפות לנגזרים בהתאם לסעיפים  19-21בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר
"יחס מינוף".
סכום ברוטו בגין בטחונות שניתנו בהתאם לסעיף  24בהוראת ניהול בנקאי תקין תקין  218בדבר "יחס
מינוף".
ניכויים של נכסי חייבים בגין בטחון משתנה במזומן שניתן בעסקאות בנגזרים בהתאם לסעיף  26בהוראת
ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף" .הניכויים מדווחים כסכומים שליליים.
חשיפות מסחריות פטורות שקשורות לרגל צד נגדי מרכזי בעסקאות בנגזרים שנובעות מעסקאות שסולקו על

8

ידי לקוח בהתאם לסעיף  27בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף" .החשיפות מדווחות
כסכומים שליליים.

9

סכום רעיוני אפקטיבי מתואם )לדוגמא :סכום נקוב אפקטיבי שמופחת על ידי שינוי שלילי כלשהו בשווי
ההוגן( של נגזרי אשראי שנכתבו בהתאם לסעיף  30בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף".
קיזוזים נקובים אפקטיביים מתואמים בגין נגזרי אשראי שנכתבו בהתאם לסעיף  30בהוראת ניהול בנקאי

10

תקין  218בדבר "יחס מינוף" וסכומי תוספות שנוכו בגין נגזרי אשראי שנכתבו בהתאם לסעיף  31בהוראת
ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף" .הקיזוזים והתוספות מדווחים כסכומים שליליים.

11

סיכום של שורות  4עד .10
נכסים ברוטו בגין עסקאות מימון ניירות ערך ללא קיזוזים כלשהם מלבד החלפת התחייבות ) (novationעם
צדדים נגדיים מרכזיים כשירים כמפורט בהערת שוליים  19בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס

12

מינוף" .זאת ,למעט ניירות ערך מסוימים שהתקבלו בהתאם לסעיף  (1)33בהוראת ניהול בנקאי תקין 218
בדבר "יחס מינוף"  .סכומי הנכסים יותאמו בגין עסקאות שמטופלות כמכירה חשבונאית בהתאם לסעיף 34
בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף".

13

סכומים שקוזזו של מזומנים לשלם ושל מזומנים לקבל מנכסים ברוטו בגין עסקאות מימון ניירות ערך.
התשלומים מדווחים כסכומים שליליים.

המפקח על הבנקים:

הוראות הדיווח לציבור ](1/15) [1
הוראות שעה -יישום דרישות הגילוי של נדבך  3של באזל

14

15
16
17

18

עמ' 694A –44

חשיפת סיכון אשראי של צד נגדי בגין עסקאות מימון ניירות ערך בהתאם לסעיף  (2)33בהוראת ניהול בנקאי
תקין  218בדבר "יחס מינוף".
סכומי חשיפות בגין עסקאות כסוכן כהגדרתן בסעיפים  35-37בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס
מינוף".
סיכום של שורות  12עד .15
סך חשיפה חוץ מאזנית בערך נקוב ברוטו ,לפני התאמות כלשהן בגין מקדמי המרה לאשראי בהתאם לסעיף
 39בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף".
הפחתת סכומים ברוטו בגין חשיפות חוץ מאזניות כתוצאה מיישום מקדמי המרה לאשראי בהתאם לסעיף 39
בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף".

19

סיכום שורות  17ו .18

20

הון רובד  1בהתאם לסעיף  10בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף".

21

סיכום של שורות  16 ,11 ,3ו .19

22

יחס המינוף בהתאם לסעיף  54בהוראת ניהול בנקאי תקין  218בדבר "יחס מינוף".

המפקח על הבנקים :הוראות הדיווח לציבור ](01/15) [1
מפתח עדכונים

עמ' 699 -116

עדכונים מחוזר מס' ח 2447 -06 -מיום ") 11/01/2015זכויות עובדים – שיעור היוון ,מתכונת
גילוי והוראות מעבר ליישום לראשונה "(
להוציא עמוד

להכניס עמוד

(12/11) [11] 630-1

*(12/11) [11] 630-1

(4/11) [16] 630-2

(01/15) [17] 630-2

(6/13) [5] 630-2.1

*(6/13) [5] 630-2.1

(9/14) [3] 630-2.2

(01/15) [4] 630-2.2

(4/14) [14] 663-3

*(4/14) [14] 663-3

(4/14) [14] 663-4

(01/15) [15] 663-4

(4/14) [10] 663-5

(01/15) [11] 663-5

(4/14) [15] 663-6

*(4/14) [15] 663-6

(9/07) [9] 664-13

(01/15) [10] 664-13

(12/11) [12] 664-14

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

(12/12) [1] 669-2.1

(01/15) [2] 669-2.1

(12/12) [17] 669-3

*(12/12) [17] 669-3

(4/11) [11] 669-35

(01/15) [12] 669-35

(1/13) [11] 669-36

*(1/13) [11] 669-36

(5/07) [9] 669-40

*(5/07) [9] 669-40

(4/11) [13] 669-41

(01/15) [14] 669-41

(4/14) [10] 669-45

(01/15) [11] 669-45

(4/11) [2] 669-45.1

(01/15) [3] 669-45.1

(9/07) [1] 669-45.2

(01/15) [2] 669-45.2

(9/07) [1] 669-45.3

(01/15) [2] 669-45.3

--------

(01/15) [1] 669-45.4-45.9

(4/11) [16] 669-46

*(4/11) [16] 669-46

(12/12) [8] 669-52.3

*(12/12) [8] 669-52.3

(11/12) [7] 669-52.4

(01/15) [8] 669-52.4

(09/07) [10] 669-60

(01/15) [11] 669-60

(12/12) [3] 669-67.2

*(12/12) [3] 669-67.2

(09/13) [2] 669-67.3

(01/15) [3] 669-67.3

--------

(01/15) [1] 669-67.4

(4/14) [1] 669-181-185
--------

*(4/14) [1] 669-181

----------------------------(4/11) [3] 691F-17

(01/15) [2] 669-182-183
(01/15) [1] 669-183.1
*(4/14) [1] 669-184-185
(01/15) [1] 675-1-2
(01/15) [1] 680-18.1
*(4/11) [3] 691F-17

*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו-צדדית .ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.
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עמ' 699 -117

עדכונים מחוזר מס' ח 2447 -06 -מיום ") 11/01/2015זכויות עובדים – שיעור היוון ,מתכונת
גילוי והוראות מעבר ליישום לראשונה "( – המשך
להוציא עמוד

להכניס עמוד

(2/07) [1] 691F-18

(01/15) [2] 691F-18

(2/07) [1] 691F-19

*(2/07) [1] 691F-19

(2/07) [1] 691F-20

(01/15) [2] 691F-20

(8/13) [5] 691F-21

*(8/13) [5] 691F-21

(9/07) [2] 691F-22
--------

(01/15) [3] 691F-22
(1/15) [1] 699-116-117

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

עדכונים מחוזר מס' ח 2453 -06 -מיום ") 19/01/2015הפרשה קבוצתית בגין אשראי לאנשים
פרטים"(
להוציא עמוד

להכניס עמוד

(3/12) [10] 662-7

(1/15) [11] 662-7

------

(1/15) [1] 662-7.1-7.9

(3/12) [14] 662-8

*(3/12) [14] 662-8

(4/14) [20] 690-1

(1/15) [21] 690-1

(4/11) [1] 698-4

*(4/11) [1]698-4

(4/11) [1] 698-5

*(4/11) [1] 698-5

(4/11) [2]698A-1-11

--------

(1/15) [1] 699-116

*(1/15) [1] 699-116

(1/15) [1] 699-117

(1/15) [2] 699-117

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

עדכונים מחוזר מס' ח 2462 -06 -מיום ") 28/04/2015גילוי על יחס מינוף"(
להוציא עמוד

להכניס עמוד

(6/13) [5] 630-2.1

*(6/13) [5] 630-2.1

(1/15) [4] 630-2.2

(4/15) [5] 630-2.2

(9/14) [21] 630-3

(4/15) [22] 630-3

(4/11) [6] 630-3.1

*(4/11) [6] 630-3.1

(4/14) [15] 661-3

*(4/14) [15] 661-3

(1/15) [20] 661-4

(4/15) [21] 661-4

(9/14) [4] 663-9.1

(4/15) [5] 663-9.1

(6/13) [10] 663-10

(4/15) [11] 663-10

(9/14) [17] 669-42

(4/15) [18] 669-42

(9/14) [12] 669-43

(4/15) [13] 669-43

המפקח על הבנקים :הוראות הדיווח לציבור ](04/15) [1
מפתח עדכונים

עמ' 699 -118

עדכונים מחוזר מס' ח 2462 -06 -מיום ") 28/04/2015גילוי על יחס מינוף"(  -המשך
להוציא עמוד

להכניס עמוד

(1/15) [4] 674-1

(4/15) [5] 674-1

(1/15) [2] 674-2

*(1/15) [2] 674-2

(1/15) [2] 674-3

(1/15) [2] 674-3

(1/15) [2] 674-4

*(1/15) [2] 674-4

(1/15) [1]674-29

(4/15) [2]674-29

(9/14) [16] 680-2

(4/15) [17] 680-2

(6/13) [21] 680-3

*(6/13) [21] 680-3

(6/09) [5] 680-3.1

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

(9/14) [11] 680-3.2

(4/15) [12] 680-3.2

(9/14) [22] 680-6

(4/15) [23] 680-6

(12/12) [15] 680-7

*(12/12) [15] 680-7

(9/14) [16] 680-18

(4/15) [17] 680-18

(2/14) [6] 691B-3

(4/15) [7] 691B-3

(4/11) [4] 691B-3.1

(4/15) [5] 691B-3.1

(12/12) [6] 691F-1

(4/15) [7] 691F-1

(12/12) [5] 691F-2

*(12/12) [5] 691F-2

(8/13) [5] 691F-21

(4/15) [6] 691F-21

-------

(4/15) [1] 691F-21.1

(1/15) [3] 691F-22

*(1/15) [3] 691F-22

(4/11) [5] 691G-1

(4/15) [6] 691G-1

(6/09) [4] 691G-2

*(6/09) [4] 691G-2

(6/09) [3] 691G-3

*(6/09) [3] 691G-3

(12/12) [7] 691G-4

(4/15) [8] 691G-4

(3/08) [2] 691G-11

*(3/08) [2] 691G-11

(8/13) [3] 691G-11.1

(4/15) [4] 691G-11.1

(9/14) [1] 694A-21.8

*(9/14) [1] 694A-21.8

_____

(4/15) [1] 694A-21.9-21.11

_____

(4/15) [1] 694A-43-44

(1/15) [1] 699-116

*(1/15) [1] 699-116

(1/15) [2] 699-117

(4/15) [3] 699-117

------

(4/15) [1] 699-118

*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו-צדדית .ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.
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עמ' 630 -3.1

קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ,יש להסביר את הבסיס לשינוי שיטת קביעת ההפרשה ואת
ההשלכות של השינוי שבוצע.
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית:
)א( יכלל מידע כמותי על סיכון ריבית ביום הדיווח המבוסס על ניתוח רגישות.
)ב( במסגרת זו ינתן פירוט להשפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן
של המכשירים הפיננסיים של התאגיד הבנקאי ושל חברות מאוחדות שלו בהתאם
למתכונת הלוחות בנספח א' ,2בהתאם להנחיות המפורטות להלן:
) (1

גילוי לכל מגזר הצמדה  -לכל מגזר הצמדה שניתן לו גילוי נפרד בביאור על נכסים
והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה )סעיף  50להוראות הדיווח לציבור( ,למעט
פריטים לא כספיים ,יינתן גילוי למידע המפורט להלן:
)א( נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות )כולל מכשירים פיננסיים מורכבים
ולמעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי הוגן של
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים( ,סכומים לקבל ולשלם בגין מכשירים
פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים ושווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים )מצב
הבסיס(;
)ב( שווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים ,בהנחה שחל גידול מקביל מיידי של
אחוז אחד בכל שיעורי הריבית בבסיס ההצמדה;
)ג( שווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים ,בהנחה שחל גידול מקביל מיידי של
 0.1אחוז בכל שיעורי הריבית בבסיס ההצמדה; אם תאגיד בנקאי מיישם את
שיטת החישוב שצוינה בסעיף קטן )ב( בעמוד  ,640-3תאגיד בנקאי יוסיף גילוי
לשווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים ,בהנחה שחל קיטון מקביל מיידי
של  0.1אחוז בכל שיעורי הריבית בבסיס ההצמדה;
)ד( שווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים ,בהנחה שחל קיטון מקביל מיידי של
אחוז אחד בכל שיעורי הריבית בבסיס ההצמדה.

) (2

גילוי לגבי סך כל המכשירים  -לגבי סך כל המכשירים הפיננסיים ,למעט פריטים
לא כספיים ,ינתן גילוי ,לגבי כל אחד מהשינויים בשיעורי הריבית שניתן להם
גילוי לפי סעיף קטן ) (1לעיל:

) (3

)א(

לשווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים ,בהנחה שחל שינוי מקביל
מיידי בכל שיעורי הריבית בכל בסיסי ההצמדה; וכן

)ב (

לשינוי לעומת מצב הבסיס בשווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים,
כתוצאה מהשינוי בשיעורי הריבית.

השפעות מקזזות – לגבי כל אחד מהשינויים בשיעורי הריבית שניתן להם גילוי
לפי סעיף קטן ) (1לעיל ,ינתן גילוי להפרש )אם קיים( בין הסכום של ערכי השווי
ההוגן נטו שהוצגו לכל מגזר הצמדה בהנחה שחל השינוי בשיעורי הריבית בבסיס
ההצמדה ,לבין השווי ההוגן נטו של סך כל המכשירים הפיננסיים ,למעט פריטים
לא כספיים ,בהנחה שחל השינוי בכל שיעורי הריבית בכל בסיסי ההצמדה.

העמוד הבא – עמ' 630-3.2
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) (4

תאגיד בנקאי יוסיף גילוי לשווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים ולשינויים בו
בהנחת שינויים אחרים בשיעורי הריבית ,אם התאגיד הבנקאי רואה במעקב אחר
שינויים אלה כלי עיקרי לצורך ניהול סיכוני הריבית שלו.

) (5

לעניין הגילוי בסעיף א .בנספח א' 2על "שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של
הבנק וחברות מאוחדות שלו ,לפני פריטים לא כספיים" ,מובהר כי:
)א( "מכשירים פיננסיים מורכבים" – כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר
סקירת ההנהלה  -חשיפת התאגיד הבנקאי לשינויים בשיעורי הריבית )סעיף
).2ד() (2בעמוד .(640-2.1
)ב( "סכומים לקבל )לשלם( בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים" –
סכומים לקבל )לשלם( בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ובגין מכשירים
פיננסיים חוץ מאזניים ,כשהם מהוונים בריביות אשר שימשו לחישוב השווי
ההוגן המוצג בביאור 18ג' בדבר "יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים
פיננסיים )במאוחד(" בדוח הכספי.
סכומים מהוונים לקבל ולשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים )לרבות
אופציות( יחושבו וימוינו למגזרי הצמדה בהתאם לשיטה שנקבעה בהוראות
הדיווח לציבור בדבר סקירת ההנהלה – חשיפת התאגיד הבנקאי לשינויים
בשיעורי הריבית )סעיף ).2ד() (10בעמוד .(640-4.2

) (6

)ג(

לעניין הגילוי בסעיף ב .בנספח א' 2על השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי
הריבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים ,מובהר כי לצורך חישוב
שווי הוגן נטו של רגל של אופציה במגזר הצמדה מסוים ,בהנחה שחל שינוי מיידי
מסוים בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדה ,יש להוסיף לסכום שמוצג במצב
הבסיס במגזר ההצמדה בגין הרגל במונחי נכס בסיס )או להפחית ממנו ,לפי
העניין( את השינוי בשווי ההוגן של האופציה כולה )ולא רק את השינוי בסכום
במונחי נכס בסיס של הרגל במגזר ההצמדה( כתוצאה מהשינוי המיידי בכל
שיעורי הריבית במגזר ההצמדה.

יכלל תאור של המודל ,ההנחות והפרמטרים ההכרחיים להבנת הגילוי הנדרש בסעיף זה.
לעניין זה מובהר כי:
) (1

השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים יקבע לפי המודל ,ההנחות
והפרמטרים ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים בביאור 18ג'
בדבר "יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )במאוחד(" בדוח הכספי.
ההשפעה של השינויים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן תיקבע בעקביות להנחות
אלו.

) (2

אם לצורך חישוב סכומי השווי ההוגן של מכשיר פיננסי נכללו) :א( הנחות לגבי
השפעות של רכיבים נגזרים משובצים שלא הופרדו מהמכשיר המארח בהתאם
לחלק א' 1להוראות הדיווח לציבור ,או) -ב( הנחות אחרות לגבי מועד פרעון של

העמוד הבא – עמ' 630-3.3
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תזרימי מזומנים חוזיים )אם קיימות( ,ינתן גילוי להשפעת הנחות אלה על סכומי
השווי ההוגן במגזר ההצמדה הרלבנטי .כאשר ההשפעה של רכיבים כאמור על
שווי הוגן של מכשיר פיננסי ,הכולל רכיבים כאמור ,אינה מהותית ,תצויין עובדה
זו ,ותיכלל הפניה לגילוי שניתן לפי סעיף 51א.ב (7).בעמוד .663-19
) (3

אם תאגיד בנקאי מציג בנפרד בביאור על שווי הוגן של מכשירים פיננסיים,
בהתאם לסעיף 51ב .בעמוד  ,663-20שווי הוגן של מכשירים לא פיננסיים ,של
קשרים עסקיים או נושאים אחרים ,וגם מסווג אותם למגזרי הצמדה בגילוי לפי
תוספת ד' לסקירת ההנהלה ,ינתן גילוי נפרד לסכומי השווי ההוגן של פריטים
אלה ,תוך סיווג למגזרי הצמדה.

)ד(

שינה התאגיד הבנקאי את המודל המשמש למדידת שוויים ההוגן של המכשירים
הפיננסיים ,יתוארו השינויים ויובאו הסיבות לשינויים אלה; כמו כן ,יובאו נתונים
בדבר סכומי השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים והשפעת השינויים בשיעורי הריבית,
כפי שהיו מוצגים אילו הוחל המודל החדש כבר במועדים שנכללו לשם השוואה;
לחלופין ,יובאו מספרי שנת הדיווח גם לפי המודל הקודם.

)ה(

חל שינוי בעובדות ,בהנחות ,בהערכות או בתחזיות ששימשו בקביעת השווי ההוגן
שהוצג ביחס לשנת הדיווח הקודמת ,יתואר השינוי ויובאו לו הסברים ,ובלבד שהשינוי
הביא לשינוי מהותי בסכומי השווי ההוגן או בתוצאות מבחני הרגישות.

)ו(

תאגיד בנקאי יוסיף גילוי לניתוח רגישות של רווחיו לשינויים בשיעורי ריבית ,אם
התאגיד הבנקאי רואה במעקב אחר ניתוח רגישות זה כלי עיקרי לצורך ניהול סיכוני
הריבית שלו .אם השפעת השינויים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן שונה מהותית
מהשפעתם על רווחי התאגיד הבנקאי ,והתאגיד הבנקאי לא הציג ניתוח רגישות רווחים
משום שהוא לא רואה במעקב אחר ניתוח רגישות של רווחים כלי עיקרי לניהול סיכוני
ריבית ,יובאו הסברי הדירקטוריון לקיומו של הפער המהותי ולמשמעותו.

)ז(

לא שיקפו נתוני סוף שנת הדיווח את החשיפה שהייתה לתאגיד הבנקאי במהלך שנת
הדיווח ,יובאו בנוסף נתוני השפעת שינויים בשיעורי ריבית למועדים נוספים במהלך שנת
הדיווח )בסעיף זה – המדידה הנוספת(; המדידה הנוספת תבוצע בתדירות אחידה
ובמועדים קבועים ,ויובאו נימוקי הדירקטוריון למועדים ולתדירות אלה; שינה התאגיד
הבנקאי את תדירות ומועדי המדידה הנוספת ,יובאו נימוקי הדירקטוריון לשינויים אלה.

) (5

)ח(

התאגיד הבנקאי ייתן גילוי אם ארע בעשר השנים האחרונות שינוי שבועי מצטבר אשר
לו היה מתרחש במועד הדיווח היה פוגע בהנחת העסק החי ששימשה בבסיס עריכת
הדוחות הכספיים.

)ט(

תאגיד בנקאי שמנהל סיכוני ריבית בהתבסס על מודל ניתוח רגישות אחר ,ייתן בנוסף
גילוי על ניתוח רגישות לסיכוני ריבית המבוסס על מודל זה ,ויכלול תיאור של המודל
כנדרש בסעיף זה.

החשיפה לשינויים בשערי מטבעות חוץ;

העמוד הבא – עמ' 630-3.4
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) (6

)א(

)ב(

) (7

עמ' 630 -3.4

מצב ההצמדה והתקופות לפרעון של הנכסים וההתחייבויות ,לרבות ההתפתחות הצפויה
במצב ההצמדה ובמטבעות חוץ עיקריים ,לפי התקופות לפרעון הנותרות; בין היתר יש
לתת גילוי המתייחס להשפעה של שינויים קטנים במחירים על הסכומים החוץ מאזניים
המוצגים בגין אופציות המשפיעות על בסיסי ההצמדה ועל התקופות לפרעון ,ועל מידת
הרלבנטיות של סכומים אלה במידה ויחול שינוי מהותי במחירים.
דיון על מצב הנזילות לטווח קצר )עד  12חודש( ולטווח ארוך ,תוך התייחסות לאיסורים
או מגבלות משמעותיות אחרות על העברת כספים בתוך הקבוצה ,דיון על מדיניות
ההנהלה לגיוס מקורות ועל השפעת אירועים כגון :הורדת או העלאת שעורי נזילות
והכנסת כלים מוניטריים חדשים ,על פעילות התאגיד הבנקאי ותוצאותיו העסקיות;
יינתן גילוי ליתרת סך פיקדונות הציבור של שלושת קבוצות המפקידים הגדולות .לעניין
זה ,מפקיד  -לרבות צד השולט בו וצד הנשלט על ידיו ,לפי הגדרות חוק הבנקאות
)רישוי( ,תשמ"א  .1981לעניין זה ,צד השולט בו ,לרבות אחרים הנשלטים על ידו.

תידון ההשפעה של יחסי גידור ושל עסקאות אחרות במכשירים נגזרים ,על החשיפה לשינויים
בשיעורי הריבית ,ועל החשיפה לשינויים בשערי מטבעות חוץ;

)יב( בוטל;
)יג( ניתוח משמעויות המידע בדבר מגזרי פעילות פיקוחיים ובדבר אזורים גיאוגרפיים והתפתחותם
לעומת השנים הקודמות;
) (1במסגרת זאת ,ייכלל לפחות תיאור של מגזרי הפעילות הפיקוחיים של התאגיד הבנקאי
הנכללים בביאור  29לדוח הכספי .התיאור של כל אחד מהמגזרים יכלול את הפרטים
המהותיים המאפיינים את
המגזר והדרושים להבנת פעילות התאגיד הבנקאי בכללותו .בקביעה האם מידע הינו מהותי
להבנת הפעילות בכללותה ,על התאגיד הבנקאי לשקול גורמים כמותיים ואיכותיים ,כגון
האם עניין בעל השפעה מועטה יחסית על פעילות התאגיד הבנקאי אך כפי שמוצג על ידי
ההנהלה עשוי להיות חשוב לרווחיות בעתיד ,האם הוא משפיע או יכול להשפיע על פריטים
רבים הנכללים במידע המגזרי והאם הוא משבש את המגמות העולות מהמידע המגזרי .יתכנו
מצבים בהם יש לגלות מידע על מגזר ,הגם שכמותית מידע זה אינו נראה מהותי ביחס לכלל
התאגיד הבנקאי.
יש לתאר את מהלך העסקים בעבר ואת מהלך העסקים המתוכנן להתבצע.
בין היתר ,יש לכלול תיאור המוצרים והשירותים העיקריים של המגזר ,השווקים העיקריים
ודרכי ההפצה שלהם; יתוארו תנאי התחרות בהן פועל המגזר ,לרבות ,כאשר מהותי ,זיהוי
שווקים ספציפיים בהם התאגיד הבנקאי מתחרה ומעמדו בתחרות ,אם המידע ידוע או בר
השגה .במקרים בהם התאגיד הבנקאי יודע כי מתחרה אחד או יותר הוא דומיננטי בתחום,
יש לזהות במפורש את המתחרה .יש לפרט את השיטות העיקריות להתמודדות בתחרות
ולהסביר את הגורמים החיוביים והשליליים המשפיעים על מעמדו התחרותי של התאגיד
הבנקאי ,אם המידע ידוע או בר השגה.
לפי העניין ,מומלץ לגלות מידע נוסף על הנדרש במתכונת ביאור  ,29ובלבד שמידע זה יוצג
באופן עקבי לגבי כל המגזרים ובמספרי ההשוואה .במידע זה ניתן לשלב מדדים שונים של
פעילות המגזרים ,כגון יחס יעילות המגזר ,תשואה על נכסי המגזר וכו'.
כאשר רלוונטי ,יינתן גילוי ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור ושל פיקדונות הציבור
המשויכת לכל מגזר.
) (2

תאגיד בנקאי יתאר את הסיכונים הנובעים מפעולותיו בחו"ל ואת התלות של מגזר פעילות
אחד או יותר בפעולות אלה.
העמוד הבא – עמ' 630-3.5
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)יד(

אירועים שחלו לאחר תאריך הדוח הכספי ,העשויים לגרום לשינויים מהותיים במצב עסקי
הקבוצה;

)טו( )(1
) (2

פעילות חברות מוחזקות עיקריות של הקבוצה ,לרבות התפתחויות
עיקריות בנכסים ובהתחייבויות;
התשואה של הקבוצה על השקעותיה באותן חברות;

)טז( השפעת התפתחויות עיקריות בענף הבנקאות )בארץ ובחו"ל( על התוצאות העסקיות של
הקבוצה; כאשר הדבר נחוץ לצורך שיפור ההסבר ,יינתנו נתוני רקע על התפתחויות כלכליות
בישראל ובעולם;
)יז(

פרטים בדבר עסקים עם צדדים קשורים אשר נעשו שלא בדרך העסקים הרגילה  -בזה גם
עסקאות שחלו מתום השנה המדווחת ועד למועד פרסום הדוח;

)יח(

פעילות חוץ  -מאזנית -

העמוד הבא – עמ' 630-4
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)כ(

עמ' 630- 4

התפתחויות במבנה הארגוני של התאגיד ,לרבות סינוף ,כח אדם וסקירת מדיניות ותכניות 
בתחום זה; יובאו פרטים על מספר המשרות בתאגיד הבנקאי תוך חלוקה לפי משרדי ישראל
ולפי משרדים בחו"ל וכן פרוט כנ"ל )לפי משרדי ישראל ומשרדים בחו"ל( לגבי הקבוצה על בסיס
משרה מלאה בסוף השנה ובסוף השנה הקודמת וכן ממוצע על בסיס חודשי; מספר המועסקים
יתייחס לכלל העובדים ששכרם דווח כמשכורת והוצאות נלוות;
כאשר משלמים שכר שעות נוספות לפי דיווח ספציפי )לא על בסיס גלובלי( ,יש לקחת בחשבון
את השעות הנוספות בחישוב מספר המשרות;

)כא( שמות הדירקטורים של התאגיד תוך ציון עיסוקו העיקרי של כל דירקטור ,ופירוט מלא של כל
הגופים הנוספים בהם הוא בעל משרה או חבר דירקטוריון .אין חובה לפרט חברות
בדירקטוריונים של גופים שאינם מקיימים פעילות עסקית כלשהי ,או של חברות נכסים וחברות
שרות הנכללות במסגרת הדוח הכספי )לא מאוחד( של התאגיד הבנקאי או של חברת האם של
התאגיד הבנקאי; לגבי כל אחד מן הדירקטורים של התאגיד הבנקאי יצויינו בנוסף:
) (1

חברותו בועדה או ועדות של הדירקטוריון;

) (2

אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר " 301דירקטוריון"
והאם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,או כשירות מקצועית )כמשמעותה בסעיף
)240א (1לחוק החברות(;

) (3

אם הוא עובד של התאגיד הבנקאי ,של חברה-בת שלו ,של חברה קשורה שלו או של בעל
עניין בו – התפקיד או התפקידים שהוא ממלא כאמור;

) (4

התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגיד הבנקאי;

) (5

השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות ,תוך פירוט התאגידים שבהם הוא משמש
כדירקטור; בפירוט השכלתו יצוינו המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה,
המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם;

) (6

אם הוא ,לפי מיטב ידיעת התאגיד והדירקטורים שלו ,בן משפחה של בעל ענין אחר
בתאגיד ,בציון הפרטים;

) (7

אם הוא דירקטור שהתאגיד הבנקאי רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
לצורך עמידה במספרים המזעריים שקבע הדירקטוריון לפי סעיף ).2כא (2) -(1) (1להלן.

)כא (1יובא פירוט ביחס לדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמפורט להלן:
) (1

יפורט המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כפי
שקבע הדירקטוריון ,ונימוקי הדירקטוריון להחלטתו ,תוך התייחסות לחובות,
לסמכויות ולתפקידים המוטלים על הדירקטוריון בהתאם לדין ,ובהתחשב ,בין השאר,
בגודל התאגיד הבנקאי ,היקף פעילותו ומורכבות פעילותו;

) (2

בנוסף יש לפרט את המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית,
אשר קבע התאגיד הבנקאי שראוי שיהיו חברים בועדת הביקורת של הדירקטוריון וגם
בכל ועדה אחרת של הדירקטוריון ,אשר מוסמכת לדון בדוחות כספיים של תאגידים
בנקאיים.

העמוד הבא – עמ' 630-4.1
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) (3

) (4

עמ' 630- 4.1

שינה הדירקטוריון בתקופת הדיווח את קביעתו בנוגע לאחד או יותר מהמספרים
המזעריים שצוינו בסעיפים קטנים ) (1ו (2) -לעיל )להלן – המספר המזערי( – יצוין השינוי,
ויפורטו נימוקי הדירקטוריון לשינוי;
לעניין דירקטור שהתאגיד הבנקאי רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  -יובא

שמו ויפורטו כישוריו ,השכלתו ,ניסיונו והידע שלו ,שבהסתמך עליהם התאגיד הבנקאי
רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית;
) (5מספר הדירקטורים ,במועד הדיווח ,שהם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית
ופיננסית ,תוך ציון מספר הדירקטורים כאמור אשר הינם חברים בועדת הביקורת של
הדירקטוריון וגם בכל ועדה אחרת של הדירקטוריון ,אשר מוסמכת לדון בדוחות כספיים
של תאגידים בנקאיים.
) (6פחת מספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית מהמספר המזערי ,יפורטו
הסיבות לכך ,ויצוינו הפעולות שבכוונת התאגיד הבנקאי לנקוט כדי לעמוד במספר
המזערי ,ולוח הזמנים שקבע לכך.
)כב( שמות חברי ההנהלה הבכירים ולגבי כל אחד יצויין תפקידו;
לגבי כל אחד מנושאי משרה בכירה של התאגיד הבנקאי )כהגדרתו בסעיף ).2כד(( ,שפרטים
אודותיו לא הובאו בהתאם לסעיף ).2כא( ,יצויינו בנוסף -
) (1תאריך תחילת כהונה;
) (2התפקיד שהוא ממלא בתאגיד הבנקאי ,בחברה-בת שלו ,בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו.
) (3אם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד הבנקאי;
) (4השכלתו וניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות; בפירוט השכלתו של נושא המשרה הבכירה
יצוינו המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי
או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם.
)כג( מספר ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בתקופה הכלולה בדיווח;
)כד( פרוט של תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה ,ופרטים לגבי עסקאות עם בעלי שליטה,
בהתאם לאמור בתקנות  21ו 22-בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל
 .1970תאגיד בנקאי יציין בהערה את הסעיף בדוח רווח והפסד שבו נכלל כל סוג של תגמול.
במסגרת הפירוט בהתאם לתקנה  21לתקנות נייר ערך יצוינו ,לגבי כל אדם שנדרש לתת לגביו
גילוי ,סך כל ההטבות שניתנו בהלוואות בתנאי הטבה ובפיקדונות בתנאי הטבה.
תאגיד בנקאי שאינו חברה ציבורית כמשמעותה בסעיף  1לחוק החברות ,שמספר עובדיו אינו
עולה על  ,100רשאי ליישם את הוראות תקנות ניירות ערך כאשר בכל מקום שמופיע בו
"חמשת" יקרא "שלושת" .כאשר לא ניתנו תגמולים ליו"ר הדירקטוריון ,יינתן לכך גילוי
בהערה לטבלה.
בנוסף ינתן גילוי ,לגבי כל אדם שנדרש לתת לגביו גילוי ,ליתרה ליום המאזן של הלוואות
בתנאי הטבה ושל הלוואות שניתנו בתנאים רגילים ,ולתקופה הממוצעת לפרעון של הלוואות
בתנאי הטבה )בשנים(.
לעניין זה מובהר כי:
 (1כאשר חמשת חברי ההנהלה הבכירים ביותר ,יושב ראש הדירקטוריון וחברי דירקטוריון
המקבלים תגמולים החורגים מהמקובל לגבי חברים בדירקטוריון ,כולם או מקצתם ,אינם
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נכללים בין חמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר ,ידווח התאגיד הבנקאי גם על
התגמולים בגינם.
 (2בסעיף תשלום מבוסס מניות תיכלל גם הלוואה ללא זכות חזרה שניתנה לעובד התאגיד
הבנקאי לרכישת מניותיו ,ואשר הבטחון היחידי להבטחת פירעון ההלוואה הוא
המניות .הלוואה כאמור תטופל כהענקה של אופציה ,לפיה האופציה תמומש במועד או
במועדים בהם ההלוואה תיפרע.
 (3תגמולים שמדווחים בדוח רווח והפסד בסעיף "משכורות והוצאות נלוות" לא יכללו מס
שכר.
 (4לעניין חישוב הטבה בהלוואות בתנאי הטבה ובפיקדונות בתנאי הטבה:
ההטבה המיוחסת לתקופה המדווחת תחושב על ידי מכפלת היתרה הממוצעת
)על בסיס יתרות פתיחה חודשיות( בשיעור ההטבה.
שיעור ההטבה בהלוואות יחושב לפי ההפרש ,אם חיובי ,בין שיעור הריבית
ללווים בעלי רמת סיכון ובתנאי הצמדה ותקופות פרעון זהים שהיו נהוגים
בתאגיד הבנקאי בעת מתן ההלוואה ובין שיעור הריבית שנקבע בהלוואה.
שיעור ההטבה בפקדונות יחושב לפי ההפרש ,אם חיובי ,בין שיעור הריבית
שנקבע בפיקדון לבין שיעור הריבית למפקידים בעלי מאפיינים ובתנאי הצמדה
ותקופות פרעון זהים שהיו נהוגים בתאגיד הבנקאי בעת קבלת הפיקדון.
בתקופה שבמהלכה פרש נושא משרה בכירה מעבודתו בתאגיד הבנקאי ,תחושב
ההטבה המיוחסת לפי ערך מהוון של סך ההטבות הנ"ל הגלומות ביתרת
ההלוואות או ביתרת ההפקדות העומדת לרשות נושא המשרה הבכירה ביום
הפרישה .ההיוון ייערך לפי שיעור ההיוון לחישוב העתודות לכיסוי זכויות
עובדים שנקבע על ידי המפקח )נספח ו' ,עמ' .(669-90
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עמ' 630-6

"נושא משרה בכירה" – כמשמעותו בסעיף  4בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר  301Aבדבר
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי.
בוטל.
כאשר נדרש דיווח של הדירקטוריון לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר ,בהתאם
לסעיפים  165ו 167 -לחוק החברות ,יינתן הדיווח לפחות במתכונת דוגמת הלוח בנספח ג'.
יפורטו פערים משמעותיים ,אם קיימים כאלה ,בין ההנחות ,האמדנים והתחזיות המהותיים
שהונחו בבסיס הערכת שווי ,לרבות חוות דעת מקצועית ,שצורפה לדיווח בשלוש השנים שקדמו
לתאריך הדוח ,ובין התממשותם של אלה בפועל ,תוך פירוט הסיבות להיווצרות פערים אלה
והשפעתם על השווי שנקבע; לעניין זה" ,דיווח"" ,הערכת שווי"" ,חוות דעת מקצועית" –
כמשמעותן בסעיף 4א .להוראות הדיווח לציבור – דוח שנתי של תאגיד בנקאי )עמ' ;(620-4
לפני הפרק הדן ב"שכר נושאי משרה בכירה" ,ינתן גילוי ל"בקרות ונהלים" על-פי האמור להלן:
) (1הגדרות:
בסעיף זה ובסעיף ו 1להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים בדבר דוח רבעוני של
תאגיד בנקאי )עמ' - (680-3
"בקרות ונהלים לגבי הגילוי"" ,בקרה פנימית על דיווח כספי"" ,חולשה מהותית"" ,ליקוי
משמעותי" – כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'  309בדבר "בקרות ונהלים לגבי
הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי" )להלן – הוראה .(309

העמוד הבא – 630-6.1
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עמ' 630-6.1

בקרות ונהלים לגבי הגילוי:
-

יש ליתן גילוי בדבר מסקנות המנכ"ל והחשבונאי הראשי ,או אדם המבצע בפועל את אותו
תפקיד ,באשר לאפקטיביות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של התאגיד הבנקאי לסוף
הרבעון ,בהתבסס על ההערכה הנדרשת בסעיף  4להוראת ניהול בנקאי תקין מס' .309

-

כאשר הנהלת התאגיד בנקאי מעריכה כי הבקרות והנהלים לגבי הגילוי הינם אפקטיביים,
ינתן גילוי על-פי הנוסח המפורט להלן:
"הנהלת התאגיד הבנקאי ,בשיתוף המנכ"ל והחשבונאי הראשי של התאגיד הבנקאי,
העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי
הגילוי של התאגיד הבנקאי .על בסיס הערכה זו ,מנכ"ל התאגיד הבנקאי והחשבונאי
הראשי הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של התאגיד הבנקאי הינם
אפקטיביים כדי לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על המידע שהתאגיד הבנקאי נדרש לגלות
בדוח השנתי בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע
בהוראות אלו".

-

כאשר להנהלת התאגיד הבנקאי ולחשבונאי הראשי נתגלתה חולשה מהותית בבקרות
ובנהלים לגבי הגילוי ,אך עד למועד הדיווח היא תוקנה והנהלת התאגיד הבנקאי מעריכה
כי בקרות הגילוי והנהלים הינם אפקטיביים ,מעבר לנוסח הגילוי לעיל ,ינתן גם פירוט
הכולל ,בין השאר ,גילוי על מהות החולשה המהותית בבקרות ובנהלים ,השפעתה על
הדיווח הכספי והאמצעים שננקטו לשיפור הבקרות והנהלים.
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כאשר להנהלת התאגיד הבנקאי ולחשבונאי הראשי נתגלתה חולשה מהותית בבקרות
ובנהלים לגבי הגילוי ,אך עד למועד הדיווח היא לא תוקנה ,ינתן פירוט הכולל ,בין
השאר ,את מהות החולשה המהותית בבקרות ובנהלים ,השפעתה על הדיווח הכספי,
האמצעים שננקטו לשיפור הבקרות והנהלים ,אלו פעולות מפצות ננקטו בטרם פורסם
הדוח ולוחות הזמנים הצפויים לתיקונה.

בקרה פנימית על דיווח כספי:
-

יש ליתן גילוי בדבר כל שינוי בבקרה הפנימית של התאגיד הבנקאי על דיווח כספי
שזוהה במסגרת ההערכה הנדרשת בסעיף  6להוראת ניהול בנקאי תקין מס'  309ואירע
ברבעון האחרון ,שיש לו השפעה מהותית או שצפוי להשפיע באופן מהותי על הבקרה
הפנימית של התאגיד הבנקאי על דיווח כספי.

-

לא אירע ברבעון הרביעי כל שינוי בבקרה הפנימית על דיווח כספי )כאמור בסעיף )4ד(
לנוסח ההצהרה בעמ'  ,(645-1-2ינתן גילוי על-פי הנוסח המפורט להלן:
"במהלך הרבעון הרביעי המסתיים ביום  31בדצמבר  20xxלא אירע כל שינוי בבקרה
הפנימית של התאגיד הבנקאי על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי
להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של התאגיד הבנקאי על דיווח כספי".

.3

)א(

)ב(
)ג(
)ד(
)ה(

)ו(
)ז(

אירע שינוי ברבעון הרביעי בבקרה הפנימית על דיווח כספי )כאמור בסעיף )4ד( לנוסח

ההצהרה בעמ'  ,(645-1-2ינתן פירוט הכולל ,בין השאר ,את מהות השינוי והנסיבות לכך.
הנתונים בדוח הדירקטוריון יהיו על בסיס סכומים מדווחים; אולם התאגיד הבנקאי רשאי
להציב נתונים על חברות בת בחו"ל לגבי כל חברה בנפרד ,כפי שדווחו על-ידיהן .עם זאת יש
להציג נתון כולל של כל הנתונים של חברות הבת בחו"ל על בסיס סכומים מדווחים.
נתונים השוואתיים יינתנו לפחות לשנה הקודמת.
כאשר התאגיד עורך דוח כספי מאוחד ,יוצגו הנתונים על בסיס מאוחד ,ונתונים על בסיס לא
מאוחד ייווספו לפי צרכי העניין אלא אם הנאמר אחרת.
כאשר חלו שינויים בכללי הדיווח החשבונאי ,או בהערכות חשבונאיות ,שיש להם השפעה
מהותית על הבנה ועל השוואתם לנתונים של תקופות קודמות יינתנו הסברים.
משמעותם של המונחים בהוראות אלו תהיה כהגדרתם בהוראות לעריכת דוח כספי שנתי של
תאגיד בנקאי אלא אם כן נאמר אחרת .אין חובה לחזור על פרטים שנכללו בסקירת ההנהלה
או בדוח הכספי השנתי .במקרה הצורך ניתן להסתפק בהפניה.
יובא כל מידע נחוץ אחר שיש לו חשיבות לדעת הדירקטוריון מבחינת ציבור המשתמשים ,כדי
להבהיר את מצב ענייני התאגיד הבנקאי וחברות הבת שלו ולמנוע פרושים מוטעים.
בנוסף להוראות פרק זה ,חלות על דוח הדירקטוריון הוראות השעה הבאות:
גילוי בדבר כרטיסי אשראי )עמוד מס' .(692-3
דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )עמודים מס' .(694-1-3
דוח כספי שנתי של תאגיד בנקאי על בסיס מאוחד עם תמצית דוחות של התאגיד
הבנקאי בלבד )לא מאוחד( בביאור לדוחות הכספיים )עמודים מס' .(694-4-5
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-

תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון )עמוד
.(696-1-14
תאגיד בנקאי שאינו חייב בדיווח לפי חוק ניירות ערך רשאי שלא לכלול בדוח
מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,שנדרש לפי הוראה זו ,אם הצגת
מידע זה אינה נדרשת לפי חלקים אחרים בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על
הבנקים.
גילוי על מבקר פנימי בדוח דירקטוריון של תאגיד בנקאי )עמוד .(697-1-5

-

גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בתאגיד בנקאי )עמוד .(697A -1-4

-

פרטים בדבר תרומות התאגיד הבנקאי )עמוד .(698-1
גילוי על מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ועל אומדנים חשבונאיים
קריטיים )עמוד .(698-2-3

-

.4

המידע האמור לעיל אינו אמור להביא לכדי חשיפה של עסקות ספציפיות או של סודות
עסקיים אחרים של התאגיד הבנקאי.

.5

על הדירקטוריון לקבוע את המבחנים למהותיות גילוי עניינים שונים בדוח
הדירקטוריון .קביעה זו תביא בחשבון את מטרתו העיקרית של הדוח  -להביא בפני
המשתמשים את נקודת המבט של ההנהלה לגבי התאגיד הבנקאי.

.6

דוח הדירקטוריון יאושר בידי דירקטוריון התאגיד הבנקאי ,בד בבד עם אישור הדוחות
הכספיים ,וייחתם בידי שניים – יושב ראש הדירקטוריון ,והמנהל הכללי או מי
שממלא בתאגיד הבנקאי תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה .יצוין תאריך החתימה
ובצד כל חתימה יצוין שם החותם ותפקידו בתאגיד.
כאשר נבצר מיו"ר הדירקטוריון לחתום על דוח הדירקטוריון התאגיד הבנקאי יפנה אל
המפקח על הבנקים שבמקרים מיוחדים יהיה מוכן לשקול להתיר חתימה בידי
דירקטור אחר שהדירקטוריון הסמיך במקומו.

העמוד הבא – 630-7
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נספח א'
סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים
תאגיד בנקאי שאינו בנק למשכנתאות ובנק למשכנתאות
סכומים מדווחים ,במיליוני ₪
על בסיס מאוחד

 .1סיכון אשראי בעייתי:1
סיכון אשראי פגום
סיכון אשראי נחות
2
סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת
סך הכל סיכון אשראי בעייתי*
* מזה :חובות שאינם פגומים ,בפיגור של  90ימים
2
או יותר
 .2נכסים שאינם מבצעים:
3
חובות פגומים
נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו
סך הכל נכסים שאינם מבצעים

1

2
3

יתרה ליום 31.12.20X0

יתרה ליום 31.12.20X-1

סיכון אשראי

סיכון אשראי

מאזני
0
0
0

חוץ מאזני
0
0
0

כולל
0
0
0

מאזני
0
0
0

חוץ מאזני
0
0
0

כולל
0
0
0

0
0

0
-

0
-

0
0

0
-

0
-

0
0
0

-

-

0
0
0

-

-

סיכון אשראי פגום ,נחות או בהשגחה מיוחדת.
לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור ובגין הלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור
הנמצאות בפיגור של  90ימים או יותר.
]אם יתרת החובות הפגומים שצוברים הכנסות ריבית היא מהותית ,במקום שורה זו יבוא "חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות
ריבית"[.

הערה :סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני מוצג לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של
לווה ושל קבוצת לווים;

העמוד הבא – עמ' 630-8

עמ' 630 - 8

נספח א' -2השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו
א .שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו ,למעט פריטים לא כספיים )לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית(
במיליוני שקלים חדשים
31.12.19X0
מטבע ישראלי
נכסים פיננסיים*
סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים***
התחייבויות פיננסיות*
סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים***
שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

31.12.19X-1

מטבע ישראלי

מטבע חוץ**

מטבע חוץ**

לא צמוד
0
0
0
0

צמוד למדד
0
0
0
0

דולר
0
0
0
0

אחר****
0
0
0
0

סך הכל
0
0
0
0

לא צמוד
0
0
0
0

צמוד למדד
0
0
0
0

דולר
0
0
0
0

אחר****
0
0
0
0

סך הכל
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ב .השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו ,למעט פריטים לא כספיים
במיליוני שקלים חדשים

31.12.19X0

השינוי בשיעורי הריבית
גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
גידול מיידי מקביל של  0.1אחוז
קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
שינוי אחר )פרט(

לא צמוד
0
0
0
0

צמוד למדד
0
0
0
0

דולר
0
0
0
0

אחר****
0
0
0
0

מקזזות
0
0
0
0

סך הכל
0
0
0
0

סך הכל
0
0
0
0

סך הכל
0%
0%
0%
0%

31.12.19X-1

שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים ,לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית *****
במיליוני שקלים חדשים
מטבע ישראלי
מטבע חוץ**
השפעות

דוח כספי שנתי
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שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים ,לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית *****
במיליוני שקלים חדשים
מטבע חוץ**
מטבע ישראלי
השפעות

שינוי בשווי הוגן
באחוזים
במיליוני ש"ח

השינוי בשיעורי הריבית
גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
גידול מיידי מקביל של  0.1אחוז
קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
שינוי אחר )פרט(

לא צמוד
0
0
0
0

צמוד למדד
0
0
0
0

דולר
0
0
0
0

אחר****
0
0
0
0

מקזזות
0
0
0
0

שינוי בשווי הוגן
באחוזים
במיליוני ש"ח

סך הכל
0
0
0
0

סך הכל
0
0
0
0

סך הכל
0%
0%
0%
0%

* כולל מכשירים פיננסיים מורכבים .לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים.
** לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ
*** סכומים לקבל )לשלם( בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ,כשהם מהוונים בריביות אשר שימשו לחישוב השווי ההוגן המוצג בביאור 18ג' בדוח הכספי
**** ינתן גילוי נפרד לגבי שווי הוגן בכל מטבע עיקרי )כהגדרתו בסעיף .50א (3).בהוראות הדיווח לציבור בדבר דוח כספי שנתי( ולגבי שווי הוגן בכל שאר המטבעות )שאינם דולר ארה"ב ואינם מטבעות עיקריים שניתן להם גילוי נפרד(.
***** שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים שמוצג בכל מגזר הצמדה הוא השווי ההוגן נטו במגזר זה בהנחה שחל השינוי שצויין בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדה .סך הכל שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים הוא השווי ההוגן נטו של כל
המכשירים הפיננסיים )למעט פריטים לא כספיים( בהנחה שחל השינוי שצויין בכל שיעורי הריבית בכל מגזרי ההצמדה.
לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים ראה ביאור 18ג' בדוח הכספי.

העמוד הבא – עמ' 630-10
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עמ' 630 - 10

דוח הדירקטוריון

נספח ג'  -דוגמת לוח לסעיף )2כו(
)דוח זה יימסר על-ידי הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות מקום בו נדרש דיווח כזה(.
שכר רואה החשבון המבקר

3 ,2 ,1

המאוחד
19X0

19X-1

התאגיד
הבנקאי
19X-1 19X0

באלפי שקלים חדשים
סכומים מדווחים
עבור פעולות הביקורת:4
א.ב .רוה"ח המבקר  /א ו -ב
רוה"ח המבקרים המשותפים
רואה חשבון מבקר אחר
סה"כ

0
0
0

עבור שירותים הקשורים
לביקורת:6,5
א.ב .רוה"ח המבקר  /א ו -ב
רוה"ח המבקרים המשותפים
רואה חשבון מבקר אחר

0
0

עבור שירותי מס:5
א.ב .רוה"ח המבקר  /א ו -ב
רוה"ח המבקרים המשותפים
רואה חשבון מבקר אחר

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

עבור שירותים אחרים:5
א.ב .רוה"ח המבקר  /א ו -ב
רוה"ח המבקרים המשותפים
רואה חשבון מבקר אחר
סה"כ

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

סה"כ שכר של רו"ח מבקרים

0

0

0

0

שכר א.ב .רוה"ח המבקר /א ו -ב
רוה"ח המבקרים המשותפים
7
מעיסוקים אחרים ללקוח

0

0

-

-

1דיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואה החשבון המבקר בעבור פעולות הביקורת ועבור שירותים
נוספים לביקורת ,לפי סעיפים  165ו -167לחוק החברות ,התשנ"ט – .1999
2שכר רואה החשבון המבקר כולל תשלומים לשותפויות ולתאגידים בשליטתם וכן כולל תשלומים ע"פ חוק מע"מ.
3כולל שכר ששולם ושכר שנצבר.
4ביקורת דוחות כספיים שנתיים וסקירת דוחות ביניים.
5תתואר מהות השירותים.
 , Audit related fees 6כולל בעיקר :תשקיפים ,אישורים מיוחדים ,מכתבי נוחות ,טפסים או דוחות לרשויות הדורשים את
חתימתו של רואה החשבון וביקורת של עסקים שנרכשו במהלך השנה )תאגיד בנקאי יתאים הכתוב למצבו(.
7כפי שדיווחו רוה"ח המבקרים לפי סעיף  4להוראות בדבר ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות כתוצאה מעיסוק אחר של רואי
חשבון של תאגידים בנקאיים.
העמוד הבא – עמ' 640-1
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דוח הדירקטוריון

עמ' 630 - 11

נספח ד' – חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים
תאגיד בנקאי ,שיש לו חשיפת אשראי מהותית למוסדות פיננסיים זרים ,יכלול מידע כמותי ואיכותי בדבר
חשיפה זו ,לרבות הפרטים המפורטים להלן:
מידע כמותי
)א(
ינתן גילוי כמותי על חשיפת אשראי נוכחית של התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים בהתאם
למתכונת הלוחות המפורטת להלן.
)ב( מידע איכותי  -המידע האיכותי יכלול הסבר למידע הכמותי המוזכר בסעיף קטן א' לעיל לרבות:
) (1פירוט סוג המוסדות הנכללים בגילוי.
) (2פירוט שמות המדינות העיקריות שבהן רשומים המוסדות הפיננסיים הזרים אליהם חשוף
התאגיד הבנקאי .בנוסף ,ינתן פירוט לשם המדינה ,ולחשיפת האשראי הנוכחית הכוללת בגין
המוסדות הפיננסיים הזרים במדינה זו ,לגבי כל מדינה שבה חשיפת האשראי הנוכחית הכוללת
למוסדות פיננסיים זרים עולה על  15%מבסיס ההון )כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'
 202בדבר מדידה והלימות הון – רכיבי ההון( של התאגיד הבנקאי על בסיס מאוחד.
) (3התייחסות לעדכניות הדירוגים החיצוניים ,לשמות של סוכנויות הדירוג בהן נעשה שימוש,
ולעובדה שיתכנו הבדלים בין הדרוג החיצוני האחרון של המוסדות הפיננסיים לבין הערכת
הבנק.
) (4לאופן ניהול חשיפת האשראי הנובעת ממוסדות פיננסיים זרים ,לרבות התייחסות כללית
למועדי הפירעון של חשיפת האשראי ,לריכוזיות ומגבלות ריכוזיות ,דירוג אשראי ותיאור
השפעתן של בטוחות וחיזוקי אשראי ,לריכוזיות ומגבלות ריכוזיות ,דירוג אשראי ותיאור
השפעתן של בטוחות וחיזוקי אשראי )לרבות הסכמי קיזוז( על הפחתת סיכון אשראי המאזני
והחוץ מאזני.
) (5התייחסות להבדלים בין ההגדרות של המידע המוצג בתוספת ו' לסקירת ההנהלה בדבר "סיכון
האשראי הכולל לפי ענפי משק" בהתייחס לסיכון האשראי בגין ענף משק "שירותים פיננסיים"
לבין המידע המוצג בהתאם למפורט לעיל.
בנוסף לאמור לעיל ,תאגיד בנקאי ישקול האם ראוי להתייחס בדוח הדירקטוריון לסך ההכנסות
)ג(
ולסך ההוצאות שהתאגיד הבנקאי הכיר בתקופת הדיווח ובתקופת הדיווח הקודמת בדוח רווח
והפסד כתוצאה מההתקשרויות שלו עם מוסדות פיננסיים זרים ,ולהשפעה של מצבם של המוסדות
הפיננסיים הזרים על אופן ניהול סיכוני השוק וסיכוני הנזילות של התאגיד הבנקאי.
לעניין זה" :מוסדות פיננסיים זרים" – בנקים ,בנקים להשקעות ,ברוקרים/דילרים ,חברות ביטוח,
גופים מוסדיים וגופים שנמצאים בליטת הגופים הללו.
מובהר כי חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים אינה כוללת השקעה בניירות ערך מגובי נכסים )אשר
לגביהם ניתן גילוי בביאור ניירות ערך( ,ואינה כוללת חשיפה למוסדות פיננסיים זרים שיש להם ערבות
מפורשת ומלאה של ממשלות .מובהר כי  Fannie Maeו –  Freddie Macאינם עומדים בהגדרה זו.

העמוד הבא – עמ' 630-12
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עמ' 630 - 12

דוח הדירקטוריון
נספח ד' – חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים )המשך(

מידע כמותי  -חשיפת אשראי נוכחית של התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים) (1על בסיס מאוחד
ליום  , 31.12.20X0ליום 31.12.20X-1
דרוג אשראי
חיצוני

סיכון
אשראי
מאזני )(2

סיכון אשראי
חוץ מאזני נוכחי)(3
מיליוני שקלים חדשים

חשיפת אשראי
נוכחית

חשיפות אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים
 AAAעד AA-
 A+עד A-
 BBB+עד BBB-
 BB+עד B-
נמוך מB- :
ללא דירוג
סך הכל חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

סיכון אשראי בעייתי )(4

0

0

0

) (1מוסדות פיננסיים זרים כוללים :בנקים ,בנקים להשקעות ,ברוקרים  /דילרים ,חברות ביטוח ,גופים מוסדיים
וגופים בשליטת הגופים הללו.
) (2פיקדונות בבנקים ,אשראי לציבור ,השקעות באגרות חוב ,ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי
מכר חוזר ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים.
) (3בעיקר ערבויות והתחייבויות למתן אשראי ,לרבות ערבויות להבטחת חבות של צד ג'.
) (4אם פריט זה אינו מהותי ,התאגיד הבנקאי רשאי לציין עובדה זו ולהתאים את מתכונת הגילוי .

הערות:
א .חשיפות האשראי וסיכון האשראי הבעייתי מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני הניכויים
כהגדרתם בסעיף  5להוראת ניהול בנקאי תקין מספר .313
ב .חשיפות האשראי אינן כוללות חשיפות למוסדות פיננסיים שיש להם ערבות מפורשת ומלאה של ממשלות,
ואינן כוללות השקעות בניירות ערך מגובי נכסים )ראה פירוט בביאור ניירות ערך(.
ג .למידע נוסף לגבי הרכב חשיפות האשראי בגין מכשירים נגזרים מול בנקים ודילרים  /ברוקרים )מקומיים
וזרים( ראה ביאור  18בדוח הכספי השנתי.

העמוד הבא – עמ' 630-13
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דוח הדירקטוריון

עמ' 630 - 13

נספח ה' – דוגמאות למאפיינים של הלוואות לדיור החושפים את התאגיד הבנקאי לסיכון אשראי
לעניין ההתייחסות להתפתחויות ביתרות ובביצועים של הלוואות לדיור ,להלן דוגמאות למאפיינים של
הלוואות לדיור שחושפים את התאגיד הבנקאי לסיכון אשראי גבוה יותר:
 .1הלוואות עם שיעורי מימון ) (LTVגבוהים;
 .2הלוואות גדולות והלוואות ללווים שההחזר של תשלומי ההלוואה מהווה שיעור משמעותי מההכנסה
הקבועה שלהם;
 .3הלוואות עם מועדי פירעון ארוכים יותר;
 .4הלוואות שבהן הלווה חשוף לגידול משמעותי חוזי בתשלומים ,לרבות הלוואות בריבית משתנה;
 .5הלוואות שתנאיהן מאפשרים ללווה לשלם תשלום הנמוך מהריבית שנצברה על ההלוואה ,דבר הגורם
לכך שיתרת קרן ההלוואה גדלה במשך הזמן )הפחתה שלילית(;
 .6הלוואות המובטחות בשעבוד משני ,כאשר לא קיים שיעבוד או כאשר זכות הביטחון של הבנק אינה
מובטחת;
 .7הלוואות בהן המידע שיש לתאגיד בנקאי על הלווה ,או על הביטחון ,במועד מתן ההלוואה אינו שלם,
מעודכן ומאומת;
 .8גידול מהיר ביחס לעבר בביצועי ההלוואות לדיור;
 .9פיגורים והפסדים.
רשימה זו אינה מהווה רשימה מינימאלית ואינה מהווה רשימה סגורה .על התאגיד הבנקאי להפעיל
שיקול דעת כדי שהגילוי שינתן יהיה תמציתי ומאוזן ויבהיר את ההתפתחויות שחלו לפי מאפייני הסיכון
המשמעותיים להערכתו.

העמוד הבא – עמ' 640-1

