אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ

דוח רבעוני
לרבעון שהסתיים ביום  31במרץ2010 ,

איי' בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות כספיי תמציתיי מאוחדי
ליו  31במרס 2010
)בלתי מבוקרי(

איי' בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות כספיי תמציתיי מאוחדי
ליו  31במרס 2010
)בלתי מבוקרי(
תוכ ענייני
עמוד
דוח סקירה של רואי החשבו

1

דוחות תמציתיי מאוחדי על המצב הכספי

2

דוחות תמציתיי מאוחדי על הרווח הכולל

3

דוחות תמציתיי על השינויי בהו העצמי

4

דוחות תמציתיי מאוחדי על תזרימי המזומני

56

באורי לדוחות הכספיי התמציתיי המאוחדי

712

תמצית דוחות כספיי ביניי של חברות כלולות
 .1קונג'יוגייט בע"מ
 .2סלקיור נוירוסייאנסס בע"מ
 .3טרומבוטק בע"מ

דוח סקירה של רואה החשבו המבקר לבעלי המניות של
איי' בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצור& של איי '%בי אל – הדסית ביו החזקות בע"מ החברה וחברות בנות )להל 
"הקבוצה"( ,הכולל את הדו"ח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליו  31במרס  2010ואת הדו"ח התמציתי
המאוחד על הרווח הכולל ,השינויי בהו העצמי ותזרימי המזומני לתקופה של שלושה חודשי שהסתיימה
באותו תארי .,הדירקטוריו וההנהלה אחראי לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניי זו בהתא
לתק חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניי" ,וכ ה אחראי לעריכת מידע כספי
לתקופת ביניי זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ער) ,דוחות תקופתיי ומיידיי( ,התש"ל .1970אחריותנו
היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניי זו בהתבסס על סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי ליו  31במרס  2010של חברה בת שאוחדה אשר נכסיה הכלולי באיחוד
מהווי כ  2.5%מנכסי החברה ,ואשר תוצאותיה לתקופה של שלושה חודשי שהסתיימה ביו  31במרס
 2010הכלולי באיחוד מהווי כ  . 14%כמו כ לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי של חברה כלולה על
בסיס השווי המאזני ,אשר ההשקעה בה לימי  31במר 2010 %ו  2009הסתכמה לס ,של כ  1,099אלפי ש"ח
ו  446אלפי ש"ח בהתאמה  ,והחלק בהפסדיה לתקופה של שלושה חודשי שהסתיימה באות תאריכי
הסתכ לס ,של כ 96אלפי ש"ח ו 93אלפי ש"ח ,בהתאמה .הדוחות הכספיי של אות חברות נסקרו על ידי
רואי חשבו אחרי שדוחותיה הומצאו לנו ודוח הסקירה שלנו ,ככל שהוא מתייחס לסכומי שנכללו בגי
אות חברות ,מבוסס על דוחות רואי חשבו אחרי.
היק" הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתא לתק סקירה  1של לשכת רואי חשבו בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניי הנערכת על ידי רואה החשבו המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי מורכבת
מבירורי ,בעיקר ע אנשי האחראי לענייני הכספיי והחשבונאיי ,ומיישו נהלי סקירה אנליטיי
ואחרי .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתא לתקני ביקורת
מקובלי בישראל ולפיכ ,אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחו שניוודע לכל הענייני המשמעותיי שהיו יכולי
להיות מזוהי בביקורת .בהתא לכ ,,אי אנו מחווי חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבו אחרי ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור לנו
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערו ,,מכל הבחינות המהותיות ,בהתא לתק חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוס& לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבו אחרי ,לא בא
לתשומת ליבנו דבר הגור לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר
הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ער) ,דוחות תקופתיי ומיידיי( ,התש"ל.1970
בריטמ אלמגור זהר ושות'.
רואי חשבו
ירושלי 27 ,במאי 2010

1

איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות תמציתיי מאוחדי על המצב הכספי
ליו  31במרס
2009
2010
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
נכסי שוטפי
מזומני ושווי מזומני
חייבי ויתרות חובה
השקעה בבטוחות סחירות
השקעות זמינות למכירה

ליו  31בדצמבר
2009
מבוקר
אלפי ש"ח

12,571
3,624
21,344
1,457
38,996

4,673
2,394

424
7,491

16,585
2,060
21,067
1,133
40,845

8,557
3,222
2,050
40
13,869

9,951
348
2,302
40
12,641

9,869
3,123
2,113
40
15,145

52,865

20,132

55,990

1,767
1,452
280
3,499

1,006
762
200
1,968

2,094
674
280
3,048

45
1,764
2,036

3,845

32
1,514

208
1,754

37
1,275
2,595

3,907

הו עצמי
הו מניות
פרמיה של מניות
קר הו מפעולות ע בעל שליטה
קר הו בגי עסקאות תשלו מבוסס מניות
כתבי אופציה
קר הו בגי נכסי פיננסי זמיני למכירה
יתרת הפסד

785
89,124
754
1,898
9,379
1,199
)(58,286

194
54,319
754
932

166
)(39,955

785
89,124
754
1,577
9,379
875
)(53,459

הו עצמי מיוחס לבעלי מניות החברה
זכויות שאינ מקנות שליטה
הו עצמי

44,853
668
45,521

16,410

16,410

49,035

49,035

ס"ה התחייבויות והו עצמי

52,865

20,132

55,990

נכסי שאינ שוטפי
השקעה בחברות מוחזקות
רכוש קבוע ,נטו
נכסי בלתי מוחשיי אחרי
הוצאות מראש

ס"ה נכסי
התחייבויות שוטפות
ספקי ונותני שירותי
זכאי ויתרת זכות
הלוואות מבעלי מניות חיצוניות בחברות מאוחדות ,נטו
התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות בגי הטבות לעובדי
תמלוגי לשל
הוצאות לשל
כתבי אופציה

 27במאי 2010
תארי( אישור
הדוחות הכספיי

פרופ' עדי רווה
חבר דירקטוריו

ד"ר רפי הופשטיי
יו"ר הדירקטוריו

אופיר שח"
מנכ"ל

הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי המאוחדי מהווי חלק בלתי נפרד מה
2

איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות תמציתי מאוחדי על הרווח הכולל
לתקופה של שלושה חודשי
שהסתיימה ביו  31במרס
2009
2010
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביו  31בדצמבר
2009
מבוקר
אלפי ש"ח

הוצאות מחקר ופיתוח

)(1,928

)(1,412

)(5,904

הוצאות שיווק

)(8

)(14

)(66

הוצאות הנהלה וכלליות

)(1,922

)(1,190

)(5,895

הכנסות )הוצאות( אחרות



1,900

1,559

הפסד מפעולות רגילות

)(3,858

)(716

)(10,306

הכנסות מימו

130

2,072

832

הוצאות מימו

)(137

)(1,965

)(322

הכנסות )הוצאות( מימו  ,נטו

)(7

107

510

הפסד לאחר מימו

)(3,865

)(609

)(9,796

חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

)(1,312

)(885

)(5,202

הפסד לתקופה

)(5,177

)(1,494

)(14,998

רווח כולל אחר
רווח מהתאמת שווי הוג נכסי פיננסי זמיני למסירה

324

166

875

סה"כ הפסד כולל לתקופה

)(4,853

)(1,328

)(14,123

)(4,827
)(350
)(5,177









)(4,503
)(350
)(4,853









הפסד לתקופה מיוחס ל:
בעלי מניות החברה הא
זכויות שאינ מקנות שליטה
הפסד כולל לתקופה מיוחס ל:
בעלי מניות החברה הא
זכויות שאינ מקנות שליטה
הפסד למניה רגילה  0.01ש"ח ע.נ
הפסד בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(

)(0.13

)(0.08

)(0.38

כמות המניות ששימשו בחישוב הנ"ל )באלפי(

39,926

19,405

39,926

הביאורי לדוחות הכספיי התמציתיי המאוחדי מהווי חלק בלתי נפרד מה
3

איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות תמציתיי מאוחדי על השינויי בהו העצמי

תקבולי
על חשבו
כתבי
פרמיה על
אופציה
הו מניות
מניות

קר הו
מפעולות
ע בעל
שליטה

קר הו
בגי
קר הו
עסקאות בגי נכסי
תשלו פיננסיי
מבוסס
זמיני
למכירה
מניות
אלפי ש"ח

זכויות
שאינ
מקנות
שליטה

יתרת
הפסד

ס(  הכל

לתקופה של  3חודשי
שהסתיימה ביו  31במרס
) 2010בלתי מבוקר(
יתרה ליו  1בינואר 2010

785

89,124

9,379

754

1,577

875

)(53,459



49,035

הפסד לתקופה













)(4,827

)(350

)(5,177

כתבי אופציה בחברות מאוחדות 













1,018

1,018

התאמת שווי הוג נכסי
פיננסי זמיני למכירה











324





324

תשלו מבוסס מניות









321







321

יתרה ליו  31במרס 2010

785

89,124

9,379

754

1,898

1,199

)(58,286

668

45,521

יתרה ליו  1בינואר 2009

194

54,319



754

832



)(38,461



17,638

הפסד לתקופה













)(1,494



)(1,494

התאמת שווי הוג נכסי
פיננסי זמיני למכירה











166





166

תשלו מבוסס מניות









100







100

יתרה ליו  31במרס 2009

194

54,319



754

932

166

)(39,955



16,410

יתרה ליו  1בינואר 2009

194

54,319



754

832



)(38,461



17,638

הנפקת מניות וכתבי אופציה של
החברה

591

34,805

9,379











44,775

תשלו מבוסס מניות









745







745

התאמת שוו הוג נכסי
פיננסי זמיני למכירה











875





875

הפסד לתקופה













)(14,998



)(14,998

יתרה ליו  31בדצמבר 2009

785

89,124

9,379

754

1,577

875

)(53,459



49,035

הביאורי לדוחות הכספיי התמציתיי המאוחדי מהווי חלק בלתי נפרד מה
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איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות תמציתיי מאוחדי על תזרימי המזומני

לתקופה של שלושה חודשי
שהסתיימה ביו  31במרס
2009
2010
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביו  31בדצמבר
2009
מבוקר
אלפי ש"ח

תזרימי מזומני פעילות שוטפת
הפסד לתקופה

)(5,177

)(1,494

)(14,998

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומני
לפעילות שוטפת )נספח א'(

1,581

)(1,320

5,311

מזומני נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(3,596

)(2,814

)(9,687

תזרימי מזומני פעילות השקעה
השקעה בבטוחות סחירות

)(195



)(21,074

תקבולי ריבית

48

242

450

השקעה בחברות מוחזקות





)(4,577

רכישת רכוש קבוע

)(148

)(13

)(519

מזומני נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

)(295

229

)(25,720

תזרימי מזומני פעילות מימו
תשלומי ריבית ועמלות לבנקי

)(123

)(4

)(45

הקצאת מניות ואופציות )בניכוי הוצ' הנפקה(





44,775

מזומני נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימו

)(123

)(4

44,730

גידול )קיטו ( במזומני ושווי מזומני

)(4,014

)(2,589

9,323

יתרת מזומני ושווי מזומני לתחילת תקופה

16,585

7,262

7,262

יתרת מזומני ושווי מזומני לתו תקופה

12,571

4,673

16,585

הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי המאוחדי מהווי חלק בלתי נפרד מה

5

איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות תמציתיי מאוחדי על תזרימי המזומני
לתקופה של שלושה חודשי לשנה שהסתיימה
שהסתיימה ביו  31במרס ביו  31בדצמבר
2009
2009
2010
מבוקר
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נספח א'  התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומני לפעילות שוטפת
הוצאות שאינ כרוכות בתזרימי מזומני :
חלק בהפסדי של חברות מוחזקות

1,312

885

5,202

פחת והפחתות

259

61

402

הוצאות מימו

137

1,965

322

הכנסות מימו

)(130

)(2,072

)(832

מרכיב הטבה בגי אופציות לעובדי

321

100

745

רווח מירידה בשיעור החזקה בחברות מוחזקות



)(1,901

)(1,900

הפרשה לירידת ער ,בגי השקעת זמינות למכירה





341

עליה בהתחייבויות בגי הטבות לעובדי

8



5

כתבי אופציה בחברות מאוחדות

1,018





שינויי בסעיפי רכוש והתחייבויות :
עליה בחייבי ויתרות חובה

)(1,564

)(482

)(148

עליה בזכאי ויתרות זכות

778

55

17

עליה בתמלוגי לשל

489





ירידה בהוצאות לשל לז"א

)(721





)ירידה( עליה בספקי ונותני שירותי

)(326

69

1,157

1,581

)(1,320

5,311

נספח ב' – במהל ,תקופת הדוח נרשמה התחייבות נוספת מול רכוש קבוע בס ,של  162אלפי ש"ח בגי מחויבות
לשל את עבודות ההתאמה בשטח המושכר.

הביאורי לדוחות הכספיי התמציתיי המאוחדי מהווי חלק בלתי נפרד מה
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איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
באורי לדוחות כספיי תמציתיי מאוחדי
ליו  31במרס 2010

באור 1

 כללי
א.

הגדרות
החברה



איי %בי אל  הדסית ביו אחזקות בע"מ.

הקבוצה



החברה וחברות המו"פ.

צדדי קשורי 

כהגדרת ב . IAS 24

בעלי עניי



כהגדרת בתקנות ניירות ער) ,עריכת דוחות כספיי שנתיי(,
התשנ"ג  .1993

בעלי שליטה



כהגדרת בחוק ניירות ער ,,התשכ"ח   ,1968על תקנותיו.

מדד



מדד המחירי לצרכ  ,כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר



דולר של ארה"ב.

חברות מאוחדות 

חברות אשר לחברה שליטה )כהגדרתה ב  ( IAS 27בה  ,במישרי או
בעקיפי  ,שדוחותיה הכספיי מאוחדי באופ מלא ע דוחות החברה.

חברות כלולות 

חברות ,אשר לקבוצה השפעה מהותית בה  ,ואשר השקעות הקבוצה בה ,
במישרי או בעקיפי  ,נכללות בדוחות הכספיי על בסיס השווי המאזני.

חברות מוחזקות 

חברות מאוחדות וחברות כלולות.
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 כללי )המש(,
ב.

איי ’%בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ )להל  החברה(  ,נוסדה ביו  19בספטמבר  ,2005על ידי
הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע"מ )להל  הדסית( .
בחודש ינואר  ,2006הנפיקה החברה בבורסה מניות המהוות  33%מהו המניות שלה וכתבי אופציה.
התמורה נטו )לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( הסתכמה בכ   27,340אלפי ש"ח.
בחודש ספטמבר  2005נחת הסכ בי הדסית לבי החברה  ,בעקבותיו העבירה הדסית בחודש ינואר
 2006לחברה את החזקותיה במספר חברות עתירות ידע הפועלות בתחו המחקר והפיתוח הרפואי
והביוטכנולוגי )להל  חברות המו"פ( .העברת ההחזקות נעשתה על מנת שהחברה תגייס כספי
מהציבור באמצעות הצעת ניירות הער ,שלה לציבור ורישומ למסחר בבורסה לניירות ער ,בתל אביב
)להל  הבורסה(.
הדסית הינה חברה בבעלות ובשליטה מלאה של הסתדרות מדיצינית הדסה )להל  הדסה(.
הדסה הוא מוסד רפואי הכולל שני בתי חולי בעיר ירושלי" ,הדסה עי כר" ו"הדסה הר הצופי",
בתי ספר למקצועות הרפואה ומרכזי מחקר.
הדסית הנה חברת היישו של הדסה .גילויי ופיתוחי נעשי ע"י רופאי הדסה )להל  החוקרי(
מועברי לטיפולה של הדסית שתפקידה הוא לשמר את הקניי הרוחני ולפעול לגיוס משאבי
ולמסחור הגילויי המדעיי.
מסחור הרעיונות המדעיי וגיוס משאבי נעשה ע"י הדסית ,באמצעות הקמת חברות מוחזקות שלה
נית רשיו שימוש בקניי רוחני ואשר פועלות למסחור הגילויי המדעיי שפותחו בהדסה .בדר ,זו
הוקמו על ידי הדסית חברות המופ.
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עיקרי המדיניות החשבונאית
שערי חליפי ובסיס ההצמדה
)(1

יתרות במטבע חו ,%או הצמודות אליו ,נכללות בדוחות הכספיי לפי שערי החליפי היציגי
שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפי ליו המאז .

)(2

יתרות הצמודות למדד המחירי לצרכ מוצגות בהתא למדד הידוע האחרו בתארי ,המאז .
)מדד החודש שקד לחודש של מועד הדוח הכספי( או בהתא למדד בגי החודש האחרו של
תקופת הדיווח )מדד החודש של החודש של מועד הדוח הכספי( ,בהתא לתנאי העסקה.

)(3

להל נתוני על שער החליפי של הדולר ועל המדד:
מדד בישראל
היציג של
הדולר
)ש"ח ל1
דולר(

היציג של
האירו
)ש"ח ל1
אירו(

מדד ידוע )*(

מדד בגי )*(

נקודות

נקודות

תארי ,הדוחות הכספיי
 31במר2010 %

3.713

4.99

129.18

129.3

 31במר2009 %

4.188

5.573

125.33

124.71

 31בדצמבר 2009

3.775

5.441

130.41

130.42

%

%

%

שיעורי השינוי לתקופה של:

%

שלשה חודשי שנסתיימו
ביו  31במר2010 %

)(1.64

)(10.46

)(0.94

)(0.85

שלשה חודשי שנסתיימו
ביו  31במר2009 %

10.15

5.2

)(0.13

)(0.72

שנה שהסתיימה ביו 31
בדצמבר 2009

)(0.71

5.2

3.85

3.95

)*( לפי ממוצע .1998
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תקני דיווח כספי חדשי ופרשנויות שפורסמו
א.

תקני ופרשנויות חדשי המשפעי על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות:



) IAS 27מתוק ("דוחות כספיי מאוחדי ונפרדי"
התק קובע את כללי הטיפול החשבונאי בדוחות כספיי מאוחדי ונפרדי ,כמפורט להל :



התק קובע כי עסקאות ע בעלי זכויות שאינ מקנות שליטה ,במסגרת מחזיקה הקבוצה בשליטה
בחברה מאוחדת לפני ולאחר העסקה ,יטופלו כעסקאות הוניות.



במסגרת עסקאות ,שלאחריה מאבדת הקבוצה את שליטתה בחברה המאוחדת ,תימדד יתרת
ההשקעה בחברה המאוחדת במועד איבוד השליטה בשווי הוג .



חלק המיעוט בהפסדי חברה מאוחדת ,העולה על חלקו בהונה העצמי ייוחס לו בהתעל מחויבויותיו
ומיכולתו לביצוע השקעות נוספות בחברה המאוחדת.
הוראות התק חלות לתקופות שנתיות המתחילות ביו  1בינואר  2010ואיל .,התק מיוש למפרע,
פרט למספר חריגי ,לגביה ייושמו הוראות התק בדר ,של "מכא ולהבא".
הקבוצה ייחסה לזכויות שאינ מקנות שליטה במהל ,השלושה חודשי שהסתיימו ב 31במר2010 %
ס ,של  350אלפי  4ברווח והפסד ,אשר נזק& להו העצמי חל& לרווח והפסד כפי שהיה מוכר אילו
לא היה מאומ %התק החדש.
חלק זכויות שאינ מקנות שליטה בהו החברה הסתכ לס ,של  688אלפי  4כתוצאה מזקיפת קר
הו בגי תשלו מבוסס מניות בחברות הבנות.

ב.

תקני ופרשנויות חדשי ,אשר בתוק" ,אשר אי לה השפעה מהותית על התקופה הנוכחית ו/או
על תקופות דיווח קודמות:



) IFRS 3מתוק ( "צירופי עסקי"
התק החדש קובע כללי לטיפול החשבונאי בצירופי עסקי .התק מיוש לגבי צירופי עסקי
שהתרחשו מיו  1בינואר  ,2010או לאחריו.



תיקו " IAS 28השקעות בחברות כלולות" )בדבר איבוד השפעה מהותית בחברה כלולה(
במסגרת אימו IAS 27 %המתוק כאמור לעיל ,תוקנו הוראות מסוימות ב " IAS 28השקעות
בחברות כלולות" .התיקו קובע את הטיפול החשבונאי לעניי איבוד השפעה מהותית בחברה
כלולה ,כאשר הישות ממשיכה להחזיק שיעור מסוי בחברה המושקעת .התיקו מיוש בדר ,של
"מכא ולהבא" לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביו  1בינואר  ,2010או לאחריו.



תיקוני " ,IFRS 2עסקאות תשלו מבוסס מניות המסולקות במזומ בקבוצה"
התיקוני קובעי את הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיי הנפרדי והאינדיבידואליי של ישות
בגי עסקאות תשלו מבוסס מניות המסולקות בידי ישויות אחרות בקבוצה .בנוס& ,התיקוני
משלבי ב  IFRS 2הנחיות קודמות של " IFRIC 8תחולת  "IFRS 2ו "  IFRIC 11עסקאות
במניות בקבוצה ובמניות אוצר" .הוראות התיקוני יחולו לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות
ביו  1בינואר  .2010התיקוני מיושמי למפרע למעט התיקוני המיוחסי להנחיות קודמות
אשר בתוק& ממועד המקורי.
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תקני דיווח כספי חדשי ופרשנויות שפורסמו )המש(,
תיקו " IAS 7דוחות תזרי מזומני"
תיקו " IAS 7דוחות תזרי מזומני" מבהיר כי רק יציאות המביאות לידי נכס המוכר בדוח על
המצב הכספי כשירות לסיווג כתזרימי מזומני ששימשו פעילות השקעה .התיקו מיוש למפרע
לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביו  1בינואר  ,2010או לאחריו.
תיקו " IAS 1הצגת דוחות כספיי"
תיקו " IAS 1הצגת דוחות כספיי" קובע כי מרכיב ההתחייבות של מכשיר הנית  ,על פי בחירתו
של הצד שכנגד ,להיות מסולק עלידי הנפקת מכשירי הוניי של הישות ,יסווג כשוט& או לא שוט&
בהתבסס על מועד הסילוק בדר ,של העברת מזומ או נכסי אחרי ולא בהתבסס על מועד הסילוק
בדר ,של המרה .התיקו מיוש למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביו  1בינואר ,2010
או לאחריו.
אירועי מהותיי בתקופת הדוח
ביו  11במר 2010 %החליט דירקטוריו החברה לאשר הענקת אופציות לשישה חברי בוועדה
המייעצת של החברה.
עבור כל אחד מששת הניצעי יוקצו  10,000כתבי אופציה לא סחירי של החברה הניתני למימוש
בס ,הכל עד ל 60,000מניות רגילות של החברה .מחיר המימוש של כתבי האופציה הנ"ל הוא 4 2
לכל כתב אופציה .הבשלת כתבי האופציה תהיה בשלוש מנות שוות ,אחת לשנה ,החל מיו 19
בפברואר .2009
עלות ההטבה בס ,כולל של  15אלפי  ,4הגלומה בכתבי האופציה שהוענקו כאמור ,בהתבסס על
השווי ההוג במועד הענקת תיזק& לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה.
אירועי לאחר תארי( המאז
ביו  12באפריל  2010חתמה חברת פרוטאב בע"מ )להל  :פרוטאב( חברה בבעלות ובשליטה מלאה
של החברה ,על הסכ השקעה ע החברה וע אחרי,סבב ההשקעות מסתכ לס ,כולל של 4
מיליו דולר .חלקה של החברה בסבב ההשקעה מסתכ לס ,של  1מיליו דולר ,כמו כ תומרנה
הלוואות שהעמידה החברה לפרוטאב בס ,כולל של  1.86מיליו דולר.
סכו ההשקעה עתיד לשמש את פרוטאב לצור ,ייצור הנוגד המוביל אותו היא מפתחת ,המשלב
ניסויי בבעלי חיי ,הצטיידות והכנות רגולטוריות ואחרות לקראת תחילת ניסוי קליני בחולי.
לאחר סגירת ההסכ שיעור החזקת החברה בפרוטאב יעמוד על ) 70%בדילול מלא .(50%
כתוצאה מהעסקה צפויה החברה לרשו רווח הו של כ  3מיליו ש"ח.
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קונג'וגייט בע"מ
מידע כספי לתקופת ביניי
)בלתי מבוקר(
 31במרס 2010

קונג'וגייט בע"מ
מידע כספי לתקופת ביניי
)בלתי מבוקר(
 31במרס 2010

תוכ הענייני

עמוד
דוח סקירה של רואה החשבו המבקר

2

דוחות כספיי תמציתיי ! בשקלי חדשי )ש"ח(:
דוח על המצב הכספי
דוח על ההפסד הכולל
דוח על השינויי בהו
דוח על תזרימי המזומני

3
4
5
67

ביאורי לדוחות הכספיי התמציתיי

89

 26במאי 2010
דוח סקירה של רואי החשבו המבקר לבעלי המניות של קונג'וגייט בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצור #של קונג'וגייט בע"מ ,הכולל את הדוח התמציתי על המצב
הכספי ליו  31במרס  2010ואת הדוחות התמציתיי על ההפסד הכולל ,השינויי בהו ותזרימי
המזומני לתקופה של שלושה החודשי שהסתיימה באותו תארי) .הדירקטוריו וההנהלה
אחראי לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניי אלה בהתא לתק חשבונאות בינלאומי
" IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניי" ,וכ ה אחראי לעריכת מידע כספי לתקופת ביניי זו
לפי פרק ד' של תקנות ניירות ער) )דוחות תקופתיי ומיידיי( ,התש"ל   .1970אחריותנו היא
להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניי זו בהתבסס על סקירתנו.
היק #הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתא לתק סקירה  1של לשכת רואי חשבו בישראל "סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניי הנערכת על ידי רואה החשבו המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניי מורכבת מבירורי ,בעיקר ע אנשי האחראי לענייני הכספיי
והחשבונאיי ,ומיישו נהלי סקירה אנליטיי ואחרי .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתא לתקני ביקורת מקובלי בישראל ולפיכ) אינה מאפשרת
לנו להשיג ביטחו שניוודע לכל הענייני המשמעותיי שהיו יכולי להיות מזוהי בביקורת.
בהתא לכ) ,אי אנו מחווי חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו
ערו) ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתא לתק חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוס #לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור לנו
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק
ד' של תקנות ניירות ער) )דוחות תקופתיי ומיידיי( ,התש"ל  .1970
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל אנו מפני את תשומת הלב לאמור בביאור 1ב' ,על פיו החברה
נמצאת בשלבי מחקר ופיתוח וטר הפיקה הכנסות מפעילותה וכ לאמור בקשר להמש) פעילותה
של החברה בתקופה של  12החודשי שלאחר  31במרס  .2010המש) פעילותה במתכונת הנוכחית
בתקופה שלאחר מכ ,עד להשגת רווחיות ,מותנה בהשגת אמצעי מימו נוספי .יחד ע זאת ,א
תחרוג החברה מתוכנית העבודה שגיבשה ,תאל -החברה לבצע שינויי מתאימי בהיק#
הוצאותיה ובפעילות המחקר והפיתוח שלה וכ לבצע גיוס ממקורות נוספי .המש) הפעילות
מותנה על כ בעמידה ביעדי שהחברה קבעה לעצמה או לחילופי בהשגת מימו נוס.#
בכבוד רב,
קסלמ וקסלמ
רואי חשבו

2

קונג'וגייט בע"מ
דוח תמציתי על המצב הכספי
ליו  31במרס 2010
 31במרס
2009
2010
)בלתי מבוקר(
אלפי ש " ח

 31בדצמבר
2009
)מבוקר(

ר כ ו ש
נכסי שוטפי:
מזומני ושווי מזומני
פיקדו לזמ קצר
חייבי ויתרות חובה

2,160

1,415
450
67
1,932

48
2,504

79
2,500
2,579
4,774

66
2,500
2,566
4,498

85
2,500
2,585
5,089

35
2,195

נכסי שאינ שוטפי:
רכוש קבוע ,בניכוי פחת שנצבר
נכסי בלתי מוחשיי
ס  $נכסי

2,456

התחייבויות והו
התחייבויות שוטפות:
זכאי ויתרות זכות:
ספקי ונותני שירותי
אחרי
ס ) התחייבויות שוטפות

102
167
269

134
180
314

103
156
259

התחייבויות שאינ שוטפות:
הלוואה המירה
התחייבות בשל סיו יחסי עובדמעביד

1,118
3

470
2

1,115
1

1,121

472

1,116

ס  $התחייבויות

1,390

786

1,375

הו:
הו מניות רגילות
הו מניות רגילות מסוג א
הו מניות בכורה
פרמיה על מניות
חייבי בגי מניות
קר הו
יתרת הפסד
ס $הו
ס $התחייבויות והו

*
1
1
11,808
)(915
806
)(8,317
3,384
4,774

*
1
1
11,813
)(2,735
553
)(5,921
3,712
4,498

*
1
1
11,808
)(915
760
)(7,941
3,714
5,089

* מייצג סכו הנמו) מ  1אלפי ש"ח.
יור הלוי,
דירקטור

אחינוע אייזנברג,
מנכ"ל

גוסטבו גרינס,
מנהל כספי

תארי) אישור הדוחות הכספיי על ידי דירקטוריו החברה 26 :במאי .2010
הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיי אלה.
3

קונג'וגייט בע"מ
דוח תמציתי על ההפסד הכולל
לתקופה של  3החודשי שהסתיימה ביו  31במרס 2010

שנה
שהסתיימה
ביו 31
 3החודשי שהסתיימו
בדצמבר
ביו  31במרס
2009
2009
2010
)מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
הוצאות מחקר ופיתוח
הפסד תפעולי
הוצאות )הכנסות( מימו ,נטו
הפסד כולל לתקופה

309
309
67
376

436
436
)(52
384

2,106
2,106
298
2,404

הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיי אלה.

4

קונג'וגייט בע"מ
דוח תמציתי על השינויי בהו
לתקופה של  3החודשי שהסתיימו ביו  31במרס 2010
הו מניות
רגילות
מסוג א'

הו מניות
רגילות

הו מניות
בכורה

חייבי בגי
מניות

פרמיה על
מניות

קר הו בגי
אופציות
לעובדי
ונותני
שירותי

יתרת הפסד

ס $הכול

אלפי ש"ח
יתרה ליו  1בינואר ) 2010מבוקר(
תנועה בתקופה של  3החודשי
שהסתיימה ביו  31במרס 2010
)בלתי מבוקר(:
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות
לעובדי ונותני שירותי
הפסד לתקופה

*

1

1

)(915

11,808

760

)(7,941

יתרה ליו  31במרס ) 2010בלתי מבוקר(

*

1

1

)(915

11,808

806

)(376
)(8,317

46
)(376
3,384

יתרה ליו  1בינואר ) 2009מבוקר(
תנועה בתקופה של  3החודשי
שהסתיימה ביו  31במרס 2009
)בלתי מבוקר(:
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות
לעובדי ונותני שירותי
תקבולי על חשבו מניות שהונפקו
הפסד לתקופה

*

1

1

)(3,369

11,813

532

)(5,537

3,441

יתרה ליו  31במרס ) 2009בלתי מבוקר(
יתרה ליו  1בינואר 2009
תנועה במהל $השנה שהסתיימה ביו
 31בדצמבר :2009
תמורה בגי מניות שהונפקו
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות
לעובדי ונותני שירותי
הפסד לשנה
יתרה ליו  31בדצמבר 2009

46

3,714

*

1

1

)(2,735

11,813

553

)(384
)(5,921

21
634
)(384
3,712

21

*

1

1

)(3,369

11,813

532

)(5,537

3,441

2,454

)(5

*

1

1

)(915

11,808

634

2,449
228

5

760

)(2,404
)(7,941

228
)(2,404
3,714

* מייצג סכו הנמו) מ  1אלפי ש"ח.
הביאורי המצורפי מהווי חלק בלתי נפרד מתמצית דוחות כספיי אלה.
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)המש)(1

קונג'וגייט בע"מ
דוח תמציתי על תזרימי המזומני
לתקופה של  3החודשי שהסתיימו ביו  31במרס 2010
שנה
שהסתיימה
ביו 31
 3החודשי שהסתיימו
בדצמבר
ביו  31במרס
2009
2009
2010
)מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח

תזרימי מזומני מפעילויות שוטפות:
מזומני נטו ששימשו לפעולות ,ראה נספח א
מזומני נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(235
)(235

)(441
)(441

)(2,035
)(2,035

תזרי מזומני מפעילויות השקעה:
השקעה בפיקדו לזמ קצר
פירעו של פיקדו לזמ קצר
רכישת רכוש קבוע
מזומני נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(46

תזרימי מזומני מפעילויות מימו:
קבלת הלוואה המירה
תקבולי על חשבו מניות שהונפקו
מזומני נטו שנבעו מפעילות מימו

470
634
1,104

1,040
2,449
3,489

)(235
2,456

617
852

1,824
852

)(61
2,160

)(54
1,415

)(220
2,456

)(46

גידול )קיטו( במזומני ושווי מזומני
יתרת מזומני ושווי מזומני לתחילת התקופה
הפסדי מהפרשי שער בגי מזומני ושווי
מזומני
יתרת מזומני ושווי מזומני לגמר התקופה

7

)(46
450
)(34
370

)סיו(2

קונג'וגייט בע"מ
דוח תמציתי על תזרימי מזומני
לתקופה של  3החודשי שהסתיימו ביו  31במרס 2010
שנה
שהסתיימה
ביו 31
 3החודשי שהסתיימו
בדצמבר
ביו  31במרס
2009
2009
2010
)מבוקר(
)בלתי מבוקר(
אלפי ש"ח
)א( נספח לדוח התמציתי על תזרימי המזומני !
תזרימי המזומני ששימשו לפעילויות:
הפסד לפני מסי על ההכנסה
התאמות בגי:
פחת
הפסדי מהפרשי שער בגי מזומני
ושווי מזומני
הפרשי הצמדה וריבית שנצברה בגי
הלוואה המירה
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות
לעובדי ונותני שירותי
שינויי בסעיפי רכוש והתחייבויות
תפעוליי:
קיטו )גידול( בחייבי ויתרות חובה
גידול )קיטו( בזכאי ויתרות זכות:
ספקי ונותני שירותי
אחרי
גידול בהתחייבות בשל סיו יחסי
עובדמעביד
מזומני נטו ששימשו לפעילות

8

)(376

)(384

)(2,404

6

5

20

61

54

220

3



75

46
)(260

21
)(304

228
)(1,861

13

)(18

1

)(1
11

)(108
)(13

)(139
)(37

2
25
)(235

2
)(137
)(441

1
)(174
)(2,035

קונג'וגייט בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי התמציתיי
ליו  31במרס 2010
)בלתי מבוקרי(
ביאור  ! 1כללי:
א .קונג'וגייט בע"מ )להל  החברה( הינה חברה פרטית אשר התאגדה בישראל ביו
 1בנובמבר  2005והינה תושבת ישראל.
החברה מפתחת תרופות המבוססות על טכנולוגיה הקושרת חומרי פעילי
בתרופות קיימות לנשאי שה תרכובות כימיות רבסוכריות .הטכנולוגיה
מאפשרת הפחתת רעילות התרופה והגברת מסיסותה ,תו) שמירה על יעילותה.
היישו הראשו שמפתחת החברה הינו תרופה לטיפול בזיהומי פטרייתיי
פולשניי מפושטי ) (invasive fungal infectionעל בסיס אמפותריצי.
משרדה הרשו של החברה הינו באופקי.
ב.

החברה נמצאת בשלבי המחקר והפיתוח ועדיי אינה מפיקה הכנסות .החברה
אינה יכולה להערי) א ומתי יצביעו תוצאותיה העסקיות על מעבר לרווחיות .עד
לימי  31במרס  2010ו 31בדצמבר  ,2009נצברו לחברה יתרות הפסדי בס) של
כ 8,317אלפי ש"ח )בלתי מבוקר( וכ 7,941אלפי ש"ח ,בהתאמה .פעילות החברה
ממומנת באמצעות גיוסי הו מבעלי המניות.
הנהלת החברה צופה כי בעתיד הקרוב יצברו הפסדי נוספי מפעילות המחקר
והפיתוח שיתבטאו בתזרי מזומני שלילי מפעילות שוטפת .לדעת הנהלת
החברה ,בהתא לתוכנית העבודה שלה ,יש לה את האמצעי הדרושי להמש)
פעילותה במתכונתה הנוכחית לפחות במהל)  12החודשי שלאחר  31במרס .2010
המש) פעילותה במתכונת הנוכחית בתקופה שלאחר מכ ,עד להשגת רווחיות,
מותנה בהשגת אמצעי מימו נוספי.

ביאור  ! 2בסיס העריכה של הדוחות הכספיי
המידע הכספי התמציתי של החברה ליו  31במרס  2010ולתקופת הביניי של 3
החודשי שהסתיימה באותו תארי) )להל  "המידע הכספי לתקופת הביניי"( נער)
בהתא לתק חשבונאות בינלאומי מספר "  34דיווח כספי לתקופות ביניי" )להל 
" ,("IAS 34ובהתא לתקנות ניירות ער) )דו"חות תקופתיי ומיידיי( ,התש"ל.1970
יש לעיי במידע הכספי לתקופות הביניי ביחד ע הדוחות הכספיי השנתיי ליו 31
בדצמבר  2009ולשנה שהסתיימה באותו תארי) והביאורי אשר נלוו אליה ,אשר
נערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיי )להל  "תקני ה  ("IFRSוכללו את הגילוי
הנוס #הנדרש בהתא לתקנות ניירות ער) )דוחות כספיי שנתיי( התש"ע  .2010
המידע הכספי לתקופות הביניי הינו סקור ואינו מבוקר.
ביאור  ! 3עיקרי המדיניות החשבונאית:
א .עיקרי המדיניות החשבונאית ,אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת
הביניי ,הינ עקביי ע הכללי ששימשו בעריכת הדוחות הכספיי השנתיי
ליו  31בדצמבר  2009ולשנה שהסתיימה באותו תארי).
ב.

כפי שפורט בדוחות הכספיי השנתיי של החברה ליו  31בדצמבר  2009ולשנה
שהסתיימה באותו תארי) ,תקני ותיקוני לתקני קיימי נכנסו לתוק#
ומחייבי עבור תקופות חשבונאיות המתחילות ביו  1בינואר  ,2010אול
ליישומ לראשונה אי השפעה מהותית על דוחותיה הכספיי של החברה.

9

קונג'וגייט בע"מ
ביאורי לדוחות הכספיי התמציתיי )המש)(
ליו  31במרס 2010
)בלתי מבוקרי(
ביאור  ! 3עיקרי המדיניות החשבונאית )המש)(:
ג.

תקני חדשי ותיקוני לתקני קיימי נוספי אשר עדיי אינ בתוק #ואשר
הקבוצה לא בחרה באימוצ המוקד ,פורטו במסגרת הדוחות הכספיי
השנתיי של הקבוצה ליו  31בדצמבר  2009ולשנה שהסתיימה באותו תארי).

ד.

עריכת דוחות כספיי בהתא לתקני ה  ,IFRSדורשת שימוש באומדני
חשבונאיי מסוימי מהותיי .כמו כ ,היא מחייבת את הנהלת החברה להפעיל
שיקול דעת בתהלי) יישו מדיניותה החשבונאית של החברה .התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות מהותית מהאומדני וההנחות ששימשו את הנהלת החברה.

\\\Il-tlvnas001\fellus\Preminger\600221\2010\audit\Q1דוח כספי\ConjuGate 03.2010-V2.docx

  10

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
דוחות כספיי תמציתיי
ליו  31במרס 2010
)בלתי מבוקרי(

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
דוחות כספיי תמציתיי
ליו  31במרס 2010
)בלתי מבוקרי(
תוכ הענייני
עמוד
דוח סקירה של רואי החשבו

1

דוחות כספיי תמציתיי )בלתי מבוקרי(:
דוחות תמציתיי על המצב הכספי

2

דוחות תמציתיי על הרווח הכולל

3

דוחות תמציתיי על השינויי בהו העצמי

4

דוחות תמציתיי על תזרימי המזומני

56

באורי לדוחות הכספיי התמציתיי

7 10

דוח סקירה של רואה החשבו המבקר לבעלי המניות של סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצור $של חברת סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ )להל "החברה"( ,הכולל את הדוח
התמציתי על המצב הכספי ליו  31במר'  2010ואת הדו"ח התמציתי על הרווח הכולל ,השינויי בהו העצמי
ותזרימי המזומני לתקופה של שלושה חודשי שהסתיימה באותו תארי( .הדירקטוריו וההנהלה אחראי לעריכה
ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניי זו בהתא לתק חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניי",
וכ ה אחראי לעריכת מידע כספי לתקופת ביניי זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ער( )דוחות תקופתיי
ומיידיי( ,התש"ל  .1970אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניי זו בהתבסס על סקירתנו.
היק $הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתא לתק סקירה  1של לשכת רואי חשבו בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי
הנערכת על ידי רואה החשבו המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי מורכבת מבירורי ,בעיקר
ע אנשי האחראי לענייני הכספיי והחשבונאיי ,ומיישו נהלי סקירה אנליטיי ואחרי .סקירה הינה
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתא לתקני ביקורת מקובלי בישראל ולפיכ( אינה
מאפשרת לנו להשיג ביטחו שניוודע לכל הענייני המשמעותיי שהיו יכולי להיות מזוהי בביקורת .בהתא לכ(,
אי אנו מחווי חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערו( ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתא לתק חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוס $לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור לנו לסבור שהמידע הכספי
הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ער( )דוחות תקופתיי
ומיידיי( ,התש"ל .1970

בריטמ אלמגור זהר ושות'
רואי חשבו
ירושלי2010_________ ,

1

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
באורי לדוחות הכספיי התמציתיי
ליו  31במרס 2010
בלתי מבוקרי

ליו  31במרס
2009
2010
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

ליו  31בדצמבר
2009
מבוקר
אלפי ש"ח

רכוש שוט#
מזומני ושווי מזומני
חייבי ויתרות חובה

3,218
1,116

4,600
1,528

4,436
962

4,334

6,128

5,398

רכוש לא שוט#
רכוש קבוע ,נטו

1,576

246

1,591

5,910

6,374

6,989

התחייבויות שוטפות
ספקי ונותני שירותי
צדדי קשורי
זכאי ויתרות זכות

419
733
643

722
85
248

365
331
659

1,795

1,055

1,355

התחייבויות לא שוטפות
24
1,033
727
1,784

התחייבויות בגי הטבות לעובדי
הוצאות לשל לזמ ארו(
תגמולי לשל

22
1,317
641
1,980

20
638
658

הו עצמי
הו מניות רגילות  0 1ע.נ.
פרמיה על מניות
קר הו בגי עסקאות תשלו מבוסס מניות
יתרת הפסד

2
20,439
3,526
)(21,636

2
17,497
2,757
)(15,595

2
20,439
3,387
)(20,174

2,331

4,661

3,654

6,374

6,989

5,910
 26במאי 2010
תארי( אישור
הדוחות הכספיי

ד"ר רפי הופשטיי
יו"ר דירקטוריו

ד"ר צ'ארלס אירוינג
מנכ"ל ואחראי
על תחו הכספי

הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.
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ליו  31במרס 2010
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לתקופה של שלושה חודשי
שהסתיימה ביו  31במרס
2009
2010
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה ביו
 31בדצמבר
2009
מבוקר
אלפי ש"ח

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו

670

493

2,537

הוצאות הנהלה וכלליות

684

269

2,426

הפסד מפעולות רגילות

1,354

762

4,963

הוצאות מימו

113

2

6

הכנסות מימו

5

536

162

הפסד לתקופה

1,462

228

4,807

הפסד כולל לתקופה

1,462

228

4,807

הפסד למניה רגילה אחת )בש"ח( בת  1ש"ח ע.נ המיוחס
לבעלי מניות החברה

0.79

0.136

2.59

הממוצע המשוקלל של הו המניות ששימש בחישוב
ההפסד למניה

1,852

1,669

1,858

הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.
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הו מניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות
אלפי ש"ח

רכיב הוני
בגי
עסקאות
תשלו
מבוסס
מניות
אלפי ש"ח

יתרת
הפסד
אלפי ש"ח

ס % $הכל
אלפי ש"ח

לתקופה של  3חודשי
שהסתיימה ביו  31במרס 2010
)בלתי מבוקר(
יתרה ליו  1בינואר 2010

2

20,439

הנפקת אופציות לעובדי

3,387
139

הפסד לתקופה
יתרה ליו  31במרס 2010

)(20,174

20,439

2

3,526

3,654
139

)(1,462

)(1,462

)(21,636

2,331

לתקופה של  3חודשי
שהסתיימה ביו  31במרס 2009
)בלתי מבוקר(
יתרה ליו  1בינואר 2009

2

17,497

2,757

הפסד לתקופה
יתרה ליו  31במרס 2009

2

17,497

2,757

)(15,367

4,889

)(228

)(228

)(15,595

4,661

לשנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר 2009
)מבוקר(
יתרה ליו  1בינואר 2009
הנפקת מניות

2
)*(

17,497

2,757

2,942

הנפקת אופציות לעובדי

2,942
630

הפסד לתקופה
יתרה ליו  31בדצמבר 2009

)(15,367

2

20,439

4,889

3,387

630
)(4,807

)(4,807

)(20,174

3,654

)*( מייצג פחות מאל $ש"ח.
הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.
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ליו  31במרס 2010
בלתי מבוקרי

ליו  31במרס
2009
2010
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

ליו  31בדצמבר
2009
מבוקר
אלפי ש"ח

תזרימי מזומני מפעילות שוטפת
הפסד לתקופה

)(1,462

)(228

)(4,807

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומני
מפעילות שוטפת )נספח א'(

354

)(1,681

342

מזומני נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות שוטפת

)(1,108

)(1,909

)(4,465

תזרימי מזומני מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע

)(2

)(26

)(198

ריבית מתאגידי בנקאיי

4

21

36

מזומני נטו ששנבעו מפעילות )שימשו לפעילות( השקעה

2

)(5

)(162

תזרימי מזומני מפעילות מימו
)(56

ריבית ששולמה

2,942

הנפקת מניות ,נטו
מזומני נטו שנבעו מפעילות מימו

)(56

2,942

עלייה )ירידה( במזומני ושווי מזומני

)(1,162

)(1,914

)(1,685

יתרת מזומני ושווי מזומני לתחילת התקופה

4,436

6,001

6,001

השפעת תנודות שערי חליפי על יתרות מזומני ושווי
מזומני

)(56

513

120

יתרת מזומני ושווי מזומני לסו #התקופה

3,218

4,600

4,436

הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.
5
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ליו  31במרס 2010
בלתי מבוקרי

%
ליו  31במרס
2009
2010
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

ליו  31בדצמבר
2009
מבוקר
אלפי ש"ח

הכנסות והוצאות שאינ כרוכות בתזרימי המזומני:
הוצאות )הכנסות( מימו שהוכרו בדוח רווח והפסד ,נטו

108

)(534

)(156

פחת

90

14

69

עליה )ירידה( בהתחייבויות בגי הטבות לעובדי

2

)(40

)(38

שירותי תמורת הקצאת אופציות לעובדי

139

630

שינויי בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עלייה( בחייבי ויתרות חובה

)(154

)(324

242

עליה בתגמולי לשל

86

132

135

עלייה בספקי ונותני שירותי

54

286

)(71

עליה )ירידה( בצדדי קשורי

402

)(198

48

עלייה )ירידה( בזכאי ויתרות זכות

)(16

)(1,017

)(606

עלייה )ירידה( בהוצאות לשל לזמ ארו(

)(357
354

89
)(1,681

342

נספח ב' – פעילות שאינה במזומ
ביו  5בפברואר  2008נחת הסכ שכירות בי החברה הא לבי חברה אחרת בגי שטח של כ  860מ"ר
בפארק הביוטכנולוגי שבנייתו הושלמה בחודש אפריל  .2009החברה שוכרת מחברת הא בשכירות משנה שטח
של  290מ"ר .בגי מחויבות לשל את עלות עבודות ההתאמה רשמה החברה בדוח השנתי רכוש קבוע מול
הוצאות לשל.
ברבעו הראשו של שנת  2010עודכ תערי $עבודות ההתאמה וכתוצאה מכ( רשמה החברה נכס רכוש קבוע בס(
 73אלפי ש"ח מול הוצאות לשל לזמ ארו(.

הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.
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באורי לדוחות הכספיי התמציתיי
ליו  31במרס 2010
בלתי מבוקרי

באור % 1

כללי
א.

תאור החברה
סלקיור נוירוסייאנסס בע"מ )להל "החברה"( נוסדה בחודש נובמבר  2005והחלה את פעילותה בחודש
ינואר  .2006החברה עוסקת במחקר ופיתוח בתחו התרפיה בתאי של מחלות במערכת העצבי
בהתבסס על תאי גזע עובריי ,כשהמטרה הראשונה שלה הנה מחלת הפרקינסו .ע הקמתה החזיקה ES
 ("ESI") CELL INTERNATIONAL PTE LTDב  775מניות רגילות של החברה בעלות ער( נקוב של  1ש"ח
כ"א ,שהיוו  100%מהונה המונפק והנפרע של החברה באותה עת.

ב.

ביו  20בנובמבר 2005 ,נחת הסכ )"ההסכ"( בי  ,ESIחברת הדסית ביו החזקות בע"מ )להל
 ,(HBLוהחברה .בהתא להסכ ,נתנה אפשרות ל  HBLבתו( פרק זמ של  9חודשי להשקיע סכו של 3
מליו דולר ובתמורה תוקצנה לה  225מניות רגילות המהוות  22.5%מההו העצמי של החברה ,בדילול
מלא .כמו כ ,נתנה זכות ל  HBLלהשקיע  409ש"ח בתמורה ל  409מניות מוגבלות ,חסרות זכויות פרט
לזכות להמיר למניות רגילות בהתקיי תנאי מסויימי .ע המרת המניות המוגבלות ,תחזיק  HBLב
 45%מהו המניות של החברה ,בדילול מלא.
בכפו $להשקעות הנ"ל של  HBLבחברה ,ובכפו $לגיוס הו נוס $מצד ) HBLכמפורט להל( ,התחייבה ESI
להעניק לחברה רישיו עולמי בלעדי בתחו המחלות הנוירודגנרטיביות ,לפתח ,לשווק ,למסחר ולעשות
שימוש בקניי רוחני מסויי בתחו )להל "הרישיו הבלעדי"(.

בהתא להסכ ,ביו  22במרס 2006 ,קיבלה החברה מ  HBLס( של  13,541אלפי ש"ח .בתמורה הקצתה
החברה ל  225 HBLמניות רגילות וכ  409מניות מוגבלות ESI .והחברה חתמו על הסכ רשיו בלעדי שלפיו
 ESIהעניקה לחברה את הרשיו הבלעדי )בכפו $לתנאי המפורטי להל(.
 HBLהתחייבה לגייס ,תו( שנתיי מיו כניסתו לתוק $של הסכ הרשיו )שהינו ה  22למר'  ,(2006מימו
נוס $לחברה בס( כולל של  3מליו דולר עבור המחקר והפיתוח של החברה )להל "המטרה"( .במידה והמטרה
אינה מושגת ,היק $הרשיו יוגבל לפיתוח ומיסחור של תאי גזע עובריי רק לצור( תרפיה בדר( של החלפת
תאי לטיפול במחלת הפרקינסו .במידה ותושג המטרה ,על החברה ליחד מתוכ לפחות מליו דולר לצורכי
מחקר בתחו ,שאינו בתחו מחלת הפרקינסו .אי עמידה בתנאי זה יביא להקטנת היקפו של הרשיו למחלת
הפרקינסו.
א החברה תעניק רישיונות משנה ,תהיה זכאית חברת  ESIלקבל תמלוגי בשיעור של  10.75%מהמחזור
של החברה בגי רשיונות אלה.
ביו  30באוגוסט  2007נחת הסכ בי  HBLלחברת טבע )להל "טבע"( לפיו בכפו $לכ( שיושל גיוס
מקורות כספיי לפעילות החברה בס( כולל של  2מליו דולר יושקע על ידי טבע ס( של  1מליו דולר
בחברה שישמשו לצור( פעילותה .בי הצדדי סוכ כי טבע תהיה זכאית להחזקה בשיעור כולל של 11%
מהבעלות בחברה.
ביו  13בדצמבר  2007השקיעה החברה האחרת בחברה  1007אלפי דולר .בנוס $גייסה  HBLמימו
למחקר של  2מליו דולר) ,מתוכ  1,316אלפי ש"ח טר התקבלו( ,כ( שבידי החברה נותר מלוא הרישיו
מ  ESIבתחו המחלות הנוירודגנרטיביות ושיעור החזקת  HBLבחברה ליו  31בדצמבר  2007הינו
 31.11%) 34.03%בדילול מלא(.
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ביו  1במרס  2008נכנס לתוקפו התיקו השני להסכ הרישיו הבלעדי ,לפיו הרישיו הבלעדי שנית
לחברה תחת ההסכ מיו  22במרס  ,2006הורחב ג לתחו בדיקת הגורמי המביאי להתנוונות
הרישתית .כמו כ ESI ,העניקה לחברה רישיו לא בלעדי ,לחקור ,לפתח ולעשות שימוש בקניי רוחני
מסויי לצור( בדיקת רעילות ויעילות של תרופות.
ביו ה  30לאוגוסט  ,2009נכנס לתוקפו חוזה מחקר ומת רישיו ביו הדסית שירותי מחקר רפואי ופיתוח
בע"מ )"הדסית"( ובי החברה )להל":חוזה הרישיו"( .וביחד עמו חוזה לפיתוח המוצר שצור $לו .חוזה
הרישיו מקנה לחברה רישיו בלעדי ,בינלאומי ,בר תמלוגי )ע זכות למת רישיונות משנה( להשתמש,
לנצל ולמסחר פטנטי מסויימי ,אשר פותחו ע"י חוקרי בבית החולי הדסה ,על זכויותיה בתחו
 (Retinal Pigment Epitheelial) RPEשמקור בתאי גזע הומניי .בתמורה לרישיו האמור ,הסכימה
החברה לשל להדסית) :א( סכו חד פעמי של  249,058ש"ח כהחזר על הוצאות פיתוח הפטנטי; )ב(
תשלומי עתיי על פיתוח המוצר בהתא לחוזה פיתוח המוצר לעיל; )ג( תמלוגי בשיעור של  5%מסכו
המכירה של המוצרי שברישיו; )ד( בי  10% 30%מההכנסות השונות ממכירת רישיונות משנה )בהתא
לשלב הפיתוח(; )ה( תשלומי נוספי בסכו כולל של  1,500,000דולר ,בהתא לשלבי שנקבעו .בנוס$
התחייבה החברה ,בכפו $לתנאי מקדמיי ,לתשלו שנתי על ס(  200,000דולר כל שנה ,למש( שלוש
שני ,להמש( המחקר הבסיסי בתחו ניוו רשתית העי ומערכת העצבי.
במהל( חודש נובמבר  2009השלימה החברה גיוס הו בהיק 800 $אלפי דולר ארה"ב ,באמצעות הנפקת הו
מניות לבעלי המניות הקיימי של החברה .הגיוס בוצע לפי שווי חברה של  8,000אלפי דולר לפני הכס.$
לאחר ההנפקה עלה שיעור אחזקתה של חברת  HBLל  35.25%) 37.93%בדילול מלא( ושיעור אחזקתה של
 ESIירד ל  45.97%) 49.46%בדילול מלא(.
ג.

ד.

הגדרות
החברה

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ.

חברת הא

) ES Cell International Pte Ltd.להל .(ESI

בעלי שליטה

כהגדרת בחוק ניירות ער( ,התשכ"ח  ,1968על תקנותיו.

בעלי עניי

כהגדרת בתקנות ניירות ער( )עריכת דוחות כספיי שנתיי( ,התשנ"ג .1993

צדדי קשורי

כהגדרת ב .IAS 24

מדד

מדד המחירי לצרכ ,כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר

דולר של ארה"ב.

המדע הראשי

המדע הראשי של משרד התעשיה והמסחר בישראל.

יש לעיי בדוחות תמציתיי אלו בהקשר לדוחות הכספיי השנתיי של החברה ליו  31בדצמבר 2009
ולשנה שהסתיימה באותו תארי( ולבאורי אשר נלוו אליה.
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באור  % 2עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס לעריכת הדוחות הכספיי
הדוחות הכספיי התמציתיי המאוחדי )להל "דוחות כספיי ביניי"( של הקבוצה נערכו בהתא
לתק חשבונאות בינלאומי " ,IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניי" )להל ".("IAS 34
בעריכת דוחות כספיי ביניי אלה ,יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית ,כללי הצגה ושיטות חישוב
הזהי לאילו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיי ליו  31בדצמבר  ,2009ולשנה שהסתיימה באותו
תארי(.

ב.

הדוחות הכספיי התמציתיי המאוחדי ערוכי בהתא להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ער(
)דו"חות תקופתיי ומיידיי( ,התש"ל .1970

ג.

שערי חליפי ובסיס ההצמדה
)(1

יתרות במטבע חו' ,או הצמודות אליו ,נכללות בדוחות הכספיי לפי שערי החליפי היציגי
שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפי ליו המאז.

)(2

יתרות הצמודות למדד המחירי לצרכ מוצגות בהתא למדד הידוע האחרו בתארי( המאז.
)מדד החודש שקד לחודש של מועד הדוח הכספי( או בהתא למדד בגי החודש האחרו של
תקופת הדיווח )מדד החודש של החודש של מועד הדוח הכספי( ,בהתא לתנאי העסקה.

)(3

להל נתוני על שער החליפי של הדולר ועל המדד:
שער החליפי
היציג של
הדולר
)ש"ח ל1%
דולר(

מדד בגי

מדד ידוע

נקודות

נקודות

 31במר' 2010

3.713

109.62

109.51

 31במר' 2009

4.188

106.26

105.73

 31בדצמבר 2009

3.775

110.57

110.57

תארי( הדוחות הכספיי

מדד בישראל

שיעורי השינוי לתקופה של:
%

%

%

שלושה חודשי שנסתיימה
ביו  31במר' 2010

)(1.64

)(0.86

)(0.95

שלושה חודשי שנסתיימה
ביו  31במר' 2009

10.15

)(0.13

)(0.72

שנה שנסתיימה ביו  31בדצמבר
2009

)(0.71

3.9

3.85
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סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
באורי לדוחות הכספיי התמציתיי
ליו  31במרס 2010
בלתי מבוקרי

באור 2

 %עיקרי המדיניות החשבונאית )המש((
תקני דיווח כספי חדשי והבהרות שפורסמו
ד.
) (1תקני ופרשנויות חדשי ,אשר בתוק ,#אשר אי לה השפעה מהותית על התקופה הנוכחית
ו/או על תקופות דיווח קודמות:
תיקו " IAS 39מכשירי פיננסיי :הכרה ומדידה" )בדבר ייעוד החשיפה לסיכוני
אינפלציוניי כפריטי מגדרי(
התיקו קובע ,בי היתר ,כי נית לייעד שינויי בתזרימי המזומני הנובעי מחשיפה לסיכוני
אינפלציוניי כפריטי מגודרי .בנוס $קובע התיקו כי הער( הפנימי ,בשונה מער( הזמ של
אופציות שנרכשו ,כשיר לשמש כמכשיר מגדר של סיכו צד אחד הנובע מעסקה חזויה .התיקו
מיוש למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביו  1בינואר  ,2010או לאחריו.
תיקוני " ,IFRS 2עסקאות תשלו מבוסס מניות המסולקות במזומ בקבוצה"
התיקוני קובעי את הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיי הנפרדי והאינדיבידואליי של ישות
בגי עסקאות תשלו מבוסס מניות המסולקות בידי ישויות אחרות בקבוצה .בנוס ,$התיקוני
משלבי ב  IFRS 2הנחיות קודמות של " IFRIC 8תחולת  "IFRS 2ו " IFRIC 11עסקאות
במניות בקבוצה ובמניות אוצר" .הוראות התיקוני יחולו לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות
ביו  1בינואר  .2010התיקוני מיושמי למפרע למעט התיקוני המיוחסי להנחיות קודמות
אשר בתוק $ממועד המקורי.
) (2תקני ופרשנויות חדשי ,אשר בתוק ,#אשר אי לה השפעה מהותית על התקופה הנוכחית
ו/או על תקופות דיווח קודמות:
התיקוני הבאי התפרסמו במסגרת פרוייקט השיפורי השנתיי לשנת :2009
תיקו " IAS 1הצגת דוחות כספיי"
תיקו " IAS 1הצגת דוחות כספיי" קובע כי מרכיב ההתחייבות של מכשיר הנית ,על פי בחירתו
של הצד שכנגד ,להיות מסולק על ידי הנפקת מכשירי הוניי של הישות ,יסווג כשוט $או לא
שוט $בהתבסס על מועד הסילוק בדר( של העברת מזומ או נכסי אחרי ולא בהתבסס על מועד
הסילוק בדר( של המרה .התיקו מיוש למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביו 1
בינואר  ,2010או לאחריו.
) (3להל תקני ופרשנויות חדשי שפורסמו ,אשר אינ בתוק #ולא אומצו בידי הקבוצה באימו)
מוקד ,אשר השפעת על הדוחות הכספיי אינה צפויה להיות מהותית:
תיקו " IAS 32מכשירי פיננסיי :הצגה"
במסגרת התיקו נקבע ,כי מכשירי נגזרי אשר הונפקו במסגרת הנפקת זכויות לבעלי המניות
הקיימי ,המאפשרי למחזיק לרכוש מספר קבוע של מכשירי הוניי בתמורה לסכו קבוע של
מזומ או נכס פיננסי אחר ,הנקוב במטבע שאינו מטבע הפעילות של החברה ,יסווגו כמכשירי
הוניי ובלבד שהזכויות הוצעו לכלל מחזיקי המכשירי ההוניי של הישות ,בהתא לשיעורי
החזקת .התיקו ייוש למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביו  1בינואר  ,2011או
לאחריו.
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סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
באורי לדוחות הכספיי התמציתיי
ליו  31במרס 2010
בלתי מבוקרי

באור % 3

אירועי מהותיי בתקופת הדוח
 3.1ב 24במר' חתמה החברה על הסכ לקבלת הלוואה מחברת איי' בי אל בע"מ ,לפי תנאי ההסכ
החברה תקבל הלוואה בס(  100,000דולר ארה"ב נושאת ריבית שנתית של . 3%+LIBOR
קר ההלוואה תיפרע בתו  3שני  ,אלא א כ תבצע החברה גיוס הו בסכו העולה על מיליו
דולר ארה"ב ,שאז תיפרע ההלוואה באופ מיידי.
למועד הדוח טר הועברו הכספי לחברה.
 3.2במהל( תקופת הדוח הגישה החברה בקשה לקבלת כתב אישור מממשלת ישראל )לשכת מדע
ראשי( על מענקי מחקר ופיתוח בס( כולל של .0 3,368,328
נכו לתארי( הדוח טר התקבל כתב האישור.
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טרומבוטק בע"מ
דוחות כספיי תמציתיי
ליו  31במרס 2010
)בלתי מבוקרי (

טרומבוטק בע"מ
דוחות כספיי תמציתיי
ליו  31במרס 2010
)בלתי מבוקרי (

תוכ הענייני

עמוד
דוח סקירה של רואי החשבו

1

דוחות תמציתיי על המצב הכספי

2

דוחות תמציתיי על הרווח הכולל

3

דוחות תמציתיי על השינויי בהו העצמי

4

דוחות תמציתיי על תזרימי המזומני

56

באורי לדוחות הכספיי התמציתיי

79

דוח סקירה של רואה החשבו המבקר לבעלי המניות של
טרומבוטק בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצור! של טרומבוטק בע"מ )להל  "החברה"( ,הכולל את הדוח התמציתי על המצב
הכספי ליו  31במרס  2010ואת הדוח התמציתי על רווח הכולל ,השינויי בהו העצמי ותזרימי המזומני לתקופה
של שלושה חודשי שהסתיימה באותו תארי' .הדירקטוריו וההנהלה אחראי לעריכה ולהצגה של מידע כספי
לתקופת ביניי זו בהתא לתק חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניי" ,וכ ה אחראי
לעריכת מידע כספי לתקופת ביניי זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ער' )דוחות תקופתיי ומיידיי( ,התש"ל.1970
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניי זו בהתבסס על סקירתנו.
היק!
ערכנו את סקירתנו בהתא לתק סקירה  1של לשכת רואי חשבו בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי
הנערכת על ידי רואה החשבו המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי מורכבת מבירורי ,בעיקר
ע אנשי האחראי לענייני הכספיי והחשבונאיי ,ומיישו נהלי סקירה אנליטיי ואחרי .סקירה הינה
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתא לתקני ביקורת מקובלי בישראל ולפיכ' אינה
מאפשרת לנו להשיג ביטחו שניוודע לכל הענייני המשמעותיי שהיו יכולי להיות מזוהי בביקורת .בהתא לכ',
אי אנו מחווי חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערו' ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתא לתק חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוס! לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור לנו לסבור שהמידע הכספי
הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ער' )דוחות תקופתיי
ומיידיי( ,התש"ל.1970
בריטמ אלמגור זהר ושות'
רואי חשבו
ירושלי 3 ,במאי 2010

1

טרומבוטק בע"מ
דוחות תמציתיי על המצב הכספי
ליו  31במרס
2010
2009
שקל חדש
שקל חדש
בלתי מבוקר בלתי מבוקר

ליו  31בדצמבר
2009
שקל חדש
מבוקר

נכסי
רכוש שוט#
מזומני ושווי מזומני
חייבי ויתרות חובה

רכוש לא שוט#
רכוש קבוע ,נטו

2,781,369
484,714

2,957,342
104,864

2,716,129
1,231,283

3,266,083

3,062,206

3,947,412

2,824

5,189

3,415

3,268,907

3,067,395

3,950,827

התחייבויות והו עצמי
התחייבויות שוטפות
ספקי ונותני שירותי
זכאי ויתרות זכות

257,859
49,838

171,957
34,692

459,983
49,512

307,697

206,649

509,495

התחייבויות לזמ ארו$
תמלוגי לשל
התחייבויות בגי יחסי עובד מעביד ,נטו
תקבולי ע"ח אופציות להמרה למניות

523,936
31,554
1,915,908


14,839
2,410,730

392,029
27,414
2,374,517

2,471,398

2,425,569

2,793,960

הו עצמי
הו המניות
פרמיה על מניות
יתרת הפסד

608
10,866,085
)(10,376,881

513
8,949,319
)(8,514,655

608
10,866,085
)(10,219,321

489,812

435,177

647,372

3,268,907

3,067,395

3,950,827

הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.
 3במאי 2010,
תארי' אישור
הדוחות הכספיי

עופר גונ
דירקטור

פרופ' מריא גוריצקי
יו"ר הדירקטוריו

2

יצחק למנסדור!
מנכ"ל ואחראי על תחו
הכספי

טרומבוטק בע"מ
דוחות תמציתיי על הרווח הכולל

לתקופה של שלושה חודשי
שהסתיימה ביו  31במרס
2010
2009
שקל חדש
שקל חדש
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר

לשנה שהסתיימה
ביו  31בדצמבר
2009
שקל חדש
מבוקר

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו

420,974

600,273

2,554,124

הוצאות הנהלה וכלליות ,נטו

172,719

154,102

661,763

הפסד תפעולי

)(593,693

)(754,375

)(3,215,887

הכנסות מימו

466,764

282,310

1,044,629

הוצאות מימו

30,631

5,081

10,554

הכנסות מימו ,נטו

436,133

277,229

1,034,075

הפסד לתקופה

)(157,560

)(477,146

)(2,181,812

הפסד כולל לתקופה

)(157,560

)(477,146

)(2,181,812

הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.

3

טרומבוטק בע"מ
דוחות תמציתיי על השינויי בהו העצמי
פרמיה על
מניות
שקל חדש

הו מניות
שקל חדש

יתרת הפסד
שקל חדש

ס % $הכל
שקל חדש

לתקופה של  3חודשי שהסתיימה
ביו  31במרס 2010
)בלתי מבוקר(
יתרה ליו  1בינואר 2010

608

10,866,085

)(10,219,321

647,372

הפסד לתקופה





)(157,560

)(157,560

יתרה ליו  31במרס 2010

608

10,866,085

)(10,376,881

489,812

לתקופה של  3חודשי שהסתיימה
ביו  31במרס 2009
)בלתי מבוקר(
יתרה ליו  1בינואר 2009

513

8,949,319

)(8,037,509

912,323

הפסד לתקופה





)(477,146

)(477,146

יתרה ליו  31במרס 2009

513

8,949,319

)(8,514,655

435,177

לשנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר 2009
)מבוקר(
יתרה ליו  1בינואר 2009

513

8,949,319

)(8,037,509

912,323

הנפקת מניות

95

1,916,766



1,916,861

הפסד לשנה





)(2,181,812

)(2,181,812

יתרה ליו  31בדצמבר 2009

608

10,866,085

)(10,219,321

647,372

הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.

4

טרומבוטק בע"מ
דוחות תמציתיי על תזרימי המזומני

לתקופה של שלושה חודשי
שהסתיימה ביו  31במרס
2010
2009
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביו  31בדצמבר
2009
מבוקר

תזרימי מזומני מפעילות שוטפת
הפסד לתקופה

)(157,560

)(477,146

)(2,181,812

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומני
מפעילות שוטפת )נספח א'(

222,800

)(31,814

)(1,364,137

מזומני נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות שוטפת

65,240

)(508,960

)(3,545,949

תזרימי מזומני מפעילות מימו
תקבולי ע"ח אופציות להמרה למניות





878,915

הנפקת הו מניות מזומני נטו שנבעו מפעילות
מימו





1,916,861

מזומני שנבעו מפעולות מימו





2,795,776

עליה )ירידה( במזומני ושווי מזומני

65,240

)(508,960

)(750,173

יתרת מזומני ושווי מזומני לתחילת התקופה

2,716,129

3,466,302

3,466,302

יתרת מזומני ושווי מזומני לסו #התקופה

2,781,369

2,957,342

2,716,129

הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.

5

טרומבוטק בע"מ
דוחות תמציתיי על תזרימי המזומני

נספח א'  %התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומני מפעילות שוטפת
לתקופה של שלושה חודשי
שהסתיימה ביו  31במרס
2010
2009
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביו  31בדצמבר
2009
מבוקר

הכנסות והוצאות שאינ כרוכות בתזרימי המזומני :
שינויי בשווי הוג של תקבולי ע"ח אופציות
להמרה למניות

)(458,609

)(41,419

)(956,547

פחת והפחתות

591

591

2,367

התחייבויות בשל סיו יחסי עובד מעביד ,נטו

4,140

4,200

16,775

שינויי בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה )עלייה( בחייבי ויתרות חובה

746,569

12,182

)(1,114,239

עלייה )ירידה( בספקי ונותני שירותי

)(202,124

)(22,732

269,794

עליה בתמלוגי לשל

131,907



392,029

עליה בזכאי ויתרות זכות

326

15,364

25,684

222,800

)(31,814

)(1,364,137

הבאורי לדוחות הכספיי התמציתיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.
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טרומבוטק בע"מ
באורי לדוחות הכספיי התמציתיי
ליו  31במרס 2010
בלתי מבוקרי

באור 1

 %כללי
א.

תיאור כללי של החברה ופעילותה
טרומבוטק התאגדה והחלה בפעילות עסקית בחודש ספטמבר  .2000החברה עוסקת במחקר ופיתוח
חומר טרומובוליטי חדשני לטיפול בקרישי ד.

ב.

באור 2

הגדרות
החברה



טרומבוטק בע"מ.

צדדי קשורי



כהגדרת ב . IAS 24

בעלי עניי



כהגדרת בתקנות ניירות ער' )עריכת דוחות כספיי שנתיי( ,התשנ"ג.1993

בעלי שליטה



כהגדרת בחוק ניירות ער' ,התשכ"ח   ,1968על תקנותיו.

מדד



מדד המחירי לצרכ ,כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר



דולר של ארה"ב.

המדע הראשי



המדע הראשי של משרד התעשיה והמסחר בישראל.

 %עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס לעריכת הדוחות הכספיי:
הדוחות הכספיי התמציתיי המאוחדי )להל"דוחות כספיי ביניי"( של החברה נערכו בהתא
לתק חשבונאות בינלאומי " ,IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניי" )להל".("IAS 34
בעריכת דוחות כספיי ביניי אלה ,יישמה החברה מדיניות חשבונאית ,כללי הצגה ושיטות חישוב
הזהי לאילו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיי ליו  31בדצמבר  ,2009ולשנה שהסתיימה באותו
תארי'.

ב.

הדו"חות הכספיי התמציתיי ערוכי בהתא להוראות פרק ד' לתקנות ער' )דו"חות תקופתיי
ומיידיי( ,התש"ל.1970

ג.

שערי חליפי ובסיס ההצמדה
)(1

יתרות במטבע חו ,.או הצמודות אליו ,נכללות בדוחות הכספיי לפי שערי החליפי היציגי
שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו תקפי ליו המאז.

)(2

יתרות הצמודות למדד המחירי לצרכ מוצגות בהתא למדד הידוע האחרו בתארי' המאז.
)מדד החודש שקד לחודש של מועד הדוח הכספי( או בהתא למדד בגי החודש האחרו של
תקופת הדיווח )מדד החודש של החודש של מועד הדוח הכספי( ,בהתא לתנאי העסקה.
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טרומבוטק בע"מ
באורי לדוחות הכספיי התמציתיי
ליו  31במרס 2010
בלתי מבוקרי

באור  % 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש'(
ג.

שערי חליפי ובסיס ההצמדה )המש'(
)(3

להל נתוני על שער החליפי של הדולר ועל המדד:
שער החליפי
היציג של
הדולר
)ש"ח ל1%
דולר(

מדד בישראל
מדד בגי

מדד ידוע

נקודות

נקודות

 31במרס 2010

3.713

109.62

109.51

 31במרס 2009

4.188

106.26

105.73

 31בדצמבר 2009

3.775

110.57

110.57

%

%

%

שלושה חודשי שהסתיימה
ביו  31במרס 2010

)(1.64

)(0.86

)(0.95

שלושה חודשי שהסתיימה
ביו  31במרס 2009

10.15

)(0.13

)(0.72

שנה שהסתיימה ביו  31בדצמבר 2009

)(0.71

3.92

3.82

תארי' הדוחות הכספיי

שיעורי השינוי לתקופה של:

ד.

תקני דיווח כספי חדשי והבהרות שפורסמו
)(1

תקני ופרשנויות חדשי  ,אשר בתוק ,#אשר אי לה השפעה מהותית על התקופה הנוכחית
ו/או על תקופות דיווח קודמות:
תיקו " IAS 39מכשירי פיננסיי  :הכרה ומדידה" )בדבר ייעוד החשיפה לסיכוני
אינפלציוניי כפריטי מגדרי (
התיקו קובע ,בי היתר ,כי נית לייעד שינויי בתזרימי המזומני הנובעי מחשיפה לסיכוני
אינפלציוניי כפריטי מגודרי .בנוס! קובע התיקו כי הער' הפנימי ,בשונה מער' הזמ של
אופציות שנרכשו ,כשיר לשמש כמכשיר מגדר של סיכו צד אחד הנובע מעסקה חזויה .התיקו
מיוש למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביו  1בינואר  ,2010או לאחריו.
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טרומבוטק בע"מ
באורי לדוחות הכספיי התמציתיי
ליו  31במרס 2010
בלתי מבוקרי

באור  % 2עיקרי המדיניות החשבונאית )המש'(
ד.

תקני דיווח כספי חדשי והבהרות שפורסמו )המש'(
)(2

תקני ופרשנויות חדשי  ,אשר בתוק ,#אשר אי לה השפעה מהותית על התקופה הנוכחית
ו/או על תקופות דיווח קודמות:
התיקוני הבאי התפרסמו במסגרת פרוייקט השיפורי השנתיי לשנת :2009
תיקו " IAS 1הצגת דוחות כספיי "
תיקו " IAS 1הצגת דוחות כספיי" קובע כי מרכיב ההתחייבות של מכשיר הנית ,על פי
בחירתו של הצד שכנגד ,להיות מסולק עלידי הנפקת מכשירי הוניי של הישות ,יסווג כשוט!
או לא שוט! בהתבסס על מועד הסילוק בדר' של העברת מזומ או נכסי אחרי ולא בהתבסס
על מועד הסילוק בדר' של המרה .התיקו מיוש למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות
ביו  1בינואר  ,2010או לאחריו.

באור  % 3אירועי

לאחר תארי $המאז

במהל' חודש אפריל  2010נכנסה החברה לשלב הניסויי הקליניי הראשוניי בבני אד ,עבורו קיבלה
החברה אישור ממשרד הבריאות בחודש פברואר .2010
הניסוי הקליני נער' על  40מתנדבי בריאי ונועד לבחו את בטיחות החומר .הניסוי צפוי להסתיי עד סו!
שנת .2010
ניסוי זה מיועד לתמו' בבטיחות החומר ובאפשרות שימוש בו במגוו שימושי רפואיי כגו שב .מוחי,
אוט שריר לב ,תסחיפי ריאה ואוטמי ורידיי .הניסוי הקליני עתיד להתבצע במרכז לניסויי קליניי
בבית החולי הדסה עי-כר.
אי בכניסה לשלב הניסויי הקליניי בבני אד כדי להבטיח שהניסויי יצליחו או שהמוצר המפותח על ידי
החברה יגיע לכדי מוצר מסחרי המאושר לשיווק.
בעקבות ממצאי חדשי שהתקבלו בניסויי בחיות המצביעי על יעילות של הפפטיד בטיפול במחלות ריאה
כרוניות כגו אסתמה ,החברה הגישה בקשה לאישור פטנט וכי היא תבח המש' פיתוח אפליקציה מול חברות
רב לאומיות העשויות לגלות עניי בפיתוח תרופתי לאסתמה.
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דו"ח הדירקטוריון לרבעון שהסתיים ביום  31במרץ2010 ,
א .מצב ענייני התאגיד
החברה מחזיקה במניות ב 8-חברות עתירות ידע )להלן " -חברות הפורטפוליו"( ,העוסקות בתחום
המחקר והפיתוח הרפואי והביו-טכנולוגי ,שבסיס הידע שלהן ,ככלל ,מקורו בחוקרים שעובדים ,או
שעבדו במועד גילוי הידע ,בבתי חולים של הסתדרות מדיצינית הדסה בירושלים .בנוסף ,לחברה
החזקות בחברה ציבורית הנסחרת בישראל  -ביוליין אר אקס בע"מ ,וכן בחברה ציבורית הנסחרת
בארה"ב) Forticell Bioscience Inc. ,לשעבר נקראה  (Ortec International Inc.אליה מוזגה חברת
פורטפוליו נוספת בה היו לחברה החזקות )הפטו ביוטק אינק( .חברת  Forticellהגישה בחודש נובמבר
 2008בקשה להגנה מפני נושיה ).(Chapter 11
המשותף לחברות הפורטפוליו הוא השלמת הביצוע של מבחני התכנות מסוימים בבעלי חיים
בתוצאות מוצלחות והפניה לשוק )אינדיקציה רפואית( העונה על צורך רפואי לא פתור בעל פוטנציאל
מכירות של מעל  1מיליארד  $בשנה ,וכן קרבה )יחסית( לשלב ההיתכנות הקלינית – ניסויים בבני
אדם תחת אישור רגולטורי מלא .תחילת שנת  2010מהווה את הפעם הראשונה בה מחצית מחברות
הפורטפוליו נמצאות במהלך של ניסוי קליני .חלק ניכר של ניסויים אלה מתאפשר בשל העובדה כי
החברה גייסה במהלך שנת  2009סכום של כ 45-מ'  ,₪למרות המשבר הפיננסי בכלכלה במקומית
בכלל ובסקטור הביוטק בפרט.
ארבע מתוך שמונה חברות הפורטפוליו מצויות בשלב הניסויים הקליניים כדלקמן :ורטו בע"מ
השלימה את שלב הניסוי הקליני  ;Phase I/IIטולרקס בע"מ )ובשמה הנוכחי – "אנליבקס בע"מ"(
וטרומבוטק בע"מ קיבלו אישור לביצוע ניסויים קליניים בבני אדם ומצויות בשלב ניסוי הקליני
הראשון בבני אדם )הניסוי של טרומבוטק מתבצע במתנדבים בריאים ושל אנליבקס בחולים –
ושניהם מתבצעים במרכז הרפואי הדסה עין-כרם( .גם חברת ביומרקר ,המפתחת קיט דיאגנוסטי
חדשני ,מתמקדת בניסויים על דגימות אנושיות.
יתר חברות הפורטפוליו מצויות בשלבים שונים של מבחני היתכנות נוספים ושל הגשת בקשות לועדות
הלסינקי המוסדיות ולמשרד הבריאות על מנת לאפשר התחלת ניסויים קליניים בבני אדם )Phase I
או  ,(Phase I/IIועקב כך לבחון את מידת ההיתכנות ואת ההשפעות האפשריות של הפיתוחים
האמורים על בני אדם ,הן במישור בטיחות השימוש בתרופה המפותחת על ידי חברות הפורטפוליו והן
במשור היעילות שלו.
למועד הדוח ,אין לאף אחת מחברות הפורטפוליו מכירות עסקיות במהלך העסקים הרגיל.
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נקודת המיקוד לאורה פועלות החברה והדסית ,כחברת הניהול של החברה ,היא שקידה על המשך
פעילות מחקר ופיתוח ,מתוך מטרה להגיע למימושים ) (exitבחברות הפורטפוליו ,ככל שניתן בעקבות
השלמת ניסוי קליני ) (Phase Iבבני אדם .בחלק מהמקרים ,החברה שואפת לקדם את חברות
הפורטפוליו לכיוון של ניסוי קליני מסוג  – Phase I/IIכזה שיוכיח גם את יעילות המוצר שבפיתוח
ולא רק את בטיחותו ,ומן הסתם יקנה לחברת הפורטפוליו מעמד משופר במו"מ מול משקיע או שותף
אסטרטגי פוטנציאלי.
יצויין ,כי מדובר באסטרטגיה עסקית כללית ,ויכול כי נסיבות העניין יביאו לכך שהאסטרטגיה
העסקית תשונה )בין לגבי חברת פורטפוליו ספציפית ובין בכלל( או תמצא כבלתי מתאימה .שיקול
הדעת לענין קביעת אסטרטגיה עסקית ,או כל שינוי בו ,נתון בידי דירקטוריון החברה בלבד.
האסטרטגיה האמורה קיבלה משנה תוקף ועברה ולידציה )אימות( משמעותית במהלך הרבעון ומיד
עם תחילת הרבעון השני כאש ר חברת פרוטאב השלימה גיוס הון משמעותי משני משקיעים מובילים
בתחום הביוטכנולוגיה בישראל – כלל תעשיות ביוטכנולוגיה וקרן הון הסיכון פונטיפקס ,ביחד עם
החברה השקיעו סך של  4מ'  $בפרוטאב .החברה עדיין מחזיקה קרוב ל 70%-בפרוטאב בעוד
שפרוטאב זכתה למימון של  18חודש – הכולל תהליכי ייצור ,רגולציה והשלמת ההערכות לניסויים
הקליניים.
מעבר למימון ,המשקיעים האמורים מביאים לפרוטאב קשרים אסטרטגייים ,ידע וניסיון בפיתוח
תרופות ,וכן יכולות מימון עתידיות.
מקורות החברה משמשים אותה בעיקר לצורך העמדת מקורות לחברות הפורטפוליו לצורך קידום
המחקר והפיתוח שלהן .החברה רואה במקורות שהיא מעמידה לחברות הפורטפוליו ,כמקורות
המשביחים את חברות הפורטפוליו ואשר מקדמים אותן לקראת השגת יעדיהן ויעדי החברה .כן רואה
החברה את הוצאות המחקר והפיתוח בחברות הפורטפוליו כהשקעה המשביחה את חברות
הפורטפוליו ,ועקב כך גם את החברה עצמה .מעבר למקורותיה שלה ,החברה מסייעת לחברות
הפורטפוליו בקבלת מקורות מימון נוספים בארץ ובחו"ל.
לחברה ברור כי אין ביכולתה לממן את כל תהליכי הפיתוח של חברות הפורטפוליו ולכן היא משקיעה
זמן ומאמץ רב בסיוע לתהליכי גיוס ההון העצמאיים של חברות הפורטפוליו .החברה מתכוונת
להשתתף בעסקאות מימון אלה כדי למזער את הדילול לאחזקותיה ,וכן להמיר את ההלוואות
המירות שהעמידה לחברות הפורטפוליו במהל השנים ,בתנאים שהם מיטביים לחברה .עסקת המימון
של חברת פרוטאב מהווה דוגמא למודל ההשקעה הנ"ל.
לצורך מעקב ופיקוח של החברה על פעילות חברות הפורטפוליו ,אישרה החברה ביום  6לינואר 2008
התקשרות בהסכם לשכירת משרדים בפארק הביו-טכנולוגי שהקמתו נמצאת בשלבים מתקדמים
מאוד .בניית הפארק הושלמה במהלך חודש יוני  ,2009והחברה וכן חלק מחברות הפורטפוליו
האמורות העתיקו את פעילותן לפארק.
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החברה סבורה כי הימצאותה בסמיכות פיזית לחברות הפורטפוליו מסייעת באופן משמעותי בפיקוח
וקידום פעילות חברות הפורטפוליו שישכרו חלק מהשטחים ,וכן מסייעת ביצירת מצע ומרקם
שיאפשר החלפת רעיונות ,פתרון בעיות ,מתן תשתית ראויה ומתקדמת לפעילויות המחקר והפיתוח
והשתת עזרה בפעילויות שונות של חברות הפורטפוליו באופן שיאפשר להן להתמקד באופן המיטבי
בפעילותן .מתוך הניסיון והרקע של הנהלת החברה וממגעים עם משקיעים ושותפים פוטנציאליים,
עולה תמונה ברורה לפיה גופים אלה מתייחסים בחיוב למעבר למיקום החדש.
כאמור ,התשומה המרכזית הנדרשת לחברות הפורטפוליו לצורך ביצוע פעולות המחקר והפיתוח הוא
מקור כספי .המקור הכספי נדרש לצורך רכישת חומרים ,תשלום לעובדים ,תשלום עבור ביצוע
ניסויים ועוד .ללא מקורות כספיים במידה נדרשת ,לא יכולות חברות הפורטפוליו להתקדם במחקר
ובפיתוח העומד בבסיס קיומן.
לצורך כך פועלות החברה לגיוס מקורות כספיים .במהלך שנת  2009גייסה החברה במסגרת הנפקת
זכויות ובמסגרת הקצאה פרטית ,בה השתתפה ,בין היתר ,בעלת השליטה בחברה ,סך כולל של כ45-
מיליון ש"ח .למועד הדוח בקופת החברה סך כולל של כ 30-מ' ש"ח המיועדים לצורך פעילות החברה.
גם בשנה זו שוקדת החברה על איתור מקורות מימון נוספים לפעילותה .השקת מדד הביומד על ידי
הבורסה בתל-אביב העלתה באופן משמעותי את רמת העניין של משקיעים מוסדיים וציבוריים
בסקטור הביומד .מניית החברה הינה חלק מהמדד וככזו ,גם היא זוכה לרמת עניין גבוהה יותר
ומחזורי מסחר גבוהים משמעותי מאלה שהיו ערב השקת המדד.
כאמור ,יחד עם הזרמת מקורות כספיים מהחברה ,פועלת החברה כך שלחברות הפורטפוליו יוזרמו
מקורות כספיים ממקורות נוספים – הן מבעלי מניות אחרים והן ממשקיעים נוספים חדשים .החברה
מסייעת לחברות הפורטפוליו בתהליך גיוסי ההון האמור ,לרבות פניה למקורות מימון שאינם
מובילים לדילול אחזקות כדוגמת המדען הראשי במשרד התמ"ת ,מענקי מחקר ,קרנות מימון דו-
לאומיות וכיוב' .ואכן ,כאמור לעיל ,לאחר מועד הדוח )בחודש אפריל  ,(2010בוצע באחת מחברות
הפורטפוליו ,פרוטאב ,סבב השקעה בסך כולל של  4מיליון דולר ,מתוכם השקיעה החברה  1מיליון
דולר .בנוסף ,חברות פורטפוליו נוספות מצויות במשאים ומתנים מתקדמים מול משקיעים
פוטנציאליים ,וכן פועלות חברות הפורטפוליו כדי להמשיך ולקבל תמיכה מלשכת המדען הראשי
במשרד התמ"ת.
לאור מגבלת המקורות בפניה ניצבת החברה ,דירקטוריון החברה מבצע העדפה של השקעות בחברות
פורטפוליו ,בין היתר על פי הפרמטרים הבאים :קרבת חברת הפורטפוליו לשלב הניסויים הקליניים
; שיעור ההחזקה של החברה בחברת הפורטפוליו ; מידת ההתקדמות במחקר ופיתוח ועמידה באבני
דרך שהוצבו .דירקטוריון החברה יהיה רשאי לשנות את תעדוף ההשקעות בחברות הפורטפוליו
בהתאם למידע נוסף או אחר שיגיע אליו עם התקדמות פעילות חברות הפורטפוליו.
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שיעור ההחזקות ותחומי העיסוק של החברה בחברות הפורטפוליו:
להלן פירוט החזקות החברה בחברות הפורטפוליו ליום :131.3.10
שיעור החזקות
החברה ביום
31.3.10

שיעור החזקות
החברה בדילול מלא
ביום 31.3.10

תחום הפעילות של חברת
הפורטפוליו

שם חברת הפורטפוליו שבה
לחברה יש החזקות
טרומבוטק בע"מ

23.9%

22.7%

קונג'וגייט בע"מ

25.5%

25.5%

ורטו בע"מ

74.6%

69.3%

סל קיור נוירוסאינסס בע"מ

38.05%

35.2%

פרוטאב בע"מ

100%

100%

ביו-מרקר טכנולוגיות בע"מ

71.1%

85.2%

כאהר רפואה
) (2005בע"מ

76.05%

68.04%

91.99%

83.63%

בהליכי הסדר

בהליכי הסדר

0.25%

0.25%

פיתוח תרופות המיועדות להמסת
קרישי דם
שינוי ושיפור התכונות הבסיסיות
של תרופות מאושרות לשיווק
)הפחתת רעילות( ע"י חיבור
לפולימרים
פיתוח מכשירים ותרופות לטיפול
במחלת הזאבת האדמונית
טיפול מבוסס תאי גזע עובריים
בניוון רשתית ) ,(AMDומחלות
אחרות
תרופות לטיפול בדלקת פרקים
שגרונית ,מחלת קרוהן ,ומחלות
אוטו-אימוניות נוספות
פיתוח מרקרים לגילוי מוקדם של
תהליך הפיזור הגרורתי בסוגי
סרטן .ת
טיפולים מבוססי פלטפורמה
חלבונית למחלות אוטו-אימוניות,
בעיקר דלקת פרקים וטרשת
נפוצה
פיתוח מערכת )מכשיר ותרופה(
לטיפול במחלת שתל כנגד מאחסן
בהשתלות ובמחלות דלקתיות
ואוטו-אימוניות
פיתוח מוצרים לטיפול תאי
בתחום של רגנרציה של רקמות
וריפוי פצעים
פיתוח של תרופות למגוון של
מחלות החל משלבי הפיתוח
המוקדמים ועד לשלב הניסויים
הקליניים המתקדמים

אנליבקס בע"מ

2

Forticell Bioscience
Inc.
ביוליין אר .אקס .בע"מ

)*( כולל אופציות לעובדים.

 1לא כולל החזקות שיכולות לנבוע כתוצאה מהמרה של הלוואות המירות שנתנה החברה לחברות הפורטפוליו.
 2לשעבר טולרקס בע"מ.
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המשך שיעור ההחזקות הנוכחי של החברה בחברות הפורטפוליו ,או הגדלת שיעור החזקות החברה
בחברות הפורטפוליו ,מותנה ביכולת כספית שתהיה לחברה ואשר תאפשר לה ,בכפוף לעקרונות
ההשקעות בחברות הפורטפוליו ,להשתתף בסבבי השקעות בחברות הפורטפוליו .לא מן הנמנע הוא,
כי בסבבי גיוס נוספים לא יהיו בידי החברה את האמצעים הנדרשים לצורך שימור שיעור החזקותיה
הנוכחי בחברות הפורטפוליו )כולן או מקצתן( ,וכן לא מן הנמנע כי בסבבים כאמור יוחלט על ידי
החברה כי לא יהיה זה נכון או כדאי להשתתף בסבבים שכאלו.
השפעה משמעותית של המשבר הכלכלי שלאורו עדיין פועלת החברה היא האטה בפעילות השחקנים
הגדולים בשוק התרופות ) ,(Big Pharmaוקושי מוגבר ביצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים המבוססים
על תשלומים ותמלוגים מגופים אלה ,אשר מעדיפים לשמור על יתרות מזומנים גבוהות בשל קשיים
בגיוס הון ובקבלת אשראי .למרות הנ"ל ,ניתן לראות ברבעון האחרון תחילתה של התאוששות
בסקטור הביוטכנולוגיה המתבטאת בעיקר ביותר השקעות של גופים מוסדיים )Private Equity ,VC
( ,וכן יותר עסקאות שת"פ בין חברות ביוטכנולוגיה לחברות פארמה.

ב .התפתחויות בפעילות חברות הפורטפוליו במהלך הרבעון:
.1.1

פרוטאב בע"מ )"פרוטאב"(
לאחר מועד הדוח ,בתחילת אפריל  ,2010פרוטאב חתמה על הסכם השקעה לגיוס  4מיליון דולר.
במסגרת הגיוס ,בו השתתפו שניים מהגופים המובילים בישראל תחום ההשקעות בביוטכנולוגיה
בישראל  -קרן פונטיפקס וכלל ביוטכנולוגיה – התחייבו כל אחת מפונטיפקס ומכלל ביוטכנולוגיה
להשקיע בחברה סך של  1.5מיליון דולר .החברה התחייבה אף היא להשתתף בסבב ההשקעה
האמור ,להשקיע סך כולל של מיליון דולר ,להמיר הלוואות המירות שהעמידה לטובת פרוטאב עד
למועד ההשקעה בסך כולל של  1.86מיליון דולר )במחיר המרה הנמוך ב 20%-ממחיר ההשקעה של
המשקיעים החדשים בפרוטאב(.
ההשקעה בפרוטאב נעשתה לפי שווי חברה לפרוטאב של  4מיליון דולר )לפני הכסף( .בתמורה
להשקעה יקבלו המשקיעים החדשים והחברה )בגין ההשקעה וההמרה( מניות בכורה מסוג  .Aנקבע
כי מחצית מסכום ההשקעה תועבר לפרוטאב במועד סגירת הסכם ההשקעה ומחצית נוספת תועבר
תוך  6חודשים לאחר מועד סגירת הסכם ההשקעה.
בנוסף ,סוכם כי למשקיעים החדשים תוקצה אופציה להשקעת המשך בהיקף של  4מיליון דולר
נוספים ,לתקופה של  3שנים ובמחיר מימוש הגבוה ב 25%-ממחיר ההשקעה הנוכחי )לחברה לא
יוקצו אופציות להשקעת המשך בגין המניות שיתקבלו כתוצאה מהמרת ההלוואות ההמירות אלא
רק מכוח ההשקעה של  1מיליון דולר(.
בהתאם להסכם ההשקעה נקבע כי דירקטוריון החברה ימנה לא יותר מ 6-חברים .כל אחת
מפונטיפקס וכלל ביוטכנולוגיה תהיה רשאית למנות דירקטור אחד לדירקטוריון החברה .בנוסף,
פונטיפקס וכלל ביוטכנולוגיה יהיו רשאיות למנות יחדיו דירקטור נוסף ובלבד שיהיה מומחה חיצוני
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מתחום התעשייה .החברה תהיה רשאית למנות  3חברים לדירקטוריון החברה .בהתאם למסמכי
העסקה ,בכפוף להחלטות שצריכות להתקבל באישור כל אחד מבעלי המניות או באישור נציג שמונה
על ידי מי מהם לדירקטוריון החברה ,במקרה של שוויון במניין הקולות במועצת המנהלים של
החברה ,למומחה החיצוני שימונה לדירקטוריון החברה כאמור לעיל יינתן קול מכריע .לאחר סגירת
ההסכם ,שיעור החזקת החברה בפרוטאב יעמוד על כ) 70%-כ 50%-בדילול מלא(.
בהתאם לתוכניותה של פרוטאב ,פרוטאב מתכננת למנף את ההשקעה על ידי מענקי מחקר שהיא
ביקשה לקבל מלשכת המדע"ר .החברה מבקשת להבהיר ,כי אין כל וודאות כי המדע"ר יאשר
תוכנית מחקר שתוגש על ידי פרוטאב ,וככל שיאשר אין כל וודאות לגבי סכום התוכנית שתאושר
ושיעור ההשתתפות של המדע"ר מתוך התוכנית שתאושר.
פרוטאב משתמשת בכספי ההשקעה לצורך המשך הפיתוח של הנוגדן המוביל שלה ,המשמש לטיפול
בדלקת פרקים שגרונית ומחלות נוספות הפוגעות במערכת החיסון ,ביניהן מחלות מעי דלקתיות
)כולל מחלת קרוהן ודלקת כיבית של המעי הגס( .פרוטאב נכנסה לתהליכים מתקדמים של ייצור של
הנוגדן לקראת ניסויים טוקסיקולוגיים ,הגשות לרשויות הרגולטוריות והכנות לקראת תחילת
הניסויים הקליניים עם הנוגדן המוביל של החברה.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2010פרוטאב הגישה בקשת  PCTהמגנה על חלבון המטרה של
הנוגדן המוביל שלה ,ועל שיטות של מודולציה של המערכת החיסונית בעזרת החלבון הנ"ל.
כמו כן ,במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2010פרוטאב המשיכה את עבודת פיתוח השלבים
הראשונים של תהליכי הייצור של הנוגדן המוביל שלה בשיתוף עם חברת אנטיטופ )בריטניה( .בנוסף
לכך ,פרוטאב המשיכה את המחקר הפרה-קליני ופענוח מנגנון הפעולה של הנוגדן המוביל שלה.
.1.2

אנליבקס בע"מ )"אנליבקס"( )לשעבר – "טולרקס בע"מ"(
חברת אנליבקס שינתה את שמה משמה הקודם – טולרקס בע"מ.
במסגרת הניסוי הקליני בבני אדם שמבצעת אנליבקס עם התרופה אפוסל כנגד מחלת השתל נגד
מאחסן ) ,(GvHDביצעה עד כה אנליבקס טיפול בשני חולים .נכון למועד חתימת דוח זה )דהיינו,
לאחר מועד הדוח( ,אנליבקס ממתינה לאישור משרד הבריאות להמשך גיוס חולים ,לאחר שבקשה
זו כבר אושרה בועדת האתיקה )הלסינקי( המקומית.
אנליבקס נמצאת בתהליך גיוס של כ 5-4-מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים מחו"ל ,וזאת תוך רישום
מניות אנליבקס למסחר בבורסה בחו"ל .הליך זה החל לאחר שבדיקות הנאותות המדעיות,
המשפטיות והכספיות שבוצעו לאנליבקס על ידי המשקיעים המוסדיים האמורים הושלמו.
עד כה קיבלה אנליבקס מהמשקיעים "התחייבויות" להשקעה בסכום מצטבר של כ 3-מיליון דולר
והיא פועלת כדי שבתקופה הקרובה יתקבלו התחייבויות מהמשקיעים לסכומי הגיוס הרצויים
המפורטים.
החברה מבקשת להדגיש ולציין ,כי למרות האמור לעיל אין וודאות כי הליך הגיוס יושלם ,כי מניות
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אנליבקס ירשמו למסחר בבורסה זרה וכי כספי ההשקעה ,כולם או מקצתם ,יתקבלו אצלה .השלמת
ההשקעה כרוכה ,בין היתר ,במצב שוק ההון ,עמידת המשקיעים המוסדיים בהתחייבות העקרונית
שמסרו לבצע השקעה באנליבקס ,בקבלת כל האישורים הנדרשים בדין לשם כך ,ובהשלמת כל
התהליכים ,המשפטיים והאחרים ,הנדרשים לצורך ביצוע הסכמי השקעה ורישום המניות למסחר.
להערכת החברה הליך הגיוס ,אם יושלם ,לא יושלם במהלך תקופה של עד  12-9חודשים ממועד דוח
זה .במקביל נמצאת אנליבקס במגעים לגיוס כספים נוספים ממקורות פרטיים.
בקשתה של החברה ללשכת המדען הראשי לאישור שנה שלישית )שהחלה בנובמבר  (2009במסגרת
חוק המו"פ אושרה .תקציב תוכנית המחקר המאושר עומד על של כ 3.5-מיליון ש"ח ובתמיכה של
המדען הראשי של  60%מהתקציב המאושר.
.1.3

כאהר רפואה ) (2005בע"מ )"כאהר"(
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2010המשיכה כאהר בפיתוח השלב הטרום קליני של מוצריה.
כאהר ממשיכה בפיתוחם של שני מוצרים 101-KAHR :ו 102-KAHR -לטיפול בסוגים שונים של
סרטן ומחלות אוטואימוניות.
לאחר סיום הוכחת ההיתכנות בשני מודלים שונים של מחלות אוטואימוניות )טרשת נפוצה ודלקת
פרקים שגרונית( ,במהלך הרבעון האחרון ,כאהר התרכזה בעיקר בהוכחת הפעילות של המוצר
המוביל –  101-KAHRבמודלים של סרטן בעכברים.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2010הסתיימו מספר ניסויים ראשוניים שנעשו בהדסה במודלים
בחיות עם קווי תאים אנושים לסרטן כבד וסרטן כליות ובכולם המוצר המוביל של כאהר הראה
פעילות משמעותית של עצירת המחלה .כאהר מבקשת להבהיר כי אין בכך כדי להעיד באופן חד
ערכי על האופן בו המוצר ישפיע על בני אדם.
במהלך הרבעון כאהר קיבלה אישור להארכת תקופת המענק לתמיכה בפעילות המחקר והפיתוח
שלה ממשרד המדען הראשי במשרד התמ"ת עד לסוף יוני .2010
במהלך הרבעון הראשון כאהר המשיכה לנהל מגעים אינטנסיביים עם קרנות הון סיכון בארץ
ובעולם וחברות פארמה גדולות היכולות לשמש שותפות אסטרטגיות .פעילות פיתוח עסקי זו
משמשת לקראת גיוס כספים שיאפשר מימונו של מחקר קליני ראשון בבני אדם המתוכנן להתחיל
בשנת  2011עם המוצר המוביל של החברה  .101-KAHRהאמור הוא מבחינת מידע צופה פני עתיד
ומותנה ,בין היתר ,בגיוס המקורות הכספיים שיידרשו לשם כך ,הצלחת הניסויים המקדמיים
וקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לשם כך.

.1.4

סלקיור נוירוסאינסס בע"מ )"סלקיור"(
סלקיור המשיכה במהלך הרבעון להתקדם לשלב הייצור הראשוני של מוצר מבוסס תאי גזע
עובריים לטיפול במחלת ניוון רשתית העין (AMD – Dry-form Age-Related Macular
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) .Degenerationכיום אין טיפול יעיל למחלה זו .הגורם העיקרי למחלת ה –  AMDהינו מוות של
תאי  (Retinal Pigmented Epithelium) RPEהנמצאים מתחת לרשתית ותומכים בה.
סלקיור מפתחת שתי פורמולציות של תאי  - RPEהאחד הינו תאי  RPEבתרחיף )™,(OpRegen
והשני הינם תאים המונחים על ממברנה )  .( OpRegen™ Plusשני המוצרים מיועדים לעבור
השתלה מתחת לרשתית ומהווים תחליף לתאים שמתו ובכך עוצרים את התקדמות המחלה.
סלקיור מייצרת את ה –  RPEמתאי גזע עובריים הומאניים ,ע"י שיטה הנקראת

Directed

 ,Differentiation Methodשפותחה במעבדות בי"ח הדסה עין כרם .למועד הדוח סלקיור משלימה
את ההכנות לקראת התחלת ייצור בתנאי  cGMPשל תרביות  RPEבתנאים קליניים.
סלקיור ביצעה בהצלחה את פרויקט  OCS 2009שקיבל מימון מהמדען הראשי והוגשה בקשה
למדען עבור תוכנית  OCSלשנת  .2010הפרויקט כולל ייצור ,אפיון ובדיקות על תאי RPE
המיועדים לשימוש בניסוי קליני.
סלקיור מתקרבת לסיום תהליך ארוך ומאסיבי של הכנות לייצור תאי  RPEתחת תנאי ,cGMP
לטיפול קליני בבני אדם )  .( Clinical Gradeהמקור של תאי ה –  RPEשל סלקיור
)™ (OpRegenהם תאים עובריים הומניים שפותחו בהדסה בתנאי  – cGMPרף איכותי
המאפשר שימוש קליני בתאים .בעולם כיום ישנם מעט מאוד תאי גזע עובריים ברמה כזו
המאפשרת הכנת תאים לריפוי  ,AMDובית החולים הדסה הוא אחד מהמקורות הבודדים בעולם
לתאים אלו .שלב הפיתוח בו הופכים התאים העובריים לתאי  RPEהסתיים ובמקביל ,סלקיור
איתרה חומר מיוחד שישמש כחלק מתהליך הייצור של להכנת תאים המונחים על ממברנה
) .( OpRegen™ Plus
במהלך הרבעון הקרוב מתוכננת פגישה ) ( pre-pre-IND meetingבין סלקיור לבין נציגי הFDA -
שמטרתה הבהרת בדיקות בטיחות ) (animal tumorgenicity studiesלקראת שלב הניסויים
הקליניים בתאי .RPE
בנוסף לכך ,סלקיור ממשיכה בפעילותה לגיוס כספים ממשקיעים קיימים וחדשים .סלקיור קיבלה
מהחברה הלוואה ניתנת להמרה ,בתנאים הרגילים בהם מעניקה החברה הלוואות מסוג אלו
לחברות הפורטפוליו ,בסך כולל של  100,000דולר.
.1.5

ביו-מרקר טכנולוגיות בע"מ )"ביומרקר"(
במהלך הרבעון הרחיבה ביומרקר את מערך הדגימות במסגרת הניסוי הקליני אותו היא עורכת
במוצר המוביל שלה.
ביומרקר קיבלה אישור ועדת הלסנקי עבור מאות דגימות מחולים בסרטן השד והמעי .לאחרונה
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קיבלה ביומרקר גם אישור לבדיקת הביומרקר )הסמן הביולוגי( בחולי סרטן הריאה ודוגמאות
ביקורת מתורמי בנק הדם .במקביל ,ביומרקר שקדה במהלך הרבעון הראשון על ייצור נוגדנים
ספציפיים לשם פיתוח ערכה דיאגנוסטית המורכבת מפנל של ביומרקרים ממשפחת .PAR
במהלך הרבעון הראשון סיימה המחלקה האונקולוגית בהדסה ניסוי רטרוספקטיבי ב 300-חולי
סרטן שד בטכניקת  .tissue micro arrayניתוח התוצאות הראשוני מראה כי ל PAR1 -תועלת
פרוגנוסטית )מאפשר לרופא לבחור את אופן הטיפול האידיאלי( והוא מרקר בלתי תלוי בממדי
מחלה פתולוגיים )ניתן לחזות באמצעותו בלבד את חמרת המחלה ,ללא צורך במרקרים נוספים(.
ברבעון הראשון של שנת  2010צרפה ביומרקר לשורותיה את פרופ' תמר פרץ ,מנהלת מכון שרת
לאונקולוגיה ,כמנהלת הקלינית של ביומרקר.
בנוסף חתמה ביומרקר במהלך הרבעון על שני חוזים עם " "findersלצורך מתן שירותי פיתוח
עסקי ,איתור משקיעים ושיתופי פעולה.
במהלך הרבעון הראשון קיבלה ביומרקר אישור מהמדע"ר לתוכנית מו"פ בסך כולל של 1,340,000
ש " ח.
.1.6

טרומבוטק בע"מ )"טרומבוטק"(
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2010החלה טרומבוטק בביצוע ניסויים קליניים ,Phase I ,בבני
אדם .המדובר בניסוי בטיחות ,הנערך בבית החולים הדסה ,ואשר מהווה את השלב הראשון של
ניסויים קליניים בבני אדם.
במקביל ,נמשכת הפעילות הפרה קלינית התומכת בהמשך פיתוח המוצר )ניסויי בטיחות וניסויי
גישור שידרשו לצורך המעבר משלב הניסוי הקליני הראשון לשלב הניסוי הקליני השני(.
טרומבוטק הגישה במהלך הרבעון בקשה לפטנט נוסף המגן על השימוש האפשרי ב  THR-18לצורך
טיפול במחלות ריאה כגון  COPDואסטמה.
במהלך הרבעון נמשכה ההידברות בין החברה לבין ה ,FDA-וזאת לצורך הגשת אפליקציית יתום
בארה"ב .כמו כן החלה טרומבוטק בבדיקת אתר קליני שיאפשר הוצעה לפועל של הפעילות הקלינית
ההמשכית.

.1.7

קונג'וגייט בע"מ )"קונג'וגייט"(
במהלך הרבעון הראשון של  ,2010קונג'וגייט השלימה את פיתוח תהליך הגימלון לייצור האמפוסול
באמצעות חברת  .Dalton Pharma Servicesשלב הגימלון הינו שלב קריטי בתהליך הפיתוח ומהווה
אבן דרך חשובה בדרך לייצור בתנאי  GMPלצורך הניסויים הקליניים בבני אדם .במהלך פיתוח
תהליך הייצור המגומלן נעשו שינויים חיוניים בתהליך הייצור המאפשרים ייצור תעשייתי בקנה
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מידה גדול ובעלויות נמוכות שישפיעו על מחיר הסופי של המוצר ,כך שיהיה תחרותי בהתחשב
ברעילות הנמוכה של המוצר.
בחודשים האחרונים ,קונג'וגייט הגיעה לגילויים חדשים בנוגע לפענוח מנגנון הפעולה של
האמפוסול .על פי גילויים אחרונים ,פוענח להערכת קונג'וגייט מנגנון פעולה ייחודי המאפשר פגיעה
סלקטיבית של האמפוסול בתאי הפטרייה תוך כדי עצירה של תהליכים תוך-תאיים החיוניים לתא
הפטרייה .בסדרת ניסויים שהושלמה ברבעון הראשון של  2010הראתה קונג'וגייט כי בעוד
שהאמפוסול פוגע בתהליכים חיוניים בתא הפטרייה ,אין הוא פוגע בתהליכים חיוניים אלו בתאי
כליה אנימלים ,דבר המאפשר את הפגיעה הסלקטיבית בתאי הפטרייה והירידה הדרסטית ברעילות
האמפסול לעומת תרופות אנטי-פטריתיות אחרות המבוססות על אמפוטריצין .B
קונג'וגייט נערכת בימים אלו לקראת השלבים האחרונים של הניסויים הפרה קליניים בתנאי GLP
בחיות והרחבת ההוכחות ההיתכנות הפרה קליניות ,הן ברמת הרעילות והן ברמת האפקטיביות
בפעילות האנטי-פטרייתית .כמו כן ,מצויה קונג'וגייט בשלבים מתקדמים של תכנון הפרוטוקול
הקליני שיהווה בסיס לניסוי הקליני שלב  Iבבני אדם.

ג .מצב כספי ומקורות מימון )מאוחדים(
נכסיה שוטפים של החברה ליום  31במרץ  2010מסתכמים לכ 38,996-אלפי ש"ח ,לעומת כ 7,491-אלפי
ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד .השינוי נובע בעיקרו כתוצאה מרכישת בטוחות סחירות.
נכסיה הלא שוטפים של החברה ליום  31במרץ  2010מסתכמים לכ 13,869-אלפי ש"ח ,לעומת כ12,641-
אלפי ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד .השינוי נובע בעיקרו כתוצאה מגידול ברכוש קבוע.
ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום  31במרץ  2010מסתכמים לכ 3,499-אלפי ש"ח ,לעומת כ1,968-
אלפי ש"ח לתקופה המקבילה אשתקד .השינוי נובע בעיקרו כתוצאה מגידול בהתחייבויות לזכאים
ויתרות זכות לספקים.
ההון העצמי של החברה ליום  31במרץ  2010מסתכם לכ 45,521-אלפי ש"ח ומהווה כ %86-מס"ה המאזן
של החברה ,לעומת כ 16,410-אלפי ש"ח ליום  31במרץ  ,2009אשר היווה כ %81.5%-מס"ה המאזן.
השינוי בהון העצמי נובע בעיקר כתוצאה מגידול בהשקעה והנפקות פרטיות.

ד .תוצאות הפעילות
הוצאות מחקר ופיתוח של החברות המאוחדות של החברה הסתכמו במהלך הרבעון הראשון של שנת
 ,2010בכ 1,928-אלפי ש"ח ,לעומת כ 1,412אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .השינוי נובע בעיקרו
כתוצאה מגידול הוצאות שכר עבודה בגין הנפקת אופציות ליועצים ועובדי מו"פ.
הוצאות הנהלה וכלליות של החברה ושל החברות המאוחדות של החברה הסתכמו במהלך הרבעון
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הראשון של שנת  2010בכ 1,922-אלפי ש"ח ,לעומת כ 1,190אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .השינוי
נובע בעיקרו כתוצאה מגידול בהוצאות שכר בגין הנפקת אופציות לעובדים הוצאות הנהלה כוללות דמי
ניהול חברת האם ,שירותים מקצועיים ואחרות.
הכנסות) /הוצאות( המימון של החברה ושל החברות המאוחדות של החברה הסתכמו במהלך הרבעון
הראשון של שנת  2010בכ (7) -אלפי ש"ח ,לעומת כ 107-אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .השינוי
נובע בעיקרו כתוצאה מקיטון במזומנים במטבע חוץ ,בשל הפרשי שער.
חלק החברה בהפסדי חברות כלולות הסתכמו במהלך הרבעון הראשון של שנת  2010בכ 1,312-אלפי ש"ח,
לעומת כ 885-אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .השינוי נובע בעיקרו כתוצאה מגידול בהפסדי הבנות
כתוצאה מגידול בהוצאות.
ההפסד של החברה ברבעון הראשון של שנת  2010מסתכם לסך של כ 5,177-אלפי ש"ח ,לעומת הפסד של
כ 1,494-אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .השינוי בהפסד נובע בעיקרו כתוצאה מקיטון בהכנסות
אחרות.וגידול בהפסדי הבנות.

ה .מצב הנזילות
תזרים המזומנים של החברה ששימש לפעילות שוטפת במהלך הרבעון הראשון של שנת  2010הסתכם בכ-
3,596אלפי ש"ח ,לעומת כ2,814 -אלפי ש"ח במהלך התקופה המקבילה אשתקד.

ו .חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
למועד הדוח ,הסיכונים הפוטנציאליים הגלומים בפעילותה של החברה הם :שינויים במחיר המניות של
החברה בבורסה )דבר שיכול להביא לכך שכתבי האופציה )סדרה  (3לא ימומשו(.
לחברה לא קיימת למועד הדוח חשיפה מהותית כתוצאה משינויים בשערי החליפין .משמעות המשבר
הפיננסי העולמי על החברה בא לידי ביטוי בהעדר מקורות כספיים טובים לצורך הזרמת הון נוסף
לחברה.
לבד מכך החברה טרם זיהתה סיכוני שוק נוספים אליה היא חשופה במהלך פעילותה .עם זיהוי סיכוני
שוק כאמור ,תקבע החברה הוראות לניהול סיכונים אלו .האחראי בחברה לניהול סיכוני שוק הינו
מנכ"ל החברה ,מר אופיר שחף.

ז .סקר עמיתים
החברה הסכימה לביצוע סקר עמיתים.
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ח .דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
לאור המורכבות החשבונאית והפיננסית בחברה ,דירקטוריון החברה קבע ,בהתאם להוראות סעיף )92א()
 (12לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-כי בדירקטוריון החברה יכהנו לפחות שני דירקטורים בעלי מומחיות
חשבונאית ופיננסית -היינו ,דירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה ,ובשל השכלתם ,ניסיונם
וכישוריהם ,הינם בעלי מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים  -חשבונאיים ודוחות כספיים ,באופן
המאפשר להם להבין לעומקם את הדוחות הכספיים ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים
הכספיים.
למועד דוח זה ,כל ששת הדירקטורים המכהנים בחברה עומדים בקריטריונים שנקבעו בדבר מומחיות
חשבונאית ופיננסית ,וזאת בשל השכלתם ומכוח ניסיונם בניהול חברות.

ט .מדיניות תרומות
למועד הדוח ,החברה טרם אימצה מדיניות תרומות .יחד עם זאת ,בתקנון החברה נקבע ,כי החברה
רשאית לתרום סכומי כסף סבירים למטרות ראויות .למועד הדו"ח ,החברה לא תרמה סכומים כאמור.

י .אישור הדוחות הכספיים
הדוחות כספיים נערכים על ידי מנכ"ל החברה לאחר סקירת רואה החשבון המבקר .טיוטת הדוחות
מועבר לעיון חברי הדירקטוריון .החברה רואה בדירקטוריון כגוף הממונה על בקרת העל של הליך
אישור הדוחות הכספיים.
לאחר עיון הדירקטורים ומענה להערותיהם והארותיהם ,מתכנס דירקטוריון החברה לצורך דיון
ואישור הדוחות הכספיים .בישיבה נוכח גם רואה החשבון של החברה ,אשר נותן חוות דעתו המקצועית
בסוגיות חשבונאיות הקשורות לדיווח הכספי .אישורם הסופי של הדוחות נעשה בהצבעה והתקבל פה
אחד.
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יא .דוח בסיסי הצמדה
ליום  31במרץ
2010

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים בעלות ו/או בעלות מופחתת
מוחזקים למסחר
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הנמדדים בשווי הוגן
התחייבויות פיננסיות:
מוחזקות למסחר
התחייבויות פיננסיות
בעלות מופחתת

הנמדדות

2009

במטבע
חוץ או
בהצמדה
אליו

בשקל
חדש צמוד
מדד

2,492
-

660

10,079
2,784
20,684

2,492

660

1,457
35,004

1,675

-

-

-

-

208

280
280

-

4,983
4,983

200
200

208

בשקל
חדש לא
צמוד

במטבע
חוץ או
בהצמדה
אליו

בשקל
חדש
צמוד מדד

בשקל
חדש לא
צמוד

1,675
-

-

2,998
1,497
-

-

424
4,919
3,282
3,282

תאריך 27 :במאי.2010 ,

ד"ר רפי הופשטיין
יו"ר הדירקטוריון

אופיר שחף
מנכ"ל

איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות כספיי נפרדי
ליו  31במר 2010
)בלתי מבוקרי(

איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות כספיי נפרדי
ליו  31במר 2010
)בלתי מבוקרי(
תוכ הענייני
עמוד
דוח רואי החשבו המבקרי

1

דוחות על המצב הכספי

2

דוחות על הרווח )ההפסד( הכולל

3

דוחות על תזרימי המזומני
באורי לדוחות הכספיי הנפרדי

45
6

לכבוד,
בעלי המניות של איי.בי.אל הדסית ביו החזקות בע"מ
ירושלי
א  .נ,.
דוח מיוחד של רואה החשבו המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ער) %דוחות
תקופתיי ומיידיי( ,התש"ל 1970
איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
סקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ער) #דוחות תקופתיי ומידיי( ,התש"ל – 1970
של איי' בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ )להל – "החברה"( ליו  31במר*  2010ולתקופה של שלושה חודשי
שהסתיימה באותו תארי #ואשר נכלל מעמוד ) 2כולל( עד עמוד ) 5כולל( לדוח הרבעוני של החברה .המידע הכספי הנפרד
הינו באחריות הדירקטוריו וההנהלה של החברה .אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על
סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי של חברות מוחזקות על בסיס השווי המאזני ,אשר ההשקעה בה לימי 31
במר*  2010ו  2009הסתכמה לס #של כ  1,786אלפי ש"ח ו  446אלפי ש"ח בהתאמה  ,והחלק בהפסדיה לתקופות של
שלושה חודשי שהסתיימו באות תאריכי הסתכ לס #של כ 683אלפי ש"ח ו 93אלפי ש"ח ,בהתאמה .הדוחות
הכספיי של אות חברות נסקרו על ידי רואי חשבו אחרי שדוחותיה הומצאו לנו ודוח הסקירה שלנו ,ככל שהוא
מתייחס לסכומי שנכללו בגי אות חברות ,מבוסס על דוחות רואי חשבו אחרי.
ערכנו את סקירתנו בהתא לתק סקירה  1של לשכת רואי חשבו בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי
הנערכת על ידי רואה החשבו המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי מורכבת מבירורי ,בעיקר
ע אנשי האחראי לענייני הכספיי והחשבונאיי ,ומיישו נהלי סקירה אנליטיי ואחרי .סקירה הינה
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתא לתקני ביקורת מקובלי בישראל ולפיכ #אינה
מאפשרת לנו להשיג ביטחו שניוודע לכל הענייני המשמעותיי שהיו יכולי להיות מזוהי בביקורת .בהתא לכ,#
אי אנו מחווי חוות דעת של ביקורת.
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבו אחרי ,לא בא לתשומת לבנו דבר הגור לנו לסבור שהמידע
הכספי הנפרד הנ"ל ,אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ער) #דוחות
תקופתיי ומיידיי( ,התש"ל.1970
בריטמ אלמגור זהר ושות'
רואי חשבו

ירושלי 27 ,במאי2010 ,

1

איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
נתוני על המצב הכספי
ליו  31במר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסי שוטפי
מזומני ושווי מזומני
חייבי ויתרות חובה
השקעה בבטוחות סחירות ,נכסי פיננסי זמיני למכירה
נכסי פיננסיי זמיני למכירה
הלוואות הניתנות להמרה לחברות מוחזקות

11,157
1,833
21,344
1,457
14,760
50,551

3,330
1,641

424
8,340
13,735

ליו  31בדצמבר
2009
אלפי ש"ח
13,336
1,393
21,067
1,133
9,183
46,112

נכסי שאינ שוטפי
הלוואות הניתנות להמרה לחברות מוחזקות
השקעה בחברות מוחזקות

10,030
8,557
18,587

10,116
9,951
20,067

14,727
9,869
24,596

ס"ה נכסי

69,138

33,802

70,708

התחייבויות שוטפות
527
174
701

ספקי ונותני שירותי
זכאי ויתרת זכות

649

649

371

371

התחייבויות לזמ ארו%
עוד .התחייבויות על נכסי בחברות מוחזקות
כתבי אופציה
הו עצמי
הו מניות
פרמיה על מניות
קר הו מפעילות ע בעל שליטה
קר הו בגי עסקאות תשלו מבוסס מניות
כתבי אופציה
קר הו בגי נכסי פיננסיי זמיני למכירה
יתרת הפסד

ס %הכל התחייבויות והו עצמי

תארי %אישור
הדוחות הכספיי

פרופ' עדי רווה
חבר דירקטוריו

23,584

23,584

16,630
113
16,743

21,302

21,302

785
89,124
754
1,898
9,379
1,199
)(58,286
44,853

194
54,319
754
932

166
)(39,955
16,410

785
89,124
754
1,577
9,379
875
)(53,459
49,035

69,138

33,802

70,708

ד"ר רפי הופשטיי
יו"ר הדירקטוריו

הבאורי לדוחות הכספיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.
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אופיר שח+
מנכ"ל

איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
נתוני על רווח והפסד

לתקופה של שלושה חודשי
שהסתיימה ביו
 31במר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה ביו
 31בדצמבר
2009
אלפי ש"ח

הוצאות שיווק

)(2

)(14

)(66

הוצאות הנהלה וכלליות

)(1,194

)(894

)(3,762

הכנסות )הוצאות( אחרות



50

1,559

)הפסד( מפעולות רגילות

)(1,196

)(858

)(2,269

הכנסות מימו

127

1,990

763

הוצאות מימו

)(164

)(1

)(29

הכנסות )הוצאות( מימו  ,נטו

)(37

1,989

734

רווח )הפסד( לאחר מימו

)(1,233

1,131

)(1,535

חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

)(3,594

)(2,625

)(13,463

הפסד לשנה המיוחס לבעלי המניות של החברה

)(4,827

)(1,494

)(14,998

הבאורי לדוחות הכספיי מהווי חלק בלתי נפרד מה.
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איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
נתוני על תזרימי המזומני

לתקופה של שלושה חודשי
שהסתיימה ביו
 31במר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

תזרימי מזומני פעילות שוטפת

לשנה
שהסתיימה ביו
 31בדצמבר
2009
אלפי ש"ח

הפסד לתקופה

)(4,827

)(1,494

)(14,998

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומני לפעילות שוטפת
)נספח א'(

3,842

)(1,659

11,286

מזומני נטו ,ששימשו לפעילות שוטפת

)(985

)(3,153

)(3,712

תזרימי מזומני פעילות השקעה
תקבולי ריבית

45

1,991

386

הלוואה ניתנת להמרה לחברות מוחזקות

)(937

)(1,329

)(8,254

מימוש בטוחות סחירות





השקעה בחברות מוחזקות



)(4,579





השקעות בניירות ער #זמיני למכירה



השקעה בבטוחות סחירות

)(195

מזומני נטו)ששימשו לפעילות( שנבעו מפעילות השקעה

)(1,087

)(21,074
662

)(33,521

תזרימי מזומני פעילות מימו
תשלומי ריבית ועמלות לבנקי

)(1

)(107

תשלומי קר ריבית בגי אג"ח להמרה

)(29




הקצאת מניות

44,775





עמלת חיתו בגי המרת אגרות החוב להמרה
מזומני נטו ,שנבעו )ששימשו( מפעילות מימו

)(107

)(1

44,746

גידול )קיטו( במזומני ושווי מזומני

)(2,179

)(2,492

7,513

יתרת מזומני ושווי מזומני לתחילת תקופה

13,336

5,822

5,823

יתרת מזומני ושווי מזומני לתו תקופה

11,157

3,330

13,336

4

איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
נתוני על תזרימי המזומני

נספח א'  התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומני לפעילות שוטפת
לתקופה של שלושה חודשי
שהסתיימה ביו
 31במר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביו  31בדצמבר
2 0 09
אלפי ש"ח

הוצאות שאינ כרוכות בתזרימי מזומני :
חלק בהפסדי של חברות מוחזקות

1,312

885

13,463

חלק בהפסדי )רווחי( של חברות בנות

2,282

)(56

)(1,900

הוצאות מימו

164

1

29

הכנסות מימו

)(127

)(1990

)(763

מרכיב הטבה בגי אופציות לעובדי

321

100

745

הפרשה לירידת ער #בגי השקעות בחברות מוחזקות





341

שינויי בסעיפי נכסי והתחייבויות :
ירידה )עליה( בחייבי ויתרות חובה

)(440

)(1,026

)(778

עליה )ירידה( בספקי ונותני שירותי

156

427

149

עליה )ירידה( בזכאי ויתרות זכות

174





3,842

)(1,659

11,286
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איי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ
מידע נוס +לדוחות הכספיי הנפרדי
באור 1



באור 2



כללי
1.1

כללי:
המידע הכספי הנפרד של החברה ערו #בהתא להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ער) #דוחות
תקופתיי ומיידיי( התש"ל.1970

 1.2הגדרות
החברהאיי’ בי אל  הדסית ביו החזקות בע"מ.
חברה מוחזקתכהגדרתה בביאור  1בדוחות הכספיי המאוחדי של החברה ליו  31במר* .2010
1.3

מדיניות חשבונאית:
המידע הכספי הנפרד נער #בהתא למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  2לדוחות הכספיי
הנפרדי השנתיי של החברה ,פרט לשינויי במדיניות החשבונאית המפורטי בביאור  2בדוחות
הכספיי התמציתיי המאוחדי המתפרסמי ע מידע כספי נפרד זה.

אירועי מהותיי בתקופת הדוח
ביו  11במר*  2010החליט דירקטוריו החברה לאשר הענקת אופציות לשישה חברי בוועדה
המייעצת של החברה.
עבור כל אחד מששת הניצעי יוקצו  10,000כתבי אופציה לא סחירי של החברה הניתני למימוש
בס #הכל עד ל 60,000מניות רגילות של החברה .מחיר המימוש של כתבי האופציה הנ"ל הוא 0 2
לכל כתב אופציה .הבשלת כתבי האופציה תהיה בשלוש מנות שוות ,אחת לשנה ,החל מיו 19
בפברואר .2009
עלות ההטבה בס #כולל של  15אלפי  ,0הגלומה בכתבי האופציה שהוענקו כאמור ,בהתבסס על
השווי ההוג במועד הענקת תיזק .לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה.
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