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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק מזרחי טפחות בערבון מוגבל 
 
 

 8132-ו 8133בדצמבר  13"הבנק"( לימים  -)להלן והחברות המאוחדות שלו המצורפים של בנק מזרחי טפחות בע"מ המאוחדים ביקרנו את המאזנים 
על תזרימי  המאוחדים על השינויים בהון העצמי והדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, הדוחות המאוחדים , הדוחותהמאוחדים הפסדואת דוחות רווח ו

 הבנק. של וההנהלה באחריות הדירקטוריון הינם אלה כספיים . דוחות8133בדצמבר  13המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא אחריותנו

 31לימים  המאוחדים הנכסים מכלל 1.83%-ו 0.31%-באיחוד מהווים כ הכלולים חברות בנות שאוחדו אשר נכסיהן של הכספיים הדוחות את ביקרנו לא
 -ולות בדוחות הרווח והפסד המאוחדים מהווים כ, בהתאמה, והכנסותיהן מריבית, נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי הכל8132-ו 8133בדצמבר 

בדצמבר  13, בהתאמה, מכלל ההכנסות במאוחד מריבית, נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי, לשנים שהסתיימו בימים 3.81% -ו ,4.81%, 3.08%
 13מיליון שקלים חדשים לימים  34היא בסך כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה כלולה שההשקעה בה  , בהתאמה. כמו8131-ו 8132, 8133

 מתייחסת שהיא ככל ,דעתנו וחוות לנו הומצאו אחרים שדוחותיהם חשבון רואי ידי על בוקרו חברות אותן של . הדוחות הכספיים8132-ו 8133בדצמבר 

 .האחרים החשבון דוחות רואי על מבוססת חברות, אותן בגין שנכללו לסכומים

-ג"חשבון(, התשל רואה של חשבון )דרך פעולתו רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות מקובלים בישראל, ביקורת לתקני התאםב ביקורתנו את ערכנו
על פי תקנים אלה נדרש  ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. 3421

 בדיקה כוללת לבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון, שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורתמאיתנו לתכנן את הביקורת ו

 ושל האומדנים שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת הכספיים. ביקורת שבדוחות ובמידע בסכומים ראיות התומכות של מדגמית

 ודוחות שביקורתנו סבורים בכללותה. אנו בדוחות הכספיים ההצגה נאותות הערכת וכן הבנק של להוההנה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקים האחרים החשבון רואי

ת המצב נאות, מכל הבחינות המהותיות, א באופן ל משקפים"הנ הכספיים אחרים, הדוחות חשבון רואי של הדוחות ועל ביקורתנו על לדעתנו, בהתבסס
ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבנק לכל אחת משלוש השנים  8132-ו 8133בדצמבר  13הכספי של הבנק לימים 

ל (. כמו כן לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"Israeli GAAP, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )8133בדצמבר  13בתקופה שהסתיימה ביום 
 ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. 

 מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב5

 בקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות.וחברה מאוחדת שלו, לרבות תביעות שהוגשו כנגד הבנק לביחס  33ג. סעיף 81בביאור לאמור א. 

ה חקיר, עם משרד המשפטים בארצות הברית, לסיום ה8134במרץ  38שחתם הבנק, ביום  DPAהסכם מסוג  רבדב 38 סעיףג. 81לאמור בביאור  .ב
 האמריקאים. לקוחותיה הנוגעת לעסקי קבוצת הבנק עםשניהל משרד המשפטים בארצות הברית 

 בישראל, את רואי חשבון לשכת ידי על צושאומ כפי כספי, דיווח על פנימית בקרה של ביקורת בדבר ב"בארה  PCAOB-ה לתקני גם בהתאם ביקרנו

 (3448פנימית ) בקרה של המשולבת שנקבעו במסגרת קריטריונים על , בהתבסס8133בדצמבר  31 הבנק ליום של כספי דיווח על הפנימית הבקרה
 .הבנק של כספי דיווח על מיתהפני הבקרה אפקטיביות מסויגת על בלתי דעת חוות כלל 8134 במרץ 82מיום  שלנו והדוח  COSOידי על שפורסמה
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 "ר הדירקטוריוןדברי יו
  דוח הדירקטוריון וההנהלה

 הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי
  דוח כספי מבוקר

 ונספחיםפרק ממשל תאגידי, ביקורת, פרטים נוספים 
 נתונים נוספים על בסיס הבנק

 
 גילויים פיקוחיים נוספים

 דוח סיכונים
 תיאור המאפיינים של מכשירי ההון הנכללים בהון הפיקוחי

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/Chairman_of_the_Board_4_2018.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/Officers_and_Directors_4_2018.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/Statements_of_internal_control_4_2018.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/Statements_of_internal_control_4_2018.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/Audited_Financial_Report_4_2018.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/Audited_Financial_Report_4_2018.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/Corporate_governance_and_appendices_4_2018.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/additional_bank_info_4_2018.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/additional_bank_info_4_2018.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/risk_report_4_2018.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/risk_report_4_2018.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/Lists/BankMizrahiSiteAssets/Reports/equity_instruments_4_2018.pdf
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  -דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של בנק מזרחי טפחות בערבון מוגבל 
 כספי על הבנקים בדבר בקרה פנימית על דיווח הפיקוחבהתאם להוראות הדיווח לציבור של 

 
 

, בהתבסס על 8133בדצמבר  13"הבנק"( ליום  5ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של בנק מזרחי טפחות בע"מ וחברות בנות )להלן ביחד
 Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-( שפורסמה על ידי ה3448קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית )

way Commission להלן(5 COSO" הדירקטוריון וההנהלה של הבנק אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי, ולהערכתם את .)"
האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא 

 ל בקרה פנימית על דיווח כספי של הבנק בהתבסס על ביקורתנו.לחוות דעה ע

נכסיהן והכנסותיהן מריבית, נטו לפני הוצאות בגין הפסדי  אשר שאוחדו בנות של חברות כספי דיווח על פנימית בקרה של האפקטיביות את בדקנו לא
ולשנה  8133בדצמבר  13 ליום המאוחדים הכספיים ם בדוחותהמתייחסי , בהתאמה, מהסכומים3.08%-ו 0.31%-כ אשראי הכלולים באיחוד מהווים

 אחרים שדוחותיהם מבקרים חשבון רואי ידי על בוקרה חברות אותן של דיווח כספי על פנימית בקרה של שהסתיימה באותו תאריך. האפקטיביות

 החשבון רואי דוחות על מבוססת ,חברות אותן של כספי דיווח על פנימית בקרה של מתייחסת לאפקטיביות שהיא ככל ,דעתנו וחוות לנו הומצאו

 .האחרים המבקרים

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על  Public Company Accounting Oversight Board( PCAOB) - ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
איתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מ

ל סבירה של בטחון אם קוימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית ע
והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון  דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון

ים שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון המבקרים האחר
 מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

ידה סבירה של בטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים בקרה פנימית על דיווח כספי של בנק הינה תהליך המיועד לספק מ
(, ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. בקרה פנימית על דיווח כספי Israeli GAAPלמטרות חיצוניות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )

יהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקות ( מתייחסים לנ3של בנק כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר5 )
( מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות 8וההעברות של נכסי הבנק )לרבות הוצאתם מרשותו(6 )

על הבנקים והנחיותיו, ושקבלת כספים והוצאת כספים של  ( ולהוראות המפקחIsraeli GAAPכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )
( מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, 1)-הבנק נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של הבנק6 ו

 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של נכסי הבנק, שיכולה להיות להם 

בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס 
ת הקיום של המדיניות או הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמיד

 הנהלים תשתנה לרעה.

האחרים, הבנק קיים, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח  החשבון המבקרים רואי דוחות ועל ביקורתנו על לדעתנו, בהתבסס
 .COSO( שפורסמה על ידי 3448, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית )8133בדצמבר  13כספי ליום 

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על  ,ביקרנו גם
על המאוחדים , הדוחות המאוחדים ואת דוחות רווח והפסד 8132-ו 8133בדצמבר  13של הבנק לימים  המאוחדים הבנקים והנחיותיו, את המאזנים

על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  המאוחדים על השינויים בהון העצמי והדוחות המאוחדים הרווח הכולל, הדוחות
 דוחות ועל רתנוביקו על כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים, בהתבסס 8134 במרץ 82, והדוח שלנו מיום 8133בדצמבר  13ביום 

להכיר בהן כתובענות  בקשות לרבותשהוגשו כנגד הבנק וחברה מאוחדת שלו  תביעותהאחרים, וכן הפניית תשומת לב בדבר  החשבון המבקרים רואי
שפטים שניהל משרד המ החקירה לסיוםעם משרד המשפטים בארצות הברית,  ,8134במרץ  38, ביום שחתם הבנק DPAמסוג  הסכם ייצוגיות, ובדבר

 האמריקאים. לקוחותיה בארצות הברית הנוגעת לעסקי קבוצת הבנק עם
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