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       מצב כספי .3

  נכסים שוטפים .3.1

אלפי ש"ח  13,416הסתכמו לסך של  2013 ביוני 30החברה ליום  ה השוטפים שלנכסי

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

הירידה להלן).  7ראה סעיף "; 'סאמאנגלהלן: "(בע"מ את השקעתה בסאמאנג' 

מירידה ביתרות המזומנים של החברה של החברה נובעת  ביתרת הנכסים השוטפים

 וכן פורטפוליו,ג', להשקעות בחברות אשר שימשו להחזר הלוואת המדען בגין סאמאנ

   .החברה של השוטפת בפעילותה הקשורות מהוצאות כתוצאה

  נכסים בלתי שוטפים .3.2

אלפי  47,585 סך שלעמד על  2013 ביוני 30שווי ההשקעות בחברות הפרויקט ביום 

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

, וכן שווי ההשקעות בעקבות סבבי גיוס בחברות פורטפוליו של החברה משיערוך

לייב טיון, ובקיזוז ירידה בשער החליפין של  –מהשקעה בחברת פורטפוליו חדשה 

   הדולר.

  התחייבויות שוטפות .3.3

, 2013 ביוני 30אלפי ש"ח ביום  2,620סך ההתחייבויות השוטפות של החברה עמד על 

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

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

  ההשקעות בפועל.השלמת בחברות פרויקט, כתוצאה מ

  לזמן ארוך התחייבויות .3.4

אלפי ש"ח  5,243עמדה על  2013 ביוני 30יתרת ההלוואות מהמדען הראשי ליום 

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

  המדען הראשי בעיקר משערוך שוויין ההוגן של ההלוואות. 

  פירעון מועד לפי החברה התחייבויות מצבת .3.5

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

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

 12לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום . 1970-ומידיים), התש"ל

(מידע זה מהווה הכללה על דרך  )2013-01-114996מס'  אסמכתא( 2013, באוגוסט

  ההפניה).

  הון עצמי .3.6

אלפי ש"ח, לעומת סך של  52,306הסתכם לסך של  2013 ביוני 30העצמי ליום ההון 

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

  

  

  



  תוצאות הפעילות .4

  הכנסות .4.1

אלפי  2,218הסתכמו לסך של  2013 ביוני 30 -שנסתיימה ב בתקופה  הכנסות החברה

בתקופת הדוח . אשתקדבתקופה המקבילה אלפי ש"ח  2,443ש"ח לעומת סך של 

אשתקד כללו הכנסות להלן.  4.3כוללות ההכנסות עלייה בערך ההשקעות. ראה סעיף 

טכנולוגיות בע"מ (להלן:  שיערוך של הכנסות לקבל ממכירת ארכוסהחברה 

 . ")כוסאר"

 עלות מתן השירותים .4.2

הסתכמו עלויות מתן השירותים בסך של  2013 ביוני 30שנסתיימה ביום  בתקופה

  אשתקד. בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  2,166אלפי ש"ח לעומת סך של  2,315

  שינוי בערך השקעות .4.3

 , נטובערך השקעות עליהרשמה החברה  2013 ביוני 30שנסתיימה ביום  בתקופה

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  5,743אלפי ש"ח, לעומת ירידה של  803בסכום של 

   אשתקד. 

  הוצאות מימון  .4.4

הסתכמו לסכום של   2013 ביוני 30שסתימה ביום  בתקופההוצאות המימון של החברה 

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  664אלפי ש"ח, לעומת הוצאות מימון של  1,003

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

  הפסד בשנת הדוח .4.5

אלפי ש"ח  1,118הסתכם לסך של  2013 ביוני 30שנסתיימה ביום  בתקופה ההפסד

ההפסד בתקופה נבע אשתקד. בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  6,210לעומת הפסד של 

ועליית ערך  ת ממתן השירותים, בניכוי הכנסווהוצאות מימון מעלות מתן השירותים

  . , נטוהשקעות

 נזילות .5

 2013 ביוני 30שנסתיימה ביום  בתקופהתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת  .5.1

בתקופה אלפי ש"ח  2,565אלפי ש"ח, בהשוואה לסך של  2,554הסתכם לסך של 

  אשתקד.המקבילה 

אלפי ש"ח,  1,766מפעילות מימון בסכום של  שליליתזרים הדוח,  בתקופתלחברה נבע,  .5.2

      אשתקד.בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  1,303של  שלילילתזרים בהשוואה 

אלפי  1,941בסכום של  השקעהמפעילות  חיוביתזרים הדוח,  בתקופתלחברה נבע,  .5.3

 אשתקד.בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  10,970של  לתזרים חיוביש"ח, בהשוואה 

אלפי ש"ח,  1,547במהלך תקופת הדוח השקיעה החברה בחברות פרויקט סכום של 

במהלך תקופת הדוח  אשתקד. בתקופה המקבילה ,אלפי ש"ח 4,630לעומת סכום של 

, וכן אלפי ש"ח ממימוש השקעתה בסאמאנג' 4,188נבע לחברה תזרים חיובי בסך של 

 .2012ירות ארכוס בשנת אלפי ש"ח שהתקבלו בגין תמלוגים ממכ 1,596סכום של 



אלפי ש"ח  16,404בתקופה המקבילה אשתקד נבע לחברה תזרים חיובי בסך של 

   .להלן 7.9, כמפורט בסעיף ממימוש השקעתה בארכוס

  מקורות מימון .6

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

  .הפורטפוליווכן באמצעות מכירת מניות חברות 

  
   אחר תאריך המאזןבתקופת הדוח ולאירועים   .7

  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

  ("לייב טיון")לייב טיון בע"מ  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

אופציה למשקיעים פרטיים בלייב טיון לרכישת מניות לייב  העניקה החברהבנוסף,  .8.3מס' 

מהון  26.14%טיון מידי החברה. במקרה של מימוש האופציה, החזקותיה של החברה יהוו 

  המניות של לייב טיון בדילול מלא.

  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

ינואר, ב 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. 662סכום של 

  אורתוספייס) - אורתוספייס בע"מ (להלן  7.4

. במסגרת סבב הגיוס, אותו הובילה נחתם הסכם השקעה באורתוספייס לאחר תאריך הדוח

חברת ארתרוקאר, חברה בינלאומית, המפתחת, מייצרת ומשווקת מיכשור רפואי, ובו 

") התחייבו המשקיעיםהשתתפו חלק מבעלי המניות הקיימים של אורתוספייס (להלן יחד: "

מיליון דולר ארה"ב באורתוספייס. בנוסף, במסגרת  4.4-המשקיעים להשקיע סכום של כ

סבב הגיוס, הומרה הלוואה המירה שניתנה לאורתוספייס ע"י בעלי מניותיה הקיימים, 

 אלפי דולר 86-חלק החברה בהלוואה ההמירה הינו כ .דולר ארה"ב אלפי 600- בסכום של כ

  . אלפי ש"ח) 317-(כ

 בדילול אורתוספייס של המניות מהון 7.25% של בשיעור החברה מחזיקה הגיוס סבב לאחר

  .מלא

  

  

  



  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  פרטית שאינה קשורה לחברה ו/או לבעלי עניין בה. במסגרת

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

  הפיתוח של המוצר. להלן עיקרי העקרונות שנקבעו בהסכם:

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

  ירופה.. פוליפיד תישא בעלויות קבלת האישורים הרגולטוריים בארה"ב ובאב

. 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 

  באבני דרך אשר פורטו בהסכם. בהתאם לעמידה

  ") סופרפיש(" אינק. סופרפיש 7.6

סבב הגיוס, אותו הובילה קרן  במסגרתלאחר תאריך הדוח נסגר סבב גיוס בסופרפיש. 

"), התחייבו המשקיעיםוינטאג', ובו השתתפו בעלי מניות קיימים של סופרפיש (להלן יחד: "

מיליון דולר ארה"ב בסופרפיש. בנוסף, במסגרת סבב  8.5המשקיעים להשקיע סכום של 

 1.5לוואה המירה שניתנה לסופרפיש ע"י בעלי מניותיה הקיימים, בסכום של הגיוס הומרה ה

  אלפי דולר).  313-מיליון דולר ארה"ב (חלק החברה בהלוואה ההמירה הינו כ

 בדילול סופרפיש של המניות מהון 12.49% של בשיעור החברה מחזיקה הגיוס סבב לאחר

  .מלא

 מדיטייט בע"מ ("מדיטייט")  7.7
. במסגרת הסכם הגיוס השקיע משקיע במדיטייטהסכם השקעה  הושלםתאריך הדוח  לאחר

  . במדיטייטמיליון דולר ארה"ב  1-אסטרטגי סכום של כ

 מדיטייטמהון המניות של  23.95%הסכם ההשקעה מחזיקה החברה בשיעור של  לאחר

 .מלאבדילול 

  ") פלייקסטבע"מ (" פלייקסט מדיה סיסטמס 7.8

להסכם, העמידו בעלי מניות  בהתאם .בפלייקסטלאחר תאריך הדוח נחתם הסכם השקעה 

, פלייקסטהלוואה הניתנת להמרה למניות  לפלייקסט, בכללם החברה, פלייקסטקיימים של 

מיליון דולר. חלקה  3"), בסך כולל של ההמירה ההלוואה(להלן: " ההסכם להוראות בכפוף

  אלפי דולר. 450 - הינו כ ההמירהשל החברה בהלוואה 

 ארכוס)  –תמלוגים ממכירות ארכוס טכנולוגיות בע"מ (להלן  קבלת 7.9

, 2012מוצר הנוכחי של ארכוס בשנת קיבלה החברה תמלוגים בגין מכירות ה בתקופת הדוח

  אלפי ש"ח). 1,596 –אלפי דולר (כ  448 -בסכום של כ

  הלוואות המדען הראשי 7.10

 פרעוןהודיעה החברה למדען הראשי כי אין בכוונתה לדחות את מועד  2013בפברואר,  1 ביום

 כוונתהב כי וכן ,'ןויזואל  אדיונט, אקטיוייןההלוואות שהתקבלו בגין החברות: אם פוטו, 

, סופרפיש, ביופרוטקטההלוואות שנתקבלו בגין החברות:  רעוןיפ מועד את בשנה לדחות



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

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

  חידוש כהונת דירקטורים חיצוניים 7.11

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

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

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 -י), התש"סשנקבע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצונ

הענקת כתב התחייבות לשיפוי, בהתאם לתנאים המפורטים בכתב התחייבות לשיפוי 

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, בתנאים  הכללהכמקובל בחברה, 

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

  .עבור הדירקטורים החיצוניים ם לנושאי המשרה בחברהבהיקפו לפטור הקיי

  הצעה פרטית 7.12

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

ש"ח לא צמוד לכל  2ש בסך של ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, תמורת תשלום מחיר מימו

וענקו האשר  2006אופציה, וזאת מכוח תכנית האופציות לעובדי החברה ונותני שירותים 

  דירקטורית ומנכ"לית החברה. לגב' ענת סגל,

  השקעה למסגרת הסכם פקיעת 7.13

 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 7.14

 ניתנים יוה אשר 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

  "ממע שומת 7.15

מס ערך  - נתקבלה בחברה שומה לפי מיטב השפיטה מאת רשות המיסים  2013ביוני,  18ביום 

מיליון ש"ח (כולל ריבית והפרשי הצמדה). השומה מתייחסת  1.1 -מוסף, בסך כולל של כ

. טענת רשות המיסים היא שהיה על החברה לנכות 2013ועד אפריל  2010לתקופה מינואר 

 2013 ביולי 14 ביוםברה חולקת על עמדת פקיד השומה. ממס התשומות בלבד. הח 25%

השגה על שומה זו. בשלב זה, אין באפשרותה של החברה להעריך את סיכויי  החברה הגישה

   ההצלחה של ההשגה על השומה האמורה.

  

  

  

  

  

  

  



  פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק וניהולם .8

של החברה, אלי סורזון (ראה  הכספים סמנכ"להאחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה הינו 

 –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

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

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 

  ו. החברה נקבע בהתאם לבחינה ז

  סיכוני השוק אליהם חשופה החברה הינם כלהלן:

  שערי ריבית

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

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

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

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

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

  בשערי הריבית. 

  מדד המחירים לצרכן

ן וזאת מאחר והלוואות החברה מהמדען לחברה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכ

, הינן צמודות 2013 ביוני 30אלפי ש"ח נכון ליום   5,243בסך  אשר שווין ההוגן הינו הראשי 

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

ות שעלולות המחירים לצרכן מאחר ואינה צופה בטווח הקרוב מימוש תזרימי של ההוצא

  להיגרם כתוצאה מתנודות במדד המחירים לצרכן. 

  ארה"ב ("דולר") שער החליפין של דולר

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

  .אלפי ש"ח 56בסכום של  התחייבויות הנקובות בדולרקיימת  לחברה 2013 ביוני 30ליום 

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

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

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

  יפין של הדולר. הנגרמות כתוצאה משינויים בשער החל

  

  

  

  

  



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

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

   לשינויים שיתכנו בגורמי הסיכון אליהם הם חשופים: 

  

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

רווח (הפסד)   
  מהשינויים

רווח (הפסד)  שווי הוגן
  מהשינויים

  %10  %5    %10 -  %5-  

  7  14  5,243)       7(  )14(  הלוואות מהמדען הראשי

  

  רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן (אלפי ש"ח)

  
  
  
  
  
  
  

  (אלפי ש"ח) במחיר ניירות ערך סחיריםרגישות לשינויים 

  
  

רווח (הפסד)   
  מהשינויים

רווח (הפסד)  שווי הוגן
  מהשינויים

  %10  %5    %10 -  %5-  

  338  676  6,764)     338(  )676(  השקעות לזמן קצר

            

            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

רווח (הפסד)   
  מהשינויים

רווח (הפסד)  שווי הוגן
  מהשינויים

  %2  %1    %2-  %1-  

  51  102  5,243  )51(  )102(  הלוואות מהמדען הראשי



  2013 ביוני 30דוח בסיסי הצמדה ליום 
  

בצמוד  
 לדולר

בצמוד 
 למדד

לא 
 צמוד

ני"ע 
 סחירים

פריטים 
 אחרים 

סה"כ

   ₪אלפי  

       נכסים:
 3,068  -  - 3,068--מזומנים ושווי מזומנים

  6,764  -  6,764  -  -  -  השקעות לזמן קצר

 1,306  -  - 1,306 - - לז"ק מזומן מוגבל בשימוש
 831  -  - 831--חייבים ויתרות חובה

  1,447  -  -  -  -  1,447  הכנסות לקבל
 47,585  47,585  -  -  -  -  לז"א השקעה בחברות פרויקט

  101  101  -  -  -  -  רכוש קבוע
 61,102  47,686  6,764  5,205  -  1,447  סה"כ נכסים
       התחייבויות:

  67  -  -  67  -  -  ספקים ונותני שירותים

  181  181  -  -  -  -  הכנסות מראש לז"ק
 444  -  - 56-388לז"ק זכאים ויתרות זכות
 הטבההכנסות נדחות בגין 

  1,663  1,663  -  -  -  -  זמן קצר מהמדען הראשי
התחייבויות להשקעה בחברות 

  265  -  -  265  -  -  לז"ק פרויקט
  5,243  -  -  -  5,243  -לז"א הלוואות מהמדען הראשי

  23  23  -  -  -  -  הכנסות מראש לז"א
 הטבההכנסות נדחות בגין 

  610  610  -  -  -  -  מהמדען הראשי זמן ארוך
אופציה על מניות חברת 

  300  300  -  -  -  -  פרויקט

  8,796  2,777  -  720  5,243  56  סה"כ התחייבויות

  1,391  )5,243(  4,485  6,764  44,909  52,306 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :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  -  -  -  -  רכוש קבוע
 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
התחייבויות להשקעה בחברות 

  47  -  -  47  -  -  לז"א פרויקט

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

  )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 עריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה 

שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של הנכסים 

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

בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופות הדיווח. התוצאות בפועל 

  עשויות להיות שונות מהאומדנים שנערכו.  

  האומדנים החשבונאיים הקריטיים אשר שימשו בדוחות הכספיים:להלן 

  תקן חשבונאות בינלאומי החברה מיישמת את - השקעות בחברות פרויקט IAS 

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

השקעותיה בחברות הפרויקט לפי שוויין ההוגן דרך רווח והפסד. ההשקעות 



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

החברות עשוי להשפיע באופן משמעותי על תוצאות הפעילות של החברה ועל 

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

ה של החברות המוחזקות על ידה. יתרת ההשקעה בחברות פרויקט במאזן החבר

בתקופת הדוח עלה אלפי ש"ח.  47,585עמדה על סכום של  2013 ביוני 30ליום 

אלפי ש"ח. הערכת שווי ההשקעות עשויה  803 ערך שווי ההשקעות בסכום של

, לרבות סבבי גיוס להשתנות בהתאם לשינויים שיחולו בחברות הפרוייקט

 והתקדמות הפיתוח.

 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 הערכת השווי ההוגן החברה מסתייעת במעריך שווי חיצוני לשם של החברה. 

עמדה על סכום  2013 ביוני 30יתרת הלוואות המדען הראשי ליום ההלוואות. 

 אלפי ש"ח. 5,243של 

 

  הליך אישור הדוחות הכספיים .9

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

יפי "). חברי הוועדה הינם ה"ה בועז ליננברג (דח"צ ויו"ר הוועדה), צהוועדה" בסעיף זה: 

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

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

ועדה, וחברי ה כל, קיימה הוועדה ישיבה, בה נכחו 2013 אוגוסטב 6"). ביום אישור דוחות

הועדה המליצה  . 2013 ביוני 30דוחות הכספיים של החברה ליום לשם סקירה ודיון ב

  .2013 ביוני 30לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים ליום 

  

            ____________                   _____________  

  ענת סגל        טל מניפז      

  מנכ"ל ודירקטורית           יו"ר הדירקטוריון           
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  הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית בקרה בדבר דוח  .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" קפיטל בע"מ (להלן: קסניה ונצ'רההנהלה, 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

  
שר תוכננו בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, א

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 
לותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר גל

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

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

  ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
  

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני בדוח 
בדבר הבקרה הפנימית  הרבעוניהדוח (להלן: " 2013במרץ  31שנסתיימה ביום  תקופהלהרבעוני 
  אפקטיבית.כהבקרה הפנימית  נמצאה"), האחרון

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות 
בדבר הבקרה הפנימית הרבעוני דוח שנמצאה באת הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 

  האחרון;
בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על  הרבעוניבדוח האמור למועד הדוח, בהתבסס על 

  מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.
  



  הצהרות מנהלים  .ב

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

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

  );"הדוחות" :(להלן 2013שנת 

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

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

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון של  לוועדת הביקורתהמבקר של התאגיד, לדירקטוריון ו ןגיליתי לרואה החשבו .4

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

 הגילוי:

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

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

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

 –במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

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

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

גיד, לרבות חברות מאוחדות שלו המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתא

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

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

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

ועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים המי

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

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

ת מסקנת הדירקטוריון לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות א 2013במרץ  31

 וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

                                     2013, אוגוסטב 12  
____________________              

  ענת סגל, מנכ"ל                         



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

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

 );"הדוחות"
 לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים דוחות הכספייםלפי ידיעתי, ה .2

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

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

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

 המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון של  ועדת הביקורתולן ון המבקר של התאגיד, לדירקטוריוגיליתי לרואה החשבו .4

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

 הגילוי:

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

להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

 –וכן 

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

לים, של בקרות ונהתחת 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 ,ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות

של בקרות ונהלים,  תחת פיקוחי ביעתם וקיומםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי ק  .ב

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

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

לבין מועד דוח זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי  2013במרץ  31

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

הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 של התאגיד.

  מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע 
  ___________________              2013, אוגוסטב 12  
  אלי סורזון, סמנכ"ל כספים                              
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   טפוליוורשווי הוגן החזקות בחברות הפ

  שווי הוגן הלוואות מדעןו

  2013, יוניב 30ליום 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בע"מ קפיטל קסניה ונצ'ר
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    מנכ"ל, גברת ענת סגל

  קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

  

  ,ההנכבד גברת סגל

קסניה ונצ'ר  י) נתבקשה על יד"מעריך השווי" -להלן ע"מ (קלו בן יהודה ושות' ב-חברת דה

: לאמוד את השווי ההוגן של החזקותיה בחברות הפרוטפוליו )"קסניה" -(להלן  בע"מ קפיטל

  "),טפוליוורחברות הפ" -  (להלן Superfish Inc. -ע"מ", "מידיטייט בע"מ" ו"אורתוספייס ב

 ההוגן של הלוואות אשר התקבלו מהמדען הראשיהשווי לאמוד את  וכן, 2013, יוניב 30ליום 

תחת הנחות מסוימות  עבור מספר חברות בפורטפוליו, 2013, ביוני 30ום לי ")ההלוואות" - (להלן 

  .חוות הדעתובהתבסס על נתונים פיננסיים, כפי שיפורטו בגוף 

  

: ים פיננסייםמכשיר" IAS 39זו מיועדת לצרכי דיווח על פי תקן חשבונאות בינלאומי  חוות דעת

   : הצגה".מכשירים פיננסיים" IAS 32הכרה ומדידה" ותקן חשבונאות בינלאומי 

  

 של החזקות )Fair Value(, המובאת להלן, הינה לבחון את השווי ההוגן חוות הדעתמטרת 

החברה, כאמור לעיל, כפי שעשוי להיקבע בעסקה בין החברה לבין משקיע רציונאלי, בלתי תלוי, 

. וכן לאמוד את השווי ההוגן של ההלוואות קולים כלכליים של הטווח הארוךעל בסיס שי

בבדיקה אין התייחסות לשיקולים העשויים להשפיע על אומדן השווי עבור משקיע ספציפי. 

השווי ההוגן של החזקותיה  לאמוד אתזו הינה לסייע להנהלת החברה  חוות דעתמטרת 

ברה ולמטרה זו בלבד. צד ג' לא יוכל לעשות בה הח הדיווח הכספי בספרילצורך וההלוואות 

  שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה שהיא ללא אישורינו מראש ובכתב. 

  

ככל הערכת שווי כלכלית, אף הערכה זו התבססה על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים, 

ית בלתי תלויה על שלמים ועדכניים, אולם לא ביצענו כל פעולות ביקורת, בדיקה או בחינה עצמא

מנת לאמתם. שינויים במידע זה, או מידע נוסף, עשויים לשנות את הנחות היסוד ובהתאם את 

משום אימות כלשהוא לנכונותם, לשלמותם או  חוות דעתנומסקנותינו. לפיכך, אין לראות ב

דיוקם של נתונים אלו, אלא הערכה כלכלית המבוססת על מודלים כלכליים כמפורט 

  . חוות הדעתגיה ובגוף במתודולו
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השווי ההוגן בלבד  אומדןלהלן מתייחסת למכלול הפרמטרים הכלכליים הקשורים ב חוות הדעת

, לרבות המלצת השקעה ו/או מכירה של ניירות ערך ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהי

  כלשהם.

  

נתונים על בסיס  שווי הוגן למועד מסוים זו אמורה לשקף בצורה נאותה חוות דעתעוד נציין כי 

  ופרמטרים ידועים והינה רלוונטית למועד עריכתה בלבד.

  

 ,בזדון או ברשלנות מעריך השווי פעל בהם במקרים למעט כי לקסניה מעריך השווי בין מוסכם

 ,או קסניה כלפי אחריות בכל מעריך השווי ישא לא הסכם ההתקשרות, הפרת תוך או במרמה

 שביצע ביחס לשירותים שלישי צד מול משפטי הליך של במקרה שלישי. צד כלפי לחילופין

 עבור שתידרשנה הסבירותההוצאות  בכל לשאת קסניה מתחייבת קסניה, עבור מעריך השווי

  מומחים.  דעת וחוות יעוץ לרבות ,משפטי יצוגי

  

בעלי מניותיה או צדדים קשורים עוד הרינו להצהיר, כי אין לנו כל עניין אישי במניות החברה, 

, כמוגדר בדין או בפסיקה ולא מתקיימת בנו כל תלות או זיקה אליהם או לצדדים קשורים הםל

  אליהם כהגדרתם בחוק החברות.

  

חברות בהחזקותיכם השווי ההוגן של  לאמוד אתאנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם 

כל אחד . במידה שדרושות לכם הבהרות בנוגע לואת השווי ההוגן של ההלוואות הפורטפוליו

  במידה שתידרש לכם. ה, או כל מידע נוסף, נשמח להרחיבחוות דעתנומהנושאים הכלולים ב
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  רטי המומחים והשכלתם פ

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון.  B.A בעל תואר - רו"ח, שי פולברניס

  מחזיק רישיון ישראלי לראיית חשבון.

  

בכלכלה עם התמחות בחשבונאות מאוניברסיטת בן גוריון.  B.Aבעל תואר  - רו"ח, ערן ברקת

  מחזיק רישיון ישראלי לראיית חשבון.

  

  המקצועי של מעריכי השווי םפרטי ניסיונ

תחום הערכות שווי , בעל ניסיון עשיר ב2007משנת  מנהל המחלקה הכלכלית - פולברניס מר

   והייעוץ הכלכלי.

הייעוץ הכלכלי ובמחלקת בתחום בתחום הביקורת,  עבד מספר שנים מר פולברניסלפני כן, 

ובמהלכן היה ), PricewaterhouseCoopers( מיזוגים ורכישות במשרד רו"ח קסלמן את קסלמן

  שותף בליווי עסקאות משמעותיות במשק הישראלי.  

  

תחום בעל ניסיון עשיר ב, 2007מנהל מקצועי ובכיר במחלקה הכלכלית משנת  - ברקת מר

   הערכות שווי והייעוץ הכלכלי.

גבאי את קסירר  פורר-קוסט שנים בתחום הביקורת במשרד רו"ח, עבד מספר מר ברקתלפני כן, 

)ERNST & YOUNG( ל תיקי ביקורת של חברות ציבוריות וניהשימש כמנג'ר ב, במהלכן

  ותות בתחום המיזוגים והרכישות. מהגדולות והמובילות במשק הישראלי וביצע בדיקות נא

בין היתר, שימש מר ברקת כמומחה וכיועץ בהיערכות למעבר לדיווח לפי כללי ותקני חשבונאות 

  , לרבות מתן יעוץ לחברות בדבר יישומם המוקדם.IFRSבינלאומיים 

 

  

  

  בכבוד רב,

  שי פולברניס, רואה חשבון

    

  

_______________________  
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  יאור החברהת .1

קפיטל בע"מ מפעילה חממה טכנולוגית, העוסקת בביצוע השקעות בחברות  קסניה ונצ'ר

טכנולוגיה וקליטת פרויקטים נבחרים בחממה, תוך השקעה בהון המניות של החברות באמצעותן 

פועלים הפרויקטים (חברות הפורטפוליו) ואספקה של סל שירותים לוגיסטיים, ניהוליים ושירותי 

ות פורטפוליו במשך תקופת שהותן בחממה וכן ביצוע השקעות ייעוץ ופיתוח עסקי לאותן חבר

המשך בחברות חממה בוגרות והשקעות אחרות במיזמים עתירי טכנולוגיה. מטרתה המרכזית 

של קסניה, הינה להקנות לחברות בהן היא משקיעה כלים ומשאבים הדרושים להן על מנת 

לי באמצעות החזקה בחברות אלה להתפתח ולהפוך לחברות הייטק מצליחות, ולייצר ערך כלכ

  ובמימוש ההחזקה בהן.

הכנסות קסניה נובעות בעיקרן מהכנסות מרווחי הון ממימוש חלקה של החברה בחברות החממה 

ומהכנסות הנובעות מתשלומי דמי ניהול שמשלמות חברות הפורטפוליו בתקופת החממה 

  בתמורה לסל שירותים שקסניה מספקת להם.
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 בחברות הפורטפוליו שווי הוגן החזקות .2

  מתודולוגיה  .2.1

  חשבונאיתמתודולוגיה 

, "מכשירים פיננסיים : הכרה ומדידה", קובע את כללי ההכרה IAS 39 תקן חשבונאות בינלאומי

בנכסים פיננסיים  והמדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיות. הטיפול החשבונאי בהשקעות

  לאחת מארבע הקבוצות שלהלן: מבוסס על סיווגן

  כס פיננסי או התחייבות פיננסית הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.נ •

  השקעות המוחזקות לפדיון. •

  הלוואות ויתרות חובה. •

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה. •

     , IAS 27 כאשר ישות משקיעה בישות אחרת ואין לה השפעה מהותית כהגדרתה בתקן בינלאומי, 

 אשר יש לסווגו לאחת מארבע הקבוצות  IAS 39י בתחולת אזי השקעה זו מוגדרת כנכס פיננס

  שדלעיל.

 נכס פיננסי או התחייבות פיננסית הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

(A financial asset or financial liability at fair value through profit or loss)  הם נכסים

  אחד מהתנאים הבאים. פיננסיים או התחייבויות פיננסיות המקיימים את

מסווג כמוחזק למסחר. נכס פיננסי או התחייבות פיננסית מסווגים כמוחזקים למסחר אם  •

 הם:

o נרכשו או התהוו בעיקר במטרה למכור או לרכוש חזרה בטווח קצר. 

o  חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים שמנוהלים יחד ולגביהם קיימת ראיה לדפוס

 .ליצירת רווחים בטווח קצר (recent actual pattern)פעילות שבוצע לאחרונה 

o (פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות פיננסית או מכשיר מגדר מיועד ואפקטיבי) נגזר. 

בעת ההכרה לראשונה הוא מיועד על ידי הישות כשווי הוגן דרך רווח או הפסד. ישות יכולה  •

וצאת פעולה זו תהיה א, או כאשר ת11להשתמש בייעוד זה רק כאשר הוא מותר לפי סעיף 

 מידע רלוונטי יותר, משום ש:
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o  הייעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה (לעיתים מצב זה

מכונה 'חוסר הקבלה חשבונאית') שהיה נוצר אילולא כן ממדידת נכסים או התחייבויות 

 או מהכרה ברווחים ובהפסדים בגינם לפי בסיסים שונים.

o סים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות או שניהם מנוהל וביצועיה מוערכים על קבוצה של נכ

בסיס שווי הוגן, בהתאם לאסטרטגיה מתועדת של ניהול סיכונים או השקעה, ומידע לגבי 

הקבוצה מסופק פנימית לפי אותו הבסיס לאנשי מפתח ניהוליים של הישות (כהגדרתם 

), 2003לצד קשור (כפי שעודכן בשנת  שרגילויים בהק 24בתקן חשבונאות בינלאומי 

 לדוגמא דירקטוריון ומנהל עסקים ראשי של הישות.

 

 מחירים הינה הוגן לשווי ביותר הטובה הראיה קובע כי IAS 39 תקן חשבונאות בינלאומי

 ידי על שווי הוגן קובעת ישות פעיל, אינו פיננסי מכשיר של השוק אם בשוק פעיל. מצוטטים

 להיות יכול היה מה לקבוע היא בטכניקת הערכה השימוש מטרת הערכה. בטכניקת שימוש

 צדדים הפועלים בין מיוחדים מיחסים מושפעת שאינה בהחלפה במועד המדידה העסקה מחיר

 קונה בין עדכניות שוק בעסקאות כוללות שימוש הערכה טכניקות רגילים. עסקיים משיקולים

בין  מיוחדים מיחסים מושפעות שאינן שכלת,מו בצורה מרצון הפועלים מוכר לבין מרצון

 שהוא אחר מכשיר של ההוגן השוטף לשווי התייחסות כאלה, עסקאות קיימות אם הצדדים,

 קיימת אם כתבי האופציה. להמחרת ומודלים מהוון תזרים מזומנים ניתוח זהה, מהותי באופן

 כי והוכח יראת המכש לתמחר מנת על בשוק המשתתפים בקרב שמקובלת טכניקת הערכה

 בוצעו, שבפועל שוק בעסקאות שהתקבלו של מחירים מהימנים אומדנים מספקת זו טכניקה

  זו. בטכניקה הישות תשתמש
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  מתודולוגיה כלכלית

  העסקאות.בהערכת שווי חברות, בעבודתנו התבססנו על שיטת מספר שיטות מקובלות ישנן 

  שיטת העסקאות 

  עסקאות בהון המניות של החברה

Option Pricing Model -OPM   

במידה שנערך גיוס חיצוני בסמיכות למועד השווי, או במידה שבוצעה עסקת רכישה (בין קונה 

מרצון ומוכר מרצון), שווי העסקה מספק אינדיקציה חזקה לגבי שוויה. שווי החברה בשיטה זאת 

 )Market Inputמחושב באמצעות שימוש במודל מתמטי העושה שימוש מרבי בנתוני השוק (

 OPM - Option Pricing -ומבוססת מעט ככל שניתן על נתונים ספציפיים לישות. שיטת ה

Model :הינה השיטה המועדפת ביותר כאשר מתקיימים שני תנאים במצטבר  

 היה גיוס הון סמוך למועד הערכת השווי; .1

(מניות  הון החברה הטרוגני, דהיינו, הון החברה בנוי מריבוי שכבות של מניות מועדפות, .2

 רועי הנזלה.יבכורה), כשלכל סוג של מניות ישנן זכויות שונות, לרבות, בא

מודל מתמטי זה נחשב למדויק יותר ממודלים מקובלים אחרים, היות שהוא מבוסס בעיקר על 

חישובים אריתמטים וממעט בהנחות ואומדנים. ההשקעה במניות בכורה דומה במהותה, (בעיקר 

  באופציות רכש, כאשר נכס הבסיס הינו שווי החברה.   באירוע הנזלה), להשקעה

  שיטת שווי שוק

החברה נסחרת ובעלת סחירות מספקת, שווי השוק שלה, כפי שמשתקף בבורסה שבמידה 

  (עסקאות רבות בין קונים מרצון למוכרים מרצון) יכול לספק אינדיקציה חזקה לגבי שוויה.

  העסקאות הדומותשיטת 

מתבסס על המחיר בפועל של עסקאות דומות שבוצעו בשוק, בין קונה שווי החברה בשיטה זו 

  מרצון ומוכר מרצון, ואשר בוצעו בסמיכות למועד הערכת השווי.

כדי להשוות לעסקאות שנעשו בעסקים דומים, יש למצוא עסקאות הדומות מבחינת תחום 

  הפעילות, מאפיינים תפעוליים, מידת הסחירות ונתונים פיננסיים.

  ערכה בשיטת ההשוואה לעסקאות דומות הינן:שלבי הה

איתור עסקאות המתייחסות לעסקים בעלי מאפיינים תפעוליים הדומים לעסק נשוא  .1

 ההערכה.

 מציאת בסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של העסקים הדומים והעסק נשוא ההערכה. .2
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כה על ידי חישוב מכפיל ממוצע של העסקאות הדומות והשוואת השווי של העסק נשוא ההער .3

  שימוש במכפיל זה.

יתרונותיה של השיטה בכך שהיא משקפת נאותה, דרך המחירים שנקבעו בפועל בין קונים מרצון 

ומוכרים מרצון, את כל הפרמטרים המשפיעים על השווי, ומונעת את הצורך להתבסס על תחזיות 

צוען סמוך למועד העלולות להיות שנויות במחלוקת. כמו, כן, התבססות על עסקאות שמועד בי

הערכת השווי, מבטיחה כי השווי שמתקבל בשיטה זו יסתמך על מציאות כלכלית וסביבה עסקית 

החיסרון העיקרי של שיטה זו הנו הקושי הקיים,  , המשתקפת נאמנה דרך מחיר השוק.הדומ

  בדרך כלל, למצוא עסקאות דומות, מהן ניתן יהיה לגזור את שווי העסק המוערך.

  עתידיים זרמי מזומנים ןשיטת היוו

מבוסס על יכולתה של  באמצעות שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים החברה המחושבשווי 

 יש לבנות מודל פיננסי בחברות הזנק"" להפיק מזומנים בעתיד. לצורך שימוש בשיטה זוהחברה 

י של אשר יחזה את תזרים המזומנים הצפו בעל שלשה תרחישים (פסימי, סביר ואופטימי),

על ידי חיזוי הרווח התפעולי, שיעורי המס והתאמות תפעוליות  , (בכל אחד מהתרחישים),החברה

החשבונאי לתזרים מזומנים. עבור כל תרחיש יש לאמוד רווח המנת לעבור מ עלוזאת  ,והוניות

את ההסתברות למימושו באמצעות ההנחות הסבירות ביותר הנכונות לאותו יום ובהתבסס על 

  נהלת החברה. הנחות ה

לשם היוון תזרים המזומנים העתידי להיום יש לקבוע את מחיר ההון הממוצע של החברה 

Weighted Average Cost Of Capital (WACC) דהיינו, ממוצע משוקלל של מקורות ,

  המימון של החברה אשר נקבע להלן:

WACC=Ke*E/V+Kd*(1-T)*D/V  

  כאשר:

E- ק, אשר נקבע באופן איטרטיבי.הינו ההון העצמי במונחי שווי שו  

D-  .הינו שווי השוק של החוב הפנקסני 

Ke - .הינו שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי מניות ברמת סיכון דומה  

Kd - .הינו מחיר החוב, הנקבע על ידי ממוצע משוקלל של מקורות החוב הפיננסים של החברה  

T-  .שיעור המס הסטאטוטורי לטווח ארוך שחל על החברה  

  חישוב התשואה על ההון העצמי נקבע כדלקמן:

Ke=Rf+β*(Rm-Rf)  

Rf-  .הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון  
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ββββ-  מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת ומבוסס

הביטא הינה המדד לסיכון  על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה עם תשואת שוק ההון כולו.

  י" של החברה."הסיסטמט

רגישות גבוהה לשינויים במצב השוק (קרי, במקרה של מיתון  לעסק, 1-כאשר מקדם זה גדול מ

יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים, ובמקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מענפים 

  .מהממוצע לשינויים במצב השוק יותררגיש  העסקשווי  ), וכפועל יוצא,אחרים

 (Rm-Rf) - ה פרמיית הסיכון הממוצעת, פרמיה זו נקבעת כהפרש בין תשואת השוק לבין הינ

  הריבית הריאלית חסרת הסיכון. 

  שיטת המכפיל

בין שווי השוק  תפועל היאעל בסיס היחס הממוצע בענף בו שווי החברה בשיטת המכפיל מוערך 

ווח התפעולי, לבין פרמטר חשבונאי נבחר. הפרמטרים המקובלים כוללים את הרווח הנקי, הר

המכירות וההון העצמי. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר החשבונאי הרלבנטי מכונה 

  "מכפיל".

  שיטת השווי הנכסי

   במונחים של שווי שוק.שיטה זו מתבססת על שווי נכסי העסק בניכוי התחייבויותיו, 

חברות נדל"ן. הגישה  שיטה זו מתאימה בעיקר לעסקים בעלי נכסים מוחשיים רבים, כדוגמת

, אך לא בהכרח להערכת פוטנציאל הרווח הצפוי לנבוע "עסק בפירוק"מתאימה גם להערכת 

מנכסי העסק. החיסרון העיקרי של השיטה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל הרווחים 

  הקיים בעסק מעבר לנכסים הרשומים בספרי החברה.
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  הערכת שווי החזקות 

מקובלות להקצאת שווי החברה בין סוגי המניות השונים. להלן שלוש  ישנן שלוש שיטות

  השיטות:

פי על  -  (Probability - Weighed Expected Return Method) תוחלת התשואהשיטת  .1

יש "לפרק" את שווי החברה המוחזקת לכמה סוגים של תרחישים: הנפקה ראשונית  שיטה זו,

תינתן ים מהפעילות השוטפת ופשיטת רגל. לכל תרחיש לציבור, מכירה או מיזוג, תזרימי מזומנ

שווי ההחזקה של החברה הינו  .זכויותיה הפיננסיות של החברה הסתברות אשר בו תחושבנה

  .שווי זכויותיה, כאמור, בכל אחד מהתרחישים מהוון ליום החישובממוצע משוקלל של 

, וז שיטהעל פי  -  )OPM - Option Pricing Method(שיטת תמחור כתבי האופציה  .2

בחברה בעלת הון מניות הטרוגני, השקעה בכל סוג של מניות דומה במהותה, בעת אירוע הנזלה, 

המימוש, בכל סוג של  ומחיר ,להשקעה באופציות רכש, כאשר נכס הבסיס הינו שווי החברה

ת בע בקבלת מזומן של המניות בעלות קדימות Liquidation Preference -סכום ה ומניות, הינ

  אירוע הנזלה.

על פי שיטה זו, יש להקצות את השווי  -  (Current Value Method) שיטת הערך הנוכחי .3

של השכבה או שוויה,  Liquidation Preference -לכל שכבה של מניות בכורה לפי הגבוה מבין ה

בהנחת המרה למניות רגילות. יתרת השווי, במקרה שקיים, תוקצה למניות הרגילות. השימוש 

שיטה זו מתאים בשני מקרים: האחד, כאשר החברה עומדת לפני התרחשותו של אירוע הנזלה ב

(הנפקה, רכישה/מיזוג  או פירוק החברה), והשני כאשר החברה נמצאת בשלב מוקדם וטרם 

  התגבש ערך משמעותי למניות הרגילות בהשוואה למניות הבכורה.
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  חברות הפורטפוליות שווי והערכ .2.2

  כללי

על נתונים שהתקבלו מהנהלת  ניקת הערכת השווי לכל חברת פורטפוליו מבוססתקביעת טכ

מחקר ופיתוח, ניסויים בבע"ח, , seed, ביניהם השלב בו נמצאת חברת הפורטפוליו (קסניה

של , היכולת בחברת הפורטפוליו שבוצע הון), גיוס תזרים מזומנים חיובי וכו'תחילת מכירות, 

לאחר קבלת המידע הרלוונטי אודות כל  ועוד.ית הכנסות והוצאות תחז לאמודחברת הפורטפוליו 

 OPMשיטת העסקאות (באמצעות מודל  את חברה ובהיוועץ עם הנהלת קסניה, יישמנו בעבודתנו

- Option Pricing Model .(   

לסוגי זכויות המוקנות ועל המבוססת על שווי חברת הפורטפוליו  ניההחזקות קס שוויהערכת 

 )Liquidation Preference( הקובעות את סדר הקדימות , בהן מחזיקה קסניה,ניםהמניות השו

  בחלוקת התמורה בין בעלי המניות באירוע הנזלה (מיזוג או רכישה).

  

  הנחות עבודה כלליות

  תפעול אופציות

מקבלת ולהסכמי קסניה עם חברות הפורטפוליו,  בהתאם להוראות משרד התעשייה והמסחר

עלות השירותים הניתנים ת הפורטפוליו בתמורה למימון ושל חבר 1ן המניותמהו 5%קסניה עד 

  ה. על יד

הובאו  א נצברה ריבית על ההשקעה באופציות התפעול, אולם, בעת אירוע הנזלהל ,בעבודתנו

  בהתאם לזכויות המוקנות להן. ,בחלוקת התמורה אופציות התפעול בחשבון

Esop  - כתבי אופציות לעובדים  

חושב בהתאם למספר  ,ESOP -כהמוענקות , כתבי האופציות למניות רגילות מספר ,בעבודתנו

 (כתבי אופציותהפורטפוליו כתבי האופציות אשר נכון למועד הערכת השווי הוענקו לעובדי חברת 

  , לא הובאו בחשבון).ושטרם הוענקוPool -הזמינים להענקה במסגרת ה

  

  

  

                                            

 אופציות התפעול הן לסוג מניות בהתאם לסיבוב הראשון שקסניה השתתפה בו. 1
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  סטיית תקן

רכו בשיטת חברות הפורטפוליו אשר הוע שוויורך אמידת לצשימשה אותנו שסטיית התקן 

ל ניסיוננו כמעריכי נאמד על ידנו בהתבסס ע. שיעור זה 70%) הינה OPMתמחור מודל אופציות (

  שווי.

  משך הזמן הצפוי עד לאירוע הנזלה

משך הזמן הצפוי לאירוע הנזלה, קרי פרמטר משך החיים ששימש אותנו בשיטת תמחור כתבי 

) (הן לצורך אמידת שווי חברת הפורטפוליו והן לצורך אמידת שווי המכשירים OPM( האופציות

  בהתאם לשלב בו נמצאת כל חברת פורטפוליו. ההוניים) נאמד בהיוועץ עם הנהלת קסניה, 
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  אורתוספייס בע"מ .2.2.1

     תיאור פעילות החברה

 המבנה ינויש במסגרתאורתוספייס הוקמה בעקבות שינוי מבנה של חברת ביופרוטקט בע"מ. 

 לחברת האורטופדי בתחום פעילותה כל את ביופרוטקט העבירה 2009שחל בחודש ספטמבר, 

 זהה ביחס מניות בע"מ בביופרוטקט המניות בעלי קיבלו המבנה שינוי במועד . אורתוספייס

  .באורתוספייס

 תוךל להחדרה הניתן מתכלה מחומר העשוי בלון לייצור טכנולוגיות פיתחה בע"מ ביופרוטקט

. מצלמה תחת פולשנית זעיר בפעולה נעשית הבלון החדרתת. רקמו בין הפרדה לצורך ף,הגו

 מוצר מפותח, אשר במסגרתה האורטופדי בתחוםלאורתוספייס כאמור, הועברה הפעילות 

בכתף כתוצאה מקרע בגידי השרוולית המסובבת  מכאבים הסובלים בחולים לטיפולהמיועד 

 צרוי אשר ם,עצ   הגיד בין החיכוך את מונע ובכך מהעצם הפגוע דהגי את מפריד הבלוןבכתף. 

 (CE Mark) קיבלה אורתוספייס אישור 2010ם. בספטמבר, להחלי לגיד ומאפשרע, הקר את

באירופה על מנת  מערך השיווק של אורתוספייס פועל ה. כיום,לשיווק המוצר שלה באירופ

במקביל לקידום  ,רות מיליוני דולריםלמצות את הפוטנציאל הרב הטמון בשוק הנאמד בעש

המוצר בשווקים נוספים בעולם. למיטב ידיעת החברה, אורתוספייס השלימה השתלה של המוצר 

  חולים, כולל מעקב של למעלה מארבע שנים בחלק מהם.  900 -בלמעלה מ

  שווי החזקות קסניה

  אורתוספייס הערכת שווי 

  :פרטי הסכם ההשקעה

, נמצאת אורתוספייס בשלבים סופיים של 2013ביוני,  30 -י, דהיינו הנכון למועד הערכת השוו

דולר  C-1 )350.97מניות בכורה  12,479דולר, בתמורה להנפקת  4,380,000בסך כולל של גיוס הון 

) מסך ArthroCare UK limitedלמניה) ממשקיעים חדשים וקיימים. חלקו של המשקיע החדש (

 מניות בכורה 10,542דולר תמורת  3,700,000 ינו, השקעה בסך, דהי84.5%ההשקעה לעיל הינו 

C1.  

מניות  2,153דולר בתמורה להקצאת  604,996.53ה הלוואה בסך הומרבמסגרת סבב הגיוס לעיל, 

  דולר למניה). C-2  )280.78בכורה
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) OPM )Option Pricing Model -יישמנו את מודל ה, על מנת לאמוד את שווי אורתוספייס

על הזכויות המוקנות לסוגי המניות השונים ועל פרמטרים , המתבסס על נתוני הסכם ההשקעה

  .נוספים כפי שיוצגו להלן

  טבלת הון המניות

מניות:

6.5% 4,119 4,119 מניות רגילות

11.1% 7,000 7,000 כתבי אופציה עם מחיר מימוש-0

כתבי אופציה לעובדים:

4.5% 2,814 2,814 כתבי אופציה שהוענקו

22.1% 13,933 13,933 סה"כ מניות רגילות

19.8% 12,479 12,479 C-1 מניות בכורה

3.4% 2,153 2,153 C-2 מניות בכורה

13.5% 8,531 8,531 B-2 מניות בכורה

8.3% 5,245 5,245 B-1 מניות בכורה

6.2% 3,932 3,932 A-4 מניות בכורה

8.1% 5,083 5,083 A-3 מניות בכורה

3.0% 1,881 1,881 מניות בכורה A-2 סבב 2

4.0% 2,503 2,503 מניות בכורה A-2 סבב 1

3.1% 1,971 1,971 מניות בכורה A-1 סבב 2

1.4% 858 858 מניות בכורה A-1 סבב 1

6.4% 4,050 4,050 A מניות בכורה

0.7% 450 450 מניות תפעול

77.9% 49,136 49,136 סה"כ מניות בכורה

100% 63,069 63,069 סה"כ מכשירים

מספר מניות סוג מכשיר
שיעור מסך המניות 

באירוע הנזלה
אירוע הנזלה
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  סדר קדימות חלוקת התמורה באירוע הנזלה

 .דולר 58,333מכל אקזיט עתידי +  2.75%קבל בית החולים ברזילי י .1

 8%זכאים לקבל סכום השווה להשקעתם המקורית בתוספת    C-1/C-2בעלי  מניות  בכורה  .2

-C-1/Cריבית, מחושבת שנתית, הנצברת מיום השקעתם (החלוקה בין בעלי מניות הבכורה 

, C-1/C-2תתבצע בהתאם ליחס שבין סכום הזכויות העדיפות השייכות למניות בכורה   2

 ).C-1/C-2לבין סך הזכויות העדיפות להם זכאים בעלי מניות הבכורה 

 8%בתוספת  כאים לקבל סכום השווה להשקעתם המקוריתז B-1/B-2בעלי מניות בכורה  .3

-B-1/Bריבית, מחושבת שנתית, הנצברת מיום השקעתם (החלוקה בין בעלי מניות הבכורה 

-Bתתבצע בהתאם ליחס שבין סכום הזכויות העדיפות השייכות לכל בעל מניית בכורה  2

1/B-2דיפות להם זכאים בעלי מניות הבכורה , לבין סך הזכויות העB-1/B-2.( 

 8%בתוספת  זכאים לקבל סכום השווה להשקעתם המקורית A-4/A-3 בכורהבעלי מניות  .4

-A-4/Aריבית, מחושבת שנתית, הנצברת מיום השקעתם (החלוקה בין בעלי מניות הבכורה 

-Aיית בכורה תתבצע בהתאם ליחס שבין סכום הזכויות העדיפות השייכות לכל בעל מנ 3

4/A-3 לבין סך הזכויות העדיפות להם זכאים בעלי מניות הבכורה ,A-4/A-3.( 

בתוספת  זכאים לקבל סכום השווה להשקעתם המקורית A-ו A-2/A-1 בכורהבעלי מניות  .5

-Aריבית, מחושבת שנתית, הנצברת מיום השקעתם (החלוקה בין בעלי מניות הבכורה  8%

2/A-1 ו-A שבין סכום הזכויות העדיפות השייכות לכל בעל מניית  תתבצע בהתאם ליחס

 A-2/A-1, לבין סך הזכויות העדיפות להם זכאים בעלי מניות הבכורה A-ו A-2/A-1בכורה 

 ).A-ו

 יתרת התמורה תחולק בין כל בעלי המניות לפי שיעור החזקתם (פרו רטה). .6

ו בחלוקת הרווחים ישתתפ  C-1/C-2/B-2בהתאם למסמך זכויות ההנזלה, מניות הבכורה .7

) הזכויות להם היו זכאים (מסך התמורה) תחת בהנחה שלא בוצע 1בהתאם לנמוך מבין: (

רטה תחת ההנחה כי יחס ההמרה -) השתתפות בחלוקה פרו2תשלום לבית חולים ברזילי. (

  .1:0.75הינו 
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  :(אלפי דולר) ריכוז סכומי הזכויות העדיפות באירוע הנזלה

5,959 1,579 4,380 $350.97 12,479 30/06/2013 C-1 מניות בכורה

823 218 605 $280.78 2,153 30/06/2013 C-2 מניות בכורה

3,747 1,335 2,411 $282.65 8,531 09/10/2011 B-2 מניות בכורה

2,115 797 1,318 $251.24 5,245 08/05/2011 B-1 מניות בכורה

1,359 543 816 $207.56 3,932 15/11/2010 A-4 מניות בכורה

1,869 817 1,053 $207.08 5,083 15/08/2009 A-3 מניות בכורה

623 288 335 $178.33 1,881 15/06/2009 מניות בכורה A-2 סבב 2

913 466 446 $178.33 2,503 15/03/2008 מניות בכורה A-2 סבב 1

514 284 230 $116.66 1,971 15/01/2007 מניות בכורה A-1 סבב 2

237 137 100 $116.66 858 15/04/2006 מניות בכורה A-1 סבב 1

484 302 182 ₪ 162.66 4,050 15/10/2004 A מניות בכורה

20 20 ₪ 162.66 450 15/10/2004 מניות תפעול

18,664 6,767 11,897 49,136 סה"כ

תאריך הנפקה
מספר 

מניות
ריביתסכום השקעהסוג מכשיר

זכויות עדיפות 

באירוע הנזלה

מחיר הנפקה 

מקורי

  

ומניות תפעול הינו בש"ח, והומר לדולרים לפי שער חליפין במועד הערכת השווי,  Aבמניות בכורה * סכום ההשקעה 

  ש"ח לדולר. 3.618דהיינו 

  אורתוספייסההוניים של לחישוב שווי מכשיריה  רמטריםפ

    .2013, יוניב 30מועד החישוב הינו  - מועד החישוב •

  ה זכויות ההנזלה העדיפות עליה.של כל שכבת מניות הינתוספת המימוש  - המימוש  תוספת •

אגרות חוב של ממשלת ארה"ב  על התשואה לפדיון של חושבה בהתבסס - ריבית חסרת סיכון •

לפרק הזמן החזוי עד לאירוע ההנזלה.  השווה בקירוב בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע)

 .1.04%הריבית ששימשה אותנו בחישובינו הינה 

כנקודת התחלה בקביעת  משמשתההיסטורית של חברה  התנודתיותעל פי רוב,  - סטיית תקן •

אינה נסחרת, קבענו את התנודתיות ההיסטורית  שאורתוספייסהיות התנודתיות הצפויה. 

  ניסיוננו כמעריכי שווי ובהיוועץ עם הנהלת קסניה. בהתבסס על 

  .70%סטיית התקן ששימשה אותנו בחישובינו הינה 

עד להתרחשות אירוע מיזוג או רכישה של      הינו משך הזמן המוערך - אורך החיים  •

  .שנים 4אורתוספייס. בעבודתנו הנחנו כי אורך החיים הינו 

הינו שווי אורותספייס אשר נאמד באמצעות חישוב איטרטיבי על ידי  -נכס הבסיס  •

 המשוואה הבאה (אלפי דולר):

4,380= {C(58.3)-C(7,032)}x 85.4% + {C(19,249.8)-C(23,025)} x 22.86% + C(23,025) 19.79%  
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התמורה בגרף מתייחסת  - הגרף שלהלן מתאר את המשוואה אשר ממנה נגזר שווי החברה 

  בלבד (אלפי דולר): C-1למניות 

  

  

בהתאם  OPM -חישוב שווי כלל מכשיריה ההונים של אורתוספייס בוצע על ידי יישום מודל ה

   ל מכשיר.לזכויות המוקנות לכ

בחלוקת התמורה אשר תתקבל בעת קסניה הטבלה שלהלן מפרטת את אחוז ההשתתפות של 

  :, בהתאם לסוג המניות בהן היא מחזיקההמקטעיםמאירוע הנזלה, בכל אחד 

מניות מניות

A C2

{C( 0 ) - C( 58,333 )} 0.00% 0.00% 0.00%

{C( 58,333 ) - C( 7,032,146 )} 0.00% 0.00% 11.80%

{C( 7,032,146 ) - C( 13,059,527 )} 0.00% 0.00% 0.00%

{C( 13,059,527 ) - C( 16,378,915 )} 0.00% 0.00% 0.00%

{C( 16,378,915 ) - C( 19,249,818 )} 0.70% 16.87% 0.00%

{C( 19,249,818 ) - C( 23,025,244 )} 0.62% 5.56% 3.94%

C( 23,025,244 ) 0.68% 6.14% 3.41%

Consideration received 

at liqudation event 

מניות 

תפעול

  

ווי המניות חושב בהתבסס על נוסחאות של אופציות רכש, הכוללות אחוזי ההשתתפות של כל ש

  ואר לעיל.סוג מניות בכל מקטע, כפי שמת
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  יכוז ממצאיםר

  הטבלה שלהלן מציגה את שווי החזקות קסניה באורתוספייס (דולר):

סה"כ כמות שווי למכשיר סוג מכשיר

349,740 4,050 $86.36 A מניות בכורה

33,673 450 $74.83 A מניות תפעול

91,911 311 $295.53 C-2 מניות בכורה

475,325 4,811   סה"כ

  

  ניתוח רגישות

ושינוי  בסטיית התקןביחס לשינוי  החזקות קסניההטבלה הבאה מציגה ניתוח רגישות של שווי 

  ): דולר( במשך החיים הצפוי לאירוע הנזלה

5 4.5 4 3.5 3 סטיית תקן

412,235 391,142 368,870 345,192 319,797 60%

533,744 505,315 475,325 443,500 409,465 70%

655,803 620,500 583,131 543,372 500,782 80%

775,348 734,114 690,165 643,117 775,348 90%

ניתוח רגישות

אורך חיים
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  בע"מ מידיטייט .2.2.2

     חברהתיאור פעילות ה

 חלהוה 2007בפברואר,  בישראל פרטית כחברה הוקמה )"ייטטמדי" -מידיטייט בע"מ (להלן 

   במסגרת חממת קסניה כחודש לאחר מכן.  לפעול

טייט פיתחה התקן רפואי בתחום האורולוגי לטיפול בגידול השפיר של הערמונית, תופעה -מדי

פתרון המבוסס על פולשנות  טייט הוא התקן המציע-. המוצר של מדיBPHהמוכרת בשם: 

מזערית והמותאם לכל החולים אשר סובלים מתופעה זו, בעיקר לאלה שנמצאים לקראת ניתוח. 

הטיפול אמור לגרום להסרת רקמת ערמונית אשר חוסמת את השופכה והרחבה מחודשת של 

  צינור השתן באזור הערמונית.

מזעור אי הנוחות למטופל  להקלת תסמיני המחלה תוך ויעילה חדשה גישה מציע ההתקן

ובעלויות טיפול נמוכות יחסית לניתוחים הקיימים היום. משך הפעילות של השתל האקטיבי הינו 

זמני ולאחר מכן הוא מיועד להסרה. החדרת ההתקן אמורה להיעשות באמצעות קטטר ייעודי 

מה החברה השלי 2010דרך צינור השופכה, תחת הרדמה מקומית או משחת אילחוש בלבד. משנת 

  .השתלות של המוצר שלה בחולים בישראל ובאיטליה עשרות

  שווי החזקות קסניה

  מידיטייט הערכת שווי 

  :פרטי הסכם ההשקעה

גיוס , נמצאת מידיטייט בשלבים סופיים של 2013ביוני,  30 -נכון למועד הערכת השווי, דהיינו ה

 Cמניות בכורה  184,366הנפקת דולר, בתמורה ל 1,000,000, בסך כולל של פרטיממשקיע הון 

  למניה.  5.424במחיר מימוש  Cכתבי אופציות למניות בכורה  184,366 -דולר למניה) ו 5.424(

  

) OPM )Option Pricing Model -יישמנו את מודל ה, מידיטייטעל מנת לאמוד את שווי 

ועל פרמטרים  על הזכויות המוקנות לסוגי המניות השונים, המתבסס על נתוני הסכם ההשקעה

  .נוספים כפי שיוצגו להלן
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  טבלת הון המניות

מניות:

33.04% 520,000 520,000 מניות רגילות

3.74% 58,909 58,909 כתבי אופציה במחיר מימוש אפס

כתבי אופציה לעובדים:

2.48% 38,991 38,991 כתבי אופציה שהוענקו

- - 63,389 כתבי אופציה שטרם שהוענקו

39.27% 617,901 681,290 סה"כ מניות רגילות

11.72% 184,366 184,366 C מניות בכורה

12.36% 194,550 194,550 B מניות בכורה

5.14% 80,871 80,871 A-1 R-1 מניות בכורה

5.46% 85,974 85,974 A-1 R-2 מניות בכורה

23.19% 365,000 365,000 A מניות בכורה

2.86% 45,000 45,000 מניות תפעול

60.73% 955,761 955,761 סה"כ מניות בכורה

100.00% 1,573,662 1,637,051 סה"כ מניות בכורה ורגילות

כתבי אופציה:

184,366 184,366 C כתבי אופציה למניות בכורה

5,286 5,286 B כתבי אופציה למניות בכורה

16,873 16,873 A-1 כתבי אופציה למנית בכורה

100% 1,573,662 1,843,576 סה"כ מכשירים

אירוע 

הנזלה
דילול מלא סוג מכשיר

שיעור  מסך 

המניות

  

  

  

  דר קדימות חלוקת התמורה באירוע הנזלהס

זכאים לקבל סכום השווה להשקעתם המקורית  A -ו C ,B ,A-1הבכורה בעלי מניות כל  .1

בהתאם לשיעורי הריבית   בתוספת ריבית, מחושבת שנתית, הנצברת מיום השקעתם

 הבאים:

 .3%ריבית שנתית בשיעור של  -  Cורה מניית בכ •

 .8%ריבית שנתית בשיעור של  - A - ו B ,A-1מניות בכורה  •

החלוקה בין בעלי מניות הבכורה תתבצע בהתאם ליחס שבין סכום הזכויות העדיפות 

 השייכות לסוג מניית בכורה, לבין סך הזכויות העדיפות.

  החזקתם (פרו רטה).יתרת התמורה תחולק בין כל בעלי המניות לפי שיעור  .2
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  :(אלפי דולר) ריכוז סכומי הזכויות העדיפות באירוע הנזלה

1,126 126 1,000 $5.424 184,366 30/06/2013 C מניות בכורה

1,122 391 732 $3.760 194,550 11/12/2011 B מניות בכורה

397 175 222 $2.745 80,871 15/12/2009 מניות בכורה A-1 סבב 1

405 169 236 $2.745 85,974 30/06/2010 מניות בכורה A-1 סבב 2

1,413 773 639 $1.751 365,000 15/03/2007 A מניות בכורה

79 - - $1.751 45,000 מניות תפעול

4,541 1,633 2,829 955,761 סה"כ

מספר מניות תאריך הנפקה
זכויות עדיפות 

באירוע הנזלה
ריבית

סכום 

השקעה
סוג מכשיר

מחיר הנפקה 

מקורי

  

  מידיטייטההוניים של לחישוב שווי מכשיריה  רמטריםפ

    .2013, יוניב 30מועד החישוב הינו  - מועד החישוב •

  של כל שכבת מניות הינה זכויות ההנזלה העדיפות עליה.תוספת המימוש  - המימוש  תוספת •

אגרות חוב של ממשלת ארה"ב  על התשואה לפדיון של חושבה בהתבסס - רת סיכוןריבית חס •

לפרק הזמן החזוי עד לאירוע ההנזלה.  השווה בקירוב בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע)

 .1.04%הריבית ששימשה אותנו בחישובינו הינה 

בקביעת כנקודת התחלה  משמשתהתנודתיות ההיסטורית של חברה על פי רוב,  - סטיית תקן •

אינה נסחרת, קבענו את התנודתיות ההיסטורית  שמידיטייטהיות התנודתיות הצפויה. 

  ניסיוננו כמעריכי שווי ובהיוועץ עם הנהלת קסניה. בהתבסס על 

  .70%סטיית התקן ששימשה אותנו בחישובינו הינה 

 הינו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מיזוג או רכישה של     - אורך החיים  •

  .שנים 4מידיטייט. בעבודתנו הנחנו כי אורך החיים הינו 

הינו שווי מידיטייט אשר נאמד באמצעות חישוב איטרטיבי על ידי המשוואה  -נכס הבסיס  •

 הבאה (בדולר):

1,000,000= {C(0)-C(4,540,669)}x 24.79% + C(4,540,669) x11.72% +184,366x C(5.424)  
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  (אלפי דולר): Cמניות בעבור השקעה בהתמורה הגרף שלהלן מתאר את 

  

  

בהתאם  OPM - חישוב שווי כלל מכשיריה ההונים של מידיטייט בוצע על ידי יישום מודל ה

   לזכויות המוקנות לכל מכשיר.

שווי המניות חושב בהתבסס על נוסחאות של אופציות רכש, הכוללות אחוזי ההשתתפות של כל 

  .יות בכל מקטע, כפי שמתואר לעילסוג מנ

כל בעל מניות בחלוקת התמורה אשר תתקבל הטבלה שלהלן מפרטת את אחוז ההשתתפות של 

  מהמקטעים.בעת אירוע הנזלה, בכל אחד 

{C( 0 ) - C( 4,541 )} 0.00% 32.84% 8.74% 8.91% 24.71% 24.79%

C( 4,541 ) 39.27% 26.05% 5.14% 5.46% 12.36% 11.72%

 A-1 בכורה

סבב-2

Consideration received 

at liqudation event 

 A-1 בכורה

סבב-1

מניות 

B בכורה

מניות 

C בכורה

מניות 

A בכורה

מניות 

רגילות
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  מידיטייטשל לחישוב שווי כתבי האופציה  רמטריםפ

    .2013, ביוני 30מועד החישוב הינו מועד ההשקעה, דהיינו,  -מועד החישוב  •

התנודתיות ההיסטורית של חברה משמשת כנקודת התחלה בקביעת  ,על פי רוב -סטיית תקן  •

אינה נסחרת, קבענו את התנודתיות ההיסטורית בהתבסס  והחברההתנודתיות הצפויה. היות 

על ניסיוננו כמעריכי שווי ובהיוועץ עם הנהלת החברה. סטיית התקן ששימשה אותנו 

  .70%בחישובינו הינה 

, Cנכסי הבסיס ששימשו אותנו בחישובנו הינם השווי ההוגן של מניית בכורה  -  כס הבסיסנ •

B ו- A-1  .כפי שנגזר מהחישוב לעיל ומוצג בהמשך , 

  ן:ל, ריבית חסרת סיכון ואורך החיים חושבו לכל אופציה בטבלה שלהחיר המימושמ •

אורך חיים
ריבית חסרת 

סיכון
מחיר מימוש מכשיר

0.5 0.10% $5.42 C אופציות למניות

4.0 1.04% $3.76 B אופציות למניות

4.0 1.04% $0.01 A1 אופציות למניות 

  יכוז ממצאיםר

  ידיטייט (באלפי דולר):הטבלה שלהלן מציגה את שווי החזקות קסניה במ

סה"כ כמות שווי למכשיר סוג מכשיר

1,442 410,000 $3.52 A מניות בכורה

75 18,214 $4.14 מניות בכורה A1 סבב 1

61 13,298 $4.57 B מניות בכורה

1,578 441,512   סה"כ

  ניתוח רגישות

ביחס לשינוי בסטיית התקן ושינוי  החזקות קסניההטבלה הבאה מציגה ניתוח רגישות של שווי 

  במשך החיים הצפוי לאירוע הנזלה (אלפי ש"ח): 

5 4.5 4 3.5 3 סטיית תקן

1,635 1,598 1,559 1,518 1,475 60%

1,656 1,618 1,578 1,536 1,491 70%

1,674 1,637 1,597 1,554 1,507 80%

1,690 1,654 1,614 1,570 1,522 90%

ניתוח רגישות

אורך חיים
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2.2.3. Superfish Inc.  

  תיאור פעילות החברה

Superfish Inc.  ים ת תכנולמציאת תמונות בעל מפתחת טכנולוגיה ותוכנה") סופר פיש" -(להלן

  במאגרים של תמונות לרבות באינטרנט. דומים, המאפשרת חיפוש ויזואלי

עם מגון השימושים בטכנולוגיה נמנים , חיפוש מוצרים לצורך השוואת מחירים, חיפוש מוצרים 

  ועוד. מציאת אנשים דומיםלצורך רכישה או מציאת מוצרים דומים, סווג מוצרים לקטגוריות, 

  ערכת שווי החזקות קסניהה

  .Superfish Incשווי הערכת 

גיוס , נמצאת סופר פיש בשלבים סופיים של 2013ביוני,  30 -נכון למועד הערכת השווי, דהיינו ה

 1,458,800בתמורה להקצאת ממשקיעים קיימים ומשקיע חדש אלפי דולר  8,500 -של כ סךהון ב

אלפי דולר, שניתנה  1,500ה הלוואה המירה בסך הומרגיוס הבמסגרת  . בנוסף, Dמניות בכורה

  . Dמניות בכורה 294,619 -ע"י המשקיעים הקיימים, ל

) אשר השקיעה Vintage" קרן" -(להלן   Vintageהינו קרן Dהמשקיע החדש בגיוס מניות בכורה 

  .Dמניות בכורה  858,118אלפי דולר בתמורה להקצאת  5,000סך של 

) המתבסס על נתוני OPM )Option Pricing Model -עות מודל הבאמצ פיש נאמד-סופרשווי 

על הזכויות המוקנות לסוגי המניות השונים ועל פרמטרים , Vintageשל קרן  הסכם ההשקעה

  .נוספים כפי שיוצגו להלן
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  :שווי החזקות קסניה באירוע מכירה ומיזוג

  טבלת הון המניות

מניות:

7.5% 843,466 843,466 מניות רגילות

9.5% 1,067,840 1,067,840 כתבי אופציה למניות רגילות

כתבי אופציה לעובדים:

6.9% 777,941 777,941 כתבי אופציה שהוענקו

- -             606,158 כתבי אופציה שטרם הוענקו

24.0% 2,689,247 3,295,405 סה"כ מניות רגילות 

6.4% 714,280 714,280 A מניות בכורה

0.8% 85,720 85,720 A מניות תפעול

28.5% 3,195,373 3,195,373 B מניות בכורה

24.7% 2,763,958 2,763,958 C מניות בכורה

15.7% 1,753,419 1,753,419 D מניות בכורה

76.0% 8,512,750 8,512,750 סה"כ מניות בכורה

100.0% 11,201,997 11,808,155 סה"כ מניות בכורה רגילות

כתבי אופציה:

77,250 77,250 B כתבי אופציה למניות בכורה

151,539 151,539 D כתבי אופציה למניות בכורה

11,430,786 12,036,944 סה"כ מכשירים

שיעור מסך המניות 

באירוע הנזלה
אירוע הנזלה דילול מלא סוג מכשיר

  
   .1.055בהתאם ליחס המרה של   as converted basisהינהלה בהמוצגת בט Bכמות מניות בכורה *

  
  סדר קדימות חלוקת התמורה באירוע הנזלה

 סכום השווה להשקעתם המקורית.זכאים לקבל  Dבעלי מניות בכורה  .1

 זכאים לקבל סכום השווה להשקעתם המקורית.  Cבעלי מניות בכורה  .2

(החלוקה בין  וריתזכאים לקבל סכום השווה להשקעתם המק B -ו Aבכורה בעלי מניות  .3

בעלי מניות תתבצע בהתאם ליחס שבין סכום הזכויות העדיפות השייכות לסוג מניות 

 הבכורה, לבין סך הזכויות העדיפות השייכות לכלל בעלי המניות מסוג זה).

ובעלי מניות רגילות לפי שיעור   B - ו  C Dיתרת התמורה תחולק בין בעלי מניות הבכורה .4

  החזקתם (פרו רטה).

מסכום השקעתם, יומרו  3יהיה גבוה מפי  B-ו D  Cה וסך התמורה לבעלי מניות הבכורההי

  מניות אלו למניות רגילות.

  זכות המרה: לכל בעלי מניות הבכורה זכות להמיר את מניותיהם למניות רגילות.
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  :(אלפי דולר) ריכוז סכומי הזכויות העדיפות באירוע הנזלה

526 526 $0.74 714,280 15/07/2006 A מניות בכורה

63 63.1756 $0.74 85,720 15/07/2006 A מניות תפעול

5,300 5,300 $1.66 3,195,373 15/12/2008 B מניות בכורה

4,000 4,000 $1.45 2,763,958 15/12/2010 C מניות בכורה

10,217 10,217 $5.83 1,753,419 05/06/2013 D מניות בכורה

20,106 20,106 8,512,750 סה"כ

זכויות עדיפות 

באירוע הנזלה
סכום השקעהסוג מכשיר

מחיר הנפקה 

מקורי
מספר מניות תאריך הנפקה

  

  .B as converted בכורהתוקנן בהתאם לכמות מניות  B *מחיר ההנפקה של מניית בכורה

  סופר פישפרמטרים לחישוב שווי מכשיריה ההוניים של 

בהתאם  OPM -בוצע על ידי יישום מודל ה חישוב שווי כלל מכשיריה ההוניים של סופר פיש

  לזכויות המוקנות לכל מכשיר ובהתאם לפרמטרים המוצגים להלן:

    .2013 ,יוניב 30ב הינו מועד החישו - מועד החישוב •

  של כל שכבת מניות הינה זכויות ההנזלה העדיפות עליה.תוספת המימוש  - המימוש  תוספת •

אגרות חוב של ממשלת ארה"ב  על התשואה לפדיון של חושבה בהתבסס - ריבית חסרת סיכון •

לפרק הזמן החזוי עד לאירוע ההנזלה.  השווה בקירוב בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע)

 .1.04%בית ששימשה אותנו בחישובינו הינה הרי

על פי רוב, התנודתיות ההיסטורית של חברה משמשת כנקודת התחלה בקביעת  - סטיית תקן •

אינה נסחרת, קבענו את התנודתיות ההיסטורית  שסופר פישהתנודתיות הצפויה. היות 

ן ששימשה אותנו סטיית התקבהתבסס על ניסיוננו כמעריכי שווי ובהיוועץ עם הנהלת קסניה. 

  .70%בחישובינו הינה 

הינו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מיזוג או רכישה של סופר פיש.  -אורך החיים  •

  .שנים 4בעבודתנו הנחנו כי אורך החיים הינו 

 .ישוב איטרטיביאשר נאמד באמצעות ח הינו שווי סופר פיש - נכס הבסיס  •

בהתאם  OPM -בוצע על ידי יישום מודל ה ופר פישסחישוב שווי כלל מכשיריה ההוניים של 

  לזכויות המוקנות לכל מכשיר.
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הטבלה שלהלן מפרטת את אחוז ההשתתפות של כל בעל מניות בחלוקת התמורה אשר תתקבל 

  :ממקטעי התמורה שתתקבל באירוע הנזלהבעת אירוע הנזלה, בכל אחד 

בעלי מניות בעלי מניות בעלי מניות בעלי מניות בעלי מניות

רגילות D בכורה C בכורה B בכורה A בכורה

 {C( 0 ) - C( 10,217 )} 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

{C( 10,217 ) - C( 14,217 )} 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

{C( 14,217 ) - C( 20,106 )} 0.00% 0.00% 0.00% 89.99% 10.01%

{C( 20,106 ) - C( 27,773 )} 25.85% 16.86% 26.57% 30.72% 0.00%

{C( 27,773 ) - C( 51,940 )} 24.01% 15.65% 24.67% 28.53% 7.14%

{C( 51,940 ) - C( 55,509 )} 31.87% 20.78% 0.00% 37.87% 9.48%

{C( 55,509 ) - C( 61,686 )} 51.30% 33.45% 0.00% 0.00% 15.26%

{C( 61,686 ) - C( 65,959 )} 33.59% 21.90% 34.52% 0.00% 9.99%

{C( 65,959 ) - C( 140,758 )} 24.01% 15.65% 24.67% 28.53% 7.14%

{C( 140,758 ) - C( 195,812 )} 28.46% 0.00% 29.25% 33.82% 8.47%

{C( 195,812 ) 24.01% 15.65% 24.67% 28.53% 7.14%

התמורה שתתקבל 

באירוע הנזלה

  

כש, הכוללות אחוזי ההשתתפות של כל שווי המניות חושב בהתבסס על נוסחאות של אופציות ר

  .סוג מניות בכל מקטע, כפי שמתואר לעיל

  סופר פישפרמטרים לחישוב שווי כתבי האופציה של 

    .2013, ביוני 30מועד החישוב הינו מועד ההשקעה, דהיינו,  -מועד החישוב  •

יעת התנודתיות ההיסטורית של חברה משמשת כנקודת התחלה בקב ,על פי רוב -סטיית תקן  •

אינה נסחרת, קבענו את התנודתיות ההיסטורית בהתבסס  והחברההתנודתיות הצפויה. היות 

על ניסיוננו כמעריכי שווי ובהיוועץ עם הנהלת החברה. סטיית התקן ששימשה אותנו 

  .70%בחישובינו הינה 

  Bנכסי הבסיס ששימשו אותנו בחישובנו הינם השווי ההוגן של מניית בכורה  -  נכס הבסיס •

 , כפי שנגזר מהחישוב לעיל ומוצג בהמשך.  D - ו

הינו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע מיזוג או רכישה של סופר פיש.  -אורך החיים  •

 .שנים 4בעבודתנו הנחנו כי אורך החיים הינו 

חושבה בהתבסס על התשואה לפדיון של אגרות חוב של ממשלת ארה"ב  -ריבית חסרת סיכון  •

שך חיים ממוצע) השווה בקירוב לפרק הזמן החזוי עד לאירוע ההנזלה. בעלות מח"מ (מ

 .1.04%הריבית ששימשה אותנו בחישובינו הינה 

  ן:ללהטבלה מוצגים ב של כל אופציה המימוש יחירמ •

מחיר מימוש מכשיר

$1.66 B אופציות למניות

$5.24 D אופציות למניות 
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(אלפי  של מכירה ומיזוגבאירוע  סופר פישהטבלה שלהלן מציגה את שווי החזקות קסניה ב

  דולר):

סה"כ שווי למכשיר כמות סוג מכשיר

1,373 $1.922 714,280 A מניות בכורה

165 $1.922 85,720 מניות תפעול

392 $2.288 171,435 B מניות בכורה

1,051 $2.340 449,143 C מניות בכורה

359 $5.827 61,588 D מניות בכורה

3,338 1,482,166 סה"כ
  

ביחס לשינוי בסטיית התקן ושינוי  החזקות קסניהניתוח רגישות של שווי הטבלה הבאה מציגה 

  במשך החיים הצפוי לאירוע הנזלה (אלפי ש"ח): 

5 4 3 סטיית תקן

3,250 2,872 2,469 60%

3,783 3,338 2,849 70%

4,316 3,822 3,257 80%

4,837 4,303 3,677 90%

אורך חיים

ניתוח רגישות

  

  

  של הנפקה ציבורית איכותית:שווי החזקות קסניה באירוע 

באירוע הנפקה ציבורית, בשווי חברה "לפני הכסף"  סופר פיש,בהתאם למסמך ההתאגדות של 

") תומרנה מניות הבכורה הנפקה ציבורית איכותית" -אלפי דולר (להלן  125,000של לפחות 

ובעליהן יהיו זכאים לאותן  בהתאם ליחס ההמרה של כל סוג מניית בכורהלמניות רגילות 

במועד הגיוס שאירוע הנפקה  צופה קסניההזכויות של בעלי המניות הרגילות. מאחר שהנהלת 

בהתאם לתרחיש זה, דהיינו,  סופר פישחישבנו את שווי  ,אפשריציבורית איכותית הינו תרחיש 

  הינו הומוגני.  סופר פישתחת ההנחה שהון מניות 

ולשיעור ההחזקות ) דולר D )5.83חושב בהתאם למחיר ההנפקה של מניית בכורה  סופר פיששווי 

  מסך המניות.  Dשל מניות בכורה 

  באירוע הנפקה ציבורית איכותית: הטבלה להלן מציגה את המכשירים ההוניים של סופר פיש

11,201,997 מניות רגילות

228,789 אופציות למניות רגילות

11,430,786 סך מכשירים

אירוע הנזלהסוג מכשיר
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איכותית ציבורית , באירוע של הנפקה בסופר פישהטבלה שלהלן מציגה את שווי החזקות קסניה 

  (אלפי דולר):

סה"כ שווי למכשיר כמות סוג מכשיר

8,636 $5.827 1,482,166   מניות רגילות

  יכוז ממצאיםר

  .15%הנהלת הקרן מעריכה כי ההסתברות לתרחיש הנפקה ציבורית איכותית הינה 

  (אלפי דולר): סופר פישניה בהטבלה להלן מציגה את השווי ההוגן של החזקות קס

ממוצע משוקלל שווי החזקות הסתברות מאורע

2,839 3,339 85% מיזוג ורכישה

1,295 8,636 15% הנפקה ציבורית איכותית

4,134   שווי החזקות משוקלל

להסתברות להתרחשות של ביחס  החזקות קסניההטבלה הבאה מציגה ניתוח רגישות של שווי 

  ): דולר(אלפי אירוע הנפקה ציבורית איכותית 

שווי החזקות 

משוקלל

הסתברות להנפקה 

ציבורית איכותית

שווי החזקות באירוע 

מיזוג ורכישה

שווי החזקות באירוע 

הנפקה איכותית

3,869 10% 3,339 8,636

4,134 15% 3,339 8,636

4,399 20% 3,339 8,636  
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  ריכוז ממצאים .2.3

  להלן ריכוז תוצאות עבודתנו:

שווי החזקות 

(אלפי דולר)
שם חברה

475 אורתוספייס בע"מ

1,578 מידטייט בע"מ

4,134  Superfish Inc.

6,187   סה"כ
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  שווי הוגן הלוואות מדען .3

  רקע .3.1

    הלוואות מדען

 85%הלוואה מהמדינה בשיעור של עד  מקבלת קסניהמחקר ופיתוח  לצורך ביצוע פרויקט

 1.68שאישר המדען הראשי לחברת הפרויקט (במרבית המקרים הסכום לא עולה על מתקציב 

ההלוואה נושאת ריבית (צמודה) בהתאם לחוק פסיקת ריבית  8.3בהתאם להוראה  מיליון ש"ח).

  והצמדה. 

 בע שנים ממועד סיום תקופת הביצוע של חברת הפרויקט.מועד פירעון ההלוואות הינו בתום אר

עבור כל חברת פרויקט שהגיע מועד פירעון ההלוואה, יתאפשר לחברה לקבל דחייה נוספת 

  במועד פירעון ההלוואה, זאת עד למועד המאוחר מבין השניים:

 ;2014בדצמבר,  31בתאריך  -

 ט.שמונה שנים מתום תקופת הביצוע האחרונה של חברת הפרויק -

  מתודולוגיה .3.2

, קובע את כללי הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים ובגילוי 20תקן חשבונאות בינלאומי 

 בגינם, וכן בגילוי לצורות אחרות של סיוע ממשלתי.

) כפי שמוגדרות בתקן הינן הלוואות שהמלווה Forgivable loansהלוואות הניתנות למחילה (

  ם תנאים מסוימים שנקבעו (כדוגמת הלוואות מדען).מקבל על עצמו לוותר על החזרן בהתקיי

הלוואה הניתנת למחילה שהתקבלה מהממשלה מטופלת כמענק ממשלתי כאשר קיים ביטחון 

  סביר שהישות תקיים את התנאים למחילה של ההלוואה. 

ההטבה מהלוואת ממשלה בשיעור ריבית נמוך מריבית השוק, מטופלת כמענק ממשלתי. 

מכשירים פיננסיים: הכרה  39מדד בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ההלוואה תוכר ותי

  ומדידה בכל מועד חתך.

ההטבה של שיעור הריבית הנמוך מריבית השוק תימדד כהפרש שבין הערך בספרים הראשוני של 

  לבין התמורה שהתקבלה. 39ההלוואה כפי שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
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  המדען השווי ההוגן של הלוואות .3.3

  נתוני הלוואות המדען  .3.3.1

 2013, יוניב 30ליום  2שהתקבלו מהמדען הראשיהטבלה שלהלן מציגה את פרטי ההלוואות 

  ש"ח):אלפי (

01/07/200630/01/20162,240510,660סופר פיש1

01/03/200730/08/20172,111227,250מדיטייט2

01/10/200431/12/20142,3513,442ביו פרוטקט3

01/09/2009-3,442אורתוספייס**4

6,702744,794סה"כ

שם החברה מס"ד
הלוואה (קרן + ריבית) 

ליום 30/6/2013

כמות  מניות 

משועבדות למדען

מועד פירעון 

הלוואה

מועד כניסה 

לחממה

  

פרוטקט. הלוואת המדען ניתנה לביו פרוטקט כאשר הבטוחה למדען הינה אורתוספייס הינה חברה קשורה לביו ** 

  .של ביו פרוטקטהן של אורתוספייס והן  Aשווי מניות בכורה 

                                            

רטפוליו אשר בגינן לא מחקה קסניה הטבלה מציגה את ההלוואות שהתקבלו מהמדען הראשי רק בגין חברות פו 2

  למדען את המניות המשועבדות. את ההשקעה וההלוואה בספריה ו/או צפויה להשיב
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  אמידת השווי ההוגן של הלוואות המדען  .3.3.2

המהוונים הקרן והריבית השווי ההוגן של הלוואות המדען הינו הערך הנוכחי של תשלומי 

לוואה מצד שלישי, בעלת תנאים דומים לו נטלה הבריבית בה הייתה מחויבת כל חברת פרויקט 

שהתקבלה מהמדען לתנאי ההלוואה ות) יטחונבהסיכון ורמת הרמת  ,רעוןיפהתקופת (לרבות 

  )."ריבית השוק" - להלן(הראשי 

מכיוון שבחברות הפרויקט לא קיימות הלוואות שהוענקו על ידי צדדים שלישיים (למעט 

הלוואות המירות שהוענקו על ידי בעלי מניות) וקיים קושי לאתר הלוואות שהוענקו, אם בכלל, 

  קיים קושי לקבוע את ריבית השוק להלוואות המדען.לחברות בעלות מאפיינים דומים, הרי ש

לאור האמור ועל מנת לקבוע את ריבית השוק, בחנו את הפרקטיקה המקובלת בחממות נסחרות 

נוספות בארץ על ידי סקירת הדוחות הכספיים שלהן ובאמצעות שיחות עם נושאי משרה באשר 

  לשיעורי ההיוון הנהוגים.

שר להערכתנו מהווים מרכיב חשוב בקביעת רמת הסיכון הגלומה בנוסף, בחנו שני קריטריונים א

  : בהלוואה

  ;השלב ההתפתחותי של חברת הפרויקטא.  

בחינת השלב ההתפתחותי מלמדת על רמת הסיכון של החברה ועל התנודתיות האפשרית של 

שוויה. כך לדוגמא, בחברה אשר נמצאת בשלבים מוקדמים של פיתוח מוצר, סביר כי רמת 

ון ואי הודאות באשר להמשך קיומה יהיו גדולים מאשר חברה אשר נמצאת בשלב הסיכ

  המכירות. 

לצורך בחינת קריטריון זה סקרנו והתייעצנו עם הנהלת החברה באשר לשלבי ההתפתחות של כל 

  חברת פרויקט תוך התייחסות לפעילויות הצפויות בטווח הקרוב. 

לבין סך  בכל חברת פרויקט) Aען (מניות בכורה היחס בין שווי הבטוחה בגין הלוואת המדב.  

  .2013, יוניב 03ההלוואה (קרן + ריבית) ליום 

שווי הבטוחה בהלוואות הינו השווי ההוגן של המניות המשועבדות למדען בכל חברת פרויקט 

בחוות דעתנו בנושא הערכת שווי החזקות קסניה בחברות הפרויקט ) אשר נאמד A(מניות בכורה 

  .  2013ביוני,  30ליום 

שהיחס בין שווי הבטוחה לסך החוב (קרן + ריבית) גבוה יותר, כך "מרווח הבטחון" שיש ככל 

  למלווה גבוה יותר.
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* (אלפי בין שווי הבטוחה לבין ערך ההלוואה בחברות הפרויקטהטבלה שלהלן מציגה את היחס 

  :ש"ח)

4,6332,240207%סופר פיש1

2,8922,111137%מדיטייט2

4,1412,351176% ביו פרוטקט - אורתוספייס *3-4

11,6666,702סה"כ

יחס - שווי 

בטוחה/ 

ערך הלוואה

ערך הלוואה 

(קרן + ריבית) 

30/6/2013

שווי בטוחה שם החברהמס"ד

  
ת המדען ניתנה לביו פרוטקט כאשר המניות המשועבדות * אורתוספייס הינה חברה קשורה לביו פרוטקט. הלווא 

למדען הינן הן מניות של ביו פרוטקט והן מניות של אורתוספייס. בחישוב שווי הבטוחה הובאו בחשבון שווי המניות 

  המשועבדות של שתי חברות אלו.

  

  שיעור ההיוון

קריטריונים: יחס שווי  בהיוועץ עם הנהלת קסניה, קבענו את שיעור הריבית להיוון בהתאם לשני

  הבטוחה להלוואה ושלב ההתפתחות, כמתואר בטבלה שלהלן:

X >=200%25%40%

100% < X < 200%30%45%

75%<X<100%40%50%

50%<X<75%45%55%

0%<X<50%50%60%

יחס שווי בטוחה / 

הלוואה

שיעור ההיוון עבור 

שלבי מכירות

שיעור ההיוון עבור שלבי 

פיתוח/ ניסויים קליניים

  

הטבלה שלהלן מציגה את הריבית אשר שימשה אותנו להיוון הלוואות המדען בכל חברת 

  פרויקט:

207%25%מכירותסופר פיש1

137%45%ניסויים קלינייםמדיטייט2

176%30%מכירות ראשוניות ביו פרוטקט - אורתוספייס3-4

שם חברהמס"ד
יחס שווי בטוחה/ 

ערך הלוואה

ריבית 

להיוון
שלב
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  ריכוז ממצאים  .3.3.3

, ביוני 30הטבלה שלהלן מציגה את החוב ואת השווי ההוגן של ההלוואות (קרן +ריבית) ליום 

  (אלפי ש"ח): 2013

2,2402,2981,290סופר פיש1

2,1112,199467מדיטייט2

2,3512,3871,608 ביו פרוטקט - אורתוספייס3-4

6,7023,366סה"כ

שווי הוגן
הלוואה (קרן + ריבית) 

ליום 30/6/2013

הלוואה (קרן + ריבית) 

ערך עתידי *
שם חברה מס"ד

  

), 1%( 2013, ביוני 30של ההלוואה קודם בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה ליום  הערך העתידי*

 בהתאם למועד הפירעון של כל הלוואה.
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  שווי הבטוחה בהלוואות המדען -נספח א'  .3.3.4

ת ) חושב במסגרAשווי הבטוחה, קרי השווי ההוגן של המניות המשועבדות למדען (מניות בכורה 

  .2013ביוני,  30הערכת שווי החזקות קסניה בחברות הפורטפוליו ליום 

  הטבלה שלהלן מציגה את שווי הבטוחה בחברות הפרויקט:

$2.5510,6601,2804,633מניית בכורה Aסופר פיש1

$3.5227,2507992,892מניית בכורה Aמדיטייט2

$246.23,4428483,066מניית בכורה Aביו פרוטקט3

$86.43,4422971,075מניית בכורה Aאורתוספייס4

3,22511,666סה"כ

מס"ד
סה"כ אלפי 

דולר

סה"כ אלפי 

ש"ח

מספר מניות 

משועבדות למדען

שווי 

למכשיר
מכשיר חברה

  

  

   

  

  

  

  

  



  

 
 
 
  

 מ"ר קפיטל בע'קסניה ונצ
  

  2013, ביוני 30 ליוםמאוחדים ביניים דוחות כספיים 
  
  

 בלתי מבוקרים
 
  
  

  תוכן העניינים
  
  

   עמוד  
  
  

  2  סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים
  
  

  3-4  על המצב הכספי מאוחדיםדוחות 
  
  

  5  אחר כולל או הפסד ורווח על רווחמאוחדים דוחות 
  
  

  6-8  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
  
  

  9-10   על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
  
  

  11-22  מאוחדיםביניים  באורים לדוחות הכספיים
  
  

- -  -  - - -  -  - - - -  -   
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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 2013 ביוני 30ליום  על המצב הכספי התמציתי המאוחד הדוחהכולל את , )הקבוצה

 שלושהשישה ושל  ותלתקופ השינויים בהון ותזרימי המזומנים, אחר כוללרווח או הפסד ורווח המאוחדים על 
ת ולתקופהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי . באותו תאריך ושהסתיימחודשים 

וכן הם אחראים לעריכת , "דיווח כספי לתקופות ביניים" -  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי אלה ביניים 
. 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(של תקנות ניירות ערך ' לפי פרק ד אלהת ביניים ולתקופמידע כספי 

  .בהתבסס על סקירתנו אלהת ביניים ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ
  
  

  היקף הסקירה
  

סקירה של מידע כספי לתקופות " -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו 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
מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים  סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת. ואחרים

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
  .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, בנוסף לאמור בפסקה הקודמת

דוחות (של תקנות ניירות ערך ' אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד, מכל הבחינות המהותיות, לאל אינו ממ"הכספי הנ
  .1970-ל"התש, )תקופתיים ומיידיים

  
  
  
  
  

 
קוסט פורר גבאי את קסירר,אביב-תל
 רואי חשבון 2013, באוגוסט12

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב - תל
 

  +972-3-6232525.   טל
  972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

  

 

  ביוני30ליום 
  ליום

 בדצמבר 31
2013 2012 2012 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

     
     נכסים שוטפים

      
  5,447  11,073  3,068  מזומנים ושווי מזומנים

  4,710  4,660  6,764  השקעות לזמן קצר
  4,211   -   - השקעות בחברות פרויקט לזמן קצר

  17  17  -  מזומנים בנאמנות
  1,180  1,722  1,306  מזומן מוגבל בשימוש

  3,061   1,273   1,447  הכנסות לקבל לזמן קצר
  408  724  831  חייבים ויתרות חובה

       
 13,416  19,469  19,034  

        נכסים לא שוטפים
       

  -  1,336  -  הכנסות לקבל לזמן ארוך
  44,449  42,559  47,585 השקעות בחברות פרויקט  

  124  150  101  רכוש קבוע
       
 47,686  44,045  44,573  
       
 61,102  63,514  63,607  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

  
  

 

  ביוני30ליום 
  ליום

 בדצמבר 31
2013 2012 2012 

 מבוקר בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

     התחייבויות שוטפות
       

  170  96  67 נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל
  183   423   181  לזמן קצר הכנסות מראש

  653  500  444 לזמן קצר זכאים ויתרות זכות
  2,245   -   - הראשי לזמן קצרהלוואות מהמדען 

  1,020  1,112  1,663 מהמדען הראשי לזמן קצר הטבההכנסות נדחות בגין 
  1,130   802   265 התחייבויות להשקעה בחברות פרויקט לזמן קצר

       
 2,620  2,933  5,401  
       

        לא שוטפותהתחייבויות 
       

  4,376  5,088  5,243 ארוךהלוואות מהמדען הראשי לזמן
  62  -  23 הכנסות מראש לזמן ארוך

  340  850  610 מהמדען הראשי לזמן ארוך הטבההכנסות נדחות בגין 
  -  -   300 אופציה על מניות בחברת פרויקט

  47  132  - התחייבויות להשקעה בחברות פרויקט לזמן ארוך
       
 6,176  6,070  4,825  

       המיוחס לבעלי המניות של החברההון
       

  27,029  27,029  27,029  הון מניות 
  34,263  33,962  35,498  פרמיה על מניות
  934   934   -  כתבי אופציה

  1,786  2,043  1,528 תשלום מבוסס מניותעסקאות קרן בגין
  )10,665(  )9,491(  )11,783(  יתרת הפסד

       
 52,272  54,477  53,347  
         

  34   34   34 זכויות שאינן מקנות שליטה
       

  53,381  54,511  52,306  כ הון"סה
       
 61,102  63,514  63,607  
      
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
  

       2013 ,באוגוסט 12
  טל מניפז   אישור הדוחות הכספייםתאריך 

 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 

  
  

 
שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
 2013 2012  2013  2012  2012  
  מבוקר בלתי מבוקר 

 
  ח"אלפי ש

  )למעט נתוני הפסד למניה(
        הכנסות

        
  1,911  697  460  1,310 991 הראשי מהמדען מהטבה הכנסות

  567  178  143 307 249 הכנסות ממתן שירותים לחברות פרויקט
  986  239  40 517 65  הכנסות אחרות

  -  - 1,783 - 803  נטו, עליית ערך השקעות
  474  219  67 309 110  הכנסות מימון

         
 2,218 2,443  2,493 1,333  3,938  
         

          ועלויות הוצאות
         

  4,783  1,097 1,160  2,166 2,315  השירותים מתן עלות
  3,497  274  -  5,743 -  נטו ,השקעות ערך ירידת

  835  80  - 80 18  אחרות הוצאות
  2,207  340  550 664 1,003  מימון הוצאות

         
 3,336 8,653  1,710 1,791  11,322  
         

  )7,384(  )458(  783  )6,210( )1,118( הכנסה על מסים לפני )הפסד( רווח

         
  )7,384(  )458(  783  )6,210( )1,118(   )הפסד( נקי רווח

         
  )7,384(  )458(  783  )6,210( )1,118(  )כוללהפסד (רווח כ"סה

         
          :למיוחס

         
  )7,371(  )458(  783  )6,197( )1,118(  החברה מניותבעלי
  )13(  -  -  )13( - שליטה מקנות שאינןזכויות

         
 )1,118( )6,210(  783  )458(  )7,384(  

         
 המיוחס למניה ומדולל בסיסי )הפסד(רווח 

  )0.27(  )0.02(  0.03  )0.23( )0.04( )ח"בש( החברה מניותלבעלי

         
  
  

  .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים
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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

  מבוקרבלתי  
  ח"אלפי ש 

          
 2013, בינואר 1יתרה ליום 

  53,381  34  53,347  )10,665( 1,786 934 34,263 27,029)מבוקר(
            

  )1,118(  -  )1,118(  )1,118(   - -   כוללהפסדכ"סה
            

  43  -  43  - 43  - -  עלות תשלום מבוסס מניות
  -  - -  - )301( )934( 1,235 -  פקיעת אופציות

           
  52,306  34  52,272  )11,783( 1,528 - 35,498 27,029 2013, ביוני 30יתרה ליום

           
           

  
  
  
      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 

           
 2012, בינואר 1יתרה ליום 

  60,645  47  60,598  )3,294( 2,126 934 33,803 27,029)מבוקר(
             

  )6,210(  )13(  )6,197(  )6,197( - -- -   כוללהפסדכ"סה
             

  76  -  76  - 76 - - -  עלות תשלום מבוסס מניות
             

  -  -  -  - )159( - 159 -  פקיעת אופציות
            

  54,511  34  54,477  )9,491( 2,043 934 33,962 27,029 2012, ביוני 30יתרה ליום

  
  
  
  
  

  .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

  בלתי מבוקר 
  ח"אלפי ש 

          
  51,506  34  51,472  )12,566( 1,622 - 35,387 27,029 2013, באפריל 1יתרה ליום

            
  783  - 783  783 - -- -   כוללרווחכ"סה

            
  17  - 17  - 17 - - - עלות תשלום מבוסס מניות

            
  -  - -  - )111( - 111 -  פקיעת אופציות

           
  52,306  34  52,272  )11,783( 1,528 - 35,498 27,029 2013, ביוני 30יתרה ליום

  
  
  
      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 

          
  54,939  34  54,905  )9,033( 2,096 934 33,879 27,029  2012, באפריל 1יתרה ליום

            
  )458(  -  )458(  )458( - -- -   כוללהפסדכ"סה

            
  30  -  30  - 30 - - -  עלות תשלום מבוסס מניות

            
  -  - -  - )83( - 83 -  פקיעת אופציות

           
  54,511  34  54,477  )9,491( 2043 934 33,962 27,029 2012, ביוני 30יתרה ליום

  
  
  

  .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 

          
  60,645  47  60,598  )3,294( 2,126 934 33,803 27,029 2011, בדצמבר 31יתרה ליום

            
  )7,384(  )13(  )7,371(  )7,371( - - - -   כוללהפסדכ"סה

            
  120  -  120  - 120 - - -  עלות תשלום מבוסס מניות

  -  - -  - )460( - 460 -  פקיעת אופציות
           

  53,381  34  53,347  )10,665( 1,786 934 34,263 27,029 2012, בדצמבר 31יתרה ליום
           
           

  
  
  
  
  
  
  

  .מאוחדיםביניים הכספיים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הבאורים
  
  
  



  מ"ר קפיטל בע'קסניה ונצ

- 9 - 

  המזומניםעל תזרימי מאוחדים  דוחות

  
  

 
שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
שהסתיימו חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
 2013 2012  2013  2012  2012  
  מבוקר מבוקר בלתי 
  ח"אלפי ש 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

         
  )7,384(  )458(  783  )6,210( )1,118( )הפסד(נקירווח

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים 
  2,204  )330( )1,901(  3,645 )1,436(  )א(מפעילות שוטפת 

         
  )5,180(  )788( )1,118(  )2,565( )2,554(טו ששימשו לפעילות שוטפתמזומנים נ

        
        ומנים מפעילות השקעהתזרימי מז

        
רכישת נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן 

  )488(  )3,494(  -  )488( )2,000( נטו, דרך רווח או הפסד
  -  1  - - 17  נטו, מזומנים בנאמנות

  226  )962(  )120(  )316( )126(נטו, מזומן מוגבל בשימוש
  )8,141(  )2,447(  -  )4,630( )1,547( פרויקטהשקעות בחברות 

  16,404  - 1,596  16,404 5,784 פרויקטבחברות השקעות ממימושתמורה
  )42(  -  )250( - )187(מתן הלוואות גישור לחברות פרויקט

        
ששימשו ( נטו שנבעו מפעילותמזומנים 
  7,959  )6,903( 1,226  10,970 1,941 השקעה )לפעילות

        
        מזומנים מפעילות מימוןתזרימי

        
  1,036  473  -  1,036 277קבלת הלוואות לזמן ארוך מהמדען הראשי

  )2,339( -  -  )2,339( )2,333( החזר הלוואות למדען הראשי
תמורה מכתב אופציה על מניות בחברת 

  -  -  - - 290  פרויקט
        

ששימשו (שנבעו מפעילות טו מזומנים נ
  )1,303(  473  -  )1,303( )1,766( מימון )לפעילות

        
  1,476  )7,218(  108  7,102 )2,379(במזומנים ושווי מזומנים) ידהיר(עלייה

        
  3,971  18,291 2,960  3,971 5,447יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

        
  5,447  11,073 3,068  11,073 3,068נים ושווי מזומנים לסוף התקופהיתרת מזומ

         
  

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

 
  

  
  שהסתיימו חודשים 6-ל

  ביוני30ביום

  
 שהסתיימו  חודשים 3-ל

  ביוני 30 ביום

  לשנה
שהסתיימה
  ביום

בדצמבר 31
  2013 2012  2013  2012  2012  
   מבוקר  בלתי מבוקר  
  ח"אלפי ש  
תזרימי מזומנים  להצגתהתאמות הדרושות  )א(

  שוטפת מפעילות
  

 
  

   
          

        :התאמות לסעיפי רווח והפסד
        

  51  13  11 25 23 פחת רכוש קבוע
 הלוואות בגין וריבית הצמדה והפרשי שערוך

  2,175  324  545 643 955  הראשי מהמדען
  3,497  274 )1,783(  5,743 )803(פרויקטבחברותהשקעות )שערוך(שחיקת 
  311  -  - - - פרויקטלחברותשניתנו הלוואות ערךירידת
  -  -  - - 10על מניות בחברת פרויקט אופציה כתבי שערוך
  120  30  17 76 43 מניות מבוסס תשלוםעלות

 בחברות להשקעה התחייבות) שערוך( שחיקת
  )131(  )113(  -  )113( 10  פרויקט
  )224(  )81(  )20(  )130( )37( בבנקים פקדונות שערוך
 בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים ערך עליית
  )97(  )33(  )29( )47( )54( הפסד או רווח דרך הוגן
  )959(  )236(  )27(  )507( 18 לקבלהכנסות) שערוך( שחיקת
  )1,911(  )697(  )460(  )1,310( )991(הראשימהמדען מהטבה הכנסות

        
)826( 4,380  )1,746( )519(  2,832  

        :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
        

  27  124  )111( 63 )236(חובהויתרות בחייבים) עלייה(ירידה
 ולנותני לספקים בהתחייבויות )ירידה(עלייה 

  )140(  52  2  )214( )103( שירותים
  )393(  33  )13(  )546( )209(בזכאים ויתרות זכות )ירידה(עלייה
  )346(  )101(  )53(  )168( )99( בהכנסות מראשירידה

        
)647( )865(  )175(  108  )852(  

        :מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור
        

  224  81  20 130 37 בבנקים תריבית בגין פקדונו
        
)1,436( 3,645  )1,901( )330(  2,204  

        פעולות מהותיות שלא במזומן)ב(
        

הקצאה של מניות בחברות הפרויקט כנגד 
  366  366  - 366 58הכנסות מראש בגין מתן שירותים

          

 
זקיפת הכנסות והכנסות נדחות בגין הטבה 

  3,041  2,498  -  3,041 1,904   מהמדען הראשי
          

 
הכנסות לקבל ממימוש השקעה בחברת 

  2,102  -  - - -  פרויקט
          
 

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  כללי  -: 1באור 

  
שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2013, ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

יש לעיין בדוחות אלה ). דוחות כספיים ביניים מאוחדים -להלן (באותו תאריך  וחודשים שהסתיימ
ולשנה שהסתיימה באותו  2012, בדצמבר 31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

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

  איתעיקרי המדיניות החשבונ  -: 2באור 
  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  .א
  

דיווח " -  34תקן חשבונאות בינלאומי להדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם 
של תקנות ניירות ערך ' וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד, "כספי לתקופות ביניים

  .1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(
  
  החברה על ידיקנים חדשים שיושמו לראשונה ת  .ב
  

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

  
13 IFRS - מדידת שווי הוגן 

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

או משולם , מגדיר שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס IFRS 13. לתקינה הבינלאומית
שווי הוגן . בין משתתפי שוק במועד המדידה) ORDERLY(בעסקה רגילה , בהעברת התחייבות

פיק הטבות כלכליות באמצעות השימוש המיטבי משקף את היכולת של משתתף שוק לה
)HIGHEST AND BEST USE (13, בנוסף. בנכס IFRS  מפרט את המאפיינים של משתתפים

מדידת . עליהן התבססו ההנחות בחישוב השווי ההוגן) MARKET PARTICIPANTS(בשוק 
ות  או שווי הוגן תבוסס על ההנחה כי העסקה תבוצע בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייב

חלות מכאן  IFRS 13הוראות . ביותר) ADVANTAGEOUS(בשוק המועיל , בהיעדר שוק עיקרי
  . ולא חלות על מספרי ההשוואה 2013, בינואר 1ולהבא החל מיום 

  
  .לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה IFRS 13ליישום לראשונה של 
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  השקעות בחברות פרויקט  -: 3באור 
  

  ההרכב  .א
  

  )בלתי מבוקר(2013ביוני30 

 

השקעה 
ממקורות 
  החברה

כולל מימון (
 )משלים

השקעה 
מהלוואות 
  מהמדען
 )1(הראשי

  השקעה
כנגד מתן 
 -שירותים 
  מניות
 )2(תפעול

סך הכל 
 השקעה

התחייבות 
)3( נאות שווי  להשקעה

החזקה שיעור
  בפועל

החזקה שיעור
 מלא בדילול
)4(  

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

8.3(*)            
 10.41 6.83  - - 2391,063- 824מ"אם פוטו בע

 15.68 17.37  4,924 - 9351331,925 857)3'ב(מ"ביופרוטקט בע
 9.21 10.71  1,719 - 7451051,297 447)4'ב(מ"בעספייסאורתו

 14.05 17.78  14,957 - 7,353 283 1,680  5,390 )5'ב()מ"בעאיטלשעבר לינק(.אינקסופרפיש
 23.67 23.72  1,201 - 1,6782872,215 250מ"בעאינטוויו
 29.13 31.81  5,709 - 3,319 329 1,680  1,310 )6'ב(מ"בעמדיטייט
 12.16 13.93  7,174 - 9,572 316 1,680  7,576 )7'ב(מ"מדיה סיסטמס בעפלייקסט
 18.94 19.64  3,962 - 5,000 320 1,680  3,000  מ"בעפוליפיד
 14.76 17.50  3,195 - 4,059 - 1,680  2,379 מ"נטוורקס בעסאגונה
 21.61 19.91  - - 2,173 308 1,679  186 מ"בעמדיקלקסנוליט
 38.00 37.50  2,759 265 476 366 -  110 מ"בעמדיקלניינוקס
 30.44 34.29  1,985 - 358 58 -  300  )2'ב(מ"בעטיוןלייב

           
 22,629  13,437 2,744 38,810 265 47,585     
  

  .לרבות במספרי ההשוואה, לא כולל חברות ששווין ההוגן הופחת במלואו  (*)
  .המאוחדים הכספיים השנתייםלדוחות  'א12ראה באור , עבוד המניות שהתקבלו כתוצאה מהשקעת כספי הלוואות המדען הראשי להבטחת אותן הלוואותבאשר לש  )1(
  .כולל אופציות הניתנות למימוש למניות תמורת ערכן הנקוב  )2(
השינויים בשווי הנאות במהלך תקופת הדיווח . עם ההתאמות הנדרשות ליום הדיווח, שקיבלה החברה 2012, בדצמבר 31השווי הנאות מבוסס על הערכת שווי חיצונית ליום   )3(

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  -: 3באור 
  

  )בלתי מבוקר(2012ביוני30 

 

השקעה 
ממקורות 
  החברה

כולל מימון (
 )משלים

השקעה 
מהלוואות 
  מהמדען
 )1(הראשי

  השקעה
כנגד מתן 
 -שירותים 
  מניות
 )2(תפעול

סך הכל 
 השקעה

התחייבות 
)3( נאות שווי  להשקעה

החזקה שיעור
  בפועל

החזקה שיעור
 מלא בדילול
)4(  

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

8.3(*)            
 39.83 41.07  1,079 - 1,6792392,742 824מ"אם פוטו בע

 23.15 28.38  3,801 - 9351331,925 857מ"ביופרוטקט בע
 9.75 11.65  1,153 - 980 105 745  130 מ"אורתו ספייס בע
 14.20 17.78  11,427 - 7,353 283 1,680  5,390)מ"לינק איט בע:לשעבר(.סופרפיש אינק
 23.67 23.72  1,958 - 2,215 287 1,678  250 מ"אינטוויו בע
 28.89 31.04  5,002 - 3,319 329 1,680  1,310  מ"מדיטייט בע

 12.16 11.83  6,030 - 7,848 316 1,680  5,852 מ"פלייקסט מדיה סיסטמס בע
 22.33 24.27  3,931 392 3,960 320 1,680  1,960 מ"פוליפיד בע
 20.69 23.20  2,424 - 2,279 - 2,029  250 מ"בע'סאמאנג

 18.41 21.14  2,044 - 2,887 - 1,680  1,207 מ"סאגונה נטוורקס בע
 25.36 28.95  930 173 2,000 308 1,506  186  מ"קסנוליט מדיקל בע
  38.00 37.50  2,780 265 476 366 -  110  מ"ניינוקס מדיקל בע

           
 18,326  16,972 2,686 37,984 830 42,559     
  

  .לרבות במספרי ההשוואה, לא כולל חברות ששווין ההוגן הופחת במלואו  (*) 
  .המאוחדים הכספיים השנתייםלדוחות  'א12ראה באור , עבוד המניות שהתקבלו כתוצאה מהשקעת כספי הלוואות המדען הראשי להבטחת אותן הלוואותבאשר לש  )1(
  .כולל אופציות הניתנות למימוש למניות תמורת ערכן הנקוב  )2(
השינויים בשווי הנאות במהלך תקופת הדיווח . עם ההתאמות הנדרשות ליום הדיווח, שקיבלה החברה 2011, בדצמבר 31השווי הנאות מבוסס על הערכת שווי חיצונית ליום   )3(

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  -: 3באור 
  

  )מבוקר(2012בדצמבר31  

  

 השקעה
 ממקורות
  החברה

 מימוןכולל (
 )משלים

 השקעה
 מהלוואות
  מהמדען
 )1(הראשי

  השקעה
 מתן כנגד

 - שירותים
  מניות
 )2(תפעול

 הכל סך
 השקעה

 התחייבות
  להשקעה

   שווי
 )3( נאות

החזקה שיעור
  בפועל

החזקה שיעור
 מלא בדילול
)4(  

  %  % ח"שאלפי  
             (*)8.3ל"שמקורן בהוראת מנכ,שקעות בחברות פעילותה

 39.83 41.07  - - 1,6792392,742 824 מ"אם פוטו בע
 23.68 27.32  5,081 - 9351331,925 857 מ"ביופרוטקט בע

 9.34 10.71  1,097 - 980 105 745  130  מ"בעספייסאורתו
 14.05 17.78 14,727 - 7,353 283 1,680  5,390 )מ"בעאיטלשעבר לינק(.אינקסופרפיש
 23.67 23.72  1,239 - 2,215 287 1,678  250  מ"בעאינטוויו
 29.13 31.81  4,760 - 3,319 329 1,680  1,310   מ"בעמדיטייט
 12.16 13.93  7,402 - 9,572 316 1,680  7,576  מ"מדיה סיסטמס בעפלייקסט
 19.08 21.02  4,088  635 4,355 320 1,680  2,355   מ"בעפוליפיד
 12.53 12.25  4,211 - 2,362 - 2,029  333  מ"בע'סאמאנג
 14.76 17.50  3,296 - 4,059 - 1,680  2,379 מ"נטוורקס בעסאגונה
 23.67 22.05  -  173 2,000 308 1,506  186   מ"בעמדיקלקסנוליט
 38.00 37.50  2,759  265 476 366 -  110  מ"בעמדיקלניינוקס

             
  21,700 16,972 2,686 41,358 1,073  48,660    
  

  .לרבות במספרי ההשוואה, לא כולל חברות ששווין ההוגן הופחת במלואו  (*) 
  .'א12ראה באור , לשעבוד המניות שהתקבלו כתוצאה מהשקעת כספי הלוואות המדען הראשי להבטחת אותן הלוואות באשר  )1(
  .הנקוב ערכן תמורת למניות למימוש הניתנות אופציות כולל  )2(
השינויים בשווי הנאות במהלך תקופת הדיווח מוערכים ומבוססים בין היתר על הפעילות ההונית . הנאות מבוסס על הערכת שווי חיצונית ליום הדיווח שקיבלה החברה השווי  )3(

ת או פעילות כאמור שבוצעה בסמוך למועד עריכת הדוחות הכספיים וכן מעקב שוטף שעורכת החברה אחר האחרונה שבוצעה בחברות בהן השקיעה החברה בגין הנפקת מניו
  . 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 , )נקוהוע
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  )המשך( השקעות בחברות פרויקט  -: 3באור 
  

  מידע נוסף על החברות  .ב
  

  )'סאמאנג -להלן (מ "בע' סאמאנג  .1
  

 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 ,נית ואת לשכת השירות הארגוIT Service Desk בצורה יעילה וזולה ,

בזכות מיקור חוץ של כל נושא , ומאפשרים ללקוחותיה חסכון משמעותי בעלויות
  .הפעלת ואחזקת התוכנה הארגונית

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

 2.3המדען הראשי בסכום של לאחר החזרת הלוואת , נטושהתקבלה התמורה . החברה
  .ח"מיליון ש 1.9-הינה כ ,ח"מיליון ש

  
  )לייב טיון -להלן ( מ"בע לייב טיון  .2
  

  . הסכם השקעה בלייב טיון עלהחברה חתמה  ,2013 ,בינואר 2 ביום
  

 1.7מתוכו סכום של , ח"מיליון ש 2החברה התחייבה להשקיע בלייב טיון סכום של 
במסגרת הוראת  יושקעו בלייב טיוןאשר  דען הראשיהמכספי ח מקורו ב"מיליון ש

אופציה למשקיעים  העניקה החברה, בנוסף .8.3' מס התעשייה והמסחרל משרד "מנכ
, במקרה של מימוש האופציה. פרטיים בלייב טיון לרכישת מניות לייב טיון מידי החברה

  .מלאמהון המניות של לייב טיון בדילול  26.14%החזקותיה של החברה יהוו 
  

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

מפתחת לייב טיון פלטפורמה אוטומטית ללימוד ואימון חוויתי , בסיס טכנולוגיה זו
  .שירהויעיל בנגינה בכלים שונים וכן ב

  
  )ביופרוטקט - להלן ( מ"בע ביופרוטקט  .3

  
ביופרוטקט פיתחה טכנולוגיות לייצור בלון העשוי מחומר מתכלה הניתן להחדרה לתוך 

השקיעו בעלי מניות קיימים  2010-2012 השניםבמהלך . לצורך הפרדה בין רקמות, הגוף
בדרך של הלוואה הניתנת להמרה , ב"מיליון דולר ארה 2.9- סכום של כ בביופרוטקט

) ח"ש אלפי 694-כ( דולר אלפי 200 של סכום השקיעה החברה. ביופרוטקטלמניות 
הומרה ההלוואה והריבית שנצברה עליה , 2013, בינואר 1 ביום .האמור הסבב במסגרת
החל סבב גיוס נוסף , 2013, בינואר 1ביום . וזאת בהתאם לתנאי ההסכם, למניות

  . ב"אלף דולר ארה 662סכום של , נכון למועד הדוח, הושקעובמסגרתו , בביופרוטקט
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  )המשך( השקעות בחברות פרויקט  -: 3באור 
  

  )אורתוספייס - להלן ( מ"בע אורתוספייס  .4
  

אורתוספייס מפתחת ומוכרת מוצר המיועד לטיפול בחולים הסובלים מכאבים בכתף 
נחתם הסכם  לאחר תאריך הדוח. כתוצאה מקרע בגידי השרוולית המסובבת בכתף

חברה , אותו הובילה חברת ארתרוקאר, במסגרת סבב הגיוס. השקעה באורתוספייס
ובו השתתפו חלק מבעלי , מייצרת ומשווקת מיכשור רפואי, המפתחת, בינלאומית

התחייבו המשקיעים ") המשקיעים: "להלן יחד(המניות הקיימים של אורתוספייס 
במסגרת סבב , בנוסף. ב באורתוספייס"מיליון דולר ארה 4.4-להשקיע סכום של כ

, י בעלי מניותיה הקיימים"ייס עהומרה הלוואה המירה שניתנה לאורתוספ, הגיוס
אלפי  86-חלק החברה בהלוואה ההמירה הינו כ .ב"דולר ארה אלפי 600- בסכום של כ

  . )ח"אלפי ש 317- כ( דולר
  

 אורתוספייס של המניות מהון 7.25% של בשיעור החברה מחזיקה הגיוס סבב לאחר
  .מלא בדילול

  

  )סופרפיש -להלן ( .סופרפיש אינק  .5
  

מאפשרת הטכנולוגיה ותוכנה למציאת תמונות בעלות תכנים דומים  פיתחה סופרפיש
 הדוחלאחר תאריך . לרבות באינטרנט, במאגרים של תמונותלמעשה חיפוש ויזואלי 

ובו ', אותו הובילה קרן וינטאג, סבב הגיוס במסגרת. נסגר סבב גיוס בסופרפיש
התחייבו , ")קיעיםהמש: "להלן יחד(השתתפו בעלי מניות קיימים של סופרפיש 

במסגרת סבב , בנוסף. ב בסופרפיש"מיליון דולר ארה 8.5המשקיעים להשקיע סכום של 
בסכום , י בעלי מניותיה הקיימים"הגיוס הומרה הלוואה המירה שניתנה לסופרפיש ע

 אלפי דולר 313-חלק החברה בהלוואה ההמירה הינו כ(ב "מיליון דולר ארה 1.5של 
  ). ב"ארה

  
 סופרפיש של המניות מהון 12.49% של בשיעור החברה מחזיקה גיוסה סבב לאחר
  .מלא בדילול

  
  )מדיטייט - להלן ( מ"בע מדיטייט  .6

  
 מוגדלת שפירה מערמונית הסובלים בחולים לטיפול מיועדה מדיטייט מפתחת מוצר

)benign prostate hyperplasia ,BPH.( הסכם השקעה במדיטייט נסגר לאחר תאריך הדוח. 
ב "ארהמיליון דולר  1-כ סכום של אסטרטגי משקיע השקיע הגיוס הסכםבמסגרת 
  . במדיטייט

  
 מדיטייטמהון המניות של  23.95%מחזיקה החברה בשיעור של  הסכם ההשקעהלאחר 

  .בדילול מלא
  

  )פלייקסט -להלן ( מ"בע פלייקסט מדיה סיסטמס  .7
  

בטכנולוגית  מפתחת שרת וידאו לדחיסה ושידור של משחקי מחשב איכותיים פלייקסט
 שירותי טלוויזיה למכור חבילות מפעיליאפשר להמת ורישומציעה , מחשוב ענן

ללא צורך בשינוי הממירים הקיימים , קונסולות משחקיםבמשחקים ברמה המתחרה 
  . שקעה בפלייקסטלאחר תאריך הדוח נחתם הסכם ה .בבית המנוי או בתשתית הרשת

לפלייקסט , בכללם החברה, העמידו בעלי מניות קיימים של פלייקסט, בהתאם להסכם
 ההלוואה: "להלן(בכפוף להוראות ההסכם , הלוואה הניתנת להמרה למניות פלייקסט

- חלקה של החברה בהלוואה ההמירה הינו כ. מיליון דולר 3בסך כולל של , ")ההמירה
  .  )ח"אלפי ש 1,604-כ(ב "ארה אלפי דולר 450
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  הלוואות מהמדען הראשי  -: 4באור 
  

הודיעה החברה למדען הראשי כי אין בכוונתה לדחות את מועד פרעון  2013, בפברואר 1ביום 
 2013, במרס 1ביום . ן'אדיונט ואל ויז, אקטיויין, אם פוטו: תקבלו בגין החברותהההלוואות ש

 1ביום  .אמורותשועבדו לטובתו להבטחת ההלוואות ההחזירה החברה למדען הראשי את המניות ש
הודיעה החברה למדען הראשי על כוונתה לדחות בשנה את מועד פרעון ההלוואות  2013, בפברואר

. 2013, בדצמבר 31וזאת עד ליום , ואינטוויו פלייקסט, סופרפיש, ביופרוטקט: שנתקבלו בגין החברות
אשר יקוזזו מסכום , ח"אלפי ש 88-ען הראשי כהחברה למד בתמורה להארכת ההלוואה שילמה

  .ים המאוחדיםהשנתי יםהכספי ותבדוח' א12למידע נוסף ראה ביאור  .ההלוואות
  

2013, ביוני 30   
בלתי מבוקר   
 ח"אלפי ש   
    

 24,037 סכומים שהתקבלו מהמדען הראשי בתוספת ריבית שנצברה
    

 5,243 הכספייםהשווי ההוגן של ההלוואות בדוחות
  

  
  מכשירים פיננסיים   -: 5באור 

  
  סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  .א
  

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 תבשוק פעיל של נכסים והתחייבויו) ללא התאמות(מחירים מצוטטים   : 1רמה 

  
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   : 2רמה 

  . בעקיפין
  

טכניקות הערכה ללא שימוש  (נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה   : 3רמה 
  ).בנתוני שוק ניתנים לצפייה

  
וי הוגן לפי החברה מחזיקה במכשירים הפיננסים הנמדדים בשו 2013 ,ביוני 30ם ונכון לי

  :הסיווגים כדלקמן
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 5באור 
  
  3201, ביוני 30
  

  כ"סה  3רמה    1רמה    
  ח"אלפי ש   

         :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
          

  6,764  -   6,764  קרנות נאמנות
  1,447  1,447   -  הכנסות לקבל

  47,585  47,585   -  פרויקטבחברותהשקעות
        

   6,764   49,032  55,796  
  

 3לא היו מעברים מרמה , 2013, ביוני 30במהלך התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
  . 3או אל רמה 

  
  3201, ביוני 30
  

  3רמה   
  ח"אלפי ש  

    :בשווי הוגן דרך רווח או הפסדפיננסיותהתחייבויות
    

  5,243 מהמדען הראשיהלוואת
    

  5,243  
  
  

   3בנכסים פיננסיים המסווגים לרמה  התנועה
  

   

 נכסים
בשווי פיננסיים

 רווח דרך הוגן
  הפסד או

  ח"אלפי ש   
     

  51,721  3201,בינואר1יתרה ליום
     

  785  *ר ברווח או הפסדשהוכרווחסך 
  2,310  רכישות
  )5,784(  מימושים

     
  49,032  3201,ביוני30יתרה ליום

     
    :מתוכו  *

שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף  לתקופה רווחסך 
  785  תקופת הדיווח
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 5באור 

   

 נכסים
בשווי פיננסיים

 רווח דרך הוגן
  הפסד או

  ח"אלפי ש   
     

  48,818  3201,באפריל1יתרה ליום
     

  1,810  *ר ברווח או הפסדשהוכרווחסך 
  )1,596(  מימושים

     
  49,032  3201,ביוני30יתרה ליום

    
    :מתוכו  *

שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף  לתקופה רווחסך 
  1,810  תקופת הדיווח

 
   3לרמה  ותהמסווגהתחייבויות פיננסיות ב התנועה

 

   

 התחייבויות
בשווי פיננסיות

 רווח דרך הוגן
  הפסד או

  ח"אלפי ש   
     

  6,621  3201,בינואר1יתרה ליום
     

  955  *ר ברווח או הפסדסך הפסד שהוכ
  )2,333(  מימושים

     
  5,243  3201,ביוני30יתרה ליום

     
    :מתוכו  *

 התחייבויות הקיימותשהוכר ברווח או הפסד בגין  לתקופה הפסדסך 
  )955(  בסוף תקופת הדיווח
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -: 5באור 
  

   

 התחייבויות
בשווי פיננסיות

 רווח דרך הוגן
  הפסד או

  ח"אלפי ש   
     

  4,698  3201,באפריל1יתרה ליום
     

  545  *ר ברווח או הפסדסך הפסד שהוכ
     

  5,243  3201,ביוני30יתרה ליום

     
    :מתוכו  *

 התחייבויות הקיימותשהוכר ברווח או הפסד בגין  לתקופה הפסדסך 
  )545(  בסוף תקופת הדיווח

  
  הערכה טכניקות   .ב
  

נקבע על ידי שיטת העסקאות , השווי ההוגן של מניות שלגביהן לא קיים מחיר שוק מצוטט
מסוימות לגבי נתונים שאינם ניתנים ההערכות אלו מצריכות מהחברה להניח הנחות . הדומות

הנתונים המשמעותיים שאינם ניתנים לצפייה מובאים בטבלה . לצפייה הנכללים במודל
   :שלהלן

  
2013 ,ביוני 30  
    

  70% 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 , עליה בסטיית התקן ועליה באורך החיים של חברת הפורטפוליו

הלן מתואר ניתוח הרגישות לשינויים בנתונים המשמעותיים שאינם ל. של המכשירים ההוניים
  :היניתנים לצפי

  
 2013 ,ביוני 30   
  ח"אלפי ש   
     

  2,927  בסטיית התקן10%גידול של
  )2,889(  בסטיית התקן10%קיטון של

     
  2,417   גידול של שנה באורך החיים של חברת פורטפוליו

  )2,677(   של חברת פורטפוליוקיטון של שנה באורך החיים
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  בתקופת הדיווח ולאחריהאירועים   -: 6באור 
  

  )3סדרה ( אופציה כתבי פקיעת
  

 1,931,640-סחירים הניתנים למימוש ל) 3סדרה (כתבי אופציה  1,931,640 פקעו 2013בינואר  24ביום 
  .א"כ. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות 

  
  פקיעת הסכם למסגרת השקעה

  
פקע  2013במרץ  1ביום  ,לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים) 3(17 לאמור בביאור בהמשך

 STANDBY EQUITY PURCHASEשל ת השקעה לגיוס הון בחברה במתכונתהסכם למסגרה
AGREEMENT עם YA GLOBAL INVESTMENTS L.P.  

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

  
תקופת  במהלך, קיבלה החברה, לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים 1'ב8בבאור בהמשך לאמור 

  אלפי דולר  448-בסכום של כ, 2012תמלוגים בגין מכירות המוצר הנוכחי של ארכוס בשנת , חוויהד
  ).ח"אלפי ש 1,596- כ(

  
  הצעה פרטית

  
אישרה האסיפה הכללית של , לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים) א( 19 בהמשך לאמור בבאור

, אופציות לא רשומות למסחר 200,000של , ללא תמורה, הקצאה 2013בפברואר  21ביום החברה 
תמורת תשלום , כל אחת של החברה. נ.ח ע"ש 1מניות רגילות בנות  200,000-הניתנות למימוש ל

וזאת מכוח תכנית האופציות לעובדי החברה , מוד לכל אופציהח לא צ"ש 2מחיר מימוש בסך של 
  .לית החברה"דירקטורית ומנכ ,ענת סגל' וענקו לגבהאשר  2006ונותני שירותים 

  
  מ"שומת מע

  
, מס ערך מוסף -נתקבלה בחברה שומה לפי מיטב השפיטה מאת רשות המיסים  2013, ביוני 18ביום 

השומה מתייחסת לתקופה מינואר ). ל ריבית והפרשי הצמדהכול(ח "מיליון ש 1.1 - בסך כולל של כ
ממס התשומות  25%טענת רשות המיסים היא שהיה על החברה לנכות . 2013ועד אפריל  2010
השגה על שומה  הגישה החברה 2013ביולי  14ביום  .החברה חולקת על עמדת פקיד השומה. בלבד

להעריך את סיכויי ההצלחה של ההשגה על השומה אין באפשרותה של החברה , זהמקדמי בשלב . זו
  .האמורה

  
  מיסים על הכנסה

  
 2013-2014בקריאה שנייה ושלישית התכנית הכלכלית לשנים בכנסת אושרה  2013, ביולי 30ביום 

אשר כוללת בין היתר שינויים פיסקאליים אשר מטרתם העיקרית היא העמקת גביית , )חוק התקציב(
  . המיסים לאותן השנים

 
ביטול הורדת , 26.5% -ל 25% -העלאת שיעור מס החברות מ, בין היתר, השינויים האמורים כוללים

 מיסוי רווחי שערוך, )16% -'ואיזור שאינו פיתוח א 9% -'אזור פיתוח א(שיעורי המס במפעל מועדף 
 1מיום החל וזאת  20%והעלאת שיעור המס על דיבידנד לעניין חוק עידוד השקעות הון לשיעור של 

  .  2014 ,בינואר
  

 ביכולתה זה אין בשלב אך ,השינוי בעקבות הכספיים הדוחות עלהחברה בוחנת את ההשפעות 
  .בכלל אם ,אותן לאמוד
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  אי הכללת דוח כספי ביניים נפרד בדוח התקופתי  -: 7באור 
  

לתקנות ניירות ערך ' ד 38החברה לא צירפה בדוח התקופתי מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 
אין בצירוף דוח כספי  כי, וזאת בהתאם להערכת החברה, 1970- ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

אשר אינו נכלל כבר במסגרת , למשקיע הסביר מהותינפרד של החברה כדי תוספת מידע ביניים 
  . וכי תוספת המידע כאמור הינה זניחה, ת המאוחדים של החברההדוחו

  
לשותפות המאוחדת אין כל פעילות . 1: הנימוקים בבסיס עמדתה בדבר זניחות המידע כאמור הם  

כל המידע בדבר . 2המוחזקות באמצעותה  ,בעלות שווי, ואין לה נכסים מלבד שתי השקעות
לדוחות  3ידי השותפות ניתן במסגרת באור -לידי החברה והן ע- ההשקעות המוחזקות הן על

 .בלבד 0.46%בשותפות הוא  הזכויות שאינן מקנות שליטהחלק . 3 המאוחדיםהביניים הכספיים 
  .נפרדביניים בחרה החברה שלא להציג מידע כספי , לאור האמור לעיל

  

 
 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
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