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דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי 

ת הדירקטוריון וההנהלה של מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "הבנק"( אחראים להקמה ולקיום של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי )כהגדרתה בהוראו

הפנימית של הבנק תוכננה כדי לספק מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון ולהנהלה  הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנהלה"(. מערכת הבקרה  

של הבנק לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הפיקוח על הבנקים והנחיותיו. ללא 

לות מובנות. לפיכך, גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות, הן יכולות תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגב

 לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה, המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים

 והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 

(monitor .ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית ) 

בהתבסס על קריטריונים   2020בדצמבר    31כספי ליום    הנהלת הבנק בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח

. בהתבסס על הערכה Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)-שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של ה

 הינה אפקטיבית.הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי  2020בדצמבר  31כי ליום  (believes)זו, ההנהלה מאמינה 

בוקרה על ידי רואי החשבון המבקרים של הבנק, ברייטמן אלמגור    2020בדצמבר    31האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום  

ת של הבנק על אשר בו נכללה חוות דעת בלתי מסוייגת בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימי  118זהר ושות', כפי שצויין בדוח שלהם בעמוד מספר  

 . 2020בדצמבר  31דיווח כספי ליום 
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תאריך אישור הדוחות הכספיים:
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**במקרה של חוסר התאמה בין דוחות אלו לבין הדוחות המפורסמים באתר המגנ"א, יש להסתמך על הדוחות הכספיים באתר המגנ"א**


