
רוכוורגרמיכאל

־מובהקדמתחשיבות"יש
־הכהדו"חותשלהדיווחעדי

בוצעהההקדמהבפועל,ספיים.
־לאדו"חותפרסוםגםבהצלחה.

צריךזמן.הרבהזהחודשייםחר
שאותוליבהמידעביןלהפריד
למידעהאפשרככללהקדיםצריך
מאוחרלפרסםניתןשאותואחר,
דודוהחודשאמרכך—יותר"
־הבנעלהמפקחלשעברזקן,
להקדיםלהחלטהשהתייחסקים,
הדו"חותשלהפרסוםמועדיאת

ב–2013,שהתקבלההבנקים,
־בוואשרבתפקיד,שכיהןבעת
מחליפתו,ידיעללאחרונהטלה
בר.חדוה
מבנובדיוןהדבריםאתאמרזקן

מבראהוגן,שוויפורוםשערךשא
ביתראששוב,שלומירו"חשות
ביתדיקןוסגןלחשבונאותספר
מהביבמרכזעסקיםלמינהלהספר

בהרצליה.נתחומי
וחציכשנהלפנישסייםזקן,

משמולמהלךמתנגדכהונתו,את
משהמחליפתו,אלהבימיםבילה

אתלהחזירכחודשלפניחליטה
שלהכספייםהדו"חותפרסוםמועד

שארמפרסמותשבולמועדהבנקים
דו"חותיהן.אתהציבוריותהחברות

שביצעהמהלךאתברמבטלתבכך
לפרסםהבנקיםאתכשחייבזקן,
מחודבתוךהשנתייםהדו"חותאת

סוףעדכלומרהשנה,מסיוםשיים
במקוםכיום,שנהוגכפיפברואר,

מארס.סוף
היקףלצמצוםגםשפועלתבר,

יותרנרחבמידעוהכללתהדו"חות
ונדל"ן,צרכניאשראיבתחומיבהם

לבנקיםתאפשרהדחייהכיסבורה
הגידולעםיותרטובלהתמודד
פעילויותיהםובהיקףבמורכבות
הגילוי.דרישותועםהשונות,
לנתחבקושיגםשעסקבדיון,

הבנקים,שלהכספייםהדו"חותאת
הפנסיהמתיקימהותיחלקשהם
מבכינציגיםהשתתפוהציבור,של
שלודירקטוריוניםהנהלותשלרים

ראייתמשרדישלנציגיםהבנקים,
מבעהבנקים,שלהמבקריםהחשבון

אתהמסקריםאנליסטיםובהווה,בר
ועוד.הבנקאותענף

המועדהארכתשוב,לטענת
צעדהואהדו"חותלפרסוםהסופי
ממימהדו"חותלהוציאויששלילי,

מחלמוציא"הייתירלוונטי.לאדע
בנפרד,עליהםומדווחשלמיםקים

יותר.מאוחרבתאריךבאינטרנט,
שלשלםתחוםכיוםישלכך,מעבר

מהבכמהעדברורשלאטכנולוגיה
רלוונטי.מידעלגביומספקיםנקים
הבנקיםשלההיערכותאתכוללזה

הפינטק,לתחוםעסקיתבראייה
סיכוניעםשלהםההתמודדותואת

סיכוניםלהיותשיכוליםהסייבר,
הבנקים".מבחינתקיומיים
ממהחלקכיסבורזקןזאת,עם
לפרסםהבנקיםשיידרשומידע

אתישרתהרפורמהלאחרבדו"חות

מובילשהפיקוח"השינויהמשק.
מהשינושאאתומקדםמעולה,הוא

ההיסטוריבמידעלמשלמושיות,
נושאואולםלפרסם.יידרשושהם

אודותיוהדיווחאתלשפרשניתן
והסיכוןהסיכונים,עלמידעהוא

לתתשקשהנכוןבפרט.התפעולי
התפעוליהסיכוןאודותעלמידע

מסילגבימידעהרבהוישוהסייבר,
מהתפעוהסיכוןאולםהאשראי,כון

הבנקעבוריותרלמהותינהפךלי
זקן.צייןלקיומי",ואף

בנקכיו"רהמשמשבכר,יוסי
הואכיסיפר2010,מאזדיסקונט

הדיווח,היקףאתלצמצםקיווה
מידעהרבהכוללוהואמאחר
לדבריו.לקורא,רלוונטישאינו
במלואו.צלחלאשהתהליךאלא
אנחנוההיבטיםשבשניחושב"אני

מהאחהבנקיםלעומתטובבמקום

קוראישבהבתקופהאנחנורים.
פשוטזמין,מידערוציםהדו"חות
משימולהיותצריךהמידעומהיר.

ממסעלמסתכליםהמשקיעיםשי.
שלבמושגיםבלבד.מסוימיםפרים

כספידו"חכיום,הנהוגההחשיבה
למשתמש,ידידותילהיותצריך
בדיווחאותו.לקרואשרוציםדו"ח

מבניהרבהמתעסקיםאנוהאיכותי
וזהמדויקים,מסריםלהעבירסיון

צודקלהיותעדיףאפשרי.תמידלא
טועה.בטוחולאבערך

בעליותמגיבהאפלשל"המניה
דו"חסמךעללא5%שלוירידות
כמותסמךעלאלאמפורט,כספי

מחואנימוכרת.שהיאהמכשירים
רפורמהלעשותמקוםשיששב

צריךשבההדיווח,בנושאאמיתית
היסודשאלותאתולשאוללחזור
יותרהולךהייתימתכונתו.לגבי
וצמצוםכמותימספרימידעלכיוון

הדבריםהמלל.שלמאודמשמעותי
הבנקיםמנהליאתמטרידיםשהכי

וסיכוניהחדשההבנקאותמודלזה
משמעותיהכיהסיכוןזההסייבר,
בפנינו".העומד
מ"בסווהוסיף:עמוהסכיםשוב

אתלנתחמאודקשהדבר,שלפו
מלהמאודקשהליאפילוהדו"חות,

מהקועלמסתכלכשאניאותם.בין
חסרמהלהביןמנסהואנישלי,שי
קשההמגזריםביאורכלקודםלי,

הדיווח.לבוזהו—להבנהמאוד
שבמסגרתהעובדהלאורבמיוחד

יעברוהבנקיםהנוכחית,הרפורמה
ולכןבלבד,מאוחדבסיסעללדיווח
הזה".הפילוחאתחייבים

שלעמודים"עשרות
משמימים"תיאורים

כיו"רכיוםהמכהןנהרי,זאב
2011עדשהיהומיירושלים,בנק

מלשעלאומיבנקלמנכ"ליתמשנה
כספים,עלואחראימאור,גליהבר

תמיכההביעההון,ושוקחשבונאות
המפקחת.אתלשבח"ישברפורמה.

בנקשבההראשונהבפעםמדובר
אתלקצרמפורשותמנחהישראל

משנדהתוספותהכספיים.הדו"חות
עריכתבעתמידעיוסיפורקרשות

מביההוןשוקלרשותגםתשקיפים.
גםישואזדרישות,ישוחיסכוןטוח
הגורמיםכלאתתיקחובאזל.את

מכסדו"חותותקבלו—יחדהאלה
עמודים.מאותשלפיים

מהבנשלהכספיהדו"ח"היקף
וממעמודים700הואהגדוליםקים
הדו"ח,אתהופךהזהההיקףעלה.

אימאפשרנאות.לאלגילוילדעתי,
שלכאלהכמויותעםלהתמודד

אתהיוםלהביןיכולמישהומידע.
ממסזהבנק?שלהפרמננטיהרווח
פעםסעיפים.הרבהכךבכלתתר
אחרותבהכנסותאוהמימוני,ברווח

הכל,מנטרלכשאתהבהוצאות.או
ברווח,ירידהשהיתהרואהאתה
הפיננסיים,הנכסיםוכלעלייה,ולא
משתבשים".יעילות,מדדיכולל

לסירבולנהרי,לדבריהפתרון,
הכספייםהדו"חותסובליםשממנו

עמודים700שלממוצע"אורךנהרי:זאב
נאות"לאלגילויהבנקיםדו"חותאתהופך

דיסקונטבנקיו"רגםהבינתחומיבמרכזהוגןשוויבפורוםשנערךבכנסבבנקים,לדיווחהמוצעתהרפורמהעלבירךירושליםבנקיו"ר
פרסוםאתלהקדיםהנחיהלהוציאצריכהני"ע"רשותבחודש:הדו"חותפרסוםאתלדחותלהחלטההתנגדותהביעאךבמתווה,תמך

זמן"הרבהזהחודשייםלאחרדו"חותפרסום"גםהבנקים:עלהמפקחלשעברזקן,דודובמשק"הציבוריותהחברותכלשלהדו"חות

וקניןעופרצילום: ברחדוההבנקים,עלהמפקחת

היקפיםומצמצמיםמידעמוסיפים
לציבורהבנקיםדו"חותשלהשימושיותלשיפורהרפורמהעיקרי

| השנתייםבדו"חותמהותילאמידעשלניכרצמצום1

| מתן2
חברות

הקלות
כרטיסי

נוספות
האשראי
פרסוםלגבי

והבנקים
מידע

הקטנים
שלבדו"חות

| גילוי3
הסיכונים
לגבי

בתחום
בתחוםפעילות

והאסטרטגיה
האשראי

העתידית
עלבדגשהצרכני,

| גילוי4
היקף

לגבי
וסוגהכנסות

מתןהתפלגות
שלהנכסים

האשראי
הלווים

לפיפרטיים,לאנשים

| פרסום5
למגזרים

חשיפה
השונים

בהתאםובינוי,לנדל"ןהאשראיתיקשל

| דחיית6
בדומה

מועד
לשאר

פרסום
החברות

הדו"חות
במשק*

והרבעונייםהשנתיים

השנהמתוםחודשיםשלושה*בתוך

וקניןעופרצילום: 2015שלהכספייםהדו"חותאתמגישיםטופילסקי,אשרלילךוהמנכ"ליתבכריוסידיסקונטיו"ר

בנקים:אנליסטסלייטר,מאיר
עמודים130עלמסתכלים"אנליסטים

בחו"לבנקיםנגמר.זהובכךבדו"ח,
שבועיים"בתוךהזההחלקאתמפרסמים
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אתבהםלהציגהואהבנקים,של

־הדיבפנימציגיםשאותוהמידע
ישראלשבנקשמח"אנירקטוריון.

לערוךהבנקיםאתעכשיומחייב
יותרלפניכבררב־תקופתי.ניתוח

לפ־התחיללאומיבנקשנה15–מ

איןכיוםהאלה.המדדיםאתרסם
מידעזהלדיור.הלוואותעלמידע

מאוד".קריטי
אמרנהרי,שללדבריובתגובה

לידרשלבנקיםאנליסטגלזר,אלון

בדו"חותמציגיםהיו"אםהון:שוקי
־לדירשמציגיםמהאתהכספיים

כלעםבאישראלכשבנקקטוריון,

־המשפירגולציותאוהצעותמיני
־הדירקטוהאםהרווחיות,עלעות

יכולתאיןובאמתיחכהבאמתריון

במצביםשכןהרווחיות?אתלקבוע

ומציגיםהערכהעושיםמידכאלה
־ישפיהשינוייםכיצדלדירקטוריון

הרווחיות".עלעו

עםהסכיםברנע,אמירפרופ'
לאמודקשה"באמתואמר:נהרי

בכמהבנק.שלפרמננטיתרווחיות
הדו"חות,עלהמשפיעיםסעיפים

מסופקים,לחובותהפרשהכמו
למכירה,זמיניםני"עמימוש

־פיטוופיצויילפנסיההפרשה

הבחנהשוםאין—לעובדיםרין
אמנםקייםלפרמננטי.שוטףבין

בראינוהואאךהוגן,שוויביאור
הבנקים".ביןהשוואה

להקדיםהדרישהכיטעןבכר

צריכההיתההדו"חותפרסוםאת

הציבוריותהחברותכלעללחול

שבהבתקופהחיים"אנובמשק.
שימושי,מהיר,מידערוציםאנחנו

קשורהתזמוןוגםורלוונטי,נהיר
לפניהדו"חותפרסוםלרלוונטיות.

שםבמשקהציבוריותהחברותכל

־מבחינוחלאבמקוםהבנקיםאת
היתהצריכההדרישההתזמון.נת

־הציבוהחברותכללעבורלהיות

להוציאצריכהני"ערשותריות.
הדו"חות.פרסוםלהקדמתהנחיה

רוצההייתימקשיבים.לרגולטור
הכפפה".אתתריםשהרשות

בנקיםאנליסטסלייטר,מאיר
בדיוןסיפקירושלים,בנקשל

האנליסטיםשלהמבטנקודתאת

"האנליסטיםבדו"חות.המביטים

ובכךעמודים,130עלמסתכלים

עודףישלאנליסטיםנגמר.זה
הכל.עלמסתכליםלאהםמידע,

מיותר",זההתחתונה,בשורה
הדו"חותפרסוםדחייתלגביאמר.

—שדוחים"ככלכיסלייטראמר

בחו"לבנקיםרלוונטי.פחותזה
תוךמוקדמתהודעהמפרסמים

החלקאתשכוללתשבועיים,
־האנמסתכליםשעליוהמעניין
אפשרעצמוהדו"חאתליסטים.

יותר".מאוחרלפרסם
מהמכללהעדןיורםפרופ'

־המהסעיפיםאחדכיאמרלמינהל

הבנקיםשלהכספיבדיווחנופחים
"ישתלויות.תביעותעלהביאורזה

תיאוריםשלעמודיםעשרותשם

אתשקוראמימשמימים.משפטיים

שגורםחושבשהםכמוהדו"חות
זהביותרהמשמעותיאי־הוודאות

למשלולאהתלויות,ההתחייבויות
המסופקים".החובות

־הבמערךראשאדלר,ראובן

רואיבפירמתוהפיננסיםנקאות
,PWC וקסלמןקסלמןהחשבון

הדו"חותכלפיהביקורתכיטען
"הדו"חותמוגזמת.היאהבנקיםשל

־הפרמוהרווחמידעהרבהכוללים

אבל—הדו"חלאורךמפוזרננטי
אותו".לחלץבהחלטניתן

לני"עמהרשותיודקביץיעקב
־חבשלמדו"חות"בשונהכיאמר
־מתשאנחנואחרות,ציבוריותרות

בקיצורהאחרונותבשניםמקדים

לחברותואומריםשלהם,משמעותי

רחבמסוימיםבנושאיםשהגילוי
הבנקיםשלבהקשרלטעמנו,מדי

־לבבנוחפחותמרגישיםאנחנו

ולכןהגילוי,אתלקצרמחברהקש
־הנדרבהשלמותמתמקדיםאנחנו

בתוספותמדוברלאלדעתנו.שות
משמעותיתלהארכהשמביאות

־מצטאניזאת,עםהדו"חות.של

ברורכיואומרהדוברים,ליתררף
באופןלקצרמסוגליםשהבנקים

הדו"חות".אתמשמעותי

ריכוזיותבעיית
החשבונאיתהביקורת

הרוטציהלסוגייתהתייחסשוב

־הבשלהמבקריםהחשבוןרואישל
,KPMG חייקיןסומךמשרדנקים.

החשבונאיתבביקורתשולטלמשל,
ומשמששניםעשרותהבנקיםשל

־משואויחידמבקרחשבוןכרואה

הבנקיםחמשתמתוךבארבעהתף
דיסקונטלאומי,הפועלים,גדולים:

עלהמפקחתזאת,עםוהבינלאומי.
־לנמהכוונהלסגתנוטההבנקים

בריכוזיותשיטפלמחייבהסדרסח

הבנקאית.במערכתהחשבוןרואי
לתוקףנכנסההאחרונה"בשנה

שלחוקי)צודירקטיבהבאירופה
שמחייבתחדשההאירופי(האיחוד

המבקריםהחשבוןרואישלרוטציה

דה־השלכותלהוישהבנקים,של
ראייתפירמותהבנקים.עלפקטו

שנה.120אחרימוחלפותחשבון
ריענוןשכוללרוטציה,שלהנושא

־בתהמקצועאנשימעגלוהרחבת

הואהבנקיםשלהחשבונאותחום
בכללדעתיגםזאתבמיוחד.חשוב

־חשרואישלברוטציההצורךלגבי

ציבוריות.בחברותבון
"היתהכיואמרעמו,הסכיםזקן

־הבנעלהפיקוחשלהסכמה
אתלקדםההוןשוקאגףעםקים

הפיננסייםהגופיםעבורהמהלך
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