
 

 

 נקודותE (XX :)שאלה מספר 

החברות עוסקות  "(.  הקבוצה חברה ב' ממועד הקמתה )להלן: "מהון המניות של    80%חברה א' מחזיקה  
באופן    מתוגמליםבהקמה ותפעול של מערכות בקרה וכרטוס בענף התחבורה הציבורית. עובדי הקבוצה  

 והן על ידי מענקי תשלום מבוסס מניות.   עבודה שוטף הן על ידי שכר

שנת   סוף  עובדי    2019לקראת  של  העתידית  התגמול  לתוכנית  באשר  דיונים  קיימה  הקבוצה  הנהלת 
 :קבוצהנהלת ההבוחנת   אשר להלן תוכניות תשלום מבוסס מניות ואופן סילוקן הקבוצה.

  מניות הענקת
 חברה ב' של 

  מניות הענקת
 חברה א' של 

זכויות לעליית ערך  
  ית חברה ב'מני

 הנפרעות במזומן 

 

H T S   חברה א'ההענקה תבוצע על ידי 
P X Y   חברה ב'ההענקה תבוצע על ידי 

 

 :הנחות

  הניחו כי בכל התוכניות שפורטו לעיל, הקבוצה מתכוונת להעניק תשלום מבוסס מניות לעובדי  .א
 במידה והעובדים ימשיכו לעבוד בחברה זו.   2019שנים מסוף שנת  3אשר יבשיל בתום  'בחברה 

 . צפוי שכל העובדים של חברה ב' ישלימו את תקופת השירותהניחו כי בכל נקודת זמן  .ב

 . 2019המניות עלה בכל תקופת חתך החל מסוף שנת השווי הוגן של   .ג

 . יש להתעלם מהשפעת המס .ד

 אין חיובים בין חברתיים בגין ההענקות. .ה

 

. סמנו ביחס לכל אחד  2020ביחס לדוחות הכספיים לשנת    להלן מספר היגדים בלתי תלויים האחד בשני

 מההיגדים, האם ההיגד נכון או לא נכון.

 

  1 היגד

 הוני בדוח המאוחד של חברה א'. מענק  יובילו לסיווג המענק כ  Hתוכנית והן  Xתוכנית הן 

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

  2 היגד

  X  בין אם תוכניתבדוח המאוחד של חברה א' תהיה זהה  לבעלי מניות הרוב  ההשפעה על ההון ששייך  

 .תיבחר  T תיבחר ובין אם תוכנית

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

 



 

 

  3 היגד

תיבחר ובין אם   Hבין אם תוכנית  תהיה זהה הפסד של חברה ב' או רווח  דוח  על יתרת ההון ועלההשפעה 

 תיבחר.  Pתוכנית 

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

  4 היגד

בדוח המאוחד של חברה  שמיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה ההשפעה על הרווח תיבחר,  Sאם תוכנית 

 תיבחר.  Y למצב שבו תוכניתבהשוואה ה יותר התהיה בהכרח גבו   א'

 נכון    .א

 נכון  לא   .ב
 

  



 

 

 פתרון 

לקבוצה  ו   במכשירים הוניים של אחת מחברות הקבוצה  יסולקהמענק  שתי התוכניות  נכון. תחת    –  1היגד  

  המענק הינו הוני בראיית הדוח המאוחד  שתי התוכניותתחת ולכן   אין מחויבות לסלק את המענק במזומן

 . של חברה א'

, החברה הבת מחויבת לסלק את המענק באמצעות מכשירים הוניים של  Xתוכנית  . תחת  לא נכון  –  2היגד  

האם. כפועל יוצא, ירשמו בדוח המאוחד הוצאות שכר בגובה השווי הוגן במועד הענקה של המענק ותרשם  

ב בהוצאות השכר  וזהה. לכן, יתרת העודפים בדוח המאוחד תקטן בגובה חלק הר   במקביל קרן הון בסכום

בגובה השווי ההוגן של המענק במועד ההענקה.    תיווצרומקביל   קרן הון שתגדיל את ההון ששייך לרב 

,  Tתוכנית  לעומת זאת, תחת    ב גדל כתוצאה משילוב זה.והאמור לעיל מוביל למצב שבו ההון ששייך לר

האם   בדוח  החברה  ירשמו  יוצא,  כפועל  שלה.  הוניים  מכשירים  באמצעות  המענק  את  לסלק  מחויבת 

המאוחד הוצאות שכר בגובה השווי הוגן במועד הענקה של המענק ותרשם במקביל קרן הון בסכום זהה.  

הוצאות השכר. נוסף על כך, לאור העובדה שהבת  ביתרת העודפים בדוח המאוחד תקטן בגובה חלק הרב  

אשר תקטין  השירותים אך האם היא זו שמשלמת עליהן, יש ליצור קרן עסקאות עם המיעוט  מקבלת את  

ב תחת  ולכן, ההשפעה על ההון ששייך לר בגובה "המתנה" שהמיעוט מקבל מהרב.  את ההון ששייך לרב  

   .0שילוב זה תהיה 

חברה ב' ולכן תחת שניהם תרשם  הדוח של  נכון. תחת שני השילובים מדובר במענק הוני בראי    –  3היגד  

מ או קרן הון  "הוצאת שכר בגובה השווי הוגן במועד ההענקה של המענק אל מול קרן הונית )קרן הון תמ 

 השקעת בעלים(. 

שכן    –  4היגד   א'  חברה  של  המאוחד  הדוח  בראי  התחייבותי  במענק  מדובר  השילובים  שני  תחת  נכון. 

החברה המסלקת היא החברה האם, הוצאות השכר שנרשמו    Sתוכנית  הסילוק הוא במזומן. מכיוון שתחת  

בדוחות החברה הבת הם בגובה השווי הוגן במועד ההענקה בלבד )ללא שערוך במועדים עוקבים( וכפועל  

ולכן  הבת מסלקת את המענק    ,Yתוכנית  תחת  ,  את רק בגין חלק זה. לעומת ז  ו חלקאת  א המיעוט מושך  יוצ

כפועל יוצא, בהתאם    . לשווי הוגן בתקופת עוקבות  שערוכים ההוצאה שנרשמת בדוחות של הבת כוללת  

במחיר    להנחה שהשווי של המניה הולך ועולה, המיעוט לוקח חלק בכל הוצאות השכר לרבות בגין השינוי

 . תחת הנחה זו גבוהה יותרבהכרח ולכן ההוצאה תהיה   ,המניה

 

 

 


