
 

31 

להלן 

ברה, 

 זה, 

 14ם 

  

הלן: 

יצוע 

ניות 

ל של 

משך 

מועד 

ברות 

הפוך 

תמה 

גית, 

 ע"י 

ברות 

קופת 

 זה, 

ו על 

1מה ביום 

   
רה שתובא ל

 ענייני החב

ש לקרוא דוח

 פורסם ביום

 ").2012שנת 

Van Le לה)

כנולוגיים, בי

קעה בהון המ

ספקה של סל

ות חממה במ

נכון למוגיה. 

להקנות לחב

להתפתח ולה

, חת2012נת 

ממה טכנולו

חתוםהסכם 

 החברה בחב

פרויקט בתק

 

ובאלי, בשלב

ל נזילותה או

  מ

שנסתיימ ה

הסקי. 2013 

שחלו במצב

ר האמור, יש

, אשר2012 

 התקופתי לש

er Xeniaיר 

רויקטים טכ

מה, תוך השק

") ואסרטפוליו

 לאותן חברו

עתירי טכנולו

חברה, הינה ל

הן על מנת ל

התקופתי לש

ל להפעלת ח

יבלה את הה

ש חלקה של 

ת חברות הפ

וקי ההוןבש

הפיננסי הגלו

עולותיה, ועל

טל בע"מ

לתקופהה
2   

  
 במרץ 31ום 

 ולשינויים 

מהותית. לאור

בדצמבר 31 

הדוחלהלן: "

קסניה ון לי

דיקה של פר

בחרים בחממ

פורת חברו: "

פיתוח עסקי 

ת במיזמים ע

כזית של הח

 הדרושים לה

לדוח ה 1.1ף 

מדינת ישראל

ברה טרם קי

 הון ממימוש

הול שמשלמות

  להם. 

ות המשבר ב

למשבר ה  אין

ל תוצאות פע

צ'ר קפיט

יני החברה
3201 במרץ

רקטוריון ליו

ת לאירועים

חברה הינה מ

תיימה ביום 

) (ל2013-01-0

ת הכללית ק

עוסקת בבד

פרויקטים נב

קטים (להלן:

ותי ייעוץ ופ

שקעות אחרות

מטרתה המרכ

ם ומשאבים

לאמור בסעיף

 הסכם עם מ

דוח זה, החב

סות מרווחי

ומי דמי ניה

ברה מספקת ל

לית, השלכו

ועד דוח זה, א

 החברה, על

קסניה ונצ

ל מצב עניי
ב

את דוח הדי

ה ומתייחסת

פעתם על הח

י לשנה שנסת

040101מכתא 

  העסקית

שותפועות ה

כנולוגית, ה

גיה וקליטת 

ועלים הפרויק

הוליים ושירו

כן ביצוע הש

מ. שותפותם 

םהחברה, כלי

בהמשך לת. 

על ,2013אר 

. למועד ד201

לנבוע מהכנ 

בעות מתשל

רותים שהחב

סביבה הכלכל

ברה נכון למו

ה הכספי של

ק

קטוריון על

כבדת להגיש 

צמת בהיקפה

וח, אשר השפ

דוח התקופתי

(מס' אסמ 20

רה וסביבתה ה

, באמצעעילה

חממה ט ,)

ברות טכנולוג

 באמצעותן פ

גיסטיים, ניה

תן בחממה ו

נחתם הסכם

ם משקיעה ה

טק מצליחו- 

בינוא 29ביום 

13באפריל  1

עתידותברה 

מהכנסות הנו

מורה לסל שיר

 שינויים בס
   ק

החב רקטוריון

רה על מצבה

  יננסית. 

"ח הדירק

החברה מתכ

הינה מצומצ

ובתקופת הד

ביחד עם הד

013בפברואר 

אור החברית

החברה מפע

")השותפות"

השקעות בחב

של החברות ב

שירותים לוג

תקופת שהות

טרם נהדוח 

החממה בהם

-לחברות היי

בי ,השותפות

1החל מיום 

  המדינה.

הכנסות החב

הפרויקט ומ

החממה בתמ

גילוי בדבר
וסיכוני השוק

דירלהערכת 

השפעה ישיר

איתנותה הפי

  

  

  

דו"

 

  
1. 

2. 



       מצב כספי .3

  נכסים שוטפים .3.1

אלפי ש"ח  14,367הסתכמו לסך של  2013 במרץ 31החברה ליום  ה השוטפים שלנכסי

במהלך תקופת הדוח מימשה החברה . 2012 בדצמבר 31אלפי ש"ח ביום  19,034לעומת 

של  הירידה ביתרת הנכסים השוטפיםלהלן).  7את השקעתה בסאמאנג' (ראה סעיף 

מירידה ביתרות המזומנים של החברה אשר שימשו להחזר הלוואת החברה נובעת 

  . בגין סאמאנג', להשקעות בחברות פורטפוליו, ולפעילות שוטפת של החברההמדען 

  נכסים בלתי שוטפים .3.2

אלפי  45,802 סך שלעמד על  2013 במרץ 31שווי ההשקעות בחברות הפרויקט ביום 

העלייה בשווי השקעות נובעת . 2012בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  44,449ש"ח, לעומת 

  ת ערך, נטו של שווי ההשקעות. מהשקעה בחברות,  בקיזוז יריד

  התחייבויות שוטפות .3.3

, 2013 במרץ 31אלפי ש"ח ביום  2,834סך ההתחייבויות השוטפות של החברה עמד על 

הירידה ביתרת ההתחייבויות שוטפות . 2012בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  5,401לעומת 

להשקעה נובעת מתשלום הלוואת המדען בגין סאמאנג', וירידה בסעיף התחייבות 

  בחברות פרויקט, כתוצאה מביצוע ההשקעות בפועל.

  לזמן ארוך התחייבויות .3.4

אלפי ש"ח  4,698עמדה על  2013 במרץ 31יתרת ההלוואות מהמדען הראשי ליום 

  . 2012בר בדצמ 31אלפי ש"ח ביום  4,376לעומת סכום של 

  פירעון מועד לפי החברה התחייבויות מצבת .3.5

החברה דוח ובו נתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של זה, פרסמה   עובר לפרסום דוח

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  ה'38החברה לפי מועדי פירעון, כנדרש בתקנה 

, במאי 13. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 1970-ומידיים), התש"ל

  ההפניה). (מידע זה מהווה הכללה על דרך )2013-01-061201מס'  אסמכתא( 2013

  עצמיהון  .3.6

אלפי ש"ח, לעומת סך של  51,506הסתכם לסך של  2013 במרץ 31העצמי ליום ההון 

  הקיטון בהון העצמי נובע מההפסד לתקופה.       . 2012בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  53,381

  תוצאות הפעילות .4

  הכנסות .4.1

אלפי  732הסתכמו לסך של  2013 במרץ 31 - שנסתיימה ב בתקופה  הכנסות החברה

. אשתקד כללו אשתקדבתקופה המקבילה אלפי ש"ח  1,110ש"ח לעומת סך של 

 . שיערוך של הכנסות לקבל ממכירת ארכוסהכנסות החברה 

 עלות מתן השירותים .4.2

הסתכמו עלויות מתן השירותים בסך של  2013 במרץ 31שנסתיימה ביום  בתקופה

  אשתקד. המקבילה בתקופה אלפי ש"ח  1,069אלפי ש"ח לעומת סך של  1,155



  שינוי בערך השקעות .4.3

 , נטובערך השקעות ירידהרשמה החברה  2013 במרץ 31שנסתיימה ביום  בתקופה

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  5,469אלפי ש"ח, לעומת ירידה של  980בסכום של 

  ירידת הערך השנה נובעת מירידה בשערו של הדולר. אשתקד. 

  הוצאות מימון  .4.4

הסתכמו לסכום  2013 במרץ 31שסתימה ביום  בתקופהברה הוצאות המימון של הח

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  324אלפי ש"ח, לעומת הוצאות מימון של  453של  

  עיקר הוצאות המימון השנה הינן בגין הלוואות המדען הראשי.אשתקד. 

  הפסד בשנת הדוח .4.5

י ש"ח אלפ 1,901הסתכם לסך של  2013 במרץ 31שנסתיימה ביום  בתקופה ההפסד

ההפסד בתקופה נבע אשתקד. בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  5,752לעומת הפסד של 

  מירידה בערך ההשקעות ומעלות מתן השירותים, בניכוי הכנסות ממתן השירותים. 

 נזילות .5

 2013 במרץ 31שנסתיימה ביום  בתקופהתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת  .5.1

בתקופה אלפי ש"ח  1,776לסך של  אלפי ש"ח, בהשוואה 1,436הסתכם לסך של 

אשתקד כלל תזרים המזומנים מפעילות שוטפת תשלום מענקים  אשתקד.המקבילה 

  בגין מכירת ארכוס.

אלפי ש"ח,  1,766מפעילות מימון בסכום של  חיוביתזרים לחברה נבע, בשנת הדוח,  .5.2

      אלפי ש"ח אשתקד. 1,776של  לתזרים חיוביבהשוואה 

אלפי ש"ח,  715בסכום של  השקעהמפעילות  חיוביתזרים דוח, לחברה נבע, בשנת ה .5.3

במהלך תקופת הדוח השקיעה  אלפי ש"ח אשתקד. 17,872של  לתזרים חיוביבהשוואה 

אלפי  2,183אלפי ש"ח, לעומת סכום של  1,547החברה בחברות פרויקט סכום של 

ובי בסך במהלך תקופת הדוח נבע לחברה תזרים חי אשתקד. בתקופה המקבילה ,ש"ח

אלפי ש"ח ממימוש השקעתה בסאמאנג'. בתקופה המקבילה אשתקד נבע  4,188של 

  אלפי ש"ח ממימוש השקעתה בארכוס. 16,404לחברה תזרים חיובי בסך של 

  מקורות מימון .6

, מממנת את פעילותה, בעיקר, באמצעות השקעות בהון החברה, על דרך של גיוס הון החברה

  .ות הפורטפוליווכן באמצעות מכירת מניות חבר

  
   אחר תאריך המאזןבתקופת הדוח ולאירועים   .7

  סאמאנג'")"סאמאנג' בע"מ ( 7.1

הושלמה עסקת מכירת כל מניות סאמאנג' המוחזקות על ידי החברה.  2013בחודש ינואר 

מיליון ש"ח,  2.3התמורה שהתקבלה נטו, לאחר החזרת הלוואת המדען הראשי בסכום של 

  מיליון ש"ח. 1.9- הינה כ

  



  ייב טיון בע"מ ("לייב טיון")ל 7.2

 התחייבה החברההסכם השקעה בלייב טיון.  על החברה, חתמה 2013בינואר,  2 ביום

כספי ב מקורו"ח ש מיליון 1.7 של סכום מתוכו"ח, ש מיליון 2 של סכום טיון בלייב להשקיע

 והמסחר התעשייהבמסגרת הוראת מנכ"ל משרד  טיון בלייב יושקעואשר  הראשי המדען

מהון המניות של לייב טיון  34.19%של החברה מהוות  החזקותיהלהסכם,  בהתאם .8.3' מס

אופציה למשקיעים פרטיים בלייב טיון לרכישת מניות  בנוסף, העניקה החברה .בדילול מלא

 29.06%לייב טיון מידי החברה. במקרה של מימוש האופציה, החזקותיה של החברה יהוו 

  בדילול מלא.מהון המניות של לייב טיון 

  

  ביופרוטקט בע"מ ("ביופרוטקט") 7.3

מיליון  2.9-סכום של כ בביופרוטקטהשקיעו בעלי מניות קיימים  2010-2012 השניםבמהלך 

 סכום השקיעה החברה. ביופרוטקטדולר ארה"ב, בדרך של הלוואה הניתנת להמרה למניות 

, הומרה 2013בינואר,  1 ביום .האמור הסבב במסגרת"ח) ש אלפי 694- (כ דולר אלפי 200 של

בינואר,  1ההלוואה והריבית שנצברה עליה למניות, וזאת בהתאם לתנאי ההסכם. ביום 

 בביופרוטקט, נכון למועד הדוח, הושקעו, במסגרתו בביופרוטקט, החל סבב גיוס נוסף 2013

  החברה לא השתתפה בסבב הגיוס. אלף דולר ארה"ב. 532סכום של 

  

  אורתוספייס) - אורתוספייס בע"מ (להלן  7.4

אורתוספייס מפתחת ומוכרת מוצר המיועד לטיפול בחולים הסובלים מכאבים בכתף 

גייסה אורתוספייס  2013מרץ  בחודשכתוצאה מקרע בגידי השרוולית המסובבת בכתף. 

- כהשקיעה סכום של דולר. החברה  אלפי 600-מבעלי מניותיה הלוואה המירה בסכום של כ

  .האמורה ההלוואה במסגרתי ש"ח), אלפ 317 -אלפי דולר (כ 86

  

  פוליפיד בע"מ ("פוליפיד")  7.5

") בין פוליפיד, חברת ההסכםנחתם הסכם רישיון (להלן: " 2013בפברואר  20ביום 

"), חברה אמ.איי.אס.טכנולוגיות בע"מ (להלן: " החברה, לבין אמ.איי.אס פורטפוליו של

ההסכם תעניק פוליפיד  גרתפרטית שאינה קשורה לחברה ו/או לבעלי עניין בה. במס

 לאמ.איי.אס. רישיון בלעדי לשיווק עולמי של מוצר בתחום הדנטלי, וזאת לאחר השלמת

  הפיתוח של המוצר. להלן עיקרי העקרונות שנקבעו בהסכם:

  אמ.איי.אס. תישא בכל העלויות הכרוכות בניסוי הקליני, לצורך פיתוחו של המוצר. א.

  האישורים הרגולטוריים בארה"ב ובאירופה. . פוליפיד תישא בעלויות קבלתב

. פוליפיד תישא בעלות ייצור המוצר, לאחר פיתוחו. פוליפיד תמכור את המוצר ג

  למנגנון התמורה שנקבע בהסכם. לאמ.איי.אס. בהתאם

מיליון דולר,  2.5. בתמורה לקבלת זכות השיווק תשלם אמ.איי.אס. לפוליפיד סכום של ד 

  ך אשר פורטו בהסכם.באבני דר בהתאם לעמידה

  

  

  



 ארכוס)  –תמלוגים ממכירות ארכוס טכנולוגיות בע"מ (להלן  קבלת 7.6

מוצר הנוכחי של ארכוס בשנת קיבלה החברה תמלוגים בגין מכירות הלאחר תאריך המאזן 

  אלפי ש"ח). 1,618 –אלפי דולר (כ  448 -, בסכום של כ2012

  

  הלוואות המדען הראשי 7.7

יעה החברה למדען הראשי כי אין בכוונתה לדחות את מועד פרעון הוד 2013בפברואר,  1ביום 

כוונתה וכן כי ב ,אם פוטו, אקטיויין, אדיונט ואל ויז'ןתקבלו בגין החברות: הההלוואות ש

, סופרפיש, רעון ההלוואות שנתקבלו בגין החברות: ביופרוטקטילדחות בשנה את מועד פ

 בתמורה להארכת ההלוואה שילמה. 2013, בדצמבר 31, וזאת עד ליום ואינטוויו פלייקסט

  ., אשר יקוזזו מסכום ההלוואותאלפי ש"ח 88- החברה למדען הראשי כ

  

  חידוש כהונת דירקטורים חיצוניים 7.8

אישרה האסיפה הכללית של החברה את חידוש כהונתם של  2013בפברואר  21ביום 

לתקופת כהונה נוספת של  מר בועז ליננברג,הדירקטורים החיצוניים בחברה, גב' ציפי קרפל ו

מתן גמול כן אישרה האסיפה הכללית במועד האמור  .2013בפברואר  23שנים, החל מיום  3

, אשר הינם בגובה הסכום המזערי, כפי לדירקטורים החיצונייםשנתי וגמול השתתפות 

 וכן 2000 -שנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

נקת כתב התחייבות לשיפוי, בהתאם לתנאים המפורטים בכתב התחייבות לשיפוי הע

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, בתנאים  הכללהכמקובל בחברה, 

מתן התחייבות להענקת פטור מאחריות בגין הפרת חובת זהירות, הזהה והמקובלים בחברה, 

  .בור הדירקטורים החיצונייםע בהיקפו לפטור הקיים לנושאי המשרה בחברה

  

  הצעה פרטית 7.9

הקצאה, ללא תמורה, של אישרה האסיפה הכללית של החברה  2013בפברואר  21ביום 

 1מניות רגילות בנות  200,000 -אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל 200,000

ד לכל ש"ח לא צמו 2ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, תמורת תשלום מחיר מימוש בסך של 

אשר יוענקו לגב'  2006אופציה, וזאת מכוח תכנית האופציות לעובדי החברה ונותני שירותים 

  דירקטורית ומנכ"לית החברה. ענת סגל,

  

  השקעה למסגרת הסכם פקיעת 7.10

 Standbyהסכם למסגרת השקעה לגיוס הון בחברה במתכונת של ה פקע 2013 במרץ 1 ביום

Equity Purchase Agreement  עםYA Global Investments L.P.  

  
  )3(סדרה  אופציה כתבי פקיעת 7.11

 ניתניםיו האשר  סחירים) 3(סדרה  אופציה כתבי 1,931,640  פקעו 2013 בינואר 24 ביום

  "א.כ.נ. ע"ח ש 1 בנות רגילות מניות 1,931,640-ל למימוש

  

  



  פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק וניהולם .8

הכספים של החברה, אלי סורזון (ראה  סמנכ"להינו האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה 

 –א' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל 26פרטים לגביו על פי תקנה 

  פרטים נוספים על התאגיד). -של הדוח השנתי של החברה  ', בפרק ד1970

ניהול  החברה לא קבעה מדיניות לניהול הסיכונים בגין חשיפה הנובעת מסיכוני שוק.

ידי הנהלת החברה ביחס לכל מקרה לגופו, ומדווח -הסיכונים כאמור ומעקב אחריו נעשה על

לדירקטוריון מעת לעת לפי הצורך. כל מקרה נבחן לגופו ותדירות הדיווח לדירקטוריון 

  החברה נקבע בהתאם לבחינה זו. 

  סיכוני השוק אליהם חשופה החברה הינם כלהלן:

  שערי ריבית

הלוואות מהמדינה לצורך מימון חלק מהשקעתה בחברות הפרויקט. הלוואות  החברה נוטלת

אלה נושאות ריבית על פי הסכם הזיכיון עם המדינה. שינויים בשערי הריבית וכן מועד 

ההחזר ישפיעו על סכום ההחזר לגבי אותן חברות בהן תחליט החברה לפרוע את הלוואת 

ני חשיפה לסיכון בעליה בשערי הריבית מאחר המדינה. החברה אינה מבצעת פעולות הגנה בפ

ואינה צופה בטווח הקרוב מימוש תזרימי של ההוצאות שעלולות להיגרם כתוצאה מתנודות 

  בשערי הריבית. 

  מדד המחירים לצרכן

לחברה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן וזאת מאחר והלוואות החברה מהמדען 

, הינן צמודות 2013 במרץ 31אלפי ש"ח נכון ליום   4,698בסך  אשר שווין ההוגן הינו הראשי 

למדד המחירים לצרכן. החברה אינה מבצעת פעולות הגנה בפני חשיפה לשינויים במדד 

המחירים לצרכן מאחר ואינה צופה בטווח הקרוב מימוש תזרימי של ההוצאות שעלולות 

  להיגרם כתוצאה מתנודות במדד המחירים לצרכן. 

  ארה"ב ("דולר") דולרשער החליפין של 

נקובות בדולר. נכון אשר התחייבויות להשקיע בחברות הפרויקט לחברה נוצרות, מעת לעת, 

  . התחייבויות הנקובות בדולר אין לחברה 2013 במרץ 31ליום 

שוויין ההוגן של השקעות החברה בחברות הפרויקט נמדדות, בין היתר, בדולר, לפיכך 

של הדולר. החברה אינה מבצעת פעולות הגנה על חליפין חשופה החברה לשינויים בשער ה

שער החליפין של הדולר מאחר ואינה צופה בטווח הקרוב מימוש תזרימי של ההוצאות 

  הנגרמות כתוצאה משינויים בשער החליפין של הדולר. 

  

  

  

  

  



מבחני רגישות לשינויים בגורמי שוק העשויים להיות משמעותיים עבור  ניתוח .8.1
  החברה  

ניתוח רגישות של השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים העיקריים של החברה להלן 

   לשינויים שיתכנו בגורמי הסיכון אליהם הם חשופים: 

  

  רגישות לשינויים בשיעורי ריבית של המדען הראשי (אלפי ש"ח)

רווח (הפסד)   
  מהשינויים

רווח (הפסד)  שווי הוגן
  מהשינויים

  %10  %5    -%10  %5-  

  7  14  4,698)       7(  )14(  הלוואות מהמדען הראשי

  

  רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן (אלפי ש"ח)

  
  
  
  
  
  
  

  (אלפי ש"ח) ערך סחירים במחיר ניירותרגישות לשינויים 

  
  

רווח (הפסד)   
  מהשינויים

רווח (הפסד)  שווי הוגן
  מהשינויים

  %10  %5    -%10  %5-  

  337  673  6,735)     337(  )673(  השקעות לזמן קצר

            

            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

רווח (הפסד)   
  מהשינויים

רווח (הפסד)  שווי הוגן
  מהשינויים

  %2  %1    %2-  %1-  

  47  94  4,698  )47(  )94(  הלוואות מהמדען הראשי



  3201 במרץ 31ליום  בסיסי הצמדה דוח
  

בצמוד  
 לדולר

בצמוד 
 למדד

לא 
 דצמו

ני"ע 
 סחירים

פריטים 
 אחרים 

סה"כ

   ₪אלפי  

       נכסים:
 2,960  -  - 2,960--מזומנים ושווי מזומנים

  6,735  -  6,735  -  -  -  השקעות לזמן קצר

 1,186  -  - 1,186 - - לז"ק מזומן מוגבל בשימוש
 -  -  - ---מזומנים בנאמנות

 470  -  - 470--חייבים ויתרות חובה
  3,016  -  -  -  -  3,016  קבלהכנסות ל

  -  -  -  -  -  -  לז"ק השקעה בחברות פרויקט
 45,802  45,802  -  -  -  -  לז"א השקעה בחברות פרויקט

  112  112  -  -  -  -  רכוש קבוע
 60,281  45,914  6,735  4,616  -  3,016  סה"כ נכסים
       התחייבויות:

  65  -  -  65  -  -  ספקים ונותני שירותים

  213  213  -  -  -  -  הכנסות מראש לז"ק
 457  -  - 111-346לז"ק זכאים ויתרות זכות
 הטבההכנסות נדחות בגין 

  1,834  1,834  -  -  -  -  זמן קצר מהמדען הראשי
 -  -  - ---לז"ק הלוואות מהמדען הראשי

התחייבויות להשקעה בחברות 
  265  -  -  265  -  -  לז"ק פרויקט

  4,698  -  -  -  4,698  -לז"א הלוואות מהמדען הראשי
  44  44  -  -  -  -  הכנסות מראש לז"א
 הטבההכנסות נדחות בגין 

  899  899  -  -  -  -  מהמדען הראשי זמן ארוך
אופציה על מניות חברת 

  300  300  -  -  -  -  פרויקט
התחייבויות להשקעה בחברות 

  -  -  -  -  -  -  לז"א פרויקט

  8,775  3,290  -  676  4,698  111  סה"כ התחייבויות

  2,905  )4,698(  3,940  6,735  42,624  51,506 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :2012בדצמבר  31להלן דוח בסיסי הצמדה ליום 

בצמוד  
 לדולר

בצמוד 
 למדד

לא 
 צמוד

ני"ע 
 סחירים

פריטים 
 אחרים 

סה"כ

   ₪אלפי  

       נכסים:
 5,447  -  - 5,447--מזומנים ושווי מזומנים

  4,710  -  4,710  -  -  -  השקעות לזמן קצר

 1,180  -  - 1,180 - - לז"ק מזומן מוגבל בשימוש
 17  -  - 17--מזומנים בנאמנות

 408  -  - 408--חייבים ויתרות חובה
  3,061  -  -  -  -  3,061  הכנסות לקבל

  4,211  4,211  -  -  -  -  לז"ק השקעה בחברות פרויקט
 44,449  44,449  -  -  -  -  לז"א השקעה בחברות פרויקט

  124  124  -  -  -  -  בוערכוש ק
 63,607  48,784  4,710  7,052  -  3,061  סה"כ נכסים
       התחייבויות:

  170  -  -  170  -  -  ספקים ונותני שירותים

  183  183  -  -  -  -  הכנסות מראש לז"ק
 653  -  - 197-456זכאים ויתרות זכות
 הטבההכנסות נדחות בגין 

  1,020  1,020  -  -  -  -  זמן קצר מהמדען הראשי
 2,245  -  - -2,245-לז"ק הלוואות מהמדען הראשי

התחייבויות להשקעה בחברות 
  1,130  -  -  495  -  635  לז"ק פרויקט

  4,376  -  -  -  4,376  -לז"א הלוואות מהמדען הראשי
  62  62  -  -  -  -  הכנסות מראש לז"א
 הטבההכנסות נדחות בגין 

  340  340  -  -  -  -  מהמדען הראשי זמן ארוך
ויות להשקעה בחברות התחייב
  47  -  -  47  -  -  לז"א פרויקט

 10,226  1,605  -  1,168  6,621  832  סה"כ התחייבויות

  )613(  )6,750(  3,642  4,125  60,241  53,381 
  

  פוזיציות בנגזרים .8.2

  לחברה לא הייתה פעילות בנגזרים בתקופת הדוח.

   אומדנים חשבונאיים קריטיים .8.3

לעשות התאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה עריכת הדוחות הכספיים ב

שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של הנכסים 

וההתחייבויות, על הגילוי בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות שניתן להם גילוי 

ועל בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופות הדיווח. התוצאות בפ

  עשויות להיות שונות מהאומדנים שנערכו.  

  להלן האומדנים החשבונאיים הקריטיים אשר שימשו בדוחות הכספיים:

  תקן חשבונאות בינלאומי החברה מיישמת את - השקעות בחברות פרויקט IAS 

ומציגה את ") IAS 39(להלן: " הכרה ומדידה" -"מכשירים פיננסיים " 39

לפי שוויין ההוגן דרך רווח והפסד. ההשקעות השקעותיה בחברות הפרויקט 



בחברות הפרויקט מהוות נכס עיקרי של החברה, ולפיכך נתוני הערכת השווי של 

החברות עשוי להשפיע באופן משמעותי על תוצאות הפעילות של החברה ועל 

הערכת השווי ההוגן החברה מסתייעת במעריך שווי חיצוני לשם  מצבה הכספי.

קות על ידה. יתרת ההשקעה בחברות פרויקט במאזן החברה של החברות המוחז

אלפי ש"ח. השינוי בערך  45,802עמדה על סכום של  2013 במרץ 31ליום 

אלפי ש"ח. הערכת שווי  980ההשקעות לתקופת הדוח הסתכם לסך של 

, ההשקעות עשויה להשתנות בהתאם לשינויים שיחולו בחברות הפרוייקט

 הפיתוח. לרבות סבבי גיוס והתקדמות

 השווי ההוגן ליום הדוח נקבע ע"י היוון יתרת – הלוואות המדען הראשי

ההלוואה (קרן וריבית) החזויה במועד הפירעון, על פי ריבית היוון המאפיינת 

את הסיכון בגין חברות בשלבי התפתחות דומים לאלו של חברות הפורטפוליו 

של ערכת השווי ההוגן ההחברה מסתייעת במעריך שווי חיצוני לשם של החברה. 

עמדה על סכום  2013 במרץ 31יתרת הלוואות המדען הראשי ליום ההלוואות. 

 אלפי ש"ח. 4,698של 

 

  הליך אישור הדוחות הכספיים .9

ועדת הביקורת של החברה משמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה (להלן 

יננברג (דח"צ ויו"ר הוועדה), ציפי "הוועדה"). חברי הוועדה הינם ה"ה בועז ל בסעיף זה: 

קרפל (דח"צ) וערן בנדולי (דירקטור בלתי תלוי), המכהנים בהתאם להוראות תקנות החברות 

(להלן: "תקנות אישור  2010-(הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע

ועדה, לשם סקירה וה , קיימה הוועדה ישיבה, בה נכחו כל חברי2013במאי  8דוחות"). ביום 

הועדה המליצה לדירקטוריון  . 2013במרץ  31ודיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 

  .2013במרץ  31החברה לאשר את הדוחות הכספיים ליום 

  

  

            ____________                   _____________  

  ענת סגל        טל מניפז      

  ל ודירקטוריתמנכ"           יו"ר הדירקטוריון           

  

  

  2013 במאי 13

   



  דוח בדבר בקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  .א

ג(א) 38בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  רבעונידוח 
  :1970 -לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

), אחראית "התאגיד" ונצ'ר קפיטל בע"מ (להלן:קסניה ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
לעניין זה,  לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  חברי ההנהלה הם:
  

 ענת סגל, מנכ"ל .1

 אלי סורזון, סמנכ"ל כספים .2

  
יד, אשר תוכננו בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאג

בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי 
ביטחון אשר נועדו לספק ודירקטוריון התאגיד  שמבצע בפועל את התפקידים האמורים , בפיקוח

הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי  בהתייחס למהימנות סביר
מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם 

  ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
  

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 
לנושא המשרה הבכיר ביותר לותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי וגל

בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת 
  ת הגילוי.והחלטות במועד המתאים, בהתייחס לדריש

  
בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק 

  טת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמ
  

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח 
הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית (להלן: "2012בדצמבר  31התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 

תבסס על הערכה זו, "), העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בההאחרון
 2012בדצמבר  31הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

  היא אפקטיבית.
עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות 

ת הדוח השנתי בדבר הבקרה את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגר
  הפנימית האחרון;

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה 
הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה 

  הפנימית היא אפקטיבית.
  



  הצהרות מנהלים  .ב

) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 1ג(ד)(38י תקנה הצהרת מנהל כללי לפ
  :1970 -התש"ל

  כי: ה, מצהירענת סגלאני, 
רבעון הראשון ) ל"התאגיד" קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ (להלן:י של רבעונבחנתי את הדוח ה .1

  );"הדוחות" :(להלן 2013של שנת 

ל עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון ש .2

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .3

ספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכ

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון של  לוועדת הביקורתן המבקר של התאגיד, לדירקטוריון וגיליתי לרואה החשבו .4

התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי:

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  את  .א

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

 –ספיים בהתאם להוראות הדין; וכן במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכ

או מי שכפוף לו  המנהל הכלליכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב   .ב

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  .א

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, מובא לידיעתי על 2010-התש"עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 

  -של הדוחות; וכן ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה

, של בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי  .ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל   .ג

לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת  2012בדצמבר  31ליום 

הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 של התאגיד.

  דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר על פי כל
  

  ____________________            2013במאי,  13  
  ענת סגל, מנכ"ל                         



  ):2ג(ד)(38לפי תקנה  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 
  , מצהיר כי:אלי סורזוןאני, 

לתקופת אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הו ביניים בחנתי את הדוחות הכספיים .1
 2013שנת רבעון הראשון של ) ל"התאגיד" :(להלןיה ונצ'ר קפיטל בע"מ קסנשל הביניים 

 );"הדוחות" :(להלן
 לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .2

אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית 

כללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים הנחוץ כדי שהמצגים שנ

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

 לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הו ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .3

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

 אגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;המזומנים של הת

דירקטוריון של  ועדת הביקורתולן המבקר של התאגיד, לדירקטוריון וגיליתי לרואה החשבו .4

התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי:

בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות   .א

 ביניים הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים

, העלולים באופן סביר להשפיע לתקופת הביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות

לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו 

יל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; להט

 –וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו   .ב

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 ד או יחד עם אחרים בתאגיד:אני, לב .5

של בקרות ונהלים, תחת פיקוחנו קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   .א

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

מובא לידיעתי על  ,2010-עכהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"

  -בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן ,אגיד ובחברות המאוחדותידי אחרים בת

של בקרות ונהלים,  תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  .ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 ובלים;בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מק

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי   .ג

לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע  2012בדצמבר  31ליום 

כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי, את 

בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי מסקנת הדירקטוריון וההנהלה 

 ועל הגילוי של התאגיד.

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר על פי כל דין.
  ____________________              2013במאי,  13  
  אלי סורזון, סמנכ"ל כספים                    
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 מ"בע ר קפיטל'קסניה ונצדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 
 
 

 מבוא
 

 -להלן )ושותפות מוחזקת  (חברהה -להלן )מ "בע ר קפיטל'קסניה ונצ סקרנו את המידע הכספי המצורף של
את הדוחות התמציתיים ו 3131 במרס 13ליום  על המצב הכספי התמציתי המאוחד הדוחהכולל את , (הקבוצה

חודשים  לתקופה של שלושה השינויים בהון ותזרימי המזומנים, אחר כוללרווח או הפסד ורווח המאוחדים על 
לתקופת ביניים זו ה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי הדירקטוריון וההנהל. באותו תאריך שהסתיימה

וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי , "דיווח כספי לתקופות ביניים" - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
אחריותנו היא . 3971-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)של תקנות ניירות ערך ' לפי פרק דלתקופת ביניים זו 

 .בהתבסס על סקירתנו זומסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים  להביע
 
 

 היקף הסקירה
 

סקירה של מידע כספי לתקופות " -של לשכת רואי חשבון בישראל  3ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
מורכבת סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים ". ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות

הלי סקירה אנליטיים וומיישום נ, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

משמעותיים שהיו יכולים להיות בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים ה
 .חוות דעת של ביקורת מחוויםאין אנו , בהתאם לכך. מזוהים בביקורת

 
 

 מסקנה
 

מכל , ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ, בהתבסס על סקירתנו
 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , הבחינות המהותיות

 
לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע , בהתבסס על סקירתנו, לאמור בפסקה הקודמתבנוסף 

דוחות )של תקנות ניירות ערך ' אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד, מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"הכספי הנ
 .3971-ל"התש, (תקופתיים ומיידיים
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 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 

 

 
 

  במרס 13ליום 
 ליום

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 ח"אלפי ש  

       
       נכסים שוטפים

       
 5,447  38,393  3,961  מזומנים ושווי מזומנים

 4,731  3,311  6,715  השקעות לזמן קצר
 4,333  -  -  השקעות בחברות פרויקט לזמן קצר

 37  38  -  מזומנים בנאמנות
 3,381  761  3,386  מזומן מוגבל בשימוש

 1,163  -  1,136  לזמן קצר הכנסות לקבל
 418  848  471  חייבים ויתרות חובה

       
  34,167  33,151  39,114 

       נכסים לא שוטפים
       

 -  3,171  -  לזמן ארוך הכנסות לקבל
 44,449  18,665  45,813  השקעות בחברות פרויקט  

 334  361  333  רכוש קבוע
       
  45,934  43,313  44,571 
       
  61,383  63,353  61,617 

       
       
       
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים



 מ"ר קפיטל בע'קסניה ונצ

- 4 - 

 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 
 

 

 
 

  במרס 13ליום 
 ליום

 בדצמבר 13
  3131  3133  3133 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 371  44  65  שירותיםנותני לספקים והתחייבויות ל
 381  358  331  לזמן קצר הכנסות מראש

 651  188  457  לזמן קצר זכאים ויתרות זכות
 3,345  -  -  הלוואות מהמדען הראשי לזמן קצר

 3,131  363  3,814  מהמדען הראשי לזמן קצר הטבההכנסות נדחות בגין 
 3,311  3,713  365  התחייבויות להשקעה בחברות פרויקט לזמן קצר

       
  3,814  3,483  5,413 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 4,176  4,753  4,698  הלוואות מהמדען הראשי לזמן ארוך
 -  79  -  זכאים ויתרות זכות לזמן ארוך

 63  -  44  הכנסות מראש לזמן ארוך
 141  -  899  מהמדען הראשי לזמן ארוך הטבההכנסות נדחות בגין 

 -  -  111  אופציה על מניות בחברת פרויקט
 47  -  -  התחייבויות להשקעה בחברות פרויקט לזמן ארוך

       
  5,943  4,811  4,835 

       הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
       

 37,139  37,139  37,139  הון מניות 
 14,361  11,879  15,187  מניותפרמיה על 

 914  914 -   כתבי אופציה
 3,786  3,196  3,633  תשלום מבוסס מניותעסקאות קרן בגין 

 (31,665)  (9,111)  (33,566)  (הפסד)יתרת רווח 
       
  53,473  54,915  51,147 
       

 14  14  14  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 51,183  54,919  53,516  כ הון"סה
       
  61,383  63,353  61,617 
       

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 
 

       3131 ,במאי 31
 טל מניפז  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 ר הדירקטוריון"יו
 ענת סגל 

 תדירקטוריו ל"מנכ
 אלי סורזון 

 ל כספים"סמנכ
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 אחר כוללאו הפסד ורווח מאוחדים על רווח דוחות 

 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13 ביום

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  3131  3133  3133 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 ח"אלפי ש

 (למעט נתוני הפסד למניה)
       

       הכנסות
       

 3,933  631  513  הראשי מהמדען הלוואות בגין מהטבה הכנסות
 567  339  316  הכנסות ממתן שירותים לחברות פרויקט

 986  378  53  הכנסות אחרות
 474  91  41  הכנסות מימון

       
  713  3,331  1,918 
       

       ועלויות הוצאות
       

 4,781  3,169  3,355  השירותים מתן עלות
 1,497  5,469  981  נטו ,השקעות ערך ירידת

 815  -  45  אחרות הוצאות
 3,317  134  451  מימון הוצאות

       
  3,611  6,863  33,133 
       

 (7,184)  (5,753)  (3,913)  הכנסה על מסים לפני הפסד
       

 (7,184)  (5,753)  (3,913)   הפסד

       
 (7,184)  (5,753)  (3,913)  כוללכ הפסד "סה

       
       :ל מיוחס

       
 (7,173)  (5,719)  (3,913)  החברה מניות בעלי

 (31)  (31)  -  שליטה מקנות שאינן זכויות
       
  (3,913)  (5,753)  (7,184) 

       
 החברה מניות לבעלי המיוחס למניה ומדולל בסיסיהפסד 

 (1.17)  (ח"בש)
 

(1.33)  (1.37) 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 הון על השינויים במאוחדים דוחות 

 
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות

פרמיה 
על 

  מניות
כתבי 
  אופציה

 בגיןקרן 
 עסקאות
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת 
  כ"סה  הפסד

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 כ"סה
 הון

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
                 

, בינואר 3יתרה ליום 
 51,183  14  51,147  (31,665)  3,786  914  14,361  37,139  (מבוקר) 3131

                 
 (3,913)  -  (3,913)  (3,913)  -  -  -  -   כוללהפסד כ "סה

                 
עלות תשלום 

 36  -  36  -  36  -  -  -  מבוסס מניות
                 

 -  -  -  -  (391)  (914)  3,334  -  פקיעת אופציות
                 

 13יתרה ליום 
 53,516  14  53,473  (33,566)  3,633  -  15,187  37,139  3131, במרס

 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות

פרמיה 
על 

  מניות
כתבי 
  אופציה

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת 
  כ"סה  הפסד

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 כ"סה
 הון

 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
                 

, בינואר 3יתרה ליום 
 61,645  47  61,598  (1,394)  3,336  914  11,811  37,139  (מבוקר) 3133

                 
 (5,753)  (31)  (5,719)  (5,719)  -  -  -  -   כוללהפסד כ "סה

                 
עלות תשלום 

 46  -  46  -  46  -  -  -  מבוסס מניות
                 

 -  -  -  -  (76)  -  76  -  פקיעת אופציות
                 

 13יתרה ליום 
 54,919  14  54,915  (9,111)  3,196  914  11,879  37,139  3133, במרס

 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 הון על השינויים במאוחדים דוחות 

 
 
 
     מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות

פרמיה 
על 

  מניות
כתבי 
  אופציה

 קרן בגין
 עסקאות
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 יתרת 
  כ"סה  הפסד

זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

 כ"סה
 הון

 מבוקר  
 ח"אלפי ש  
                 

, בדצמבר 13יתרה ליום 
3133  37,139  11,811  914  3,336  (1,394)  61,598  47  61,645 

                 
 (7,184)  (31)  (7,173)  (7,173)  -  -  -  -   כוללהפסד כ "סה

                 
עלות תשלום מבוסס 

 331 -   331 -   331  -  -  -  מניות
-  -  -   -  (461)  -  461  -  פקיעת אופציות

                 
, בדצמבר 13יתרה ליום 

3133  37,139  14,361  914  3,786  (31,665)  51,147  14  51,183 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 

 .מאוחדיםביניים הכספיים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הבאורים
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 המזומניםעל תזרימי מאוחדים  דוחות

 
 

  
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13 ביום

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

  3131  3133  3133 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 ח"אלפי ש  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 (7,184)  (5,753)  (3,913)  הפסד
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 (א)
 

465  1,976  3,314 
       

 (5,381)  (3,776)  (3,416)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
       

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ( רכישת)תמורה ממימוש 
 נטו, רווח או הפסדדרך 

 
(3,111)  1,116  (488) 

 -  (3)  37  נטו, מזומנים בנאמנות
 336  646  (6)  נטו, מזומן מוגבל בשימוש

 (8,343)  (3,381)  (3,547)  השקעות בחברות פרויקט
 36,414  36,414  4,388  תמורה ממימוש השקעות בחברות פרויקט

 (43)  -  61  פרויקטהלוואות גישור לחברות ( מתן)גביית 
       

 7,959  37,873  735  מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 3,116  561  377  קבלת הלוואות לזמן ארוך מהמדען הראשי
 (3,119)  (3,119)  (3,111)  החזר הלוואות למדען הראשי

 -  -  391  אופציה על מניות בחברת פרויקטתמורה מכתב 
       

 (3,111)  (3,776)  (3,766)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
       

 3,476  34,131  (3,487)  במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עלייה 
       

 1,973  1,973  5,447  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
       

 5,447  38,393  3,961  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

       
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 על תזרימי המזומניםמאוחדים  דוחות

 

   
 החודשים שהסתיימו 1-ל

  במרס 13 ביום

לשנה 
 שהסתיימה

 ביום
 בדצמבר 13

   3131  3133  3133 
 מבוקר  בלתי מבוקר   

 ח"אלפי ש   
       שוטפת תזרימי מזומנים מפעילות להצגתהתאמות הדרושות  (א)
        
       :התאמות לסעיפי רווח והפסד 
        
 53  33  33  פחת רכוש קבוע 
 3,375  131  431  שערוך והפרשי הצמדה וריבית בגין הלוואות מהמדען הראשי 
 1,497  5,469  981  שערוך השקעות בחברות פרויקט 
 133  -  -  ירידת ערך הלוואות שניתנו לחברות פרויקט 
 -  -  31  על מניות בחברת פרויקט שערוך כתבי אופציה 
 331  46  36  עלות תשלום מבוסס מניות 
 (313)  -  31  התחייבות להשקעה בחברות פרויקט (שערוך)שחיקת  
 (334)  (49)  (37)  שערוך פקדונות בבנקים 

 
עליית ערך נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או 

 הפסד
 
(35)  (34)  (97) 

 (959)  (373)  45  הכנסות לקבל (שיערוך)שחיקת  
 (3,933)  (631)  (513)  הכנסות מהטבה מהמדען הראשי 
        

   931  4,911  3,813 
       :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים 
        
 37  (63)  (335)  בחייבים ויתרות חובה( עלייה)ירידה  
 (341)  (366)  (315)  ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים 
 (191)  (579)  (396)  ירידה בזכאים ויתרות זכות  
 (146)  (67)  (46)  ירידה בהכנסות מראש 
        

   (473)  (971)  (853) 
       :מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור 
        
 334  49  37  בבנקים תריבית בגין פקדונו 
        
   465  1,976  3,314 
       פעולות מהותיות שלא במזומן (ב)

        

 
הקצאה של מניות בחברות הפרויקט כנגד הכנסות מראש בגין 

 מתן שירותים
 

58  -  166 
        

 
זקיפת הכנסות והכנסות נדחות בגין הטבה הגלומה בהלוואות 

 מדינה 
 

3,914  541  1,143 
        
 3,313  -  -  הכנסות לקבל ממימוש השקעה בחברת פרויקט 
        
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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 כללי- : 3באור 

 
ולתקופה של שלושה חודשים  3131, במרס 13דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

יש לעיין בדוחות אלה בהקשר (. דוחות כספיים ביניים מאוחדים -להלן )שהסתיימה באותו תאריך 
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  3133, בדצמבר 13לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 (.הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים -להלן )ולבאורים אשר נלוו אליהם 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית- : 3באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 

דיווח כספי " - 14תקן חשבונאות בינלאומי להדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם 
תקופתיים דוחות )של תקנות ניירות ערך ' וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד, "לתקופות ביניים

 .3971-ל"התש, (ומיידיים
 

 היושמלזו ש תבעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבי ההמדיניות החשבונאית אשר יושמ
 :למעט האמור להלן, בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים

 
 31 IFRS - מדידת שווי הוגן 

 
 31 IFRS ככל שמדידה זו נדרשת בהתאם לתקינה , קובע הנחיות באשר לאופן מדידת שווי הוגן

או משולם בהעברת , מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס IFRS 31. הבינלאומית
שווי הוגן משקף את . בין משתתפי שוק במועד המדידה( ORDERLY)בעסקה רגילה , התחייבות

 HIGHEST AND)להפיק הטבות כלכליות באמצעות השימוש המיטבי היכולת של משתתף שוק 

BEST USE )31, בנוסף. בנכס IFRS  מפרט את המאפיינים של משתתפים בשוק(MARKET 

PARTICIPANTS )מדידת שווי הוגן תבוסס על . עליהן התבססו ההנחות בחישוב השווי ההוגן
בשוק , יבות  או בהיעדר שוק עיקריההנחה כי העסקה תבוצע בשוק העיקרי של הנכס או ההתחי

, בינואר 3חלות מכאן ולהבא החל מיום  IFRS 31הוראות . ביותר( ADVANTAGEOUS)המועיל 
 . ולא חלות על מספרי ההשוואה 3131

 
 .לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה IFRS 31ליישום לראשונה של 
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 השקעות בחברות פרויקט- : 1באור 
 

 ההרכב .א
 

 (בלתי מבוקר) 3131במרס  13  

  

השקעה 
ממקורות 

 החברה
כולל מימון )

  (משלים

השקעה 
מהלוואות 

 מהמדען
  (3)הראשי 

 השקעה
כנגד מתן 
 -שירותים 
 מניות
  (3)תפעול 

סך הכל 
  השקעה

התחייבות 
  (1) נאות שווי  להשקעה

 החזקה שיעור
  בפועל

 החזקה שיעור
 מלא בדילול
(4) 

 %  %  ח"אלפי ש  
ל "הוראת מנכב שמקורן, שקעות בחברות פעילותה

8.1 )*(                 
 19.81  43.17  -  -  3,743  319  3,679  834   מ"אם פוטו בע

 36.63  37.69  4,965  -  3,935  311  915  857  (1'ב)מ "ביופרוטקט בע
 9.33  31.73  3,191  -  3,397  315  745  447   (4'ב) מ"בע ספייס אורתו

 34.15  37.78  34,193  -  7,151  381  3,681  5,191  ( מ"בע איטלשעבר לינק ) .אינק סופרפיש
 31.67  31.73  3,333  -  3,335  387  3,678  351   מ "בע אינטוויו
 39.31  13.83  4,653  -  1,139  139  3,681  3,131    מ "בע מדיטייט
 33.36  31.91  7,314  -  9,573  136  3,681  7,576    מ"מדיה סיסטמס בע פלייקסט
 38.94  39.64  1,995  -  5,111  131  3,681  1,111    מ "בע פוליפיד
 -  -  -  -  -  -  -  -  (3'ב)מ "בע' סאמאנג
 34.76  37.51  1,333  -  4,159  -  3,681  3,179  מ "נטוורקס בע סאגונה

 31.36  33.63  -  -  3,371  118  3,679  386  מ "בע מדיקל קסנוליט
 18.34  18.33  -  -  3,344  344  3,681  131   (רידינג קומיוניטי: לשעבר)מ "בע בוקפלס
 18.11  17.51  3,759  365  476  166  -  331    מ"בע מדיקל ניינוקס

 14.39  19.39  3,985 -   158  58 -   111  (3'ב) מ"בע טיון לייב 
                 
  33,949  36,796  3,988  43,711  365  45,813     
 

 .לרבות במספרי ההשוואה, לא כולל חברות ששווין ההוגן הופחת במלואו )*(
 .המאוחדים הכספיים השנתייםלדוחות  'א33ראה באור , עבוד המניות שהתקבלו כתוצאה מהשקעת כספי הלוואות המדען הראשי להבטחת אותן הלוואותבאשר לש (3)
 .כולל אופציות הניתנות למימוש למניות תמורת ערכן הנקוב (3)
השינויים בשווי הנאות במהלך תקופת הדיווח . עם ההתאמות הנדרשות ליום הדיווח, שקיבלה החברה 3133, בדצמבר 13השווי הנאות מבוסס על הערכת שווי חיצונית ליום  (1)

יתר על הפעילות ההונית האחרונה שבוצעה בחברות בהן השקיעה החברה בגין הנפקת מניות או פעילות כאמור שבוצעה בסמוך למועד עריכת מוערכים ומבוססים בין ה
 . הדוחות הכספיים וכן מעקב שוטף שעורכת החברה אחר התפתחות החברה המושקעת

גם אם טרם )בחברה המושקעת על פי תוכנית אופציות או לפי מסגרת מאושרת להקצאה  שנשמרו, ה שימומשו כל האופציותחשיעור ההחזקה בדילול מלא מחושב בהנ (4)
 .יומרו במניות, (חזיקה החברהמ ה בהםל אלכול)שהונפקו על ידי החברה המושקעת , (פרט להלוואות גישור)ושכל ניירות הערך ההמירים האחרים , (הוענקו
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 (המשך) השקעות בחברות פרויקט- : 1באור 

 
 (בלתי מבוקר) 3133במרס  13  

  

השקעה 
ממקורות 

 החברה
כולל מימון )

  (משלים

השקעה 
מהלוואות 

 מהמדען
  (3)הראשי 

 השקעה
כנגד מתן 
 -שירותים 
 מניות
  (3)תפעול 

סך הכל 
  השקעה

התחייבות 
  (1) נאות שווי  להשקעה

 החזקה שיעור
  בפועל

 החזקה שיעור
 מלא בדילול
(4) 

 %  %  ח"אלפי ש  
ל "הוראת מנכב שמקורן, שקעות בחברות פעילותה

8.1 )*(                 
 19.81  43.17  3,133 -   3,743  319  3,679  834  מ "אם פוטו בע

 31.35  38.18  1,611 -   3,935  311  915  857   (1'ב) מ"ביופרוטקט בע
 9.75  33.65  3,193 -   981  315  745  311  (4'ב)מ "ספייס בע אורתו

 34.31  37.78  9,674 -   6,343  381  3,681  4,378  ( מ"בע איטלינק : לשעבר) .אינק סופרפיש
 31.67  31.73  3,854 -   3,335  387  3,678  351  מ "בע אינטוויו
 38.89  13.14  4,717 -   1,139  139  3,681  3,131    מ"בע מדיטייט
 33.36  33.81  5,731 -   7,848  136  3,681  5,853  מ "מדיה סיסטמס בע פלייקסט
 33.11  34.37  1,733  837  1,513  131  3,681  3,513  מ "בע פוליפיד
 33.11  35.35  3,434  345  3,379 -   3,139  351  (3'ב)מ "בע' סאמאנג
 38.43  33.34  3,916 -   3,887  -  3,681  3,317  מ "נטוורקס בע סאגונה

 37.51  38.95  3,195  371  3,111  118  3,516  386  מ "בע מדיקל קסנוליט 
 18.34  18.33  3,511  594  3,651  344  3,186  131  ( מ"רידינג בע קומיוניטי: לשעבר)מ "בע בוקפלס 

                 
  36,865  38,158  3,564  17,487  3,739  18,665     
 

 .לרבות במספרי ההשוואה, לא כולל חברות ששווין ההוגן הופחת במלואו )*(
 .המאוחדים הכספיים השנתייםלדוחות  'א33ראה באור , עבוד המניות שהתקבלו כתוצאה מהשקעת כספי הלוואות המדען הראשי להבטחת אותן הלוואותבאשר לש (3)
 .כולל אופציות הניתנות למימוש למניות תמורת ערכן הנקוב (3)
השינויים בשווי הנאות במהלך תקופת הדיווח . עם ההתאמות הנדרשות ליום הדיווח, שקיבלה החברה 3133, בדצמבר 13השווי הנאות מבוסס על הערכת שווי חיצונית ליום  (1)

יתר על הפעילות ההונית האחרונה שבוצעה בחברות בהן השקיעה החברה בגין הנפקת מניות או פעילות כאמור שבוצעה בסמוך למועד עריכת מוערכים ומבוססים בין ה
 . הדוחות הכספיים וכן מעקב שוטף שעורכת החברה אחר התפתחות החברה המושקעת

גם אם טרם )בחברה המושקעת על פי תוכנית אופציות או לפי מסגרת מאושרת להקצאה  שנשמרו, ה שימומשו כל האופציותחשיעור ההחזקה בדילול מלא מחושב בהנ (4)
 .יומרו במניות, (חזיקה החברהמ ה בהםל אלכול)שהונפקו על ידי החברה המושקעת , (פרט להלוואות גישור)ושכל ניירות הערך ההמירים האחרים , (הוענקו
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 (המשך) השקעות בחברות פרויקט- : 1באור 

 
 (מבוקר) 3133 בדצמבר 13  

  

 השקעה
 ממקורות
 החברה

 מימוןכולל )
  (משלים

 השקעה
 מהלוואות
 מהמדען

  (3) הראשי

 השקעה
 מתן כנגד

 - שירותים
 מניות
  (3) תפעול

 הכל סך
  השקעה

 התחייבות
  להשקעה

  שווי
  (1) נאות

 שיעור
 החזקה
  בפועל

 שיעור
 החזקה

 מלא בדילול
(4) 

 %  %  ח"ש אלפי  
                 )*(8.1ל "שמקורן בהוראת מנכ, שקעות בחברות פעילותה

 19.81  43.17 -  -   3,743  319  3,679  834    מ"אם פוטו בע
 31.68  37.13  5,183 -   3,935  311  915  857  (1'ב)מ "ביופרוטקט בע

 9.14  31.73  3,197 -   981  315  745  311  (4'ב)מ "בע ספייס אורתו
 34.15  37.78  34,737 -   7,151  381  3,681  5,191  ( מ"בע איטלשעבר לינק ) .אינק סופרפיש
 31.67  31.73  3,319 -   3,335  387  3,678  351   מ "בע אינטוויו
 39.31  13.83  4,761 -   1,139  139  3,681  3,131    מ "בע מדיטייט
 33.36  31.91  7,413 -   9,573  136  3,681  7,576    מ"מדיה סיסטמס בע פלייקסט
 39.18  33.13  4,188  615  4,155  131  3,681  3,155    מ "בע פוליפיד
 33.51  33.35  4,333 -   3,163 -   3,139  111  (3'ב)מ "בע' סאמאנג
 34.76  37.51  1,396 -   4,159  -  3,681  3,179  מ "נטוורקס בע סאגונה

 31.67  33.15  -  371  3,111  118  3,516  386  מ "בע מדיקל קסנוליט 
 18.34  18.33 -   314  3,341  344  3,576  131   (רידינג קומיוניטי: לשעבר)מ "בע בוקפלס
 18.11  17.51  3,759  365  476  166  -  331   מ"בע מדיקל ניינוקס

                 
  33,131  38,548  3,911  41,498  3,377  48,661     
 

 .לרבות במספרי ההשוואה, לא כולל חברות ששווין ההוגן הופחת במלואו )*( 
 

 .'א33ראה באור , לשעבוד המניות שהתקבלו כתוצאה מהשקעת כספי הלוואות המדען הראשי להבטחת אותן הלוואות באשר (3)
 .הנקוב ערכן תמורת למניות למימוש הניתנות אופציות כולל (3)
השינויים בשווי הנאות במהלך תקופת הדיווח מוערכים ומבוססים בין היתר על הפעילות ההונית . הנאות מבוסס על הערכת שווי חיצונית ליום הדיווח שקיבלה החברה השווי (1)

וכן מעקב שוטף שעורכת החברה אחר  האחרונה שבוצעה בחברות בהן השקיעה החברה בגין הנפקת מניות או פעילות כאמור שבוצעה בסמוך למועד עריכת הדוחות הכספיים
 . התפתחות החברה המושקעת

גם אם טרם )שימומשו כל האופציות שנשמרו בחברה המושקעת על פי תוכנית אופציות או לפי מסגרת מאושרת להקצאה  החבהנ מחושב מלא בדילול ההחזקה שיעור (4)
 .במניות יומרו, (החברה חזיקהמ בהם הכולל אל)שהונפקו על ידי החברה המושקעת , (פרט להלוואות גישור)האחרים  ההמיריםושכל ניירות הערך , (הוענקו
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 (המשך) השקעות בחברות פרויקט- : 1באור 
 

 מידע נוסף על החברות .ב
 

 ('סאמאנג -להלן )מ "בע' סאמאנג .3
 

 כתשתית ותוכנה ענן מחשוב בתחומי פתרונות ומוכרת משווקת, מפתחת' סאמאנג
(SaaS .)פיתחה מוצר ' סאמאנגSaaS לניהול נכסי מחשב ולשכת שירות ארגונית .

 ITמאפשרים ללקוחותיה לנהל את נכסי המחשוב שברשותם ' סאמאנגהפתרונות של 

Asset Management , ואת לשכת השירות הארגוניתIT Service Desk  בצורה יעילה
בזכות מיקור חוץ של כל , תיה חסכון משמעותי בעלויותומאפשרים ללקוחו, וזולה

 .נושא הפעלת ואחזקת התוכנה הארגונית
 

המוחזקות על ידי ' הושלמה עסקת מכירת כל מניות סאמאנג 3131בחודש ינואר  
 3.1לאחר החזרת הלוואת המדען הראשי בסכום של , נטושהתקבלה התמורה . החברה

 .ח"מיליון ש 3.9-הינה כ ,ח"מיליון ש
 
 (לייב טיון -להלן ) מ"בע לייב טיון .3
 

 . הסכם השקעה בלייב טיון עלהחברה חתמה  ,3131 ,בינואר 3 ביום
 

 3.7מתוכו סכום של , ח"מיליון ש 3החברה התחייבה להשקיע בלייב טיון סכום של 
במסגרת הוראת  יושקעו בלייב טיוןאשר  המדען הראשיכספי ח מקורו ב"מיליון ש

 החזקותיה של החברה, בהתאם להסכם .8.1' מס התעשייה והמסחרל משרד "מנכ
 העניקה החברה, בנוסף. בדילול מלא לייב טיוןשל  המניותמהון  14.39% מהוות

במקרה . אופציה למשקיעים פרטיים בלייב טיון לרכישת מניות לייב טיון מידי החברה
מהון המניות של לייב טיון  39.16%חברה יהוו החזקותיה של ה, של מימוש האופציה

 .בדילול מלא
 

זיהוי וניתוח של מוזיקה , המאפשרת קליטהייחודית לייב טיון מפתחת טכנולוגיה 
על  .זמן אמתב, משוב מתאים לנגןוהעברת , המנוגנת על ידי כלי הנגינה של המשתמש

ימוד ואימון חוויתי מפתחת לייב טיון פלטפורמה אוטומטית לל, בסיס טכנולוגיה זו
 .ויעיל בנגינה בכלים שונים וכן בשירה

 
 (ביופרוטקט -להלן ) מ"בע ביופרוטקט .1

 
ביופרוטקט פיתחה טכנולוגיות לייצור בלון העשוי מחומר מתכלה הניתן להחדרה לתוך 

השקיעו בעלי מניות קיימים  3131-3133 השניםבמהלך . לצורך הפרדה בין רקמות, הגוף
בדרך של הלוואה הניתנת להמרה , ב"מיליון דולר ארה 3.9-סכום של כ בביופרוטקט

( ח"ש אלפי 694-כ) דולר אלפי 311 של סכום השקיעה החברה. ביופרוטקטלמניות 
הומרה ההלוואה והריבית שנצברה עליה , 3131, בינואר 3 ביום .האמור הסבב במסגרת
החל סבב גיוס נוסף , 3131, בינואר 3ביום . וזאת בהתאם לתנאי ההסכם, למניות

 . ב"אלף דולר ארה 513סכום של , נכון למועד הדוח, הושקעובמסגרתו , בביופרוטקט
 

 (אורתוספייס -להלן ) מ"בע אורתוספייס .4
 

אורתוספייס מפתחת ומוכרת מוצר המיועד לטיפול בחולים הסובלים מכאבים בכתף 
גייסה אורתוספייס  3131מרץ  בחודש. כתוצאה מקרע בגידי השרוולית המסובבת בכתף

השקיעה סכום החברה . דולר אלפי 611-מבעלי מניותיה הלוואה המירה בסכום של כ
 .האמורה ההלוואה במסגרת, (ח"אלפי ש 137 -כ)אלפי דולר  86-כשל 
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 הלוואות מהמדען הראשי- : 4באור 

 
הודיעה החברה למדען הראשי כי אין בכוונתה לדחות את מועד פרעון  3131, בפברואר 3ביום 

 3131, במרס 3ביום . ן'אדיונט ואל ויז, אקטיויין, אם פוטו: תקבלו בגין החברותהההלוואות ש
 3ביום  .אמורותשועבדו לטובתו להבטחת ההלוואות ההחזירה החברה למדען הראשי את המניות ש

מדען הראשי על כוונתה לדחות בשנה את מועד פרעון ההלוואות הודיעה החברה ל 3131, בפברואר
. 3131, בדצמבר 13וזאת עד ליום , ואינטוויו פלייקסט, סופרפיש, ביופרוטקט: שנתקבלו בגין החברות

אשר יקוזזו מסכום , ח"אלפי ש 88-החברה למדען הראשי כ בתמורה להארכת ההלוואה שילמה
 .בדוח הכספי השנתי' א33למידע נוסף ראה ביאור  .ההלוואות

 

  
 במרס 13

3131 
 בלתי מבוקר  
 ח"אלפי ש  
   

 31,844  סכומים שהתקבלו מהמדען הראשי בתוספת ריבית שנצברה
   

 4,698  השווי ההוגן של ההלוואות בדוחות הכספיים
 

 
 מכשירים פיננסיים - : 5באור 

 
 שווי הוגן .א
 

, מזומנים בנאמנות, השקעות לזמן קצר, שווי מזומניםהיתרה בדוחות הכספיים של מזומנים 
זכאים , התחייבויות לספקים ולנותני שירותים, חייבים ויתרות חובה, מזומן מוגבל בשימוש

תואמת או  והלוואות מהמדען הראשי התחייבויות להשקעה בחברות פרויקט, ויתרות זכות
 .קרובה לשווי ההוגן שלהם

 
 לפי מדרג שווי הוגןסיווג מכשירים פיננסיים  .ב
 

לפי שווי הוגן מסווגים לפי קבוצות  בדוח על המצב הכספיהמכשירים הפיננסיים המוצגים 
למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש , בעלות מאפיינים דומים

 : לקביעת השווי ההוגן
 

 . זהים תחייבויובשוק פעיל של נכסים והת( ללא התאמות)מחירים מצוטטים  : 3רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  3נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 3רמה 

 . בעקיפין
טכניקות הערכה ללא שימוש  )נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה  : 1רמה 

 (.בנתוני שוק ניתנים לצפייה
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 (המשך) מכשירים פיננסיים- : 5באור 

 
 1313, סבמר 13
 
 1רמה   3רמה   
 ח"אלפי ש  

     :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
     

 -  6,715  קרנות נאמנות
 1,136  -  הכנסות לקבל

 45,813  -  פרויקט בחברות השקעות
     

  6,715  48,838 
 

לא היו העברות בגין מדידת שווי הוגן של מכשיר  3131 הרבעון הראשון של שנתבמהלך 
בגין מדידת שווי  1וכן לא היו העברות לתוך או מחוץ לרמה , 3ורמה  3פיננסי כלשהו בין רמה 

 .הוגן של מכשיר פיננסי כלשהו
 

 1313, במרס 13
 
 1רמה   
 ח"אלפי ש  

   :בשווי הוגן דרך רווח או הפסד פיננסיות התחייבויות
   

 4,698  הלוואת מהמדען הראשי
   

  4,698 
 
 

  1בנכסים פיננסיים המסווגים לרמה  התנועה
 

  

 נכסים
 בשווי פיננסיים

 רווח דרך הוגן
 הפסד או

 ח"אלפי ש  
   

 53,733  1313, בינואר 3יתרה ליום 
   

 (3,135)  ר ברווח או הפסדסך הפסד כולל שהוכ
 3,131  רכישות

 (4,388)  מימושים
   

 48,838  1313, סבמר 13יתרה ליום 

   
שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף  לתקופה הפסדסך 

 (3,135)  תקופת הדיווח
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 (המשך) מכשירים פיננסיים- : 5באור 

 
נקבע על ידי אחד משני , השווי ההוגן של מניות שלגביהן לא קיים מחיר שוק מצוטט

ההערכות אלו . שיטת העסקאות הדומות או שיטת מכפיל המכירות: הבאיםהמודלים 
מצריכות מהחברה להניח הנחות מסוימות לגבי נתונים שאינם ניתנים לצפייה הנכללים 

  :הנתונים המשמעותיים שאינם ניתנים לצפייה מובאים בטבלה שלהלן. במודל
  
 

 

   
במרס  13

3131 
    
 4.35  מכפיל המכירות 
 71%  סטיית התקן 

 שנים 4  אורך חיים של חברות הפורטפוליו  
  
 
 

החברה מעריכה על בסיס מתמשך טווח סביר של חלופות עבור אותם נתונים משמעותיים 
, עליה במכפיל המכירות החזוי. שאינם ניתנים לצפייה וקובעת את השפעתם על השווי ההוגן

יובילו לעליה בשווי ההוגן , חברת הפורטפוליועליה בסטיית התקן ועליה באורך החיים של 
להלן מתואר ניתוח הרגישות לשינויים בנתונים המשמעותיים שאינם . של המכשירים ההוניים

 :ניתנים לצפיה
 

   
במרס  13

3131 
 ח"אלפי ש   
    

 3,744   במכפיל המכירות 31%גידול של 
 (3,655)   במכפיל המכירות 31%קיטון של 

    
 993   בסטיית התקן 31%גידול של 
 (3,114)   בסטיית התקן 31%קיטון של 

    
 563   גידול של שנה באורך החיים של חברת פורטפוליו
 (153)   קיטון של שנה באורך החיים של חברת פורטפוליו
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 בתקופת הדיווח ולאחריהאירועים - : 6באור 

 
 (1סדרה ) אופציה כתבי פקיעת

 
 3,913,641-סחירים הניתנים למימוש ל( 1סדרה )כתבי אופציה  3,913,641 פקעו 3131בינואר  34ביום 

 .א"כ. נ.ח ע"ש 3מניות רגילות בנות 
 

 פקיעת הסכם למסגרת השקעה
 

 STANDBYהסכם למסגרת השקעה לגיוס הון בחברה במתכונת של פקע ה 3131במרץ  3ביום 

EQUITY PURCHASE AGREEMENT עם YA GLOBAL INVESTMENTS L.P. 
 

 ( ארכוס –להלן )מ "תמלוגים ממכירות ארכוס טכנולוגיות בע קבלת
   

לאחר תקופת , קיבלה החברה, לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים 3'ב8בהמשך לאמור בביאור 
 אלפי דולר  448-בסכום של כ, 3133תמלוגים בגין מכירות המוצר הנוכחי של ארכוס בשנת , חוויהד

 (.ח"אלפי ש 3,638-כ)
 

 הצעה פרטית
  

אישרה האסיפה הכללית של , לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים( א) 39בהמשך לאמור בביאור 
, אופציות לא רשומות למסחר 311,111של , ללא תמורה, הקצאה 3131בפברואר  33ביום החברה 

תמורת תשלום , החברהכל אחת של . נ.ח ע"ש 3מניות רגילות בנות  311,111 -הניתנות למימוש ל
וזאת מכוח תכנית האופציות לעובדי החברה , ח לא צמוד לכל אופציה"ש 3מחיר מימוש בסך של 

 .לית החברה"דירקטורית ומנכ ,ענת סגל' אשר יוענקו לגב 3116ונותני שירותים 
 
 

 אי הכללת דוח כספי ביניים נפרד בדוח התקופתי- : 7באור 
 

לתקנות ניירות ערך ' ד 18מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה החברה לא צירפה בדוח התקופתי 
אין בצירוף דוח כספי  כי, וזאת בהתאם להערכת החברה, 3971-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)

אשר אינו נכלל כבר במסגרת , למשקיע הסביר מהותינפרד של החברה כדי תוספת מידע ביניים 
 . פת המידע כאמור הינה זניחהוכי תוס, הדוחות המאוחדים של החברה

 
לשותפות המאוחדת אין כל פעילות . 3: הנימוקים בבסיס עמדתה בדבר זניחות המידע כאמור הם 

כל המידע בדבר . 3המוחזקות באמצעותה  ,בעלות שווי, ואין לה נכסים מלבד שתי השקעות
לדוחות  1באור ידי השותפות ניתן במסגרת -ידי החברה והן על-ההשקעות המוחזקות הן על

לאור האמור  .בלבד 1.46%בשותפות הוא  הזכויות שאינן מקנות שליטהחלק . 1 הכספיים המאוחדים
 .נפרדביניים בחרה החברה שלא להציג מידע כספי , לעיל
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