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 ESOP -כתיבת מסקנת השווי עבור ה: שווי ממעריך טיפ

 

 .ESOP -ה לנאמן נמסרטרם כתוב  דוחשהערכת השווי אינו הושלם כל אימת  תהליך

 

 מסקנתו של מעריך השווי , )משרד העבודה האמריקאי( DOL -ה של בדרישות לעמודעל מנת 

 .כתוב במסמך תמוצג להיות תחייב הוגןה שוקבדבר שווי ה

 

 :את הפריטים הבאיםעל דוח הערכת השווי לכלול  כי קובע DOL -ה

 המוערך הנכס של מלא תיאור 

 הנכס בדבר מסקנת שווי הצהרה 

 השווי הערכת מטרתבדבר  הצהרה 

 השווי הערכתהמועד הקובע של בדבר  הצהרה 

 בהערכת השווי שהובאו בחשבון והשיטות הגישותבדבר  הצהרה 

 ששימשה בהערכת השווי מהמתודולוגיות אחת כל של הרלוונטיותבדבר  הצהרה 

 הערכת השוויהחלים על  מגביליםה תנאיםה או הגבלותהבדבר  הצהרה 

 עת גיבוש מסקנת השוויב שהובאו בחשבון הגורמיםבדבר  הצהרה 

 בהחלטה מקדמית  שצוטטו הגורמים לרבות, הרלוונטיים הגורמים לכל של בכתב הערכה

(Revenue Ruling) 59-60 

 ה ותהמוצע תקנותה של הכלליםעל כך שהערכת השווי עומדת בכל  הצהרה- DOL  

 סחירותבגין אי  התאמותהקשורים ל הרלוונטיים הגורמים ללכ של בכתב הערכה 

 הקשורים  הרלוונטיים הגורמים ללכ של בכתב הערכה( לזכויות אופציית המכרput) 

 שליטה או אחזקת בגין  התאמותהקשורים ל הרלוונטיים הגורמים ללכ של בכתב הערכה

 מיעוט

  של מעריך השוויכישוריו בנוגע לגילוי 

 .חתימתו של מעריך השווי והמועד שבו הדוח נחתם 

 של מעריך השווי אי תלות ה בדברהצהר 

 



 
 

 
 

 מצבים בכמה בה להשתמש וניתן שנתי בסיס מבוצעת לכל הפחות על הערכת השוויעל פי רוב, 

 .למעריך השווי שליטה מועטה אם בכלל יש שעליהם

 

 מספרהמממנת ב החברהשל  המצרפישווי ה חלוקת ידי על בנקל ניהאת שווי המ לחלץ ניתן

מידת הנאותות של הדיווח  את לקבוע יכול התוכנית מנהל (.מלא בדילול)ה של הנפרעות המניות

 .אלה מניותבדבר 

 

נאמר . של מעריך השווי שמחליט על זהותואשר הוא זה  התוכנית לנאמן ממוען להיות ח"הדועל 

הואיל , הערכת השווי שירותי עבור משלמת המממנת החברה או התוכנית אם משנה זה איןמראש 

 נאמן אחריותו שלב, זאת במקום. מעריך השווישל באומדן השווי  להשתמש חייב אינו הנאמןו

 לנאמןבסך הכל לייעץ  היא משימתו של מעריך השווי. הסופית המסקנה להגיש את היא התוכנית

 .ESOP -ה מניות של ההוגן השוק שוויאומדן בנוגע לית התוכנ

 

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

 

 

                                                                                

 בישראללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים  מנכ"ל                                                 


