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רשות ניירות ערך
דוח ממצאים בנושא ביקורת שמאות מקרקעין של
נכס מסחרי במרכז הארץ

שלום לכולם,
ביום  28בדצמבר פרסמה רשות ניירות ערך דוח ממצאים בנושא ביקורת
שמאות מקרקעין של נכס מסחרי במרכז הארץ (להלן – הדוח)
הדוח פורסם בעקבות בקורת משותפת שביצעו יחידת הביקורת והיחידה הכלכלית
ברשות ניירות ערך.
הביקורת ערכה בחינה בנוגע לסבירות ההנחות העיקריות שנלקחו בחשבון
במסגרת שמאות מקרקעין של מתחם נדל"ן מניב פתוח בשימוש מסחרי הממוקם
במרכז הארץ (להלן – הנכס) .נכס זה הוגדר כנכס מהותי מאוד עבור התאגיד
המדווח המחזיק בו ,והערכת השווי שלו צורפה לדיווחי התאגיד האמור.
ממצאי הביקורת נסובו אודות:
 .1ביסוס ההנחות שהובאו בחשבון במסגרת השומה למועד הקובע ובכלל כך:

הכנסה מייצגת
שווי פעילות הניהול




1970 –  התש"ל,( גילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים.2
:ובכלל כך
 גילוי במסגרת הערכת השווי שצורפה לדוחות הכספיים למועד הקובע
 גילוי במסגרת דוח תיאור עסקי התאגיד
כתוצאה מהביקורת האמורה ביצע התאגיד המדווח הפחתה בשווי הנכס וכן עדכן את
.הגילוי בדוחותיו

 לחצו כאן- לקריאת דוח הממצאים
: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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