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2שלומי שוב

?מהי, עסקת תשלום מבוסס מניות

מכשיריםתמורתשירותיםאוסחורותמקבלתהישותשלפיהמניותמבוססתשלוםעסקת

ידיעלשירותיםאוסחורותרוכשתאו,(למניותאופציותאומניותכולל)הישותשלהוניים

שירותיםאוסחורותאותםשללספקאחריםנכסיםאומזומןלהעבירהתחייבותנטילת

.שלהאחריםהונייםמכשיריםשלאוהישותמניותשלהמחירעלהמבוססיםבסכומים

וכן , מנהלים ודירקטורים, תשלום מבוסס מניות מהווה דרך תגמול מקובלת לעובדים

.לספקים ונותני שירותים מקצועיים



שלומי שוב

כתבי אופציה

אשר מניות–( / Unit Restricted StockRestricted Stock)מניות חסומות 

.כ מדובר במגבלת זמן למכירת המניה"בד, קיימת מגבלה על המימוש שלהן

בגין עליית ערך שלמענק–SAR(Stock Appreciation Rights )מענק 

.יכול להיות מסולק במזומן או במניות, מניה

מכשירים נפוצים לתגמול מבוסס מניות

ההבדל בינו לבין. לעליית ערך במזומןזכות–( SARמקרה פרטי של )פאנטום 

SARגם על בסיסים אחרים כמו שווי החברהבמזומן הוא שפאנטום מחושב ,

. מחיר המניה וביצועי החברה

ESPP(Employee Stock Purchase Plans )–החברה מציעה לעובדיה

.כ בהטבה מסוימת ברכישה"בד, לקנות מניות שלה
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1שנה  2שנה 

מועד

ההענקה

מועד 

ההבשלה

מועד 

המימוש

זמן

תקופת ההבשלה

מבנה נפוץ-אופציות לעובדים 

המועד בו תנאי 
הזכאות  
; מתגשמים
ההענקה  

הופכת למוחלטת

המועד בו 
האופציות  
ממומשות  

למניות

מועד 

הפקיעה

המועד בו 
האופציות  

לא ניתנות 
יותר  

למימוש

תקופת המימוש
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עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים▪

.הישות מקבלת סחורות או שירותים תמורת מכשירים הוניים של הישות

עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן▪

הישות רוכשת סחורות או שירותים על ידי נטילת התחייבות להעביר מזומן 

או נכסים אחרים לספק של אותם סחורות או שירותים בסכומים המבוססים  

.על המחיר או השווי של מניות הישות או מכשירים הוניים אחרים שלה

עסקאות תשלום מבוסס מניות עם ברירת סילוק▪

הישות מקבלת או רוכשת שירותים כאשר תנאי ההסדר מאפשרים לישות  

או לספק בחירה בין סילוק העסקה על ידי הישות במזומן או בנכסים אחרים  

.לבין סילוקה באמצעות הנפקת מכשירים הוניים של הישות

סוגי עסקאות לצורך הטיפול3הבחנה בין 



שלומי שוב

עסקת תשלום מבוסס מניות

חלופת סילוק במזומןסילוק במזומןסילוק במכשיר הוני

הבחירה נתונה 

בידי הישות

הבחירה נתונה 

בידי נותן הסחורות

או השירותים

עסקאות עם עובדים 

ואחרים המספקים 

שירותים דומים

עסקאות עם צדדים

שאינם עובדים
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סיווג לקבוצות–תשלום מבוסס מניות 

סיווגלא/כןעסקה

1כןרכישת מלאי מספק תמורת הנפקת מניות

לארכישת מלאי מספק באשראי

2כןרכישת מלאי מספק באשראי שצמוד למחיר מנית חברה

1כןהענקת כתבי אופציה לחתמים בעת הנפקה של מניות החברה

1כןרכישת בניין מבעל השליטה תמורת הנפקת מניות

– Non)הנפקת מניות לעובד כנגד הלוואת ללא זכות חזרה ללווה  Recourse)1כן

1כןהענקת כתבי אופציה לעובדים בחינם

לארכישת בניין מבעל השליטה במזומן

2כןלעובדים בחינם" פאנטום"הענקת אופציות 

1כןהענקת מניות חסומות לעובדים

1כןתכנית לרכישת מניות לעובדים

לא בתחולהמניות שהונפקו בצירוף עסקים תמורת שליטה בנרכש

1כןאופציות לעובדים שיסולקו נטו במניות

סוגי הענקות

.עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים1.

.עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן2.

.עסקאות תשלום מבוסס מניות עם חלופת סילוק במזומן3.
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עסקאות תשלום  
מבוסס מניות 

המסולקות במכשירים  
הוניים
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טיפול חשבונאי

עקרון ההכרה▪

עקרון המדידה  ▪

טיפול בתנאי הבשלה▪

טיפול בתנאים שאינם תנאי ▪

הבשלה לרבות תנאי שוק 

סוגיות מיוחדות▪

גילוי▪
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עקרון ההכרה

ובמקביל קבלתםיש להכיר בסחורות שנרכשו או שירותים שהתקבלו במועד 

.  להכיר בגידול בהון

הוא המועד שבו החברה מקבלת לידיה את הסיכונים וההטבות  קבלת הנכס מועד

. של אותו נכס ולפיכך מכירה בנכס לראשונה בספריה לפי כללי חשבונאות מקובלים

שבגינו ניתנת ההטבה יש לבחון  מועד קבלת השירות כדי לקבוע את , לעומת זאת

(.vesting)אם קיימת תקופת הבשלה 

אם הסחורות או השירותים שהתקבלו אינם כשירים להכרה כנכסים הם יוכרו  

סחורות שנרכשו כחלק משלב המחקר  , לדוגמה. כהוצאה מיידית גם אם טרם נצרכו

.של פרויקט לפיתוח מוצר חדש
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השפעת קיומה של תקופת שירות על ההכרה

בטרם יהיה  אינו נדרש להשלים תקופת שירות מוגדרתכאשר הצד שכנגד 

יש להכיר במועד ההענקה במלוא השירותים , זכאי למכשירים ההוניים

.שהתקבלו ובגידול מקביל בהון

בטרם יהיה זכאי נדרש להשלים תקופת שירות מוגדרתכאשר הצד שכנגד 

יש להכיר בשירותים עם הספקתם על ידי הצד שכנגד  , למכשירים ההוניים

.במהלך תקופת ההבשלה וכן בגידול מקביל בהון
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השפעת קיומה של תקופת שירות על ההכרה  
(המשך)

הרי שקיים סיכוי שהצד שכנגד לא ישלים את , כאשר קיימת תקופת שירות מוגדרת

תקופת )בלבדבתקופת השירותהכמות תותאם , לפיכך. כל תקופת השירות

(. צפי שיעור עזיבה צפוי, לדוגמה)לפי מספר המכשירים שצפוי שיבשילו (ההבשלה

שינוי . לצורך כך יש להעריך בכל תקופת דיווח את כמות האופציות שיבשילו

.ייזקף לדוח הרווח והפסד ויטופל כשינוי אומדן, בהערכה
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עקרון המדידה  

שירות כנגד הנפקת הון צריכה להימדד על פי השווי ההוגן של /רכישת נכס

.השירות שמתקבל שכן הון מוגדר במסגרת המושגית כערך שיורי/נכס

,  מתוך תפיסה שלא ניתן לאמוד באופן מהימן את השירותים שמתקבלים מהעובדים

הבחנה בין עסקה עם עובדים לבין עסקה עם מי שאינם  ,לצורך המדידה, התקן יוצר

בעוד עסקה עם מי שאינם עובדים נמדדת בהתאם לשווי ההוגן של  . עובדים

השירות המתקבל הרי שעסקה עם עובדים נמדדת בהתאם לשווי ההוגן של /הנכס

. המכשירים ההוניים המוענקים
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עסקאות עם צדדים שאינם עובדים–מדידה 

כאשר מדובר במי שאינם עובדים המדידה תהיה לפי השווי ההוגן של  

לעניין זה מועד המדידה הינו המועד . הסחורות או השירותים שהתקבלו

שבו הישות מקבלת את הסחורות או שהצד שכנגד מספק את 

.השירותים

,  שיש להתחשב במועד שבו השירות ניתן בפועלהעקרון המנחה הינו 

שוויו ההוגן  , שכן במידה ומדובר בשירות שניתן על פני מספר תקופות

.יכול להשתנות מתקופה לתקופה

המדידה  , ל"במידה ולא ניתן לאמוד באופן מהימן את השווי ההוגן הנ

במועד קבלת תהיה לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המונפקים 

. הסחורות או השירותים
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:  עסקאות עם צדדים שאינם עובדים–מדידה 
'דוגמה א

החברה תקבל מלאי ששוויו  . חברה חתמה על חוזה עם ספק2008בינואר 1ביום 

.  ח"ש100ח ובתמורה תנפיק מניות בשווי הוגן "ש100ההוגן 

90-ח ו"ש120שווי המלאי והמניות ביום זה . 2008בפברואר 1-המלאי התקבל ב

.  בהתאמה, ח"ש

:ביום קבלת המלאי תרשם הפקודה

120מלאי' ח

120הון ' ז
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:  עסקאות עם צדדים שאינם עובדים–מדידה 
'דוגמה ב

,  שאינו עובד בחברה, אופציות ליועץ5,000העניקה החברה 2007בינואר 1ביום 

תוספת המימוש של כל אופציה . השנים הקרובות3בתמורה למתן שירותי ייעוץ במשך 

.עם סיום מתן השירותים2009בדצמבר 31האופציות תבשלנה ביום . ח"ש20הינה 

30,000הינם 2009-ו 2008, 2007שווי השירותים שסופקו על ידי היועץ בשנים 

.ח בהתאמה"ש10,000–ח ו "ש20,000, ח"ש

:2007שנת 

30,000הוצאות מקצועיות' ח

30,000הון  ' ז

:2008שנת 

20,000הוצאות מקצועיות' ח

20,000הון  ' ז

:2009שנת 

10,000הוצאות מקצועיות' ח

10,000הון  ' ז
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?מיהו עובד

עובדים ואחרים המספקים שירותים דומים מוגדרים כיחידים המספקים שירותים  

:מהבאיםאחדאישיים לישות ומתקיים לגביהם 

או, נחשבים כעובדי הישות למטרות משפטיות או לצורכי מס▪

עובדים בעבור הישות בהכוונתה באותו אופן כמו יחידים הנחשבים עובדים ▪

או, למטרות משפטיות או לצורכי מס

. השירותים הניתנים הינם דומים לאלה הניתנים על ידי עובדים▪
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עסקאות עם עובדים–מדידה 

.  יש להשתמש בשווי ההוגן של המכשירים ההוניים המונפקים במועד הענקה

מוגדר כמועד שבו הישות והעובד מגיעים להסכמה  ( Grant Date)מועד הענקה 

,  תוספת מימוש: הכולל, והבנה משותפת לגבי תנאי ההסדר( הצעה וקיבול)הדדית 

.מספר אופציות ותנאי ההבשלה

.אין הענקה, המשמעות הינה שעד שאין וודאות על כל תנאי ההסכם עם העובדים

,  (למשל של האסיפה הכללית)התקן מדגיש כי אם הענקה כפופה להליך אישור 

. למעט אם מדובר באישור פורמאלי, מועד הענקה הוא מועד האישור



19שלומי שוב

הבחנה בין מועד מדידה למועד הכרה

.מועד הענקה הוא מועד המדידה ולא מועד ההכרה

מועד ההכרה הוא התקופה שבה העובד מספק את השירותים שבגינם הוא זכאי 

.  להטבה ויתכן כי מועד המדידה יקבע לאחר מועד ההכרה או תחילת ההכרה

יהיה צורך להשתמש באומדן השווי ההוגן לתאריך  , במקרה של מועד חתך, לפיכך

.  הקרוב ביותר למועד ההענקה
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:דוגמה
הבחנה בין מועד ההכרה לבין מועד המדידה  

אופציות  100,000ל לפיו יקבל "על הסכם עם מנכ2008בינואר 1חברה חותמת ביום 

3תקופת ההבשלה הינה . בכפוף לאישור דירקטוריון ואישורי ועדות נוספות בחברה

.  2008בינואר 1שנים החל מיום 

.ח"ש10הינו 2008בינואר 1השווי הוגן של כל אופציה ביום 

ביחס לתנודתיות מחיר מניית החברה  2008במרץ 31בהתבסס על אומדן שנערך ביום 

.ח"ש12בשוק נקבע כי השווי ההוגן של כל אופציה הינו 

השווי . ולכן מועד זה נקבע כמועד הענקה2008ביוני 1כל האישורים התקבלו ביום 

.ח"ש15ההוגן של כל אופציה ביום זה הינה 
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:דוגמה
הבחנה בין מועד ההכרה לבין מועד המדידה  

2008פקודת יומן ברבעון ראשון 

12*100,000*1/3*3/12= 100,000הוצאות שכר' ח

100,000קרן הון' ז

2008פקודת יומן ברבעון שני 

– 6/12*1/3*100,000*150,00015הוצאות שכר' ח 100,000 =

150,000קרן הון' ז
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העיוות הקיים בעקרון המדידה של מענק הוני  
לעובדים  

,  ההבחנה בין מה מודדים, כפי שניתן להיווכח לשיטתו של התקן

שהרי לכאורה התפיסה הינה שבמועד  , משפיעה גם על מתי מודדים

.ההנפקה הונפק לעובד כל ההון והרי הון נמדד על פי עלות

"  מקדש"כמובן שאין זה נכון והדבר יוצר עיוותים גדולים מעבר לכך ש

.את מועד ההענקה ויוצר את הבסיס למניפולציות
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Backdatingבקדייטינג

בקדייטינג מהווה שינוי  

רטרואקטיבי של מועד 

ההענקה של כתבי אופציה 

למניה לתאריך שבו מחיר 

כך  , המניה היה בשפל

שמימוש האופציה יניב 

.  רווח מרבי למחזיק בה

בעת קביעת מועד הענקה  

ביצעו בכירי החברה רישום  

כוזב של תאריך הענקת  

האופציות בהתאם לתאריך  

,  שבו מחיר המניה היה בשפל

כך שמימוש האופציות יניב 

.להם רווחים מרביים

בקדייטינג  

מהווה עבירה  

פלילית בהיותו  

רישום כוזב 

.במסמכי תאגיד
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המחשת העיוות הקיים בעקרון המדידה של מענק  
הוני לעובדים

1.1.06

אופציות  000100,

מועד ההענקה

ח"ש10שווי כל אופציה  

שווי  

ח"ש20

1.1.08

שווי  

ח"ש50

ח"ש5ח"ש2

Vesting

תחת שתי ההנחות, 2007–ו 2006פקודת יומן בשנים  

½*10*500,000100,000הוצאות שכר' ח =

500,000קרן הון ' ז

'הנחה ב

'הנחה א
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:דוגמה
הענקת אופציות לעובדים ללא תנאי הבשלה

כל כתב אופציה  . כתבי אופציה5,000ל  "העניקה חברה למנכ2008בינואר  1ביום 

ח לתקופה של  "ש10תמורת תוספת מימוש של . נ.ח ע"ש1בת 1ניתן למימוש למניה 

. ח"ש15השווי ההוגן של כל כתב אופציה במועד הענקה הינו  . שנתיים ממועד הענקה

.  מכתבי האופציה30%ל "מימש המנכ2008בשנת 

.מכתבי האופציה50%מימש 2009בשנת 

.שאר כתבי האופציה פקעו
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:  דוגמה
הענקת אופציות לעובדים ללא תנאי הבשלה

1.1.2008ביום הענקה  
51*5,000= 75,000הוצאות שכר' ח

75,000קרן הון בגין אופציות' ז

31.12.08
75,000*30%= 22,500קרן הון בגין אופציות' ח
10*5,000*30%= 15,000מזומן' ח

5,000*30%= 1,500הון מניות' ז
36,000P.Nפרמיה' ז

31.12.09
75,000*50%= 37,500קרן הון בגין אופציה' ח
10*5,000*50%= 25,000מזומן' ח

5,000*50%= 2,500הון מניות' ז
60,000P.Nפרמיה' ז

75,000*20%= 15,000קרן הון בגין אופציה' ח
15,000פרמיה' ז



27שלומי שוב

?מהם,  Vesting conditionsתנאי הבשלה

תנאי שירות מחייבים 

את הצד שכנגד 

להשלים תקופת 

.שירות מוגדרת

חייב לכלולתנאי הבשלה . התפיסה היא שצריכה להיות זיקה בין המענק לשירות

.  היכולים להיחשב תנאי הבשלהאין תנאים נוספים. תנאי שירות לתקופה מוגדרת

!!  האם יתקבלו שירותים שיזכו בתשלום: הקריטריון המנחה

:שניםXדוגמאות לתנאי ביצוע בהתקיים תנאי שירות לתקופה של 

, 30%-רווח למניה יעלה ב, השגת יעד מכירות מוגדר, גידול מוגדר ברווח של הישות

. הנפקה ראשונה מוצלחת לציבור, חנויות חדשות10פתיחה של 

:תנאי הבשלה יכולים להיות תנאי שירות או תנאי ביצוע כדלקמן

מוגדרת כתקופה ( Vesting Period)תקופת ההבשלה 

.שבה נדרש לקיים את כל תנאי ההבשלה

תנאי ביצוע מחייבים את הצד 

שכנגד להשלים תקופת

שירות מוגדרת ולעמוד 

. ביעדי ביצוע מוגדרים
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מענק שאינו כולל תנאי הבשלה

מענק הכולל אך ורק תנאי ביצוע ללא תנאי שירות נחשב למענק שאינו כולל תנאי 

.הבשלה
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(Market Condition)תנאי שוק 

.תנאי ביצוע יכולים לכלול גם תנאי שוק

של  יכולת המימושאו הבשלה, מחירי המימושתלוייםתנאי שוק הם תנאים בהם 

כגון , למחיר השוק של המכשירים ההוניים של הישותקשוריםאשר , המכשיר ההוני

השגת  או, השגת מחיר מניה מוגדר או סכום מוגדר של ערך פנימי של אופציה למניה

יעד מוגדר המבוסס על מחיר שוק של המכשירים ההונים של הישות ביחס למדד מחירי  

.השוק של מכשירים הוניים של ישויות אחרות
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סיכום ביניים–תנאי הבשלה 

כולל תנאי ביצוע

תנאי שירות

מחייב

ללא תנאי ביצוע

תנאי שאינו תנאי הבשלהתנאי הבשלה

ללא תנאי שוק כולל תנאי שוק
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דוגמאות-תנאי מענק הוני

תיאור

תנאי הבשלה
תנאי שאינו תנאי  

*הבשלה

תנאי שירות

ללא תנאי ביצוע
כולל תנאי ביצוע  

שאינו תנאי שוק

כולל תנאי ביצוע  

*שהוא תנאי שוק 

שנים3למשךבישותעבודהלהמשךדרישה

(שירותתקופת)
V

השוקמחירעלשמבוססויעדשירותתקופת

הישותשלההונייםהמכשיריםשל
V

תשואתעלשמבוססויעדשירותתקופת

100א"תמדדלמולהחברהמניית
V

הנפקהעלשמבוססויעדשירותתקופת

לציבורמוצלחתראשונה
V

עלשמבוססיעדקייםאךשירותתקופתאין

החברהשלהמניהמחיר
V

איתקופתנדרשתאךשירותתקופתאין

תחרות
V

מדדעלשמבוססויעדשירותתקופת

הסחורות
VV

בעתושחרורןלעובדיםחסומותמניותהענקת

העובדיםשלמוצהרמכירותליעדהגעה
V
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המשך-דוגמאות-תנאי מענק הוני

תיאור

תנאי הבשלה
תנאי שאינו  

*תנאי הבשלה

תנאי שירות

ללא תנאי ביצוע
כולל תנאי ביצוע  

שאינו תנאי שוק

כולל תנאי ביצוע  

*שהוא תנאי שוק 

למולהישותמנייתמחירעלייתשליעד

שירותתקופתללא,המדדעליית
V

קבועשסכומההמימושתוספתלפיויעד

במועדהמניהממחיר85%לפחותתהיה

שירותתנאיללא,המימוש

V

למניההרווחלעלייתויעדשירותתקופת

30%-ב
V

הגבלת ההעברה לצד /תחרות-תנאי אי

ללא תקופת שירות, שלישי
V

לצדההעברההגבלת/תחרות-איתנאי

שירותתקופתכולל,שלישי
VV

מיליון50שלמכירותויעדשירותתקופת

ח"ש
V

ללא100א"תמדדעלשמבוססיעד

שירותתקופת
V

יובא בחשבון בחישוב השווי ההוגן במועד ההענקה , התנאי שאינו תנאי הבשלה/תנאי השוק *
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הטיפול החשבונאי בתנאי הבשלה  
(למעט תנאי שוק)

במצטבר לא תוכר עלות כלשהיא אם המכשירים ההוניים המוענקים לא , כפועל יוצא

בכך שלא , לדוגמה)הבשילו בעקבות כשל של הצד שכנגד לקיים את תנאי ההבשלה 

(.השלים את תקופת השירות הנדרשת

לא יובאו בחשבון באמידת השווי ההוגן של  ( למעט תנאי שוק)תנאי ההבשלה 

אלא יובאו בחשבון על ידי התאמת מספר המכשירים , המכשירים שהוענקו

.ההוניים הכלול במדידת סכום העסקה

במהלך תקופת ההבשלה יש לאמוד את מספר המכשירים ההוניים הצפוי , לפיכך

בו יקבע סופית מספר המכשירים , ולתקן אומדן זה עד מועד ההבשלה, להבשיל

.שהבשילו בפועל
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הטיפול החשבונאי בתנאי הבשלה  
(למעט תנאי שוק)

:הטיפול לאחר מועד ההבשלה

.  אין לבצע תיאום נוסף לסך הכולל של ההון לאחר מועד ההבשלה▪

אין לבטל סכום שהוכר בגין שירותים או סחורות אם המכשירים ההוניים  , לפיכך

.ממומשותחולטו במועד מאוחר יותר או לדוגמה במקרה שהאופציות אינן 

העברה ממרכיב אחד  , דהיינו, התקן אינו מונע העברה בתוך ההון▪

.בהון למשנהו
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: 'דוגמה א
הענקת אופציות לעובדים עם תנאי שירות לא כולל עזיבות

כתבי אופציה 50עובדיה 100-העניקה החברה לכל אחד מ2008בינואר 1ביום 

הניתנים למימוש בתנאי שכל עובד ימשיך לעבוד בחברה במהלך שלוש השנים  

. ח"ש15שוויה ההוגן של כל אופציה במועד הענקה הינו . הקרובות

.החברה צופה כי כל העובדים יעמדו בתנאי השירות 

.לא עזבו את החברה עובדים2010בדצמבר 31נכון ליום 

:נדרש

.2010-ו2009, 2008פקודות יומן לשנים 

:כל שנה תרשם פקודת היומן הבאה

= 15*100*50*25,0001/3הוצאות שכר' ח

25,000קרן הון' ז
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: 'דוגמה ב
הענקת אופציות לעובדים עם תנאי שירות כולל עזיבות

שנה
עובדים  ' מס

בתחילת שנה

עובדים שעזבו  ' מס

השנה

צפי לסך עובדים  

נוספים שיעזבו עד תום 

תקופת ההבשלה

2008100614

200994410

2010902-

הנח כעת כי החברה צופה לשינוי במצבת , בנתוני הדוגמה הקודמת

להלן נתונים בנוגע . העובדים  שהוענקו להם אופציות במהלך השנים

:לעזיבות זכויות של עובדים ולעזיבות בפועל

:נדרש

2010-ו2009, 2008פקודות יומן לשנים 
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: 'דוגמה ב
הענקת אופציות לעובדים עם תנאי שירות כולל עזיבות

31.12.08:

(100-6-14*)15*50*1/3= 20,000הוצאות שכר' ח

20,000קרן הון ' ז

31.12.09

-= 20,000הוצאות שכר' ח 20,0002/3*50*15(*94-4-10)

20,000קרן הון' ז

31.12.10

-= 26,000הוצאות שכר' ח 20,000 - 20,0003/3*50*15*88 

26,000קרן הון ' ז
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:  'דוגמה ג
תנאי ביצועי שלפיו מספר המכשירים ההוניים משתנה

50עובדיה זכות לקבל 100-העניקה החברה לכל אחד מ2008בינואר 1ביום 

השנים הקרובות וכן הרווח של  3מניות כל עוד העובדים יישארו בחברה במשך 

.ח"מיליון ש10החברה במהלך שלוש השנים הקרובות במצטבר יעלה על 

החברה אינה צופה לשינוי  . ח"ש15ביום הענקה הינו 1השווי ההוגן של מניה 

.  במצבת העובדים שהוענקו להם אופציות במהלך השנים

:להלן נתונים על תחזית החברה לעמידה ביעד הביצועי

.החברה צופה כי התנאי הביצועי יתקיים2009ושנת 2008בתום שנת ▪

.התברר כי היעד הביצועי לא הושג2010בתום שנת ▪

:נדרש

.2010-ו2009, 2008רשום פקודות יומן לשנים .   א

בנתוני הדוגמה הנח כעת כי במקרה שבו אין עמידה ביעד הביצועי העובדים מקבלים  . ב

.מניות כל אחד10רק 

.  החברה לא צופה שהתנאי הביצועי יתקיים2008הנח כעת כי בשנת ' בנתוני נדרש ב.   ג

.התנאי לא התקיים2010בשנת . החברה צופה שהתנאי הביצועי יתקיים2009בשנת 
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:  'דוגמה ג
תנאי ביצועי שלפיו מספר המכשירים ההוניים משתנה

'נדרש א

2009-ו 2008בשנים  

= 15*50*100*25,0001/3הוצאות שכר' ח

25,000קרן הון' ז

2010בשנת  

= (2*25,000)-50,0000קרן הון' ח

50,000הוצאות שכר' ז
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:  'דוגמה ג
תנאי ביצועי שלפיו מספר המכשירים ההוניים משתנה

'נדרש ב

'כמו בנדרש א2009–ו 2008בשנים 

2010בשנת  

= (2*25,000)-15*10*100*35,0003/3קרן הון' ח

35,000הוצאות שכר' ז
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:  'דוגמה ג
תנאי ביצועי שלפיו מספר המכשירים ההוניים משתנה

'נדרש ג

2008שנת  

= 15*10*100*5,0001/3הוצאות שכר' ח

5,000קרן הון' ז

2009שנת  

- 15*50*100*45,0002/3הוצאות שכר' ח 5,000 =

45,000קרן הון' ז

2010שנת  

15*10*100*35,0003/3קרן הון' ח - 50,000 =

35,000הוצאות שכר' ז
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:  'דוגמה ד
תנאי ביצועי שלפיו מחיר המכשירים ההוניים משתנה

כתבי אופציה  50עובדיה זכות לקבל 100-העניקה החברה לכל אחד מ2008בינואר 1ביום 

בהתאם להסכם במידה ובמהלך שלוש השנים  . בתנאי שיעבדו בחברה בשלוש השנים הקרובות

ח במצטבר תוספת המימוש של כל "אלפי ש10,000הקרובות תעבור החברה את רף המכירות של 

.  ח"ש10אם לא יגיעו לרף המכירות תוספת המימוש לכל אופציה תהיה , ח"ש5אופציה תהיה 

5ח כאשר תוספת המימוש היא "ש22השווי ההוגן של כל כתב אופציה ביום הענקה הינו 

.ח"ש10ח אם תוספת המימוש היא "ש18-ח ו"ש

.החברה צופה כי העובדים יעמדו ביעד המכירות2008בסוף שנת 

.  החברה לא צופה עמידה ביעד2009בסוף שנת 

.ח"אלפי ש9,000-סך המכירות הסתכם ל2010בסוף שנת 

.2%–בפועל שיעור העזיבה בתקופת ההבשלה הסתכם ל , 1%שיעור עזיבה חזוי עד למועד הבשלה  
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:  'דוגמה ד
תנאי ביצועי שלפיו מחיר המכשירים ההוניים משתנה

2008שנת 

= 0.99*22*50*100*36,3001/3הוצאות שכר' ח

36,300קרן הון' ז

2009שנת 

- 0.99*18*50*100*23,1002/3הוצאות שכר' ח 36,300 =

23,100קרן הון' ז

2010שנת 

28,800הוצאות שכר' ח

- 0.98*18*50*100*28,8003/3קרן הון' ז 36,300 - 23,100 =



44שלומי שוב

:  'דוגמה ה
תנאי ביצועי שלפיו אורך תקופת ההבשלה משתנה

מנהלי התפעול זכות לקבל 100-העניקה החברה לכל אחד מ2008בינואר 1ביום 

החסימה מוסרת . מניות חסומות בתנאי שיעבדו בחברה בשלוש השנים הקרובות50

.  בעת ההבשלה

נקבע בהסכם שאם מנהלי התפעול יצליחו לצמצם את עלויות התפעול , כמו כן

החסימה  )תהיה להם זכאות מלאה למניות באותו מועד שבו תושג המטרה , 10%-ב

(. תוסר והם יהיו זכאים באופן מלא למניות

. ח"ש15שווי הוגן של מניה ביום הענקה הינו 

צפי אשר מתקיים  , במהלך תקופת ההבשלההנח כי החברה אינה צופה עזיבות

.בפועל
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:נתונים נוספים

.  2009כי התנאי הביצועי יושג בתום שנת 2008החברה מעריכה נכון לתום שנת -א

.2009תנאי הביצוע הושג בתום שנת -ב

:נדרש

.2010-ו2009, 2008רשום פקודות היומן לשנים -א

ולפיכך צופה  2009בהנחה שהתנאי הביצועי לא הושג בשנת ' ענה על נדרש א-ב

.כפי קרה בפועל2010החברה כי התנאי יתקיים בשנת 

:  'דוגמה ה
תנאי ביצועי שלפיו אורך תקופת ההבשלה משתנה
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:  'דוגמה ה
תנאי ביצועי שלפיו אורך תקופת ההבשלה משתנה

'נדרש א

2009-ו2008שנת 

= 15*50*100*37,5001/2הוצאות שכר' ח

37,500קרן הון' ז

2009בדצמבר 31

= 2*75,00037,500קרן הון' ח

= 50*5,000100הון מניות' ז

70,000P.Nפרמיה' ז
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:  'דוגמה ה
תנאי ביצועי שלפיו אורך תקופת ההבשלה משתנה

'נדרש ב

2008שנת 

37,500הוצאות משכר' ח

= 15*50*100*37,5001/2קרן הון' ז

2009שנת 

= 15-37,500*50*100*12,5002/3הוצאות שכר' ח

12,500קרן הון' ז

2010שנת 

= 15*50*100*25,0001/3הוצאות שכר' ח

25,000קרן הון' ז

75,000קרן הון' ח

5,000הון מניות' ז

70,000פרמיה' ז
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: 'דוגמה ו
תנאי הבשלה הכוללים תנאי שירות ותנאי ביצוע

. כתבי אופציה100, מנהליה10-העניקה החברה לכל אחד מ2008בינואר 1ביום 

מימוש האופציות מותנה בכך ששיעור הגידול השנתי הממוצע של מכירות החברה  

וכן שימשיכו לעבוד בחברה במשך  , 25%בשלוש השנים הקרובות יעלה על 

.התקופה האמורה

.ח"ש25השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתחשב בהתניה במועד ההענקה הינו 

.  30%החברה צופה ששיעור הגידול השנתי הממוצע יהיה 2008בסוף שנת 

.  20%צופה החברה ששיעור הגידול הממוצע יהיה , 2009לאור תוצאות שנת 

.26%-שיעור הגידול הממוצע בפועל במהלך שלוש השנים הסתכם ל 
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: 'דוגמה ו
תנאי הבשלה הכוללים תנאי שירות ותנאי ביצוע

2008פקודת יומן בגין שנת  

10*100*1/325*= 8,333הוצאות שכר' ח

8,333קרן הון' ז

2009פקודת יומן בגין שנת  

– 8,3330קרן הון'  ח 8,333 =

8,333הוצאות שכר' ז

2010פקודת יומן בגין שנת  

10*100*25= 25,000הוצאות שכר' ח

25,000קרן הון' ז
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הטיפול החשבונאי בתנאי הבשלה שהוא תנאי שוק

תנאי השוק יובא בחשבון באמידת , כאשר תנאי ההבשלה כוללים תנאי ביצוע ותנאי שוק

.השווי ההוגן של המכשירים המוענקים

הרי שלצורך מודל תמחור האופציות , כאשר אורך תקופת ההבשלה מותנה בתנאי השוק

בהתבסס על התוצאה , יש לאמוד את אורכה של תקופת ההבשלה הצפויה במועד הענקה

אומדן תקופת ההבשלה צריך להיות עקבי , כלומר. הסבירה ביותר של תנאי השוק והביצוע

.עם ההנחות ששימשו לאמידת השווי ההוגן של האופציות

גם אם התוצאות –לא יהיה עדכון של תקופת ההבשלה בעתיד , במקרה כזה

.בפועל יהיו שונות

ללא קשר לקיום או אי קיום של תנאי, יש להכיר בסחורות או בשירותים שהתקבלו

.כדוגמת תקופת שירות, וזאת בהנחה שמתקיימים כל התנאים האחרים להבשלההשוק 

לא מבטלים את ההוצאות שנרשמו המשמעות הינה שגם אם לא עומדים בתנאי שוק 

.מאחר והשווי ההוגן ביום הראשון כלל את הסיכון שהחברה לא תעמוד בתנאי שוק
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:נתונים נוספים

נכון  . ח"ש25השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתחשב בהתניה במועד הענקה הינו ▪

.שנים5למועד הענקה התרחיש הסביר ביותר הוא שהאופציות יבשילו בעוד 

ולכן  היא מצפה  , החברה  צופה ששני מנהלים יעזבו עד תום השנה החמישית▪

הערכה זו תקפה לארבע השנים . אופציות יבשילו עד תום השנה החמישית800-ש

.הראשונות ממועד הענקה

כך שעד תום השנה החמישית עזבו בפועל  , במהלך השנה החמישית עזב מנהל נוסף▪

.שלושה מנהלים

,  מנהל נוסף עזב במהלך שנה זאת. מחיר היעד של המניה הושג בתום השנה השישית▪

.לפני שהושג מחיר היעד של המניה

שנים   10פקודות יומן תחת ההנחה כי המנהלים נדרשים לתקופת שירות בת . א:נדרש

(.בהתעלם מתנאי מחיר המימוש)בכל אופן 

פקודות יומן תחת ההנחה כי על המנהלים להמשיך בתפקידם עד להשגת         . ב

.מחיר היעד של המניה

:דוגמה
תנאי הבשלה הכוללים תנאי שירות ותנאי שוק

כתבי אופציה 100, מנהליה10-העניקה החברה לכל אחד מ2008בינואר 1ביום 

.שנים ממועד הענקה10במהלך 20%-שמימושם מותנה בכך שמחיר המניה יעלה ב
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'נדרש א
2008-2011פקודת יומן לכל אחת מהשנים  

100* 8* 25* 1/10=  2,000הוצאות שכר' ח

2,000קרן הון' ז

2012פקודות יומן בגין שנת 

– 5/10 * 25 * 7 * 750100הוצאות שכר' ח 4 * 2,000 =

750קרן הון' ז

2013פקודות יומן בגין שנת 

100* 6* 25* 8,750-6/10= 250הוצאות שכר' ח

250קרן הון' ז

2014-2017פקודות יומן בגין שנת 

100* 6* 25* 1/10= 1,500הוצאות שכר' ח

1,500קרן הון' ז

:דוגמה
תנאי הבשלה הכוללים תנאי שירות ותנאי שוק
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'נדרש ב

2008-2011פקודת יומן לכל אחת מהשנים  

8*100*25*1/5=  4,000הוצאות שכר' ח

4,000קרן הון' ז

2012פקודת יומן  בגין שנת 

= 4,000*25-4*7*1,500100הוצאות שכר' ח

1,500קרן הון' ז

אינו משפיע על ההוצאות שכר  ( 2013שנת )המנהל הנוסף שעזב בשנה השישית 

המנהל עמד בתנאי השירות של חמש . שכן מדובר באי עמידה בתנאי שוק בלבד

.שנים

:דוגמה
המשך-תנאי הבשלה הכוללים תנאי שירות ותנאי שוק 
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הטיפול בתנאים שאינם תנאי הבשלה

תנאים שאינם תנאי הבשלה הינם תנאים שבהם לא מתקיימת דרישה מפורשת או משתמעת  

העובד אינו חייב להישאר בתפקידו בכדי להיות , למתן שירותים בתמורה לקבלת המענק

.זכאי לקבלת המענק

או  . שאינו מותנה בתקופת שירות( תנאי שוק או תנאי ביצועי אחר)תנאי ביצועי , לדוגמה

בין אם מותנה או לא בתקופת ( כמו תלות במחירי סחורות)לחילופין תנאי שאינו תנאי ביצוע 

.שירות

בהתאם לתקן תנאים שאינם תנאי הבשלה יובאו בחשבון באמידת השווי ההוגן של  

לתנאים שאינם תנאי הבשלה אין השפעה חשבונאית באשר  , כלומר. המכשירים המוענקים

. בין אם הם מתקיימים ובין אם לאו–לאופן ההכרה בהוצאה בגין המענק בעתיד 
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:הנחה חלופית

נכון למועד הענקה התרחיש  . לא קיימת תקופת שירות, בהתאם להסכם▪

.  2010הסביר ביותר הוא שהתנאי יתקיים והושג בתום שנת 

דוגמה–תנאים שאינם תנאי הבשלה 

כתבי אופציה 50עובדיה 100-העניקה החברה לכל אחד מ2008בינואר  1ביום 

. תוך שלוש שנים10%שמימושם מותנה בכך שמחיר מניית החברה יעלה מעל 

.השנים הקרובות3-על העובדים להישאר בחברה ב

השווי ההוגן של כל כתב אופציה בהתחשב בהתניה וצפי החברה לקיום התנאי 

. ח"ש10הינו 
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דוגמה–תנאים שאינם תנאי הבשלה 

פקודת יומן  בגין כל שנה–'הנחה א

10*50*100*1/3=  16,667הוצאות שכר' ח

16,667קרן הון' ז

2008פקודת יומן בגין שנת  –'הנחה ב

= 10*50*50,000100הוצאות שכר' ח

50,000קרן הון' ז

.יש להכיר בכל ההוצאה בפעם אחת, כאשר אין תקופת שירות
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מועד ההכרה בעלות העסקה

מכשירים ללא תנאי 

הבשלה
מכשירים עם תנאי 

הבשלה

ההבשלה מותנית  

בהשגת תנאי שירות  

וביצוע מוגדרים

ההבשלה מותנית  

בתקופת שירות  

מוגדרת

תנאי שוק
תנאי ביצוע

(לא תנאי שוק)

לרבות עדכון  

האומדן

.לא מתבצעת כל התאמה נוספת לעלות העסקה, לאחר מועד ההבשלה

על פני תקופת  

השירות הנדרשת

,  על פני תקופת ההבשלה הצפויה

בהתבסס על התוצאה הסבירה  

ביותר של תנאי הביצוע

ההכרה בשירותים תעשה על פני תקופת  

כנגד גידול מקביל בהון, ההבשלה

ההבשלה מותנית  

בהשגת תנאי מסויים

ללא שינוי 

אומדן

ההבשלה לא מותנית  

בהשגת תנאים

הישות תכיר במועד הענקה במלוא  

כנגד גידול  , השירותים שהתקבלו

מקביל בהון

מועד ההכרה בעלות עסקה–סיכום 
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סוגיות מיוחדות–מענקים הוניים 

קביעת השווי ההוגן של מכשירים הוניים מוענקים1.

הענקה במנות2.

שינויים בתנאי ההענקה3.

ביטול או סילוק של מכשירים הוניים שהוענקו בעבר4.

מיסים על הכנסה5.

שיטת הערך הפנימי6.

ESPP-תוכנית רכישת מניות לעובדים 7.
(Employee Stock Purchase plan)

הלוואות שמוענקות לעובדים לרכישת מניות8.
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מודל להערכת אופציות

אך בכל מודל שיבחר השווי ההוגן של  , התקן לא קובע את המודל לשימוש

האופציות חייב להיות מוערך לפי מודל שכולל לפחות את ששת הפרמטרים  

:הבאים

.  מחיר המימוש על האופציה▪

בעת חישוב התקופה בה צפוי המימוש של האופציה  –אורך חיי האופציה ▪

השפעות של מועד מימוש האופציה והתנהגות  , תובא בחשבון תקופת החוזה

.העובד לאחר תקופת ההבשלה

.מחיר המניה הנוכחי▪

.צפויה של מחיר המניה( Volatility)תנודתיות ▪

.שיעור הדיבידנד הצפוי▪

.שיעור ריבית חסרת סיכון לתקופת האופציה הצפויה▪
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השפעה של שינויים בפרמטרים על השווי ההוגן

שווי הוגן יורדשווי הוגן עולה:עלייה ב

מחיר המימוש

אורך חיים צפוי

מחיר המניה

תנודתיות צפויה

שיעור דיבידנד צפוי

שיעור ריבית חסרת סיכון
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העדפה להענקת מניות על פני אופציות

את ערך הזמן נוצרת לחברות עדיפות ברורה להנפיק  " מתמחרים"מאחר והעובדים אינם 

הסיבה לכך הינה שבתמחיר אופציות החברה רושמת הוצאות . מניות על פני אופציות

.הכוללות גם תמחור של ערך הזמן

:לצורך המחשה

(:תקופת הבשלה שנתיים)אלטרנטיבות 2ח שוקלת "ש10חברה שמחיר המניה שלה הינו 

.מניות10,000להעניק לעובד ▪

.  אופציות עם תקופת הבשלה של שנתיים20,000להעניק לעובד ▪

. ח"ש5ח ושוויה ההוגן הינו "ש10מחיר המימוש של כל אופציה הינו 

משווי המניות 25-40%-שיווי המשקל של האופציות מגיע עד ל, ככלל אצבע בפרקטיקה

.  הרגילות
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לעיתים ישות מעניקה לעובדים מכשירים הוניים במנות כאשר לכל מנה קיימת  

. תקופת הבשלה נפרדת

יש לטפל בכל הענקה  , משמע. במקרה זה כל מנה תטופל כתוכנית אופציות נפרדת

בתחילת התקופה החברה תכיר בהוצאות גבוהות , לכן"(. השיטה המואצת)"בנפרד 

.יותר

:מנות3-הענקה ב–המחשה 

62

הענקה במנות–2סוגיה

321

שנים

הוצאות
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דוגמה-הענקה במנות 

בהתאם  . אופציות למניות15,000ל "העניקה החברה למנכ2007בינואר 1ביום  

מנות שוות בתום כל שנה במהלך שלוש  3-לתנאי ההסדר האופציות יבשילו ב

במועד הענקה השווי ההוגן של כל אופציה במנה ראשונה הינו . השנים הבאות

.ח"ש14ח ובמנה השלישית "ש12במנה שנייה הינו , ח"ש10

.  ל ימשיך לעבוד בחברה והציפייה התגשמה"הנח כי החברה צופה כי המנכ
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דוגמה-הענקה במנות 

הוצאות שכר
10*5,000*1/1= 150,000מנה 

12*5,000*1/2= 230,000מנה 

14*5,000*1/3= 323,333מנה 

103,333כ"סה

2007שנת  

103,333הוצאות שכר' ח

103,333קרן הון' ז

2008שנת  

= 23,333 + 53,33330,000הוצאות שכר' ח

53,333קרן הון' ז

2009שנת  

23,333הוצאות שכר' ח

23,333קרן הון' ז
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3סוגיה 
בתנאי הענקה של מכשירים הוניים( Modifications)שינויים 

שינויים שמשפיעים בראיה  

חשבונאית על השווי ההוגן  

של המכשירים ההוניים  

, שינויים בתוספת מימוש)

שינוי במספר המכשירים  

ההוניים המוענקים ושינוי  

(.בתנאי שוק

שינויים בתנאי ההבשלה  

הענקה עם תנאי למעט 

שינויים  , כלומר. שוק

בתנאי שירות ושינויים  

בתנאי ביצוע שאינו תנאי 

. שוק

שינויי שווי  

הוגן

שינויי  

הבשלה

.  ישות עשויה לבצע שינויים בתנאים שלפיהם הוענקו המכשירים ההוניים

לצורך הטיפול החשבונאי במקרים אלו יש לערוך הבחנה בין שתי קבוצות  

:של שינויים
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שינויי שווי ההוגן: 'קבוצה א

שמשקף  , אם קיים, שהוענק( חיובי בלבד)השינוי יביא למדידת שווי הוגן תוספתי 

את ההפרש שבין השווי ההוגן של המכשיר לאחר שינויו לבין השווי ההוגן של 

.כששניהם נאמדים במועד השינוי, המכשיר המקורי

במידה ותקופת  . השווי ההוגן התוספתי יוכר על פני יתרת תקופת ההבשלה

אלא אם כן העובד נדרש להשלים  )השווי התוספתי יוכר מיידית , ההבשלה תמה

(.  תקופת שירות נוספת כי אז יזקף על פני תקופת ההבשלה

יש להמשיך ולהכיר בשירותים שהתקבלו כשהם נמדדים לפי השווי ההוגן של 

.כפי ששווי זה נמדד במועד המדידה המקורי, המכשירים ההוניים
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טיפול בשינויים לרעת העובד–שינויי שווי ההוגן 

התקן קובע כי במידה והשווי התוספתי הינו שלילי יש להתייחס לכך כאילו השינוי 

כלומר להתעלם מהתוכנית התוספתית ולהמשיך עם התוכנית , כלל לא התרחש

.המקורית

בכך שיזרקו לפח משהו שכבר  ,  הרציונאל הוא מניעת מניפולציות על ידי החברות

.  לא שווה מבחינת העובד וימנעו בכך מרישום הוצאה

שינויים המקטינים את מספר המכשירים שהוענקו יטופלו כביטול של אותו  : הערה

.חלק של הענקה
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דוגמה-שינויי שווי הוגן 

אופציות למניות  50עובדיה 100-חברה מעניקה לכל אחד מ2008בינואר 1ביום 

השווי ההוגן  . בתנאי שכל עובד ימשיך להיות מועסק בחברה בשלוש השנים הבאות

. ח"ש30של כל אופציה במועד הענקה הינו 

בעקבות ירידה במחיר המניה החליטה החברה להפחית את 2009בינואר 1ביום 

השווי ההוגן של כל אופציה במועד התמחור מחדש  . תוספת המימוש של האופציות

ח ולפי תוספת המימוש החדשה  "ש16לפי תוספת המימוש המקורית הינו 

.ח"ש20הינו 

.  יש להתעלם מעזיבות
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(המשך)דוגמה –שינוי שווי הוגן 

1.1.0920–שווי הוגן לכל אופציה חדשה ל 

1.1.0916–שווי הוגן לכל אופציה ישנה ל 

4שווי הוגן תוספתי לכל אופציה

2008-2010פקודות יומן לשנים –תוכנית מקורית 

= 30*50*100*50,0001/3הוצאות שכר' ח

50,000קרן הון' ז

2009-2010פקודת יומן לשנים –הענקה נוספת 

= 4*50*100* 10,0001/2הוצאות שכר' ח

10,000קרן הון' ז
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שינויים בתנאי ההבשלה  : 'קבוצה ב
(למעט תנאי שוק)

שינוי בתנאי ההבשלה יכול להתבצע על ידי קיצור תקופת השירות או שינוי 

. לטובת העובד בתנאי ביצועי מסוים או אף ביטול של תנאי ביצועי

.בהתאם לתקן יש להתייחס לתנאי ההבשלה החדשים בדרך של שינוי אומדן

קיצור תקופת השירות וכן שינוי בתנאי ביצוע שהוא אינו תנאי שוק לא משפיעים 

.תוספתיעל המדידה של שווי ההטבה ולפיכך אין למדוד שווי 
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' 'דוגמה א–שינויים בתנאי ההבשלה 

 500עובדיה הבכירים 10-חברה העניקה לכל אחד מ2008בינואר 1ביום

. אופציות למניות בתנאי שישלימו תקופת שירות של ארבע שנים

 ח"ש100השווי ההוגן של כל אופציה במועד הענקה הינו .

 בעקבות בקשות של העובדים הבכירים החליטה  2009במהלך שנת

.  החברה לקצר את תקופת השירות בשנה

יש להתעלם מעזיבות  .
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'דוגמה א–שינויים בתנאי ההבשלה 

2008שנת 

=100*500*10*125,0001/4הוצאות שכר' ח

125,000קרן הון' ז

2009שנת 

=100-125,000*500*10*208,3332/3הוצאות שכר' ח

208,333קרן הון' ז

2010שנת 

=100*500*10*166,6671/3הוצאות שכר' ח

166,667קרן הון' ז
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'דוגמה ב–שינויים בתנאי ההבשלה 

 אופציות  500עובדיה 100–חברה העניקה לכל אחד מ 2008בינואר 1ביום

תוספת המימוש בגין האופציה  . למניות בתנאי שישלימו תקופת שירות של ארבע שנים

. ח"ש10הינה 

 ח"ש40השווי ההוגן של כל אופציה במועד הענקה הינו.

 2009ביולי 1בעקבות כניסתה של מתחרה מהותית לענף החליטה החברה ביום

ולקצר את תקופת השירות  20%–להפחית את תוספת המימוש בגין האופציה ב 

.הנדרשת בשנה

 השווי ההוגן של כל אופציה במועד התמחור מחדש לפי תוספת המימוש המקורית

אין להתייחס באמידת  . )ח"ש45הינו ולפי תוספת המימוש החדשהח "ש41הינו 

!(השווי של האופציה לתקופת ההבשלה הנדרשת

יש להתעלם מעזיבות.
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'דוגמה ב–שינויים בתנאי ההבשלה 

2008שנת 
=100*500*40*500,0001/4הוצאות שכר' ח

500,000קרן הון' ז

2009של שנת 1בגין מחצית 
=1/2*100*500*40*250,0001/4הוצאות שכר' ח

250,000קרן הון' ז

2009ביולי 1–מועד התמחור 
1.1.0945–שווי הוגן לכל אופציה חדשה ל 
1.1.0941–שווי הוגן לכל אופציה ישנה ל 
4שווי הוגן תוספתי לכל אופציה

2009של שנת 2בגין מחצית 

תוכנית מקורית 
=100-750,000*500*40*583,3332/3הוצאות שכר' ח

583,333קרן הון' ז

הענקה נוספת
= 4*500*100* 66,6670.5/1.5הוצאות שכר' ח

66,667קרן הון' ז
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'דוגמה ב–שינויים בתנאי ההבשלה 

2010שנת 

תוכנית מקורית 

= 100*500*40*666,6671/3הוצאות שכר' ח

666,667קרן הון' ז

הענקה נוספת

= 4*500*100* 133,3331/1.5הוצאות שכר' ח

133,333קרן הון' ז
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ביטול או סילוק של מכשירים הוניים שהוענקו בעבר–4סוגיה 

במהלך תקופת ההבשלה חברה משלמת לעובדים סכום ,לדוגמה

מסוים בתמורה לכך שהם יוותרו על המכשירים שהוענקו להם או  

לחילופין כאשר הישות מבטלת את התוכנית בתמורה לתוכנית  

. חדשה שמוענקת לעובדים

יתכנו מקרים שבהם במהלך תקופת ההבשלה הישות מבטלת 

.או מסלקת מכשירים שהוענקו לעובדים בעבר
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סילוקהבחנה בין שינוי תנאים לביטול או

 במקרה שבו הביטול של התוכנית הינו תמורת הנפקת מכשירים הוניים חדשים יש

לבחון האם הישות רואה במכשירים ההוניים החדשים כמחליפים את המכשירים  

ההוניים המקוריים או כביטול מכשירים הוניים קודמים וכהענקה חדשה של המכשירים  

.  ההוניים החדשים

 למכשירים הקודמים יש לטפל כבשינוי " מחליפים"במקרה שהמכשירים ההוניים הם

לצורך כך השווי ההוגן התוספתי הוא ההפרש שבין השווי ההוגן של  . תנאי התוכנית

המכשירים ההוניים החדשים לבין השווי ההוגן של המכשירים ההוניים הקודמים ערב 

.  ההחלפה

 בדרך כלל אין עוררין לכך שכאשר חברה מבטלת הענקה ישנה ומעניקה במקביל

(.  תוספתי)תוכנית חדשה זה שינוי שיש למדוד שווי לפני ואחרי 
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הבחנה בין שינוי תנאים לביטול או סילוק

(:לא כתובים בתקן)נראה כי יש לבחון קיומם של הסממנים הבאים לשינוי תנאים 

השווי ההוגן של המכשירים ההוניים החדשים דומה לשווי ההוגן של  , ביום הביטול▪

.המכשירים ההוניים הקודמים

תהליך הביטול וההנפקה החדשה נעשה לצורך תמחור מחדש של המענק שהוענק  ▪

. בדומה למקרה של שינוי תנאים, בעבר

קיים קשר הדוק בין הביטול וההנפקה כך שביטול המכשירים ההוניים הקודמים הותנה  ▪

לביטול המכשירים ההוניים  , בהענקה של המכשירים ההוניים החדשים או לחלופין

.הקודמים אין כל מהות ללא ההענקה של המכשירים החדשים

קיים פרק זמן קצר בין הענקת המכשירים ההוניים החדשים לבין המועד בו בוטלו  ▪

.המכשירים ההוניים הקודמים

.המכשירים ההוניים החדשים הוענקו לאותם עובדים שלהם בוטלו המכשירים הקודמים▪
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"שינוי תנאים"טיפול בביטול או סילוק שאינו מהווה 

 בסכום להכיר באופן מיידי ולפיכך כהאצת ההבשלה יש לטפל בביטול או סילוק

תשלום כלשהו  . שהיה אמור להיות מוכר על פני יתרת תקופת ההבשלה כנגד ההון

ששולם לעובד בעת הביטול או סילוק יטופל כרכישה חוזרת של המכשירים ההוניים 

.דהיינו כהפחתה מההון, IAS 32בהתאם לתקן בינלאומי  

  במידה והתשלום במזומן לעובד במועד הביטול הוא גבוה מהשווי ההוגן של

האופציות או המכשירים ההוניים במועד הביטול יש לרשום הוצאה כנגד המזומן ולא 

.לטפל בה כהפחתה מההון

 שאינם מהווים במהותם )במידה ומוענקים לעובד בתמורה מכשירים הוניים חדשים

. הרי שיש לטפל בהם כהענקה חדשה של מכשירים הוניים( שינוי תנאים
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סיכום-ביטול או סילוק של מכשירים הוניים 

ביטול או סילוק 

של מכשירים הוניים

תמורת מכשירים 

הוניים חדשים
ללא תמורה תמורת מזומן

החברה רואה בכך 

שינוי התנאים

החברה לא רואה בכך 

שינוי תנאים

טיפול כשינוי תנאים
טיפול

כביטול או סילוק
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דוגמה–טיפול בביטול או סילוק 

. ל"אופציות למנכ1,000חברה העניקה 2008בינואר 1ביום 

. ח"ש10שווי כל אופציה במועד הענקה . תקופת השירות שלוש שנים

22,000החברה מבטלת את התוכנית תמורת 2009בדצמבר 31ביום 

. ח"ש15שווי כל אופציה ביום זה הינו . ח"ש
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דוגמה–ביטול או סילוק של מכשירים הוניים 

2008שנת 

10*1,000*1/3= 3,333הוצאות שכר' ח

3,333קרן הון' ז

(האצת ההבשלה)2009שנת 

10*1,000*2/3= 6,667הוצאות שכר' ח

6,667קרן הון' ז

הטבה נוספת

1,000*15= 15,000שווי הוגן של אופציה

22,000תמורה

7,000הטבת שכר נוספת

7,000הוצאות שכר' ח

7,000מזומן' ז
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(המשך)דוגמה –ביטול או סילוק של מכשירים הוניים 

רכישה עצמית של אופציות

גישת ערך נקוב

10,000קרן הון' ח

5,000פרמיה' ח

15,000מזומן' ז
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מסלול פירותי מסלול הוני

מסים על הכנסה–5סוגיה 

(:102' ס)קיימים שני מסלולי מיסוי בהקשר להקצאת אופציות לעובדים 

לאור  . לחברהלא מוכרת הוצאה לפיו 

לא נוצרים לצרכים חשבונאיים  , זאת

ובהתאם לא מכירים  " הפרשים זמניים"

העובד  . במסלול זה בנכסי מסים נדחים

(. 25%)ממוסה בשיעור מס רווח הון 

בשלבלישות מוכרת הוצאהלפיו 

העובד  )על ידי העובד מימושה

(.  ימוסה לפי שיעור המס השולי שלו

במסלול זה יכולים להיווצר לצרכים  

"  הפרשים זמניים"חשבונאיים 

.שבגינם יוכרו נכסי מסים נדחים

84
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מסלול פירותי–מסים על הכנסה 

כאשר מדובר במסלול הפירותי נוצרים לחברה הפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגובה  

המדיניות החשבונאית של  : ניתן לראות זאת באופן הבא. ההוצאה שתוכר לה בעתיד

ולהכיר בהן ( הוצאות שכר מראש)שלטונות המס היא לדחות את הוצאות השכר 

. כהוצאה רק במועד המימוש

מאחר והסכום שרשויות המס יתירו בעתיד תלוי במחיר המניה של הישות במועד 

הרי שמדידת ההפרש הזמני ועל כן נכס המס הנדחה בכל תקופת דיווח  , עתידי

וקצב ההבשלה של האופציות בסוף כל תקופת  ( ערך פנימי)תתבסס על מחיר המניה 

.דיווח
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דוגמה–מסים על ההכנסה 

,ח"ש9הינו 2010-ו2009, 2008מחיר המניה של הישות לסוף שנת –' הנחה א

.בהתאמה, ח"ש13-ח ו"ש12

,ח"ש16הינו 2010-ו2009, 2008מחירי המניה של הישות לסוף שנת –' הנחה ב

.בהתאמה, ח"ש15-ח  ו"ש14

כתבי אופציה המותנים 1,000לעובדיה 2008בינואר 1חברה העניקה ביום 

:נתונים נוספים. בתקופת שירות של שנתיים

4תמורת תוספת מימוש של . נ.ח ע"ש1בת 1כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה ▪

.  ח"ש

.ח"ש10השווי ההוגן של כל כתב אופציה במועד הענקה הינו ▪

.40%שיעור מס החל על החברה הינו ▪

.  מס הכנסה מתיר לחברה כהוצאה בגובה הערך הפנימי של האופציה במועד המימוש▪

שיעור העזיבה החזוי מתממש   , 3%שיעור עזיבה חזוי עד למועד ההבשלה הינו ▪

.בפועל

.בכל שנה10,000לחברה רווח לפני מס בסך ▪

(.  אין שינוי במחיר המניה)2011בינואר 1כתבי אופציה מומשו ביום ▪
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'הנחה א–דוגמה 

2008בדצמבר 31

= 0.97*10*1,000*4,8501/2הוצאות שכר' ח

4,850קרן הון' ז

הוצאות שכר מראש

-ספרים  

= (9-4)*0.97*1,000*2,4251/2בסיס מס

(2,425)הפרש זמני ניתן לניכוי

40%שיעור מס

970נכס מס

רישום נכס מס נדחה

970נכס מס נדחה' ח

970הכנסות מסים נדחים' ז
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'הנחה א–דוגמה 

2008בדצמבר 31

:הוצאות מס

= (10,000+4,850)*5,94040%מיסים שוטפים

(970)תנועה במיסים נדחים

4,970

:ביאור על מס התיאורטי

= 40%*4,00010,000מס תיאורטי

= (4,850-2,425)*97040%גידול בנטל המס בשל אופציות לעובדים  

4,970



89שלומי שוב

2009בדצמבר 31

= 0.97*10*1,000*4,8501/2הוצאות שכר' ח
4,850קרן הון' ז

הוצאות שכר מראש
-ספרים

= (12-4)*0.97*1,000*7,7602/2בסיס מס
(7,760)הפרש זמני ניתן לניכוי

40%שיעור מס
3,104נכס מס

רישום נכס מס נדחה
– 2,1343,104נכס מס נדחה' ח 970 =

2,134הכנסות מסים נדחים' ז

'הנחה א–דוגמה 
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'הנחה א–דוגמה 

2009בדצמבר 31

:הוצאות מס

= (10,000+4,850)*5,94040%מיסים שוטפים

(2,134)תנועה במיסים נדחים

3,806

:ביאור על מס התיאורטי

= 40%*4,00010,000מס תיאורטי
= 40%*2,134-4,850(194)קיטון בנטל המס בשל אופציות לעובדים

3,806
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2010בדצמבר 31

נגמרה תקופת ההבשלה–אין פקודת יומן 

הוצאות שכר מראש

-ספרים

= (13-4)*0.97*1,000*8,7302/2בסיס מס

(8,730)הפרש זמני ניתן לניכוי

40%שיעור מס

3,492נכס מס

רישום נכס מס נדחה

– 3883,492נכס מס נדחה' ח 3,104 =

388הוצאות מס' ז

'הנחה א–דוגמה 
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'הנחה א–דוגמה 

2010בדצמבר 31

:הוצאות מס

= 10,000*4,00040%מיסים שוטפים

(388)תנועה במיסים נדחים

3,612

:ביאור על מס התיאורטי

= 40%*4,00010,000מס תיאורטי
לא נרשמה הוצאה בחשבונאות(388)קיטון בנטל המס בשל אופציות לעובדים

3,612
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2011בינואר 1

מימוש

9,700קרן הון' ח

=4*0.97*3,8801,000מזומן' ח

=0.97*9701,000הון מניות' ז

12,610P.Nפרמיה' ז

3,492פקיד שומה' ח

3,492הכנסות מסים שוטפים' ז

ביטול נכס מס

3,492הוצאות מסים נדחים' ח

3,492נכס מס נדחה' ז

'הנחה א–דוגמה 
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'הנחה ב–דוגמה 

2008בדצמבר 31
= 0.97*10*1,000*4,8501/2הוצאות שכר' ח

4,850קרן הון' ז

הוצאות שכר מראש
-ספרים

= (16-4)*0.97*1,000*5,8201/2בסיס מס
(5,820)הפרש זמני ניתן לניכוי

40%שיעור מס
2,328נכס מס

רישום נכס מס נדחה
2,328נכס מס נדחה' ח

= 40%*10*0.97*1,000*1,9401/2הכנסות מסים נדחים' ז
= 40%*(16-4-10)*0.97*1,000*3881/2)*(קרן הון ' ז

:ביאור על מס התיאורטי
= (4,850-4,850)*040%קיטון בנטל המס בשל אופציות לעובדים  

גבוה משווי האופציה במועד  ( ח"ש12= 16-4)הערך הפנימי של כל אופציה 2008לתום שנת )*( 
.נזקף לקרן הון, מוכפל  בשיעור ההבשלה ובשיעור המס, סכום זה. ח"ש2–ב ( ח"ש10)ההענקה 

".נקי"ל גובה ההוצאה בספרים זהה לבסיס המס ולכן ביאור המס התיאורטי "כתוצאה מהטיפול הנ
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2009בדצמבר 31

= 0.97*10*1,000*4,8501/2הוצאות שכר' ח

4,850קרן הון' ז

הוצאות שכר מראש

-ספרים

= (14-4)*0.97*1,000*9,7002/2בסיס מס

(9,700)הפרש זמני ניתן לניכוי

40%שיעור מס

3,880נכס מס

רישום נכס מס נדחה

– 1,5523,880נכס מס נדחה' ח 2,328 =

לכן יש לבטל את הקרן-10 = (14-4)388קרן הון' ח

1,940הוצאות מס' ז

:ביאור על מס התיאורטי

– 01,940גידול בנטל המס בשל אופציות לעובדים 4,850*40% =

'הנחה ב–דוגמה 
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2010בדצמבר 31

נגמרה תקופת ההבשלה–אין פקודת יומן 

הוצאות שכר מראש

-ספרים

= (15-4)*0.97*1,000*10,6702/2בסיס מס

(10,670)הפרש זמני ניתן לניכוי

40%שיעור מס

4,268נכס מס

רישום נכס מס נדחה

– 3884,268נכס מס נדחה' ח 3,880 =

= 40%*(15-4-10)*0.97*1,000*3882/2קרן הון  ' ז

:ביאור על מס התיאורטי

לא נרשמה הוצאה בחשבונאות וכן לצרכי מס0קיטון בנטל המס בשל אופציות לעובדים           

'הנחה ב–דוגמה 
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2011בינואר 1

מימוש

9,700קרן הון' ח

=4*0.97*3,8801,000מזומן' ח

970הון מניות' ז

12,610P.Nפרמיה' ז

388קרן הון' ח

388פרמיה' ז

4,268פקיד שומה' ח

4,268הכנסות מסים שוטפים' ז

ביטול נכס מס

4,268הוצאות מסים נדחים' ח

4,268נכס מס נדחה' ז

'הנחה ב–דוגמה 
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שיטת השווי הפנימי–6סוגיה 

 במקרים נדירים בהם השווי ההוגן של המכשירים ההוניים לא ניתן למדידה מהימנה אזי

.הטיפול החשבונאי במענק ההוני יהיה על פי שיטת השווי הפנימי

שווי פנימי הינו מחיר המניה בניכוי תוספת המימוש.

  בהתאם לשיטת השווי הפנימי המענק ההוני יימדד לפי השווי הפנימי שלו ולא לפי שוויו

מועד המימוש  )עד למועד הסילוק הסופי לצורך כך הישות תידרש בכל תאריך מאזן . ההוגן

את השווי הפנימי ולעדכן אותו כאשר ההפרשים יזקפו לדוח למדוד מחדש ( של האופציות

.רווח והפסד

מכיוון שאינו כולל את מרכיב הזמן, שווי פנימי תמיד נמוך משווי הוגן.

יש להביא בחשבון שינויים , כמו כן(Modifications )אם אחרי , לדוגמה. בתנאי הענקה

אז ההטבה הנוספת שהיא ההפרש בין השווי הפנימי לפני  , שנה מורידים את מחיר המימוש

.ואחרי תיפרס על יתרת תקופת השירות

  בשיטת השווי הפנימי יוצרים מסים נדחים בדיוק בגובה ההוצאה שנרשמה בספרים ולכן

".נקי"ביאור המס התיאורטי יוצא 
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דוגמה-שיטת השווי הפנימי 

:נתונים נוספים

מומשו  2012בדצמבר 31ביום . מומשו מחצית מהאופציות2011בדצמבר 31ביום 1.

.והיתר פקעומכלל האופציות 40%

נ מניה כפי שנגזר מהערכת שווי שהזמינה  .ח ע"ש1להלן נתונים על שווי של .2

:החברה בכל מועד מאזן

שווי הוגן מניהתאריך

31.12.0812

31.12.0915

31.12.1014

31.12.1116

31.12.1211

.הנח כי לא צפויות עזיבות וזה גם מה שקורה בפועל3.

אופציות למניות בתנאי 50מעובדיה 100-העניקה חברה פרטית ל2008בינואר 1ביום 

כל אופציה ניתנת למימוש למניה אחת . שימשיכו לעבוד בחברה בשלוש השנים הקרובות

ח לתקופה של שנתיים מיום הבשלת "ש10תמורת תוספת מימוש בסך . נ.ח ע"ש1בת 

הנח כי אין ביכולתה של החברה לאמוד את השווי ההוגן של האופציות באופן. האופציות

. מהימן
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(המשך)דוגמה –שיטת השווי הפנימי 

2008שנת  
= (12-10)*50*100*3,3331/3הוצאות שכר' ח

3,333קרן הון' ז

2009שנת  
= 3,333-(15-10)*50*100*13,3332/3הוצאות שכר' ח

13,333קרן הון' ז

2010שנת 
= 16,666-(14-10)*50*100*3,3333/3הוצאות שכר' ח

3,333קרן הון' ז

2011שנת  
עדכון

= (16-14)*50*10,000100הוצאות שכר' ח
10,000קרן הון' ז

50%מימוש 
= (16-10)*50*100 *15,0001/2קרן הון' ח
= 10*50*100* 25,0001/2מזומן' ח

= 1*50*100*2,5001/2הון מניות' ז
37,500P.Nפרמיה' ז
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(המשך)דוגמה –שיטת השווי הפנימי 

2012שנת  

עדכון

= (11-16)*50*100*12,5001/2קרן הון' ח

12,500הוצאות שכר' ז

40%מימוש 

= (11-10)*50*100*2,00040%קרן הון' ח

= 10*50*100*20,00040%מזומן' ח

= 1*50*100*2,00040%הון מניות' ז

20,000P.Nפרמיה' ז

10%פקיעה 

=  (11-10)*50*100*50010%קרן הון' ח

050פרמיה' ז
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ESPPתוכנית רכישת מניות לעובדים –7סוגיה 

לצורך הטיפול  . קיימים מקרים שבהם ישות מציעה לעובדים לרכוש מניות בהנחה

החשבונאי חשוב תחילה לזהות האם במהות אכן מדובר בתוכנית לרכישת מניות או 

.  שבכלל מדובר בהענקת אופציות
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דוגמה-ESPPתוכנית רכישת מניות לעובדים 

:נתונים נוספים

כל אחד מהם רכש  . עובדים750קבלו את ההצעה 2009באוקטובר 15ביום ▪

.  מניות90בממוצע 

.ח"ש30מחיר המניה בשוק ביום הרכישה הוא ▪

אשר מביא בחשבון 2009באוקטובר 15שווי הוגן של כל מניה של הבנק ליום ▪

.ח"ש28הינו ( כולל את המגבלה למכירה)את החסימה 

עובדיו להשתתף בתוכנית 1,000הציע בנק לכל 2009באוקטובר 1ביום 

-נ במחיר הנמוך ב.ח ע"ש1מניות 100לפיה כל עובד זכאי לרכוש כמות מרבית של 

ממחיר השוק של המניות במועד שבו ההצעה מתקבלת תמורת תשלום מיידי 20%

בהתאם . מניות אלו חסומות למכירה לתקופה של שנה ממועד הענקה, כמו כן. במזומן

.לעובדים יש תקופה של שבועיים להחליט אם לקבל אותה, להצעה
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דוגמה-ESPPתוכנית רכישת מניות לעובדים 

2009באוקטובר 15ביום 

– 28*)90*750= 270,000הוצאות שכר' ח 30*80%)

270,000קרן הון' ז

270,000קרן הון' ח

30*80%*90*750= 1,620,000מזומן' ח

90*750= 67,500הון מניות' ז

1,822,500P.Nפרמיה' ז
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הלוואות שמוענקות לעובדים לרכישת –8סוגיה 
מניות

עובד הישות רוכש מניות של החברה ובמקביל מקבל הלוואה מהחברה בגובה העלות➢

. של המניות אשר נושאת ריבית שוק

במידה וכן הרי שהישות לא נדרשת לרשום הטבת , יש לבחון האם מדובר בעסקת רכישת מניות➢

.אחד הנפקת מניות בתשלום מלא ובשני כמעניקה הלוואה: מכיוון שהיא פועלת בשני כובעים, שכר

בדרך כלל הלוואות שניתנות לעובדים לצורך רכישת מניות החברה הן מסוג, יחד עם זאת➢

Non-Recourse . מתן הלוואתNon-Recourse שקול להענקת אופציה אשר ממומשת

תוספת המימוש של האופציה הינה הערך העתידי . במועד או במועדים בהם ההלוואה נפרעת

יש לחשב את השווי ההוגן של האופציה ביום הענקה ולפרוס את ההוצאה , לפיכך. של ההלוואה

.או להכיר בכל ההוצאה במועד הענקת ההלוואה, (במידה וקיימת)Vesting-על פני תקופת ה

מהווה הנפקת מניות רגילה כנגד חוב ואינה נמצאת Full Recourseהלוואת , לעומת זאת➢

.בתחולת התקן

.במידה והעובד לא יחזיר את ההלוואה הוא יצטרך להחזיר את המניות➢


