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  :זההערות כלליות לתרגום 

התרגום ערך ומוגש כשירות למשתמשים למטרת וחות בלבד. בכל מקרה ובכל ספק, יש לפעול   .א

 בהתאם לוסח בשפת המקור. 

שיחולו עדכוים  . מובן שככל2019 יוארכון לחודש  השאלות והתשובותהתרגום מתייחס לוסח   .ב

, על התאגידים הבקאיים ורואי החשבון שלהם לפעול או בשאלות והתשובות בקודיפיקציה

 בהתאם לוסח המעודכן בשפת המקור.

  – זהתרגום בלצורך וחות המשתמשים   .ג

 ". תאגיד בקאי"תורגם ככלל כ" תאגיד בקאי"או " ישות"המוח  •

 " תורגם ככלל כ"צפוי". expectedהמוח " •

 " תורגם ככלל כ"לווה". borrowerמוח "ה •

הושמטו התייחסויות שהן אין רלבטיות לתאגידים בקאיים, כגון התייחסויות למוסדות  •

 .ללא כוות רווח או הבדלים בין תאגידים ציבוריים לבין תאגידים שאים ציבוריים
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 1 , מס'326ושא -   

  הפסדי אשראי צפוייםלאומדן מקובלת  השיטהיא ) WARM( רעוןיהתקופה הממוצעת לפהאם שיטת 

  

 רקע

למדוד את כל הפסדי האשראי  מתאגידים בקאיים דורשהפסדי אשראי,  - םי, מכשירים פיסי326ושא 

תחזיות אירועי עבר, תאים וכחיים, ובהתבסס על  הדיווחבמועד שמוחזקים  פיסייםמכסים הצפויים 

גבות ישל הסכום טו שצפוי לה התאגיד הבקאימדן של במטרה להציג או סבירות ויתות לביסוס

ישתמשו בתחזיות סבירות ויתות  תאגידים בקאיים, בהתאם להחיות אלה. פיסייםהמהכסים 

שימוש מידע טוב יותר. התקן לא דורש כדי שאומדן הפסדי האשראי שלהם יהיה מבוסס על  לביסוס

להשתמש בשיקול דעת בקביעת  לתאגידים בקאייםמאפשר  אלא, הפסדי אשראי לששיטה ספציפית ב

  .האומדן שיתאימו לסיבותשיטות והמידע הרלווטי 

 לתיקשיטות פרקטיות מקובלות שעשויות להיות רלווטיות ואותות לגבי  FASB -ההוצגו שאלות לצוות 

ת הברית בארצו לתקיה חשבואיתהמוסד במיוחד,  .)less complex( ופחות מורכביותר כסים קטן 

)FASBה -, להלןהתקופה הממוצעת אם שיטת שבהן הוא התבקש להבהיר הקיבל שאלות  )המוסד לתקי

  הפסדי אשראי. לאומדןמקובלת ) היה שיטה WARM( לפירעון

שיעור  ).להלן 3(ראה חישוב בשאלה ממוצע שתי  מחיקות חשבואיותשיעור משתמשת ב WARMשיטת 

והוא משמש כבסיס מאשראי שוצר בשים שוות מכיל הפסד וצע השתי הממהחשבואיות המחיקות 

 מחיקותהשיעור  המאזן. במועד פיסייםכסים תיק מאזיות של היתרות ההפסדי אשראי של  לאומדן

 לקבועכדי  ,רעוות מוקדמיםיפמוכפל בתקופה החוזית ומותאם בגין אומדן ממוצע השתי ה החשבואיות

החישוב של שיעור  .פיסייםהכסים היתרת ל מותאםלא ההיסטורי ה יותהחשבוא מחיקותהשיעור את 

 בדומה .תחזיות סבירות ויתות לביסוסתקופה של לא כולל  מותאםהיסטורי לא חשבואיות מחיקות 

אפשר להביא , צפוייםהפסדי אשראי  אומדןצורך לשמש ל אשר יכולות ,שיעור הפסד לש אחרות שיטותל

, כמו WARMכאשר מיישמים את שיטת  תחזיות סבירות ויתות לביסוס בחשבון בדרכים אחרות

  ).5(ראה שאלה להלן להמחשה  אבדוגמ

  

  1שאלה 

  ?326-20תת ושא לפי להפסדי אשראי  הפרשה לאמידתהיה שיטה מקובלת  WARMהאם שיטת 

  תשובה

ושא לפי ם הפסדי אשראי צפויי לאומדןכמתוארת לעיל עשויה להיות שיטה מקובלת  WARMשיטת 

יתרת אורך החיים  במשךהפסדי אשראי צפויים מביאה בחשבון אומדן של  WARM, שיטת בפרט. 326

  ).לסוף התקופה החוזיתעד המתרחשים , הפסדים כלומר( פיסייםהשל הכסים 

 המוסד  ."להיקבע בשיטות שוות הלהפסדי אשראי יכול הההפרש"...כי מציית  326-20-30-3פסקה 

-2016חשבואות מס' התקי לעדכון לשל הבסיס למסקות  BC50בפסקה  לגבי הכווה רחיבמ לתקיה

 מכשירים המדדים בעלות מופחתת -הפסדי אשראי): 326הפסדי אשראי (ושא  -פיסיים, מכשירים 13

  ).2016-13עדכון  - (להלן
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די אשראי צפויים הפסלהשתמש בשיטות שוות כדי לאמוד  לתאגידים בקאייםאישר לתקיה  המוסד

גמישות  היה להםתסיכון אשראי בצורה שוה וצריך ש תאגידים בקאיים מהליםכי  מאמיןשהוא מפי 

, גישה התאגיד הבקאיהם... המורכבות של תיק הכסים, גודל של ציפיותהלדיווח הטוב ביותר של 

 ייםאתאגידים בקשלמפי  עם רמות שוות של תחכום. למידע, ויהול תיק הכסים עשוי לגרום לגישות

למדידת סוג אחד של מתודולוגיה  הכתיבלא לתקיה  המוסדעשויות להיות רמות שוות של תחכום, 

  המדדים בעלות מופחתת. פיסייםכסים מהפסדי אשראי צפויים 

 לאמידתשיתן להשתמש בהן רבות שיטות מהיה אחת  WARMמאמין ששיטת לתקיה  המוסדצוות 

  .326-20תת ושא לפי  ,פחות מורכב פיסייםכסים  תיקפסדי אשראי עבור הפרשה של ה

  2שאלה 

  ?WARMלהשתמש בשיטת אם הלהביא בחשבון כדי לקבוע צריך  תאגיד בקאיגורמים  אילו

  תשובה

המותאמות  ,) )incurred lossגרםלפי שיטת ההפסד ששכיום עשה בהן שימוש מבחר של שיטות  קיים

פשוט ועד , החל מחישוב גיליון תוים ןהתאגידים הבקאיים שמשתמשים בהת של מורכבולגודל ול

 שיטות כאשרמגוון של ליישם  ימשיכו בקאייםשתאגידים מצופה  ם מורכבים.ימודלים אקוומטרל

צריכים להביא שימוש הן עשה , המורכבות והתחכום של השיטות בעם זאת .ייושם 2016-13 עדכון

עבור  התאגיד הבקאי על ידיתחכום של תהליך יהול סיכון אשראי שמבוצע הת ומורכבובחשבון את ה

  .פיסייםשל כסים  יםספציפי יםתיק

דרישות של עדכון לעמוד בליישם מודל מתוחכם כדי  צריךיהיה שתאגיד בקאי פחות מורכב אין ציפייה 

 התאגיד הבקאיייתכן שד, הפס ישיעורה המבוססת על היום בשיט תאגיד בקאי משתמש. אם 2016-13

שעשה בה , בהשוואה לשיטה עם זאת. WARMשיטת לרבות להמשיך עם שיטה מקבילה, יוכל  הזה

יצטרכו להשתות  התאגיד הבקאישל  )inputsוהתוים (הפסדים שגרמו, ההחות  לאומדןשימוש היום 

, פיסייםשל הכסים ה תוזיהחהתקופה כדי להגיע לאומדן של הפסדי אשראי צפויים אשר משקפים את 

  .תחזיות סבירות ויתות לביסוסולרעון מוקדם ילפ כשהוא מותאם

הפרשה להפסדי  לאמידתהאם השיטה מתאימה  לשקול תאגיד בקאיעל  בבחירת שיטה ספציפית,

הכסים  תיק. יש להביא בחשבון את המורכבות, הגודל, וההרכב של פיסייםכסים  תיקשל אשראי 

 יםגודל מספיק והפסדבהומוגי  התיק(לדוגמא, האם  למידע התאגיד הבקאי, הגישה של יםפיסיה

התאגיד הגודל של את  בוסף, יש להביא בחשבון .)שמאפשר יכולת חיזויעם דפוס  מספיקיםים היסטורי

שהתאגיד הבקאי עשוי להיות גדול (לדוגמא, בעוד  התיקסיכוים של הואסטרטגיית יהול  הבקאי

לאסטרטגית יהול מה שמוביל , בקאיהלתאגיד הספציפי יכול להיות לא משמעותי  התיק, ורכבומ

 סיכוים פחות מורכבת).

התאגיד  על ידילשיטת שיעור ההפסד שבחרה  יכולים להתקיים ללא קשרמסוימים שכיחים  אתגרים

ימלי, הפסדים מפוזרים הפסד היסטורי מימצבים בהם קיים , בין היתר, אתגרים אלה כוללים. הבקאי

גבי תקופה שזמיים ל, תוים תיק, מספר מוך של הלוואות בכל שמאפשר יכולת חיזויללא דפוס 

, או שיויים פיסייםהיסטוריים של כסים  תיקיםלעומת משמעותית שוה  , הרכבהקצר תהיסטורי

יתן לפתור אותם יהיה , האתגרים האלה יהיו מיוריים ומהמצביםבסביבה הכלכלית. בחלק 

במצבים  מקובלת. שיטה להיות  WARMהתאמות איכותיות ובכך לגרום לשיטת באפקטיביות באמצעות 

איה  WARMששיטת לקבוע  ותאגיד בקאי עשוי, האתגרים האלה יהיו יותר משמעותיים, אחרים

  .לסיבות שלומתאימה 
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  3שאלה 

  ?WARMשימוש בשיטת  צעותבאמלאמוד הפרשה לפסדי אשראי  תאגיד בקאי כיצד יכול

  תשובה

רשויות עם יחד בו  שהצוות השתתף מסמיר מקוון לתקיה אימץ את הדוגמא הבאההמוסד צוות 

הבאה  הדוגמא. זהקישור בלמידע וסף, הסמיר המקוון זמין  .הפיקוח על הבקים בארצות הברית

הפסדי אשראי לההפרשה  כבסיס לאמידת בשימוש בתוי הפסד שתי לצורך המחשה בסיסית מתמקדת

  בקאי.התאגיד ה שלהעובדות והסיבות יש להביא בחשבון את . פיסייםכסים  תיק לש

  עובדות

 31.12.2020ליום הוא הפרשה להפסדי אשראי אומדן  .1

 :מיםעם מאפייי סיכון דו פיסייםכסים  תיק .2

 .מיליון דולר 13.98יתרת עלות מופחתת של  .2.1

 ).תקופה חוזית לאחר השפעת פירעוות מוקדמיםשים ( 5 היו אורך החיים של התיק .2.2

 :2022-ו 2021 םתחזיות הההלה לשי .3

 עלייה בשיעור אבטלה. .3.1

 .2022הההלה לא מסוגלת לתת תחזיות סבירות לגבי תקופות לאחר שת  .4

תחזיות ולבגין התאמות איכותיות למצב הוכחי  0.25%כלול שיעור של לצורך הדוגמא יח שיש ל .5

 סבירות היתות לביסוס.

לתיק  .2020בדצמבר,  31ליום  פיסייםהפרשה להפסדי אשראי של תיק כסים  אמידתממחישה  הדוגמא

 יסייםואורך החיים של הכסים הפ 2020בדצמבר,  31מיליון דולר ליום  13.98של יתרת עלות מופחתת 

עם  פיסייםמיליון דולר היה עבור תיק כסים  13.98שים. יתרת העלות המופחתת של  5 בתיק היו

ואיה מסוגלת  2022 -ו 2021הההלה חוזה עלייה בשיעורי האבטלה לשים  מאפייי סיכון אשראי דומים.

בגין  0.25%עור של הדוגמא מיחה שיש לכלול שי .2022לתת תחזיות סבירות לתקופות לאחר שת 

 יסוס אשר דוות בהרחבה בהמשך.תחזיות סבירות היתות לבלהתאמות איכותיות למצב הוכחי ו

לפי משמעותית כאשר אומדים הפסדי אשראי צפויים החה  היו ) הזהinput( שהתון חשוב לשים לב

בירות ויתות לביסוס. וכחיים ותחזיות סהתאים עבור הסכומים  מייצגשהוא מפי  ,2016-13עדכון 

של  מסויםסוג ל התייחסלא  לתקיה המוסד צוות, בסיסית המחשהלצורך שהדוגמא היה מפי , כמו כן

וסיבות עובדות התייחס לולא  ,בשוקהקיימים מוצרים המבחר בהתחשב ב ,פיסייםתיק כסים 

באופן בסיסי ם ועדו לתאר . במקום זאת, החישוביתאגיד בקאי ספציפיבלהתקיים ספציפיות שעשויות 

להחליט אם לבצע  תאגיד בקאי צריך, בדוגמאהמודל במגוון דרכים. לכן, כמתואר את המכיקה של 

 התאמות לפי ששוקל אם דרושות ,326-20-30-8התאמות לתוי הפסד היסטוריים בהתאם לפסקה 

  .תחזיות סבירות ויתות לביסוסל
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  שתיאיות מחיקות חשבו: חישוב שיעור 1שלב 

 טבלה 1: חישוב שיעור מחיקות חשבואיות שתי ממוצע

ג=א/בבא

יתרה ממוצעת עלות מופחתתשה
מחיקות חשבואיות 

שתיות טו, בפועל

שיעור מחיקות 

חשבואיות שתי 

20155,126

20168,9697,048210.30%

201711,22010,094510.51%

201812,31211,766420.36%

201912,93612,624320.25%

202013,98013,458490.37%

0.36%

אלפי  $ ב

  שיעור מחיקות חשבואיות שתי ממוצע

  לעיל: 1לה בבט

 .0.36%עומד על אשר  ,שים 5ממוצע של השתי ה חשבואיותהמחיקות השיעור מודגש  .1

ממוצע היה השתי ה חשבואיותהמחיקות השיעור  לקביעתהמשמשת  ההיסטורית התקופה .2

בצורה אותה  להיות מבוסס ומתועדשצריך  ,תמשמעותיהחלטה שמחייבת שימוש בשיקול דעת 

השוואה של  שהתאגיד הבקאי ביצעקיימת החה , לצורך הדוגמא. 326-20-30-8אם לפסקה בהת

 .של הסביבה הכלכלית הוכחי והחזויכיוון הדומים עם  פיסייםכסים  אודותמידע היסטורי 

שיתן לבסס עליה תקופה סבירה היא  שים האחרוותה 5סבור כי התקופה של התאגיד הבקאי 

תאים החיתום והתקי שהובאו בחשבון לאחר  ,צפויהאשראי העור הפסד שישל חישוב את ה

התקופה ההיסטורית בהשוואה לתיק הוכחי. בוסף, שהתקיימו במהלך הלוואות ה לשחוזיים ה

על ההפסדים התאמות כלשהן למידע  דרושותהאם  שקל שהתאגיד הבקאיקיימת החה 

התאים  האם דרושות התאמות בגיןל ששקלפי  ,326-20-30-8בהתאם לפסקה היסטוריים 

יש לשים לב  כאלה.התאמות , אך קבע כי לא דרשו הוכחיים ותחזיות סבירות ויתות לביסוס

את ההפרשה להפסדי אשראי  תאגיד בקאי שאומד .כללימשתמשת בתיק הבסיסית דוגמא זאת ש

היסטורי על ה מידעהלהחליט אם  ) צריךאחרת (או כל שיטה WARMשימוש בשיטת אמצעות ב

במועד  בתיק מצב הכסים, או התיק, הרכב צריך להיות מותאם לשיויים בתקי חיתום יםהפסד

 הדיווח.
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  : אמידת הפרשה להפסדי אשראי2שלב 

טבלה 2: אומדן עלות מופחתת
א*בבא

שה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר
אומדן עלות מופחתתתשלום צפוי 

שיעור מחיקות 

חשבואיות שתי ממוצע

הפרשה להפסדי 

אשראי 

אלפי  $ ב

202013,9800.36%50 עלות מופחתת בפועל 

20213,70010,2800.36%37

20223,9006,3800.36%23

20233,0003,3800.36%12

20242,1601,2200.36%4

20251,22000.36%0

126יתרת מחיקות חשבואיות לאורך חיי האשראי , לא מותאמות

0.90%שיעור מחיקות חשבואיות היסטורי לאורך חיי האשראי , לא מותאם

0.25%התאמות איכותיות 

1.15%סה" כ שיעור ההפרשה להפסדי אשראי ליום 31.12.2020

161סה" כ הפרשה להפסדי אשראי ליום 31.12.2020 (1.15%*13,980$)

אלפי  $ ב

  

  לעיל: 2בטבלה 

מייצגת ו, 2025את השים עד שת  מציגה )בדצמבר" 31"שה שהסתיימה ביום ( ראשוההעמודה ה .1

 של התיק.לפירעון  ההצפויהתקופה את 

עד שהתיק הבאות צפויים בתקופות התשלומים ה את מייצגת )"תשלום צפוי"( הישיהעמודה ה .2

, אשר כוללים את הצפוייםלאמוד את התשלומים צריכה ההלה הפרע במלואו. יצפוי לה

 .רעוות מוקדמיםיפצפי לו המקורייםהתשלומים 

תשלומים צריכים לכלול תשלומים הדה זו. אין לכלול את הפסדי האשראי הצפויים בעמו הערה:

  .ללא קשר לאשראירעוות מוקדמים ימתוכים ופ

להיות צריך ששיקול דעת משמעותי החלטה שמבוססת על  ורעוות מוקדמים הייפאומדן הערה: 

  בצורה אותה. מבוסס ומתועד

 :)עלות מופחתת" אומדן"( שלישיתהעמודה ב .3

 .דולר אלפי 13,980של  ת מופחתת, יתרת עלו31/12/2020במאזן ליום  .3.1

עלות מופחתת אומדן  שלתוצאה מביא ל ,עמודה "תשלום צפוי"המ ,פחות תשלומים צפויים .3.2

 אלפי 3,700 תשלום צפוי של דולר פחות אלפי 13,980לכל אחת מהשים שותרו (לדוגמא, 

 דולר). אלפי 10,280 אומדן עלות מופחתת של  שווה דולר

 :)ה להפסדי אשראי""הפרש( חמישיתהעמודה ב .4

אותה העלות המופחתת עבור אומדן אומדן ההפסדים עבור כל שה שותרה שמחושב לפי  .4.1

אומדים  . הסכום שלהשתי הממוצע חשבואיותהמחיקות הבשיעור מוכפל שה כשהוא 

 13,980(לדוגמא, בשה הראשוה, עלות מופחתת של  אומדן ההפסדים המצטבריםאלה הוא 

עבור כלומר  ,0.36%ממוצע של השתי ה חשבואיותהמחיקות השיעור כפול דולר  אלפי

 אלפי דולר). 50 בסך שלאשראי אמד ההשה הראשוה הפסד 

 2021מייצג את היתרה לסוף שה של ש ,דולר אלפי 10,280, 2022עבור השה השייה, שת  .4.2

ממוצע של השתי ה חשבואיותהמחיקות השיעור כפול  ,2022ואת היתרה לתחילת שה של 

. התהליך אלפי דולר 37 סך שלב האשראי אמד עבור השה השייה הפסדכלומר  ,0.36%

 חוזר על עצמו לכל שה שותרה.
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המצטברים, האמדים  אומדן הפסדי האשראי הצפוייםהיו העמודה האחרוה  הסיכום של .4.3

 .אלפי דולר 126בסך של 

הביא בחשבון  טרם גיד הבקאישהתאמפי לא כל ההפרשה להפסדי אשראי זאת  הערה:

  תאים וכחיים ותחזיות סבירות ויתות לביסוס.

 אלפי 13,980בעלות המופחתת בסך של  ,אלפי דולר 126ההפסדים הצפויים, של  חלוקת .4.4

 .0.9%העומד על ר ההפסד, תוצאה של שיעול מביאדולר, 

על מת בשל התאמות איכותיות,  0.25%כחלק מההחות של הדוגמא, צריך להוסיף , בשלב האחרון .5

מוכפל כשהוא  1.15% שיעור שלה .1.15%של בשיעור להפסדי אשראי המלאה לאמוד את ההפרשה 

סה"כ הפרשה להפסדי אשראי בסך של מביא לתוצאה של  ,דולר אלפי 13,980 בעלות מופחתת של

 אלפי דולרים. 161

 להיות מבוססת ומתועדתצריכה והההלה  על ידישקבעת היה החה משמעותית  0.25% הערה:

גורמים להביא בחשבון תאגיד בקאי על , 326-20-55-4דוגמא, בהתאם לפסקה צורך הל .כראוי

 ,מופחתת של התיקהעלות ההצפויה של בסיס  יכולת הגבייההעשויים להשפיע על משמעותיים 

שיעור  מצא כיהבקאי התאגיד , מהיתוחכחלק  ו שיעור האבטלה.הגורם העיקרי הי כי ולקבוע

תחזיות סבירות על וכחיים והתאים ההדיווח. בהתבסס על תקופת האבטלה עלה כון למועד 

 עלייה וספת במהלך לעלות יםהאבטלה צפויכי שיעורי צופה  התאגיד הבקאיויתות לביסוס, 

שקף את שיבאופן ת שיעור ההפסד ההיסטורי . כדי להתאים אהבאותשתיים השה עד ה

מעריך כי  התאגיד הבקאי, החזוייםובשיויים תאים הוכחיים אלה בהבדלים של השפעותיהם 

הפסדי שיעור בקודות בסיס  25של וספת  עלייהתחול עקב ההרעה הצפויה בשיעורי האבטלה 

. הההלה מעריכה התיק לאורך חייאחוז  0.9 שיעור ההפסד ההיסטורי שללמעבר  ,אשראיה

במהלך  יםהיסטוריה יםהפסדה אודות , על פי הידע שלהקודות בסיס 25עלייה וספת של תחול ש

אומדן אבטלה. הההלה לא יכולה לתמוך במגמות דומות בשיעורי הצפו  , שבהןהשים האחרוות

על פי שיטת וס. יתת לביסהסבירה החיזוי התקופת הציפיות לשיעורי האבטלה מעבר ל ה לגבישל

ת ווית ותסבירהת ותחזיההתאים הוכחיים ובגין , הפסדי האשראי הוספים שיעור הפסד זו

אשראי הבסיס לשיעור הפסד ששימש אחוז  0.9 של ) מתווספים לשיעורקודות בסיס 25לביסוס (

של  יעור הפסדשיישם  שהתאגיד הבקאימפי ביחס לעבר, לא דרשות התאמות וספות  צפוי.ה

 על פי החוזייםמשקפים את התאים ההיסטוריים ההפסדים ה אחוז, המבטא ישירות את 1.15

עבור  )reversion( מיידיתמשקפת טכיקת חזרה זו . גישה 326-20-30-9עד  326-20-30-8פסקאות 

התאגיד  של אומדןהמשקף את קודות בסיס  25פסד. חשוב לשים לב שהגידול של השיטת שיעור ה

והתאגיד  ,אבטלהעלייה בשיעור המהובעים  2022-ו 2021הפסדים וספים בשים ל הבקאי

 על ידיטכיקת החזרה הבחרת שים שותרו. יותר מכך, מעבר לכך בשאין הפסדים  הבקאי מיח

. בחירת הטכיקה היא הההלה על ידי להיתמךהיה החה משמעותית אשר צריכה  תאגיד בקאי

  ).practical expedientלחישוב ( אמצעי פרקטיחשבואית ולא ועדה לשמש לא בחירה של מדייות 
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 4שאלה 

שימוש בשיטת באמצעות הפרשה להפסדי אשראי  לאמידתמספקת דרך אחת  3הדוגמא בשאלה 

WARM וספות באמצעות שיטתההפרשה לחישוב . האם יש דרכים WARM?  

  תשובה

שימוש בשיטת  באמצעותההפרשה להפסדי אשראי  תלאמידדרכים אחרות מקובלות  להיות עשויות כן,

WARM .קאי יכוללחשב את ההפרשה בדרך הבאהלבחור  תאגיד ב:  

  שתי מחיקות חשבואיות: חישוב שיעור 1שלב 

לעיל  1לעקוב אחר השלבים בטבלה תאגידים בקאיים צריכים . לכן, זהה לדרך הראשוהשלב ראשון ה

  השתי הממוצע. איותמחיקות חשבוכדי לקבוע את שיעור ה

  : אמידת ההפרשה להפסדי אשראי2שלב 

טבלה 3: אומדן עלות מופחתת

שה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר
תקופה לפירעוןאומדן עלות מופחתתתשלום צפוי 

202013,9801 עלות מופחתת בפועל 

2021$3,70010,2802

20223,9006,3803

20233,0003,3804

20242,1601,2205

20251,2200

א2.52

 ב0.36%

א * ב0.90%

0.25%התאמות איכותיות

1.15%

161

ממוצע משוקלל של תקופה לפירעון, לאחר 

התאמת הפחתה

שיעור מחיקות חשבואיות היסטורי לאורך חיי 

האשראי , ללא התאמות

סה" כ שיעור ההפרשה להפסדי אשראי ליום 

31.12.2020

סה" כ הפרשה להפסדי אשראי ליום 31.12.2020 

(13,980$*1.15%)

אלפי  $ ב

שיעור מחיקות חשבואיות שתי ממוצע

  

  

  לעיל: 3בטבלה 

עלות אומדן בדצמבר", "תשלום צפוי", ו" 31"שה שהסתיימה ביום ( שלוש העמודות הראשוות .1

 .לעיל  3לעמודות בשאלה  זהות )מופחתת"

 , שמייצג2.52 ,םהשימספר לקביעת  תמשמש") remg life", "רעוןיתקופה לפ"(העמודה האחרוה  .2

(ראה חישוב בטבלה  ת היתרההפחתאמת לותכשהיא מ זויהממוצע משוקלל של יתרת החיים הח

 עלות מופחתת" .אומדן "יתרת  רעון יהממוצעת לפ התקופהמייצגת את זו ). עמודה 4

משולמים ביום האחרון של השה. לכן, המספרים המופיעים ח שכל התשלומים ולדוגמא, ה

בדצמבר של כל שה. כתוצאה מכך, כל דולר שטרם פרע ליום  31-ם צפוי" יקרו בבעמודה "תשלו

מפי אורך חיים של שה אחת בעל יהיה  ,דולר יליוןמ 13.98 של מתוך היתרה בסך 31.12.2020

שה אחת. הוא דולר  יליוןמ 13.98" של תקופה לפירעוןשחלק מהסכום ישולם בסוף השה. לכן, "

 10.28בסך  2021, כל דולר ביתרה לסוף שת 2021עלות מופחתת" בשת ומדן א" עבור ,זהה באופן

 אורך חיים של שתיים.בעל יהיה  ,דולר יליוןמ
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. העלות המופחתת שלרעון יהממוצע לפ" מייצגת את מספר השים תקופה לפירעוןעמודת " הערה:

יר להיח סבבסוף שה. מתרחשים החה פשוטה שכל התשלומים  בוצעהלצורך הדוגמא, 

בהתאם להחה לגבי  ,, וכן הלאה) 2.5, 1.5, 0.5 ים האלה יהיו חלקי שים (לדוגמא,שהמספר

 .ולבסס אותה התשלומיםעיתוי החה של ה אתההלה צריכה לאמוד השהתשלומים יקרו. העיתוי 

ע לבציתן שים.   2.52תון שלאת ה בטבלה לעיל כדי לקבועבתוים להשתמש  תאגיד בקאי צריך .3

 :את החישוב כדלהלן

טבלה 4: הגדרת ממוצע משוקלל

א/דד=ב*גגב

שה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

תשלום צפוי 

באלפי $
תקופה לפירעון

13,980א2020 עלות מופחתת 

20213,70013,700                       0.26

20223,90027,800                       0.56

20233,00039,000                       0.64

20242,16048,640                       0.62

20251,22056,100                       0.44

2.52סה" כ2.52

שיטה 1 (וסחא באקסל):

sumproduct(עמודה ג, עמודה ב)/2.52=  א

שיטה 2:

  

  

מביא לתוצאה של , 0.36%ממוצע של השתי ה חשבואיותהמחיקות השיעור ב מוכפלשים  2.52 .4

 לאורך חיי האשראי. מותאםההיסטורי הלא  חשבואיותהמחיקות את שיעור ה תהמייצג 0.90%

כדי של התאמות איכותיות  0.25%את אותם צריך להוסיף התאגיד הבקאי בדוגמא שיתה,  .5

בסך מופחתת העלות כפול ה 1.15% השיעור של .1.15%להגיע לשיעור הפרשה להפסדי אשראי של 

 אלפי דולר. 161של בסך סה"כ הפרשה להפסדי אשראי תוצאה של ל מביא ,דולר יליוןמ 13.98של 

לכך לשים לב  תאגידים בקאיים צריכים .משתמשות בהחות פשוטות 4 -ו 3ות הדוגמאות בשאל

 להלן הפרשה להפסדי אשראי.הטוב ביותר לאומדן ההשפעה משמעותית על  ות להיותיכול החותלש

בהתחשב בתאים החוזיים  יםהסופי התשלומים אומדן :שיתכן שיהיו דרושות דוגמאות להחות

שהתאגיד ההיסטורית  התקופה), בולט(לדוגמא, קו ישר, הלוואה מופחתת או  רעוות מוקדמיםיפו

 5לדוגמא, יתרת אורך החיים של תיק האשראי הוכחי ( אתמייצגת תקופה שכה עלי הבקאי מסתמך

גורמים את המאפייים של התיק הוכחי),  שים המייצגת 5אחרת של תקופה  השים האחרוות או

של  1איכותיים (לדוגמא, גורמים איכותיים שעשויים לשמש להתאמת מידע היסטורי כפי שידון בשלב 

מידע היסטורי לתחזיות סבירות ויתות מת להתאים  לעגורמים איכותיים המשמשים או  ,לעיל 3שאלה 

החיה בפסקה תאגידים בקאיים צריכים להביא בחשבון את הבהמשך).  5לביסוס כפי שידון בשאלה 

  :כי , אשר קובעת326-20-30-8

מספק בדרך כלל , ן דומיםהפסדי אשראי בגין כסים פיסיים בעלי מאפייי סיכו שלהיסיון ההיסטורי 

מידע על הפסדים היסטוריים יכול להיות . תאגיד הבקאיבסיס להערכת הפסדי אשראי צפויים על ידי ה

מידע על הפסדים להתאמות את הצורך לבצע  יבחן תאגיד בקאי). או שילוב של השיים(פימי או חיצוי 

י הסיכון הספציפיים של הוכחייםהיסטוריים בשל הבדלים במאפייבמועד כגון הבדלים , כסים ה

או כאשר המידע , הכסים ה לפירעון שלתקופבאו , תמהיל התיקבתקי החיתום הדיווח בקבוצת כסים ב

איו משקף את התקופה החוזית של הכס הפיסי או של  תאגיד הבקאיעל הפסדים היסטוריים ב

  .פיסייםהכסים הקבוצת 
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  5שאלה 

שימוש בשיטת שיעור  באמצעות )CECL(צפויים  הפרשה להפסדי אשראי ישםמי גיד בקאיאכאשר ת

, האם מקובל לבצע התאמות של מידע היסטורי על הפסדים לתאים הוכחיים WARMהפסד כמו שיטת 

גישה להשתמש בבמקום  ,ולתחזיות סבירות ויתות לביסוס בגישה איכותית כמו שבוצע בדוגמא

  כמותית?

  תשובה

ת למידע על הפסדים היסטוריים אותות, תאגיד בקאי יכול להשתמש בגישה איכותית התאמוהאם כן. 

כדי להתאים את התוים ההיסטוריים לתאים הוכחיים ולתחזיות סבירות ויתות לביסוס. כמתואר 

העולה לא דורש יתוח כמותי. יחד עם זאת, על תאגיד בקאי לשמור תיעוד אות,  2016-13, עדכון להלן

השפעות של האת ו התאמות האיכותיותלבסס את הכדי  ,שלו תחכוםהמורכבות והה אחד עם בק

קובעת  326-20-30-9הגורמים האיכותיים הרלווטיים על המדידה של הפסדי אשראי צפויים. פסקה 

 :כי בחלקה

 קאיתאגיד בכאשר . בלעדית על אירועי עבר כדי לאמוד הפסדי אשראי צפויים יסתמךלא  תאגיד בקאי

מידע ההיסטורי כדי לשקף להתאים את האת הצורך  יבחןא וה, משתמש במידע על הפסדים היסטוריים

והתחזיות הסבירות והיתות לביסוס יהיו שוים מן  קיימיםכי התאים ה צופהאת המידה שבה הההלה 

 ההתאמות למידע על הפסדים. התאים אשר שררו בתקופה שבמהלכה הוערך המידע ההיסטורי

ועליהן לשקף שיויים הקשורים לתוים , במהותן )qualitative( היסטוריים יכולות להיות איכותיות

או גורמים אחרים , םפיגורי, בערכי סחורות, בערכי כסים, כגון שיויים בשיעורי אבטלה( רלווטיים

הדגשה איה (ה ).קבוצת הכסים הפיסייםבגין הכס הפיסי או  בגיןהפסדי אשראי שקשורים ל

  במקור).

תאגיד בקאי קבע את שיעור ההפסד של תיק הכסים  ובמצב מתארת זה הדוגמא המובאת בקובץ 

ה המידע ההיסטורי הזלאחר מכן מידע היסטורי אשר מייצג את התיק הוכחי.  באמצעות פיסייםה

קודת שמשמש כשוה מהיסיון ההיסטורי ש ,להפסדי אשראי בתיק הוכחי מותאם לציפיות הההלה

 326-20-30-9עקבית עם ההחיה בפסקה  זוה הגישהצפויים בתיק. האשראי ההפסדי  אומדןל ההתחלה

 המוסדמקובלת לקביעת התאמות לתאים וכחיים ותחזיות סבירות ויתות לביסוס. והיא גישה 

בקאיים קטים  לתאגידיםע ישוקטת בגישה דומה ומכוות במיוחד לסי ,326דוגמא בושא כלל  לתקיה

לאחר קבלת משוב מאותם תאגידים בקאיים. להלן ליישם את הכללים החדשים, פחות מורכבים ו

  הדוגמא:

  )קבוצתית(הערכה   גישת שיעור הפסדבהפסדי אשראי צפויים  אומדן :1דוגמא 

גין דרך אחת לפיה תאגיד בקאי יכול לאמוד הפסדי אשראי צפויים ב הגדוגמא זו מצי 326-20-55-18

  ).loss rateתיק של הלוואות עם מאפייי סיכון דומים באמצעות גישת שיעור הפסד (

תאגיד . שים 10ללקוחותיו הלוואות הפרעות בתוך  מעמיד' קהילתי א תאגיד בקאי 326-20-55-19

ההלוואות בתיק . מהל הלוואות אלה על בסיס קבוצתי בהתאם למאפייי סיכון דומים' קהילתי א בקאי

  .מיליון דולר 3ובסיס העלות המופחתת של התיק עומד על , השים האחרוות 10וצרו במהלך 

 כסים פיסיים דומים עם הכיוון הוכחי והחזוי אודותלאחר שהשווה מידע היסטורי  20-55-20-326

ה שלו היא תקופ ותהשים האחרו 10תקופת כי סבור ' קהילתי א תאגיד בקאי, של הסביבה הכלכלית

תקי לאחר שהובאו בחשבון , סבירה שעליה יתן לבסס את החישוב של שיעור הפסד האשראי הצפוי

 של ההלוואות שהתקיימו במהלך התקופה ההיסטורית בהשוואה לתיק והתאים החוזייםהחיתום 

, כלומר' (קהילתי א תאגיד בקאישל , האשראי שיעור הפסד האשראי ההיסטורי לאורך חיי .הוכחי
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עמד , השים האחרוות 10לתקופת ) דומה קבוצהר המבוסס על סיכום של כל הפסדי האשראי עבור שיעו

את היסטוריית הפירעוות מביא בחשבון שיעור הפסד האשראי ההיסטורי כבר . אחוזים 1.5על 

שקל אם דרושות התאמות כלשהן ' קהילתי א תאגיד בקאי. להישאר ללא שיוי האשר צפוי, המוקדמים

לפי ששקל אם דרושות התאמות בגין , 326-20-30-8בהתאם לפסקה  יםההיסטורי יםההפסדעל ע למיד

  .אך קבע כי לא דרשו כאלה, התאים הוכחיים ותחזיות סבירות ויתות לביסוס

גורמים  בחשבוןהביא ' קהילתי א תאגיד בקאי, 326-20-55-4בהתאם לפסקה  326-20-55-21

וקבע כי , על יכולת הגבייה הצפויה של בסיס העלות המופחתת של התיק משמעותיים העשויים להשפיע

מצא ' קהילתי א תאגיד בקאי, כחלק מיתוח זה. ן ושיעורי האבטלה"הגורמים העיקריים הם ערכי הדל

. כון למועד תקופת הדיווח הוכחית, ן בקהילה ירדו ושיעור האבטלה בקהילה עלה"כי ערכי הדל

כי צופה ' קהילתי א תאגיד בקאי, הוכחיים ועל תחזיות סבירות ויתות לביסוסבהתבסס על התאים 

שיעורי האבטלה צפויים לעלות כי ו, ן במהלך השה עד שתיים הבאות"תחול ירידה וספת בערכי הדל

כדי להתאים את שיעור ההפסד ההיסטורי באופן שישקף . עלייה וספת במהלך השה עד שתיים הבאות

מעריך ' קהילתי א תאגיד בקאי, ובשיויים החזוייםהוכחיים ותיהם של הבדלים אלה בתאים את השפע

אחוז  1.5שיעור ההפסד ההיסטורי של אשראי בוסף להקודות בסיס בהפסדי  10תחול עלייה של כי 

 ראיבהפסדי האש בסיסקודות  5של וספת  ועלייה ,ן"עקב הירידה הצפויה בערכי הדל, במשך חיי התיק

הההלה מעריכה  .שיעור ההפסד ההיסטורי לאורך חיי התיק עקב ההרעה הצפויה בשיעורי האבטלהמעל 

ההפסדים ההיסטוריים במהלך השים  אודותעל פי הידע שלה , קודות בסיס 15של וספת שתחול עלייה 

ה לתמוך הההלה לא יכול .ן ובשיעורי האבטלה"שבהן ראו מגמות דומות בערכי הדל ,האחרוות

ן ושיעורי האבטלה מעבר לתקופת חיזוי סבירה ויתת "ערכי הדל לגביבאומדן שלה לגבי הציפיות 

בגין התאים הוכחיים ותחזית סבירה הוספים הפסדי האשראי , על פי שיטת שיעור הפסד זו. לביסוס

שיעור הפסד אחוז ששימש בסיס ל 1.5 של מתווספים לשיעור) קודות הבסיס 15(ויתת לביסוס 

יישם שיעור ' קהילתי א תאגיד בקאימפי ש, דרשות התאמות וספות ביחס לעברלא . האשראי הצפוי

על פי  התאים החוזייםהמבטא ישירות את ההפסדים ההיסטוריים המשקפים את  ,אחוז 1.65הפסד של 

עבור שיטת ) reversion( חזרה מידית גישה זו משקפת טכיקת .326-20-30-9עד  326-20-30-8פסקאות 

  .שיעור ההפסד

שיעור ההפסד הצפוי שיש להחיל על בסיס העלות המופחתת של תיק ההלוואות יהיה  326-20-55-22

עם ההתאמה בגין התאים יחד , אחוז 1.5 של שהוא הסכום של שיעור ההפסד ההיסטורי, אחוזים 1.65

במועד  הצפויהההפרשה להפסדי אשראי  .קודות בסיס 15של  הוכחיים ותחזית סבירה ויתת לביסוס

 דולר. 49,500 הדיווח תהיה

  

  

  

  


