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 רשות ניירות ערך
בנושא הערכות שווי של  ממצאים ריכוז דוח פרסום

 (Startupחברות הזנק )

 

 

 שלום לכולם,

 

פרסמה רשות ניירות ערך דוח ריכוז ממצאים בנושא הערכות  2016 אוגוסטחודש ב

 "הדוח"(. – שווי של חברות הזנק )להלן

 

נאותות סקירת סגל רשות ניירות ערך את  במסגרת שהתגלו ממצאים מרכז זה דוח

הערכות השווי המשמשות לצרכי דיווח, תוך מתן דגש להערכות שווי של חברות 

 נעשה בו המודל ועקביות נאותות של סקירה :היתר בין, כללו כאמור סקירותההזנק. 

 המרכזיות ההנחות של והסבירות הביסוס מידת של סקירה, בהערכת השווי ששימו

 כאשר ,וכן ,השווי להערכת הקשור הגילוי נאותות סקירת, שבבסיס הערכת השווי

 .מקובלים חשבונאות בכללי עמידה של סקירהי, רלוונט

 

 דוח ריכוז ממצאים זה מתייחס לשלושה סוגי ממצאים:

  ממצאים הנוגעים למתודולוגיית הערכת השווי 

 להנחות שבבסיס הערכת השווי ממצאים הנוגעים 

  לנאותות הגילוי לגבי השווי שנקבעממצאים הנוגעים 

 

 

 כאן צולח - באתר רשות ניירות ערך דוח הממצאיםלקריאת 
 

 

http://www.isa.gov.il/גופים%20מפוקחים/Corporations/Accounting%20areas/Fair%20value%20measurement/Documents/16.8.2016.1.pdf


 למידע ופרטים נוספים:

 03-6085464: ', טלראש המחלקה המקצועית, שותף, יא טביביאןרו"ח ג

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

 
 

    
 

 

 

www.deloitte.co.il 
 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and 
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not 
provide services to clients.  Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.    
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected 
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they 
need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 225,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. 
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading 
professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through 83 partners and directors 
and approximately 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares 
are traded on the Israeli, US and European capital markets.  

 
© 2016 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

 

 

mailto:gtabibian@deloitte.co.il
mailto:ulevy@deloitte.co.il
http://www2.deloitte.com/global/en/footerlinks/about-deloitte.html
https://www.linkedin.com/company/deloitte-brightman-almagor-zohar?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.facebook.com/deloitteisrael/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/DeloitteIsrael
https://www2.deloitte.com/il/en/footerlinks/contact-us.html?icid=bottom_contact-us

