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 רשות ניירות ערך
 של מקרקעין שמאות בנושא ביקורת ממצאי דוח

 הארץ במרכז קניון

 

 

 ,לקוחות וידידים יקרים
 

שמאות מקרקעין של ממצאים בנושא פרסמה רשות ניירות ערך דוח  2016 ביולי 18ביום 

עלו אגב בדיקות המבוצעות מעת לעת על ידי יחידת  קניון במרכז הארץ. הממצאים

הביקורת. הבדיקות עסקו בעיקר בסבירות ההנחות העיקריות שנלקחו בחשבון במסגרת 

 השמאות לתום שנה ובעדכונים שבוצעו לשמאות האמורה בשנה העוקבת.

 

הדוח מפרט את הסוגיות שעלו במסגרת בדיקות הרשות ואת עמדת סגל הרשות בקשר 

המדווחים את עמדות סגל הרשות  בפני ציבור התאגידיםאליהן וזאת במטרה להביא 

 בכל הנוגע לסוגיות אלה.

 

 :שעלו במסגרת הבחינה כאמור הביקורתממצאי 

 

  -שימוש בהכנסה מייצגת שמשקפת את מצבו ההיסטורי של הנכס  .א

 

צורך לוודא כי דמי השכירות הנקובים בחוזי השכירות אומנם מייצגים את הממצא עוסק ב

פוטנציאל ההכנסה ארוך הטווח של הנכס, וכי לא צפויה ירידה באותם דמי שכירות בעתיד 

 .הנראה לעין

 

  –השפעת הגירעון בחברת הניהול על שווי הנכס  .ב

 

ביחס לתוצאות הנכס השווי של פעילות הניהול הנחת צורך בהלימה וסבירות הממצא עוסק ב

 וחברת הניהול בפועל.
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 כאן צולח - הדוח המלא באתר רשות ניירות ערךלקריאת 

 
 
 

 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464, טל: ראש המחלקה המקצועית, שותף, יא טביביאןרו"ח ג

 03-6085516: טל, המקצועית המחלקה, שותף, רו"ח אורי לוי
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