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מהי?  ESOP -דרישה לרכישה חוזרת ב: שווי ממעריך טיפ

 ואיך להתמודד איתה?
 

 תביעה או זכות נההיESOP  (ESOP repurchase requirement )-ב חוזרת לרכישה דרישת

 למזומן שהבשילו ESOP מניות בבקשה להמיר המממנת לחברה בתוכנית משתתףהמוגשת על ידי 

 לתכנית דרישה נההי ESOP -ה משתתף של זו המרה זכות. מהתוכנית המשתתף ו שליציאת עם

הוגן  שוק שווי לפי את המניה לרכוש בחזרה המממנת החברה את הלכה למעשה המחייבת

 ממשתתפים שעוזבים. 

 

 סיום של מסוימות בנסיבות, משתתף של, אך לא חובתו, זכותו החוקית היא( putמכר ) זכות

באמצעות  למזומן בודדים בחשבונות המוחזקות המממנת החברה מניותאת  להמיר, התוכנית

 .וספציפית מפורטת נוסחה

 

 מניותשל  בגין רכישת חוזרת התחייבות כזה או אחר לרשום חשבונאות תקן ה מצדדריש אין

גילוי בהערת שוליים  לכלולאפילו  או המממנת חברהה של כספיים דוחותב ESOP -ה תכנית

 .מהותי להיות, מסוימים במקרים, עשוי הנאמד ההתחייבות שסכום אפילו, כספייםה בדוחות

 

 -ה, (readily tradeable) למסחר ניתנות אינן ESOP -ה משתתף ידי על המוחזקות המניות אם

IRS  )מהחברה לדרוש הזכות את למשתתף לספק מהחברה תדורש)רשות המסים האמריקאית 

 זמן פרק תוך הערכת שווי הוגן נוסחת במסגרת המשתתף מניותאת  לרכוש בחזרה המממנת

, מוות שלב עזב את התוכנית אשר ESOP -ה משתתףל, IRS -הזה של  קוד מס סעיף תחת. מוגדר

 מניותממנו את  לרכושיכולה  החברהכ"א, שבהם  יום 60 זמן, בני חלונות שני יש, פרישה או נכות

 :כ"א, הינם כדלקמן יום 60 הזמן, בני חלונות שני. ESOP -ה

 החלוקה לאחר מיד. 1

 המניות מה שמאפשר להעריך מחדש את, מכן לאחר אחת שנה. 2

 



 
 

 
 

 את לדחות ניתן, פרישה או נכות, מוות שאינן מסיבות התכנית את עוזבאשר  משתתף עבור

 את המשתתף עוזב שבה השנה שלאחר החמישית השנה לתום עד חוזרת לרכישה ההתחייבות

באמצעות  לחילופין או פעמי חד סכוםאמצעות ב משולמת להיות יכולה הרכישה החוזרת. החברה

 המניות של ההוגן השוק שווי על בהתבסס כמובן זמן של ארוכה תקופה פני עלתשלומים עתיים 

 .במועד החלוקה

 

 של במקרה. (putזכות המכר ) תחת מניותיהם אתציעים מ ESOP -משתתפי ה, במרבית המקרים

 לאחרגם  המניות את להחזיקנה אפשרות להמשיך יש למשתתפים, בארה"ב C ים מסוגתאגיד

 יכול שעזב שמשתתף על הפעולות מגבלות להציב יכולה החברה, זאת עם. והחברה התוכנית עזיבת

 -ה מניות את בחזרהממנו  לרכושאופציה ה את לעצמה שומרת כמו גם מניותיה עם לעשות

ESOP .רוב. לחברה מחוץ המניות את ויעביר לא בתוכניתלשעבר  המשתתפים כי מבטיחמה ש 

יכולה  המממנתלמעשה החברה . פעמי חד סכום להירכש בחזרה באמצעות נוטות ESOP -ה מניות

לבין ביצוע  רדומות(, מניות treasury stocksבאוצר ) כמניות המניות את לבחור בין רכישת

 ועצמב ESOP -ה כי גם ייתכן. הרכישהלהוציא לפועל את  ESOP -ל לאפשר על מנת קדותהפ

 trust) אמון הסכמי. הרכישה את לבצעעל מנת  ושל הזמינים כספיםב להשתמש עשוי

agreements )של ESOP החברה מניותרכישה חוזרת של ל דרכים שלוש מגדירים בעצם 

  :המממנת

 ( הקיימותpooled funds) משולבות קרנות באמצעות המניות את לרכוש רשאי ESOP -ה .1

 .שלו החשבוןלהנזיל את  את מבקש המשתתףברגע ש, בתוכנית

על  לתוכנית במזומן קדהלבצע הפ רשאית המממנת החברה, זמינים כספים אין ESOP -ל אם .2

 המוחזקות המניות  בתכנית המוחזקות המניות) .מהמשתתף המניותמנת לרכוש בחזרה את 

 תשיט, השתנו בתכנית המוחזקים הנכסים רק הרכישה. לפני לזו זו זהות החברה ידי על

 (.המניות של מחדש" מחזור" קרובות לעתים מכונה זוחוזרת רכישה 

 תנפרעוה המניות מספר. באוצר מניות כרכישה מניותה את לרכוש רשאית המממנת החברה .3

 מיעוט זכויות בסיס עלבכללותה  החברה לשווי יחסי באופן יופחת בעסקהש המזומן וסכום

 redemption of the) מניותשל  פדיון קרובות לעתים מכונה זוחוזרת רכישה  תשיט. מצרפי

shares). 

   

 מאחר. בארה"ב S מסוג יםתאגיד של מניות ה חוזרת שלרכיש על חלים מיוחדים מצבים

 pro) היחסי החלק, (pass-through entities) שקופות ישויותהינם  בארה"ב S מסוג ותאגידים



 
 

 
 

rata )ל המועברים והרווחים הבעלות ברווחי- ESOP תוחלוק, בנוסף. הכנסה למס כפוף אינו 

 למשתתפים המוקצה לתכנון רווחים ותנחשב שהוקצו מניות על ESOP שהתקבלו על ידי דיבידנד

 של חוזרת לרכישה משמש אלו דיבידנדים רווחיתכנון  כאשר. מצטברות חשבון יתרות בסיס על

 יחסי באופן יוקצו דשירכשו מחש מניותרי שהה, שעוזבים את התוכנית ESOP ממשתתפי מניות

 חוזרת רכישהצורך ל החברה קדותבהפ משימוש שונה זה. הדיבידנד את שקיבלו למשתתפים רק

 .וירא שנתי פיצוי בסיס על מוקצות הנרכשות מחדש מניות כאשר, מניות של

 

 הבעת קביעת קיומה, גודלה והשפעת. על פני זמן משתנהחוזרת  רכישהל ההתחייבות ה שלגודל

שווי נכס , הבשלהתקופת ה, מינוףהרמת לעיל יש לשקול את המשתנים הבאים: של ההתחייבות 

 -ב הזמינה הנזילות וכמות חברהשל ה הספציפי האדם כוח שיעור עזיבת, המשתתפים גיל, הבסיס

ESOP. 

 

  , לצורך אמידת רכישה חוזרת לאופק זמן גדול של יותר מכמה שנים הינהלחיזוי התחייבויות 

אפילו  .אפילו קשה .ה מלאכה לא פשוטה, הינבעתידרכישה חוזרת להתחייבויות  של הנוכחי הערך

 מאוד.

 

, גורמים במספר תלויה המממנת החברה ההתחייבות מידת המהותיות של, שווי הערכת רכילצ

 :לרבות

 כסף ללוות יכולתה 

 עזיבה ב לעמוד על מנת והעיתוי הגודל מבחינת ךמתמשה הרווח התפעולישל  זמינותמידת ה

 נורמלית של משתתפי התוכנית

  של משתתפים שעוזבים את  מניות לרכישת אשר יכולות לשמש מזומניםה עתודותהלימות

 התוכנית

 

 יוצא יםלאירוע וייחשב ועצמ ESOP -ה פעילות פירוק או מכירה החברה המממנת או הפסקת

 בעת עריכת מחקר לרכישה חוזרת. בחשבון ין להביאםא לא אשר, דופן

 

מעריך ש בהנחה. תםפרישלקראת  העובדים של השוטפתההטבה  לטובת נוצרה ESOP -ה תכנית

 ניתנים הרכישה החוזרת שסכומי ובהנחה מהותית חוזרת רכישהל החוב שקיימת קובע השווי

 שווי בהתאמת צורך יהיהו ייתכןהרי ש, סבירה כלכלית דאותוובו סבירה בדייקנות לחישוב

 שינוי ביצועטרם . המממנת החברהמחוייבות של ה את על מנת לשקף התחייבות חשבון וביצירת



 
 

 
 

 יכולה זו התאמה. בהתחייבותו לעמוד ESOP -ה של יכולתו את לשקולמעריך השווי  על, זה

 .שלה המזומנים בתזרימי להיכללאף ו המממנת החברה למאזן להתרחב

 

 :הן העיקריות השאלות

 חוזרת לרכישהההתחייבות  את לכמתיש  כיצד 

  השווי הערכתעת ב השפעתה את לשקוליש כיצד 

 

 מחזיק ESOP -הש מניותה הביא בחשבון את מספרל חשוב, לעיל שאלותה על לענות על מנת

 כך, יותר קטן המממנת בחברה מניותהעל  ESOP -ה של הבעלות ששיעור ככל. המממנת בחברה

על  ESOP -ה של הבעלות כאשר. תהיה קטנה יותרת לרכישה חוזרת של ההתחייבו ההשפעת

 של ניקוז הפוטנציאלירי שהה, גדלה ת לרכישה חוזרתההתחייבוגדלה ו המממנת בחברה מניותה

על  בצד נשמרש המזומנים תזריםו הואיל המניות שווי על לרעה להשפיע יכול מזומניםה תזרים

לחילופין , ת העסקחלצורך צמי לשמש היה יכול (PUTלאופציית מכר ) הדרישה את מנת לספק

 .אחרותכאלו ו קריטיות עסקיות מטרותחילופי חילופין לל או, החובמחיקת או  צמצוםלצורך 

 

 את למכור יוכלו שבעתידמסוים  ביטחון התוכנית למשתתפי לספק מנת על נוצרה זכות המכר

אי  חוסר בגין ההתאמה את מקטינה זו זכות, המקרים מרביתב. פרישהה בעתלחברה  מניותיהם

בשולי הדברים נעיר כי ישנם מעריכי . ESOP למניות זמין שוק מספקת זכות המכר שכן, סחירותה

 .סחירותהשווי שאפילו מבטלים את הדיסקאונט בגין היעדר 

 

 .הערכות השווי השונות של הלשכה בתחומי ההסמכה תולתוכני לפנות ניתןבנושאים אלו  להרחבה

 

 

                                                                                

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מנכ"ל                                                 


