
 
 קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

 30שנסתיימה ביום  לתקופהדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 
  2015 ביוני

   
   

הסקירה שתובא להלן הינה . 2015 ביוני 30החברה מתכבדת להגיש את דוח הדירקטוריון ליום 

מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח, 

ד עם הדוח אשר השפעתם על החברה הינה מהותית. לאור האמור, יש לקרוא דוח זה, ביח

)מס'  2015 במרץ 18, אשר פורסם ביום 2014 בדצמבר 31התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 

  "(.הדוח התקופתי( )להלן: "2015-01-054595אסמכתא 

 
 אור החברה וסביבתה העסקיתית .1

( ICTהחברה משקיעה ומחזיקה בפורטפוליו של חברות עתירות ידע בתחומי הטכנולוגיה )

מה, בהן השקיעה לאורך שנות פעילותה, השקעות ראשונות בשלבים ארהמכשור הרפואי והפ

  "(.הפורטפוליו חברותמוקדמים )סיד( והשקעות המשך )להלן: "

)להלן:  Van Leer Xeniaשותפות הכללית קסניה ון ליר , באמצעות ההחברה מפעילהכמו כן, 

במסגרת חממה טכנולוגית,  ,מהזכויות בה מוחזקות על ידי החברה 50%אשר  ,"(השותפות"

המבצעת  ,של משרד הכלכלה 8.3תוכנית החממות של המדען הראשי תחת הוראת מנכ"ל 

קליטת פרויקטים נבחרים בחממה, תוך השקעה בהון באמצעות השקעות בחברות טכנולוגיה 

ואספקה של סל של שירותים  המניות של החברות באמצעותן פועלים הפרויקטים

ם ושירותי ייעוץ ופיתוח עסקי לאותן חברות חממה במשך תקופת שהותן לוגיסטיים, ניהוליי

  בחממה וכן ביצוע השקעות אחרות במיזמים עתירי טכנולוגיה.

 

 

 

 

 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות 5הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  החברה
במרץ  11מיום  בישיבתו"(. הדוחות תקנות)להלן: " 1970–תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 הנכללותקטן  לתאגידשל כל ההקלות  וולנטרי, החליט דירקטוריון החברה על אימוץ 2014
, ככל שהן רלבנטיות )או תהיינה רלבנטיות( לחברה, קרי, ביטול החובה הדוחות בתקנות

לפרסם דוח על הבקרה הפנימית בתאגיד ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה 
; העלאת סף 20%-ותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי להפנימית; העלאת סף המה

; פטור מיישום הוראות 40%-הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות הביניים ל
)פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק  ומיידייםהתוספת השנייה בתקנות דוחות תקופתיים 

  ודרכי ניהולם(.
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       מצב כספי .2

 נכסים שוטפים .2.1

אלפי ש"ח  6,986הסתכמו לסך של  2015 ביוני 30החברה ליום  ה השוטפים שלנכסי

של  ביתרת הנכסים השוטפיםיה יהעל. 2014 בדצמבר 31אלפי ש"ח ביום  6,370לעומת 

מעליה ביתרות המזומנים של החברה כתוצאה ממכירת בעיקר החברה נובעת 

, בניכוי מזומנים "(אורתוספייסבע"מ )להלן: " החזקותיה של החברה באורתוספייס

ששימשו להשקעות בחברות הפרויקט, בשותפות, ולמימון הפעילות השוטפת של 

 . החברה

 י שוטפיםנכסים בלת .2.2

אלפי  48,540 סך שלעמד על  2015 ביוני 30שווי ההשקעות בחברות הפרויקט ביום 

לפירוט אודות . 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  48,708לעומת ללא שינוי ניכר, ש"ח, 

  .להלן 3.3שינוי בערך השקעות ראה סעיף 

 התחייבויות שוטפות .2.3

אלפי  2,282עמד על סך של  2015 ביוני 30סך ההתחייבויות השוטפות של החברה ביום 

העלייה ביתרת . 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  1,741 סך של לעומתש"ח, 

ההתחייבויות השוטפות של החברה נובעת מעליה בהכנסות הנדחות בגין הטבה 

מהמדען הראשי ומהתחייבות להשקעה בחברות פרויקט, כתוצאה מהשקעה בחברות 

 הדיווח. חממה חדשות במהלך תקופת

 לזמן ארוך התחייבויות .2.4

אלפי ש"ח  6,104עמדה על  2015 ביוני 30יתרת ההלוואות מהמדען הראשי ליום 

ביתרת הלוואות הירידה . 2014בר בדצמ 31אלפי ש"ח ביום  8,672לעומת סכום של 

מדיה  מסילוק הלוואת המדען בגין אורתוספייס ופלייקסטהמדען הראשי נובעת 

  .סיסטמס בע"מ

 פירעון מועד לפי החברה התחייבויות מצבת .2.5

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 

 17 מיוםשל החברה . לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי 1970-ומידיים(, התש"ל

 דרך על הכללה מהווה זה)מידע  (2015-01-098412 מס' אסמכתא) 2015 אוגוסטב

  (.ההפניה

 הון עצמי .2.6

אלפי ש"ח,  49,454הסתכם לסך של  2015 ביוני 30ליום של החברה העצמי ההון 

בהון העצמי נובע הגידול . 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  45,478לעומת סך של 

 לתקופה.      מהרווחבעיקר 
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 תוצאות הפעילות .3

 הכנסות .3.1

אלפי  6,730הסתכמו לסך של  2015 ביוני 30 -שנסתיימה ב בתקופההכנסות החברה 

העלייה בהכנסות . אשתקדתקופה המקבילה ב אלפי ש"ח 2,189סך של  לעומת, ש"ח

 .. להלן3.3מעליית ערך השקעות נטו כאמור בסעיף נובעת בעיקר 

 עלות מתן השירותים .3.2

הסתכמו עלויות מתן השירותים בסך של  2015 ביוני 30שנסתיימה ביום  בתקופה

העלייה אשתקד. בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  1,133לעומת סך של ש"ח, אלפי  1,468

בעלויות מתן השירותים בתקופת הדוח נובעת מהפרשה לבונוס לעובדים בגין מכירת 

 החזקות החברה באורתוספייס.

 שינוי בערך השקעות .3.3

 , נטובערך השקעות עלייהרשמה החברה  2015 ביוני 30שנסתיימה ביום  בתקופה

בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  170של  ערךעליית אלפי ש"ח, לעומת  6,243בסכום של 

בעיקר ממכירת החזקותיה של בתקופת הדוח נבעה עליית ערך ההשקעות  אשתקד.

    החברה באורתוספייס. 

 הוצאות מימון  .3.4

הסתכמו לסכום של   2015 ביוני 30שסתימה ביום  בתקופההוצאות המימון של החברה 

בתקופה אלפי ש"ח  1,331לעומת הוצאות מימון של ללא שינוי ניכר אלפי ש"ח,  1,281

הלוואות שיערוך הינן בגין בתקופת הדוח עיקר הוצאות המימון אשתקד. המקבילה 

 המדען הראשי.

 בשנת הדוח (הפסד) רווח .3.5

אלפי ש"ח  3,954הסתכם לסך של  2015 ביוני 30שנסתיימה ביום  בתקופה הרווח

בתקופה נבע הרווח  אשתקד.בתקופה המקבילה אלפי ש"ח  393לעומת הפסד של 

ההפסד של החברה ברבעון השני הסתכם לסך של . בעיקר מעליית ערך השקעות נטו

אלפי ש"ח ברבעון הראשון. תוצאות מכירת  5,802אלפי ש"ח, לעומת רווח של  1,848

החזקות החברה באורתוספייס קיבלו ביטוי בדוח רווח והפסד של החברה במהלך 

 הרבעון הראשון.

 נזילות .4

 2015 ביוני 30שנסתיימה ביום  בתקופהתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת  .4.1

המקבילה  בתקופהאלפי ש"ח  849השוואה לסך של ש"ח, באלפי   998הסתכם לסך של 

  אשתקד.

אלפי ש"ח,  2,504מפעילות מימון בסכום של  שליליהדוח, תזרים  בתקופתלחברה נבע,  .4.2

בתקופת הדוח החזירה החברה  אלפי ש"ח אשתקד. 5,385של  חיובילתזרים בהשוואה 

, אלפי ש"ח 2,397 –בסכום של כ  למדען הראשי הלוואה שנתקבלה בגין אורתוספייס
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בתקופה המקבילה אשתקד נבע  וזאת במסגרת מכירת החזקות החברה באורתוספייס.

     מפעילות מימון כתוצאה מהנפקת מניות ואופציות.לחברה תזרים חיובי 

אלפי  9,231בסכום של  השקעהמפעילות  חיוביהדוח, תזרים  בתקופתלחברה נבע,  .4.3

נבע במהלך תקופת הדוח אלפי ש"ח אשתקד.  4,709של  שלילי לתזריםש"ח, בהשוואה 

אורתוספייס בתמורה בהחברה החזקות ש ומימהתזרים החיובי מפעילות השקעה מ

 4,884 – כהשקעות בקרנות כספיות בסכום של  ממימוש , וכןאלפי ש"ח 7,309לסך של 

בחברות פרויקט סכום של  ,במהלך תקופת הדוח מנגד השקיעה החברה, אלפי ש"ח.

אלפי ש"ח. בתקופה  753וכן השקיעה החברה בשותפות סכום של פי ש"ח, אל 2,117

 ,אלפי ש"ח 2,778סכום של  המקבילה אשתקד השקיעה החברה בחברות פרויקט

  .אלפי ש"ח בשותפות 789של  וסכום

 מקורות מימון .5

באמצעות מכירת מניות חברות ו, מממנת את פעילותה, בעיקר באמצעות גיוס הון החברה

 .הפורטפוליו

   אחר תאריך המאזןבתקופת הדוח ולאירועים   .6

  אורתוספייס .6.1

 Healthרכשה , במסגרתו באורתוספייסנחתם הסכם להשקעה  2015במאי  19 ביום

Point Capital בהתאם להוראותאורתוספייס. של  את החזקות חלק מבעלי מניותיה 

 כ של לסך בתמורהאת מלוא החזקותיה באורתוספייס החברה הסכם כאמור מכרה ה

ארה"ב מתוך  דולראלפי  255 -כ של סך. "(התמורה"ב )להלן: "ארה דולר אלפי 2,152 -

חודשים ממועד השלמת העסקה, להבטחת  18בנאמנות לתקופה של  התמורה יוותר

ר' דיווח  ,לפרטים נוספים .מצגים כמקובל בגיןהמוכרים השיפוי של התחייבויות 

)מידע זה מהווה הכללה על  2015-01-023352מס' אסמכתא  2015 במאי 20מיידי מיום 

  .דרך ההפניה(

 פלייקסט  .6.2

 
בעלי ו פלייקסט(, בין "ההסכם" –נחתם הסכם החלפת מניות )להלן  2015ביוני  2 ביום

, בין בלויק פלייקסט(, לפיו בעלי מניות "גיימפלי" :. )להלןאינק גיימפלילבין מניותיה 

, כך פלייקסטממניות  100% גיימפלי קיבלה, ובתמורה גיימפלימניות של  היתר,

 גיימפלימהון מניות  3% –החברה בשיעור של כ  מחזיקה ,שלאחר השלמת העסקה

יחסיהם  אתנחתם הסכם בעלי מניות המסדיר להסכם  בין הצדדים. בדילול מלא

הסכם  אודות הסכם החלפת המניות, לפרטים נוספים חזקותיהם בגיימפליי. הבקשר ל

 ביוני 2ר' דיווח מיידי מיום  ותחום פעילותה של גיימפליי, בגיימפליי בעלי המניות

 (.)מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה 2015-01-038388מס' אסמכתא  2015

 "(פוליפיד"להלן: בע"מ ) פוליפיד .6.3

 –השלימה פוליפיד סבב גיוס מבעלי מניות קיימים בסכום של כ  2015בחודש פברואר 

 ,לפרטים נוספיםמיליון דולר ארה"ב על דרך של הלוואה המירה למניות פוליפיד.  4.2

)מידע זה מהווה  2015-01-027757מס' אסמכתא  2015 פברוארב 9ר' דיווח מיידי מיום 
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בתקופת הדוח החלה פוליפיד בסבב גיוס. במסגרת סבב  .ההפניה(הכללה על דרך 

, שניתנה לפוליפיד ע"י חלק מבעלי מניותיה לוואהההגיוס הומרה למניות פוליפיד ה

, במסגרת סבב הגיוס הושקע בפוליפיד ,נכון למועד פרסום הדוח .2015בחודש פברואר 

של   1הגיוס בוצע לפי שווי חברה נאיבי. ארה"ב מיליון דולר 2.1 –סכום של כ  האמור,

 לפני הכסף. ארה"ב מיליון דולר 52 -כ 

  "(סופרפיש"להלן: ) סופרפיש אינק .6.4

סופרפיש מפתחת טכנולוגיה לחיפוש ויזואלי המאפשרת מציאת תמונות בעלות תכנים 

וחיפוש  Indexingוכן אוביקטים זהים ודומים בתמונות. הטכנולוגיה מאפשרת  ,דומים

ויזואלי בתמונות ברחבי הרשת, לרבות באתרי מסחר אלקטרוני, אתרים חברתיים 

עם מגוון האפליקציות לטכנולוגיה נמנים חיפוש מוצרים לצורך השוואת   ואחרים.

מחירים, חיפוש מוצרים לצורך רכישה או מציאת מוצרים דומים, סיווג מוצרים 

המסוגל  מפעילה מנוע חיפוש ויזואלי פישסופרלקטגוריות, מציאת אנשים דומים ועוד. 

בחלקי שניה  :לעבד ולהחזיר תשובות חיפוש מכל רחבי הרשת ביעילות מירבית

 :ובעלויות נמוכות. המודלים העסקיים לחיפוש ויזואלי )כמו לחיפוש טקסטואלי( הינם

(, ושיתוף הכנסות עם referral feesקישורים ממומנים, עמלות הפניה מאתרי מסחר )

 תפים כמנוע חיפוש פנימי בתוך אתרי מסחר או חיפוש גדולים.שו

מפתחת סופרפיש אפליקציות לטלפונים חכמים, תחת שם המותג  2014בנוסף, משנת 

LikeThat בסדרת אפליקציות זו, המשתמש מצלם חפץ )רהיט, בגד, צמח, חיית מחמד .

מידע שימושי  ועוד( והאפליקציה מחזירה לו חפץ דומה מרחבי האינטרנט, יחד עם

אודות החפץ, למשל, היכן ניתן לרכוש אותו, עמוד וויקיפדיה אודותיו )למשל כמגדיר 

מתכננת להרחיב  סופרפישצמחים( וכן חפצים דומים לו )רהיט או בגד באותו סגנון(. 

את סט האפליקציות עד לאיחודן כמנוע חיפוש ויזואלי גנרי וכללי. עד כה שחררה 

 האפליקציות הבאות: יות זו אתסדרת אפליקצ תחתלשוק 

likethat garden -  מדריך אינטואיטיבי לחיפוש והגדרת צמחים 

likethat decor –  חיפוש של רהיטים , כלי בית ומוצריstyling אחרים 

likethat style – חיפוש של ביגוד , הנעלה ומוצרי אופנה אחרים 

likethat pets –  מחמד לצורך אימוץאפליקציה לזיהוי ומציאה של חיות 

likethat mems – אפליקציה חברתית משעשעת לפרצופים 

שהפעילה  window shopperיצרה החברה את רוב הכנסותיה ממוצר ה  2014עד שנת 

 35 -ברשת. למוצר בשיאו היו עשרות מיליוני משתמשים והוא הגיע להכנסות של כ

ותוספי הדפדפנים בשנה. בעקבות תהליכים בשוק סרגלי הכלים  מיליון דולר

סגרו את האפשרות להפיץ את המוצר באמצעות אשר ו 2014 שנתשהתרחשו במהלך 

להלן(,  תיאורסרגלי כלים, וכן בעקבות פרשת פרצת האבטחה במחשבי לנובו )ראה 

והיא מתמקדת היום בהשקת  2015הפסיקה החברה את פעילות המוצר ביוני 

 .יפוש הויזואלי הגנריהאפליקציות הניידות ובהמשך פיתוח מנוע הח

                                                      
 .מחיר המניה ששולם בסבב הגיוס מוכפל בכמות המניות של פוליפיד בדילול מלא 1
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יצרנית נגד ות"( התביע)להלן: "ת     וייצוגי תביעות 27 בארה"ב והוגש בתקופת הדוח

כתוצאה מהתקנת שנגרם למשתמשים , לכאורה ,לנובו וסופרפיש בגין נזקהמחשבים 

לאחר תאריך המאזן אוחדו כל  תוכנה של סופרפיש על גבי חלק ממחשבי לנובו.

בחודשים הקרובים אמור להתחיל הליך  .קליפורניההתביעות לתביעה אחת במדינת 

להעריך  סופרפישאין באפשרות בשלב זה  גישור בין הצדדים כחלק מההליך המשפטי.

     .את סיכויי הצלחת התביעה

 "(ניינוקס"להלן: בע"מ ) ניינוקס מדיקל .6.5

התחייבו  ,. בהתאם להסכם ההשקעהבניינוקסב גיוס הושלם סב 2015 מרץבחודש 

-, עם חתימת ההסכם, ובניינוקס ארה"ב מיליון דולר 5המשקיעים להשקיע סכום של 

במספר אבני דרך, כפי שפורטו  ניינוקסנוספים, לאחר עמידת  ארה"ב מיליון דולר 5

 –ארה"ב )כ  אלפי דולר 250בהסכם. חלקה של החברה בשלב הראשון של הגיוס הינו 

לאחר השלב הראשון של הגיוס מחזיקה  , וסכום זהה בשלב השני.אלפי ש"ח( 990

לפרטים נוספים ר' דיווח מהון המניות של ניינוקס בדילול מלא.  22.43% -החברה בכ

)מידע זה מהווה הכללה על  2015-01-063835מס' אסמכתא  2015 במרץ 29מיידי מיום 

 .דרך ההפניה(

 "(מדיטייט"להלן: )בע"מ  מדיטייט .6.6

. במסגרת סבב הגיוס השקיעו משקיעים במדיטייטהושלם סבב גיוס  2015בחודש מאי 

 .האמור הגיוס בסבב השקיעה לא החברה. במדיטייט ארה"ב מיליון דולר 2סכום של 

מהון המניות של מדיטייט בדילול  22.25% -בכהחברה  מחזיקהלאחר סבב הגיוס 

-2015-01מס' אסמכתא  2015 במאי 5לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי מיום  מלא.

 .)מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( 012045

 "(סאגונהסאגונה נטוורקס בע"מ )להלן: " .6.7

 Ventures , במסגרתו השקיעה בסאגונהם הסכם השקעה נחת 2015בחודש פברואר 

KoreaSoftbank ,מיליון דולר ארה"ב.  1.2-סכום של כ, וחלק מבעלי מניות סאגונה

 -לאחר סבב הגיוס, מחזיקה החברה בשיעור של כהחברה לא השתתפה בסבב הגיוס. 

לפרטים נוספים ר' דיווח מיידי מיום מהון המניות של סאגונה בדילול מלא.  11.32%

)מידע זה מהווה הכללה על דרך  2015-01-030031מס' אסמכתא  2015בפברואר  12

 .ההפניה(

 "(אומניקסבע"מ )" מדיקל אומניקס .6.8

חתמו השותפות והשותפים בשותפות על הסכם השקעה  2015 אפריל בחודש

מיליון ש"ח  2.55-כ השותפות תשקיע ,ההסכם להוראות בהתאם. באומניקס

 450סכום של  ישקיעו בשותפות השותפים ובנוסף, הראשי המדען מכספי באומניקס

"ח(. לאחר השלמת ש אלפי 225של החברה הינו  חלקהאלפי ש"ח, כמימון משלים )

, בהתאמה, מהון 20% -ו  10%העסקה, מחזיקות החברה והשותפות בשיעור של 

מפתחת אנטיביוטיקה לטיפול בחיידקים  אומניקס בדילול מלא. אומניקסהמניות של 

    עמידים.
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 "(אמפי  טי"להלן: מערכות רפואיות בע"מ ) אמפי  טי .6.9

. אמחתמו השותפות והשותפים בשותפות על הסכם השקעה בטי פי  2015ינואר  בחודש

 מכספי, אממיליון ש"ח בטי פי  2.1-כ השותפות תשקיע ההסכם להוראות בהתאם

 כמימון"ח, ש אלפי 375 של סכום, ישקיעו בשותפות השותפים ובנוסף, הראשי המדען

"ח(. לאחר ההשקעה מחזיקות החברה ש אלפי 187.5של החברה הינו  חלקה) משלים

בדילול  אמ, בהתאמה, מהון המניות של טי פי 20% –ו  10%והשותפות בשיעור של 

 בכאב לטיפול, תחושתי עצב של וצריבה לאיתורמפתחת מערכת.  אמפי  טי מלא.

 .כרוני ברכיים בכאב לטיפול ובמיוחד, כרוני מפרקי

 החברה דירקטוריון בהרכב שינויים .6.10

ואישור מתן תנאי כהונה  מינוי מר מאיר שני כדירקטור בלתי תלויאודות לפרטים 

, מס' 2015במאי  18ומיום  2015באפריל  29, ראו דיווחי החברה מיום והעסקה בעבורו

)מידע זה מהווה הכללה  , בהתאמה2015-01-021789-ו 2015-01-008715אסמכתאות: 

   .על דרך ההפניה(

 הלוואות המדען הראשי .6.11

, הודיעה החברה למדען הראשי כי אין בכוונתה לדחות את מועד 2015במרץ,  1ביום 

על כוונתה  וכן הודיעה רעון ההלוואות שהתקבלו בגין סייף פיק טכנולוגיות בע"מיפ

סופרפיש, הבאות:  לדחות בשנה את מועד פירעון ההלוואות שנתקבלו בגין החברות

. 2015בדצמבר,  31וזאת עד ליום  סאגונה, פוליפיד ומדיטייט, ,בע"מ ויוו -אינטו

אלפי ש"ח, אשר  107-שילמה החברה למדען הראשי כ ותבתמורה להארכת ההלווא

במהלך תקופת הדוח פרעה החברה את הלוואת המדען  .יקוזזו מסכום ההלוואות

הראשי שהתקבלה בגין החברות אורתוספייס וביופרוטקט בע"מ, וזאת במסגרת 

ברה באורתוספייס. בנוסף, במהלך תקופת הדוח הסכם מכירת החזקותיה של הח

נטלה על עצמה גיימפלי את הלוואת המדען הראשי שקיבלה החברה בגין פלייקסט, 

 במסגרת הסכם החלפת המניות.

 

 

 הליך אישור הדוחות הכספיים .7

 הוועדה .7.1

"(, ועדת הדוחותועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן: "נכון למועד הדוח, בו

בועז חברים ה"ה הינה גם ועדת הביקורת של החברה ושהמופקדת על בקרת העל 

)דירקטור  ומאיר שני, (ית)דח"צציפורה קרפל ,  )דח"צ ויו"ר ועדת הדוחות( ליננברג

וזאת בשים לב  ,מיומנות חשבונאית פיננסית שניכאשר למר ליננברג ומר  בלתי תלוי(

למינוי חברי ועדת הדוחות, הצהירו כל חברי עובר להשכלתם ולניסיונם המקצועי. 

( לתקנות החברות )הוראות ותנאים 5)א()3ועדת הדוחות בהתאם לנדרש על פי תקנה 

על יכולתם לקרוא  ,, בין היתר2010-לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע

 26לפרטים נוספים אודות חברי ועדת הדוחות ראה תקנה  ולהבין דוחות כספיים.

, מס' אסמכתא: 2015באפריל  29וכן דיווח מידי מיום לדוח התקופתי פרק ד' ל

2015-01-008718.  
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לישיבות ועדת הדוחות, כמו גם לישיבות הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות 

החשבון המבקר של החברה, הפורשים את  הרוא נציגי הכספיים, מוזמנים ונוכחים

ו, שעלו מתהליך הביקורת או הסקירה. כמו כן הממצאים העיקריים, במידה והי

 מבקר הפנים של החברה.  ןמזומ

 הליך אישור הדוחות הכספיים .7.2

לרבות  ,ועדת הדוחות בוחנת, באמצעות הצגה מפורטת של נושאי המשרה בחברה

 ;אלי סורזוןסמנכ"ל הכספים, מר  ;גב' ענת סגלמנכ"ל החברה, הדירקטורית ו

סוגיות מהותיות בדיווח הכספי, לרבות עסקאות  ,החברהורואה החשבון המבקר של 

מהותיות שאינן במהלך העסקים הרגיל, במידה והיו, את ההערכות המהותיות 

הערכות שווי, לרבות ההנחות  ,בדוחות הכספייםוהאומדנים הקריטיים שיושמו 

 סבירות הנתונים,, והאומדנים שבבסיסן, שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים

שיושמה  המדיניות החשבונאית בקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספיה

ושינויים שחלו בה ואת יישום עקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה 

 להם. 

ועדת דוחות בוחנת היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים, הן כאלה המשתקפים 

בדוחות הכספיים )כדוגמת הדיווח על סיכונים פיננסיים( והן כאלה המשפיעים על 

מהימנותם של הדוחות הכספיים. במקרה הצורך, דורשת ועדת הדוחות כי יסקרו 

נמסרה  2015 ביוני 30ליום  טיוטת הדוחות הכספיים בחירתה.בפניה נושאים לפי 

ועדת הדוחות בקשר עם  . בישיבת2015 באוגוסט 10לחברי ועדת הדוחות ביום 

 כלנכחו  2015, באוגוסט 12ום בישנערכה   ,2015 ביוני 30הדוחות הכספיים ליום 

אלי סורזון, סמנכ"ל מנכ"ל החברה, דירקטורית וענת סגל, וכן  חברי ועדת הדוחות

מנכ"ל אשר, לאחר סקירת ויועציה המשפטיים, , של החברההמבקר "ח הכספים, רו

ולאחר עיון ובדיקה מקיפים של הדוחות  ,של החברה סמנכ"ל הכספיםהחברה ו

החליטו להמליץ לדירקטוריון החברה לאשר את הדוחות הכספיים ליום  ,הכספיים

 13החברה ביום הדוחות הועברה לדירקטוריון  ועדתהמלצת . 2015 ביוני 30

אשר להנחת עסקים טרם ישיבת דירקטוריון החברה,  ימי 3, 2015 באוגוסט

דוחות הכספיים. בישיבת הסביר לאור היקף ומורכבות זמן הדירקטוריון הינו 

לאחר קבלת המלצות , 2015 באוגוסט 17ביום דירקטוריון החברה, אשר נערכה 

הוחלט לקבל את המלצת ועדת הדוחות ולאשר את הדוחות הכספיים  ,ועדת הדוחות

 .2015 ביוני 30של החברה ליום 

 

 

          ____________                _____________ 

 ענת סגל    טל מניפז   

 ומנכ"ל דירקטורית        יו"ר הדירקטוריון         

 

 2015 באוגוסט 17
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ב )ט( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 8פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 

    מאוד מהותית שווי הערכתבנוגע ל 1970 -התש"ל

 בחברות פרויקט  השקעות זיהוי נושא ההערכה

 30.6.15 ההערכה עיתוי

 מועד לפני סמוך ההערכה נושא שווי
 החשבונאות כללי אילו ההערכה

 והפחתות, לא פחת המקובלים, לרבות
 בהתאם ערכו שינוי את מחייבים היו

 השווי להערכת
 

  "חש אלפי 13,206

 בהתאם שנקבע ההערכה נושא שווי
 להערכה

 "חש אלפי 13,485

 ואפיוניו המעריך זיהוי
 

רו"ח שי פולברניס ורו"ח ערן ברקת מחברת דה 
 קאלו בן יהודה ושות' בע"מ

 לצרכים שווי הערכות בביצוע ןניסיו
 מדווחים בתאגידים חשבונאיים

 ההערכה של לאלה דומים ובהיקפים
 אלה היקפים על העולים או המדווחת

 

בעלי ניסיון של מספר שנים בביצוע הערכות 
בהיקפים דומים או גדולים  וייעוץ כלכלי שווי
  יותר

  אין ההערכה במזמין תלות

החברה העניקה שיפוי למעריך השווי בגין  השווי מעריך עם שיפוי הסכמי
הערכת שווי זו למעט במקרים בהם פעל מעריך 

 זדוןאו בהשווי ברשלנות 

 פעל השווי שמעריך ההערכה מודל
 לפיו

 שיטת העסקאות הדומות
 שיטת העלות האלטרנטיבית

 את השווי מעריך ביצע לפיהן ההנחות
 ההערכה

 

  לדוח זה. ראה הערכת השווי המצורפת

  לדוח זה. ראה הערכת השווי המצורפת ההיוון שיעור

 תקן סטיית
 

70% 
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 הצהרות מנהלים .א

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

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

 (;"הדוחות" :)להלן 2015שנת 

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

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

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

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

או מי  המנהל הכלליהתאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב 

שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 

  ;ובבקרה עליהם גילויבו

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

 
       2015, באוגוסט 17 
 מנכ"לדירקטורית וענת סגל,            
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 (:2ג)ד()38לפי תקנה  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 
 , מצהיר כי:אלי סורזוןאני, 

לתקופת אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הו ביניים בחנתי את הדוחות הכספיים .1

 :)להלן 2015שנת של  השנירבעון ( ל"התאגיד" :)להלןקסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ של הביניים 

 (;"הביניים לתקופת הדוחותאו " "הדוחות"

 לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .2

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

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 לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים .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 המבקר של התאגיד, לדירקטוריון וגיליתי לרואה החשבו .4

מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  כל תרמית, ביןהתאגיד, 

בדיווח הכספי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 ;ובגילוי ובבקרה עליהם

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

 
          2015, באוגוסט 17 
 אלי סורזון, סמנכ"ל כספים             

 



 

De-Kalo Ben-Yehuda & Co. Ltd. www.dbinv.com 

Gibor Sport Building, 12th Fl., 7 Menachem Begin St., Ramat Gan 52681 Israel  

Phone: +972-3-752-9000 Fax: +972-3-752-9002 office@dbinv.com 

 

 

 

 2015אוגוסט  17 

 

 

 

 

 

 תובחברשווי הוגן החזקות 

 וסופר פיש אינק פוליפיד בע"מ 

 2015, ביוני 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

( "מעריך השווי" -להלן ו בן יהודה ושות' בע"מ )קל-חברת דה, נתבקשה 2015, ביולי 15ביום 

לאמוד את השווי ההוגן של החזקותיה  ("קסניה" -)להלן  קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ יעל יד

, "(מועד הערכת השווי" -)להלן  2015, ביוני 30ליום וסופר פיש אינק  ת פוליפיד בע"מובחבר

 .חוות הדעתפי שיפורטו בגוף תחת הנחות מסוימות ובהתבסס על נתונים פיננסיים, כ

 

מכשירים " IAS 39חוות דעת זו מיועדת לצרכי דיווח על פי תקן חשבונאות בינלאומי 

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

 

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

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

תלוי, על בסיס שיקולים כלכליים של הטווח הארוך. בבדיקה אין התייחסות לשיקולים 

זו הינה לסייע  חוות דעתהעשויים להשפיע על אומדן השווי עבור משקיע ספציפי. מטרת 

ולמטרה ה הדיווח הכספי בספריהשווי ההוגן של החזקותיה לצורך  אתלאמוד  קסניהלהנהלת 

זו בלבד. צד ג' לא יוכל לעשות בה 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, 

ם לא ביצענו כל פעולות ביקורת, בדיקה או בחינה עצמאית בלתי תלויה שלמים ועדכניים, אול

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

משום אימות כלשהוא לנכונותם, לשלמותם  חוות דעתנואת מסקנותינו. לפיכך, אין לראות ב

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

 . חוות הדעתבמתודולוגיה ובגוף 

 

השווי ההוגן  אומדןלהלן מתייחסת למכלול הפרמטרים הכלכליים הקשורים ב חוות הדעת

בלבד ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא, לרבות המלצת השקעה ו/או מכירה של ניירות 

 ערך כלשהם.
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זו אמורה לשקף בצורה נאותה שווי הוגן למועד מסוים על בסיס   עתחוות דעוד נציין כי 

 נתונים ופרמטרים ידועים והינה רלוונטית למועד עריכתה בלבד.

 

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

 כלפי אחריות בכל מעריך השווי ישאי לא הסכם ההתקשרות, הפרת תוך או במרמה ,בזדון

ביחס  שלישי צד מול משפטי הליך של במקרה שלישי. צד כלפי לחילופין ,או קסניה

ההוצאות  בכל לשאת קסניה מתחייבת קסניה, עבור מעריך השווי שביצע לשירותים

 מומחים.  דעת וחוות יעוץ לרבות ,משפטי יצוגי עבור שתידרשנה הסבירות

 

בעלי מניותיה או צדדים קשורים , קסניהין אישי במניות עוד הרינו להצהיר, כי אין לנו כל עני

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

 קשורים אליהם כהגדרתם בחוק החברות.

 

, לרבות לצרכי תשקיף קסניהכי חוות דעת זו תיכלל כחלק מהדוח הכספי של  אנו מסכימים

 ת לניירות ערך, אם תידרש לכך.וכן בדיווחיה לרשו

 

ת החזקותיכם בחברהשווי ההוגן של  לאמוד אתאנו מעריכים את ההזדמנות לסייע לכם 

. במידה שדרושות לכם הבהרות בנוגע לכל אחד מהנושאים הכלולים וסופר פיש פוליפיד

 במידה שתידרש לכם. ה, או כל מידע נוסף, נשמח להרחיבחוות דעתנוב

 

 :)אלפי דולר( עבודתנו ותתוצאלהלן ריכוז 

שווי החזקותחברה

2,547פוליפיד

 1,028סופר פיש
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 רטי המומחים והשכלתם פ

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

 גוריון. מחזיק רישיון ישראלי לראיית חשבון.

 

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

 רישיון ישראלי לראיית חשבון. מחזיק

 

 המקצועי של מעריכי השווי םפרטי ניסיונ

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

  והייעוץ הכלכלי.

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

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

 היה 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  פורר-קוסט שנים בתחום הביקורת במשרד רו"ח, עבד מספר מר ברקתכן,  לפני

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

ציבוריות מהגדולות והמובילות במשק הישראלי וביצע בדיקות נאותות בתחום המיזוגים 

 והרכישות. 

ה וכיועץ בהיערכות למעבר לדיווח לפי כללי ותקני בין היתר, שימש מר ברקת כמומח

 , לרבות מתן יעוץ לחברות בדבר יישומם המוקדם.IFRSחשבונאות בינלאומיים 

 

 

 כבוד רב,ב

 שי פולברניס, רואה חשבון

 

_______________________ 
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 קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ .1

עתירות ידע משקיעה ומחזיקה במישרין בפורטפוליו של חברות  קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

( המכשור הרפואי והפארמה, בהן השקיעה לאורך שנות פעילותה, ICTבתחומי הטכנולוגיה )

"(. חברות הפורטפוליו" -השקעות ראשונות בשלבים מוקדמים )סיד( והשקעות המשך )להלן 

מטרתה המרכזית של קסניה, הינה להביא למימוש מוצלח של השקעותיה אם באמצעות 

או הנפקה לציבור( או באמצעות פיתוח וגידול של עסקי חברת  ביצוע אקזיט )מכירה

הפורטפוליו והשבחת ערכה, וכן לבצע השקעות חדשות בעצמה ובאמצעות השותפות בחברות 

בעלות פוטנציאל בתחומים עתירי ידע, לפתח אותן ולהביא אותן לכדי מימוש מוצלח. לצורך 

ות הפורטפוליו שבאחזקתה כלים כך, בנוסף למשאבים פיננסיים, מעניקה קסניה לחבר

טק מצליחות. בין השאר -ומשאבים הדרושים להן על מנת להתפתח ולהפוך לחברות היי

 מעניקה קסניה כלים ומשאבים ניהוליים, שירותי פיתוח עסקי, ניהול כספים ועוד.
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 מתודולוגיה  .2

 חשבונאיתמתודולוגיה 

שירים פיננסיים : הכרה ומדידה", קובע את כללי , "מכIAS 39 תקן חשבונאות בינלאומי

בנכסים  ההכרה והמדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיות. הטיפול החשבונאי בהשקעות

 לאחת מארבע הקבוצות שלהלן: פיננסיים מבוסס על סיווגן

 .נכס פיננסי או התחייבות פיננסית הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 יון.השקעות המוחזקות לפד 

 .הלוואות ויתרות חובה 

 .נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

 IASכאשר ישות משקיעה בישות אחרת ואין לה השפעה מהותית כהגדרתה בתקן בינלאומי, 

אשר יש לסווגו לאחת מארבע  IAS 39, אזי השקעה זו מוגדרת כנכס פיננסי בתחולת 27

 הקבוצות שדלעיל.

 מדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד נכס פיננסי או התחייבות פיננסית הנ

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

 פיננסיים או התחייבויות פיננסיות המקיימים את אחד מהתנאים הבאים.

  מסווג כמוחזק למסחר. נכס פיננסי או התחייבות פיננסית מסווגים כמוחזקים

 חר אם הם:למס

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

o  חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים שמנוהלים יחד ולגביהם קיימת

ליצירת  (recent actual pattern)ראיה לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה 

 .רווחים בטווח קצר

o כשיר מגדר מיועד נגזר )פרט לנגזר שהוא חוזה ערבות פיננסית או מ

 .ואפקטיבי(

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

א, או כאשר 11ישות יכולה להשתמש בייעוד זה רק כאשר הוא מותר לפי סעיף 

 תוצאת פעולה זו תהיה מידע רלוונטי יותר, משום ש:

o ידה או בהכרה הייעוד מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במד

)לעיתים מצב זה מכונה 'חוסר הקבלה חשבונאית'( שהיה נוצר אילולא כן 

ממדידת נכסים או התחייבויות או מהכרה ברווחים ובהפסדים בגינם לפי 

 בסיסים שונים.
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o  קבוצה של נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות או שניהם מנוהל

לאסטרטגיה מתועדת של וביצועיה מוערכים על בסיס שווי הוגן, בהתאם 

ניהול סיכונים או השקעה, ומידע לגבי הקבוצה מסופק פנימית לפי אותו 

הבסיס לאנשי מפתח ניהוליים של הישות )כהגדרתם בתקן חשבונאות 

((, לדוגמא 2003גילויים בהקשר לצד קשור )כפי שעודכן בשנת  24בינלאומי 

 דירקטוריון ומנהל עסקים ראשי של הישות.

 

 מחירים הינה הוגן לשווי ביותר הטובה הראיה קובע כי IAS 39 נאות בינלאומיתקן חשבו

 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  בין מיוחדים מיחסים מושפעת שאינה הבהחלפ במועד המדידה העסקה מחיר

 שוק בעסקאות כוללות שימוש הערכה טכניקות רגילים. עסקיים משיקולים הפועלים

 מושפעות שאינן מושכלת, בצורה מרצון הפועלים מוכר לבין מרצון קונה בין עדכניות

 השוטף ההוגן לשווי התייחסות כאלה, עסקאות קיימות אם בין הצדדים, מיוחדים מיחסים

 להמחרת ומודלים מהוון תזרים מזומנים ניתוח זהה, מהותי באופן שהוא אחר מכשיר של

 מנת על בשוק המשתתפים בקרב שמקובלת טכניקת הערכה קיימת אם כתבי האופציה.

 שהתקבלו של מחירים מהימנים אומדנים מספקת זו טכניקה כי והוכח את המכשיר לתמחר

 זו. בטכניקה שות תשתמשהי בוצעו, שבפועל שוק בעסקאות
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 מתודולוגיה כלכלית

 וטכניקות הערכה תויטש

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

 הדומות, ושיטת המכפיל.

  שיטת העסקאות הדומות

ונה מתבסס על המחיר בפועל של עסקאות דומות שבוצעו בשוק, בין קשווי 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.

 שלבי ההערכה בשיטת ההשוואה לעסקאות דומות הינן:

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

 ההערכה.

 . מציאת בסיס נאות להשוואת גודלם היחסי של העסקים הדומים והעסק נשוא ההערכה.2

. חישוב מכפיל ממוצע של העסקאות הדומות והשוואת השווי של העסק נשוא ההערכה על 3

 ידי שימוש במכפיל זה.

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

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

על תחזיות העלולות להיות שנויות במחלוקת. כמו, כן, התבססות על עסקאות שמועד ביצוען 

מתקבל בשיטה זו יסתמך על מציאות סמוך למועד הערכת השווי, מבטיחה כי השווי ש

החיסרון העיקרי של  כלכלית וסביבה עסקית דומות, המשתקפות נאמנה דרך מחיר השוק.

שיטה זו הנו הקושי הקיים, בדרך כלל, למצוא עסקאות דומות, מהן ניתן יהיה לגזור את שווי 

 העסק המוערך.

 שיטת שווי שוק

ווי השוק שלה, כפי שמשתקף בבורסה במידה שהחברה נסחרת ובעלת סחירות מספקת, ש

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

 עתידיים ן זרמי מזומניםשיטת היוו

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

יש לבנות מודל  בחברות הזנק"" רך שימוש בשיטה זולהפיק מזומנים בעתיד. לצוהחברה 

אשר יחזה את תזרים המזומנים הצפוי  בעל שלשה תרחישים )פסימי, סביר ואופטימי(, פיננסי

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

לתזרים מזומנים. עבור כל תרחיש  החשבונאירווח המנת לעבור מ עלוזאת  ,תפעוליות והוניות
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יש לאמוד את ההסתברות למימושו באמצעות ההנחות הסבירות ביותר הנכונות לאותו יום 

 ובהתבסס על הנחות הנהלת החברה. 

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

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

 המימון של החברה אשר נקבע להלן:

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

 כאשר:

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

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+*(Rm-Rf) 

Rf-  .הינו שיעור הריבית חסרת הסיכון 

-  הסיכון היחסי הכרוך בהשקעה מסוימת מקדם הסיכון היחסי. מקדם זה משקף את

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

 המדד לסיכון "הסיסטמטי" של החברה.

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

מקרה של שגשוג יושפע הענף לטובה יותר מיתון יושפע הענף לרעה יותר מענפים אחרים, וב

 .מהממוצע לשינויים במצב השוק יותררגיש  העסקשווי  (, וכפועל יוצא,מענפים אחרים

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

 הריבית הריאלית חסרת הסיכון. 

 שיטת המכפיל

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

השוק לבין פרמטר חשבונאי נבחר. הפרמטרים המקובלים כוללים את הרווח הנקי, הרווח 

התפעולי, המכירות וההון העצמי. היחס הממוצע בענף בין שווי השוק לפרמטר החשבונאי 

 הרלבנטי מכונה "מכפיל".
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 שיטת השווי הנכסי

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

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

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

טה נעוץ בעובדה שהשיטה מתעלמת מפוטנציאל מנכסי העסק. החיסרון העיקרי של השי

 הרווחים הקיים בעסק מעבר לנכסים הרשומים בספרי החברה.

 הערכת שווי החזקות 

במקרים רבים במצבת הון מניות של חברות "הזנק" ניתן למצוא הטרוגניות רבה. בין הסוגים 

ות בכורה, מניות ההון העצמי עשוי להיות מורכב ממני ,, קריההונייםהשונים של המכשירים 

למשקיעים ולעובדים ומכשירים הוניים אחרים. לכל סוג של מניות  האופציכתבי  ,רגילות

זכויות שונות, לרבות, זכויות במקרים של חלוקת דיבידנד או אירועי "הנזלה" כגון: הנפקה 

 . או פירוק החברה מיזוג/מכירה ,ראשונית לציבור

 

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

 השיטות:

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

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

ופשיטת רגל. ראשונית לציבור, מכירה או מיזוג, תזרימי מזומנים מהפעילות השוטפת 

שווי  .זכויותיה הפיננסיות של החברה תינתן הסתברות אשר בו תחושבנהלכל תרחיש 

שווי זכויותיה, כאמור, בכל אחד ההחזקה של החברה הינו ממוצע משוקלל של 

 .מהתרחישים מהוון ליום החישוב

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

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

המימוש,  ומחיר ,הנזלה, להשקעה באופציות רכש, כאשר נכס הבסיס הינו שווי החברה

 של המניות בעלות קדימות Liquidation Preference -סכום ה ובכל סוג של מניות, הינ

 .בעת אירוע הנזלה בקבלת מזומן

את  ותעל פי שיטה זו, יש להקצ -( Current Value Methodשיטת הערך הנוכחי ) .ג

של  Liquidation Preference -בכורה לפי הגבוה מבין ההשווי לכל שכבה של מניות 

השכבה או שוויה, בהנחת המרה למניות רגילות. יתרת השווי, במקרה שקיים, תוקצה 

בשני מקרים: האחד, כאשר החברה עומדת  למניות הרגילות. השימוש בשיטה זו מתאים

לפני התרחשותו של אירוע הנזלה )הנפקה, רכישה/מיזוג  או פירוק החברה(, והשני כאשר 
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החברה נמצאת בשלב מוקדם וטרם התגבש ערך משמעותי למניות הרגילות בהשוואה 

 למניות הבכורה.
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 פוליפיד בע"מ  .3

 ברהתיאור פעילות הח .3.1

 2008בפברואר,  24"( הוקמה כחברה פרטית בישראל ביום פוליפיד"  -פוליפיד בע"מ )להלן 

 .2008והחלה את פעילותה במסגרת חממת קסניה בחודש אפריל, 

טכנולוגיה זו מאפשרת   ™PLEX.פוליפיד מפתחת טכנולוגית הובלת תרופות קניינית בשם

עילים על פני תקופות של מספר ימים ועד שחרור מקומי מושהה ומבוקר של מינוני תרופה י

 פוליפידמספר חודשים, תוך שמירה על מלקולת התרופה ללא פגע. הטכנולוגיה שפותחה ע"י 

מתאימה במיוחד לשימוש באינדיקציות רפואיות בהן הטיפול המקומי הקיים כיום או 

 .הסיסטמי מוגבל ביעילותו, רעיל או שניהם

תמקדו בטיפול בשברים פתוחים חמורים, שם הודגמו ה זה הניסויים הקליניים במוצר

 6-12כריתות במשך תקופת מעקב של  0% -וזיהומים  0%תוצאות בטיחות ויעילות מצוינות: 

חודשים, זאת לעומת ביקורת היסטורית של חולים בחומרה דומה אשר טופלו באותה 

זיהומים  25% -מ  התקופה באותו המרכז הרפואי שבהם ניצפתה שכיחות זיהומים של למעלה

מוצרים אחרים שנמצאים בשלבי פיתוח שונים מיועדים למניעה ו/או טיפול . כריתות 7% -ו

מקומי בזיהומים באתרי ניתוח, בזיהומים דנטליים )תחילת ניסוי קליני בתוך מספר 

 חודשים(, בתופעות דלקתיות לא זיהומיות, ובגידולים סרטניים

 הערכת שווי החזקות קסניה .3.2

 שווי פוליפידהערכת 

 17חל סיבוב גיוס הון בפוליפיד כאשר עד למועד פרסום חוות דעת זו )ה ,2015, ביוני 11ביום 

בתמורה  ממשקיעים חדשים ומבעלי מניות קיימים מיליון דולר 2.1 (, גוייסו2015באוגוסט, 

הון במקביל לחתימה על גיוס ה. דולר למניהC-2 (1.1035 )מניות בכורה  1,903,061 להנפקת

בסכום של  ,2015 - 2014במהלך השנים  לפוליפידהומרו הלוואות המירות שניתנו  כאמור,

, דולר למניה C-1 (0.8276מניות בכורה  5,495,832 -אלפי דולר )כולל ריבית שנצברה( ל 4,548

 .(אשר כאמור הונפקה בגיוס ההון C-2 -על מחיר המניה ל 25%הנחה של המשקף 
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OPM (Option Pricing Model ) -ווי פוליפיד, יישמנו את מודל העל מנת לאמוד את ש

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

 פרמטרים נוספים כפי שיוצגו להלן.

 טבלת הון המניות

שיעור מסך המניות 

באירוע הנזלה
אירוע הנזלה דילול מלא סוג מכשיר

9.1% 4,500,000 4,500,000 מניות רגילות

0.05% 22,656 22,656 *C-1 כתבי אופציה למניות בכורה

כתבי אופציה לעובדים:

14.1% 6,959,173 6,959,173 כתבי אופציה שהוענקו

-          190,827 כתבי אופציה שטרם הוענקו

23.2% 11,481,829 11,672,656 סה"כ מניות רגילות

3.8% 1,903,061 1,903,061 מניות בכורה C-2 )יוני, 2015(

11.1% 5,495,832 5,495,832 מניות בכורה C-1 )יוני, 2015(

0.2% 82,563 82,563 מניות בכורה B-1 )פברואר, 2015(

13.4% 6,605,020 6,605,020 מניות בכורה B-1 )יוני, 2014(

7.0% 3,467,706 3,467,706 מניות בכורה B-1 )נובמבר, 2013(

9.1% 4,499,997 4,499,997 מניות בכורה B-1 )דצמבר, 2012(

9.6% 4,739,629 4,739,629 B מניות בכורה

3.9% 1,910,220 1,910,220 מניות בכורה A-1 סבב 3

4.8% 2,387,775 2,387,775 מניות בכורה A-1 סבב 2

4.8% 2,387,775 2,387,775 מניות בכורה A-1 סבב 1

8.2% 4,050,000 4,050,000 A מניות בכורה

0.9% 450,000 450,000 A מניות תפעול

76.8% 37,979,577 37,979,577 סה"כ מניות בכורה

100% 49,461,406 49,652,233  סה"כ
 דולר 0.8276וש של במחיר מימ C-1אופציות למניות בכורה  22,656הוענקו לעובדת בחברה  ,בסמוך לגיוס* 

בעת  ,-1Cהואיל ועל פי הסכם תנאי כתבי האופציה למניות בכורה תקפים עד לאירוע הנזלה. , אשר יהיו למניה

, הערכתנולשווה לתוספת המימוש,  אירוע הנזלה ימומשו כתבי האופציה כאשר זכויות ההנזלה בגינם תהיינה

 .כתבי האופציה דומים במהותם הכלכלית למניות רגילות

 
 סדר קדימות חלוקת התמורה באירוע הנזלה

ריבית,  6%בתוספת  זכאים לקבל סכום השווה להשקעתם המקורית Cבכורה בעלי מניות  .1

החלוקה בין בעלי המניות המחזיקים במניות . מחושבת שנתית, הנצברת מיום השקעתם

C-1  ו- C-2  למועד תחולק בהתאם לפרופורציית הסכום )השקעה וריבית( אשר נצבר עד

 .אירוע הנזלה
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 6%בתוספת  זכאים לקבל סכום השווה להשקעתם המקורית B-1בכורה בעלי מניות  .2

החלוקה בין בעלי המניות המחזיקים . ריבית, מחושבת שנתית, הנצברת מיום השקעתם

הסכום )השקעה וריבית( מתאריכים שונים תחולק בהתאם לפרופורציית  B-1במניות 

 הנזלה.אשר נצבר עד למועד אירוע 

ריבית,  6%בתוספת  זכאים לקבל סכום השווה להשקעתם המקורית Bבכורה בעלי מניות  .3

 מחושבת שנתית, הנצברת מיום השקעתם.

 6%בתוספת  זכאים לקבל סכום השווה להשקעתם המקורית A-1 בכורהבעלי מניות  .4

 ריבית, מחושבת שנתית, הנצברת מיום השקעתם.

 6%בתוספת  כום השווה להשקעתם המקוריתזכאים לקבל ס A בכורהבעלי מניות  .5

 ריבית, מחושבת שנתית, הנצברת מיום השקעתם.

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

 :)אלפי דולר( ריכוז סכומי הזכויות העדיפות באירוע הנזלה

2,501 401 2,100 $1.103 1,903,061 11/06/2015 מניות בכורה C-2 )יוני, 2015(

5,417 869 4,548 $0.828 5,495,832 11/06/2015 מניות בכורה C-1 )יוני, 2015(

61 11 50 $0.606 82,563 19/02/2015 מניות בכורה B-1 )המרת אופציות(

5,035 1035 4,000 $0.606 6,605,020 30/06/2014 מניות בכורה B-1 )יוני, 2014(

2,736 636 2,100 $0.606 3,467,706 25/11/2013 מניות בכורה B-1 )נובמבר, 2013(

3,743 1018 2,725 $0.606 4,499,997 30/12/2012 מניות בכורה B-1 )דצמבר, 2012(

2,965 930 2,036 $0.430 4,739,629 28/12/2011 B מניות בכורה

596 196 400 $0.209 1,910,220 12/08/2011 מניות בכורה A-1 סבב 3

757 257 500 $0.209 2,387,775 01/05/2011 מניות בכורה A-1 סבב 2

782 282 500 $0.209 2,387,775 12/10/2010 מניות בכורה A-1 סבב 1

1,324 595 729 $0.180 4,050,000 16/03/2008 A מניות בכורה

81 - - $0.180 450,000 16/03/2008 A מניות תפעול

25,997 6,227 19,688 37,979,577 סה"כ

זכויות עדיפות 

באירוע הנזלה
ריבית

סכום 

השקעה
סוג מכשיר

מחיר הנפקה 

מקורי
מספר מניות תאריך הנפקה

 

 פרמטרים לחישוב שווי פוליפיד

 2015, ביוני 11 , דהיינו,גיוס ההוןמועד  מועד החישוב הינו - מועד החישוב. 

 תוספת המימוש של כל שכבת מניות הינה זכויות ההנזלה העדיפות  - תוספת המימוש

 עליה.
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  אגרות חוב של ממשלת  על התשואה לפדיון של חושבה בהתבסס -ריבית חסרת סיכון

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

 .1.12%ההנזלה. הריבית ששימשה אותנו בחישובינו הינה 

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

אינה נסחרת, קבענו את התנודתיות  שפוליפידהיות בקביעת התנודתיות הצפויה. 

 . קסניהניסיוננו כמעריכי שווי ובהיוועץ עם הנהלת ההיסטורית בהתבסס על 

 .70%סטיית התקן ששימשה אותנו בחישובינו הינה 

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

 .שנים 3פוליפיד. בעבודתנו הנחנו כי אורך החיים הינו 

 שר נאמד באמצעות חישוב איטרטיבי על ידי המשוואה א הינו שווי פוליפיד - נכס הבסיס

 : אלפי דולר() הבאה

 2,100 = {C(0)-C(7,918)}x 31.59%+ C(25,997) x 3.85%  

 

בהתאם  OPM -ים של פוליפיד בוצע על ידי יישום מודל היחישוב שווי כלל מכשיריה ההונ

 לזכויות המוקנות לכל מכשיר.

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

 :הנזלה תתקבל בעת אירוע

100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 68.4% 31.6% {C( 0 ) - C( 7,918 )} 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 32.3% 23.6% 43.5% 0.5% 0.0% 0.0% {C( 7,918 ) - C( 19,493 )} 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% {C( 19,493 ) - C( 22,458 )} 

100% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% {C( 22,458 ) - C( 24,592 )} 

100% 0.0% 5.8% 94.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% {C( 24,592 ) - C( 25,997 )} 

100% 23.2% 0.9% 8.2% 13.5% 9.6% 9.1% 7.0% 13.4% 0.2% 11.1% 3.8% {C( 25,997 )

מניות 

A בכורה

מניות 

A-1 בכורה
סה"כ

 מניות 

B בכורה

מניות 

רגילות

מניות 

תפעול

 מניות בכורה 

)2013(B-1

 מניות בכורה 

)2014(B-1

 B-1 מניות בכורה 

)המרת אופציות(

 מניות בכורה 

)2012(B-1
התמורה שתתקבל באירוע הנזלה

  C-1 מניות בכורה 

)המרת הלוואה(

 C-2 מניות בכורה 

 השקעה חדשה

 

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

 .כל סוג מניות בכל מקטע, כפי שמתואר לעיל

 ריכוז ממצאים .3.2.1

 הטבלה שלהלן מציגה את שווי החזקות קסניה בפוליפיד )אלפי דולר(:

סה"כ כמות שווי למכשיר סוג מכשיר

291 708,482 $0.410 B-1 2014 מניות בכורה

122 280,713 $0.435 B-1 2012 מניות בכורה

195 698,487 $0.280 B מניות בכורה

792 4,050,000 $0.196 A מניות בכורה

76 450,000 $0.168 מניות תפעול

1,476 6,187,682  סה"כ
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 ניתוח רגישות .3.2.2

 בסטיית התקןסניה בהתאם לשינויים הטבלה שלהן מציגה את רגישות שווי החזקות ק

 )אלפי דולר(: ובאורך החיים

4 3 2

1,316 1,138 927 60%

1,716 1,476 1,199 70%

2,124 1,817 1,468 80%

סטיית 

התקן

אורך החיים
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 שווי החזקות הנגזר מהצעה להנפקה ראשונה לציבור -תרחיש ב'  .3.2.3

בהתאם למידע שנמסר מהנהלת קסניה בסמוך למועד עריכת חוות הדעת, החליט דירקטוריון 

נכון למועד הערכת  פוליפיד לציבור בנאסד"ק.פוליפיד על בחינת אפשרות של הנפקת מניות 

. שווי 20%בשיעור של ההסתברות להצלחת ההנפקה  את הנהלת קסניההשווי, מעריכה 

אשר נקבע בגיוס ההון נשוא  C-2פוליפיד בתרחיש זה נאמד בהתאם לשווי למניית בכורה 

 למניה(. 1.103תרחיש א' בחוות דעת זו )

 1:1ות רגילות ביחס של תומרנה מניות הבכורה למני בהתרחש הנפקה ראשונה לציבור,

 ובעליהן יהיו זכאים לאותן הזכויות של בעלי המניות הרגילות. 

מהון המניות בדילול מלא  12.46% -שיעור ההחזקה של קסניה צפוי להוות כ בתרחיש זה 

(6,187,682). 

 הטבלה שלהלן מציגה את שווי החזקות קסניה בתרחיש הנפקה לציבור )אלפי דולר(:

1.103שווי למניה רגילה

6,187,682מספר מניות קסניה

6,828שווי החזקות

שווי החזקות בתרחיש הנפקה לציבור
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 םממצאי ריכוז .3.3

ב', בהתבסס על  -הטבלה שלהלן מציגה את שווי החזקות קסניה בהתאם לתרחישים א' ו

 ההסתברויות לקרות התרחישים כפי שנמסרו על ידי הנהלת קסניה )אלפי דולר(:

שווי החזקות משוקללהסתברותשווי החזקות

1,47680%1,181תרחיש א'

6,82820%1,366תרחיש ב'

 2,547סה"כ

 ניתוח רגישות .3.4

הטבלה שלהלן מציגה את רגישות שווי החזקות קסניה לשינויים בהסתברויות לקרות 

 לפי דולר(:התרחישים, כמפורט להלן )א

30%25%20%15%10%הסתברות תרחיש ב

3,0822,8142,5472,2792,011שווי החזקות משוקלל

שווי החזקות משוקלל
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 סופר פיש אינק .4
סופרפיש מפתחת טכנולוגיה לחיפוש ויזואלי המאפשרת מציאת תמונות בעלות תכנים דומים, 

וחיפוש ויזואלי  Indexingוכן אוביקטים זהים ודומים בתמונות. הטכנולוגיה מאפשרת 

מגוון עם   בתמונות ברחבי הרשת, לרבות באתרי מסחר אלקטרוני, אתרים חברתיים ואחרים.

האפליקציות לטכנולוגיה נמנים חיפוש מוצרים לצורך השוואת מחירים, חיפוש מוצרים 

לצורך רכישה או מציאת מוצרים דומים, סיווג מוצרים לקטגוריות, מציאת אנשים דומים 

המסוגל לעבד ולהחזיר תשובות חיפוש מכל רחבי  ועוד. סופרפיש מפעילה מנוע חיפוש ויזואלי

 בית: בחלקי שניה ובעלויות נמוכות.הרשת ביעילות מיר

המודלים העסקיים לחיפוש ויזואלי )כמו לחיפוש טקסטואלי( הינם: קישורים ממומנים, 

(, ושיתוף הכנסות עם שותפים כמנוע חיפוש פנימי referral feesעמלות הפניה מאתרי מסחר )

 בתוך אתרי מסחר או חיפוש גדולים.

ליקציות לטלפונים חכמים, תחת שם המותג מפתחת סופרפיש אפ 2014בנוסף, משנת 

LikeThat )בסדרת אפליקציות זו, המשתמש מצלם חפץ )רהיט, בגד, צמח, חיית מחמד ועוד .

והאפליקציה מחזירה לו חפץ דומה מרחבי האינטרנט, יחד עם מידע שימושי אודות החפץ, 

צמחים( וכן חפצים  למשל, היכן ניתן לרכוש אותו, עמוד וויקיפדיה אודותיו )למשל כמגדיר

דומים לו )רהיט או בגד באותו סגנון(. סופרפיש מתכננת להרחיב את סט האפליקציות עד 

לאיחודן כמנוע חיפוש ויזואלי גנרי וכללי. עד כה שחררה לשוק תחת סדרת אפליקציות זו את 

 האפליקציות הבאות:

likethat garden -  מדריך אינטואיטיבי לחיפוש והגדרת צמחים 

likethat decor -  חיפוש של רהיטים , כלי בית ומוצריstyling אחרים 

likethat style - חיפוש של ביגוד , הנעלה ומוצרי אופנה אחרים 

likethat pets - אפליקציה לזיהוי ומציאה של חיות מחמד לצורך אימוץ 

likethat mems - אפליקציה חברתית משעשעת לפרצופים 

שהפעילה ברשת.  window shopperת רוב הכנסותיה ממוצר ה יצרה החברה א 2014עד שנת 

 מיליון דולר 35 -למוצר בשיאו היו עשרות מיליוני משתמשים והוא הגיע להכנסות של כ

 2014בשנה. בעקבות תהליכים בשוק סרגלי הכלים ותוספי הדפדפנים שהתרחשו במהלך 

כן בעקבות פרשת פרצת ושסגרו את האפשרות להפיץ את המוצר באמצעות סרגלי כלים, ו

והיא מתמקדת  2015 , את פעילות המוצר ביוני סופר פישהאבטחה במחשבי לנובו, הפסיקה 

. פעילות זו, כיום בהשקת האפליקציות הניידות ובהמשך פיתוח מנוע החיפוש הויזואלי הגנרי

 לעת עתה, אינה מניבה הכנסות.
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פי שיטת העלות האלטרנטיבית,  של סופרפיש על שוויה הוערך ,בהעדר שיטת הערכה אחרת

לפיה נמדדות עלויות ההקמה והפיתוח של טכנולוגיית סופר פיש, תוך התייחסות לעלויות 

עלויות הקמה אלו בפיתוח נכס דומה, לו התחילה מבראשית.   אותן הייתה מוציאה יישות

 כוללות שני מרכיבים עיקריים: 

 אלגוריתמיקה של זיהוי תמונה 

  תועלת כלכלית לאפליקציית המונים.-בקנה מידה רחב בעלותהפעלת מנוע חיפוש 

 עלות פיתוח אלטרנטיבית מתבססת על הפרמטרים הבאים:

 משך זמן הפיתוח של הטכנולוגיה 

 עומק הקניין הרוחני הדרוש 

 גודל צוות הפיתוח וכישוריו 

 עלות חודשית ממוצעת לעובד 

 -בכנאמד על פי הפרמטרים הנ"ל,  ,שוויה של סופר פיש ,על פי מידע שהתקבל מהנהלת קסניה

 דולר. מיליון 8.1

ובסה"כ שווי  , נכון לתאריך המאזן,מיליון דולר 4 -כנוספה יתרת מזומנים בסך של  לשווי

 .מיליון דולר 12.1 -סופר פיש נאמד בכ
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 הערכת שווי החזקות קסניה .4.1

 טבלת הון המניות

מניות:

9.0% 956,716 956,716 מניות רגילות

10.0% 1,067,840 1,067,840 כתבי אופציה למניות רגילות

כתבי אופציה לעובדים:

1.1% 118,951 118,951 כתבי אופציה שהוענקו

- -             1,402,924 כתבי אופציה שטרם הוענקו

20.1% 2,143,507 3,546,431 סה"כ מניות רגילות 

6.7% 714,280 714,280 A מניות בכורה

0.8% 85,720 85,720 A מניות תפעול

30.0% 3,195,373 3,195,373 B מניות בכורה

25.9% 2,763,958 2,763,958 C מניות בכורה

16.5% 1,763,330 1,763,330 D מניות בכורה

79.9% 8,522,661 8,522,661 סה"כ מניות בכורה

100.0% 10,666,168 12,069,092 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

10,894,957 12,297,881 סה"כ מכשירי הון

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  ) זכאים לקבל סכום השווה להשקעתם המקורית 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

 רו רטה(.החזקתם )פ     

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

 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

10,338 10,338 $5.86 1,763,330 05/06/2013 D מניות בכורה

20,228 20,228 8,522,661 סה"כ

זכויות עדיפות 

באירוע הנזלה
סכום השקעהסוג מכשיר

מחיר הנפקה 

מקורי
מספר מניות תאריך הנפקה

 

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

 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:

 2015 ,ביוני 30מועד החישוב הינו  - מועד החישוב. 

 של כל שכבת מניות הינה זכויות ההנזלה העדיפות תוספת המימוש  -המימוש  תוספת

 עליה.

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

 .שנים 3פיש. הנהלת קסניה מסרה כי אורך החיים לאירוע הנזלה הינו 

 אגרות חוב של ממשלת  על התשואה לפדיון של חושבה בהתבסס - ת חסרת סיכוןריבי

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

 .1.01%ההנזלה. הריבית ששימשה אותנו בחישובינו הינה 

  תחלה על פי רוב, התנודתיות ההיסטורית של חברה משמשת כנקודת ה - סטיית תקן

אינה נסחרת, קבענו את התנודתיות  שסופר פישבקביעת התנודתיות הצפויה. היות 

סטיית התקן ההיסטורית בהתבסס על ניסיוננו כמעריכי שווי ובהיוועץ עם הנהלת קסניה. 

 .70%ששימשה אותנו בחישובינו הינה 

  4 רקכפי שנמסר על ידי הנהלת קסניה כמתואר בפ הינו שווי סופר פיש -נכס הבסיס 

 .אלפי דולר( 12,160)

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

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

 :וע הנזלהממקטעי התמורה שתתקבל באירתתקבל בעת 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( 10,338 )} 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

{C( 10,338 ) - C( 14,338 )} 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

{C( 14,338 ) - C( 20,228 )} 0.00% 0.00% 0.00% 89.99% 10.01%

{C( 20,228 ) - C( 27,499 )} 21.73% 17.87% 28.01% 32.39% 0.00%

{C( 27,499 ) - C( 50,510 )} 20.10% 16.53% 25.91% 29.96% 7.50%

{C( 50,510 ) - C( 53,853 )} 27.13% 22.31% 0.00% 40.44% 10.12%

{C( 53,853 ) - C( 59,522 )} 45.54% 37.46% 0.00% 0.00% 17.00%

{C( 59,522 ) - C( 63,414 )} 28.69% 23.60% 37.00% 0.00% 10.71%

{C( 63,414 ) - C( 135,403 )} 20.10% 16.53% 25.91% 29.96% 7.50%

{C( 135,403 ) - C( 187,598 )} 24.08% 0.00% 31.05% 35.89% 8.99%

{C( 187,598 ) 20.10% 16.53% 25.91% 29.96% 7.50%

התמורה שתתקבל 

באירוע הנזלה

 

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

 .כל סוג מניות בכל מקטע, כפי שמתואר לעיל

 סופר פישפרמטרים לחישוב שווי כתבי האופציה של 

  2015, ביוני 30מועד החישוב הינו מועד ההשקעה, דהיינו,  -מועד החישוב. 

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

אינה נסחרת, קבענו את התנודתיות  והחברהבקביעת התנודתיות הצפויה. היות 

ההיסטורית בהתבסס על ניסיוננו כמעריכי שווי ובהיוועץ עם הנהלת החברה. סטיית התקן 

 .70%בחישובינו הינה ששימשה אותנו 

 ס ששימשו אותנו בחישובנו הינם השווי ההוגן של מניית בכורה נכסי הבסי - נכס הבסיסB  

 , כפי שנגזר מהחישוב לעיל ומוצג בהמשך.  D -ו

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

 .שנים 3פיש. בעבודתנו הנחנו כי אורך החיים הינו 

  על התשואה לפדיון של אגרות חוב של ממשלת  חושבה בהתבסס -ריבית חסרת סיכון

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

 .1.01%ההנזלה. הריבית ששימשה אותנו בחישובינו הינה 

 ן: ללהמוצגים בטבלה  מחירי המימוש של כל אופציה 

מחיר מימוש מכשיר

$1.66 B אופציות למניות

$5.24 D אופציות למניות 
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 סיכום ממצאים

 ה ההוניים של סופר פיש )אלפי דולר(:הטבלה שלהלן מציגה את שווי מכשירי

סה"כ כמות שווי למכשיר סוג מכשיר

296 800,000 $0.3695 A מניות בכורה

1,924 3,195,373 $0.60 B מניות בכורה

1,941 2,763,958 $0.70 C מניות בכורה

7,116 1,763,330 $4.04 D מניות בכורה

676 2,143,507 $0.32 מניות רגילות

7 77,250 $0.09 B כתבי אופציות למניות בכורה

201 151,539 $1.33 D כתבי אופציה למניות בכורה

12,160 10,894,957  סה"כ

 ריכוז ממצאים .4.2

 )אלפי דולר(: הטבלה שלהלן מציגה את שווי החזקות קסניה בסופר פיש

סה"כ שווי למכשיר כמות סוג מכשיר

318 $0.445 714,280 A מניות בכורה

38 $0.445 85,720 מניות תפעול

112 $0.655 171,435 B מניות בכורה

329 $0.732 449,143 C מניות בכורה

232 $3.746 61,868 D מניות בכורה

1,028 1,482,446  סה"כ

 ניתוח רגישות .4.3

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

  במשך החיים הצפוי לאירוע הנזלה )אלפי דולר(:ושינוי 

2 3 4

994 1,093 1,171 80%

941 1,028 1,101 70%

888 963 1,027 60%

אורך החיים

סטיית 

התקן

 

 



 

 

 

 
 

 קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ
 

 2015, 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 
 
 

 6-7 על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 
 

 8-9  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
 
 

 10-23 מאוחדיםביניים  באורים לדוחות הכספיים
 
 
 

- - - - - - - - - - - -  
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 בע"מ קסניה ונצ'ר קפיטלדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 
 
 

 מבוא
 

 -)להלן מאוחדת ושותפות  (חברהה -)להלן בע"מ  קסניה ונצ'ר קפיטל סקרנו את המידע הכספי המצורף של
את הדוחות התמציתיים ו 2015 ביוני 30ליום  על המצב הכספי התמציתי המאוחד הדוח, הכולל את הקבוצה(

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

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת  - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלה ביניים
. 1970-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לאלה ת 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 ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

הלי סקירה אנליטיים ובעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נמבירורים, 
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 מחוויםמזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו 

 
 

 מסקנה
 

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

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

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

 
 
 
 
 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2015, באוגוסט 17

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 

 

 
 

  ביוני 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
       

 452  2,442  6,181  מזומנים ושווי מזומנים
 4,883  6,070  -  השקעות לזמן קצר

 631  631  631  מזומן מוגבל בשימוש
 -  87  92  בנאמנותמזומן 

 404  234  82  חייבים ויתרות חובה
       
  6,986  9,464  6,370 

       נכסים לא שוטפים
       

 48,708  52,921  48,540  השקעות בחברות פרויקט  
 900  278  1,775  הנמדדת בשווי הוגןהשקעה בשותפות 

 -  -  963  הכנסות לקבל
 71  78  63  רכוש קבוע

       
  51,341  53,277  49,679 
       
  58,327  62,741  56,049 
       
       
 
 
 

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

 
 

 

 
 

  ביוני 30ליום 
 ליום

 בדצמבר 31
  2015  2014  2014 
 מבוקר  מבוקרבלתי   
 אלפי ש"ח  
       

       התחייבויות שוטפות
       

 125  103  123  נותני שירותיםלספקים והתחייבויות ל
 889  385  937  זכאים ויתרות זכות

 476  353  764  הכנסות נדחות בגין הטבה מהמדען הראשי לזמן קצר
 251  94  458  התחייבויות להשקעה בחברות פרויקט לזמן קצר

       
  2,282  935  1,741 
       

       לא שוטפותהתחייבויות 
       

 8,672  7,503  6,104  הלוואות מהמדען הראשי לזמן ארוך
 79  177  334  הכנסות נדחות בגין הטבה מהמדען הראשי לזמן ארוך

 -  -  50  זכאים ויתרות זכות לזמן ארוך
 79  47  103  להשקעה בחברות פרויקט לזמן ארוךהתחייבויות 

       
  6,591  7,727  8,830 

       הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
       

 30,479  30,479  30,479  הון מניות 
 37,311  37,054  37,311  פרמיה על מניות

 795  795  795  כתבי אופציה
 1,068  1,292  1,090  מניותקרן בגין עסקאות תשלום מבוסס 

 (24,192)  (15,573)  (20,260)  יתרת הפסד
       
  49,415  54,047  45,461 
       

 17  32  39  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

 45,478  54,079  49,454  סה"כ הון
       
  58,327  62,741  56,049 
       
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
 
 
 
 

       2015, באוגוסט 17
 טל מניפז  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון
 ענת סגל 

 תדירקטוריו מנכ"ל
 אלי סורזון 

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

 

 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  

  
 אלפי ש"ח

 )למעט נתוני רווח )הפסד( למניה(
           
           

           הכנסות
           

 1,754  986  214  1,533  385  הראשי מהמדען מהטבה הכנסות
 176  67  -  145  15  הכנסות ממתן שירותים לחברות פרויקט

 -  335  -  170  6,243  עליית ערך השקעות, נטו
 328  307  6  314  85  הכנסות אחרות
 38  12  1  27  2  הכנסות מימון

           
  6,730  2,189  221  1,707  2,296 
           

           ועלויות הוצאות
           

 2,257  566  886  1,133  1,468  השירותים מתן עלות
 5,825  -  534  -  -  נטו השקעות, ערך ירידת

 739  -  27  118  27  אחרות הוצאות
 2,502  823  622  1,331  1,281  מימון הוצאות

           
  2,776  2,582  2,069  1,389  11,323 
           

 (9,027)  318  (1,848)  (393)  3,954   (הפסד) נקי רווח
           
 (9,027)  318  (1,848)  (393)  3,954  כולל (הפסד) נקי רווח "כסה
           

           :ל מיוחס
           

 (9,012)  318  (1,853)  (393)  3,932  החברה מניות בעלי
 (15)  -  5  -  22  שליטה מקנות שאינן זכויות

           
  3,954  (393)  (1,848)  318  (9,027) 
           

 למניה ומדולל בסיסי)הפסד( נקי רווח 
 0.13  )בש"ח( החברה מניות לבעלי המיוחס

 
(0.01)  (0.06)  0.01  (0.30) 

           
           
 
 

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

 
 
     החברה מניות לבעלי מיוחס  

  
 הון

  מניות
 על פרמיה

  מניות
 כתבי

  אופציה

 בגין קרן
 עסקאות
 תשלום
 מבוסס
  מניות

 יתרת
  "כסה  הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון

 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
                 

 2015בינואר,  1 ליום היתר
 45,478  17  45,461  (24,192)  1,068  795  37,311  30,479  )מבוקר(

        -         
 3,954  22  3,932  3,932    -  -  -   כוללרווח "כ סה

 22  -  22  -  22  -  -  -  מניות מבוסס תשלום עלות
                 

 49,454  39  49,415  (20,260)  1,090  795  37,311  30,479  2015, ביוני 30 ליום יתרה

 
 
 
     החברה מניות לבעלי מיוחס  

  
 הון

  מניות
 על פרמיה

  מניות
 כתבי

  אופציה

 בגין קרן
 עסקאות
 תשלום
 מבוסס
  מניות

 יתרת
  "כסה  הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון

 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
                 

 2014, בינואר 1 ליום היתר
 48,936  32  48,904  (15,180)  1,253  -  35,802  27,029  )מבוקר(

                 
 (393)  -  (393)  (393)  -  -  -  -   כולל הפסד"כ סה

 אופציה וכתבי מניות הנפקת
)בניכוי הוצאות הנפקה בסך 

 5,497  -  5,497  -  -  795  1,252  3,450  "ח(ש אלפי 403-כשל 
 39  -  39  -  39  -      מניות מבוסס תשלום עלות

                 
 54,079  32  54,047  (15,573)  1,292  795  37,054  30,479  2014, ביוני 30 ליום יתרה

 
 
     החברה מניות לבעלי מיוחס  

  
 הון

  מניות
 על פרמיה

  מניות
 כתבי

  אופציה

 בגין קרן
 עסקאות
 תשלום
 מבוסס
  מניות

 יתרת
  "כסה  הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון

 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
                 

 51,289  34  51,255  (18,407)  1,077  795  37,311  30,479  2015באפריל,  1 ליום יתרה
                 
 (1,848)  5  (1,853)  (1,853)  -  -  -  -   כולל הפסד"כ סה

 13  -  13  -  13  -  -  -  מניות מבוסס תשלום עלות
                 

 49,454  39  49,415  (20,260)  1,090  795  37,311  30,479  2015, ביוני 30 ליום יתרה

 
 
 

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

 
 
 
     החברה מניות לבעלי מיוחס  

  
 הון

  מניות

 פרמיה
 על

 מניות

 

 כתבי
  אופציה

 בגין קרן
 עסקאות
 תשלום
 מבוסס
  מניות

 יתרת
  "כסה  הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון

 מבוקר בלתי  
 "חש אלפי  
                 

 48,240  32  48,208  (15,891)  1,268  -  35,802  27,029  2014, באפריל 1 ליום יתרה
                 
 318  -  318  318  -  -  -  -   כולל רווח"כ סה

 אופציה וכתבי מניות הנפקת
)בניכוי הוצאות הנפקה בסך 

 1,252  3,450  אלפי ש"ח( 403 -של כ 

 

795  -  -  5,497  -  5,497 
 24  -  24  -  24  -  -  -  מניות מבוסס תשלום עלות

                 
 54,079  32  54,047  (15,573)  1,292  795  37,054  30,479  2014, ביוני 30 ליום יתרה

 
 
     החברה מניות לבעלי מיוחס  

  
 הון

  מניות
 על פרמיה

  מניות
 כתבי

  אופציה

 בגין קרן
 עסקאות
 תשלום
 מבוסס
  מניות

 יתרת
  "כסה  הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
  שליטה

 "כסה
 הון

 מבוקר  
 "חש אלפי  
                 

 48,936  32  48,904  (15,180)  1,253  -  35,802  27,029   2014בינואר,  1 ליום היתר
                 
 (9,027)  (15)  (9,012)  (9,012)  -  -  -  -   כולל הפסד"כ סה

מניות וכתבי אופציה  הנפקת
)בניכוי הוצאות הנפקה בסך 

 5,497  -  5,497  -  -  795  1,252  3,450  "ח(ש אלפי 403 -של כ 
 72  -  72  -  72  -  -  -  מניות מבוסס תשלום עלות

 -  -  -  -  (257)  -  257  -  אופציות פקיעת
                 

 45,478  17  45,461  (24,192)  1,068  795  37,311  30,479   2014, בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 
 

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

 

 

  
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

  2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
           

 (9,027)  318  (1,848)  (393)  3,954  (הפסד)נקי רווח 
הדרושות להצגת תזרימי  התאמות

 (א)מזומנים מפעילות שוטפת 
 
(4,952)  (456)  1,488  (721)  6,874 

           
 (2,153)  (403)  (360)  (849)  (998)  שוטפת לפעילות ששימשו נטו מזומנים

           
           השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

           
 (14)  (11)  -  (11)  -  קבוע רכוש רכישת
 פיננסיים נכסים)רכישת(  ממימוש תמורה

 או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים
 נטו, הפסד

 

4,884  (1,437)  -  (1,437)  (238) 
 -  (87)  (92)  (87)  (92)  נטו, מזומנים בנאמנות

 43  675  -  43  -  נטו, בשימוש מוגבל מזומן
 (4,101)  (2,455)  (280)  (2,778)  (2,117)  פרויקט בחברות השקעות

 -  -  7,309  -  7,309  תמורה ממימוש חברות פרויקט
 (1,435)  (422)  (385)  (789)  (753)  בשותפות השקעה

 -  -  (60)  -  (60)  מתן הלוואות גישור לחברות פרויקט
 350  -  60  350  60  פרויקט מחברות גישור הלוואות גביית

           
)ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים

 השקעה( לפעילות
 

9,231  (4,709)  6,552  (3,737)  (5,395) 
           

           מימון מפעילות מזומנים תזרימי
           

 (112)  -  (2,397)  (112)  (2,504)  הראשי למדען הלוואות החזר
 5,900  5,900  -  5,900  -  הון מניות ואופציות  הנפקת
 (403)  (391)  -  (403)  -  ואופציות מניות הון הנפקת הוצאות

           
ששימשו שנבעו מפעילות ) נטו מזומנים
 מימון (לפעילות

 
(2,504)  5,385  (2,397)  5,509  5,385 

           
 (2,163)  1,369  3,795  (173)  5,729  מזומנים ושווי במזומנים)ירידה(  עלייה

           
 לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 תקופהה
 

452  2,615  2,386  1,073  2,615 
           

 לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 תקופהה

 
6,181  2,442  6,181  2,442  452 

           
           
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. הבאורים
 



 מ"ר קפיטל בע'קסניה ונצ

- 9 - 

 על תזרימי המזומניםמאוחדים  דוחות

 

 

   
 החודשים שהסתיימו 6-ל

  ביוני 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

  ביוני 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

   2015  2014  2015  2014  2014 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח   
תזרימי  להצגתהתאמות הדרושות  )א(

 מזומנים מפעילות שוטפת
   

  
 

    
            
           :והפסד רווח לסעיפי התאמות 
            
 22  5  4  12  8  קבוע רכוש פחת 

 
 בגין וריבית הצמדה והפרשי שערוך

 הראשי מהמדען הלוואות
 

1,202  1,322  544  818  2,491 

 

 בחברות השקעות ירידת )עליית( ערך
ובשותפות הנמדדת בשווי  פרויקט

 הוגן

 

(6,243)  (170)  534  (335)  5,825 

 
 מניות על אופציה כתבי ירידת ערך
 פרויקט בחברת

 
-  (300)  -  (300)  (300) 

 72  24  13  39  22  מניות מבוסס תשלום עלות 
 (9)  (3)  -  (8)  (1)  בבנקים פקדונות שערוך 
 -  -  27  -  27  שיערוך הכנסות לקבל 

 
 הנמדדים פיננסיים נכסים ערך עליית

 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי
 
(1)  (17)  -  (7)  (29) 

 (1,754)  (986)  (214)  (1,533)  (385)  הראשי מהמדען מהטבה הכנסות 
            
   (5,371)  (655)  908  (784)  6,318 
           :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים 
            
 202  74  345  372  322  בחייבים ויתרות חובה )עליה( ירידה 

 
 לספקים בהתחייבויות (ירידהעלייה )

 שירותים ולנותני
 
(2)  (25)  (48)  (17)  (3) 

 446  48  283  (58)  98  )ירידה( בזכאים ויתרות זכות  עלייה 
 (98)  (45)  -  (98)  -  מראש בהכנסות ירידה 
            
   418  191  580  60  547 

 
 תקופהה במשך שהתקבלו מזומנים
 :עבור

 
         

            
 9  3  -  8  1  בבנקים פקדונותבגין  ריבית 
            
   (4,952)  (456)  1,488  (721)  6,874 

           במזומן שלא מהותיות פעולות )ב(
            

 
הכנסות נדחות בגין הטבה  זקיפת

  הראשי מהמדען
 

928  706  512  -  952 
            
 330  -  169  141  310  התחייבות להשקעה בחברות פרויקט 
            
 -  -  1,266  -  1,266  סילוק הלוואת מדען שלא במזומן 
            
 

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

 
שלושה שישה ושל  ותולתקופ 2015, ביוני 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

דוחות כספיים ביניים מאוחדים(. יש לעיין בדוחות אלה  -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ
ולשנה שהסתיימה באותו  2014בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

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

 איתעיקרי המדיניות החשבונ -: 2באור 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
 

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

 .1970-ומיידיים(, התש"ל
 

 היושמלזו ש תבעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקבי ההמדיניות החשבונאית אשר יושמ
 .בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים
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 השקעות בחברות פרויקט -: 3באור 

 
 ההרכב א.

 (מבוקר)בלתי  2015 ביוני 30  

  

 השקעה
 ממקורות
 החברה

 מימון)כולל 
  (משלים

 השקעה
 מהלוואות
 מהמדען
  (1) הראשי

 השקעה
 מתן כנגד

 - שירותים
 מניות
  (2) תפעול

 הכל סך
  השקעה

 התחייבות
  להשקעה

 שווי
  (3) הוגן

 החזקה שיעור
  בפועל

 שיעור
 החזקה

 מלא בדילול
(4) 

 %  %  "חש אלפי  
                 )*(8.3שקעות בחברות פעילות, שמקורן בהוראת מנכ"ל ה

 15.85  16.93  467  -  2,664  133  935  1,596  ביופרוטקט בע"מ 
 12.22  15.14  3,875  -  7,353  283  1,680  5,390   (3ב') אינק. סופרפיש
 12.90  14.51  1,251  -  2,215  287  1,678  250   בע"מ  אינטוויו
 22.25  22.45  7,855  -  3,319  329  1,680  1,310  (6ב')בע"מ  מדיטייט
 3.00  4.09  9,950  -  14,647  316  1,680  12,651  (  2ב') אינק. גיימפלי
 12.58  13.82  9,610  -  6,488  320  1,680  4,488   (4ב') בע"מ פוליפיד
 11.32  13.05  6,042  -  4,059  -  1,680  2,379   (7ב') נטוורקס בע"מ סאגונה
 22.43  22.61  5,273  -  1,731  366  -  1,365   (5ב')בע"מ  מדיקל ניינוקס

 27.6  29.05  894  94  94  -  -  94   בע"מ אקסימור
 18.34  16.71  1,421  -  2,173  308  1,679  186  בע"מ   מדיקל קסנוליט

 6.41  7.20  369  83  82  -  -  82  בע"מ  ריל אמ אי
 3.00  3.26  192  74  76  -  -  76  בע"מ  נטוורקס נרגון

 10.00  11.11  604  141  47  -  -  47  (8ב') "מבע רפואיות מערכות אמ פי טי
 10.00  11.36  737  169  56  -  -  56  (9)ב' אומניקס מדיקל בע"מ

                 
  29,970  12,692  2,342  45,004  561  48,540     
 
 .ההשוואה במספרי לרבות, במלואו הופחת ההוגן ששווין חברות כולל לא )*(
 השנתיים הכספיים לדוחותא' 13המניות שהתקבלו כתוצאה מהשקעת כספי הלוואות המדען הראשי להבטחת אותן הלוואות, ראה באור  עבודלש באשר (1)

 .המאוחדים
 .הנקוב ערכן תמורת למניות למימוש הניתנות אופציות כולל (2)
מבוסס על הערכת שווי חיצונית שקיבלה החברה, עם ההתאמות הנדרשות ליום הדיווח. השינויים בשווי הנאות במהלך תקופת הדיווח מוערכים  ההוגן השווי (3)

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

אופציות או לפי מסגרת מאושרת להקצאה )גם  תוכניתשימומשו כל האופציות, שנשמרו בחברה המושקעת על פי  החבהנ מחושב מלא בדילול ההחזקה שיעור (4)
 יומרו(, החברה חזיקהמ בהם ההאחרים )פרט להלוואות גישור(, שהונפקו על ידי החברה המושקעת )כולל אל ההמיריםל ניירות הערך אם טרם הוענקו(, ושכ

 .במניות
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 )המשך( השקעות בחברות פרויקט -: 3באור 
 

 (מבוקר)בלתי  2014ביוני  30  

  

 השקעה
 ממקורות
 החברה

 מימון)כולל 
  (משלים

 השקעה
 מהלוואות
 מהמדען
  (1) הראשי

 השקעה
 מתן כנגד

 - שירותים
 מניות
  (2) תפעול

 הכל סך
  השקעה

 התחייבות
  להשקעה

 שווי
  (3) הוגן

 החזקה שיעור
  בפועל

 שיעור
 החזקה

 מלא בדילול
(4) 

 %  %  "חש אלפי  
                 )*(8.3שקעות בחברות פעילות, שמקורן בהוראת מנכ"ל ה

 15.88  16.93  4,856  -  2,400  133  935  1,332  ביופרוטקט בע"מ 
 7.25  8.26  1,633  -  1,297  105  745  447  "מ בע ספייס אורתו

 12.22  15.16  14,213  -  7,353  283  1,680  5,390    אינק. סופרפיש
 21.75  22.87  1,141  -  2,215  287  1,678  250   בע"מ  אינטוויו
 23.95  27.72  5,425  -  3,319  329  1,680  1,310  בע"מ  מדיטייט
 12.52  14.09  9,884  -  12,733  316  1,680  10,737  סיסטמס בע"מ   מדיה  פלייקסט
 14.70  16.61  7,784  -  6,488  320  1,680  4,488  בע"מ  פוליפיד
 14.76  17.50  3,036  -  4,059  -  1,680  2,379  נטוורקס בע"מ  סאגונה
 38.00  37.50  2,759  -  741  366  -  375  בע"מ   מדיקל ניינוקס

 27.6  29.05  894  141  47  -  -  47   בע"מ אקסימור
 19.92  25.21  1,296  -  2,173  308  1,679  186  קסנוליט מדיקל בע"מ 

                 
  26,941  13,437  2,447  42,825  141  52,921     
 
 .ההשוואה במספרי לרבות, במלואו הופחת ההוגן ששווין חברות כולל לא )*(
 השנתיים הכספיים לדוחותא' 13המניות שהתקבלו כתוצאה מהשקעת כספי הלוואות המדען הראשי להבטחת אותן הלוואות, ראה באור  לשעבוד באשר (1)

 המאוחדים.
 .הנקוב ערכן תמורת למניות למימוש הניתנות אופציות כולל (2)
במהלך תקופת הדיווח מוערכים  ההוגןמבוסס על הערכת שווי חיצונית שקיבלה החברה, עם ההתאמות הנדרשות ליום הדיווח. השינויים בשווי  ההוגן השווי (3)

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

אופציות או לפי מסגרת מאושרת להקצאה )גם  תוכניתשימומשו כל האופציות, שנשמרו בחברה המושקעת על פי  החבהנ מחושב מלא בדילול ההחזקה שיעור (4)
 יומרו(, החברה חזיקהמ בהם ההאחרים )פרט להלוואות גישור(, שהונפקו על ידי החברה המושקעת )כולל אל ההמיריםאם טרם הוענקו(, ושכל ניירות הערך 

 .במניות
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 )המשך( השקעות בחברות פרויקט -: 3באור 

 
 )מבוקר( 2014 בדצמבר 31  

  

 השקעה
 ממקורות
 החברה

 מימון)כולל 
  (משלים

 השקעה
 מהלוואות
 מהמדען
  (1) הראשי

 השקעה
 מתן כנגד

 - שירותים
 מניות
  (2) תפעול

 הכל סך
  השקעה

התחייבות 
 להשקעה

 

  שווי
  (3) הוגן

 החזקה שיעור
  בפועל

 שיעור
 החזקה

 מלא בדילול
(4) 

 %  %  "חש אלפי  
                 
                 )*(8.3שקעות בחברות פעילות, שמקורן בהוראת מנכ"ל ה

 15.85  16.93  393  -  2,575  133  935  1,507  ביופרוטקט בע"מ 
 7.25  8.26  1,847  -  1,297  105  745  447  "מ בע ספייס אורתו

 12.22  15.14  4,099  -  7,353  283  1,680  5,390    אינק. סופרפיש
 15.51  15.61  1,291  -  2,215  287  1,678  250   בע"מ  אינטוויו
 23.95  27.71  8,105  -  3,319  329  1,680  1,310    בע"מ מדיטייט
 11.66  13.91  12,254  -  13,791  316  1,680  11,795  מדיה סיסטמס בע"מ    פלייקסט
 14.70  16.61  8,805  -  6,488  320  1,680  4,488  בע"מ  פוליפיד
 12.15  13.63  6,234  -  4,059  -  1,680  2,379  נטוורקס בע"מ  סאגונה
 38.00  37.50  2,759  -  741  366  -  375  בע"מ   מדיקל ניינוקס

 27.6  29.05  894  94  94  -  -  94  בע"מ  אקסימור
 18.34  16.71  1,466  -  2,173  308  1,679  186    בע"מ מדיקל קסנוליט

 6.41  7.20  369  124  41  -  -  41  בע"מ( סולושיינס נייקד -בע"מ )לשעבר  ריל אמ אי
 3.00  3.26  192  112  38  -  -  38   בע"מ נטוורקס נרגון

                 
  28,300  13,437  2,447  44,184  330  48,708     

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

 .א'13לשעבוד המניות שהתקבלו כתוצאה מהשקעת כספי הלוואות המדען הראשי להבטחת אותן הלוואות, ראה באור  באשר (1)
 .הנקוב ערכן תמורת למניות למימוש הניתנות אופציות כולל (2)
במהלך תקופת הדיווח מוערכים ומבוססים בין היתר על הפעילות  ההוגןמבוסס על הערכת שווי חיצונית שקיבלה החברה. השינויים בשווי  ההוגן השווי (3)

קב ההונית האחרונה שבוצעה בחברות בהן השקיעה החברה בגין הנפקת מניות או פעילות כאמור שבוצעה בסמוך למועד עריכת הדוחות הכספיים וכן מע
 רכת החברה אחר התפתחות החברה המושקעת. שוטף שעו

שימומשו כל האופציות שנשמרו בחברה המושקעת על פי תוכנית אופציות או לפי מסגרת מאושרת להקצאה )גם  החבהנ מחושב מלא בדילול ההחזקה שיעור (4)
 יומרו(, החברה חזיקהמ בהם ההחברה המושקעת )כולל אלהאחרים )פרט להלוואות גישור(, שהונפקו על ידי  ההמיריםאם טרם הוענקו(, ושכל ניירות הערך 

 .במניות
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 )המשך( השקעות בחברות פרויקט -: 3באור 
 

 מידע נוסף על החברות ב.
 

 אורתוספייס( -וספייס בע"מ )להלן תאור .1
 

החברה את מלוא  מכרה, במסגרתו באורתוספייסנחתם הסכם  2015במאי  19 ביום
 כדלקמן: באורתוספייס החזקותיה

 
 Health Pointחברת במסגרת הסכם השקעה בין אורתוספייס ובעלי מניותיה לבין

Capital " :להלן(HPC במקביל להשקעתה באורתוספייס, רכשה ,)"HPC  את החזקות
חלק מבעלי מניותיה של אורתוספייס, ובכלל זאת את מלוא החזקות החברה. בתמורה 

 "(.  התמורהאלפי דולר )להלן: " 2,152-למכירת החזקותיה באורתוספייס קיבלה החברה כ

 
לאחר פירעון את התמורה. בנאמנות  HPCבסמוך לאחר החתימה על ההסכם הפקידה 

ההלוואה למדען הראשי ושחרור השעבוד על מניות אורתוספייס המוחזקות ע"י 
-היתרה, בסך כ .מתוך התמורהאלפי דולר,  1,897-החברה סכום של כ קיבלההחברה, 

חודשים ממועד השלמת העסקה,  18אלפי דולר, תוותר בנאמנות לתקופה של  255
בעלי המניות המוכרים, בקשר עם מצגים שניתנו על השיפוי של להבטחת התחייבויות 

 כמקובל בהסכמים מסוג זה. ,ידם
 

 (טפלייקס -"מ )להלן בע סיסטמסמדיה  פלייקסט .2
 

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

קונסולות משחקים, ללא צורך בשינוי הממירים הקיימים במשחקים ברמה המתחרה 
מימשו בעלי מניות פלייקסט  2015בחודש פברואר  בבית המנוי או בתשתית הרשת.

מיליון דולר. החברה מימשה אופציות  1.3-אופציות למניות פלייקסט בסכום כולל של כ
  אלפי ש"ח(. 701-אלפי דולר )כ 178-בסכום של כ

 
, בעלי פלייקסטההסכם(, בין  -נחתם הסכם החלפת מניות )להלן  2015ביוני  2 ביום

 פלייקסט(, לפיו בעלי מניות גיימפלי -. )להלן אינק וגיימפלי, פלייקסטמניותיה של 
, כך פלייקסטממניות  100% גיימפליומזומן, ובתמורה תקבל  גיימפלייקבלו מניות של 

בדילול  גיימפלימהון מניות  3%-החברה בשיעור של כ מחזיקהשלאחר השלמת העסקה 
לוואה של החברה כלפי במסגרת ההסכם נטלה על עצמה גיימפלי את החזר ההמלא. 

הסכם ניתנו מצגים והתחייבות לשיפוי ע"י בעלי מניות ב המדען הראשי. בנוסף, 
כמקובל בהסכמים מסוג זה.  בין הצדדים להסכם נחתם הסכם בעלי מניות  פלייקסט
כולל הוראות כמקובל בהסכמים היחסיהם בקשר לאחזקותיהם בגיימפליי,  אתהמסדיר 
 מסוג זה. 



 מ"ר קפיטל בע'קסניה ונצ
 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

- 15 - 

 
 

 )המשך( השקעות בחברות פרויקט -: 3באור 
 

 (סופרפיש -. )להלן אינק סופרפיש .3
 

יצרנית נגד ות"( התביע)להלן: "ת     וייצוגי תביעות 27 בארה"ב והוגש בתקופת הדוח
כתוצאה מהתקנת שנגרם למשתמשים , לכאורה ,לנובו וסופרפיש בגין נזקהמחשבים 

 ,ככל הנראה ,הוא ותלתביע תוכנה של סופרפיש על גבי חלק ממחשבי לנובו. הרקע
פרצת אבטחה פוטנציאלית שהתגלתה בחלק ממחשבי לנובו, שעליהם בוצעה התקנה 

של סופרפיש.  סופרפיש ולנובו פעלו יחד למתן  Visual Discoveryמראש של תוכנת 
לאחר תאריך המאזן אוחדו כל התביעות לתביעה אחת במדינת  .ןימענה לעני
ים אמור להתחיל הליך גישור בין הצדדים, כחלק מההליך , ובחודשים הקרובקליפורניה
 .התביעהלהעריך את סיכויי הצלחת  סופרפישאין באפשרות בשלב זה . המשפטי

 
 (פוליפיד -בע"מ )להלן  פוליפיד .4
 

 טכנולוגיה זו  ™PLEX. פוליפיד מפתחת טכנולוגית הובלת תרופות קניינית בשם

מינוני תרופה יעילים על פני תקופות של  מאפשרת שחרור מקומי מושהה ומבוקר של
מספר ימים ועד מספר חודשים, תוך שמירה על מלקולת התרופה ללא פגע. הטכנולוגיה 
שפותחה ע"י החברה מתאימה במיוחד לשימוש באינדיקציות רפואיות בהן הטיפול 

  .המקומי הקיים כיום או הסיסטמי מוגבל ביעילותו, רעיל או שניהם
 

 4.2-השלימה פוליפיד סבב גיוס מבעלי מניות קיימים בסכום של כ 2015בחודש פברואר 
 26ביום . פוליפידבוצע בדרך של הלוואה הניתנת להמרה למניות  הגיוס .דולרמיליון 
משכה פוליפיד את טיוטת התשקיף להנפקת מניותיה ורישומן למסחר  ,2015 ,במרץ

  בארה"ב. NASDAQבבורסת ה 
וח החלה פוליפיד בסבב גיוס. במסגרת סבב הגיוס הומרה למניות הלוואה, בתקופת הד

 .כאמור לעילשניתנה לפוליפיד ע"י חלק מבעלי מניותיה 
 –סכום של כ  , במסגרת סבב הגיוס האמור,נכון למועד פרסום הדוח הושקע בפוליפיד

ן המניות מהו 12.24%החברה בשיעור של  לאחר תאריך המאזן מחזיקהמיליון דולר.  2.1
 .של פוליפיד בדילול מלא

 
 (ניינוקס -"מ )להלן בע מדיקל ניינוקס .5

 
מפתחת מכשיר חדשני לטיפול בדום נשימה חסימתי שיהיה יעיל, נוח לשימוש  ניינוקס

וללא תופעות הלוואי האופייניות למכשירי הטיפול האחרים. למיטב ידיעת החברה, 
מוצר ממוזער, נוח יותר וכן בעל  מהיותונובע  ניינוקסהיתרון של המוצר שמפתחת 

בחודש  מנגנון פעולה חדשני שאינו מצריך מערכת מסורבלת כמו בפתרונות הקיימים.
המשקיעים  השקיעו. בהתאם להסכם ההשקעה בניינוקסהושלם סבב גיוס  2015 במרץ

 מיליון דולר נוספים, לאחר 5-, עם חתימת ההסכם, ובניינוקסמיליון דולר  5סכום של 
במספר אבני דרך, כפי שפורטו בהסכם. חלקה של החברה בשלב  ניינוקסעמידת 

 , וסכום זהה בשלב השני.אלפי ש"ח( 990-)כ אלפי דולר 250הראשון של הגיוס הינו 
 

 (מדיטייט -"מ )להלן בע מדיטייט .6
 

של  הדגל מוצר. והערמונית השופכה של במחלות לטיפול מוצריםמפתחת  מדיטייט
 benign prostate) מוגדלת שפירה מערמונית הסובלים בחולים לטיפול מיועדטייט, -מדי

hyperplasia ,BPH .) 
. במסגרת סבב הגיוס השקיעו משקיעים במדיטייטהושלם סבב גיוס  2015בחודש מאי 

 .במדיטייטמיליון דולר  2סכום של 
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 )המשך( השקעות בחברות פרויקט -: 3באור 
 

 (סאגונה -בע"מ )להלן סאגונה נטוורקס  .7
 

סאגונה פיתחה מערכות אשר משפרות, מייעלות ומוזילות באופן משמעותי העברת 
תוכן עשיר )וידיאו, מוזיקה ומשחקים( על גבי רשתות סלולאריות. המערכות 
החדשניות של סאגונה, מאפשרות למפעילים סלולריים לספק תוכן עשיר לקהל רחב 

רת סלולריות ועדים לאינטגרציה בתוך רשת תקשונה מימוצרי סאגו רווחי.במודל עסקי 
, במסגרתו בסאגונהנחתם הסכם השקעה  2015בחודש פברואר  מסוג דור שלישי ואילך.

מיליון  1.2-, וחלק מבעלי מניות סאגונה, סכום של כVentures Korea Softbank השקיעה 
 .2014דולר. הסכם זה מהווה המשך לסבב הגיוס מחודש אוגוסט 

 
 (טי פי אמ -"מ )להלן בעטי פי אמ מערכות רפואיות  .8

 
 טי פי אמ מפתחת מערכת לטיפול בכאב מפרקי כרוני.

על הסכם השקעה בטי פי בשותפות חתמו השותפות והשותפים  2015בחודש ינואר 
מיליון ש"ח בטי פי אמ, מכספי  2.1-אמ. בהתאם להוראות ההסכם תשקיע השותפות כ

אלפי ש"ח, כמימון  375סכום של  השותפים בשותפות ישקיעוהמדען הראשי, ובנוסף 
לאחר ההשקעה מחזיקות החברה . אלפי ש"ח( 187.5)חלקה של החברה  משלים

 , בהתאמה, מהון המניות של טי פי אמ בדילול מלא.20%-ו 10%והשותפות בשיעור של 
 
 (אומניקס -)להלן  אומניקס מדיקל בע"מ .9

 
חדשנית לטיפול בחיידקים עמידים. בחודש אפריל  אומניקס מפתחת אנטיביוטיקה

חתמו השותפות והשותפים בשותפות על הסכם השקעה באומניקס. בהתאם  2015
מיליון ש"ח באומניקס, מכספי המדען  2.55-להוראות ההסכם תשקיע השותפות כ

 אלפי ש"ח, כמימון משלים 450הראשי, ובנוסף השותפים בשותפות ישקיעו סכום של 
. לאחר השלמת העסקה, מחזיקות החברה אלפי ש"ח( 225ל החברה )חלקה ש

 , בהתאמה, מהון המניות של אומניקס בדילול מלא.20%-ו 10%והשותפות בשיעור של 
 
 

 הלוואות מהמדען הראשי -: 4באור 
 

הודיעה החברה למדען הראשי כי אין בכוונתה לדחות את מועד פרעון  ,2015, במרץ 1ביום 
הודיעה החברה  ,2015, במרץ 1. ביום חברת סייף פיק טכנולוגיות בע"מתקבלו בגין הההלוואות ש

 רעון ההלוואות שנתקבלו בגין החברות:ילמדען הראשי על כוונתה לדחות בשנה את מועד פ
בתמורה להארכת . 2015בדצמבר,  31, וזאת עד ליום ומדיטייט , סאגונה, פוליפידסופרפיש, אינטוויו
 ., אשר יקוזזו מסכום ההלוואותאלפי ש"ח 107-חברה למדען הראשי כה ההלוואה שילמה

 
, החזירה החברה את ההלוואה 1ב'3במסגרת ההסכם למכירת מניות אורתוספייס, כאמור בביאור  

 מיליון ש"ח. 2.4-שניתנה לה ע"י המדען הראשי בגין אורתוספייס וביופרוטקט בסכום של כ
 

, נטלה על עצמה גיימפלי את 2ב'3פלייקסט, כאמור בביאור  במסגרת ההסכם להחלפת מניות 
 מיליון ש"ח. 2.2-ההלוואה שניתנה לחברה ע"י המדען הראשי בגין פלייקסט בסכום של כ

 
 א' בדוח הכספי השנתי.12למידע נוסף ראה ביאור 

  
 ביוני 30

2015 
 בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
   

 14,214  ריבית שנצברה סכומים שהתקבלו מהמדען הראשי בתוספת
   

 6,104  השווי ההוגן של ההלוואות בדוחות הכספיים
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 מכשירים פיננסיים -: 5באור 
 
 שווי הוגן .א
 

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

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

  
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן .ב

 
 2015, ביוני 30
 3רמה     
 אלפי ש"ח    

     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
     

 48,540    פרויקט בחברות השקעות
 1,775    השקעה בשותפות הנמדדת בשווי הוגן

 963    הכנסות לקבל
     

    51,278 
 

, לא היו מעברים מחוץ 2015, ביוני 30שה חודשים שהסתיימה ביום יבמהלך התקופה של ש
 .3לרמה 

 
 2014, ביוני 30
 סה"כ  3רמה   1רמה   
 ש"חאלפי   

       נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
       

 6,070  -  6,070  קרנות נאמנות
 52,921  52,921  -  פרויקט בחברות השקעות

       
  6,070  52,921  58,991 

 
, לא היו מעברים מחוץ 2014, ביוני 30במהלך התקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 .3לרמה 
 
 2014בדצמבר,  31
 סה"כ  3רמה   1רמה   
 אלפי ש"ח  

       נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
       

 4,883  -  4,883  קרנות נאמנות
 48,708  48,708  -  פרויקט בחברות השקעות

 900  900  -  השקעה בשותפות הנמדדת בשווי הוגן
       

  4,883  49,608  54,491 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 
 
 2015, ביוני 30
 3רמה   
 אלפי ש"ח  

   התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
   

 6,104  הלוואת מהמדען הראשי
 
 
 2014, ביוני 30
 3רמה   
 אלפי ש"ח  

   התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
   

 7,503  הלוואת מהמדען הראשי
   

  7,503 
 
  2014בדצמבר,  31
 3רמה   
 אלפי ש"ח  

   התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
   

 8,672  הלוואות מהמדען הראשי
 

  3בנכסים פיננסיים המסווגים לרמה  התנועה
 

  

 נכסים
 בשווי פיננסיים

 רווח דרך הוגן
 הפסד או

 אלפי ש"ח  
   

 49,608  2015בינואר,  1יתרה ליום 
   

 6,216  סך רווח כולל שהוכר ברווח או הפסד
 3,276  רכישות

 (8,575)   מימושים
 753  השקעה בשותפות

   
 51,278  2015, ביוני 30יתרה ליום 

   
 סך רווח לתקופה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף

 6,216  תקופת הדיווח
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 

  

 פיננסיים נכסים
 דרך הוגן בשווי

 רווח
 הפסד או

 אלפי ש"ח  
   

 59,106  2015באפריל,  1יתרה ליום 
   

 (561)  שהוכר ברווח או הפסד הפסדסך 
 923  רכישות

 (8,575)   מימושים
 385  השקעה בשותפות

   
 51,278  2015ביוני,  30ליום  יתרה

   
לתקופה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף  הפסדסך 

 (561)  תקופת הדיווח
   

  

 פיננסיים נכסים
 דרך הוגן בשווי
 הפסד או רווח

 אלפי ש"ח  
   

 48,572  2014בינואר,  1יתרה ליום 
   

 724  סך רווח כולל שהוכר ברווח או הפסד
 3,625  רכישות

   
 52,921  2014ביוני,  30יתרה ליום 

   
סך רווח לתקופה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף 

 724  תקופת הדיווח
 

  

 פיננסיים נכסים
 דרך הוגן בשווי

 רווח
 הפסד או

 אלפי ש"ח  
   

 49,827  2014באפריל,  1יתרה ליום 
   

 639  שהוכר ברווח או הפסדסך רווח כולל 
 2,455  רכישות

   
 52,921  2014ביוני,  30יתרה ליום 

   
סך רווח לתקופה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף 

 639  תקופת הדיווח
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 

 

  

 פיננסיים נכסים
 דרך הוגן בשווי
 הפסד או רווח

 ש"חאלפי   
   

 48,615  2014בינואר,  1יתרה ליום 
   

 (5,825)  סך הפסד שהוכר ברווח או הפסד
 5,383  רכישות 

 1,435  השקעה בשותפות
   

 49,608  2014בדצמבר,  31יתרה ליום 
   

סך הפסד לשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף 
 (5,825)  תקופת הדיווח

 
 3לרמה  ותהמסווגהתחייבויות פיננסיות ב התנועה

 

  

 התחייבויות
 בשווי ותפיננסי
 רווח דרך הוגן
 הפסד או

 אלפי ש"ח  
   

 8,672  2015בינואר,  1יתרה ליום 
   

 1,202  סך הפסד שהוכר ברווח או הפסד
 (3,770)  גריעות

   
 6,104  2015, ביוני 30יתרה ליום 

   
ברווח או הפסד בגין התחייבויות פיננסיות בשווי סך הפסד לשנה שהוכר 

 (1,202)  הוגן דרך רווח או הפסד הקיימות בסוף תקופת הדיווח
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 
 

  

 התחייבויות
 בשווי ותפיננסי
 רווח דרך הוגן
 הפסד או

 אלפי ש"ח  
   

 9,223  2015באפריל,  1יתרה ליום 
   

 544  שהוכר ברווח או הפסדסך הפסד 
 (3,663)  גריעות

   
 6,104  2015ביוני,  30יתרה ליום 

   
סך הפסד לשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין התחייבויות פיננסיות בשווי 

 (544)  הוגן דרך רווח או הפסד הקיימות בסוף תקופת הדיווח
 
 

  

 פיננסיים נכסים
 דרך הוגן בשווי
 הפסד או רווח

 אלפי ש"ח  
   

 48,572  2014בינואר,  1יתרה ליום 
   

 724  סך רווח כולל שהוכר ברווח או הפסד
 3,625  רכישות

   
 52,921  2014ביוני,  30יתרה ליום 

   
סך רווח לתקופה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף 

 724  תקופת הדיווח
 
 

  

 פיננסיים נכסים
 דרך הוגן בשווי
 הפסד או רווח

 אלפי ש"ח  
   

 49,827  2014באפריל,  1יתרה ליום 
   

 639  סך רווח כולל שהוכר ברווח או הפסד
 2,455  רכישות

   
 52,921  2014ביוני,  30יתרה ליום 

   
סך רווח לתקופה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף 

 639  תקופת הדיווח
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 5באור 
 

  

 התחייבויות
 בשווי פיננסיות

 רווח דרך הוגן
 הפסד או

 "חש אלפי  
   

 6,593  2014בינואר,  1ליום  יתרה
   
 2,191  הפסד או ברווח שהוכר הפסד סך

 (112)  גריעות
   

 8,672  2014בדצמבר,  31ליום  יתרה
   
 בשווי פיננסיות התחייבויותהפסד לשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין  סך

 (2,491)  הדיווח תקופת בסוף הקיימות הפסד או רווח דרך הוגן
 

 טכניקות הערכה ג.  
 

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

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

 

  
 ביוני 30

2015 
   

 70%  סטיית התקן
 3-4  אורך חיים של חברות הפורטפוליו

   
 

החברה מעריכה על בסיס מתמשך טווח סביר של חלופות עבור אותם נתונים משמעותיים 
שאינם ניתנים לצפייה וקובעת את השפעתם על השווי ההוגן. עליה במכפיל המכירות החזוי, 
עליה בסטיית התקן ועליה באורך החיים של חברת הפורטפוליו, יובילו לעליה בשווי ההוגן 

הלן מתואר ניתוח הרגישות לשינויים בנתונים המשמעותיים שאינם של המכשירים ההוניים. ל
 ניתנים לצפיה:

 

  
 ביוני 30

2015 
 אלפי ש"ח  
   

 2,797  התקן בסטיית 10% של גידול
 (2,834)  בסטיית התקן 10%קיטון של 

   
 2,018  גידול של שנה באורך החיים של חברת פורטפוליו

 (2,341)  חברת פורטפוליו קיטון של שנה באורך החיים של
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 בתקופת הדיווח ולאחריהאירועים  -: 6באור 
 

 הקצאת אופציות
 

, 2015במרץ,  16, החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול מיום 2015במרץ,  18 ביום
 40,000-אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל 40,000 של החברהפיתוח עסקי  יתלסמנכ"ללהעניק 

. מחיר מנות שנתיות שוות שהאופציות יבשילו בשלוש"ח ע.נ. כ"א.  1מניות רגילות של החברה בנות 
 שנים ממועד הבשלתן. 4ש"ח, לא צמוד. מועד פקיעת האופציות הינו  2המימוש של האופציות הינו 

הינו  ,שולסלמועד הענקתן, מחושב על פי נוסחת בלאק אנד  ,הערך הכלכלי התיאורטי של האופציות
 אלפי ש"ח. 27-כ
 
 

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

ד' לתקנות ניירות ערך  38החברה לא צירפה בדוח התקופתי מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 
אין בצירוף דוח כספי  , וזאת בהתאם להערכת החברה, כי1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

למשקיע הסביר, אשר אינו נכלל כבר במסגרת  מהותינפרד של החברה כדי תוספת מידע ים ביני
 הדוחות המאוחדים של החברה, וכי תוספת המידע כאמור הינה זניחה. 

 
לשותפות המאוחדת אין כל פעילות . 1הנימוקים בבסיס עמדתה בדבר זניחות המידע כאמור הם: 

כל המידע בדבר ההשקעות . 2המוחזקת באמצעותה  שווי,, בעלת ה אחתואין לה נכסים מלבד השקע
לדוחות הכספיים  3ידי השותפות ניתן במסגרת באור -ידי החברה והן על-המוחזקות הן על

לאור האמור לעיל,  בלבד. 0.46%בשותפות הוא  הזכויות שאינן מקנות שליטהחלק . 3 המאוחדים
 נפרד.ביניים בחרה החברה שלא להציג מידע כספי 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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