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 רבון מוגבלמזרחי טפחות בעבנק דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 
 

 מבוא
התמציתי המאוחד ליום  "הבנק"(, הכולל את מאזן הביניים –סקרנו את המידע הכספי המצורף של בנק מזרחי טפחות בע"מ וחברות מאוחדות )להלן 

ואת הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים על רווח והפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים לתקופות של  2020בספטמבר  30
ות ביניים אלה  בהתאם הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של מידע כספי לתקופ תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

( לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. אחריותנו היא ISRAELI GAAP)לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 
 .להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו

 
מכלל הנכסים המאוחדים  5.19%-מציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כלא סקרנו את המידע הכספי לתקופות הביניים הת

-וכ 8.52%-, והכנסותיהן מריבית, נטו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי הכלולות בדוחות הרווח והפסד המאוחדים מהוות כ2020בספטמבר  30ליום 
ו לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו , בהתאמה, מכלל ההכנסות במאוחד מריבית, נט7.70%

 תאריך. המידע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו,
 ל דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת ע

 
 היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה  2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 
וראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. סקירה של מידע החשבון המבקר של הישות" ותקן סקירה שיישומו בסקירה של תאגידים בנקאיים נקבע לפי ה

. סקירה כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים
ם בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלי

 שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
ור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסב

( לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות המפקח על ISRAELI GAAP) הבחינות המהותיות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל
 הבנקים והנחיותיו.

 
יעות שהוגשו כנגד הבנק וחברה מאוחדת שלו, לרבות . ביחס לתב3ב.10מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

 בקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות.
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 להלן הקישורים:
 דוח תמציתי של הדירקטוריון וההנהלה

  הצהרות לגבי גילוי

  תמצית דוחות כספיים

  עוניממשל תאגידי, פרטים נוספים ונספחים לדוח הרב

 גילויים פיקוחיים נוספים
  דוח סיכונים

  הנכללים בהון הפיקוחיתיאור המאפיינים של מכשירי ההון 

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/7026/officers_and_directors_3_2020.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/7030/statements_of_internal_control_3_2020.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/7029/audited_financial_report_3_2020.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/7028/corporate_governance_and_appendices_3_2020.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/7031/risk_report_3_2020.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/7027/equity_instruments_3_2020.pdf

