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 עובדות המקרה

 מהון המניות של חברה ב' )להלן: 100% -ב"( מחזיקה החברה האם)להלן: " חברה פרטית -חברה א'  .1

 "(.החברה"

בין החברה האם לחברה נחתם הסכם, לפיו תספק החברה שירותי מחקר ופיתוח בקבלנות משנה  .2

 החברה האם.ידי אחוז מהרווח ישולמו לחברה על בתוספת של החברה לחברה האם. הוצאות הפיתוח 

. החברה האם שלכתבי אופציה לרכישת מניות רגילות  של החברה לעובדיההעניקה  החברה האם .3

תנאי האופציה מותנית בתקופת שירות של העובד שהוגדרה בהסכם ההענקה )להלן: "הענקת כתבי 

 "(.הבשלה

  .בישראל מקובלים חשבונאות כלליהחברה מכירה בכל שנה בהוצאות בגין כתבי האופציה בהתאם ל .4

 הוערךשהוענקו לעובדים )אשר אמידתם נדרשת על ידי כללי החשבונאות(  האופציה כתבישל  םשוויי .5

 .)בלק אנד שולס( כתבי אופציה לתמחור מקובללמודל  בהתאם החברהעל ידי 

 

 ת חוות הדעתוסוגי

 האם שווים של כתבי האופציה כפי שנקבע על פי כללי חשבונאות מקובלים מהווה את שווים ההוגן? -1

 נסחרים שאינם האופציה כתבי של שווים את לאמוד המתאים המודל הינו שולס אנד בלק מודל האם -2

 ?פעיל בשוק

 

 
 מסקנות חוות הדעת

אשר משקפת שווי  "שוק מבוססת מדידההבינלאומי על בסיס " ןבתק נאמד האופציות של שווין -1

 הגבוה משווין ההוגן של האופציות שהוענקו.

מתבסס על נתונים והנחות אשר  פציותובאמידת שווין ההוגן של הא שולסמודל בלק אנד  יישום -2

ויישומם, דבר שיש בו כדי להשפיע על אומדן השווי ההוגן של  םבקביעתבמקרה דנן קיימת בעייתיות 

 האופציות.
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 הבסיס לחוות הדעת

 חשבונאי רקע

הטיפול החשבונאי בעסקאות מתן אופציות לעובדים )"תשלום מבוסס מניות"( נקבע בתקן ישראלי מספר 

בדבר תשלום מבוסס מניות )לפיכך המונח תקן בחוות  IFRS 2אשר מהווה העתק של התקן הבינלאומי  24

 הדעת יתייחס לכל אחד מהתקנים הנ"ל(.

לרשום  עקרוני באופןיש  "אופציות"( )להלן: כאשר חברה מעניקה לעובדיה אופציות למניות לתקןבהתאם 

שווי ההוגן של ה התבסס על אומדןב ,תקופת ההבשלהעל פני בדוחות הכספיים של החברה הוצאה 

  האופציות שהוענקו במועד הענקתן.

 .האופציותההוגן של שווין היא בקביעת  הנ"לההוצאה כפי שנראה, אחת מהבעיות העיקריות ברישום 

, לסלק התחייבות או להחליף מכשיר הוני מוענק כסכום שבו ניתן היה להחליף נכסן שווי הוגן מוגדר בתק

בין קונה מרצון למוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין 

 הצדדים. 

 מדידה מבוססת שוק

בגין האופציות שהוענקו נמדדת בהתייחס לשווי ההוגן של האופציות  בדוחות הכספיים שמוכרתההוצאה 

עסקאות בהן מעניקה החברה אופציות למניות לעובדיה  שהוענקו כפי שנמדד במועד הענקת האופציות.

"תנאי  )להלן: על מנת להיות זכאי לאופציהבהם כוללים בדרך ככל תנאים אשר העובד צריך לעמוד 

הינו השלמת מספר שנות שירות בחברה )להלן: "תנאי  אופציותהבשלת הבסיסי ל. התנאי בשלה"(ה

 שנות שירות בחברה יקבל בנוסף לשכרו כמות אופציות מוגדרת 3כך לדוגמה כל עובד שישלים שירות"( 

 במקרה דנן()ולא כך נקבע  . כמו כן לעיתיםותובמידה ולא ישלים את שנות השירות לא יהא זכאי לאופצי

כגון: יעד מכירות או יעד רווחים יחד עם תנאי השירות על העובד לעמוד ביעדים שנקבעו לו מראש כי 

 .)להלן:"תנאי ביצוע"( וכיוצ"ב

 מהשווי יותר נמוך הינו האופציות של ההוגן ןשווי הבשלה תנאי כוללים האופציה תנאי שכאשר ספק יןא

 אופציות שהבשלתן מותנית בקיומם של תנאי) הבשלה תנאי ללא)בשוק(  דומה אופציה של ההוגן

 לא יתקיימו(.תנאי ההבשלה שנקבעו  לא יוענקו אם הבשלה
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 "נכונה" של מדידהשאין עוררין  באופן עקרוני צוין במפורש כי "דברי ההסבר"( )להלן: בדברי הסבר לתקן

של תנאי ההבשלה ובכך להפחית  השווי ההוגן של האופציות המוענקות צריכה לקחת בחשבון את קיומם

 את השווי ההוגן )דגשים לא במקור(:

 " …the Board concluded that the valuation of rights to share options or shares granted to 

employees (or other parties) should take into account all types of vesting conditions, 

including both service conditions and performance conditions. In other words, the grant 

date valuation should be reduced to allow for the possibility of forfeiture due to failure 

to satisfy the vesting conditions." 

 

בחשבון באמידת השווי ההוגן של המניות או תנאי הבשלה... לא יובאו " נקבע בתקן: ,למרות האמור לעיל

 מסיבות מעשיות בעיקרזאת ו .)להלן: "מדידה מבוססת שוק"( של האופציות למניות במועד המדידה"

הרישום  כי ,חשוב לציין עם זאת .)ככל הנראה הקושי הכרוך בקביעת סבירות התקיימות תנאי ההבשלה(

על אומדן החברה לגבי כמות האופציות ה יתבסס בדוחות הכספיים בכל תקופ החשבונאי של ההוצאה

שחזויות להבשיל. במועד ההבשלה החברה תתקן את האומדן כדי להתאימו למספר האופציות שהבשילו 

  בפועל.

 

כי תנאי הבשלה מפחיתים את השווי של אופציה שהוענקה ביחס לאופציה  ,ההבנהלמרות  לסיכום,

בעלת תנאים דומים ללא תנאי הבשלה, הוחלט משיקולים פרקטיים לא לקחת בחשבון באמידת השווי 

 נחיות התקןבהתאם לה ששווי האופציה שמתקבל ממדידתה את תנאי ההבשלה כך ההוגן של האופציה

 . שלה מהשווי ההוגן "האמיתי" הינו גבוה )מדידה מבוססת שוק(
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"השווי ההוגן" בהתאם לתקן אינו "השווי ההוגן האמיתי" ניתן לזהות אומדן ראיות נוספות לכך ש

  .2בדבר שווי הוגן IFRS 13 -ו 1בדבר צירופי עסקים IFRS 3 :בתקנים בינלאומיים אחרים כגון

ההוגן של האופציות המוענקות לעובדים ואשר כוללות תנאי השווי כי  ,הפרסומים הנ"ל מציינים במפורש

הבשלה אינן נמדדות, בהתאם לשווי ההוגן "האמיתי" שלהן אלא לפי "שווי מבוסס שוק" אשר הינו גבוה 

 יותר וזאת מכיוון שהנחיות התקן דורשות מהחברה לא לקחת בחשבון את תנאי ההבשלה במדידה.

המתקבלים בהתבסס על "מדידה מבוססת השוק" הינו גבוה  השווי ההוגן של האופציות לסיכום,

 של כתבי האופציה במועד הענקתם.מהשווי ההוגן "האמיתי" 

  שולס אנד בלק מודל על בהתבסס האופציות של ההוגן השווי מדידת

על פי  שמוענקות לעובדים במסגרת פרק זה נבחן את הבעייתיות הכרוכה באמידת שווי הוגן של אופציות

 )בהתעלם מבעיית תנאי ההבשלה( כאמור בפרק הקודם.מודל בלק אנד שולס 

ם הוגן של אופציה אולם, אופציות ע הוא הראיה המהימנה ביותר לשווי (פעיל) סחיר מחיר אופציה בשוק

 תנאים דומים לאלה של אופציות שמוענקות לעובדים בדרך כלל לא נסחרות בשוק.

אופציות לתמחור גן של אופציות שמוענקות לעובדים נאמד באמצעות מודלים לכן, בדרך כלל השווי ההוו

 אשר הבולטים מבניהם הינם מודל הבלק אנד שולס והמודל הבינומי.

אשר הינם בעלי יתרונות וחסרונות. המודלים  אופציות לתמחורלעיל הינם מודלים מקובלים  המודליםשני 

  .מתקיימות תמיד שאינן תאורטיות הנחות על היתר בין מבוססים אשר טיםהינם מודלים סטטיס
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 IFRS 3  שבאופן עקרוני, בעת צירוף עסקים, יש למדוד את כל הנכסים וההתחייבויות של החברה הנרכשת )החברה קובע

 עליה השתלטו( וכן את המכשירים ההוניים שלה, אשר מוחזקים על ידי המיעוט, על פי שווים ההוגן למועד צירוף העסקים. 

ים אשר אחד מהם הינו מדידת  אופציות שהוענקו לעובדיה קובע חריגים למדידה לפי שווי הוגן במקרים מסוימ IFRS 3אולם, 

/תקן  IFRS 2קובע כי יש למדוד את אותן אופציות בהתאם לשיטת המדידה שנקבעה בתקן ) IFRS 3של החברה. במקרה כזה 

רלוונטי מציין כי שיטת מדידה זו אינה שווי הוגן אלא כלשונו "מדידה מבוססת שוק".להלן הציטוט ה IFRS 3הישראלי(.  24

: "הרוכש ימדוד התחייבות או מכשיר הוני המתייחסים לעסקאות תשלום מבוסס מניות של הנרכש... בהתאם  IFRS 3מתוך 

מתייחס לתוצאה של אותה  זה)תקן תשלום מבוסס מניות במועד הרכישה.  2לשיטה שנקבעה בתקן דיווח כספי בינלאומי 

 במקור(. לא" )דגשים של עסקת התשלום מבוסס מניות.( "שוק מבוססת"מדידה  כאלשיטה 

 
2

 IFRS 13  בדבר מדידת שווי הוגן הוא תקן אשר מטרתו לקבוע במסגרת אחת את העקרונות למדידת שווי הוגן לצורכי הדיווח

 במועדי הוגן הישראלי( קובע כי אופציות שהוענקו לעובדי החברה ימדדו בשוו 24/ תקן  IFRS 2הכספי. אולם למרות שהתקן )

מכיר בעובדה שהמדידה  IFRS 13הסיבה לכך שהיא ש .אלו אופציות של המדידה את מתחולתו מוציא IFRS 13, הענקתן

בהתאם לתקן אינה מדידה בשווי הוגן אלא "מדידה מבוססת שוק" וזאת בין היתר מהסיבה שהשווי ההוגן לא לוקח בחשבון 

 את תנאי ההבשלה.
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באמצעות מודל נעשתה ציות השווי ההוגן של האופהאמידה של  נמסר לנו על ידי החברה כי במקרה דנן

 ."המודל"( )להלן: הבלק אנד שולס

בעייתיות בקביעתם במקרה דנן קיימת  בסיסיים והנחות בסיסיות אשר לדעתנוהמודל נשען על נתונים 

 כדלהלן: האופציותהשווי ההוגן של  שיש בו כדי להשפיע על אומדן דבר ,ויישומם

פציה לפי מודל הבלק אנד שולס כוללים האו כתבי לצורך חישוב השווי ההוגן של הנתונים הבסיסיים

, שיעור 3האופציה, מחיר המניה, התנודתיות החזויה של מחיר המניה כתב בעיקר את מחיר המימוש של

 הריבית חסרת הסיכון ואורך חיי האופציה. 

הבסיסיות העיקריות עליהן נשען המודל הינן: המניה אינה מחלקת דיבידנדים, קיימת אפשרות  ההנחות

תנודתיות המניה תישאר  קבוע ריבית שיעור, ובאופציות הבסיס בנכסי רציף מסחר קיום,בחסרלמכירה 

 תום חייה. האופציה לפני כתב לא קיימת אפשרות לממש את קבועה במשך כל חיי האופציה ובנוסף

 חזויה של מחיר המניה  תנודתיות

כאשר מדובר ) בעייתיתהאמידה של תנודתיות מחיר המניה הינה במקרה דנן מדובר בחברה לא נסחרת ו

 .בעבר המחיר המניה של לגבי תנודתיות מצוטטים מהשוק נתונים אין שהרי (נסחרת שאינה חברהב

 של המניה מחיר תנודתיות על מתבסס הואש להניח סביר, שכן מהימן פחות עוד האומדן כזה במקרה

אלו  בנסיבות כי הקובע, התקן של היישום להנחיות ב לנספח 29 לסעיף בהתאם, לחברה דומות חברות

, למסחר הרשומות דומות ישויות של הגלומה התנודתיות או העבר תנודתיות אתחברה עשויה "...לשקול 

זה מתאים אם הישות  דבר .לשימוש להשגה ניתן הוא אופציות או מניות מחירי אודות המידע שלגביהן

)וזו אכן הגישה בה  ביססה את ערכן של מניותיה על מחירי המניות של ישויות דומות הרשומות למסחר"

 לשקול אפשרות אין למסחר רשומה שאינה חברהבלתקן  בהתאם כאשר מדובר ,דהיינו נקטה החברה(.

 .החזויה התנודתיות באמידת העבר מן מידע

היא כי תנודתיות המניה תישאר קבועה  שולסכי אחת מההנחות של מודל בלק אנד  ,להוסיף חשוב בנוסף

במהלך כל חיי האופציה. באופן רגיל הנחה זו אינה עולה בקנה אחד עם מאפייני אופציות שהוענקו 

 כך שסביר שהתנודתיות לא תישאר קבועה. ,כלל משמעותילעובדים שאורך חייהם הוא בדרך 
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לחול תנודות במחיר  תיוחזותנודתיות חזויה היא מדידה של הסכום שבו  -מחיר המניה )סטיית התקן(ת חזויה של תנודתיו 

במהלך תקופה. התנודתיות המשמשת במודלים להמחרת אופציות היא סטיית התקן התקופתית של שיעורי התשואה של 

המניה בחישוב רציף על פני זמן. באופן עקרוני ככל שתנודתיות מחיר המניה גבוהה יותר שווי האופציה עולה מכיוון שקיים 

לתוך הכסף. אומדן התנודתיות במחיר המניה מחושב בהתבסס בעיקר על נתוני העבר.  סיכוי גבוה יותר שהאופציה תיכנס

במקרים מסוימים נתונים לגבי התנודתיות בעבר לא תהווה את המידע הטוב ביותר לביסוס ציפיות סבירות לעתיד. במקרים 

 כאלה, קובע התקן כי נדרשות התאמות על ידי החברה. 
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 כתבי שווי הערכת על משמעותית השפעהמחיר המניה אשר הינו בעל  תשל תנודתיו האומדן ,לסיכום

 סיבות עיקריות:  משתיבנסיבות המקרה דנן  עשוי להיות בעייתי האופציות

האם הינה חברה פרטית כך שלא קיימים נתונים מצוטטים מהשוק לגבי מחיר המניה.  החברה .1

כתוצאה מכך האומדן נערך בהתייחס לתנודתיות מחיר המניה של חברות דומות לחברה האם. אומדן 

כזה הינו פחות מהימן מאומדן שנערך ישירות על פי מחירי השוק המצוטטים של החברה שהעניקה 

 את האופציות. 

מניח כי תנודתיות מחיר המניה תישאר קבועה במשך כל אורך החיים של  שולסבלק אנד  מודל .2

 כפיבמיוחד כאשר אורך החיים של האופציה הינו ארוך  ,האופציות שהוענקו. הנחה זו איננה מדויקת

 שנים(. 10ובמקרה דנן בפרט ) בכלל לעובדים שמוענקות באופציות שמתקיים

 

  אורך חיי האופציה

ושל  מחיר המניה תנודתיותיה גבוה יותר מכיוון שההשפעה של שחיי האופציה הינם ארוכים יותר שוו ככל

 הן בדרך כלל בעלות אורך חיים משמעותיאופציות שמוענקות לעובדים  כאמור הריבית גבוהה יותר.

האופציות על ידי . מימוש )באופן תיאורטי אופציה המוענקת לזמן בלתי מוגבל שווה לערך נכס הבסיס(

העובדים מתרחש פעמים רבות מוקדם יותר מתום אורך החיים של האופציות וזאת מסיבות רבות כגון: 

מגבלות קיימות על העברת האופציות לאחר הבשלתן או חיוב העובד על פי כתב האופציה לממש את 

מכיוון  .ה הנדון()מגבלות אשר קיימות במקר חודשים ממועד העזיבה שלו 3האופציה שהבשילה תוך 

י ההוגן של לה העובדים צפויים לממש את האופציה בפועל טרם תום חייה החוזיים השוואשבמקרים כ

 האופציה צריך להיות נמוך יותר שהרי בפועל אורך החיים של האופציה הינו קצר יותר.

אינו לוקח בחשבון אפשרות למימוש לפני תום חיי האופציה ולכן הוא עשוי שלא  מודל הבלק אנד שולס

 . של האופציות על ידי העובדים ההשפעות של מימוש מוקדם חזוילשקף באופן נאות את 

אורך  להתבסס על מודל הבלק אנד שולס לצורכי יישום דורשו מודע לבעייתיות הנ"ל שהתקןיש לציין 

לא מדובר בפיתרון  ההסבר דבריבהתאם ל אך ,שלהאורך החיים החוזי על  החיים החזוי של האופציה ולא

  טה.עהטוב ביותר בלשון המ

לסיכום, אורך חיי האופציה אשר הינו פרמטר משמעותי לצורך אמידת השווי ההוגן של האופציות צריך 

יממשו את האופציות למניות טרם תום אורך קו האופציות ענלהיות מותאם לאפשרות שהעובדים להם הו

מהעובד למכור את האופציה לצד שלישי וחיוב העובד החיים החוזי שלהם עקב מגבלות כגון: מניעה 

חודשים ממועד עזיבתו את החברה )מגבלות אשר קיימות במקרה  3לממש את האופציה למניות תוך 

לק אנד שולס התאמה זו נעשית באופן אשר עשוי להיות לא דנן(. בהתאם לנאמר בתקן, ביישום מודל ב

  מספק.
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מידה והחברה הייתה ב שמכיוון שהמודלים להמחרת אופציות מתבססים על הנחות שונות חשוב לציין

משתמשת במודל אחר להמחרת אופציות )כגון המודל הבינומי( סביר להניח שהשווי ההוגן המתקבל 

  מיישום מודל בלק אנד שולס.היה שונה מהשווי ההוגן שהתקבל 

 

 

 


