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דוח זה אינו מהווה דוח תקופתי בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל.1970-
הדוח התקופתי )אשר כולל את כל הפרטים לגבי דירקטורים ונושאי משרה בכירה הדרושים לפי הוראות
בנק ישראל( דוח על הסיכונים והערכת האקטואר של זכויות עובדים נמצאים באתר מגנ"א של רשות ניירות
ערך  .www.magna.isa.gov.ilהדוח על הסיכונים ותאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים
שהונפקו נכללים באתר האינטרנט של הבנק בכתובת www.leumi.co.il :אודות < מידע כספי ואסיפות <
גילויים פיקוחיים נוספים < גילוי לפי נדבך  3של באזל ומידע נוסף על סיכונים

סומך חייקין

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים המשותפים לבעלי המניות של בנק לאומי לישראל בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של בנק לאומי לישראל בע"מ וחברות בנות שלו )להלן – "הבנק"( ,הכולל את המאזן הביניים
התמציתי המאוחד ליום  31במרס  2017ואת הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים על רווח והפסד ,הרווח הכולל ,השינויים בהון
ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של
מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ) (Israeli GAAPלדיווח כספי לתקופת ביניים זו
ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו .אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על
סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים הנערכת על
ידי רואה החשבון המבקר של הישות" ותקן סקירה שיישומו בסקירה של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים
והנחיותיו .סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים
והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת
בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו
יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות,
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ) (Israeli GAAPלדיווח כספי לתקופת ביניים ובהתאם להוראות המפקח על
הבנקים והנחיותיו.
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב ,לאמור בביאור 10ב .סעיף  2בדבר תביעות שהוגשו נגד הבנק לרבות
בקשות לאישורן כתביעות ייצוגיות.
הבנק אינו יכול להעריך מה תהיינה ההשלכות של העניינים הנ"ל על הבנק ,אם בכלל ,על מצבו הכספי ועל תוצאות פעולותיו
ואם תהיינה מהותיות.
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