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קני חשבונאות ישראליים המתפרסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות מתבססים לעיתים או ת
עשויים לכלול חלקים מנוסח תקני חשבונאות בינלאומיים המתפרסמים על ידי הוועדה לתקני חשבונאות 

  .בינלאומיים
  
הצעות לתקני חשבונאות , אומייםלוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים זכויות יוצרים בתקני חשבונאות בינל

 United Kingdom, London, 166 Fleet: כתובתה של הוועדה. וחומר אחר המתפרסם על ידה, בינלאומיים
DY2A 4EC, Street .דואר אלקטרוני, + 44)020 (0562-7353: קספ, + 44)020 (0565-7353: לפוןט :
uk.org.iasc@licationspub ,אינטרנט :uk.org.iasc.www://http.   

   
או לעשות שימוש בחלק כלשהו של פרסומי הוועדה לתקני , לשכפל, להעתיק, אין לתרגם. ל הזכויות שמורותכ

או שיהיה , הקיים היום, אם באמצעים אלקטרוניים או מכניים או בכל אמצעי אחר, חשבונאות בינלאומיים
ללא הסכמה מוקדמת בכתב , הקלטה או שימוש בכל שיטת אחסון ואחזור מידע, לרבות צילום, קיים בעתיד

  .מהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
  
רגום תקני חשבונאות בינלאומיים ופרסומם בשפה העברית בידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות נעשה ת

  .בהסכמת הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
  
מחייב של תקני חשבונאות בינלאומיים הוא זה המפורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות הנוסח ה

  .בינלאומיים בשפה האנגלית ואשר עותקים ממנו ניתן להשיג ישירות מהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים

הם סימני  ”International Accounting Standards“ -ו, ”IAS” ,“IASB“, תצורת המשושה  ®
  .חר רשומים של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורהסמ
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  24תקן חשבונאות מספר 

  תשלום מבוסס מניות

  2005 מברטפס

, לשכפל, אין להעתיק.  כל הזכויות שמורות למוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות©
לשהו להוציא לאור או לעשות שימוש מסחרי כ, להפיץ, לפרסם, להציג, לתרגם

ללא , אלקטרוני או אחר, בכל דרך שהיא ובכל אמצעי מכני, בפרסום זה או בחלק ממנו
  . הסכמה מפורשת בכתב ומראש מאת המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

  
תקני חשבונאות בינלאומיים או חלקים מהם תורגמו לעברית ונכללו במסגרת תקני 

הנוסח המחייב . ת בינלאומייםחשבונאות בישראל באישור הוועדה לתקני חשבונאו
של תקני חשבונאות בישראל הוא זה המפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה 

  .בחשבונאות בשפה העברית
  

או , או בהערות השוליים לתקן, כל התייחסות לתקינה בינלאומית המובאת בגוף התקן
או חלקים אין בה כשלעצמה כדי קביעה כי אותו תקן חשבונאות בינלאומי , בנספחים

  .ממנו אומצו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ככלל חשבונאי בישראל
  

כל הסעיפים בתקן מחייבים באותה . 'ג -'א ובנספחים 1-60תקן זה מובא בסעיפים 
מייצגות את העקרונות העיקריים , המובאות באותיות מודגשות, הוראות התקן. מידה

בפעם ) italics(מופיעים באותיות נטויות ' מונחים שהוגדרו בנספח א .של התקן
תקני . תקן זה יש לקרוא בהקשר למטרת התקן. הראשונה שהם מופיעים בתקן

החשבונאות וההבהרות המפורסמים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 
  .אינם חלים על פריטים לא מהותיים

  

  מבוא

  

  תקן הסיבות לפרסום 

הענקות . לעובדים או לצדדים אחרים מניות או אופציות למניות, בותלעתים קרו, ישויות מעניקות  .א

מנהלים ,  דירקטורים,גמול עובדים לתתמקובלדרך מהוות לעובדים ות למניות מניות או אופצישל 

ישויות מסוימות מנפיקות מניות או אופציות למניות לצורך תשלום . בכירים ועובדים רבים אחרים

  .ם מקצועייםספקי שירותי כגון, לספקים

  
 בהתחשב. מדידה של עסקאות אלהב העוסק בהכרה ו,לא היה קיים תקן, עד לפרסום תקן זה  .ב

, בפרסום תקןעלה הצורך ,  בדרך של תשלום מבוסס מניותבשכיחות העולה וגוברת של עסקאות

  .אשר יסדיר את הטיפול החשבונאי בעסקאות אלה

  

  המאפיינים העיקריים של התקן

כולל עסקאות עם , ת להכיר בדוחותיה הכספיים בעסקאות תשלום מבוסס מניותתקן זה מחייב ישו  .ג

. או במכשירים הוניים של הישות, בנכסים אחרים,  במזומןשיש לסלקןעובדים או צדדים אחרים 

  .פרט לעסקאות שלגביהן חלים תקנים אחרים, תקן זה ייושם לכל עסקאות תשלום מבוסס מניות
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 : מניותלשלושה סוגים של עסקאות תשלום מבוססספציפיות ודרישות  התקן זה קובע כללי מדיד  .ד
  

שבהן הישות מקבלת סחורות , עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים )1(

  ;)כולל מניות או אופציות למניות(או שירותים תמורת מכשירים הוניים של הישות 

  
ן הישות רוכשת סחורות או שבה, עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן )2(

 לספק של אותםלהעביר מזומן או נכסים אחרים שירותים על ידי נטילת התחייבויות 

של מניות הישות או ) או השווי(סחורות או שירותים בסכומים המבוססים על המחיר 

  וכן; מכשירים הוניים אחרים שלה

  
 תנאי ההסדר מאפשרים עסקאות שבהן הישות מקבלת או רוכשת סחורות או שירותים ואשר )3(

לישות או לספק של אותם סחורות או שירותים בחירה בין סילוק העסקה על ידי הישות 

  . שלהנפקת מכשירים הונייםסילוקה באמצעות הבמזומן לבין 

  
תקן זה דורש מישות למדוד , באשר לעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים  .ה

לפי השווי , במישרין, ואת הגידול המקביל בהון העצמי, קבלואת הסחורות או השירותים שהת

 םי את שווימהימןאלא אם כן לא ניתן לאמוד באופן , ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו

 את השווי ההוגן של הסחורות או השירותים מהימןאם הישות אינה מסוגלת לאמוד באופן . ההוגן

בהתייחס , בעקיפין, ואת הגידול המקביל בהון העצמי, יםהישות נדרשת למדוד את שוו, שהתקבלו

 . לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים
  :יתר על כן

  
למדוד את הישות נדרשת ,  עם עובדים ואחרים המספקים שירותים דומיםבאשר לעסקאות )1(

 זה אפשרי לאמוד  איןדרך כללמשום שב, השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים

השווי ההוגן של .  את השווי ההוגן של השירותים שהתקבלו מהעובדיםמהימןבאופן 

  ).grant date(המכשירים ההוניים המוענקים ימדד במועד ההענקה 

  
 קיימת הנחה, )ואלה המספקים שירותים דומים(באשר לעסקאות עם צדדים שאינם עובדים  )2(

. מהימןבאופן  השירותים שהתקבלואת השווי ההוגן של הסחורות או שניתן לאמוד , לכאורה

 את הסחורות או שהצד שכנגד מספק את מקבלתשווי הוגן זה נמדד במועד שבו הישות 

העסקה תימדד בהתייחס לשווי ההוגן של , אם ההנחה מופרכת, במקרים נדירים. השירותים

 את הסחורות או מקבלתאשר נמדד במועד שבו הישות , המכשירים ההוניים המוענקים

  . שכנגד מספק את השירותיםשהצד

  
באשר לסחורות או שירותים הנמדדים בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים  )3(

אינם , למעט תנאי שוק, )vesting conditions (בשלהההקובע תקן זה שתנאי , המוענקים

 בחשבון באמידת השווי ההוגן של המניות או של האופציות למניות במועד המדידה מובאים

התאמת  על ידין מובאים בחשבו  בשלהתנאי ה, במקום זאת). כפי שצוין לעיל(וונטי הרל

 שיוכר הסכום, בעקבות התאמה זו. המכשירים ההוניים הכלול במדידת סכום העסקהמספר 
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בגין סחורות או שירותים שהתקבלו תמורת המכשירים ההוניים המוענקים יתבסס על מספר 

לא יוכר , שעל בסיס מצטבר,  מכאן.פו של דברבסו, )vest( בשילויאשר , המכשירים ההוניים

 אם המכשירים ההוניים המוענקים אינם התקבלוסכום כלשהו בגין סחורות או שירותים ש

  ).למעט תנאי שוק (בשלהההתנאי עקב אי עמידה ב בשיליםמ

  
אם , תקן זה דורש שהשווי ההוגן של מכשירים הוניים מוענקים יהיה מבוסס על מחירי שוק )4(

בהעדר . תוך הבאה בחשבון של התנאים לפיהם הוענקו מכשירים הוניים אלה, הם זמינים

 לאמוד את המחיר של ההשווי ההוגן נאמד תוך שימוש בטכניקת הערכה שנועד, מחירי שוק

, קונה מרצוןבין אותם מכשירים הוניים במועד המדידה בעסקה בתום לב בין מוכר מרצון ל

  .הפועלים בצורה מושכלת

  
 חלים שינויים בתנאים של הענקת אופציה או הענקתלמקרה ש גם דרישות קובע תקן זה )5(

 או חזרהנרכשת , או אם הענקה מבוטלת) repriced -מחדש אופציה מתומחרת , כגון(מניה 

ביטול או סילוק , ללא קשר לשינוי, לדוגמה. מוחלפת בהענקה אחרת של מכשירים הוניים

משיך את הישות לה, בדרך כלל, תקן זה מחייב, ניים לעובדיםכלשהו של הענקת מכשירים הו

כיר בשירותים שהתקבלו כשהם נמדדים לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים לה

  . במועד ההענקהיםוענקמה

  
למדוד את מחייב את הישות תקן זה , תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומןבאשר לעסקאות   .ו

 ההוגן של  לפי השווי שהתהוותה לישותאת ההתחייבותהסחורות או השירותים שנרכשו ו

נדרשת הישות למדוד מחדש את השווי ההוגן של ההתחייבות , עד לסילוק ההתחייבות. ההתחייבות

הפסד בכאשר שינויים כלשהם בשווי ההוגן מוכרים ברווח או , בכל מועד דיווח ובמועד הסילוק

  .לתקופה

  
הסחורות או  ן תנאי ההסדר מאפשרים לישות או לספקתשלום מבוסס מניות שבהבאשר לעסקאות   .ז

הנפקת מכשירים לבין סילוק באמצעות השירותים בחירה בין סילוק העסקה על ידי הישות במזומן 

כעסקת תשלום מבוסס מניות , במרכיביהאו , לטפל באותה עסקההישות נדרשת ,  שלההוניים

או (התחייבות לסלק את העסקה במזומן  התהוותה לישות, ועד למידה שבה, המסולקת במזומן אם

ועד למידה , או כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים אם, )בנכסים אחרים

  .התחייבות כזאתהתהוותה לא לישות , שבה

  
 כדי לאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להבין את הדברים שונותתקן זה קובע דרישות גילוי   .ח

  :הבאים

  
  ; הסדרי תשלום מבוסס מניות שהיו קיימים במהלך התקופההמהות וההיקף של )1(

  
או השווי ההוגן של , כיצד נקבע השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו )2(

  וכן; במהלך התקופה, המכשירים ההוניים שהוענקו
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לתקופה ועל מצבה של הישות הפסד הרווח או ה עסקאות תשלום מבוסס מניות על השפעת )3(

 .הכספי
  

עסקאות תשלום מבוסס מניות : בתקן זה מתייחסות לשני סוגי עסקאותמעבר הת הוראו  .ט

והתחייבויות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס ) 57-53סעיפים (המסולקות במכשירים הוניים 

 ). 59-58סעיפים (מניות 

 

יש קובעות ש, לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הונייםהוראות המעבר   .י

 ואשר טרם הבשילה עד 2005,  במרס15 -ם את הוראות התקן לגבי כל הענקה שבוצעה לאחר הלייש

, 2006 בינואר 1מאחר והתקן ייושם לגבי תקופות המתחילות ביום ). מועד התחילה (2006,  בינואר1

. 2005 במרס 15 -  בגין הענקות שבוצעו לאחר ה2005לא תיזקף הוצאה בדוחות הכספיים לשנת 

 לצורך הכללת 2005 יוצגו מחדש הדוחות הכספיים לשנת 2006חות הכספיים לשנת אולם בדו

 .ההוצאה המתייחסת לתקופה זו
  

הוראות המעבר לגבי התחייבויות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות והקיימות במועד   .יא

ת על הישו, באשר להתחייבויות אלה. התחילה קובעות כי הישות תיישם את הוראות התקן למפרע

כולל התאמה של יתרת הפתיחה של יתרת הרווח שלא יועד לתקופה , להציג מחדש מידע השוואתי

התקן מעודד . כאשר הדבר רלוונטי, המוקדמת ביותר המוצגת שלגביה הוצג מחדש מידע השוואתי

 .ליישם את הוראותיו למפרע לגבי התחייבויות אחרות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות
  

, שלגביהן תקן זה לא מיושם, סקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הונייםלגבי כל ע  .יב

 . לתקן45 -  ו44הישות נדרשת לתת גילוי בהתאם לסעיפים 
  

הוראות המעבר קובעות כי שינויים בתנאים של עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים   .יג

למרות שהשינויים , התאם להוראות התקן יטופלו ב2005,  במרס15 -אשר בוצעו לאחר ה, הוניים

 ותקופת 2003הענקה שבוצעה בשנת , לדוגמה. מתייחסים להענקה הנמצאת מחוץ לתחולת התקן

 התקן לא יחול על .2005שנעשו בה שינויים במאי , 2005 בדצמבר 31ההבשלה מסתיימת לאחר 

 .2005אך יחול על השינויים שבוצעו בה במאי , ההענקה
  

  .  או לאחר מכן2006,  בינואר1 לגבי תקופות המתחילות ביום תקן זה ייושם  .יד
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  תשלום מבוסס מניות, 24תקן חשבונאות מספר 

  מטרת התקן

תשלום  תעסקב את הדיווח הכספי על ידי ישות כאשר היא מתקשרת קבוע זה היא לתקן תמטר .1

ספי את  לשקף ברווח או בהפסד שלה ובמצבה הכישות התקן מחייב, במיוחד. מבוסס מניות

ן מוענקות הכולל הוצאות הקשורות עם עסקאות שב, עסקאות תשלום מבוסס מניותשל השפעות ה

  . לעובדיםאופציות למניות

  

  תחולה

 :הכוללות, עסקאות תשלום מבוסס מניותכל ל זה בטיפול החשבונאי תקןישות תיישם  .2

 
 סחורותבלת שבהן הישות מק,  המסולקות במכשירים הונייםעסקאות תשלום מבוסס מניות  )א(

 ).כולל מניות או אופציות למניות( של הישות מכשירים הוניים תאו שירותים תמור

 
 או סחורותשבהן הישות רוכשת , ת במזומןועסקאות תשלום מבוסס מניות המסולק   )ב(

 לספק של אותם  או נכסים אחריםןלהעביר מזומהתחייבויות נטילת שירותים על ידי 

הישות או  של מניות) או השווי(בוססים על המחיר  או שירותים בסכומים המסחורות

 וכן, מכשירים הוניים אחרים שלה
  

 או שירותים ואשר תנאי ההסדר מאפשרים סחורותעסקאות שבהן הישות מקבלת או רוכשת   )ג(

על ידי הישות העסקה בין סילוק  הרי או שירותים בחסחורותלישות או לספק של אותם 

  . שלההנפקת מכשירים הונייםסילוקה באמצעות  לבין) או בנכסים אחרים (ןבמזומ

  
  .6- ו5למעט כמצוין בסעיפים 

  

) כולל עובדים(העברות של מכשירים הוניים של ישות על ידי בעלי מניותיה לצדדים ,  זהתקן צורכיל .3

 הינהאלא אם ההעברה , עסקאות תשלום מבוסס מניות או שירותים לישות הינן סחורותשסיפקו 

גם  חלהאמור לעיל . לישות או שירותים שסופקו סחורות עדת מאשר תשלום ברור למטרה אחריבב

או מכשירים הוניים של ישות אחרת , העברות של מכשירים הוניים של החברה האם של הישות לע

  . או שירותים לישותסחורות אשר סיפקו לצדדים,  שאליה משתייכת הישות,באותה קבוצה

  

מחזיק במכשירים הוניים של הישות מתוקף היותו )  צד אחראו(עסקה עם עובד ,  זהתקןלצורכי  .4

אם ישות מעניקה לכל המחזיקים בסוג מסוים של , לדוגמה.  תשלום מבוסס מניותתעסקאינה 

הנמוך מהשווי  ההוניים את הזכות לרכוש מכשירים הוניים נוספים של הישות במחיר המכשירי

 זכות זאת בשל החזקתו ועובד מקבל, )זכויותהנפקה בדרך של  (ההוגן של אותם מכשירים הוניים

אזי ההענקה או המימוש של אותה זכות אינם כפופים , אותו סוג מסויםמבמכשירים ההוניים 

  . זהתקן דרישותל
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 בהן הישות רוכשת או מקבלת עסקאות תשלום מבוסס מניותל ע זה חל תקן, 2 בסעיף ורמאכ .5

 בלתי נכסים, מכונות וציוד, ן"נדל,  צריכהצרימו,  מלאיות כוללסחורות.  או שירותיםסחורות

הן היא ב זה לעסקאות תקןישות לא תיישם , עם זאת. ים אחריםננסי פיא ונכסים ליםמוחשי

 .לגביו יחולו כללי חשבונאות מיוחדים,  עסקיםףצירו כחלק מהנכסים נטו שנרכשו בסחורותרוכשת 

 תקן תגוף הנרכש אינם בתחולב שליטה ת עסקים תמורףצירומכשירים הוניים שהונפקו ב, לפיכך

, כגון( עובדים תוקף היותם לעובדים של הגוף הנרכש בווענקהש ,מכשירים הוניים, עם זאת. זה

ההחלפה או שינוי אחר של , הביטול, באופן דומה.  זהתקן תם בתחולה ,) עבודתםהמשךבתמורה ל

 אחר של ההון העצמי  מבנישינוי עסקים או ףצירו כתוצאה מ מניותים מבוססמיהסדרי תשלו

  . זהתקן דרישותבהתאם ליטופלו 

 

או  סחורות הישות מקבלת או רוכשת בהן שעסקאות תשלום מבוסס מניותל ע זה אינו חל תקן .6

: פיננסיים מכשירים, 22לתקן חשבונאות מספר  8-10 סעיפים ת בתחולשהואפי חוזה -שירותים על

 .גילוי והצגה
  

  הכרה

 כאשר היא  תשלום מבוסס מניותעסקת או נרכשו בהתקבלו בשירותים ש אוסחורותכיר בתישות  .7

כיר בגידול מקביל בהון העצמי אם תהישות .  או עם קבלת השירותיםסחורותאת ה קבלתמ

או ,  המסולקת במכשירים הוניים תשלום מבוסס מניותתעסקתקבלו בה או השירותים סחורותה

 תשלום מבוסס מניות המסולקת תעסקשו ב או השירותים נרכסחורותכיר בהתחייבות אם הת

  .במזומן

  

 אינם כשירים  תשלום מבוסס מניותתעסקתקבלו או נרכשו בה או השירותים שסחורותכאשר ה .8

  .ותהם יוכרו כהוצא, להכרה כנכסים

  

שירותים נצרכים , בדרך כלל, לדוגמה.  או שירותיםסחורות מצריכה של בעתהוצאה נו, אופן רגילב .9

צריכה של . יםהוצאה מוכרת כאשר הצד שכנגד מספק את השירות, קרה זהבמ. באופן מיידי

 במועד מאוחר תומכירבעת , מלאיכאשר מדובר ב,  על פני תקופת זמן אועשויה להיפרס סחורות

לעתים יש צורך , עם זאת.  נמכרותכאשר הסחורות נצרכות אומוכרת הוצאה  ים אלובמקר .יותר

 שהם אינם כשירים שוםמ, השירותים נצרכים או נמכרים או סחורותלהכיר בהוצאה לפני שה

 לפיתוח פרויקט כחלק משלב המחקר של סחורותישות עשויה לרכוש , לדוגמה. להכרה כנכסים

-להכרה כנכסים עלשלא להיות כשירות  ות עשויןה, נצרכו אלה טרם סחורותלמרות ש. מוצר חדש

  .כללי חשבונאות מקובליםפי 
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   המסולקות במכשירים הונייםס מניותעסקאות תשלום מבוס

  תיסקירה כלל

מדוד את תהישות ,  המסולקות במכשירים הונייםעסקאות תשלום מבוסס מניותל באשר .10

 השווי ההוגןלפי , מישריןב, מקביל בהון העצמיהואת הגידול , תקבלוה או השירותים שסחורותה

. את השווי ההוגן מהימןבאופן  אלא אם כן לא ניתן לאמוד, תקבלוה או השירותים שסחורותשל ה

 או השירותים סחורות ההוגן של הם את שווימהימן באופן דאם הישות אינה מסוגלת לאמו

 )1(בהתייחס, עקיפיןב, ואת הגידול המקביל בהון העצמי, שוויםמדוד את ת הישותאזי , התקבלוש

 .המוענקיםהמכשירים ההוניים לשווי ההוגן של 

 

עובדים ואחרים המספקים שירותים לעסקאות עם ככל הנוגע  10ף  סעידרישותלצורך יישום  .11

תקבלו בהתייחס לשווי ההוגן של ה את השווי ההוגן של השירותים שהישות תמדוד ,)2(דומים

 את השווי מהימן אין זה אפשרי לאמוד באופן ,בדרך כללש משום, המוענקיםהמכשירים ההוניים 

השווי ההוגן של אותם מכשירים הוניים ימדד . 12ף מור בסעיאכ, תקבלוהההוגן של השירותים ש

  .מועד ההענקהב

  

גמול  מוענקים לעובדים כחלק מחבילת התאופציות למניות או מכשירים הוניים אחרים, מניות .12

אין זה אפשרי , בדרך כלל. העסקתםל נלוות במזומן ולהטבות אחרות התרושכמבנוסף ל, שלהם

 לשגמול בור מרכיבים מסוימים של חבילת התעב  את השירותים המתקבליםיןישרמלמדוד ב

 באופן בלתי גמולחבילת התת השווי ההוגן של סך כל א למדודיהיה  אפשר ייתכן גם שא. עובדה

לעתים , יתר על כן. המוענקים ההוניים  את השווי ההוגן של המכשיריםיןישרבממבלי למדוד , תלוי

 ,כגון, גמול בסיסי כחלק מתולא, בונוסמתן  כחלק מהסדר למניות או אופציות למניות מוענקות

 מאמציהם לשיפור ביצועי על בעבודתם בישות או כדי לתגמל אותם כדי שימשיכותמריץ לעובדים 

גמול  משלמת תשותהי, גמול אחרכתוספת לת, ות או אופציות למניותמניהענקת על ידי . הישות

ת השווי ההוגן של אותן הטבות  לאמוד אה קשהיה שיסביר. נוסף כדי להשיג הטבות נוספות

מדוד את תהישות , תקבלוה של השווי ההוגן של השירותים שיןישרמבשל הקושי במדידה ב. נוספות

השווי ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים 

  .המוענקים

  

ת הנחה מייק, ים שאינם עובדיםלעסקאות עם צדדככל הנוגע  10 סעיף דרישותלצורך יישום  .13

שווי . מהימןתקבלו באופן ה או השירותים שסחורותאת השווי ההוגן של השניתן לאמוד , לכאורה

. ים את השירותספק משכנגד או שהצד סחורות את הקבלת שבו הישות ממועדמדד ביהוגן זה י

 את מהימןוד באופן שהיא אינה מסוגלת לאמ משום ,הנחה זוהישות מפריכה אם , במקרים נדירים

 או השירותים סחורות את הודדתמהישות , תקבלוה או השירותים שסחורותהשווי ההוגן של ה

                                                 
שבסופו , הרי, מאחר ואם קיימים תנאי הבשלה, "לפי"במקום " -בהתייחס ל"בתקן זה נעשה שימוש בביטוי    (1)

אשר נמדד במועד , ן של המכשירים ההוניים המוענקיםשל דבר העסקה נמדדת על ידי הכפלת השווי ההוג
  .19כאמור בסעיף , במספר המכשירים ההוניים שמבשילים, )לפי הרלוונטי (13 או 11שצוין בסעיפים 

  .המונח עובדים יכלול מכאן ואילך גם אחרים המספקים שירותים דומים, מטעמי נוחות   (2)
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בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים , עקיפיןב, הגידול המקביל בהון העצמיאת ו, תקבלוהש

 ספק משכנגד או שהצד סחורות את המקבלת שבו הישות מועד נמדד באשר, המוענקיםההוניים 

  .יםאת השירות

  

  רותיםין מתקבלים שהעסקאות ב

 להשלים נדרש אינו שכנגדאזי הצד ,  באופן מיידיבשיליםמ המוענקיםאם המכשירים ההוניים  .14

 ראייהבהעדר . לאותם מכשירים הוניים, ללא תנאי, יהיה זכאיבטרם  מוגדרת ת שירותתקופ

 מכשירים הוניים אכן תתמור שכנגד על ידי הצד סופקו ששירותים שהניחעל הישות ל, סותרת

ובגידול מקביל , תקבלוה במלוא השירותים שמועד ההענקהבתכיר  הישות, במקרה כזה. תקבלוה

  .בהון העצמי

  

שירות  ת ישלים תקופשכנגד עד אשר הצד בשיליםאינם מהמוענקים אם המכשירים ההוניים  .15

תם מכשירים הוניים  אות תמורספק לשכנגדעל הישות להניח שהשירותים שעל הצד , מוגדרת

 על ידי הספקתםאותם שירותים עם דווח על הישות ת. בשלה ההתתקופ במהלך, יתקבלו בעתיד

 :הלדוגמ. גידול מקביל בהון העצמיעל וכן , בשלהההת תקופ במהלך שכנגדהצד 
  

על הישות להניח ,  שירותותשלוש שנהמותנות בהשלמת ת לעובד אופציות למניות ואם מוענק  )א(

ת תקופעל פני , אופציות למניות יתקבלו בעתידה ת תמורספקשעל העובד לשהשירותים 

  .שניםה שלוש בת בשלההה

  
בישות עבודתו משך בה וביצועתנאי המותנות בהשגת  אופציות למניות לעובדאם מוענקות   )ב(

מועד קיומו של ל בהתאם משתנה בשלהההת תקופומשך , קיומו של אותו תנאי ביצועעד 

אופציות למניות ה ת תמורספקל הישות להניח שהשירותים שעל העובד לע, עוציבאותו תנאי 

אמוד את משך ת הישות .expected(3 (הצפויה הבשלההת תקופעל פני , יתקבלו בעתיד

בהתבסס על התוצאה הסבירה ביותר של תנאי , מועד ההענקהב הצפויה הבשלההת תקופ

 עקבי  יהיההצפויה הבשלההת פתקואומדן משך , תנאי שוק א הוביצועהאם תנאי . ביצועה

והוא לא יתוקן לאחר , המוענקות השווי ההוגן של האופציות ת לאמידוימששעם ההנחות ש

ת תקופתקן את האומדן שלה באשר למשך תהישות ,  אינו תנאי שוקביצועהאם תנאי . מכן

ת תקופמשך סביר שתקבל לאחר מכן מצביע על כך שהאם מידע ש, צורךבמידת ה, הבשלהה

  .שונה מאומדנים קודמים בשלההה

  

                                                 
  .'צפוי' כexpectedבתקן זה תורגם המונח  3
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  יםוענקמה עסקאות הנמדדות בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים

  מכשירים הוניים מוענקיםקביעת השווי ההוגן של 

הישות , המוענקיםעסקאות הנמדדות בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים ל באשר .16

בהתבסס על מחירי , מועד המדידה במוענקיםההוניים המכשירים המדוד את השווי ההוגן של ת

כפוף (מכשירים הוניים אלה לפיהם הוענקו  התנאים שלבאה בחשבון התוך , הם זמיניםאם , שוק

  ).22-19 סעיפים דרישותל

  

 המוענקיםאמוד את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים תהישות , אם מחירי שוק אינם זמינים .17

שהיה  מועד המדידההמחיר של אותם מכשירים הוניים בת לאמידתוך שימוש בטכניקת הערכה 

טכניקת ההערכה . הפועלים בצורה מושכלת, בעסקה בתום לב בין מוכר מרצון לקונה מרצוןנקבע 

ועליה לכלול , פיננסייםתמחור מכשירים לת ות הערכה מקובלוחייבת להיות עקבית עם מתודולוגי

קביעת שוקלים בהיו ובצורה מושכלת רצון לים מהפועאת כל הגורמים וההנחות שמשתתפים בשוק 

  ).22-19 סעיפים דרישותבכפוף ל(המחיר 

  

תוך התמקדות ,  השווי ההוגן של מניות ואופציות למניותתמדידלכולל הנחיות נוספות ' נספח ב .18

  .הענקת מניות או אופציות למניות לעובדיםב בליםוקהמהווים מאפיינים מהספציפיים בתנאים 

  

  הבשלהאי הטיפול בתנ

הענקה של , לדוגמה. גדריםמוהבשלה תנאי  קיוםמותנית בעשויה להיות כשירים הוניים מ תהענק .19

.  עבודתו בישות לתקופת זמן מוגדרתהמשךב, בדרך כלל, מותנית, מניות או אופציות למניות לעובד

ווח או צמיחה מוגדרת ברגון השגת כ, ביצועתנאי קיומם של בהענקות עשויות להיות מותנות גם 

 תאמיד למעט תנאי שוק לא יובאו בחשבון ב,בשלהתנאי ה.  במחיר המניה של הישותתמוגדרעלייה 

 יובאו בשלהתנאי ה, במקום זאת. מועד המדידהלמניות בהשווי ההוגן של המניות או של האופציות 

 בעקבות התאמה . סכום העסקהתהמכשירים ההוניים הכלול במדיד התאמת מספרעל ידי בחשבון 

 המוענקיםמכשירים ההוניים ה תתמורשהתקבלו  או שירותים סחורות שיוכר בגיןהסכום , זו

לא , שעל בסיס מצטבר, מכאן. פו של דברבסו, הבשילו אשר ,יתבסס על מספר המכשירים ההוניים

 אינם המוענקיםתקבלו אם המכשירים ההוניים ה או שירותים שסחורותבגין כלשהו יוכר סכום 

,  תקופת שירות מוגדרתמתהשלכשל ב כגון הצד שכנגד ,בשלהההתנאי אי עמידה בעקב  בשיליםמ

  .21 סעיף דרישותבכפוף ל, לא קיים תנאי ביצועשהצד שכנגד או 

  

תקבלו ה או השירותים שסחורותהבגין כיר בסכום תהישות , 19 סעיף דרישותכדי ליישם את  .20

המכשירים ההוניים תר של מספר  בהתבסס על האומדן הזמין הטוב ביוהבשלההת תקופ במהלך

 מצביע על כך  לאחר מכןתקבלהאם מידע ש, במידת הצורך, אומדן זה תקןתהישות  .בשילהצפוי לה

הישות , הבשלהבמועד ה.  שונה מאומדנים קודמיםבשיל לההצפוישמספר המכשירים ההוניים 

 בכפוף ,ל דברבסופו ש, הבשילומספר המכשירים ההוניים של ותקן את האומדן כדי להשוותת

 .21 סעיף דרישותל
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 ובאוי ,)או יכולת המימוש (ההבשלה הותנתהשעל פיהם , מחיר יעד של מניה, כגון, תנאי שוק .21

לגבי הענקת מכשירים , כךמשום . הוגן של המכשירים ההוניים המוענקיםהשווי הבאמידת בחשבון 

מקיים  אשר ,שכנגדצד המתקבלו ה או בשירותים שסחורותכיר בתהישות , ם תנאי שוקעהוניים 

ובד הממשיך בעבודתו בישות מעתקבלו ה שירותים ש,כגון (בשלהכל התנאים האחרים להאת 

  . הזתנאי שוק ללא קשר לקיום , ) תקופת השירות המוגדרתבמהלך

  

  ) reload feature(הטיפול במאפיין הענקה מחדש 

 השווי ההוגן תמאפיין זה באמידאין להביא בחשבון , מאפיין הענקה מחדשן להאופציות של באשר .22

 )reload option( אופציה שמוענקת מחדש, במקום זאת. מועד המדידה בתוענקומשל אופציות ה

  .אם וכאשר אופציה כזאת מוענקת לאחר מכן,  חדשה כהענקה של אופציהתדווח

  

  ההבשלה מועדלאחר 

ובגידול מקביל , 22-10סעיפים בהתאם לתקבלו ה או שירותים שסחורותלאחר שהישות הכירה ב .23

. ההבשלה מועד התאמה נוספת לסך הכולל של ההון העצמי לאחר בצע לא תשותהי, בהון העצמי

 אם המכשירים ,תקבלו מעובדה לאחר מכן סכום שהוכר בגין שירותים שבטל הישות לא ת,לדוגמה

, יותבמקרה של אופציות למנ, במועד מאוחר יותר או) forfeited( חולטו הבשילוההוניים ש

 זאת אינה מונעת מהישות להכיר בהעברה בתוך ההון דרישה, עם זאת. האופציות אינן ממומשות

  . אחד של הון עצמי למשנהורכיב העברה מ,היינו, העצמי

  

   את השווי ההוגן של מכשירים הונייםמהימןמקרים שבהם לא ניתן לאמוד באופן 

 בהתייחס  תשלום מבוסס מניותתעסק למדוד נדרשת חלות כאשר הישות 23-16 סעיפים דרישות .24

יתכן שהישות לא תהיה מסוגלת , במקרים נדירים. המוענקיםלשווי ההוגן של המכשירים ההוניים 

בהתאם , מועד המדידהב המוענקים את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים מהימןלאמוד באופן 

את הדברים , ום זאתבמק, הישות תבצע, רק במקרים נדירים אלה .22-16 סעיפים דרישותל

  :הבאים

  
 ,נהראשול, )INTRINSIC VALUE( הפנימי שווים תמדוד את המכשירים ההוניים לפי שותהי  )א(

 ולאחר מכן ים את השירותספק משכנגד או שהצד סחורות את המקבלת שבו הישות מועדב

רווח או ב מוכר פנימיהשווי כאשר כל שינוי ב,  הסילוק הסופימועד דיווח ובמועדבכל 

סולק באופן מ תשלום מבוסס מניותההסדר , הענקה של אופציות למניותל באשר. פסדהב

או עם )  של העובדעבודתו בעת הפסקת ,כגון ( שלהןעם החילוט, סופי עם מימוש האופציות

 ). בתום חיי האופציה,כגון(פקיעתן 

 

 אשרתקבלו בהתבסס על מספר המכשירים ההוניים ה או בשירותים שסחורות תכיר בשותהי  )ב(

 ו זדרישהלצורך יישום , לדוגמה. ימומשו) כאשר הדבר ישים( או , בסופו של דבר,יבשילו

, ת ההבשלהתקופ במהלךתקבלו ה או בשירותים שסחורותכיר בתהישות , לאופציות למניות
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בנוגע לתנאי שוק ) ב(15 שבסעיף דרישותפרט לכך שה, 15-  ו14בהתאם לסעיפים , אם בכלל

 הבשלההת תקופ במהלךתקבלו ה או שירותים שסחורותוכר בגין המהסכום . חלותינן א

, במידת הצורך, תקן אומדן זהתהישות . להבשיל צפוייתבסס על מספר האופציות למניות ש

 יהיה להבשיל צפויאם מידע שהתקבל לאחר מכן מצביע על כך שמספר האופציות למניות ש

ת האומדן כדי שיהיה שווה תקן אתהישות , ההבשלהבמועד . שונה מאומדנים קודמים

תבטל הישות , הבשלה המועדלאחר .  בסופו של דבר, שהבשילולמספר המכשירים ההוניים

אופציות ה ולטו אם מאוחר יותר ח,תקבלוה או שירותים שסחורותהסכום שהוכר בגין את 

  . בתום חיי האופציה למניהואו שפקע, למניות

  

 ששינויים כלשהם מאחר, 29-26שם את סעיפים  לייךרוצין א, 24אם ישות מיישמת את סעיף  .25

 ,פנימיהשווי  שיטת התשמותנאים לפיהם הוענקו המכשירים ההוניים יובאו בחשבון כאשר מיל

אם ישות מסלקת הענקה של מכשירים הוניים שלגביהם יושם סעיף , עם זאת. 24שפורטה בסעיף 

  :אזי, 24

  
, הבשלה לטפל בסילוק כהאצה של העל הישות, הבשלה התתקופ במהלך מתרחשאם הסילוק   )א(

תקבלו על פני הולכן עליה להכיר באופן מיידי בסכום שאחרת היה מוכר בגין שירותים ש

  .הבשלההת תקופיתרת 

  
 של מכשירים חזרהבמסגרת הסילוק יטופל כרכישה על ידי הישות סכום כלשהו ששולם    )ב(

 פנימיהשווי ם העולה על הפרט לאותו חלק מהתשלו,  כהפחתה מההון העצמי,היינו, הוניים

  .עודף כזה יוכר כהוצאהכל . חזרה הרכישה מועדכשהוא נמדד ל, של המכשירים ההוניים

  

  כולל ביטולים וסילוקים, שינויים לתנאים לפיהם הוענקו מכשירים הוניים

שות יכולה  הי,לדוגמה. בצע שינויים בתנאים שלפיהם הוענקו המכשירים ההונייםעשויה לישות  .26

, ) לתמחר מחדש את האופציות- היינו ( את מחיר המימוש של אופציות שהוענקו לעובדים להפחית

לטיפול בתוצאות  29-27  בסעיפיםהדרישות . השווי ההוגן של אותן אופציותעליית דבר המביא ל

 אלה תיושמנה דרישות, ברם. עם עובדיםתשלום מבוסס מניות בהקשר של עסקאות הינן , השינויים

 הנמדדות בהתייחס לשווי ההוגן ,עם צדדים שאינם עובדיםתשלום מבוסס מניות אות גם לגבי עסק

 29-27בסעיפים ו כלשהלאזכור התייחס יש ל, במקרה האחרון .של המכשירים ההוניים שהוענקו

 את ספק משכנגד או שהצד סחורות את המקבלת שבו הישות מועדכ מועד ההענקהלבהקשר 

  .יםהשירות

  

תקבלו כשהם נמדדים לפי השווי ההוגן של המכשירים ה בשירותים שכירמשיך להתהישות  .27

עקב אי  בשיליםאלא אם כן מכשירים הוניים אלה אינם מ,  במועד ההענקהיםוענקמההוניים ה

ה ללא קשר חלישה זו דר. מועד ההענקהבהוגדר ש) למעט תנאי שוק (הבשלהתנאי עמידה ב

או לביטול או לסילוק של אותה , ים ההונייםתנאים שלפיהם הוענקו המכשירבשינויים כלשהם ל

השווי ההוגן גדילים את כיר בהשפעות שינויים המתהישות , נוסף לכך. הענקה של מכשירים הוניים
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הנחיות ליישום . אחרבאופן עובד מיטיבים עם ה או שהם הסדר תשלום מבוסס מניותשל הכולל 

  .' בנספח בדרישה זו מפורטות

 

פרט להענקה ( ההבשלה תתקופ במהלךקת הענקה של מכשירים הוניים אם הישות מבטלת או מסל .28

  : אזי)  לא קוימובשלהההשבוטלה בדרך של חילוט כאשר תנאי 

  
 בסכום שאחרת באופן מיידיכיר תולכן , הבשלההת טפל בביטול או בסילוק כהאצתהישות   )א(

  .הבשלההת תקופיתרת  על פני התקבלוהיה מוכר בגין שירותים ש

  

, ניתהוזכות  של חזרה ביטול או סילוק של ההענקה יטופל כרכישה עתו לעובד בתשלום כלשה  )ב(

 התשלום עולה על השווי ההוגן של למידה שבהפרט , ההון העצמימ כהפחתה -היינו 

עודף כלשהו יוכר סכום . חזרה הרכישה מועדשהוא נמדד בכ, יםוענקמהמכשירים ההוניים ה

  .כהוצאה

    
ישות ה , אלומכשירים הונייםהענקת  מועדוב, וניים חדשיםאם מוענקים לעובד מכשירים ה  )ג(

טפל תהישות  ,מכשירים ההוניים החדשים כמחליפים מכשירים הוניים מבוטליםרואה ב

שינוי של ההענקה המקורית של זהה ל באופן ,פיםיבהענקה של המכשירים ההוניים המחל

שהוענק התוספתי  ההוגן שוויה. ' ולהנחיות שבנספח ב27בהתאם לסעיף , מכשירים הוניים

 של טופים לבין השווי ההוגן ני ההפרש בין השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המחלאהו

השווי . פיםיהמכשירים ההוניים המחלמוענקים  שבו מועדב, המכשירים ההוניים המבוטלים

כוי ניב, מייד לפני הביטול,  ההוגןם שוויא של המכשירים ההוניים המבוטלים הוטוההוגן נ

 המטופל כהפחתה מההון , ביטול המכשירים ההונייםשלהסכום של תשלום כלשהו לעובד ב

חדשים ההוניים המכשירים רואה ב אם הישות אינה .לעיל) ב(28סעיף העצמי בהתאם ל

טפל תהישות ,  המכשירים ההוניים המבוטליםאתפים ישהוענקו כמכשירים הוניים המחל

  .נקה חדשה של מכשירים הונייםבאותם מכשירים הוניים חדשים כהע

  

כהפחתה מההון יטופל תשלום לעובד ה, בשילוהש מכשירים הוניים חזרהאם הישות רוכשת  .29

, חזרה התשלום עולה על השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שנרכשו למידה שבהפרט , העצמי

  . שהו יוכר כהוצאהלעודף כסכום . חזרה הרכישה מועדכשהם נמדדים ב

  

  ת במזומןושלום מבוסס מניות המסולקעסקאות ת

או  סחורותמדוד את התהישות , ת במזומןועסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקל באשר .30

עד .  ההתחייבותלפי השווי ההוגן שלשהתהוותה לישות השירותים שנרכשו ואת ההתחייבות 

 דיווח מועדאת השווי ההוגן של ההתחייבות בכל מחדש מדוד תהישות , תההתחייבולסילוק 

  . הפסד לתקופהב ברווח או יםוכרמם כלשהם בשווי ההוגן יכאשר שינוי,  הסילוקמועדוב
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כחלק ) share appreciation rights(זכויות לעליית ערך מניות עשויה להעניק לעובדים ישות , לדוגמה .31

, )הוניבמקום מכשיר (לפיהן העובדים יהיו זכאים לתשלום עתידי במזומן , הםגמול שלמחבילת הת

ישות , כמו כן.  תקופת זמן מוגדרתתוך מחיר המניה של הישות מרמה מוגדרת עלייתסס על ובמה

כולל מניות ( זכות למניות הענקתעניק לעובדיה זכות לקבל תשלום עתידי במזומן על ידי יכולה לה

ת  עם הפסק,כגון(באופן מחייב , הניתנות לפדיון) שיונפקו עם המימוש של אופציות למניות

  . או לפי בחירתו של העובד) סקהעהה

  

 ים השירותהספקתעם ,  אותם שירותיםעדובהתחייבות לשלם ב, התקבלוכיר בשירותים שתהישות  .32

ולכן העובדים ,  באופן מיידיבשילות זכויות מסוימות לעליית ערך מניות מ,לדוגמה. על ידי העובדים

בהעדר ראייה . כאים לתשלום במזומן זלהפוך מוגדרת כדי ת שירות להשלים תקופנדרשיםאינם 

 ,זכויות לעליית ערך מניותה ת על ידי העובדים תמורסופקועל הישות להניח שהשירותים ש, סותרת

. עבורםב ובהתחייבות לשלם התקבלו בשירותים שבאופן מיידיכיר תהישות , ךכפיל. התקבלואכן 

תכיר הישות , שירות מוגדרת תקופלהשלמת ת עד בשילותאם הזכויות לעליית ערך מניות אינן מ

 במהלך על ידי העובדים ים השירותהספקתעם , עבורםבובהתחייבות לשלם , התקבלובשירותים ש

  .אותה תקופה

  

בשווי ההוגן של הזכויות לעליית ערך ,  דיווח עד סילוקהמועד לראשונה ובכל מדדיההתחייבות ת .33

ות בתנאים שלפיהם הוענקו הזכויות תוך התחשב, ות יישום מודל לתמחור אופציעל ידי, מניות

  .העובדים סיפקו עד אותו מועדשהשירות  קףיהו, לעליית ערך מניות

  

  חלופת תשלום במזומןעם  עסקאות תשלום מבוסס מניות

 שכנגד תנאי ההסדר מאפשרים לישות או לצד בהן שעסקאות תשלום מבוסס מניותל באשר .34

באמצעות לבין סילוק ) או בנכסים אחרים(במזומן על ידי הישות העסקה בין סילוק  הריבח

 תשלום תכעסק, או במרכיביה, טפל באותה עסקהתהישות ,  שלההנפקת מכשירים הוניים

ישות התחייבות לסלק את התהוותה ל, ועד למידה שבה, אםהמסולקת במזומן מבוסס מניות 

שירים המסולקת במכ  תשלום מבוסס מניותעסקתאו כ, העסקה במזומן או בנכסים אחרים

  . כזאתישות התחייבותלא התהוותה ל, ועד למידה שבה, אםהוניים 

  

אופן  תרי בחשכנגד תנאי ההסדר מאפשרים לצד בהן עסקאות תשלום מבוסס מניות

  הסילוק

 4 במזומןתסולקמ  תשלום מבוסס מניותעסקת את הזכות לבחור אם שכנגדאם ישות העניקה לצד  .35

 של חוב רכיבהכולל ,  מורכבפיננסישות העניקה מכשיר הי,  מכשירים הונייםאו על ידי הנפקת

 שכנגדהצד של  ו זכות-  היינו( הוני רכיבו)  לדרוש תשלום במזומןשכנגד של הצד ו זכות- היינו(

, באשר לעסקאות עם צדדים שאינם עובדים). לדרוש סילוק במכשירים הוניים במקום במזומן

 רכיבמדוד את התהישות , יןישרמ נמדד בהתקבלו או השירותים שסחורותשבהן השווי ההוגן של ה

                                                 
 .כל האזכורים למזומן כוללים גם נכסים אחרים של הישות, 43-35 בסעיפים -הערה  4  



 

  
  
  

18  

 התקבלו או השירותים שסחורות המורכב כהפרש בין השווי ההוגן של הפיננסיההוני של המכשיר ה

  . או השירותיםסחורותהמתקבלים  שבו מועדב,  החוברכיבלבין השווי ההוגן של 

  

שווי ההוגן של המכשיר מדוד את התהישות , כולל עסקאות עם עובדים, עסקאות אחרותל באשר .36

 או ןתוך התחשבות בתנאים שלפיהם הוענקו הזכויות למזומ, מועד המדידה המורכב בפיננסיה

  .למכשירים הוניים

  

מדוד תולאחר מכן ,  החוברכיבמדוד תחילה את השווי ההוגן של תהישות , 36לצורך יישום סעיף  .37

 הזכות לקבל על וותרלמוכרח  שכנגדבאה בחשבון שהצד ה תוך -  ההוני רכיבאת השווי ההוגן של ה

הכולל  ם המורכב הינו הסכופיננסיהשווי ההוגן של המכשיר ה.  כדי לקבל את המכשיר ההוניןמזומ

 שכנגד שבהן יש לצד עסקאות תשלום מבוסס מניות, עם זאת. יםרכיבשל השווי ההוגן של שני ה

ווי ההוגן של חלופה אחת  כך שהש, לעתים קרובותבנויות , אופן הסילוקשל הריאפשרות בח

 הרי תהיה אפשרות בחשכנגד יתכן שלצד ,לדוגמה. חלופה האחרתשווי ההוגן של הלסילוק זהה ל

במקרים . המסולקות במזומן  זכויות לעליית ערך מניותלבין קבלת אופציות למניות תקבלבין 

 המורכב פיננסיר ההשווי ההוגן של המכשיש מכאןו,  אפסא ההוני הורכיבהשווי ההוגן של ה, כאלה

השווי ההוגן , שונהת הסילוק ושווי ההוגן של חלופהאם , ולהיפך.  החוברכיב של ההוגןזהה לשווי 

 פיננסי השווי ההוגן של המכשיר ה,זהכ במקרה . מאפסדול ג, בדרך כלל, ההוני יהיהרכיבשל ה

  . החוברכיבשווי ההוגן של ה מדולהמורכב יהיה ג

  

ים של רכיב או נרכשו בגין כל אחד מההתקבלו או שירותים שתסחורוטפל בנפרד בתהישות  .38

,  או בשירותים שנרכשוסחורותכיר בתהישות ,  החוברכיבלגבי .  המורכבפיננסיהמכשיר ה

בהתאם , שכנגד על ידי הצד ים או השירותסחורותספקת ההעם , עבורםבובהתחייבות לשלם 

לגבי ). 33-30סעיפים  (ת במזומןוקעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולל ע החלות דרישותל

, ובגידול בהון העצמי, התקבלו או בשירותים שסחורותכיר בתהישות , )במידה וקיים( ההוני רכיבה

עסקאות ל ע החלות דרישותבהתאם ל, ים או השירותסחורותהכאשר הצד שכנגד מספק את 

  ). 29-10סעיפים (המסולקות במכשירים הוניים  תשלום מבוסס מניות

 

אם הישות מנפיקה .  השווי ההוגן שלהלפימדוד מחדש את ההתחייבות תהישות ,  הסילוקועדמב .39

תמורה כ, ההתחייבות תועבר ישירות להון העצמי, ןסילוק במקום לשלם מזומכמכשירים הוניים 

  .למכשירים ההוניים שהונפקו

  

ייחשב ום  התשל,וק במקום להנפיק מכשירים הונייםאם הישות משלמת במזומן במועד הסיל .40

על ידי .  ההון העצמיבתוךישאר י, לפני כן הוני כלשהו שהוכר רכיב .סילוק ההתחייבות במלואהכ

דרישה זאת אינה , ברם. לקבל מכשירים הונייםהצד שכנגד ויתר על זכותו ,  כסילוקןבחירת מזומ

מי  אחד של הון עצרכיב העברה מ– היינו,  ההון העצמיתוךמונעת מהישות להכיר בהעברה ב

  .למשנהו
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   אופן הסילוקתרי בהן תנאי ההסדר מאפשרים לישות בחעסקאות תשלום מבוסס מניות

ק במזומן וליסבין  הרי שבה תנאי ההסדר מאפשרים לישות בח תשלום מבוסס מניותעסקתל באשר .41

, מחויבות בהווה לקבוע אם יש לה הישותעל ,  שלההנפקת מכשירים הונייםסילוקה באמצעות  לבין

 לסלק מחויבות בהווהקיימת לישות . את העסקה האמורה במזומן ולטפל בה בהתאםלסלק 

 שהישות מנועה משום ,כגון (אינה ישימהסילוק בדרך של מכשירים הוניים בבחירה הבמזומן אם 

, או שלישות נוהג מהעבר או מדיניות מוצהרת של סילוק במזומן, )מבחינה משפטית להנפיק מניות

  .זאת מבקש שכנגדהצד כאשר  במזומן מסלקת , בדרך כלל,או שהיא

 

 החלות דרישותלעליה לטפל בעסקה זו בהתאם , לסלק במזומןמחויבות בהווה קיימת אם לישות  .42

  .33-30 בסעיפים אמורכ, ת במזומןועסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקלגבי 

  

עסקאות בי  החלות לגדרישותלטפל בעסקה בהתאם תהישות , קיימתמחויבות כזו אינה אם  .43

  . 29-10 בסעיפים אמורכ,  המסולקות במכשירים הונייםתשלום מבוסס מניות

  :בעת הסילוק

  
, נית הוזכות של חזרההתשלום במזומן יטופל כרכישה , אם הישות בוחרת לסלק במזומן  )א(

  .להלן) ג(43 בסעיף למעט האמור,  כהפחתה מההון העצמי-  היינו

  
לא נדרש טיפול חשבונאי נוסף , כשירים הונייםהנפקת מעל ידי אם הישות בוחרת לסלק   )ב(

בסעיף למעט האמור , )במידת הצורך, למשנהובהון העצמי  הוני אחד רכיבלמעט העברה מ(

  .להלן) ג(43

 
 הישות,  הסילוקמועד השווי ההוגן הגבוה יותר בשלהאם הישות בוחרת בחלופת הסילוק   )ג(

 לבין ם ששולןהמזומסכום  ההפרש בין - היינו, ניתןהשווי שכיר בהוצאה נוספת בגין עודף ת

או ההפרש בין השווי ההוגן של , השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שאחרת היו מונפקים

לפי המקרה ,  משולםה שאחרת הי,ןהמכשירים ההוניים שהונפקו לבין סכום המזומ

  .המתאים

  

  גילוי

היקף של הואת המהות  ןיב גילוי למידע המאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להןתיישות ת .44

  . התקופהבמהלך מניות שהיו קיימים יהסדרי תשלום מבוסס

  

  :על הישות לתת גילוי לפחות לדברים הבאים, 44קרון שבסעיף יעלצורך יישום ה .45

  
נקודת  שהיו קיימים בכל  מניותים מבוססמיתשלו לשם הסדריתיאור של כל אחד מסוגי ה  )א(

, הבשלהדרישות ל ןוגכ, ההסדריםמ של כל אחד כולל התנאים הכלליים,  התקופהבמהלךזמן 

 המירבית של האופציות התקופה, התאמת מחיר המימוש כתוצאה מחלוקת דיבידנד
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ישות שלה סוגים דומים ). מכשירים הוניים או בן במזומ,כגון(ושיטת הסילוק , תוענקומה

ילוי נפרד אלא אם כן ג, ה לקבץ מידע זהכול י מניותים מבוססמיהסדרי תשלו של מהותםב

  .44קרון בסעיף יעקיים את הכדי לנחוץ ההסדרים מלכל אחד 

  
   לגבי כל אחת ,הןוהממוצע המשוקלל של מחירי המימוש שלהאופציות למניות מספר   )ב(

  :מקבוצות האופציות הבאות   

  
 ;לתחילת התקופה) outstanding( קיימות במחזור )1(
  
 ; התקופהבמהלךשהוענקו  )2(

  
 ; התקופהבמהלךשחולטו  )3(

  
 ; התקופהבמהלךשו שמומ )4(

  
 ; התקופהבמהלך עושפק )5(

  
 ; התקופהבתום) outstanding( קיימות במחזור )6(

  
 . למימוש בתום התקופהניתנותש )7(

  
באשר לאופציות למניות שמומשו , המניה במועד המימושהממוצע המשוקלל של מחיר   )ג(

  .  התקופהבמהלך

  
ירי המימוש  של מחתחום,  התקופהתום לקיימות במחזורהבאשר לאופציות למניות   )ד(

,  של מחירי המימוש הוא רחבתחוםאם ה. החיים החוזייתרת אורך והממוצע המשוקלל של 

 שהם בעלי משמעות להערכת המספר והעיתוי תחומיםיחולקו להקיימות במחזור האופציות 

  .תקבל עם המימוש של אותן אופציות להיעשו שןמניות נוספות והמזומהנפקת של 

  

 כיצד נקבע השווי ההוגן ןיבהמאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים לה גילוי למידע ןתיישות ת .46

 במהלך, או השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו, התקבלו או השירותים שסחורותשל ה

  .התקופה

  

 מכשירים תתקבלו תמורה או שירותים שסחורות השווי ההוגן שלהישות מדדה בעקיפין את אם  .47

צורך יישום ל ,יםענקמוהההוניים שווי ההוגן של המכשירים בהתייחס ל, הוניים של הישות

  : גילוי לפחות לדברים הבאיםןתיהישות ת, 46קרון בסעיף יעה

  
 הממוצע המשוקלל של השווי ההוגן של - התקופה במהלךאופציות למניות שהוענקו ל באשר  )א(

  :כולל, הוגןהשווי לגבי אופן מדידת האותן אופציות במועד המדידה ומידע 
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כולל הממוצע ,  של אותו מודלוהפרמטרים ותאופציהתמחור לבו השתמשו ודל מה )1(

חיי , הצפויה) volatility (תנודתיותוה, מחיר המימוש, המשוקלל של מחיר המניה

פרמטרים ו) risk-free( סיכון חסרתשיעור הריבית , הצפוייםהדיבידנדים , האופציה

 לצורך הכללת ההשפעות משושיכולל השיטה וההנחות ש, מודל הלש ם כלשהיםאחר

  .צפוישל מימוש מוקדם 

  
ה צפוי התנודתיותכולל הסבר בדבר המידה שבה ה, הצפוי התנודתיותכיצד נקבעה ה )2(

  וכן;  היסטוריתתנודתיותהתבססה על 

  
, הוגןהשווי ה תאם וכיצד מאפיינים אחרים כלשהם של הענקת האופציה שולבו במדיד )3(

  .כגון תנאי שוק

  
 כאלה שאינם אופציות - היינו( התקופה במהלךניים אחרים שהוענקו מכשירים הול באשר  )ב(

 המספר והממוצע המשוקלל של השווי ההוגן של אותם מכשירים הוניים במועד -) למניות

  :כולל, הוגןהשווי לגבי אופן מדידת הומידע , המדידה

  
  ; כיצד הוא נקבע-  נצפהאם השווי ההוגן לא נמדד על בסיס מחיר שוק  )1(

  
 וכן; הוגןהשווי ה תים במדידצפוידיבידנדים שולבו ד אם וכיצ )2(

  
 תמאפיינים אחרים כלשהם של המכשירים ההוניים שהוענקו במדידשולבו אם וכיצד  )3(

  .הוגןהשווי ה

  
  : התקופהבמהלך מניות שחלו בהם שינויים ים מבוססמיהסדרי תשלול באשר  )ג(

  
  ;שינויים אלהלהסבר  )1(

  
 וכן; )ים אלהישינוכתוצאה מ(שהוענק התוספתי הוגן השווי ה )2(

  
 דרישותלבאופן עקבי , שהוענקהתוספתי הוגן השווי גבי אופן מדידת המידע ל )3(

  .םיאכאשר הדבר מת, לעיל) ב(-ו) א (םסעיפיה

  

, ופה התקבמהלך התקבלו או שירותים שסחורותהשווי ההוגן של הישות מדדה במישרין את ם א .48

 אם השווי ההוגן נמדד לפי מחיר שוק של ,וןכג,  אותו שווי הוגןלאופן קביעת גילוי ןתיהישות ת

  . או שירותיםסחורותאותם 

  

ההנחה  הסבר מדוע תתול, עליה לגלות עובדה זאת, 13בסעיף ההנחה הישות הפריכה את אם  .49

  .הופרכה
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שפעה של בין את הה גילוי למידע המאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להןתיישות ת .50

  .הישות לתקופה ועל מצבה הכספישל הפסד הח או רווה על עסקאות תשלום מבוסס מניות

  

  :על הישות לתת גילוי לפחות לדברים הבאים, 50קרון בסעיף יעלצורך יישום ה .51

  
 בתקופה והנובעת מעסקאות תשלום מבוסס מניות שבהן ה שהוכרה הכוללתההוצא  )א(

 דיבאופן מיי לא היו כשירים להכרה כנכסים ולכן הוכרו התקבלושירותים שה או סחורותה

 הנובע מעסקאות המטופלות ההוצאה הכוללת גילוי נפרד של אותו חלק מרבותל, כהוצאה

  ; המסולקות במכשירים הונייםעסקאות תשלום מבוסס מניותכ

  
  :עסקאות תשלום מבוסס מניותבאשר להתחייבויות הנובעות מ  )ב(

  
   וכן; בתום התקופהבספרים ערךסך כל ה )1(

  
 או ןלמזומצד שכנגד זכות הייבויות שבגינן  בתום התקופה של התחשווי פנימיסך כל ה )2(

  ).הבשילו זכויות לעליית ערך מניות ש,כגון(תום התקופה עד הבשילה נכסים אחרים ל

  

 ןתי תהישות ,50- ו46, 44רונות שבסעיפים  לגלותו אינו ממלא אחר העקדורש זה תקןאם המידע ש .52

  .עמוד בדרישות של סעיפים אלה כדי לנחוץגילוי למידע נוסף כזה שהוא 

  

  הוראות מעבר

 זה לגבי תקןיישם תהישות ,  המסולקות במכשירים הונייםעסקאות תשלום מבוסס מניותל באשר .53

 2005,  במרס15אופציות למניות או מכשירים הוניים אחרים שהוענקו לאחר , הענקה של מניות

  .התחילה מועד בבשילו הטרםואשר 

  

גבי עסקאות אחרות של תשלום מבוסס מניות ליישם את הוראותיו ל,  דורשינואך א,  זה מעודדתקן .54

 לשווי ההוגן של אותם מכשירים פומבי גילוי ה נתנהישות אם ,המסולקות במכשירים הוניים

  .מועד המדידהשנקבע ב, הוניים

  

זה  תקןמיושם  ן שלגביה,לעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים באשר .55

 15יום  המתייחס לתקופות מ להציג מחדש מידע השוואתיהישותעל , 53 להוראות סעיף בהתאם

שלגביהן בחרה , במכשירים הוניים באשר לעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות .2005, במרס

 להציג מחדש מידע השוואתי המתייחס על הישות, 54הישות ליישם תקן זה כאמור בסעיף 

להתאים את יתרת הפתיחה של יתרת הרווח שלא יועד , דבר רלוונטיוכאשר ה, קודמותלתקופות 

  .לתקופה המוצגת המוקדמת ביותר
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 זה לא תקן ן שלגביה,כל עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הונייםל באשר .56

למרות , על הישות, )או קודם לכן 2005,  במרס15 ביום שהוענקומכשירים הוניים  ,כגון(יושם מ

  .45- ו44לתת גילוי למידע שנדרש על ידי סעיפים , זאת

  

עסקת תשלום מבוסס מניות ים בתנאים של יישות עורכת שינו, 2005,  במרס15 -הלאחר , אם .57

ליישם את , זאתלמרות , על הישות,  יושםלא זה תקן שלגביה ,המסולקת במכשירים הוניים

ויים בתנאים של עסקת תשלום אם ישות עורכת שינ . כדי לטפל בשינויים אלה29-26סעיפים 

 2005,  בדצמבר31אך לפני , 2005,  במרס15 -מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים לאחר ה

מידע , 2006,  בדצמבר31בדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום על הישות להציג מחדש 

  .2005,  בדצמבר31 ועד 2005,  במרס15יום השוואתי המתייחס לתקופות מ

  

 תקןלה של י התחמועד והקיימות בעסקאות תשלום מבוסס מניותהתחייבויות הנובעות מבאשר ל .58

על , באשר להתחייבויות אלה). retrospectively(למפרע התקן  ליישם את הוראות הישותעל , זה

כולל התאמה של יתרת הפתיחה של יתרת הרווח שלא יועד ,  להציג מחדש מידע השוואתיהישות

  .כאשר הדבר רלוונטי, תר המוצגת שלגביה הוצג מחדש מידע השוואתילתקופה המוקדמת ביו

  

ליישם את הוראותיו למפרע לגבי התחייבויות אחרות הנובעות , דורש ינואך א,  זה מעודדתקן .59

 תקופה ושלגביהן מוצג במהלך לגבי התחייבויות שסולקו ,לדוגמה, עסקאות תשלום מבוסס מניותמ

  .מידע השוואתי

  

  תחילה

יישום מוקדם .  או לאחר מכן2006,  בינואר1 זה לגבי תקופות המתחילות ביום תקןליישם על ישות  .60

 . עליה לגלות עובדה זאת, 2006 בינואר 1אם ישות מיישמת תקן זה לתקופה המתחילה לפני . מומלץ
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  'נספח א

  הגדרה של מונחים

  

  . זהתקןנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מ

    

  

 Cash-Settled Share-Based Payment (סולקת במזומןהמ ת תשלום מבוסס מניותעסק

Transaction(  

 להעביר התחייבותנטילת  או שירותים על ידי סחורות שבה הישות רוכשת  תשלום מבוסס מניותעסקת

) השוויאו ( או שירותים בסכומים המבוססים על המחיר סחורות או נכסים אחרים לספק של אותם ןמזומ

  . אחרים של הישותםימכשירים הוני של מניות הישות או

  

 Employees And Others Providing Similar(עובדים ואחרים המספקים שירותים דומים 

Services(  

ם נחשבים יחידיה) א (:אחד מהבאיםלגביהם מתקיים ישות ול שירותים אישיים מספקים ה5יחידים

 אופן והכוונתה באותבישות העבור ב בדיםום עיחידיה) ב(, ות או מיסויותמשפטיהישות למטרות כעובדי 

 הינם דומים ניתניםההשירותים ) ג(או , ות או מיסויות משפטימטרותכמו יחידים הנחשבים עובדים ל

 אותם אנשים שלהם ,היינו,  ההנהלהסגל את כל כולל המונח לעיל ,לדוגמה.  על ידי עובדיםהניתניםלאלה 

נושאי משרה כולל דירקטורים שאינם , בפעילויות הישותשליטה להכוונה ול, סמכות ואחריות לתכנון

  ).Non-Executive(ת יעוציב

  

   )Equity Instrument(מכשיר הוני 

  6 .בנכסים של ישות לאחר ניכוי כל התחייבויותיה) Residual Interest (יתרוזכות שיעל  עידחוזה המכל 

  

  )Equity Instrument Granted (וענקממכשיר הוני 

 תשלום הסדרפי -על, על ידה לצד אחרהמוענקת  של הישות מכשיר הוניל) נית או בלתי מותניתמות(זכות 

   .)Arrangement Share-Based Payment (מבוסס מניות

  

 Equity-Settled Share-Based Payment (המסולקת במכשירים הוניים  תשלום מבוסס מניותעסקת

Transaction(  

 של מכשירים הוניים ת או שירותים תמורסחורותשות מקבלת הי שבה  תשלום מבוסס מניותעסקת

  ).אופציות למניותכולל מניות או (הישות 

                                                 
 .לרבות יחידים הנותנים את שירותיהם באמצעות חברה 5
אשר , העברהנובעת מאירועי , מגדירה התחייבות כמחויבות בהווה של הישות) THE FRAMEWORK" (המסגרת המושגית" 6

 שלילי של מזומן או תזרים, היינו( הטבות כלכליות הכוללים,  מהישות של משאביםסילוקה עשוי לגרום לתזרים שלילי
  ).נכסים אחרים של הישות
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  )Fair Value(שווי הוגן 

בין בעסקה בתום לב , מכשיר הוני מוענקאו להחליף התחייבות לסלק  ,נכס ניתן להחליף הסכום שבו

  .הפועלים בצורה מושכלת,  מרצוןמוכרבין  מרצון לקונה

  

  )Grant Date (הענקהה מועד

החל כאשר לישות ולצד  ,להסדר תשלום מבוסס מניות סכימיםמ) כולל עובד( שבו הישות וצד אחר מועדה

נכסים , ן זכות למזומשכנגד ההענקה הישות מעניקה לצד מועדב.  תנאי ההסדרשל הבנה משותפת שכנגד

. אם יש כאלה, להבשלהוגדרים המ םתנאיהתקיימו יובלבד ש,  של הישותמכשירים הונייםאו , אחרים

מועד בו ההענקה הינו המועד אזי , ) על ידי בעלי המניות,לדוגמה(אישור הליך  כפופה לואם הסכמה כז

  .האישורהושג 

  

  )Intrinsic Value ( פנימישווי

לחתום עליהן או  )ת או בלתי מותניתימותנ( זכות שכנגד של המניות אשר לצד השווי ההוגןההפרש שבין 

 ,לדוגמה.  אותן מניותעדלשלם ב) ידרשיאו ( נדרש שכנגדשהצד ) במידה וקיים(לבין המחיר , ת לקבלןהזכו

 5 הואפנימי ה השווי, ח" ש15ח הוא " ש20 של  שווי הוגןלמניה בעלתה מימוש שלה שמחיר אופציה למניה

  .ח"ש

  

  )Market Condition (תנאי שוק

 אשר קשור למחיר השוק של ,מכשיר הוני המימוש של לתיכו או הבשלה, מחיר המימושבו תלויים תנאי 

 אופציה שלפנימי  שווי של גדר או סכום מוגדר מחיר מניה מותגש הןוגכ,  של הישותהמכשירים ההוניים

יחס למדד ב של הישות המכשירים ההונייםשוק של ה המבוסס על מחיר ,גדראו השגת יעד מו, למניה

  .שויות אחרות של ימכשירים הונייםמחירי שוק של 

  

  )Measurement Date (מדידהמועד ה

עסקאות עם ל באשר. נמדד יםוענקמהמכשירים ההוניים ה של השווי ההוגן ,לצורכי תקן זה,  שבומועדה

עסקאות עם ל באשר.  ההענקהמועד המדידה הינו מועד, עובדים ואחרים המספקים שירותים דומים

 שבו מועד המדידה הינו המועד, )ם שירותים דומים המספקיחריםוא(שאינם עובדים אחרים צדדים 

  .ים את השירותמספק שכנגד או שהצד סחורותהישות מקבלת את ה

  

  )Reload Feature (מאפיין הענקה מחדש

 כל אימת שהמחזיק באופציה מממש , נוספותאופציות למניותהענקה אוטומטית של ב זכהמאפיין המ

  .לתשלום מחיר המימוש, במקום במזומן, ניות הישות שבידיותוך שימוש במבעבר לו אופציות שהוענקו 

  

  )Reload Option (אופציה שמוענקת מחדש

 קודמתאופציה  מחיר המימוש של תשלום כאשר נעשה שימוש במניה לתוענקמ הלמניה חדשהאופציה 

  .למניה
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  )Share-Based Payment Arrangement (הסדר תשלום מבוסס מניות

 האשר בעקבותי,  תשלום מבוסס מניותעסקתלהתקשרות ב) כולל עובד(ין צד אחר הסכם בין הישות לב

של מניות  המבוססים על המחיר , או נכסים אחרים של הישות בסכומיםןמתאפשר לצד האחר לקבל מזומ

ובלבד  , של הישותמכשירים הוניים או לקבל , אחרים של הישותמכשירים הונייםעל או , הישות

  . אם יש כאלה, להבשלההמוגדרים  םתנאיהשמתקיימים 

  

  )Share-Based Payment Transaction(  תשלום מבוסס מניותעסקת

מניות או כולל ( של הישות מכשירים הוניים ת או שירותים תמורסחורותעסקה שלפיה הישות מקבלת 

 או חורותס אותם  התחייבויות לספק שלנטילת או שירותים על ידי סחורות או רוכשת ,)אופציות למניות

  .  אחרים של הישותמכשירים הונייםשל שירותים בסכומים המבוססים על המחיר של מניות הישות או 

  

  )Share Option (אופציה למניה

מחיר קבוע או בלחתום על מניות הישות , ותביחומאך לא את ה, את הזכותבו חוזה המקנה למחזיק 

  .תגדרניתן לקביעה לתקופת זמן מובמחיר ה

  

  )Vest( להבשיל

נכסים אחרים או , ן מזומהזכות של הצד שכנגד לקבל ,להסדר תשלום מבוסס מניותבהתאם . להפוך זכאי

  .בשלהלה  כלשהםגדריםמותנאים עם קיום  מבשילה של הישות מכשירים הוניים

  

  )Vesting Conditions (בשלהתנאי ה

מכשירים נכסים אחרים או , ןמזכאי לקבל מזו שהצד שכנגד יהפוך כדיקיים הת ליםחייבאשר התנאים 

המחייבים את ,  כוללים תנאי שירותבשלהתנאי ה. יותמנהסדר תשלום מבוסס פי - על,  של הישותהוניים

כגון  (גדריםביצוע מויעדי עמידה בהמחייבים , ביצועוכן תנאי , גדרתוהצד האחר להשלים תקופת שירות מ

  ).תגדרורווח הישות על פני תקופת זמן מב גדרוגידול מ

  

  )Vesting Period (ת ההבשלהתקופ

  .הסדר תשלום מבוסס מניותשל  בשלהלה המוגדריםתנאים ההתקופה שבה נדרש לקיים את כל 
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  'נספח ב

  הנחיות יישום

  

  . זהנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מתקן

  

  מכשירים הוניים מוענקים השווי ההוגן של תאמיד

תוך , ותדת השווי ההוגן של מניות ואופציות למניות מוענק לנספח זה דנים במדי41 ב- 2סעיפים ב  .1ב

שהם מאפיינים מקובלים בהענקת מניות או אופציות למניות , התמקדות בתנאים הספציפיים

מתמקדות , הנדונות להלן, מאחר שסוגיות הערכה, יתר על כן. דיון זה אינו ממצה, לפיכך. לעובדים

ההנחה היא שהשווי ההוגן של המניות או האופציות , יםבמניות ובאופציות למניות שהוענקו לעובד

קביעת התנודתיות , כגון(, הנדונות להלן, סוגיות הערכה רבות, אולם. למניות נמדד במועד ההענקה

חלות גם בהקשר של אמידת השווי ההוגן של מניות או אופציות למניות שהוענקו לצדדים ) הצפויה

  . סחורות או שהצד שכנגד מספק שירותיםתמקבלבמועד שבו הישות , שאינם עובדים

  

  מניות

או (שוויים ההוגן צריך להימדד לפי שווי השוק של מניות הישות , באשר למניות שהוענקו לעובדים  .2ב

 אתא בחשבון יהבל כדיכשהוא מותאם , )אם מניות הישות אינן נסחרות בציבור, מחיר שוק שנאמד

 שאין להביאם בחשבון במדידת השווי ההוגן ,הבשלהי פרט לתנא(התנאים שלפיהם המניות הוענקו 

  ).21 - 19בהתאם לסעיפים 

  

יש להביא בחשבון גורם , הבשלההת אם העובד אינו זכאי לקבל דיבידנדים במהלך תקופ, לדוגמה  .3ב

אם המניות כפופות להגבלות , בדומה לכך. תוענקומזה בעת אמידת השווי ההוגן של המניות ה

אולם רק עד למידה שבה ההגבלות , יש להביא בחשבון גורם זה, הבשלהד הבהעברתן לאחר מוע

היה משלם , הפועל בצורה מושכלת,  משפיעות על המחיר שמשתתף מרצון בשוקהבשלהשלאחר ה

להגבלות שלאחר , בשוק פעיל ונזילאם המניות נסחרות באופן פעיל , לדוגמה. בעד אותה מניה

הפועל בצורה ,  המחיר שמשתתף מרצון בשוקעל, אם בכלל,  תיתכן שתהיה השפעה מועטההבשלהה

לצורך אמידת השווי ההוגן במועד , אין להביא בחשבון. מושכלת היה משלם בעד אותן מניות

ת הקיימות במהלך תקופ, הגבלות על העברה או הגבלות אחרות, תוענקומההענקה של המניות ה

אשר מטופלים בהתאם , בשלה המאחר שאותן הגבלות נובעות מקיומם של תנאי, הבשלהה

  .21 - 19לסעיפים 

  

  אופציות למניות

מאחר , במקרים רבים מחירי שוק אינם זמינים,  לעובדיםתוענקומבאשר לאופציות למניות ה  .4ב

אם אופציות .  כפופות לתנאים שאינם מיושמים על אופציות סחירותתוענקומשהאופציות ה

 על ידי תוענקומאמוד את השווי ההוגן של האופציות היש ל, סחירות בתנאים דומים אינן קיימות

  .יישום מודל לתמחור אופציות
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היו שוקלים בבחירת , הפועלים בצורה מושכלת,  שמשתתפים מרצון בשוק,הישות תשקול גורמים  .5ב

 בדרך הן, אופציות לעובדים משך חיים ארוךמרבית הל, לדוגמה. לתמחור אופציותשייושם המודל 

ומימושן לעתים ,  לבין תום חיי האופציותהבשלהמימוש במהלך התקופה שבין מועד הניתנות ל כלל

גורמים אלה יבחנו בעת אמידת השווי ההוגן של האופציות במועד . קרובות מתרחש מוקדם

-Black(מרטון -שולס-דבר זה עשוי למנוע את השימוש בנוסחת בלק, לגבי ישויות רבות. הענקתן

Scholes-Merton formula( , אפשרות למימוש לפני תום חיי האופציה לוקחת בחשבוןאשר אינה 

נוסחה זו אינה , כמו כן. ועלולה שלא לשקף במידה מספקת את ההשפעות של מימוש מוקדם צפוי

 להשתנות יםמודל עשוי הלש ים אחרפרמטריםה וצפוי את האפשרות שתנודתיות לוקחת בחשבון

או , יות למניות שמשך חייהן החוזיים הוא קצר יחסיתלגבי אופצ, עם זאת. במהלך חיי האופציה

. אינם מיושמים, יתכן שהגורמים שצוינו לעיל, הבשלהשיש לממשן תוך פרק זמן קצר לאחר מועד ה

מרטון עשויה להביא לערך שיהיה זהה למעשה לערך שיתקבל -שולס-נוסחת בלק, במקרים אלה

  .ממודל גמיש יותר לתמחור אופציות

  

  :את הגורמים הבאים, לפחות, ים לתמחור אופציות מביאים בחשבוןכל המודל  .6ב

  
 ;מחיר המימוש של האופציה  )א(
  
 ;משך חיי האופציה  )ב(

 
 ;)Underlying shares(המחיר השוטף של מניות הבסיס   )ג(

 
 ;ה של מחיר המניהצפויתנודתיות   )ד(

 
 וכן; )אם מתאים(ים בגין המניות צפויהדיבידנדים ה  )ה(

 
 .קופה כמשך חיי האופציהשיעור הריבית חסרת סיכון לת  )ו(

  

ישקלו , הפועלים בצורה מושכלת, יש להביא בחשבון גורמים אחרים שמשתתפים מרצון בשוק  .7ב

 ומאפייני הענקה מחדש שאינם מובאים בחשבון במדידת בשלהפרט לתנאי ה(בקביעת המחיר 

  ).22 -  19השווי ההוגן בהתאם לסעיפים 

  

 לעובד  אופציה למניה המוענקת, במהלך תקופות מוגדרות,לא ניתן לממש, אופן רגילב, לדוגמה  .8ב

).  או במהלך תקופות המוגדרות על ידי רשויות פיקוח על ניירות ערךהבשלההת במהלך תקופ, כגון(

גורם זה יובא בחשבון אם המודל שיושם לתמחור האופציה מניח שהאופציה ניתנת למימוש בכל 

משתמשת במודל לתמחור אופציות המעריך אופציות אם הישות , ואולם. זמן שהוא במהלך חייה

ת יכולת לממשן במהלך תקופ-לא נדרשת התאמה בשל אי, שניתן לממשן רק בתום חיי האופציות

מאחר שהמודל האמור מניח שהאופציות אינן ניתנות , )או תקופות אחרות במהלך חייהן (הבשלהה

  .למימוש במהלך אותן תקופות
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אופציות למניות לעובדים הוא האפשרות למימוש מוקדם של בהמקובל סף מרכיב נו, בדומה לכך  .9ב

או משום שהעובד מוכרח , מאחר שהאופציה אינה ניתנת להעברה באופן חופשי, לדוגמה, האופציה

 יובאו צפויהשפעות המימוש המוקדם ה. לממש את כל האופציות שהבשילו עם הפסקת העסקתו

  .21 ב-  16כמתואר בסעיפים ב, בחשבון

  

 לא ישקול בקביעת המחיר של אופציה , הפועל בצורה מושכלת,שמשתתף מרצון בשוק, הגורמים  .10ב

או ( השווי ההוגן של אופציות למניות תלא יובאו בחשבון באמיד, )או מכשיר הוני אחר(למניה 

גורמים ,  לעובדיםתוענקומלגבי אופציות למניות ה, לדוגמה. תוענקומה) מכשירים הוניים אחרים

המשפיעים על ערך האופציה רק מנקודת ראותו של עובד פרטני אינם רלוונטיים לאמידת המחיר 

  . הפועל בצורה מושכלת,שהיה נקבע על ידי משתתף מרצון בשוק

  

  ותמודלים לתמחור אופצי לש פרמטרים

יע המטרה היא להג, ה של מניות הבסיס והדיבידנדים בגין מניות אלהצפויבאמידת התנודתיות ה  .11ב

. משא ומתןעשוי להיקבע בש, בקירוב לציפיות שישתקפו במחיר שוק שוטף או במחיר האופציה

המטרה היא , באמידת ההשפעות של מימוש מוקדם של אופציות למניות לעובדים, בדומה לכך

, שלו גישה למידע מפורט באשר להתנהגות המימוש של עובדים, להגיע בקירוב לציפיות שצד חיצוני

  .סס על מידע זמין במועד ההענקהיפתח בהתב

  

דיבידנדים והתנהגות , יהיה תחום של ציפיות סבירות אודות תנודתיות עתידית, לעתים קרובות  .12ב

על ידי מתן משקל לכל סכום בתחום לפי ההסתברות , צפוייחושב ערך , אם כך הדבר. מימוש

  .המתייחסת להתרחשותו

  

 באופן סביר שהעתיד צפויתוך התאמות אם , על ניסיוןוססות מב,  בדרך כלל,ציפיות אודות העתיד  .13ב

, גורמים מזוהים עשויים להצביע על כך שניסיון העבר, בנסיבות מסוימות. יהיה שונה מהעבר

אם ישות שלה שני קווי , לדוגמה. שלגביו לא נערכו התאמות הוא גורם חיזוי דל יחסית של העתיד

יתכן ,  שהיה פחות מסוכן באופן משמעותי מהאחר,עסקים שונים בבירור מממשת קו עסקים

  .שהתנודתיות בעבר לא תהווה את המידע הטוב ביותר לביסוס ציפיות סבירות לעתיד

  

, לישות שנרשמה למסחר זה עתה, לדוגמה. מידע מהעבר יכול שלא להיות זמין, בנסיבות אחרות  .14ב

ישויות שאינן רשומות . יר המניה שלהנתונים מהעבר לגבי התנודתיות של מח, אם בכלל, יהיה מעט

  .נדונות להלן, למסחר וישויות שזה עתה נרשמו

  

התנהגות מימוש ודיבידנדים על מידע , ישות אינה יכולה לבסס אומדנים של תנודתיות, לסיכום  .15ב

  . לחזות באופן סביר את ניסיון העתידצפוימהעבר מבלי לשקול את המידה שבה ניסיון העבר 

  

   צפוידם מימוש מוק

, באופן רגיל, לדוגמה. מסיבות שונות, עובדים מממשים מוקדם אופציות למניות, לעתים קרובות  .16ב

לממש את ,  קרובותלעתים, דבר זה גורם לעובדים. אופציות למניות לעובדים אינן ניתנות להעברה
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יתן להם למצות את המענק שנ םמאחר שזו הדרך היחידה עבור, האופציות למניות שלהם מוקדם

בעת הפסקת העסקתם לממש אופציות , בדרך כלל, עובדים נדרשים, נוסף לכך. ולהופכו למזומנים

גורם זה מביא גם . שכן אחרת האופציות למניות יחולטו, כלשהן שהבשילו תוך פרק זמן קצר

 , המביאים למימוש מוקדם,גורמים אחרים. למימוש מוקדם של אופציות למניות על ידי עובדים

  .ימנעות מפיזור למספר רב של נכסי השקעהלים שנאת סיכון והכול

  

 יובאו בחשבון בדרכים שונות בהתאם למודל לתמחור אופציות צפויהשפעות של מימוש מוקדם   .17ב

 צפוי על ידי שימוש באומדן משך החיים הצפויניתן להביא בחשבון מימוש מוקדם  ,לדוגמה. שיושם

ההענקה עד למועד שבו הוא פרק הזמן ממועד , למניה של עובדלגבי אופציה , אשר(של האופציה 

- שולס- נוסחת בלק, כגון( למודל לתמחור אופציות פרמטרכ) האופציה צפויה להיות ממומשת

 למודל הבינומי לתמחור פרמטרניתן לכלול את המימוש המוקדם הצפוי כ, לחלופין). מרטון

  .פרמטר החוזיים כחייםתקופת האשר משתמש ב, אופציות או למודל דומה

  

  :גורמים שיש לשקול באמידת מימוש מוקדם כוללים  .18ב

  
 לא ניתן לממש את האופציה למניה עד לתום אופן רגילמאחר שב, הבשלההת אורך תקופ  )א(

 צפוי השקביעת ההשלכות של ההערכה לגבי המימוש המוקדם, מכאן. הבשלההת תקופ

  .21 - 19 נדונות בסעיפים בשלההה תנאי השלכות. מתבססת על ההנחה שהאופציות אכן יבשילו

 
 .אורך הזמן הממוצע שבו אופציות דומות נשארו קיימות במחזור בעבר  )ב(

 
הניסיון עשוי להצביע על כך שהעובדים נוטים לממש אופציות כאשר מחיר . מחיר מניות הבסיס  )ג(

 .המניה מגיע לרמה מוגדרת מעל מחיר המימוש

 
הניסיון עשוי להצביע על כך שעובדים בדרג גבוה יותר , לדוגמה. דרג העובדים במסגרת הארגון  )ד(

ראה סעיף  -נדון בהמשך (נוטים לממש אופציות מאוחר יותר מאשר עובדים בדרג נמוך יותר 

 .)21ב

 
לממש אופציות  יתכן שתהיה נטייה מצד העובדים, בממוצע. ה של מניות הבסיסצפויתנודתיות   )ה(

יותר מאשר אופציות בגין מניות שלהן תנודתיות בגין מניות שלהן תנודתיות גבוהה מוקדם 

 .נמוכה
  

 שימוש על ידיעשויות להיות מובאות בחשבון ההשפעות של מימוש מוקדם , 17כאמור בסעיף ב  .19ב

באמידת משך החיים .  למודל לתמחור אופציותפרמטר של האופציה כצפויבאומדן משך החיים ה

הישות יכולה לבסס אותו אומדן על ממוצע , ובדים של אופציות למניות שהוענקו לקבוצת עצפויה

בגין קבוצת העובדים במלואה או על ממוצע , צפוישל משך החיים ה, שנערך באופן נאות, משוקלל

, בגין קבוצות משנה של עובדים בתוך הקבוצה, שנערך באופן נאות, משוקלל של משך החיים

  ).נדון בהמשך להלן(וש של העובדים בהתבסס על נתונים מפורטים יותר בנוגע להתנהגות המימ
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הומוגנית יחסית  שהתנהגות מימוש שלהן, סביר שהפרדת הענקה של אופציה לקבוצות עובדים  .20ב

ערך האופציה גדל בשיעור ;  של תקופת האופציהתערך אופציה אינו פונקציה ליניארי. תהיה חשובה

למרות שאופציה לשנתיים ,  זהותאם כל ההנחות האחרות, לדוגמה. פוחת ככל שהתקופה מתארכת

משמעות הדבר היא שחישוב אומדן . היא אינה שווה כפליים, שווה יותר מאשר אופציה לשנה אחת

 הכולל תקופות חיים פרטניות שהן ,ערך אופציה על בסיס ממוצע משוקלל יחיד של משך החיים

ופציות למניות  יביא לידי הערכה ביתר של השווי ההוגן הכולל של הא,שונות משמעותית

שהוא , כאשר לכל אחת מהן יש תחום חיים, הפרדת אופציות שהוענקו למספר קבוצות. תוענקומה

  .תביא להקטנה של אותה הערכה ביתר, הכלול בממוצע המשוקלל של משך חייו, צר באופן יחסי

  

יון של ישות הניס, לדוגמה. שיקולים דומים יחולו כאשר משתמשים במודל הבינומי או מודל דומה  .21ב

המעניקה אופציות באופן נרחב לכל דרגי העובדים עשוי להצביע על כך שמנהלים בדרג הגבוה ביותר 

נוטים להחזיק את האופציות שלהם תקופה ארוכה יותר מאשר עובדי הנהלה בדרגי ביניים 

דם המחזיקים באופציות שלהם וכי עובדים בדרג נמוך יותר נוטים לממש את האופציות שלהם מוק

נדרשים להחזיק סכום שהם  או  אותםעובדים שמעודדים, נוסף לכך. יותר מאשר כל קבוצה אחרת

עשויים בממוצע לממש אופציות , כולל אופציות, מינימלי מהמכשירים ההוניים של המעביד שלהם

הפרדת אופציות לפי קבוצות , במקרים אלו. שאינם כפופים לתנאי זה, מאוחר יותר מאשר עובדים

קבליהן שהתנהגות המימוש שלהן הומוגנית באופן יחסי תביא לאומדן מדויק יותר של השווי של מ

  .תוענקומההוגן הכולל של האופציות למניות ה

  

  הצפויתנודתיות 

מדד התנודתיות . ות לחול תנודות במחיר במהלך תקופהצפויה היא מדד לסכום שבו צפויתנודתיות   .22ב

של המניה התשואה הוא סטיית התקן השנתית של שיעורי המשמש במודלים לתמחור אופציות 

 במונחים שנתיים שהם בני ,אופן רגילב, תנודתיות מבוטאת.  פני תקופת זמןעלבחישוב רציף 

שבועיות או , תצפיות יומיות, לדוגמה, השוואה מבלי להתחשב בתקופת הזמן ששימשה בחישוב

  .חודשיות

  

של מניה לתקופה מודד את סכום ההטבה של בעל )  או שלילישיכול להיות חיובי(שיעור התשואה   .23ב

  .של מחיר המניה) או ירידת ערך(מניות מדיבידנדים ועליית ערך 

  

 שיעור התשואה השנתי להימצא צפויה של מניה היא התחום שבו צפויהתנודתיות השנתית ה  .24ב

שנתי שיעור תשואה לת תוח למניה שלה אם, לדוגמה.  בכשני שליש מהזמן בקירוב)בחישוב רציף(

ההסתברות ששיעור התשואה של המניה לשנה אחת , 30% יש תנודתיות של 12% של )בחישוב רציף(

 מחיר אם. שני שליש בקירובכהיא ) 30% + 12% (42%לבין ) 30% פחות 12% (-18%יהיה בין 

 צפוי מחיר המניה בתום השנה, שנה ולא שולמו כל דיבידנדיםח בתחילת ה" ש100המניה הוא 

בכשני ) ח" שX 100ח " שe 0.42(ח " ש152.20לבין  )ח" שX 100  ח" שe -0.18(ח " ש83.53להיות בין 

  .מהזמן בקירוב שליש

  

  



 

  
  
  

32  

  :ה כולליםצפויגורמים שיש לשקול באמידת תנודתיות   .25ב

 
 של או מכשירים סחירים אחרים,  מתוך אופציות סחירות למניות הישותגלומהתנודתיות   )א(

  .ישאם , )כגון אגרות חוב הניתנות להמרה(ללים מאפייני אופציה הכו, הישות

 
תואמת , בדרך כלל, תקופה המאוחרת ביותר שהיאעל פני התנודתיות העבר של מחיר המניה   )ב(

של  תוך הבאה בחשבון של משך החיים החוזיים הנותרים(ה של האופציה צפויאת התקופה ה

 ).צפויהאופציה וההשפעות של מימוש מוקדם 

 
יתכן שלישות שזה עתה נרשמה למסחר היתה . שך הזמן שבו מניות הישות נסחרו בציבורמ  )ג(

בהשוואה לישויות דומות שנסחרות בציבור במהלך תקופה ארוכה , תנודתיות גבוהה בעבר

 .הנחיות נוספות לגבי ישויות שזה עתה נרשמו למסחר מובאות להלן. יותר

 
וכן ,  לרמה הממוצעת ארוכת הטווח שלה- ומר כל, הנטייה של תנודתיות לחזור לממוצע שלה  )ד(

ה עשויה להיות שונה צפויגורמים אחרים המצביעים על כך שהתנודתיות העתידית ה

 במהלך תקופה חריגהאם במחיר המניה של ישות היתה תנודתיות , לדוגמה. מתנודתיות העבר

יש , א אל הפועלמסוימת מזוהה כתוצאה מניסיון השתלטות שכשל או שינוי מבני רבתי שלא יצ

 .להתעלם מאותה תקופה בחישוב תנודתיות שנתית ממוצעת

 
תצפיות המחיר צריכות להיות עקביות . מרווחי זמן רגילים ונאותים לצורך תצפיות מחיר  )ה(

ישות יכולה להשתמש במחיר הסגירה לכל שבוע או במחיר הגבוה , לדוגמה. מתקופה לתקופה

 במחיר הסגירה בשבועות מסוימים ובמחיר הגבוה אולם היא מנועה מלהשתמש, ביותר לשבוע

 בו נקובמחיר צריכות להיות מבוטאות באותו מטבע התצפיות , כמו כן. ביותר בשבועות אחרים

 .מחיר המימוש
  

  ישויות שנרשמו זה עתה למסחר

תנודתיות העבר של מחיר המניה על פני התקופה המאוחרת את ישות תבחן , 25כאמור בסעיף ב  .26ב

אם לישות שזה עתה נרשמה . ה של האופציהצפויתואמת את התקופה ה, בדרך כלל, שהיא, ביותר

עליה למרות זאת לחשב את התנודתיות מהעבר , למסחר אין מידע מספיק אודות תנודתיות העבר

הישות תוכל גם לבחון את . לתקופה הארוכה ביותר שלגביה זמינה הפעילות המסחרית שלה

. ת דומות תוך מעקב אחר תקופה בת השוואה בחייהן של ישויות אלהתנודתיות העבר של ישויו

שלהן משך חיים ממוצע , בלבד ומעניקה אופציותפני שנה אחת רשמה למסחר לנישות ש, לדוגמה

עשויה לשקול את הדפוס והרמה של תנודתיות העבר של ישויות באותה ,  של חמש שניםצפוי

  .של אותן ישויות נסחרו בציבורתעשייה לשש השנים הראשונות שבהן המניות 

  

  חברות שאינן רשומות למסחר

. הצפוילישות שאינה רשומה למסחר אין אפשרות לשקול מידע מהעבר באמידת התנודתיות ה  .27ב

  .גורמים מסוימים שיש לשקול מובאים להלן, לחלופין
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 מניות באופן אשר מנפיקה אופציות או, יתכן שישות שאינה רשומה למסחר, במקרים מסוימים  .28ב

ניתן לשקול את התנודתיות של . הקימה שוק פנימי למניותיה, )לצדדים אחרים או(סדיר לעובדיה 

  .הצפויאותם מחירי מניות באמידת התנודתיות ה

  

לשקול את תנודתיות העבר או , הצפויהלצורך אמידת התנודתיות  ,הישות יכולה, לחלופין  .29ב

 מניות או שלגביהן המידע אודות מחירי,  הרשומות למסחר של ישויות דומותהגלומההתנודתיות 

דבר זה מתאים אם הישות ביססה את ערכן של מניותיה על מחירי . אופציות הוא זמין לשימוש

  .המניות של ישויות דומות הרשומות למסחר

  

אם הישות לא ביססה את אומדן ערך מניותיה על מחירי המניות של ישויות דומות הרשומות   .30ב

הישות , ובמקום זאת השתמשה במתודולוגיית הערכה אחרת כדי להעריך את מניותיה, מסחרל

, לדוגמה. ה באופן עקבי עם אותה מתודולוגיית הערכהצפויהתנודתיות האומדן את תוכל לגזור 

הישות יכולה , במקרה זה. הישות יכולה להעריך את מניותיה על בסיס הנכסים נטו או הרווחים

  .ה של אותם ערכי נכסים נטו או רווחיםצפוידתיות הלשקול את התנו

  

  יםצפוידיבידנדים 

 תלויה תוענקומים במדידת השווי ההוגן של מניות או אופציות הצפויהבאה בחשבון של דיבידנדים   .31ב

  .ערך של דיבידנדים- באם הצד שכנגד זכאי לדיבידנדים או לשווה

  

ערך - ם זכאים לדיבידנדים בגין מניות הבסיס או לשווה לעובדים אופציות והתוענקומאם , לדוגמה  .32ב

בין מועד ההענקה ) שיכולים להשתלם במזומן או לשמש להקטנת מחיר המימוש(של דיבידנדים 

הוענקו אילו לא ישולמו כל דיבידנדים בגין מניות שיש להעריך את האופציות , לבין מועד המימוש

  .היה אפסים  דיבידנדים צפויישל פרמטר ה- כלומר , הבסיס

  

לא , במועד ההענקה כאשר נערך אומדן של השווי ההוגן של המניות שהוענקו לעובדים, בדומה לכך  .33ב

ים אם העובד זכאי לקבל דיבידנדים ששולמו במהלך צפויתידרש כל התאמה בגין דיבידנדים 

  .הבשלההת תקופ

  

ת של דיבידנדים במהלך תקופערך -אם העובדים אינם זכאים לדיבידנדים או לשווה, ולהיפך  .34ב

 ההערכה של הזכויות למניות או לאופציות במועד -)  לגבי אופציה- או לפני המימוש  (הבשלהה

כאשר נאמד השווי ההוגן של , הווה אומר. יםצפויההענקה צריכה להביא בחשבון את הדיבידנדים ה

כאשר . תמחור אופציותים ביישום המודל לצפוייש להביא בחשבון דיבידנדים , אופציה שהוענקה

יש להקטין אותה הערכה בערך הנוכחי של הדיבידנדים , נאמד השווי ההוגן של הענקת מניה

  .הבשלההת ים שישולמו במהלך תקופצפויה

  

, אולם. ה של דיבידנדיםצפויהמודלים לתמחור אופציות מחייבים שתובא בחשבון תשואה   .35ב

.  במקום תשואהצפויבחשבון סכום של דיבידנד  כדי להביא יכולים להיות מותאמיםהמודלים 

אם הישות משתמשת . ה שלה או בתשלומים הצפויים שלהצפויישות תוכל להשתמש בתשואה ה
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, לדוגמה. עליה לשקול את הדפוס שלה מהעבר המתייחס לגידול בדיבידנדים, בתשלומים הצפויים

אין מקום ,  לשנה3%יעור של בשדיבידנדים הלהגדיל את , בדרך כלל, אם מדיניות הישות היתה

אלא אם ,  דיבידנד קבוע במהלך חיי האופציהשיחולק סכום, בקביעת אומדן ערך האופציה, להניח

  .כן קיימות ראיות התומכות באותה הנחה

  

ישות שאינה . יש לבסס את ההנחה בנוגע לדיבידנדים צפויים על מידע שהוא זמין לציבור, בדרך כלל  .36ב

ואין לה תוכניות לעשות זאת צריכה להניח שתשואת הדיבידנד הצפוי תהיה מחלקת דיבידנדים 

 תצפה שהיא תתחיל , שאין לה היסטוריה של תשלום דיבידנדים,יתכן שישות בצמיחה, אולם. אפס

ישויות כאלה יכולות . לשלם דיבידנדים במהלך החיים הצפויים של האופציות למניות לעובדיה

ובממוצע של תשואת הדיבידנד של קבוצה ) אפס(בידנד בעבר להשתמש בממוצע של תשואת הדי

  .עמיתה בת השוואה באופן נאות

  

  שיעור ריבית חסרת סיכון

ל ששיעור הריבית חסרת סיכון הוא התשואה המשתמעת שהיא זמינה באופן שוטף , באופן רגיל  .37ב 

שלה מבוטא מחיר של המדינה שבמטבע , בשיעור אפסנקובה הנושאות ריבית , הנפקות ממשלתיות

בהתבסס על (כאשר יתרת התקופה שלהן שווה לתקופה הצפויה של האופציה המוערכת , המימוש

תוך שמובאות בחשבון ההשפעות של מימוש מוקדם , יתרת משך החיים החוזיים של האופציה

אם לא קיימות הנפקות ממשלתיות כאלה או , יתכן שיהיה צורך להשתמש בתחליף מתאים). צפוי

נקובה הנושאות ריבית , ל הנפקות ממשלתיותשיבות מצביעות על כך שהתשואה המשתמעת שהנס

כמו ). אינפלציוניות-בכלכלות היפר, לדוגמה(אינה מייצגת שיעור ריבית חסרת סיכון , בשיעור אפס

יש להשתמש בתחליף מתאים אם משתתפים בשוק יקבעו באופן רגיל את שיעור הריבית חסרת , כן

הנושאות , ל הנפקות ממשלתיותשבמקום התשואה המשתמעת ,  שימוש בתחליףסיכון על ידי

באמידת השווי ההוגן של אופציה שמשך חייה שווה לתקופה הצפויה של , בשיעור אפסנקובה ריבית 

  .האופציה המוערכת

  

  ההשפעות של מבנה ההון

 אופציות בעת מימוש. רותכותבים אופציות למניות סחי, ולא הישות, צדדים שלישיים, אופן רגילב  .38ב

. מניות אלו נרכשות מבעלי מניות קיימים. מעביר הכותב מניות למחזיק באופציה, למניות אלה

  ).Dilutive Effect(למימוש של אופציות למניות סחירות אין כל השפעה מדללת , לפיכך

  

פקות כאשר אותן מונמניות חדשות , אם האופציות למניות נכתבות על ידי הישות, בניגוד לכך  .39ב

אם נעשה שימוש , או שהן מונפקות בפועל או שהן מונפקות במהות(אופציות למניות ממומשות 

בהנחה שהמניות יונפקו . ))held in treasury(במניות שקודם לכך נרכשו חזרה והוחזקו באוצר 

ציאלי הדילול בפועל או הדילול הפוטנ, במחיר המימוש במקום במחיר שוק שוטף במועד המימוש

שהיה , אותו גודל של רווח במימושכך שמחזיק האופציה לא יפיק , עשוי להקטין את מחיר המניה

  .שאינה מדללת את מחיר המניה, מופק במימוש אופציה סחירה דומה
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, השפעה משמעותית של האמור על ערכן של האופציות למניות המוענקות תלויה בגורמים שונים  .40ב

ות שיונפקו בעת המימוש של האופציות בהשוואה למספר המניות שכבר כגון מספר המניות החדש

יתכן שהשוק כבר הביא בחשבון , אם השוק כבר מצפה שהענקת האופציה תתרחש, כמו כן. הונפקו

  . את הדילול הפוטנציאלי במחיר המניה במועד ההענקה

  

 של האופציות למניות על הישות לשקול אם להשפעה אפשרית מדללת של מימוש בעתיד, עם זאת  .41ב

ניתן להתאים את המודלים .  במועד ההענקהשנאמדשהוענקו עשויה להיות השפעה על השווי ההוגן 

  .לתמחור אופציות כדי שיביאו בחשבון השפעה מדללת פוטנציאלית זו

  

  המסולקים במכשירים הוניים, שינויים להסדרי תשלומים מבוססי מניות

 המכשירים ההוניים או יםוענקמלשינויים כלשהם בתנאים שלפיהם ללא קשר ,  מחייב27סעיף   .42 ב

 בשירותים משיך להכירשהישות ת, לביטול או לסילוק של אותה הענקה של מכשירים הוניים

, במועד ההענקה יםוענקמשהתקבלו כשהם נמדדים לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים ה

) למעט תנאי שוק (בשלהתנאי הב  אי עמידה עקבאלא אם כן מכשירים הוניים אלה לא הבשילו 

המגדילים את השווי ההוגן , הישות תכיר בהשפעות של שינויים, נוסף לכך. שהוגדר במועד ההענקה

  .באופן אחר, הכולל של הסדר תשלום מבוסס מניות או שהם מיטיבים עם העובד

  

  :27כדי ליישם את הדרישות שבסעיף   .43ב

  
על ידי הקטנת , כגון (יםוענקמווי ההוגן של המכשירים ההוניים האם השינוי גורם להגדלת הש  )א(

הישות תכלול את השווי ההוגן , כשהם נמדדים מייד לפני השינוי ולאחריו, )מחיר המימוש

וכר בגין השירותים שהתקבלו תמורת המכשירים מהתוספתי שהוענק במדידת הסכום ה

א ההפרש בין השווי ההוגן של המכשיר השווי ההוגן התוספתי שהוענק הו. יםוענקמההוניים ה

כאשר שניהם נאמדים , לבין השווי ההוגן של המכשיר ההוני המקורי, ששונה אחרי ההוני

השווי ההוגן התוספתי שהוענק , הבשלההת אם השינוי מתרחש במהלך תקופ. במועד השינוי

ד השינוי ועד וכר בגין השירותים שהתקבלו על פני התקופה ממועמייכלל במדידה של הסכום ה

בתוספת לסכום המבוסס על השווי ההוגן , בשיליםלמועד שבו המכשירים ההוניים ששונו מ

 הבשלההת המוכר על פני יתרת תקופ, במועד ההענקה של המכשירים ההוניים המקוריים

השווי ההוגן התוספתי שהוענק מוכר , הבשלהאם השינוי מתרחש לאחר מועד ה. המקורית

 אם העובד נדרש להשלים תקופה נוספת של שירות הבשלההת ל פני תקופאו ע, באופן מיידי

  .לאותם מכשירים הוניים ששונו, ללא תנאי, לפני שהוא הופך להיות זכאי

  
הישות תכלול את , יםוענקמאם השינוי גורם לגידול במספר המכשירים ההוניים ה, באופן דומה  )ב(

במדידה , כשהוא נמדד במועד השינוי, םיוענקמהשווי ההוגן של המכשירים ההוניים הנוספים ה

וזאת , יםוענקמוכר בגין שירותים שהתקבלו תמורת המכשירים ההוניים המשל הסכום ה

ת אם השינוי מתרחש במהלך תקופ, לדוגמה. לעיל) א(באופן עקבי עם הדרישות שבסעיף משנה 

ת הסכום  נכלל במדידיםוענקמהשווי ההוגן של המכשירים ההוניים הנוספים ה, הבשלהה

וכר בגין שירותים שהתקבלו על פני התקופה ממועד השינוי ועד למועד שבו המכשירים מה
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בתוספת לסכום המבוסס על השווי ההוגן במועד ההענקה של , בשיליםההוניים הנוספים מ

  .הבשלה המקוריתהת המוכר על פני יתרת תקופ, יםוענקמהמכשירים ההוניים המקוריים ה

  
על ידי , לדוגמה,  בדרך כזו שהיא מיטיבה עם העובדבשלהההנאי אם הישות משנה את ת  )ג(

שהשינויים בו , למעט תנאי שוק( או על ידי שינוי או ביטול תנאי ביצוע הבשלההת  תקופצמצום

 ששונו בשלהההעל הישות להביא בחשבון את תנאי , )לעיל) א(מטופלים בהתאם לסעיף משנה 

 .21 -  19ביישום הדרישות שבסעיפים 
  

 בדרך המקטינה את יםוענקמאם הישות משנה את התנאים של המכשירים ההוניים ה, יתר על כן  .44ב

או שהיא אינה מיטיבה עם העובד בדרך , השווי ההוגן הכולל של הסדר תשלום מבוסס מניות

תמשיך לטפל בשירותים שהתקבלו תמורת המכשירים ההוניים , למרות זאת, הישות, אחרת

למעט ביטול של כל המכשירים ההוניים שהוענקו או (ו שינוי לא התרחש כאילו שאות, שהוענקו

  ). 28אשר יטופל בהתאם לסעיף , חלקם

  :לדוגמה

  
כשהוא נמדד מייד לפני , יםוענקמאם השינוי מקטין את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים ה  )א(

משיך למדוד את לההישות לא תביא בחשבון אותה הקטנה בשווי ההוגן ועליה , השינוי ולאחריו

 ההוניים בהתבסס על השווי ההוגן וכר בגין השירותים שהתקבלו תמורת המכשיריםמהסכום ה

  .במועד ההענקה יםוענקמשל המכשירים ההוניים ה

  
הקטנה זו תטופל כביטול של , אם השינוי מקטין את מספר המכשירים ההוניים שהוענקו לעובד  )ב(

  .28יף בהתאם לדרישות שבסע, אותו חלק של ההענקה

  
על ידי , לדוגמה,  בדרך כזו שאינה מיטיבה עם עובדבשלהההאם הישות משנה את תנאי   )ג(

שהשינויים , למעט תנאי שוק( או על ידי שינוי או תוספת תנאי ביצוע הבשלההת  תקופארכתה

 בשלההההישות לא תביא בחשבון את תנאי , )לעיל) א(בו מטופלים בהתאם לסעיף משנה 

  .21 – 19שות שבסעיפים ששונו ביישום הדרי

  



 

  
  
  

37  

  'נספח ג

  שינויים בתקני חשבונאות אחרים

  

  . זהתקןמבלתי נפרד נספח זה מהווה חלק 

  

אם ישות מיישמת .  או לאחר מכן2006,  בינואר1השינויים בנספח זה ייושמו לתקופות המתחילות ביום 

  .שינויים אלו יחולו על אותה תקופה מוקדמת, תקן זה לתקופה מוקדמת יותר

  
 :מסים על ההכנסה, 19שינויים בתקן חשבונאות מספר 

 
  .ג68 -  58 תוחלף בהפניה לסעיפים 68-58 ההפניה לסעיפים 57בסעיף .     1ג

  
 :ג וכותרת משנה כדלקמן68 -א 68לתקן יוספו סעיפים .     2ג
  

 מסים שוטפים ומסים נדחים הנובעים מעסקאות תשלום מבוסס מניות

סכום , היינו) (tax deduction( מס  לצורכיניכויישות מקבלת , ימיםבתחומי שיפוט מסו. א68

אופציות , המשולם במניות, אשר קשור לתגמול) שיותר בניכוי בקביעת ההכנסה החייבת

 עשוי להיות שונה מהוצאת ניכויהסכום . למניות או מכשירים הוניים אחרים של הישות

, לדוגמה. חשבונאית מאוחרת יותר בתקופה לחולועשוי , התגמול המצטברת המתייחסת

ישות עשויה להכיר בהוצאה בגין צריכת שירותי עבודה שהתקבלו , בתחומי שיפוט מסוימים

, תשלום מבוסס מניות, 24בהתאם לתקן חשבונאות מספר , תמורת אופציות למניות שהוענקו

בססת  מתניכויהכאשר מדידת , עד אשר האופציה למניה ממומשת ניכויאת האך לא לקבל 

  . במועד המימושית הישותיעל מחיר מנ
  

ההפרש בין בסיס המס של , לתקן זה) ב(26 -  ו9כאמור בסעיפים , בדומה לעלויות מחקר. ב68 

הסכום שרשויות  של 7החלק היחסישהוא (שירותי העבודה המתקבלים עד לתאריך המאזן 

הוא הפרש זמני הניתן , הערך בספרים שהוא אפסלבין ) המס יתירו בניכוי בתקופות עתידיות

אם רשויות המס לא אמורות להתיר בניכוי סכום . שבגינו יש ליצור נכס מסים נדחים, לניכוי

אין הפרש זמני הניתן לניכוי , כלשהו בתקופות עתידיות בגין שירותי העבודה המתקבלים

יות אם הסכום שרשו). חברה הבוחרת במסלול ההוני, כגון(ואין להכיר בנכס מסים נדחים 

, יש לאמוד סכום זה, המס יתירו בניכוי בתקופות עתידיות אינו ידוע בתום התקופה

אם הסכום שרשויות המס יתירו בניכוי , לדוגמה. בהתבסס על מידע זמין בתום התקופה

המדידה של ההפרש הזמני , בתקופות עתידיות תלוי במחיר המניה של הישות במועד עתידי

 בגין שירותי  על מחיר המניה של הישות בתום התקופהבססתת,  בכל תקופההניתן לניכוי

   .העבודה שהתקבלו עד לתאריך המאזן

  

                                                 
  החלק היחסי הוא הסכום הכולל שיותר בניכוי לצורכי מס בתקופות עתידיות מחולק בתקופת ההבשלה הכוללת ומוכפל  7

  .בתקופת ההבשלה שחלפה עד לתאריך המאזן
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עשוי ) ב68הנמדד בהתאם לסעיף ,  העתידיניכויהאו אומדן  (ניכויהסכום , א68כאמור בסעיף .  ג68

 לתקן זה דורש שמסים 58סעיף . להיות שונה מהוצאת התגמול המצטברת המתייחסת

אלא , נדחים יוכרו כהכנסה או כהוצאה וייכללו ברווח או בהפסד לתקופהשוטפים ומסים 

, באותה תקופה או בתקופה אחרת, עסקה או אירוע אשר מוכרים) א: (המס נובע מאם כן 

עולה )  העתידיניכויהאו אומדן  (ניכויהאם סכום . צירוף עסקים) ב(או , ישירות בהון העצמי

 מתייחס לא רק ניכויהשהדבר מצביע על כך , על הוצאת התגמול המצטברת המתייחסת

עודף מסים שוטפים או מסים נדחים ,  במצב זה.אלא גם לפריט הוני, להוצאת התגמול

  .מתייחס יוכר ישירות בהון העצמי

  
    :5לתקן תוסף דוגמה ' לנספח ב.     3ג

   עסקאות תשלום מבוסס מניות- 5דוגמה 

ישות הכירה בהוצאה בעבור צריכת , סס מניותתשלום מבו, 24בהתאם לתקן חשבונאות מספר 

 ניכוי יינתןלא עד למימוש האופציות . שירותי עבודה שהתקבלו תמורת אופציות למניות שהוענקו

  .סס על הערך הפנימי של האופציות במועד המימושתבי והניכוימס לצורכי 
  

קבלים עד לתאריך ההפרש בין בסיס המס של שירותי העבודה המת, ב לתקן זה68כמוסבר בסעיף 

באשר ) הסכום שרשויות המס יתירו בניכוי בתקופות עתידיותהחלק היחסי של שהוא (המאזן 

שבגינו יש ליצור נכס , הוא הפרש זמני הניתן לניכוי, שהוא אפס, לשירותים אלו והערך בספרים

ות אינו ב דורש כי אם הסכום שרשויות המס יתירו בניכוי בתקופות עתידי68סעיף . מסים נדחים

אם הסכום . בהתבסס על מידע זמין בתום התקופה, יש לאמוד סכום זה, ידוע בתום התקופה

, שרשויות המס יתירו בניכוי בתקופות עתידיות תלוי במחיר המניה של הישות במועד עתידי

של הישות בתום בסס על מחיר המניה תת,  בכל תקופההמדידה של ההפרש הזמני הניתן לניכוי

 ניכויהאומדן , בדוגמה זו, לפיכך. ן שירותי העבודה שהתקבלו עד לתאריך המאזן בגיהתקופה

  .יבוסס על הערך הפנימי של האופציות בתום התקופה)  המסים הנדחיםמדידת נכס, ולכן(העתידי 
  

עולה על הוצאת התגמול )  העתידיניכויהאו אומדן  (ניכויהאם סכום , ג לתקן זה68כמוסבר בסעיף 

אלא גם ,  התגמולמתייחס לא רק להוצאת ניכויהשהדבר מצביע על כך , יחסתהמצטברת המתי

ג דורש כי עודף מסים שוטפים או מסים נדחים מתייחס יוכר 68סעיף , במצב זה. לפריט הוני

  .ישירות בהון העצמי
  

 3הבשילו בתום שנה , 1האופציות הוענקו בתחילת שנה . 40%שיעור המס החל על הישות הוא 

להלן פרטים לגבי ההוצאה שהוכרה בגין שירותי עובדים שהתקבלו ונצרכו . 5ום שנה ומומשו בת

והערך הפנימי של , מספר האופציות הקיימות במחזור בתום כל שנה, בכל תקופה חשבונאית

  :האופציות בתום כל שנה

הוצאות בגין   שנה

  שירותי עובדים

מספר האופציות 

  שנהבתום 

ערך פנימי 

  לאופציה

  5  50,000  188,000  1שנה 

  8  45,000  185,000  2שנה 

  13  40,000  190,000  3שנה 

  17  40,000  0  4שנה 

  20  40,000  0  5שנה 
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 ובהכנסות מסים שוטפים 4-1הישות מכירה בנכס מסים נדחים ובהכנסות מסים נדחים בשנים 

,  העצמיבהוןחלק מההכנסות מסים נדחים ושוטפים מוכר ישירות , 5 - ו4בשנים .  כלהלן5בשנה 

  .עולה על הוצאת התגמול המצטברת) בפועל ניכויהוכן  (ניכויהכיוון שאומדן 

  

  1שנה 

    :נכס מסים נדחים והכנסות מסים נדחים

33,333 )=0.40*1/3*5*50,000( 

ואופציות אלו , עובדים שהתקבלו מבוסס על הערך הפנימי של האופציותהבסיס המס של שירותי 

כיוון שרק שנת שירות אחת התקבלה עד תאריך . ופה של שלוש שניםהוענקו בעבור שירותים לתק

יש להכפיל את הערך הפנימי של האופציה בשליש כדי להגיע לבסיס המס של שירותי , המאזן

  .1עובדים שהתקבלו בשנה ה

  

 83,333  העתידי בסךהניכויכיוון שאומדן , הכנסות המסים הנדחים יוכרו במלואן ברווח או בהפסד

  .188,000 מהוצאת התגמול המצטברת בסך ךנמו) 50,000*5*1/3(

  

  2שנה 

 )45,000*8*2/3*0.40=(  96,000  :נכס מסים נדחים בתום שנה

    )33,333(  בניכוי נכס מסים נדחים בתחילת שנה

  62,6671     הכנסות מסים נדחים לשנה

      

  

  :  סכום זה מורכב מהסכומים הבאים כדלהלן1

הפרש הזמני בין הכנסות מסים נדחים בגין ה

עובדים שהתקבלו הבסיס המס של שירותי 

, במהלך השנה לבין הערך בספרים שלהם

 )45,000*8*1/3*0.40=(  48,000  :שהוא אפס

הנובעות מהתאמה של בסיס מסים הכנסות 

עובדים שהתקבלו בשנים ההמס של שירותי 

  :קודמות

    

  :גידול בערך הפנימי) א(  

)      0.40*1/3*3*45,000(  18,000  

  

  :קיטון במספר האופציות) ב(  

)     0.40*1/3*5*5,000(  )3,333(  

  

  62,667    הכנסות מסים נדחים לשנה

  

 בסך העתידיניכוי הכיוון שאומדן , הכנסות המסים הנדחים מוכרות במלואן ברווח או בהפסד

  ).188,000+185,000 (373,000 מהוצאת התגמול המצטברת בסך ךנמו) 45,000*8*2/3 (240,000
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  3שנה 

 )40,000*13*0.40=(  208,000  :נכס מסים נדחים בתום שנה

    )000,96(  בניכוי נכס מסים נדחים בתחילת שנה

  112,000    הכנסות מסים נדחים לשנה

  
 בסך  העתידיניכויהכיוון שאומדן , הכנסות המסים הנדחים מוכרות במלואן ברווח או בהפסד

 563,000ת התגמול המצטברת בסך  מהוצאךנמו) 40,000*13 (520,000

)188,000+185,000+190,000.(  

  

  4שנה 

 )40,000*17*0.40=(  272,000  :נכס מסים נדחים בתום שנה

    )000,208(  בניכוי נכס מסים נדחים בתחילת שנה

  64,000    הכנסות מסים נדחים לשנה

      

  
  : ות בהון העצמי כדלקמןהכנסות המסים הנדחים מוכרות בחלקן ברווח או בהפסד ובחלקן ישיר

  עתידיה ניכויהאומדן 

)17*40,000 = (  680,000  

  

    563,000  הוצאת תגמול מצטברת

  117,000    ניכויעודף 

    64,000  הכנסות מסים נדחים לשנה

  עודף שיוכר ישירות בהון העצמי

)0.40*117,000= (  46,800  

  

  17,200    סכום שיוכר ברווח או בהפסד

  

  5 שנה

  ים נדחים הוצאות מס

  272,000  )ביטול של נכס מסים נדחים(

  

ביטול של (סכום שהוכר ישירות בהון העצמי 

הכנסות מסים נדחים מצטברות שהוכרו 

  46,800  )ישירות בהון העצמי

  

  225,200    סכום שיוכר ברווח או בהפסד

      

הכנסות מסים שוטפים בהתבסס על הערך 

הפנימי של האופציות במועד המימוש 

)0.40*20*40,000= (  320,000  

  

  סכום שיוכר ברווח או בהפסד

)0.40*563,000= (  225,200  

  

  94,800    סכום שיוכר ישירות בהון העצמי
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  סיכום

  

  יתרות  תנועות  

  מאזן  הון עצמי  דוח רווח והפסד  שנה

הוצאות   

שירותי 

  עובדים

הוצאות 

) הכנסות(

מסים 

  שוטפים 

הוצאות 

) הכנסות(

מסים 

  נדחים

כ "סה

הוצאות 

) הכנסות(

  מסים

נכס מסים   

  נדחים

  33,333  0  )33,333(  )33,333(  0  188,000  1שנה 

  96,000  0  )62,667(  )62,667(  0  185,000  2שנה 

  208,000  0  )112,000(  )112,000(  0  190,000  3שנה 

  272,000  )46,800(  )17,200(  )17,200(  0  0  4שנה 

  0  46,800  0  225,200  )225,200(  0  5שנה 

          )94,800(    

  0  )94,800(  )225,200(  0  )225,200(  563,000  כ"סה

  

      :כדלקמןשמט המשפט השני לתקן יו 89סעיף מ.      4ג

  ."ההשפעה המצטברת תחושב לאחר ניכוי השפעת המס"

  

      : ט כדלקמןמשנהלתקן יוסף סעיף '  לנספח ד36לסעיף .      5ג

 לתקן  ג68-א68תשלום מבוסס מניות בסעיפים , 2פר הפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי מס. ט

  .תשלום מבוסס מניות, 24הבינלאומי הוחלפה בהפניה לתקן חשבונאות מספר 
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  הענקהה מועד ה שלהגדר

) או צד אחר המספק שירותים דומים( שבו הישות והעובד מועדהענקה כמועד האת  זה מגדיר תקן .1

תנאי של  הבנה משותפת שכנגדצד ולישות להחל כאשר , ם להסדר תשלום מבוסס מניותימיסכמ

או מכשירים , נכסים אחרים, מזומן זכות לשכנגד לצד ניקה ההענקה הישות מעמועדב. ההסדר

כפופה כזו  הסכמה אם. אם יש כאלה, מוגדריםהבשלה  תנאיובלבד שהתקיימו , הוניים של הישות

  . שבו הושג האישורמועדההענקה יהיה ה מועד, ) על ידי בעלי המניות,דוגמהל(להליך אישור 

  

. להסדר תשלום מבוסס מניותמסכימים  כאשר שני הצדדים אוה ההענקה מועד,  לעילאמורכ .2

 הן הצעה והן ותת להיוכאשר המשמעות היא שחייב, נעשה שימוש במובן המקובל" הסכמה"במילה 

 מועד.  ההענקהמועד אינו  שבו צד אחד נותן הצעה לצד אחרמועדשה, מכאן. ל של אותה הצעהוביק

באופן  נותן שכנגדהצד , במקרים מסוימים. ההענקה הינו כאשר אותו צד אחר מקבל את ההצעה

 יתכן שההסכמה תהיה ,במקרים אחרים.  על ידי חתימה על חוזה,כגון, מפורש את הסכמתו להסדר

 לקיום הראיה, עם עובדיםתשלום מבוסס מניות  לגבי מספר רב של הסדרי כגון, משתמעת

  .שירותיםה ה של הספקתתחלה  א העובדים הישל תםהסכמ

  

 בנההתהיה להם נדרש ש, כדי ששני הצדדים יסכימו להסדר תשלום מבוסס מניות, נוסף לכך .3

בעוד שלגבי ,  מסויםמועדבהוסכמו לק מתנאי ההסדר חאם ,  כךמשום.  תנאי ההסדרשלמשותפת 

,  מאוחרמועד ההענקה יחול באותו מועד, ותר מאוחר ימועדהסכמה במושגת התנאים הנותרים 

אולם ,  להנפיק לעובד אופציות למניותמסכימה אם ישות ,דוגמהל.  הוסכמוכאשר כל התנאים

שלושה מתכנסת אחת לאשר ) Compensation committee (תגמולמחיר המימוש יקבע על ידי ועדת ה

  . אותה ועדה ההענקה יהיה כאשר מחיר המימוש יקבע על ידימועד, חודשים

  

, שלהם הוענקו המכשירים ההוניים,  לאחר שהעובדיםול ההענקה עשוי לחמועד, במקרים מסוימים .4

 אם הענקה של מכשירים הוניים כפופה לאישורו של ,דוגמהל.  שירותיהם לישותהספקתהחלו ב

 , שירותיהםהספקת מספר חודשים לאחר שהעובדים החלו בחול ההענקה עשוי למועד, בעל מניות

על , במצב זה. םתמהישות להכיר בשירותים עם קבלדורש  זה תקן. המתייחסים לאותה הענקה

 על ידי אמידה של ,דוגמהל( ההענקה מועדבשל המכשירים ההוניים הישות לאמוד את השווי ההוגן 

תקבלו ה ההכרה בשירותים שמטרתל, ) תקופת הדיווחבתוםהשווי ההוגן של המכשירים ההוניים 

 ל ההענקה עמועדנקבע ברגע ש.  ההענקהמועדלבין  התחלת השירותים מועדפה שבין  התקומהלךב

 שהתקבלו בגין השירותים והישות לתקן את האומדן המוקדם יותר כך שהסכומים שהוכר

  על השווי ההוגן של המכשירים ההוניים, בסופו של דבר,הענקה יהיו מבוססיםהמתייחסים לאותה 

  .במועד ההענקה
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  דה של עסקאות עם צדדים שאינם עובדים המדימועד

 אשר ,מספקים שירותים דומיםגם אינם אחרים העסקאות עם צדדים שאינם עובדים ובאשר ל .5

בהתאם , על הישות למדוד,  המוענקיםנמדדות בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים

 את מספק שכנגד הצד  אוסחורות את המקבלת שבו הישות מועד שווי הוגן בותוא, תקן ל13לסעיף 

  .השירות

  

על הישות למדוד את השווי ההוגן של ,  אחדמועדמתקבלים ביותר מאו השירותים  סחורותאם ה .6

.  או השירותיםסחורותההתקבלו  שבהם מועדים בכל אחד מהיםוענקמהמכשירים ההוניים ה

  .דמוע באותו שהתקבלו או השירותים סחורות התיישם אותו שווי הוגן במדידתהישות 

  

 שירותים באופן רצוף ישות קיבלה אם ,דוגמהל. קירובבמקרים מסוימים ניתן להשתמש ב, עם זאת .7

,  לא השתנה משמעותיתמחיר המניה שלהזו  תקופה מהלךוב,  תקופה של שלושה חודשיםמהלךב

 תשלושת החודשים באמידשל  התקופה מהלךבשל המניה  במחיר ממוצע השתמשלתוכל הישות 

  .יםוענקמל המכשירים ההוניים ההשווי ההוגן ש

  

  הסדרי מעבר

 להענקות אחרות של התקן דרישותאת הישות ליישם את ,  מחייבינואך א,  מעודדתקן ל54סעיף  .8

אם הישות נתנה גילוי , ) לתקן53בסעיף למעט אלו שהוגדרו ,  הענקות,היינו(מכשירים הוניים 

 מכשירים ,דוגמהל.  המדידהמועדדד בנמפי שכ, פומבי לשווי ההוגן של אותם מכשירים הוניים

,  הכספייםיה  בביאורים לדוחות,כללההישות הוניים כאלה כוללים מכשירים הוניים שלגביהם 

 הטיפול ,123מספר ) SFAS(ב בהתאם לתקן חשבונאות אמריקני "מידע שנדרש לגלותו בארה

  .)Accounting for Stock-Based Compensation ( מבוסס מניותתגמולהחשבונאי ב
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  דוגמאות

   המסולקות במכשירים הונייםעסקאות תשלום מבוסס מניות

נמדדות בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים ה, המסולקות במכשירים הונייםלעסקאות באשר  .9

 בחשבון יםובאמ ינםא, 8למעט תנאי שוק, בשלה שתנאי התקן ל19קובע סעיף , יםוענקמההוניים ה

לגבי , הענקהה מועד ,היינו(ות או האופציות למניות במועד המדידה  השווי ההוגן של המניתאמידב

 יםובאמ בשלהתנאי ה, במקום זאת).  המספקים שירותים דומיםואחריםעסקאות עם עובדים 

בעקבות התאמה  . סכום העסקהת התאמת מספר המכשירים ההוניים הכלול במדידעל ידיבחשבון 

 יםוענקממכשירים ההוניים הה ת תמורשהתקבלו  או שירותיםסחורותהסכום שיוכר בגין , זו

לא , על בסיס מצטברש, מכאן. בסופו של דבר, ובשילהאשר יתבסס על מספר המכשירים ההוניים 

 אינם יםוענקמ אם המכשירים ההוניים השהתקבלו או שירותים סחורותבגין כלשהו יוכר סכום 

, ת שירות מוגדרתתקופשל בהשלמת כ שכנגד הצד ,כגון, בשלהההתנאי עקב אי עמידה ב בשיליםמ

 ההענקה המותאמת מועדשיטה חשבונאית זו ידועה כשיטת . ביצוע תנאי קייםלא הצד שכנגד או ש

)modified grant date method( ,בקביעת סכום העסקה כלולים שמספר המכשירים ההוניים המאחר 

תאמה לשווי ההוגן של  הים מבצעיןאולם א, בשלהההתנאי של תוצאות המותאם כדי לשקף את 

 ואחריםלגבי עסקאות עם עובדים ( ההענקה מועדשווי הוגן זה נאמד ב. אותם מכשירים הוניים

הגדלות או הקטנות בשווי ההוגן של , לכן. ואינו מתוקן לאחר מכן) המספקים שירותים דומים

למעט ( סכום העסקה תקביעב חשבוןבלאחר מועד ההענקה אינו מובאות המכשירים ההוניים 

  בהענקה של מכשירים הונייםותבצעשה נובע משינוייםההתוספתי  השווי ההוגן תבהקשר למדיד

  ).לאחר מכן

  

 שהתקבלו או בשירותים סחורותהישות להכיר במ דורש תקן ל20סעיף , ו אלדרישותיישם כדי ל .10

ם בהתבסס על האומדן הזמין הטוב ביותר של מספר המכשירים ההוניי, ההבשלה תקופת מהלךב

במהלך תקופת תקבל האם מידע ש, במידת הצורך,  ומחייב אותה לתקן את האומדןבשילהצפוי לה

. אומדנים קודמיםמ הוא שונה בשיל מצביע על כך שמספר המכשירים ההוניים הצפוי להההבשלה

, הבשילומספר המכשירים ההוניים של  והאומדן כדי להשוותהישות מתקנת את  ,הבשלהבמועד ה

  ). בנוגע לתנאי שוק21 סעיף דרישותבכפוף ל(ר בסופו של דב

  

. בתום תקופה מוגדרת,  באותו זמןבשילותכל האופציות למניות מ, בדוגמאות המובאות להלן .11

 בחלקים בשילוישהוענקו יתכן שאופציות למניות או מכשירים הוניים אחרים ,  מסוימיםצביםבמ

 בשילואשר י,  אופציות למניות100 בהנחה שהוענקו לעובד ,דוגמהל. ההבשלהעל פני תקופת 

 את דרישותישם כדי לי.  אופציות למניות בתום כל שנה על פני ארבע השנים הבאות25 של חלקיםב

 חלק שלכל מאחר, ות למניותהענקה נפרדת של אופציכ כאמור חלקעל הישות לטפל בכל , תקןה

 שאורכה של תקופת מאחר( יהיה שונה חלקולכן השווי ההוגן של כל ,  שונההבשלהתקופת 

  ). הנובעים ממימוש האופציות,על העיתוי הסביר של תזרימי המזומנים, דוגמהל,  משפיעההבשלה

                                                      
  . לתקן21הכפופים לדרישות סעיף , הדיון בתנאי הבשלה אינו כולל תנאי שוק, בחלק הנותר של סעיף זה 8
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  1 דוגמה

  

  רקע

 ימשיך לעבודכל הענקה מותנית בכך שהעובד .  עובדיה500-  אופציות למניות לכל אחד מ100ישות מעניקה 

   .ח"ש 15 -בי ההוגן של כל אופציה למניה  השוואומדת אתהישות .  שלוש השנים הבאותמהלךבישות ב

  

 התקופה של מהלךב יעזבו מהעובדים 20%-שאומדת הישות , ממוצע משוקלל של הסתברותבהתבסס על 

  ).forfeit(שלוש שנים ולכן זכותם לאופציות למניות תחולט 

  

  שום דרישותיי

  1 תרחיש

  

בגין , בשלההת ה תקופמהלך בבאיםהבסכומים מכירה הישות , הערכות הישות יתממשו במדויקאם כל 

  .אופציות למניותה ת תמורשהתקבלושירותים 

  

 חישוב שנה
  גמולהוצאת ת

 לתקופה
  גמולהוצאת ת

 תצטברמ
  ח"ש  ח"ש    

 200,000 200,000   שניםx 1/3 ח"ש x 80% x 15 אופציות 50,000 1
)  שניםx 2/3 ח"ש x 80% x 15 אופציות 50,000( 2

 400,000 200,000  ח"ש 200,000פחות 
)  שניםx 3/3 ח"ש x 80% x 15 אופציות 50,000( 3

 600,000 200,000  ח"ש 400,000פחות 
  

  

    2 תרחיש

  

 תקופת מהלךאת אומדן סך כל העזיבות של עובדים במתקנת הישות . עזבו עובדים 20, 1 שנה מהלךב

 הישות . עובדים נוספים22 עזבו, 2 שנה מהלךב).  עובדים75 (15%-ל)  עובדים100 (20%- שנים מה שלוש

).  עובדים60 (12%- ל15%-השנים משלוש  תקופת מהלךאת אומדן סך כל העזיבות של עובדים במתקנת 

 מהלךלאופציות למניות באיבדו את זכותם  עובדים 57, כךפי ל. עובדים נוספים15עזבו , 3 שנה מהלךב

 x 100 עובדים 443(פציות למניות  או44,300הבשילו , ובתום השנה השלישית, השניםשלוש תקופת 

  .)אופציות לכל עובד
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 חישוב שנה
  גמולהוצאת ת

 לתקופה
  גמולהוצאת ת

 תמצטבר
  ח"ש  ח"ש    

 212,500 212,500   שניםx 1/3 ח"ש x 85% x 15 אופציות 50,000 1
)  שניםx 2/3 ח"ש x 88% x 15 אופציות 50,000( 2

 440,000 227,500  ח"ש 212,500פחות 
 664,500 224,500  ח"ש 440,000פחות ) ח"ש x 15 אופציות 44,300( 3
  

.  מוגדרתת שירותהאופציות למניות הוענקו תוך התניה שהעובדים ישלימו תקופ, 1 דוגמהב .12

 ביצועיעד בהשגת ת ימותנעשויה להיות גם אופציה למניה או מניה הענקה של  ,במקרים מסוימים

מניות להענקת את יישום התקן להענקת אופציות למניות או ממחישות  4- ו3 ,2דוגמאות . מוגדר

).  את יישום התקן לגביהם ממחישות6-  ו5דוגמאות אשר  ,למעט תנאי שוק (הכוללת תנאי ביצוע

 15סעיף . ביצועתנאי בכפוף למועד קיומו של אותו , משתנה ההבשלהאורכה של תקופת , 2 דוגמהב

בהתבסס על התוצאה הסבירה ,  הצפויהההבשלה תקופת משךהישות לאמוד את מ דורש תקןל

אם מידע שהתקבל לאחר מכן מצביע על , במידת הצורך, ולתקן אומדן זה, ביצועהביותר של תנאי 

  .אומדנים קודמיםמנה ו שההבשלה תקופת משך שסבירכך ש
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  2 דוגמה

  

   משתנהההבשלה אורכה של תקופת לפיו,  ביצועהענקה הכוללת תנאי

  

  רקע

להיות בתנאי שהעובדים ימשיכו , ם עובדי500-  מניות לכל אחד מ100מעניקה הישות , 1נה בתחילת ש

 - יגדלו ביותר מ אם רווחי הישות ,1 בתום שנה בשילוהמניות י. ההבשלה תקופת מהלך בישות במועסקים

; לשנה על פני תקופה של שנתייםבממוצע  13% -יגדלו ביותר מ אם רווחי הישות ,2בתום שנה ; 18%

. לשנה על פני התקופה של שלוש השניםבממוצע  10% -יגדלו ביותר מרווחי הישות אם  ,3ובתום שנה 

לא .  למחיר המניה במועד ההענקהשווהה, 1ח למניה בתחילת שנה " ש30 אהשווי ההוגן של המניות הו

  .שניםה התקופה של שלוש מהלךצפוי שיחולקו דיבידנדים ב

  

 שתמשך מגמת העלייה ברווחים מצפההישות . עזבו עובדים 30- ו14% - ב רווחי הישותוגדל, 1בתום שנה 

ממוצע על בסיס , מצפההישות . 2 בתום שנה בשילו שהמניות ימצפהולכן היא , 2בשיעור דומה בשנה 

כל ל מניות יבשילו 100 -ש מצפהולכן , 2 שנה מהלך ביעזבו עובדים נוספים 30-ש, משוקלל של הסתברות

  .2ם בתום שנה  עובדי440- אחד מ

  

 השנה מהלךב. 2 בתום שנה בשילותולכן המניות אינן מ,  בלבד10% -גדלו ברווחי הישות , 2בתום שנה 

בשיעור יגדלו וכי רווחי הישות , 3 שנה מהלך ביעזבו עובדים נוספים 25- שמצפההישות .  עובדים28 עזבו

  .לשנהבממוצע  10%ובכך יושג , 6%של לפחות 

  

בממוצע  10.67%חל גידול של , כתוצאה מכך .8% -גדלו ב עובדים ורווחי הישות 23 עזבו, 3בתום שנה 

  .3 מניות בתום שנה 100 עובדים קיבלו 419, לפיכך. לשנה

  

  יישום דרישות

 חישוב שנה
  גמולהוצאת ת

 לתקופה
  גמולהוצאת ת

 תמצטבר
  ח"ש  ח"ש    

 x 1/2   660,000 660,000 ח"ש x 30 מניות x 100 עובדים 440 1
  ) x 2/3 ח"ש x 30 מניות x 100 עובדים 417( 2

 834,000 174,000  ח"ש 660,000פחות 
  ) x 3/3 ח"ש x 30 מניות x 100 עובדים 419( 3

 1,257,000 423,000  ח"ש 834,000פחות 
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  א2דוגמה 

  

י לפיו אורכה של תקופת ההבשלה משתנה כאשר סבירות התקיימותו של תנא, הענקה הכוללת תנאי ביצוע

  הביצוע משתנה במהלך תקופת ההבשלה

  

  רקע

בתנאי שהעובדים ימשיכו להיות ,  עובדים500 -  מניות לכל אחד מ100מעניקה הישות , 1בתחילת שנה 

 - אם רווחי הישות יגדלו ביותר מ, 1המניות יבשילו בתום שנה . מועסקים בישות במהלך תקופת ההבשלה

;  בממוצע לשנה על פני תקופה של שנתיים13% -יותר מאם רווחי הישות יגדלו ב, 2בתום שנה ; 18%

.  בממוצע לשנה על פני התקופה של שלוש השנים10% -אם רווחי הישות יגדלו ביותר מ, 3ובתום שנה 

לא . השווה למחיר המניה במועד ההענקה, 1ח למניה בתחילת שנה " ש30השווי ההוגן של המניות הוא 

  .ופה של שלוש השניםצפוי שיחולקו דיבידנדים במהלך התק

  

הישות מצפה שתמשך מגמת העלייה ברווחים .  עובדים עזבו30- ו14% -גדלו רווחי הישות ב, 1בתום שנה 

על בסיס ממוצע , הישות מצפה. 2ולכן היא מצפה שהמניות יבשילו בתום שנה , 2בשיעור דומה בשנה 

 מניות יבשילו לכל 100 -לכן מצפה שו, 2 עובדים נוספים יעזבו במהלך שנה 30-ש, משוקלל של הסתברות

  .2 עובדים בתום שנה 440- אחד מ

  

במהלך השנה . 2ולכן המניות אינן מבשילות בתום שנה ,  בלבד10% -רווחי הישות גדלו ב, 2בתום שנה 

יגדלו בשיעור וכי רווחי הישות , 3 עובדים נוספים יעזבו במהלך שנה 25-הישות מצפה ש.  עובדים28עזבו 

  . בממוצע לשנה ולכן המניות לא יבשילו9% משמע ,3% -של כ

  

 בממוצע 10.67%חל גידול של , כתוצאה מכך. 8% - עובדים ורווחי הישות גדלו ב23עזבו , 3בתום שנה 

  .3 מניות בתום שנה 100 עובדים קיבלו 419, לפיכך. לשנה

  

  יישום דרישות

 חישוב שנה
  גמולהוצאת ת

 לתקופה
  גמולהוצאת ת

 תמצטבר
  ח"ש  ח"ש    

 x 1/2   660,000 660,000ח " שx 30 מניות x 100 עובדים 440 1
 0 )660,000(  1ביטול ההוצאה שהוכרה בשנה  2
 x 3/3 (  1,257,000 1,257,000ח " שx 30 מניות x 100 עובדים 419( 3
  

אם לא יוכר סכום כלשהו בגין סחורות או שירותים שהתקבלו ,  לתקן קובע כי על בסיס מצטבר19סעיף 

  .המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עקב אי עמידה בתנאי ההבשלה

שבתום השנה השנייה הישות מצפה כי לא תהיה עמידה בתנאי הביצוע ולכן המניות לא , לאור העובדה

  .1יש לבטל את ההוצאה שהוכרה בשנה , יבשילו
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  3 דוגמה

  

   משתנהיים מספר המכשירים ההונלפיו,  ביצועהענקה הכוללת תנאי

  

  רקע

 המועסקים במחלקת , עובדיה100-מעניקה אופציות למניות לכל אחד מ' ישות א, 1בתחילת שנה 

,  בישותלהיות מועסקיםבתנאי שהעובדים ימשיכו , 3 בתום שנה בשילוהאופציות למניות י. המכירות

המכירות של המוצר  היקףאם .  לפחותלשנהממוצע  5% -יגדל ב המכירות של מוצר מסוים היקף שתנאיוב

 היקףאם .  אופציות למניות100 כל אחד העובדים יקבל,  לשנה10%בין  ל5%יגדל בשיעור ממוצע של בין 

.  אופציות למניות200כל אחד העובדים יקבל ,  לשנה15%לבין  10%המכירות יגדל בשיעור ממוצע שבין 

  . אופציות למניות300עובדים יקבל כל אחד ה,  או יותר15% המכירות יגדל בשיעור ממוצע של היקףאם 

  

אומדת כן . ח לאופציה" ש20 -ב ההוגן של האופציות למניות אומדת את השווי' ישות א, במועד ההענקה

, מצפהולכן היא ,  לשנה15%בין  ל10% המכירות של המוצר יגדל בשיעור ממוצע שבין היקףש' ישות א

הישות , כמו כן.  אופציות למניות200 יבשילו, 3 ממשיך להיות מועסק בישות עד תום שנההשלכל עובד 

  .3 לפני תום שנה יעזבו מהעובדים 20%- ש ,ממוצע משוקלל של הסתברותעל בסיס  ,אומדת

  

. 3תום שנה עד  יעזבו עובדים 20 שמספר כולל של מצפה והישות עדיין עזבושבעה עובדים , 1בתום שנה 

מכירות . שניםהתקופה של שלוש ה מהלךועסקים ב עובדים ימשיכו להיות מ80-שמצפה ישות ה ,לכן

  . הבאותיםתינשה מהלךימשך ביגידול זה שיעור  שמצפה והישות 12% -ב והמוצר גדל

  

בשלב זה . 12- עד כה מגיע לעזבווהמספר הכולל של עובדים ש, עזבוחמישה עובדים נוספים , 2בתום שנה 

 יעזבו עובדים 15שמספר כולל של אומדת לכן היא ו, 3 במהלך שנה יעזבו עובדים 3 שרק עוד מצפההישות 

במכירות המוצר חל גידול של .  עובדים ימשיכו בשירותם בישות85- ולכן צפוי ש,  שלוש השניםמהלךב

צפה מבשלב זה הישות .  השנתיים עד להיוםמהלך בממוצע במכירות ב15%דבר המביא לגידול של , 18%

שכל אחד מעובדי  מצפהולכן היא ,  שנים3 התקופה של מהלך או יותר ב15%- שהמכירות יגיעו בממוצע ל

  .3 אופציות למניות בתום שנה 300המכירות יקבל 

  

 86 ותרוונ,  התקופה של שלוש השניםמהלך בעזבו עובדים 14, לכן.  שני עובדים נוספיםעזבו 3בתום שנה 

 86-כל אחד מ,  כךםמשו.  שלוש השניםמהלךבבממוצע לשנה  16% -  בומכירות הישות גדל. עובדים

  . אופציות למניות300קבל מהעובדים 
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  יישום דרישות

 חישוב שנה
  גמולהוצאת ת

 לתקופה
  גמולהוצאת ת

 תמצטבר
  ח"ש  ח"ש    

 ח"ש x 20 אופציות x 200 עובדים 80 1

x 1/3   

  

106,667 
  

106,667 

 ח"ש x 20 אופציות x 300 עובדים 85( 2

x 2/3 ( 340,000 233,333  ח"ש 106,667פחות 
 ח"ש x 20 אופציות x 300 עובדים 86( 3

x 3/3 ( 516,000 176,000  ח"ש 340,000פחות 
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  4 דוגמה

  

   משתנה מחיר המימושלפיו, ביצועהענקה הכוללת תנאי 

  

  רקע

 להיות מועסקבתנאי שהמנהל ימשיך ,  אופציות למניות למנהל בכיר10,000עניקה ישות מ 1בתחילת שנה 

ו גדל אם רווחי הישות י,ח"ש 30 -רד לומחיר המימוש י. ח"ש 40 אמחיר המימוש הו. 3בישות עד תום שנה 

  .שניםה תקופת שלוש מהלךלשנה בבממוצע  10% - לפחות ב

  

 -ב, ח"ש 30 הןמימוש שלהשמחיר ,  ההוגן של האופציות למניותאומדת את השוויהישות , במועד ההענקה

השווי ההוגן של האופציות למניות את אומדת הישות , ח"ש 40 היהאם מחיר המימוש י.  לאופציהח"ש 16

  . לאופציהח"ש 12 -ב

  

 מהלך שהרווחים ימשיכו לגדול בשיעור זה במצפהוהישות , 12% -בגדלו רווחי הישות , 1 שנה מהלךב

אופציות מחיר המימוש של הולכן ,  שיעד הרווחיות אכן יושגמצפההישות ,  כךמשום. ים הבאותתיהשנ

  .ח"ש 30ה למניות יהי

  

  . שיעד הרווחיות יושגשיכה לצפותמוהישות , 13% - רווחי הישות גדלו ב, 2 שנה מהלךב

  

 תקופת השלים המנהל . ולכן יעד הרווחיות לא הושג,  בלבד3% - רווחי הישות גדלו ב, 3 שנה מהלךב

מחיר ,  שיעד הרווחיות לא הושגמאחר.  מילא אחר תנאי תקופת השירותלכןו,  שלוש שניםשלשירות 

  .ח"ש 40הוא  הבשילו אופציות למניות ש10,000המימוש של 

  

  יישום דרישות

ההשפעה של אותו תנאי ,  שאינו תנאי שוקביצוע בכפוף לתוצאות של תנאי משתנהמאחר שמחיר המימוש 

 30 והאפשרות שמחיר המימוש עשוי להיות ח"ש 40 האפשרות שמחיר המימוש עשוי להיות ,היינו (ביצוע

, במקום זאת.  ההענקהמועדהשווי ההוגן של האופציות למניות באמידת ינה מובאת בחשבון בא) ח"ש

 מחיר מימוש ,היינו (תרחיש ההענקה לפי כל מועדהישות אומדת את השווי ההוגן של האופציות למניות ב

ת  את סכום העסקה כדי לשקף את התוצאונתתקמובסופו של דבר ) ח"ש 30 ומחיר מימוש של ח"ש 40של 

  . להלןמחשכמו, ביצועשל אותו תנאי 
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 חישוב שנה
  גמולהוצאת ת

 לתקופה
  גמולהוצאת ת

 תמצטבר
  ח"ש  ח"ש    

 x 1/3   53,333 53,333 ח"ש x 16 אופציות 10,000 1
 53,333פחות ) x 2/3 ח"ש x 16 אופציות 10,000( 2

 106,667 53,334  ח"ש
פחות ) x 3/3 ח"ש x 12 אופציות 10,000( 3

 120,000 13,333  ח"ש 106,667
  

  

 יכולתאו  (הבשלה ההותנתה הםפי מניה שעליעד של כגון מחיר , תנאי שוקש דורש תקן ל21סעיף  .13

באשר  ,לפיכך. יםוענקמ השווי ההוגן של המכשירים ההוניים התאמידב בחשבון ובאיו, )מימושה

 שהתקבלוותים  או בשירסחורות בהכירמהישות , ם תנאי שוקעלהענקה של מכשירים הוניים 

 אשר ממשיך , מעובדשהתקבלו שירותים ,כגון(אחרים הבשלה  אשר עמד בכל תנאי ה,שכנגדצד המ

מחישה  מ5 דוגמה. ללא קשר לקיום תנאי שוק זה, ) תקופת שירות מוגדרתמהלךבעבודתו בישות ב

  .ו אלאת דרישות
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  5 דוגמה

  

   תנאי שוקעםהענקה 

  

  רקע

בתנאי שהמנהל ימשיך להיות מועסק ,  אופציות למניות10,000הל בכיר מעניקה למנישות , 1בתחילת שנה 

-אלא אם מחיר המניה עלה מ, אינן ניתנות למימושהאופציות למניות ,  זאתלמרות. 3ישות עד תום שנה ב

 בתום ח"ש 65אם מחיר המניה עולה על . 3 בתום שנה ח"ש 65חיר העולה על  למ1 בתחילת שנה ח"ש 50

  .10תום שנה עד , היינו,  שבע השנים הבאותמהלךבכל עת בניתנות למימוש  למניות האופציות, 3שנה 

  

אשר מביא בחשבון את האפשרות שמחיר המניה , ותתמחור אופציהבינומי למודל את ההישות מיישמת 

ואת האפשרות שמחיר המניה ) האופציות למניותניתן יהיה לממש את  ןכלו (3 בתום שנה ח"ש 65יעלה על 

אומדת את השווי ההוגן של הישות ). יחולטוהאופציות ועקב כך  (3 בתום שנה ח"ש 65לה על לא יע

  . לאופציהח"ש 24-ם תנאי שוק זה בהאופציות למניות ע

  

  יישום דרישות

תנאי  אשר עמד בכל ,שכנגדצד ה משהתקבלוהישות להכיר בשירותים מ דורש תקן ל21 שסעיף מאחר

 תקופת השירות מהלךבבישות מעובד אשר ממשיך בעבודתו שהתקבלו  שירותים ,כגון(האחרים ההבשלה 

.  או לא הושגהיעד של המניהמחיר אם הושג זה משנה אין ,  זהתנאי שוקללא קשר לקיום , )המוגדרת

 השווי ההוגן של תבחשבון באמידהובאה כבר המניה לא יושג היעד של האפשרות שיתכן שמחיר 

 שהמנהל ישלים תקופת שירות בת שלוש מצפהאם הישות ,  כךמשום. האופציות למניות במועד ההענקה

  :3-ו, 2, 1תכיר הישות בסכומים הבאים בשנים , והמנהל אכן עשה זאת, שנים

  

 חישוב שנה
 גמולהוצאת ת

 לתקופה
גמול הוצאת ת

 תמצטבר
  ח"ש  ח"ש    

 x 1/3   80,000 80,000 ח"ש x 24 אופציות 10,000 1
  פחות ) x 2/3 ח"ש x 24 אופציות 10,000( 2

 160,000 80,000  ח"ש 80,000
 240,000 80,000  ח"ש 160,000פחות ) ח"ש x 24 אופציות 10,000( 3
  

 עזבאם המנהל ,  זאתלמרות. תוצאה של תנאי השוקללא קשר ל ,סכומים אלה מוכרים,  לעילאמורכ

כך הסיבה ל). 3או שנה  (2ה בשניבוטל ) 2ושנה  (1 שנה מהלךסכום שהוכר בה, )3או שנה  (2 שנה מהלךב

 השווי ההוגן של האופציות למניות ת בחשבון באמידהובאלא , בניגוד לתנאי השוק,  שתנאי השירותאהי

 כך שיבוסס , בחשבון בדרך של התאמת סכום העסקההובאתנאי השירות , במקום זאת. במועד ההענקה

  .תקן ל20- ו19אם לסעיפים  בהת,בסופו של דבר, מבשיליםעל מספר המכשירים ההוניים אשר 
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,  זאתלמרות. ההבשלההתוצאה של תנאי השוק לא הביאה לשינוי באורכה של תקופת , 5 דוגמהב .14

 לתקן דורש 15סעיף , אם למועד קיומו של תנאי הביצוע משתנה בהתהבשלהאם אורך תקופת ה

 יתקבלו מכשירים ההוניים שהוענקוה ת תמורלספקהעובדים על הישות להניח שהשירותים שמ

 הבשלה לאמוד את אורכה של תקופת הנדרשתהישות .  הצפויההבשלה תקופת המהלךב, בעתיד

 ביצועאם תנאי ה. ביצועבהתבסס על התוצאה הסבירה ביותר של תנאי ה, הצפויה במועד ההענקה

 ו עקבי עם ההנחות ששימשההיי הצפויה ההבשלהאומדן אורכה של תקופת , הוא תנאי שוק

 מחישה מ6 דוגמה. והוא לא יתוקן לאחר מכן, ההוגן של האופציות למניות שהוענקו השווי תאמידל

  .ודרישות אל
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  6 דוגמה

  

  הבשלהתקופת הלפיו משתנה אורך ש,  תנאי שוקעםהענקה 

  

  רקע

 לכל אחד מעשרת יםשנ 10הוא  שאורך חייהן אופציות למניות 10,000 מעניקה ישות ,1בתחילת שנה 

חיר המניה של ממימוש באופן מיידי אם יהיו ניתנות ל ובשילופציות למניות יהאו. המנהלים הבכירים

היעד של יושג מחיר שבתנאי שהמנהל ימשיך בשירותו בישות עד , ח"ש 70-  לח"ש 50- מיעלה הישות 

  .המניה

  

של מחיר היעד מביא בחשבון את האפשרות שה, ותתמחור אופציבינומי למודל הההישות מיישמת את 

אומדת את הישות . יעד לא יושגהואת האפשרות ש,  שנות החיים של האופציות10 מהלך בהמניה יושג

תמחור ל למודל אםבהת.  לאופציהח"ש 25 -בבמועד ההענקה למניות  ההוגן של האופציות השווי

במלים .  הוא חמש שניםים האפשריבשלהההתאריכי השכיח של התפלגות קבעה הישות ש, ותאופצי

מחיר היעד של א שיהתוצאה הסבירה ביותר של תנאי השוק ה, וצאות האפשריותמתוך כל הת, אחרות

הישות גם . חמש שניםב הצפויה ההבשלהתקופת את אומדת הישות ,  כךמשום. 5 יושג בתום שנה המניה

 אופציות 10,000( אופציות למניות 80,000- שמצפההיא ולכן , 5תום שנה עד  יעזבוששני מנהלים אומדת 

  .5 בתום שנה בשילוי)  מנהלים8 לכפולמניות 

  

, זאתלמרות . 5תום שנה עד  שני מנהלים יעזבו שבסך הכל אמודהישות ממשיכה ל, 4-1 השנים מהלךב

. 6ושג בתום שנה מ מחיר היעד של המניה. 5-  ו4, 3אחד בכל אחת השנים ,  שלושה מנהליםעזבובסך הכל 

  .המניהד של היעמחיר הושג לפני ש, 6 שנה מהלךבנוסף עזב מנהל 

  

  יישום דרישות

 שנאמדהכפי ,  הצפויהההבשלה על פני תקופת שהתקבלוהישות להכיר בשירותים מ דורש תקן ל15סעיף 

 שהתקבלוהישות מכירה בשירותים ,  כךמשום. לא לתקן אומדן זההישות שמ דורשכן ו, במועד ההענקה

 אופציות למניות 70,000 על ,של דבר בסופו ,סכום העסקה מבוסס, לכן. 5-1מהמנהלים על פני השנים 

למרות שמנהל ). 5תום שנה בישות עד  בשירות המשיכו אשר , מנהלים7 ל אופציות למניות כפו10,000(

 הבשלה שהמנהל השלים כבר את תקופת המאחר,  התאמהין מבוצעת כלא, 6 שנה מהלך בנוסף עזב

  :5-1נים הישות מכירה בסכומים הבאים בש, כךפיל.  שנים5הצפויה של 
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 חישוב שנה
גמול הוצאת ת

 לתקופה
גמול הוצאת ת

 תמצטבר

  ח"ש  ח"ש  

  x 1/5 400,000  400,000 ח"ש x 25 אופציות 80,000 1

פחות ) x 2/5ח " שx 25 אופציות 80,000(  2

  ח" ש400,000

400,000  800,000  

פחות ) x 3/5ח " שx 25 אופציות 80,000(  3

  ח" ש800,000

  

400,000  

  

1,200,000  

פחות ) x 4/5ח " שx 25 אופציות 80,000(  4

  ח" ש1,200,000

  

400,000  

  

1,600,000  

 1,600,000פחות ) ח" שx 25 אופציות 70,000(  5

  1,750,000  150,000  ח"ש

  

  

 שאופציה  את הדרישות החלות במקרהמפרטים תקן ל44ב-42בסעיפים ולתקן  29-26סעיפים  .15

).  באופן אחרנה את תנאי הסדר תשלום מבוסס מניותאו שהישות מש(למניה מתומחרת מחדש 

  .ו חלק מדרישות אלמחישות מ9-7דוגמאות 
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  7 דוגמה

  

  הענקה של אופציות למניות אשר מתומחרות מחדש לאחר מכן

  

  רקע 

כל הענקה מותנית בכך .  עובדיה500 - אופציות למניות לכל אחד מ100ישות מעניקה , 1בתחילת שנה 

 ההוגן של כל אומדת את השוויהישות .  שלוש השנים הבאותמהלך להיות מועסק בישות בשהעובד ימשיך

  הישות , ממוצע משוקלל של הסתברותבהתבסס על . ח"ש 15 - באופציה 

  .שנים ולכן זכותם לאופציות למניות תחולטה התקופה של שלוש מהלך ביעזבו עובדים 100-שאומדת 

,  ירדמחיר המניה של הישות, 1י לקראת תום שנה כהנח ,  כמו כן.1 שנה מהלך בעזבו עובדים 40כי הנח 

 בשילו י, שתומחרו מחדש, האופציות למניות שלה וכי אותן אופציות למניותאת מחדש תחרתמ משותיהו

 עובדים 110כל הולכן סך , 3- ו2 השנים מהלך ביעזבו עובדים נוספים 70-שאומדת הישות . 3בתום שנה 

והישות ,  עובדים נוספים35עזבו , 2 שנה מהלךב. שניםה של שלוש הבשלה תקופת העל פניצפויים לעזוב 

ל פני תקופת  עובדים צפויים לעזוב ע105כל הכך שסך , 3 שנה מהלך ביעזבו עובדים נוספים 30-שאומדת 

 עזבו עובדים 103כל הולכן סך ,  עובדים28 בסך הכל עזבו, 3 שנה מהלךב. שניםה של שלוש הבשלהה

  . 3בתום שנה בשילו האופציות למניות ה,  העובדים הנותרים397לגבי . הבשלה תקופת המהלךב

  

 ,היינו (ה שהוענקת מקוריה למניההשווי ההוגן של כל אופצי, במועד התמחור מחדש, כיאומדת הישות 

  שתומחרה מחדש, וכי השווי ההוגן של כל אופציה למניהח"ש 5הוא ) לפני שהובא בחשבון התמחור מחדש

  .ח"ש 8הוא 

  

  יישום דרישות

של הסדר הכולל שווי ההוגן את ה גדילים המ,הישות להכיר בהשפעות של שינוייםמ דורש תקן ל27סעיף 

 השווי ההוגן של אתל יאם השינוי מגד.  באופן אחרעובדמיטיבים עם התשלום מבוסס מניות או שהם 

השינוי כשהם נמדדים מייד לפני , )ושעל ידי הקטנת מחיר המימ, כגון(המכשירים ההוניים שהוענקו 

 ההפרש בין השווי ,היינו(שהוענק התוספתי הישות לכלול את השווי ההוגן מ דורש) א(43בסעיף , יוולאחר

 נאמדיםכאשר שניהם ,  לבין השווי ההוגן של המכשיר ההוני המקוריששונהההוגן של המכשיר ההוני 

ם א. מכשירים ההוניים שהוענקוה ת תמורשהתקבלותים וכר בגין שירומ הסכום התבמדיד)  השינוימועדב

יכלל במדידה של הסכום ישהוענק התוספתי השווי ההוגן , הבשלה תקופת המהלךהשינוי מתרחש ב

 שבו המכשירים ההוניים מועד השינוי ועד למועד על פני התקופה משהתקבלושירותים הוכר בגין מה

 במועד וי ההוגן של המכשירים ההוניים המקורייםסכום המבוסס על השוה תוספתב, בשילים מששונו

  .הבשלה המקוריתתקופת היתרת מוכר על פני ה, ההענקה

  

 יםתינשהסכום זה יוכר על פני ). ח"ש 5 פחות ח"ש 8( לאופציה למניה ח"ש 3 א הויהתוספתשווי ה

בסך ורית המקשל האופציה שווי גמול המבוססות על הת התיחד עם הוצא, ההבשלה תקופת שלהנותרות 

  .ח"ש 15

  : הם כדלקמן3-1הסכומים המוכרים בשנים 
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 חישוב שנה
גמול הוצאת ת

 לתקופה
גמול הוצאת ת

 תמצטבר

  ח"ש  ח"ש  

 x 15 אופציות x 100עובדים ) 110 פחות 500( 1

  x 1/3  195,000  195,000 ח"ש

 15 (x אופציות x 100עובדים ) 105 פחות 500(  2

  454,250  259,250  ח"ש 195,000ת פחו)  ½x  ח"ש x 2/3 + 3 ח"ש

   x 100עובדים ) 103 פחות 500(  3

  פחות ) ח"ש 3 + ח"ש x) 15אופציות 

  714,600  260,350  ח"ש 454,250
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  8 דוגמה

  

   שחל בו שינוי לאחר מכןבשלה תנאי העםהענקה של אופציות למניות 

  

  רקע 

בתנאי שהעובד ,  מצוות המכירות שלהעובדל  אופציות למניות לכ1,000מעניקה ישות , 1בתחילת שנה 

 יחידות של מוצר 50,000 ימכור מעל מכירותושצוות ה,  שלוש שניםמהלךימשיך להיות מועסק בישות ב

 לכל אופציה ח"ש 15 אהשווי ההוגן של האופציות למניות הו. שניםהשלוש של  התקופהמסוים על פני 

  . ההענקהמועדב

מכרה הישות , 3לקראת תום שנה .  יחידות100,000- ת יעד המכירות להגדילה הישות א, 2 שנה מהלךב

 המכירות המשיכו להיות מועסקים  עובדים מתוך צוות12. חולטווהאופציות למניות ,  יחידות55,000

  .שלוש השניםשל  הבישות בתקופ

  

  יישום דרישות

 מהלך בשהתקבלורותים שהישות תכיר בשי,  שאינו תנאי שוקביצועלגבי תנאי , דורש תקן ל20סעיף 

 בשיל בהתבסס על האומדן הזמין הטוב ביותר של מספר המכשירים ההוניים הצפויים להההבשלהתקופת 

אם מידע שהתקבל לאחר מכן מצביע על כך שמספר המכשירים ההוניים , צורךבמידת ה,  זהתקן אומדןלו

 ותשוולה דיאת האומדן כמתקנת הישות , הבשלהבמועד ה.  שונה מאומדנים קודמיםבשילהצפוי לה

ללא קשר , דורש תקן ל27סעיף , עם זאת. בסופו של דבר, הבשילומספר המכשירים ההוניים אשר ל

סילוק של אותה הענקה לביטול או לאו ,  הוענקו המכשירים ההונייםפיהםשינויים כלשהם בתנאים שלל

מדדים לפי השווי ההוגן של כשהם נ, שהתקבלוכיר בשירותים משיך להשהישות ת, של מכשירים הוניים

עקב אי  בשיליםאינם מאלה אלא אם כן מכשירים הוניים ,  במועד ההענקההמכשירים ההוניים שהוענקו

אם , מציין כי) ג(44סעיף ב, נוסף לכך.  במועד ההענקההוגדרש) למעט תנאי שוק( הבשלהתנאי עמידה ב

הישות לא תביא בחשבון את תנאי , ובדעמיטיבה עם השאינה כזו  בדרך בשלההה תנאי הישות משנה את

     .תקן ל21-19סעיפים שב דרישותהביישום ששונו  בשלההה

  

דבר , בשילושהאופציות למניות ינמוכה יותר  גרם לסבירות ביצוע שהשינוי בתנאי המאחר, בהתאם לכך

ם  ההכרה בשירותיבעת ששונה ביצועהישות לא תביא בחשבון את תנאי ה, עובדשאינו מיטיב עם ה

שנים השלוש של  התקופה על פני שהתקבלו ממשיכה להכיר בשירותים שותהי, במקום זאת. שהתקבלו

 בסך תהוצאת תגמול מצטבר בהכירמהישות , בסופו של דבר, לכן. המקורייםההבשלה בהתבסס על תנאי 

  ). ח"ש X 15 אופציות X 1,000 עובדים 12(שנים ה שלוש ה שלתקופה על פני ח"ש 180,000

  

מגדילה את מספר שנות היתה הישות , ביצועבמקום לשנות את יעד ה, ה תוצאה היתה מתקבלת אםאות

רם ו ששינוי כזה גמאחר. משלוש שנים לעשר שנים, בשילוהנדרשות בכדי שהאופציות למניות י ,השירות

 הישות לא תביא, עובדיםמיטיב עם ה אינודבר ש, סבירות נמוכה יותר שהאופציות למניות יבשילול

 הכירשות מהי, במקום זאת. שהתקבלו בעת ההכרה בשירותים ששונהבחשבון את תנאי השירות 

 המקורית של ההבשלה העובדים שהמשיכו בשירותם בישות על פני תקופת 12 -  משהתקבלובשירותים 

  .שלוש שנים
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  תשלוםתישות למדוד עסקמה דורששבהם התקן , במקרים נדירים בלבד, כידורש  תקן ל24סעיף  .16

בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים המסולקת במכשירים הוניים ניות ממבוסס 

 המדידה המוגדר מועדהוגן בהשווי ה את  מהימן באופן אמודאך הישות אינה מסוגלת ל, שהוענקו

מדוד את העסקה תוך שימוש ת , במקום זאת,הישות, ) לגבי עסקאות עם עובדים, הענקהמועד כגון(

 כולל גם דרישות 24סעיף . )intrinsic value measurement method ( פנימישוויה של בשיטת מדיד

  .ו דרישות אלמחישה להלן מדוגמהה. באשר לאופן יישום שיטה זו
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    9דוגמה 

  

  עם חלופת תשלום במזומן שהוספה לאחר מכן, הענקה של מניות

  

  רקע

בתנאי שהוא , למנהל בכיר, ח למניה" ש33גן הוא ששווים הו,  מניות10,000העניקה ישות , 1בתחילת שנה 

  ירד מחיר המניה , 2בתום שנה . ישלים תקופת שירות של שלוש שנים

לפיה יוכל המנהל לבחור , הוסיפה הישות להענקה חלופת תשלום במזומן, באותו מועד. ח למניה" ש25-ל

מחיר המניה . ת במועד ההבשלה מניו10,000 מניות או מזומן בסכום השווה לשווי של 10,000אם לקבל 

  .ח במועד ההבשלה" ש22הוא 

  

  יישום דרישות

, ללא קשר לשינויים כלשהם לתנאים שלפיהם הוענקו המכשירים ההוניים,  לתקן דורש מהישות27סעיף 

להמשיך להכיר בשירותים שהתקבלו כשהם , או לביטול או לסילוק של אותה הענקה של מכשירים הוניים

אלא אם כן מכשירים הוניים , וי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו במועד ההענקהנמדדים לפי השו

, לפיכך. שהוגדר במועד ההענקה) למעט תנאי שוק(תנאי הבשלה עקב אי עמידה באלה אינם מבשילים 

בהתבסס על השווי ההוגן של , הישות מכירה בשירותים שהתקבלו על פני התקופה של שלוש השנים

  .ד ההענקההמניות במוע

  

  .  יוצרת מחויבות לסילוק במזומן2ההוספה של חלופת התשלום במזומן בתום שנה , בנוסף לכך

  

אשר משנה , בתקן אין התייחסות מפורשת למקרה של שינוי בתנאים שלפיהם הוענקו המכשירים ההוניים

יהיה  הטיפולי שינובעת ההחלטה על ה. את סיווג העסקה לעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן

, לאחר מכן.  לגבי שינויים בתנאים שלפיהם הוענקו מכשירים הוניים29-26בהתאם להוראות סעיפים 

הטיפול בעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן לאחר מכן יהיה בהתאם להוראות התקן באשר 

   ).33-30סעיפים (לעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן 

  

, ) לתקן33-30סעיפים (ות באשר לעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן בהתאם לדריש

בהתבסס על השווי ההוגן של המניות במועד , הישות מכירה בהתחייבות לסילוק במזומן במועד השינוי

הישות מודדת מחדש את השווי ההוגן של , נוסף לכך. השינוי והמידה שבה השירותים המוגדרים התקבלו

כאשר שינויים כלשהם בשווי ההוגן מוכרים ברווח או , ת בכל מועד דיווח ובמועד הסילוקההתחייבו

  :הישות מכירה בסכומים להלן, לכן. בהפסד לתקופה



  
  
  

63

  

 התחייבות הון עצמי הוצאה חישוב שנה

 ח"ש ח"ש ח"ש  

       :הוצאת תגמול לשנה 1

    x 1/3  110,000  110,000ח " שx 33 מניות 10,000  

        :הוצאת תגמול לשנה  2

        )x 2/3ח " שx 33 מניות 10,000(  

    110,000  110,000  ח" ש110,000פחות   

  סיווג מחדש של הון עצמי   

  :להתחייבויות

      

  x 2/3    )166,667(  166,667ח " שx  25 מניות 10,000  

        :הוצאת תגמול לשנה  3

        )x 3/3ח " שx 33 מניות 10,000(  

  *83,333  *26,667  110,000  ח" ש220,000פחות   

        התאמת התחייבות לשווי הוגן  

        :לתום שנה  

        )ח" ש83,333+ ח " ש166,667(  

  )30,000(    )30,000(  ) מניותx 10,000ח " ש22(פחות   

  220,000  80,000  300,000  סך הכל  

  

  

של ההתחייבות בהתבסס על השווי ההוגן של כדי להציג את השליש הסופי , הון עצמיבין הקצאה בין התחייבויות ל  *
 .המניות במועד השינוי
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   10 דוגמה

  

   הפנימי שווי המטופלת בדרך של יישום שיטת ה,הענקה של אופציות למניות

  

  רקע

 בתום שנה יבשילוהאופציות למניות .  עובדים50- אופציות למניות ל1,000מעניקה ישות , 1בתחילת שנה 

מחיר . יםאופציות למניות עשר שנאורך חיי ה.  להיות מועסקים עד אזכוימשיבתנאי שהעובדים , 3

  . במועד ההענקהח"ש 60 אהוגם  ומחיר המניה של הישות ח"ש 60 אהמימוש הו

  

 את השווי ההוגן של  מהימן באופן אמודהישות מגיעה למסקנה שאין ביכולתה ל, במועד ההענקה

  .האופציות למניות שהוענקו

  

. 3- ו2 השנים מהלך ביעזבוששבעה עובדים נוספים אומדת  והישות עזבושה עובדים שלו, 1בתום שנה 

  .בשילו מהאופציות למניות י80%-שאומדת הישות , לפיכך

  

 תיקנה הישות את האומדן שלה לגבי מספר האופציות למניות לפיכךו, 2 שנה מהלך בעזבושני עובדים 

  .86%-  לבשילו שימצפהשהיא 

  

  .3 בתום שנה בשילו אופציות למניות ה43,000, ןכל. 3 שנה הלךמ בעזבושני עובדים 

  

 10-4 השנים מהלךומספר האופציות למניות שמומשו ב, 10-1שנים ה מהלךמחיר המניה של הישות ב

  . מומשו כולן בתום אותה שנה, שנה מסוימתמהלך שמומשו ב,אופציות למניות.  להלןה בטבליםמובא

  

 מספר האופציות למניות  

 שנהשמומשו בתום  שנהמחיר המניה בתום  שנה
1  63  0  

2  65  0  

3  75  0  

4  88  6,000  

5  100  8,000  

6  90  5,000  

7  96  9,000  

8  105  8,000  

9  108  5,000  

10  115  2,000  
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  יישום דרישות

  :10-1 הישות מכירה בסכומים הבאים בשנים, תקן ל24בהתאם לסעיף 

הוצאות  חישוב שנה

 לתקופה
 הוצאות

 מצטברות

 ח"ש ח"ש  

  40,000  40,000   שניםx 1/3) ח"ש 60 פחות ח"ש x 80% x) 63 אופציות 50,000 1

 שנים X 2/3) ח"ש 60 פחות ח"ש x 86% x) 65 אופציות 50,000  2

  ח"ש 40,000פחות 

  

103,333  

  

143,333  

  645,000  501,667  ח"ש 143,333פחות ) ח"ש 60 פחות ח"ש X) 75 אופציות 43,000  3

   X אופציות קיימות במחזור ליום המאזן 37,000  4

   x אופציות שמומשו 6,000 + )ח"ש 75 פחות ח"ש 88(

  )ח"ש 75 פחות ח"ש 88(

  

559,000  

  

1,204,000  

   X  אופציות קיימות במחזור ליום המאזן 29,000  5

   אופציות8,000) + ח" ש88ח פחות " ש100(

  1,648,000  444,000 )ח"ש 88 פחות ח"ש x) 100שמומשו 

   x אופציות קיימות במחזור ליום המאזן 24,000  6

   xשמומשו  אופציות 5,000) + ח" ש100ח פחות " ש90(

  1,358,000  )290,000(  )ח"ש 100 פחות ח"ש 90(

      x   ליום המאזןקיימות במחזור אופציות 15,000  7

       אופציות9,000) + ח"ש 90 פחות ח"ש 96(  

  1,502,000  144,000  )ח"ש 90 פחות ח"ש x )96שמומשו   

      x ליום המאזן קיימות במחזור אופציות 7,000  8

       אופציות8,000) + ח"ש 96 פחות ח"ש 105(  

  1,637,000  135,000  )ח"ש 96 פחות ח"ש x) 105שמומשו   

      x ליום המאזן קיימות במחזור אופציות 2,000  9

  ות  אופצי5,000) + ח"ש 105 פחות ח"ש 108(  

  ) ח"ש 105 פחות ח"ש x) 108שמומשו 

  

21,000  

  

1,658,000  

  1,672,000  14,000  )ח" ש108ח פחות " שx) 115 אופציות שמומשו 2,000  10

 
 להלן דוגמהה. מניות ואופציות למניות לעובדיםשל קיימים סוגים שונים רבים של תוכניות  .17

, אופן כלליב. רכישת מניות לעובדיםתוכנית ,  לסוג מסוים של תוכניתתקןה את יישום מחישהמ

. בהנחההזדמנות לרכוש את מניות הישות מספקת לעובדים תוכנית רכישת מניות לעובדים 

, הווה אומר.  ממדינה למדינה שונים, שלפיהם פועלות תוכניות רכישת מניות לעובדים,התנאים

 גם אלא שיש, לעובדים מניות ואופציות למניות לש לא רק סוגים שונים רבים של תוכניות שיש

 את ממחישה להלן דוגמהה,  כךמשום. סוגים שונים רבים של תוכניות רכישת מניות לעובדים

 .לרכישת מניות על ידי עובדיםאחת  לגבי תוכנית ספציפית תקןהיישום 
  



  
  
  

66

  11 דוגמה

  

  תוכנית רכישת מניות לעובדים

  

  רקע

לעובדים יש .  לעובדיםוכנית רכישת מניות עובדיה את ההזדמנות להשתתף בת1,000כל מציעה לישות 

העובדים זכאי כל אחד , תנאי התוכניתל בהתאם.  של שבועיים כדי להחליט אם לקבל את ההצעהפרק זמן

 ממחיר השוק של מניות הישות 20% -נמוך ב  מחיר הרכישה יהיה . מניות100מות מירבית של כלרכוש 

כל המניות . הרכישה באופן מיידי עם קבלת ההצעהאת מחיר יש לשלם ו, ההצעה מתקבלת שבו מועדב

העובד .  חמש שניםמהלך ולא ניתן למכרן ב,עבור העובדיםבשנרכשות חייבות להיות מוחזקות בנאמנות 

 מהלך בהעסקתו של העובד מופסקת אם ,דוגמהל.  אותה תקופהמהלךאינו רשאי לפרוש מהתוכנית ב

של  התקופה במסגרת התוכנית עד לתום שאר להי,ת זאת למרו,המניות חייבות, שניםה חמש ה שלתקופה

יוחזקו בנאמנות עבור העובדים עד שנים ה חמש ה שלשולמו בתקופידיבידנדים כלשהם ש. שניםהחמש 

  .שניםהחמש ה של תקופהתום 

  

 העובדים ,היינו,  מניות80, בממוצע, העובדים רוכש את ההצעה וכל אחד קיבלו עובדים 800, בסך הכל

 ח"ש 30הוא  הרכישה מועדהממוצע המשוקלל של מחיר השוק של המניות ב.  מניות64,000 ך הכלבסרכשו 

  . למניהח"ש 24והממוצע המשוקלל של מחיר הרכישה הוא , למניה

  

  יישום דרישות

ימדד בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים י שסכום העסקה דורש תקןה, באשר לעסקאות עם עובדים

סוג לקבוע את בשלב ראשון צריך , וכדי ליישם דרישה ז).  לתקן11ה סעיף רא (יםוענקמההוניים ה

 -להלן (מניות לעובדים ת כתוכנית רכישת ארותלמרות שהתוכנית מ. וענק לעובדיםמהמכשיר ההוני ה

תוכניות , בפועל,  הןלכןה ו אופציאחדות כאלה כוללות מאפיינירכישה הרי שתוכניות , )"תוכנית רכישה"

 lookback" ("מאפיין של הסתכלות אחורה"תוכנית רכישה תכלול ש יתכן ,דוגמהל. ניותאופציות למ

feature(" ,למחיר המניה של הישות ההנחה תיושם ולבחור אם , הנחהאשר לפיו העובד יכול לרכוש מניות ב

או שתוכנית רכישה יכולה לקבוע את מחיר . יר המניה שלה במועד הרכישהלמח ההענקה או מועדב

 למאפיין  אחרתדוגמה.  לעובדים פרק זמן משמעותי כדי להחליט אם להשתתף בתוכניתאפשרול, שההרכי

 המאפשרת לעובדים המשתתפים בתוכנית לבטל את השתתפותם לפני או ,אופציה היא תוכנית רכישה

  .כןקודם ללתוכנית שולמו בתום תקופה מוגדרת ולקבל החזר של סכומים ש

  

 מועדלמחיר המניה בהנחה מיושמת ה.  אופציהניית אינה כוללת מאפיי התוכנ,זו דוגמהב, עם זאת

  .והעובדים אינם רשאים לפרוש מהתוכנית, הרכישה

  

סעיף . אם ישנן כאלה, הבשלההמועד גבלות על העברה לאחר ה הוא ההשפעה של שקולגורם אחר שיש ל

ש להביא בחשבון גורם זה י, הבשלה המועד לאחר תןהעברבגבלות האם מניות כפופות ל,  מציין כי3ב

 משפיעות על הבשלהגבלות שלאחר ההאולם רק עד למידה שבה ה,  השווי ההוגן של אותן מניותתבאמיד

 אם המניות ,דוגמהל. אותה מניה  היה משלם בעד,הפועל בצורה מושכלת , בשוק מרצוןהמחיר שמשתתף
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השפעה תיתכן שתהיה  הבשלה שלאחר הגבלות על העברההל,  ופעילנסחרות באופן פעיל בשוק נזיל

  . אותן מניות היה משלם בעדהפועל בצורה מושכלת ,בשוקמרצון על המחיר שמשתתף , אם בכלל, מועטה

  

.  הרכישהמועד חמש שנים לאחר מהלךאך לא ניתן למכרן ב,  עם רכישתןבשילותמניות מה,  לעילדוגמהב

 שלאחר שניםהחמש  רה במשךגבלת העבה ההערכה של ה שלהשפעה את שקולעל הישות ל, ךכפיל

 הרכישה בעסקה מועד לת המוגבלהמניה מחיר תדידבר זה כרוך בשימוש בטכניקת הערכה לאמ. הבשלהה

אומדת ,  זודוגמהב, הישותכי ח יהניש ל. הפועלים בצורה מושכלת, בתום לב בין מוכר מרצון לקונה מרצון

 השווי ההוגן של המכשירים ההוניים  במקרה זה.ח"ש 28 - ב ההוגן של כל מניה מוגבלת את השווי

 בניכוי מחיר הרכישה ח"ש 28שהוא השווי ההוגן של המניה המוגבלת בסך ( למניה ח"ש 4 הוא יםוענקמה

ים הוא וענקמשל המכשירים ההוניים ההכולל הוגן ההשווי ,  מניות64,000 שנרכשו מאחר ). ח"ש 24בסך 

  . ח"ש 256,000

  

 בהוצאה של להכירעל הישות , תקן ל14בהתאם לסעיף , לכן. בשלההלא קיימת תקופת ,  זודוגמהב

  . באופן מיידיח"ש 256,000

  

תקן . יתכן שההוצאה המתייחסת לתוכנית רכישה לא תהיה מהותית, במקרים מסוימים, עם זאת

לא קיימת כי מציין , שינויים במדיניות חשבונאית וטעויות, מדיניות חשבונאית, 21מספר חשבונאות 

תקן  (כאשר השפעת יישומה אינה מהותית, ישום מדיניות חשבונאית בהתאם לתקני חשבונאותיה לדריש

שהשמטה או מצג מטעה של פריט הוא אף מציין  21תקן חשבונאות מספר  .)8סעיף , 21חשבונאות מספר 

 על המתקבלות, להשפיע על החלטות כלכליות של משתמשים, יחד או כל אחד בנפרד, מהותי אם הוא עשוי

מהותיות תלויה בגודל ובמהות ההשמטה או המצג המטעה בהתחשב במכלול . בסיס הדוחות הכספיים

תקן חשבונאות מספר (עשוי להיות הגורם המכריע , או שילוב שלהם, גודלו או מהותו של הפריט. הנסיבות

  .ותית היא מהח"ש 256,000 ההוצאה של על הישות לבחון אם,  זודוגמהב, כךפיל). 5סעיף , 21

  

  המסולקות במזומןעסקאות תשלום מבוסס מניות 

  

 או סחורות לעסקאות שבהן ישות רוכשת באשר קובעים את הדרישות תקן ל33-30סעיפים  .18

 המבוססים על  או שירותים בסכומיםסחורות התחייבויות לספק של אותם נטילתשירותים על ידי 

 או סחורות בנהראשולדרשת להכיר הישות נ. מחיר מניות הישות או מכשירים הוניים אחרים

 את שיגהכאשר הישות מ,  או שירותיםסחורותובהתחייבות לשלם עבור אותם , בשירותים שנרכשו

, לאחר מכן. כשהם נמדדים לפי השווי ההוגן של ההתחייבות, ים השירותהספקת או עם סחורותה

  . ההתחייבותנדרשת הישות להכיר בשינויים בשווי ההוגן של,  ההתחייבותלסילוקעד 

  

, שלהםגמול לעליית ערך מניות כחלק מחבילת התם זכויות יישות עשויה להעניק לעובד, דוגמהל .19

עליית מחיר סס על ובמה, )במקום מכשיר הוני (מזומן העובדים יהיו זכאים לתשלום עתידי בןלפיה

ות אינן אם הזכויות לעליית ערך מני. דרתמוג תקופת זמן תוךהישות מרמה מוגדרת של  המניה

ובהתחייבות , שהתקבלוהישות תכיר בשירותים , תקופת שירות מוגדרתלהשלמת  עד בשילותמ

, ההתחייבות נמדדת.  אותה תקופהמהלך על ידי העובדים בים השירותהספקתעם , לשלם עבורם
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יישום על ידי , שווי ההוגן של הזכויות לעליית ערך מניותב,  דיווח עד סילוקהמועד ובכל לראשונה

שינויים . מועדאותו ל עד ים את השירותסיפקוועד למידה שהעובדים , ותודל לתמחור אופצימ

 נכלל שהתקבלואם הסכום שהוכר בגין השירותים , יכךלפ.  ברווח או בהפסדיםוכרמבשווי ההוגן 

 של אותו נכס לא ערך בספריםה, )מלאי, כגון( של נכס שקיבל ביטוי במאזן של הישות ערך בספריםב

 את דרישות ממחישה 12 דוגמה . ההתחייבותידה מחדש שלד בגין ההשפעות הנובעות ממיותאם

  .לוא
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   12 דוגמה

  

  רקע

 500- לכל אחד מ)share appreciation rights(  זכויות לעליית ערך מניות במזומן100ישות מעניקה 

  . בישות בשלוש השנים הבאותבתנאי שהעובדים ימשיכו להיות מועסקים, עובדיה

  

 מהלךב. 3-  ו2 שנים מהלך ביעזבו עובדים נוספים 60-שאומדת הישות .  עובדים35עזבו , 1 שנה מהלךב

 22עזבו , 3 שנה מהלךב. 3 שנה מהלך ביעזבו עובדים נוספים 25-שאומדת  עובדים והישות 40עזבו , 2שנה 

זכויות " - להלן  ( מניות במזומן לעליית ערךיהם עובדים מימשו את זכויות150, 3בתום שנה . עובדים

 העובדים 113- ו4 מימשו את זכויותיהם לעליית ערך בתום שנה נוספים עובדים 140, ")לעליית ערך

  . 5הנותרים מימשו את זכויותיהם לעליית ערך בתום שנה 

  

קיימת התחייבות תמאת השווי ההוגן של הזכויות לעליית ערך בתום כל שנה שבה אומדת הישות 

. בשילו השהמשיכו בעבודתםכל הזכויות לעליית ערך המוחזקות על ידי העובדים , 3בתום שנה . ןדלקמכ

בתום השנים ) םששולן מזומהסכום שווה לשהוא ( המימוש מועד הפנימי של הזכויות לעליית ערך בשוויה

  . מוצג אף הוא להלן5-  ו4, 3

  

  פנימישווי שווי הוגן שנה
  ח"ש 14.40 1
  ח"ש 15.50 2
 ח"ש 15.00  ח"ש 18.20  3
  ח"ש 20.00  ח"ש 21.40  4

  ח"ש 25.00    5
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  יישום דרישות

 התחייבות הוצאה חישוב שנה

 ח"ש ח"ש  

      זכויותX 100עובדים ) 500 -  95( 1

  X 1/3   194,400  194,400  ח"ש X 14.40) "זכויות "- להלן (לעליית ערך   

     X זכויות X 100עובדים ) 500 - 100(  2

  413,333  218,933  ח"ש 194,400 פחות X 2/3 ח"ש 15.50  

     X זכויות X 100עובדים ) 500 - 97 - 150(  3

  460,460    47,127                    ח"ש 413,333 פחות ח"ש 18.20  

      225,000  ח"ש X 15 זכויות X 100 עובדים 150+   

    272,127  סך הכל   

      X זכויות X 100עובדים ) 253 - 140(  4

  241,820    )218,640(  ח"ש 460,460 פחות ח"ש 21.40  

      280,000ח         " שX 20 זכויות X 100 עובדים 140+   

    61,360  סך הכל  

  0    )241,820(  ח"ש 241,820 פחות ח"ש  0  5

     282,500ח         " שX 25 זכויות X 100 עובדים 113+   

       40,680  סך הכל  

    787,500      סך הכל  

  

  

  במזומןחלופת תשלום י תשלום מבוסס מניות עם הסדר

  

 או מכשירים מזומן מאפשרים לעובד לבחור אם לקבל  מסוימיםהסדרי תשלום מבוסס מניות .20

.  רכיב חוב ורכיב הוניהכולל פיננסי מכשיר - היינו,  מורכבפיננסימוענק מכשיר , כזהבמצב . הוניים

המורכב במועד הפיננסי ן של המכשיר הישות לאמוד את השווי ההוגמ דורש תקן ל37סעיף 

ימדד השווי ההוגן של יולאחר מכן , ימדד השווי ההוגן של רכיב החובתחילה יכאשר , ההענקה

 כדי לקבל את ,מזומןזכות לקבל מוכרח לוותר על ה שהעובד ןחשבוהבאה ב תוך -הרכיב ההוני 

  .המכשיר ההוני

  

של  כך שהשווי ההוגן בנוייםבמזומן שלום תהסדרי תשלום מבוסס מניות עם חלופת , בדרך כלל .21

 יתכן שלעובד תהיה אפשרות ,דוגמהל. אחרתהחלופה שווי ההוגן של הלזהה לסילוק אחת חלופה 

במקרים . במזומןהמסולקות  זכויות לעליית ערך מניות לבין אופציות למניות תקבלבין  הריבח

 המורכב פיננסי ההוגן של המכשיר הכן השווילו,  ההוני יהיה אפסרכיבהשווי ההוגן של ה, כאלה

בדרך , סילוק שונההאם השווי ההוגן של חלופות , עם זאת. יהיה זהה לשווי ההוגן של רכיב החוב

כאשר במקרה זה השווי ההוגן של המכשיר ,  מאפסדול השווי ההוגן של הרכיב ההוני יהיה ג,כלל

  . מהשווי ההוגן של רכיב החובדול המורכב יהיה גפיננסיה
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 של יםרכיבאחד מהכל בגין  שהתקבלובשירותים בנפרד הישות לטפל מ דורש תקן ל38יף סע .22

ובהתחייבות , שהתקבלו בשירותים הכירמהישות , לגבי רכיב החוב.  המורכבפיננסיהמכשיר ה

 עסקאות חלות עלבהתאם לדרישות ה, שכנגד על ידי הצד ים השירותהספקתעם , םעבורבלשלם 

 הכירמהישות , )במידה וקיים(לגבי הרכיב ההוני . לקות במזומן המסותשלום מבוסס מניות

בהתאם , ים השירות אתספקכאשר הצד שכנגד מ, ובגידול בהון העצמי, שהתקבלובשירותים 

 13 דוגמה.  המסולקות במכשירים הונייםעסקאות תשלום מבוסס מניות לע חלותלדרישות ה

  . דרישות אלוממחישה
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   13 דוגמה

  

  רקע

 זכות –דהיינו , )phantom shares (פאנטום מניות 1,000ין ה לעובד את הזכות לבחור בישות מעניק

ההענקה מותנית בהשלמת תקופת שירות .  מניות1,200 לבין,  מניות1,000של שווי מזומן בסכום השווה לל

  .הבשלה המועד להחזיק בהן שלוש שנים לאחר עליו, אם העובד יבחר בחלופת המניות. בת שלוש שנים

  

 52מחיר המניה הוא , 3-  ו2, 1בתום השנים .  למניהח"ש 50 אמחיר המניה של הישות הו,  ההענקהמועדב

לאחר . שלם דיבידנדים בשלוש השנים הבאותל מצפההישות אינה . בהתאמה, ח"ש 60- וח"ש 55, ח"ש

 ההוגן ויאומדת את השוהישות , שלאחר מועד ההבשלהעל העברה שהובאו בחשבון ההשפעות של הגבלות 

  . למניהח"ש 48 - ב ההענקה מועדבשל חלופת המניות 

  

  :העובד בוחר, 3בתום שנה 

  .מזומןחלופת : 1 תרחיש

  .ן עצמי הותחלופ : 2 תרחיש

  

  יישום דרישות

השווי ההוגן של חלופת ). ח"ש X 48 מניות 1,200 (ח"ש 57,600 א הוהעצמי וןהת ההשווי ההוגן של חלופ

השווי ההוגן של הרכיב ההוני של , ךכפיל). ח"ש X 50 מניות דמיוניות 1,000( ח"ש 50,000 א הומזומןה

  ).ח"ש 50,000 פחות ח"ש 57,600 (ח"ש 7,600 אהמכשיר המורכב הו

  
  :הישות מכירה בסכומים הבאים

      
 התחייבות הון עצמי הוצאה  שנה

 ח"ש ח"ש ח"ש  

       :התחייבותהרכיב  1

  )1,000 X 52 ח"ש X 1/3(  17,333    17,333  

        :רכיב הוני  

    X 1/3(  2,533  2,533 ח"ש 7,600(  

        :התחייבותרכיב ה  2

  )1,000 X 55ח " שX 2/3 ( 19,333    19,333  ח" ש17,333פחות  

        :רכיב הוני  

    X 1/3(  2,533  2,533 ח"ש 7,600(  

        :התחייבותהרכיב   3

  )1,000 X 6023,334    23,334  ח" ש36,666פחות ) ח" ש  

        :רכיב הוני  

    X 1/3(  2,534  2,534ח " ש7,600(  
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 התחייבות הון עצמי הוצאה  שנה

 ח"ש ח"ש ח"ש  

     3תום שנה 
  )60,000(      םח שול" ש60,000בסך מזומן : 1תרחיש   

  0  7,600  67,600   סך הכל- 1תרחיש   

          

  )60,000(  60,000     מניות הונפקו1,200: 2תרחיש   

  0  67,600  67,600   סך הכל- 2תרחיש   

          

  

הסדרי תשלום מבוסס מניות מסוימים מאפשרים לישות לבחור אם לשלם מזומן או להנפיק  .23

הישות לקבוע אם יש לה מחויבות בהווה לסלק על  לתקן 41סעיף בהתאם ל. מכשירים הוניים שלה

 הבחירה בסילוק מחויבות בהווה לסלק במזומן אםקיימת לישות . את העסקה האמורה במזומן

משום שהישות מנועה מבחינה משפטית להנפיק , כגון (אינה ישימהבדרך של מכשירים הוניים 

, בדרך כלל, או שהיא, או שלישות נוהג מהעבר או מדיניות מוצהרת של סילוק במזומן, )מניות

 .מסלקת במזומן כאשר הצד שכנגד מבקש זאת

 

עליה לטפל בעסקה זו , יבות בהווה לסלק במזומןמחוקיימת  לתקן קובע כי אם לישות 42סעיף  .24

 . בהתאם לדרישות החלות לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן
  

הישות תטפל בעסקה בהתאם לדרישות ,  לתקן קובע כי אם מחויבות כזו אינה קיימת43סעיף  .25

  :בעת הסילוק,  כןכמו. החלות לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים

 
, התשלום במזומן יטופל כרכישה חזרה של זכות הונית, אם הישות בוחרת לסלק במזומן  )א(

  .להלן) ג(משנה למעט האמור בסעיף ,  כהפחתה מההון העצמי- היינו 

 
לא נדרש טיפול חשבונאי נוסף , אם הישות בוחרת לסלק על ידי הנפקת מכשירים הוניים  )ב(

למעט האמור בסעיף , )במידת הצורך,  בהון העצמי למשנהולמעט העברה מרכיב הוני אחד(

 .להלן) ג(משנה 

 
הישות , אם הישות בוחרת בחלופת הסילוק שלה השווי ההוגן הגבוה יותר במועד הסילוק  )ג(

 ההפרש בין סכום המזומן ששולם לבין –היינו , תכיר בהוצאה נוספת בגין עודף השווי שניתן

או ההפרש בין השווי ההוגן של ,  שאחרת היו מונפקיםהשווי ההוגן של המכשירים ההוניים

לפי המקרה , שאחרת היה משולם, המכשירים ההוניים שהונפקו לבין סכום המזומן

 .המתאים
  

 .  ממחישה דרישות אלו14דוגמה  .26
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   14דוגמה 

  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות בהן תנאי ההסדר מאפשרים לישות בחירת אופן הסילוק 

  

  רקע

לישות זכות , בהתאם להסכם.  מניות1,000 -  מעניקה ישות למנהל בכיר זכות ל2006, ואר בינ1ביום 

ח במזומן " ש40,000 מניות לבין סילוק העסקה בסך של 1,000לבחור בין סילוק העסקה על ידי הנפקת 

  . ההענקה מותנית בהשלמת תקופת שירות בת שלוש שנים. במועד הסילוק

  

. ואין לה נוהג מהעבר או מדיניות מוצהרת של סילוק במזומן, מניותלישות קיימת אפשרות להנפקת 

מחיר המניה של הישות הוא , 3בתום שנה . ח למניה" ש30מחיר המניה של הישות הוא , במועד ההענקה

  . ח" ש37: ח ובהנחה ב" ש42: בהנחה א

  

  :הישות בוחרת, 3בתום שנה 

  .חלופת מזומן: 1תרחיש 

  .ותחלופת הנפקת מני: 2תרחיש 

  .חלופת הסילוק אשר לה השווי ההוגן הגבוה יותר במועד הסילוק: 3תרחיש 

  

  יישום דרישות

. לסלק את העסקה האמורה במזומן, על הישות לקבוע אם יש לה מחויבות בהווה, 41בהתאם לסעיף 

 והעובדה שאין לה נוהג מהעבר או מדיניות מוצהרת של סילוק, לאור יכולתה של הישות להנפיק מניות

הישות מטפלת בעסקה בהתאם לדרישות , לפיכך. אין לישות מחויבות בהווה לסילוק במזומן, במזומן

  .  29-10כאמור בסעיפים , החלות לגבי עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים
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  :הישות מכירה בסכומים הבאים

      

 התחייבות הון עצמי הוצאה  שנה

  ח"ש ח"ש ח"ש  

1  )1,000 X 30ח " שX 1/3(  10,000  10,000  -  

          

2  )1,000 X 30ח " שX 2/3 ( 10,000  10,000  ח" ש10,000פחות  -  

          

3  )1,000 X 3010,000  10,000  ח" ש20,000פחות ) ח" ש  -  

     3תום שנה 
    )40,000(    (*) ח שולם" ש40,000מזומן בסך : 1תרחיש   

  0  )000,10(  30,000   סך הכל- 1תרחיש   

          

    -  -  (**)   מניות הונפקו1,000: 2תרחיש   

  0  30,000  30,000   סך הכל- 2תרחיש   

          

חלופת סילוק אשר לה השווי ההוגן   : 3תרחיש   

        הגבוה יותר במועד הסילוק

  

    2,000  2,000   מניות1,000הישות הנפיקה : הנחה א  

  0  32,000  32,000   סך הכל-  הנחה א 3תרחיש   

          

    )37,000(  3,000  ח במזומן" ש40,000הישות שילמה : הנחה ב  

  0  )0007,(  33,000   סך הכל-  הנחה ב 3תרחיש   

          

          

  

תיכלל בדוחות הכספיים הוצאה , ח" ש40,000לאחר תשלום במזומן בסך ,  בתום שנה שלישית1בתרחיש 

  . ח" ש40,000ח כנגד התשלום במזומן בסך " ש10,000ההון העצמי יוקטן בסך , ח" ש30,000כוללת של 

  

 30,000תיכלל בדוחות הכספיים הוצאה כוללת של , לאחר הנפקת המניות,  בתום שנה שלישית2בתרחיש 

ח וזאת מאחר " ש37,000למרות שהמניות שהונפקו שוויים , ח" ש30,000ח וההון העצמי יגדל בסך "ש

  .וההוצאה נמדדת במועד ההענקה

   

ח לבין " ש40,000היתה לישות בחירה בין סילוק העסקה על ידי תשלום , הנחה אבהתאם ל 3בתרחיש 

ישות ה. ח" ש42,000 הוא 3שהשווי ההוגן שלהן בתום שנה ,  מניות1,000סילוק העסקה על ידי הנפקת 

 מניות 1,000 בהנפקת ההישות בחר, לפיכך. אשר לה השווי ההוגן הגבוה יותר, בחלופת הסילוק הבחר

                                                      
  .ח" ש42 - 3מחיר המניה בתום שנה    (*)

(**) 
 .ח" ש37 - 3 מחיר המניה בתום שנה 
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היינו ההפרש , הישות מכירה בהוצאה נוספת בגין עודף השווי שניתן) ג(43בהתאם לסעיף . סילוק העסקהל

 40,000(לבין סכום המזומן שאחרת היה משולם ) ח" ש42,000(בין השווי ההוגן של המניות שהונפקו 

  . ח כנגד גידול בהון העצמי באותו סכום" ש32,000התוצאה הכוללת היא הוצאה בסך ). ח"ש

  

ח לבין " ש40,000היתה לישות בחירה בין סילוק העסקה על ידי תשלום , הנחה בבהתאם ל 3בתרחיש 

ישות ה. ח" ש37,000 הוא 3שהשווי ההוגן שלהן בתום שנה ,  מניות1,000סילוק העסקה על ידי הנפקת 

ח " ש40,000 בתשלום ההישות בחר, לפיכך. אשר לה השווי ההוגן הגבוה יותר,  בחלופת הסילוקהבחר

היינו ההפרש , הישות מכירה בהוצאה נוספת בגין עודף השווי שניתן) ג(43בהתאם לסעיף . לסילוק העסקה

). ח" ש37,000(לבין השווי ההוגן של המניות שאחרת היו מונפקות ) ח" ש40,000(בין סכום המזומן ששולם 

ולכן מקטינה את ההון העצמי הישות מטפלת בתשלום במזומן כרכישה חזרה של זכות הונית , כמו כן

 7,000סך בהון העצמי בקיטון וח " ש33,000התוצאה הכוללת היא הוצאה בסך ). ח" ש40,000(בסכום זה 

 . ח" ש40,000ח כנגד התשלום במזומן בסך "ש
  

  הוראות מעבר 

 

ים בתנאים של עסקת יישות עורכת שינו, 2005,  במרס15 - לאחר ה, אם לתקן קובע כי 57סעיף  .27

למרות , על הישות, שלגביה תקן זה לא יושם, ום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הונייםתשל

על הישות להציג מחדש מידע השוואתי .  כדי לטפל בשינויים אלה29-26ליישם את סעיפים , זאת

  .  ממחישה דרישות אלו15 דוגמה .2005,  במרס15המתייחס לתקופות מיום 
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  15דוגמה 

  

  בה מבוצע שינוי לאחר פרסום ההצעה לתקן ,  הוניים שהתקן לא חל עליההענקה של מכשירים

  

  רקע

בתנאי שהמנהל ימשיך להיות ,  אופציות למניות למנהל בכיר10,000 מעניקה ישות 2003,  בינואר1ביום 

האופציות ניתנות למימוש עד תום שנת . ח" ש40מחיר המימוש הוא . 2005מועסק בישות עד תום שנת 

  . ח לאופציה" ש16השווי ההוגן של האופציות למניות הוא , עד ההענקהבמו. 2007

  

,  ביוני30ביום , לפיכך. חלה ירידה במחיר המניה של הישות בעקבות ירידה ברווחיות, 2005במהלך שנת 

ח וקבעה כי ההבשלה מותנית בהמשך " ש30 -ח ל" ש40 -שינתה הישות את מחיר המימוש מ, 2005

הישות אומדת את . 2009האופציות ניתנות למימוש עד תום שנת . 2006 תום שנת העסקתו של המנהל עד

ח לאופציה ואת השווי ההוגן של האופציות למניות " ש8 -השווי ההוגן של האופציות למניות לפני השינוי ב

  .ח לאופציה" ש18 -לאחר השינוי ב

  

  יישום דרישות

עסקת תשלום מבוסס ת עורכת שינוים בתנאים של ישו, 2005,  במרס15 -הלאחר , אם קובע כי 57סעיף 

ליישם את סעיפים , זאתלמרות , על הישות, שלגביה תקן זה לא יושם, מניות המסולקת במכשירים הוניים

המגדילים את , הישות מכירה בהשפעות של שינויים, 27 בהתאם לסעיף . כדי לטפל בשינויים כאלה29-26

 43סעיף ב. באופן אחר, בוסס מניות או שהם מיטיבים עם העובדהשווי ההוגן הכולל של הסדר תשלום מ

על ידי הקטנת , כגון(מבהיר כי אם השינוי גורם להגדלת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים 

הישות תכלול , ) השווי ההוגן התוספתי-להלן (כשהם נמדדים מייד לפני השינוי ולאחריו , )מחיר המימוש

התוספתי בעת מדידת הסכום שיוכר בגין השירותים שיתקבלו תמורת המכשירים את השווי ההוגן 

השווי ההוגן התוספתי שהוענק ייכלל , אם השינוי מתרחש במהלך תקופת ההבשלה. ההוניים המוענקים

במדידה של הסכום שיוכר בגין השירותים שיתקבלו על פני התקופה ממועד השינוי ועד למועד שבו 

השווי ההוגן התוספתי , אם השינוי מתרחש לאחר מועד ההבשלה. ששונו מבשיליםהמכשירים ההוניים 

או על פני תקופת ההבשלה אם העובד נדרש להשלים תקופה נוספת של שירות , שהוענק מוכר באופן מיידי

  .לאותם מכשירים הוניים ששונו, ללא תנאי, לפני שהוא הופך להיות זכאי

  

 חישוב שנה
  גמולהוצאת ת

 לתקופה
  גמולצאת תהו

 תמצטבר
  ח"ש  ח"ש    

 (*)x 0.5/1.5   33,333(*) 33,333) ח" ש8ח פחות " שx) 18 אופציות 10,000 2005
 x 1/1.5   66,667 100,000) ח" ש8ח פחות " שx) 18 אופציות 10,000 2006

  

, אך חל על השינוי בתנאי ההענקה, לאור העובדה שהתקן לא חל על ההענקה המקורית של האופציות

השווי ההוגן התוספתי מוכר על פני יתרת תקופת ההבשלה ולא נוסף לסכום המיוחס לתנאי ההענקה 

  .המקוריים
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 2005בשנת , 2006,  בינואר1מאחר ותחילת התקן היא לגבי דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום (*)  

ש הדוחות הכספיים  יוצגו מחד2006בשנת . לא תוכר הוצאה בגין הענקת האופציות או שינוי תנאיה

  . ותיכלל בהם ההוצאה המוצגת לעיל2005לשנת 
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   לגילוייםמחשותה

  (*).  לתקן44-52הדוגמה להלן ממחישה את דרישות הגילוי שנקבעו בסעיפים  .28

  

  .2007 בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום 'אתמצית מהביאורים לדוחות הכספיים של חברה 

  

  תשלום מבוסס מניות

, היו לחברה ארבעה הסדרי תשלום מבוסס מניות, 2007 בדצמבר 31יימה ביום במהלך התקופה שנסת

  .המתוארים להלן

  

  תוכנית לאופציות  סוג ההסדר

  למניות להנהלה 

 הבכירה

  תוכנית כללית 

 לאופציות למניות

 לעובדים

  תוכנית למניות 

 למנהלים
תוכנית לעליית 

ערך מניות 

 במזומן להנהלה

 הבכירה
 2007 ביולי 1 2007 בינואר 1 2007 בינואר 1 2006ואר  בינ1 מועד ההענקה

          

  25,000  50,000  75,000  50,000  המספר שהוענק

          

  אורך החיים 

   שנים10  לא מתייחס   שנים10   שנים10  החוזי

          

  שירות של   שירות של שלוש  שירות של  שירות של   תנאי ההבשלה

   שנים שלוש  שנים והשגת  שלוש שנים   שנים 1.5  

  והשגת יעד   יעד של גידול    והשגת מחיר יעד   

  של גידול   ברווחים למניה    של מניה אשר  

  בנתח השוק      הושג  

  

  

אומדן השווי ההוגן של כל אופציה למניה שהוענקה במסגרת התוכנית הכללית לאופציות למניות לעובדים 

הפרמטרים של המודל . י לתמחור אופציותאומדן זה חושב על ידי יישום המודל הבינומ. ח" ש23.60הוא 

לא , 30%תנודתיות צפויה של , ח" ש50מחיר מימוש בסך , ח" ש50היו מחיר המניה במועד ההענקה בסך 

כדי להביא בחשבון . 5%ושיעור ריבית חסרת סיכון של ,  שנים10אורך חיים חוזי של , צפויים דיבידנדים

כאשר , בדים יממשו את האופציות לאחר מועד ההבשלההונח כי העו, את ההשפעות של מימוש מוקדם

הכוללת את השנים , 40%התנודתיות ההיסטורית היתה . מחיר המניה יגיע לכפל מחיר המימוש

 מצפה שהתנודתיות של מחירי המניות שלה תקטן כאשר החברה תגיע  החברה.המוקדמות של חיי החברה

  .לבגרות

  

                                                      
(*) 

  היא אינה ממחישה את הדרישות  , לדוגמה.   יש לשים לב שהדוגמה לא נועדה להיות דפוס או דגם ולכן היא אינה ממצה
  . לתקן49-  ו48, )ג (47  לגילויים שבסעיפים 
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השווה למחיר , ח" ש50.00ה בתוכנית למניות למנהלים הוא אומדן השווי ההוגן של כל מניה שהוענק

  .המניה במועד ההענקה

  :להלן מובאים פרטים נוספים באשר לשתי התוכניות לאופציות למניות

  

 2006  2007 

 מספר 

 האופציות
 ממוצע

משוקלל 

 של מחיר

  המימוש

 מספר 

 האופציות
 ממוצע

של  משוקלל

 מחיר

 המימוש
  ח" ש40 45,000   -  0 נהקיימות במחזור לתחילת ש

  ח" ש50 75,000   ח" ש40  50,000 הוענקו

  ח" ש46  )8,000(   ח" ש40  )5,000(  חולטו

  ח" ש40  )4,000(   -,-  0  מומשו

  ח" ש46  108,000   ח" ש40  45,000  קיימות במחזור לתום שנה

  ח" ש40  38,000   ח" ש40  0  ניתנות למימוש בתום שנה

     

המניה במועד המימוש לגבי אופציות למניות שמומשו במהלך התקופה היה הממוצע המשוקלל של מחיר 

, ח" ש50ח או " ש40 היה 2005,  בדצמבר31מחיר המימוש של האופציות הקיימות במחזור ליום . ח" ש52

  . שנים8.64והממוצע המשוקלל של החיים החוזיים הנותרים היה 

  

 2006 2007 

 ח"ש ח"ש 

       

  1,105,867  495,000  ות תשלום מבוסס מניותהוצאה הנובעת מעסקא

      הוצאה הנובעת מתוכניות להענקת

  1,007,000  495,000  מניות ואופציות למניות

      יתרה לתום שנה של ההתחייבות בגין

  98,867  -  תוכנית לעליית ערך מניות במזומן

      הוצאה הנובעת מהגידול בשווי ההוגן של 

      יתההתחייבות בגין התוכנית לעלי

  9,200  -  ערך מניות במזומן

  



  
  
  

81

  'נספח ה

לתקן דיווח כספי בינלאומי , תשלום מבוסס מניות, 24הבדלים בין תקן חשבונאות מספר 

  תשלום מבוסס מניות , 2מספר 

  

  .נספח זה אינו מהווה חלק מהתקן

  

המונח המציינת כי בתקן זה תורגם בתקן זה  נוספה הערת שוליים בינלאומילתקן ה) ב(15לסעיף  .1

expectedצפוי' כ'. 

 

 התאמת מחיר -לתקן הבינלאומי נוספה דוגמה לתנאי כללי של כל אחד מההסדרים ) א(45לסעיף  .2

 . שיש לתת לו גילוי-המימוש כתוצאה מחלוקת דיבידנד 
  

אם אופציות מומשו באופן לתקן הבינלאומי הושמט בתקן זה המשפט השני לפיו ) ג(45מסעיף  .3

הישות יכולה במקום זאת לתת גילוי לממוצע המשוקלל של מחיר המניה , סדיר במהלך התקופה

 .במהלך התקופה
  

מועד פרסום ל 2002,  בנובמבר7 מיוםהוחלף המועד האפקטיבי למענקים לתקן זה  53-59בסעיפים  .4

 .2005,  במרס15 - ההצעה לתקן
  

ם בתנאים של יישות עורכת שינוי,  לתקן הבינלאומי קבע כי אם לאחר מועד התחילה57סעיף  .5

ליישם את סעיפים , למרות זאת, על הישות, הענקה של מכשירים הוניים שלגביה תקן זה לא יושם

ישות , 2005,  במרס15 - ה לתקן זה קובע כי אם לאחר 57 סעיף . כדי לטפל בשינויים אלה29-26

, ישותעל ה, ים בתנאים של הענקה של מכשירים הוניים שלגביה תקן זה לא יושםיעורכת שינו

אם ישות עורכת שינויים בתנאים  . כדי לטפל בשינויים אלה29-26ליישם את סעיפים , למרות זאת

אך לפני , 2005,  במרס15 -של עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים לאחר ה

 31בדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום על הישות להציג מחדש  2005,  בדצמבר31 -ה

  .2005,  בדצמבר31 ועד 2005,  במרס15מידע השוואתי המתייחס לתקופות מיום , 2006, בדצמבר

 

,  בינואר1 ליום 2005,  בינואר1מועד התחילה מיום בתקן זה שונה  הבינלאומילתקן  60בסעיף  .6

2006. 
  

נוספה בתקן , לתקן הבינלאומי' בנספח א" עובדים ואחרים המספקים שירותים דומים"להגדרת  .7

 .שולייםזה הערת 
  

 .5 ג- ו4סעיפים גתקן זה בתקן הבינלאומי נוספו בשינויים בתקני חשבונאות אחרים ', לנספח ג .8
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אם רשויות המס לא ב כי 68בתיקון סעיף לתקן הבינלאומי נוסף בתקן זה ' בנספח ג 2סעיף גל .9

 אין, אמורות להתיר בניכוי סכום כלשהו בתקופות עתידיות בגין שירותי העבודה המתקבלים

 כמו ).חברה הבוחרת במסלול ההוני, כגון(הפרש זמני הניתן לניכוי ואין להכיר בנכס מסים נדחים 

 .נוספה הערת שוליים, כן
  

ההפניות לתקן חשבונאות בינלאומי בתקן זה הוחלפו  בינלאומילתקן ה 11דוגמה מספר ', בנספח ד .10

 בהפניות לתקן חשבונאות ותשינויים במדיניות החשבונאית וטעוי, מדיניות חשבונאית, 8מספר 

ההפניה לתקני ,  כמו כן.שינויים במדיניות החשבונאית וטעויות, מדיניות חשבונאית, 21מספר 

 .דיווח כספי בינלאומיים הוחלפה בהפניה לתקני חשבונאות
  

 .15 -  ו14 ,א2  ודוגמאות23-27לתקן הבינלאומי נוספו בתקן זה סעיפים ' בנספח ד .11
  

צירופי , 3ההפניה לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר בתקן זה  הוחלפה ומיהבינלא לתקן 5בסעיף  .12

 . בהפניה לכללי חשבונאות מיוחדיםעסקים
  

, 32ההפניה לתקן חשבונאות בינלאומי מספר בתקן זה  הוחלפה הבינלאומי לתקן 6בסעיף  .13

גילוי : םמכשירים פיננסיי, 22 בהפניה לתקן חשבונאות מספר גילוי והצגה: מכשירים פיננסיים

 לתקן 5-7ההפניה לסעיפים בתקן זה  הושמטה בינלאומי לתקן ה6סעיף מ,  כמו כן.והצגה

 .הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים, 39חשבונאות בינלאומי מספר 
  

ההפניה לתקן המתאים בהפניה לכללי חשבונאות בתקן זה  הוחלפה בינלאומי לתקן ה9בסעיף  .14

 .מקובלים
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  וסד הישראלי לתקינה בחשבונאותהוועדה המקצועית של המ
  
  

 חברי הוועדה
 ר הוועדה" יו-ח דב ספיר "רו
 ח חיים אסיאג "רו
 ח אלי אשרף"רו
 ח יגאל גוזמן"רו

 פרופסור דן גלאי
 ח"רו, פרופסור אריה גנס

 ח אבי זיגלמן"רו
 

 צוות מקצועי 
 ח שרון מימון צדיק"רו
 ח חיה פרשר"רו
  דיקלה כהן' גב

 
 קצועי לוועדה יועץ מ

 ח רונן מנשס"רו
  
  

  הוק-צוות מקצועי אד משתתפים קבועים
  ר" יו-ח "רו, פרופסור אריה גנס ח יהודה אלגריסי"רו
  ח משה אטיאס"רו ח דוד גולדברג "רו
  ח אבי אלימלך"רו ח דורון דבי"רו
  ח רן כהן"רו ח צחי חבושה"רו
  ח אורי לוי"רו ח אדיר ענבר"רו
  ח רונן מנשס"רו מןח מוטי פריד"רו
  ח רוני עמיחי"רו  ח משה פרץ"רו
  ח משה פרץ"רו ח יזהר קנה"רו
 ח שלומי שוב"רו  
  משקיף-ח דני ויטאן "רו  
   משקיפה-ח חגית טובול "רו  

  
  

  המועצה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
  

 ר המועצה" סגן יו-ע "ר רשות ני"יו, מר משה טרי
 ר המועצה" סגן יו-ח "א לשכת רונשי, ח עופר מנירב"רו

 ר דירקטוריון הבורסה"יו, פרופסור יאיר אורגלר
 המפקח על שוק ההון, מר אייל בן שלוש

 נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח אלכס הילמן"רו
 נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, )ח"רו(פרופסור צבי טלמון 

 רון לובשח "רו
 ברות הציבוריות הרשומות בבורסהנציג איגוד הח, מר עמוס מר חיים

 ע" רשות ני-ח "רו, ר אייל סולגניק"ד
 ל משרד הבריאות"סמנכ, ו'בויאנג- מיכל עבאדי) ח"רו(ד "עו
 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, פנחס קימלמןח "רו

  מנהל רשות המיסים בישראל, מר איתן רוב
 נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח יצחק רוטמן"רו
 נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח יוסי שחק"רו
 נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר, ח ישראל שטראוס"רו

 סגן המפקח על הבנקים, מר מוטי שפיגל
  


