
הוראות הדיווח לציבור [1] (4/15)המפקח על הבנקים:

עמ' 638-1דוח כספי שנתי

תוכן עניינים - תוספות ונספחים
תוספת א'- דוחות כספיים שנתיים לדוגמה

עמודסימוכיןתיאורתוספת

חלקעמוד

639-1ג634-1דוח רווח והפסדא' 1

639-2ג 635-61דוח מאוחד על הרווח הכוללא' 2

639-3ב632-1מאזןא' 3

639-4ד636-1דוח על השינויים בהון עצמיא' 4

639-5-8ה636-3דוח על תזרימי מזומניםא' 5

תוספת ב'- ביאורים לדוגמה לדוחות הכספיים 

עמודסימוכיןתיאורביאור

סעיףעמוד

639-9כללי (הכולל את עיקרי המדיניות החשבונאית)1

65639-10 ,634-256-61הכנסות והוצאות ריבית2

66639-11-12א634-6הכנסות מימון שאינן מריבית3

634-867639-13עמלות4

634-969639-14הכנסות אחרות5

634-1070639-15משכורות והוצאות נלוות6

634-1372639-16הוצאות אחרות7

634-1474639-17הפרשה למסים על הרווח8

634-2778639-18רווח למנייה רגילה9

80639-19-19.1ג635-6רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר10

632-123639-20מזומנים ופיקדונות בבנקים11

632-224639-21-25ניירות ערך12

30639-26-27ג13632-36

632-4231639-28אשראי לממשלה14

15632-4232639-29-34

632-4633639-35-36בניינים וציוד16

632-4934639-37נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין17

632-5035639-38נכסים אחרים18

633-136639-39פיקדונות הציבור19

633-137639-40פיקדונות מבנקים20

633-239639-41איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים21

633-340639-42התחייבויות אחרות 22

633-441639-43-48הטבות לעובדים23

41639-49-52א633-6עסקאות תשלום מבוסס מניות24

633-743639-53הון עצמי25א

45639-54-55ג, 45,ד,45ה25633-11ב

633-1447639-57התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות26

633-1949639-58-59שעבודים, תנאים מגבילים ובטחונות27

סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי 
אשראי

השקעות בחברות מוחזקות ופרטים 
על חברות אלה

הלימות הון, מינוף ונזילות לפי הוראות המפקח 
על הבנקים



הוראות הדיווח לציבור [1] (4/15)המפקח על הבנקים:

עמ' 638-2דוח כספי שנתי

תוספת ב'- ביאורים לדוגמה לדוחות הכספיים - המשך 

עמודסימוכיןתיאורביאור

סעיףעמוד

22639-60-62ט28631-202א

22639-63-67ט28631-202ב

47639-68ב633-18חשיפת אשראי הנובעת ממבני איגוח29

634-2779639-69-69.9מגזרי פעילות פיקוחיים ואזורים גיאוגרפיים30

30639-70-79ג31632-36

633-2050639-80-81נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה32

33633-2351639-82-85

34א
633-26,
51639-86-88א, 19ו631-56 

19639-89ו631-56פריטים הנמדדים בשווי הוגן34ב

19639-90-91ו34631-56ג

19639-92ו34631-56ד

35635-180639-93-96

639-97אירועים לאחר תאריך המאזן36

תוספת ג'- מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצרכי מס לדוגמה 
עמודסימוכיןתיאורתוספת

סעיףעמוד

631-187639-98ג' 1

631-187639-99-101ג' 2

תוספת ד'- תמצית של דוחות כספיים לדוגמה 
עמודסימוכיןתיאורתוספת

סעיףעמוד

636-485639-102תמצית דוח רווח והפסדד' 1

636-485639-103תמצית דוח על הרווח הכוללד' 2

636-485639-104תמצית מאזן שנתיד' 3

636-485639-105תמצית דוח על השינויים בהון העצמיד' 4

העמוד הבא: 639-1

מכשירים נגזרים ופעילויות גידור- דוגמה לגילוי 
נדרש

פעילות במכשירים נגזרים - היקף, סיכוני 
אשראי ומועדי פירעון

נכסים והתחייבויות לפי מטבע ולפי תקופה 
לפירעון

מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור 
והפרשה להפסדי אשראי

יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים

שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס 
חוזר ונשנה שנכללו ברמה 3

מידע כמותי על פריטים הנמדדים בשווי הוגן 
שנכללו ברמה 3

בעלי עניין וצדדים קשורים של התאגיד הבנקאי 
והחברות המאוחדות שלו

מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים 
לצרכי מס

מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים 
לצרכי מס


