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רשות ניירות ערך
פרסום דוח ריכוז ממצאים בנושא הערכות שווי של
חברות הזנק ()Startup

שלום לכולם,
בחודש אוגוסט  2016פרסמה רשות ניירות ערך דוח ריכוז ממצאים בנושא הערכות
שווי של חברות הזנק (להלן – "הדוח").
דוח זה מרכז ממצאים שהתגלו במסגרת סקירת סגל רשות ניירות ערך את נאותות
הערכות השווי המשמשות לצרכי דיווח ,תוך מתן דגש להערכות שווי של חברות
הזנק .הסקירות כאמור כללו ,בין היתר :סקירה של נאותות ועקביות המודל בו נעשה
שימוש בהערכת השווי ,סקירה של מידת הביסוס והסבירות של ההנחות המרכזיות
שבבסיס הערכת השווי ,סקירת נאותות הגילוי הקשור להערכת השווי ,וכן ,כאשר
רלוונטי ,סקירה של עמידה בכללי חשבונאות מקובלים.
דוח ריכוז ממצאים זה מתייחס לשלושה סוגי ממצאים:




ממצאים הנוגעים למתודולוגיית הערכת השווי
ממצאים הנוגעים להנחות שבבסיס הערכת השווי
ממצאים הנוגעים לנאותות הגילוי לגבי השווי שנקבע

לקריאת דוח הממצאים באתר רשות ניירות ערך  -לחצו כאן

:למידע ופרטים נוספים
03-6085464 :' טל, ראש המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח גיא טביביאן
03-6085516 :' טל, המחלקה המקצועית, שותף,רו"ח אורי לוי
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