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  בע"מ ביוטכנולוגיהכלל תעשיות 

רעו בעסקי כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") בכל ישינויים וחידושים מהותיים אשר א
  י עניין שיש לתארו בדוח התקופת

 יובא פירוט , להלן1970-א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל39לפי תקנה 
המהותיים מאד, אשר אירעו בעסקי החברה ביחס לאלו אשר פורטו בפרק א'  החידושים או השינויים

-2017 :(מס' אסמכתא 2017במרס  30, אשר פורסם ביום 2016בדצמבר  31לדוח התקופתי ליום 
 )2017-01-029386(מס' אסמכתא:  2017באפריל  2, כפי שתוקן בדיווח מיידי מיום )01-028414

(מס'  2017במאי  14אשר פורסם ביום  2017במרס,  31בדוח הרבעוני ליום ו ")הדוח התקופתי("
 להם שניתנה תהא המשמעות למונחים שלהלן. ")הדוח הרבעוני(" )2017-01-040069 :אסמכתא

  אחרת. צוין במפורש אם אלאבדוח התקופתי, 

תיאור עסקי החברה  -א' פרק  יםנמצא יםכי בפני הקורא הנחה, מתוך פרק זה של הדוח הרבעוני נערך
  . בדוח הרבעוני בדוח התקופתי שפרסמה החברה והעדכונים הרבעוניים שפרסמה החברה

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו – לדוח התקופתי 4סעיף  .1

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את הגדלת ההון הרשום של  2017במאי  15ביום  .1.1
ש"ח,  1,900,000מיליון מניות כך שהון המניות הרשום של החברה יעמוד על  30 - החברה ב
ש"ח ערך נקוב כל אחת.  0.01מניות רגילות רשומות על שם, בנות  190,000,000 - מחולק ל

(מס' אסמכתא:  2017במאי  1ם מיידיים של החברה מהימים לפרטים נוספים ראו דיווחי
 ).2017-01-040486(מס' אסמכתא:  2017במאי  15 -) ו2017-01-036529

כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים  6,720,000הקצתה החברה  2017במאי  16ביום  .1.2
נוספים של  נושאי משרה ועובדים 4 - למימוש למניה רגילה כל אחד, למנכ"ל החברה וכן ל
-2017(מס' אסמכתא:  2017במרס  30החברה, הכל כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום 

(מס'  2017במאי  16). לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 01-028591
 ).2017-01-041326אסמכתא: 

סכם התקשרה החברה עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ("מיטב דש") בה 2017ביולי  11ביום  .1.3
 6,758,583מיליון ש"ח, תנפיק החברה למיטב דש  25 - הקצאה פרטית לפיו בתמורה לכ

כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים להמרה למניות החברה.  4,460,665 -מניות ו
-2017-01(מס' אסמכתא:  2017ביולי  11לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

059506.( 

הקצתה החברה את כלל המניות וכתבי האופציות האמורים בתמורה  2017ביולי  12ביום 
 מיליון ש"ח. 25 -לסך של כ

 השקעות – לדוח התקופתי 17סעיף  .2

 1.1סעיף ראו  2017של שנת  השנילפרטים אודות השקעות שביצעה החברה במהלך הרבעון 
   .2017ביוני  30ליום הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  לדוח

 גמידה סל בע"מ ("גמידה סל") –לדוח התקופתי  25סעיף  .3

 הון אנושי -25.12סעיף  .3.1

דיווחה החברה כי גמידה סל הודיעה על מינויים של דירקטורים חדשים.  2017ביוני  5ביום 
-2017-01(מס' אסמכתא:  2017ביוני  5לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

047299.( 

 (מימון) 25.15גמידה סל) וסעיף (השקעות בהון  25.2סעיף  .3.2

מיליון דולר. את  40 - השלימה גמידה סל סבב השקעה בהיקף של כ 2017ביולי  9ביום 
 Novartisואליה הצטרפו חברת התרופות  Shavit Capital Fundההשקעה הובילה 

 IHCV ,Israel Biotech Fund ,VMS Investment Groupומשקיעים נוספים, בהם 
יעים"). בתמורה להשקעה הוקצו למשקיעים מניות בכורה ("המניות והחברה ("המשק

מיליון דולר (לפני הכסף) לגמידה סל. חלקה של החברה מתוך  120המוקצות") לפי שווי של 
המניות המוקצות מקנות, בין היתר, הגנות שווי/אנטי דילול, מיליון דולר.  1.5ההשקעה הינו 

הוגדרו בהסכמי ההשקעה וכן זכות למינוי דירקטור זכות קדימה בקרות אירועים מסוימים ש
נוסף לדירקטוריון גמידה סל. כמו כן, חלק מהמשקיעים החדשים קיבלו זכות למינוי משקיף 

  לדירקטוריון גמידה סל.

ממספר  60%אופציות לרכישת מניות בכורה בכמות המהווה  כמו כן, הוקצו למשקיעים
מהמחיר למניה  120%המניות המוקצות ("האופציות"). מחיר המימוש של האופציות הינו 

ששילמו המשקיעים במועד השלמת העסקה. האופציות ניתנות למימוש במהלך תקופה של 
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  שנים. 5עד 

  בדילול מלא).  14% -ל (כמגמידה ס 18% - עם השלמת ההשקעה מחזיקה החברה בכ

(מס' אסמכתא:  2017ביוני  19לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 
  ).2017-01-058747(מס' אסמכתא:  2017ביולי  10) ומיום 2017-01-050950

 מוצרים נוספים – 25.5.2סעיף  .3.3

במסגרת ניסוי  הודיעה גמידה סל כי בוצעה השתלה בחולה ראשון 2017באוגוסט  14ביום  .3.3.1
) severe aplastic anemiaבחולים עם אנמיה אפלסטית חמורה ( Phase I/IIקליני 

), hypoplastic myelodysplastic syndromes ,MDSומחלות מיאלודיספלסטיות (
 .U.S -מ Richard W. Childs. יוזם הניסוי והחוקר הראשי הינו ד"ר CordInבאמצעות 

National Heart, Lung and Blood Institute לפרטים נוספים אודות הניסוי ראו דיווח .
 ).2017-01-083187(מס' אסמכתא:  2017באוגוסט  15מיידי של החברה מיום 

בממאירויות  NK Cellsבמוצר המבוסס על  Phase I/IIלהערכת גמידה סל, ניסוי קליני  .3.3.2
  .2017של שנת  המחצית השנייההמטולוגיות יחל במהלך 

סל בדבר מועד תחילת הניסוי הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק  הערכות גמידה
, המבוסס על האינפורמציה הקיימת אצל גמידה סל נכון למועד 1969- ניירות ערך, התשכ"ח

זה, לרבות הערכת גמידה סל את הפיתוח שלה וניסיונה בניסויים שנערכו עד כה. הערכות 
, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן

הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים בתכנית העבודה של גמידה סל, 
שינויים בשווקי המטרה, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות, התפתחות ושינויים ברגולציה ו/או 

ניים ובפיתוח תרופות התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ניסויים קלי
  ובמסחורן. 

 מענקי רשות החדשנות – 25.10.3סעיף  .3.4

הודיעה גמידה סל כי אושרה בקשתה למענק ממשלתי מרשות  2017ביולי  20ביום  .3.4.1
סל לצורך  מיליון דולר ("המענק"). המענק ישמש את גמידה 3.5החדשנות בסך של עד 

במוצר  Phase IIIתמיכה בהמשך פיתוח מוצריה, לרבות לצורך השלמת הניסוי הקליני 
לטיפול באנמיה חרמשית  CordIn, להמשך פיתוח NiCordהעיקרי של גמידה סל, 

  .NKותלסמיה וכן לקידום טכנולוגיית תאי 

קבלת המענק והשבתו, כפופה לעמידה בהוראות החוק לעידוד מחקר פיתוח וחדשנות 
  , וכן לכללים ולנהלים מכוחו. 1984- טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד

-2017(מס' אסמכתא:  2017ביולי  23לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
01-063013.(  

ת החדשנות יה, השבת מענקי רשולהערכת גמידה סל בהתבסס על תחזית הכנסות .3.4.2
 . 2024ותסתיים בשנת  2020נת שקיבלה גמידה סל תחל מש

  

 מדיוונד בע"מ ("מדיוונד") –לדוח התקופתי  26סעיף  .4

 הון אנושי  -12.26סעיף  .4.1

הסתיימה כהונתם של ארבעה מתוך ששת הדירקטורים המכהנים  2017בחודש יוני 
. לפרטים נוספים ראו דיווח ומונו ארבעה דירקטורים חדשים במקומם בדירקטוריון מדיוונד

 ).2017-01-041938(מס' אסמכתא:  2017במאי  18מיום מיידי של החברה 

(הסכם  NexoBridהסכם פיתוח ייצור ורכישה של  -הסכמים מהותיים - 19.1.26סעיף  .4.2
BARDA( 

רפואי - כי הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביו דיווחה מדיוונד 2017ביולי  19ביום 
") הגדילה את החוזה הקיים עמה ומימשה אופציה למימון פעילויות BARDAמתקדם ("

על פי החוזה  לטיפול בכוויות ("החוזה המעודכן"). NexoBrid - מחקר ופיתוח נוספות ב
 NexoBridל הגדילה את ההתחייבות למימון פעילויות מחקר ופיתוח ש BARDAהמעודכן, 

מיליון  10מיליון דולר ושמרה על אופציה בהיקף של עד  56 -מיליון דולר נוספים לכ 32 - ב
על התחייבות  BARDA. בנוסף, שמרה NexoBridדולר למימון פיתוח התוויות נוספות של 

לשימוש  FDAמיליון דולר, בכפוף לקבלת אישור  16בהיקף של  NexoBridלרכישת 
) ו/או אישור לשיווק וכן על אופציה להצטיידות Emergency Use Authorizationבחירום (
מיליון דולר. סך המימון ללא דילול תחת החוזה  50בהיקף של עד  NexoBrid - נוספת ב

את כל  BARDAמיליון דולר. על פי החוזה המעודכן, מממנת  132המעודכן מסתכם בעד 
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לטיפול  NexoBridת אישור לשיווק פעילויות הפיתוח הדרושות לצורך הגשת בקשה לקבל
בילדים שמבוצע ברחבי אירופה  3בכוויות בארה"ב, ובנוסף תממן כעת גם את ניסוי שלב 

  ובישראל ואת הרחבתו למרכזי כוויות בארה"ב המטפלים בילדים.

(מס' אסמכתא:  2017ביוני  25לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 
  ).2017-01-062476(מס' אסמכתא:  2017ביולי  20ומיום ) 2017-01-064467

 (מחקר ופיתוח) 26.10(מוצרים) וסעיף  26.5סעיף  .4.3

המשך לניסוי הניסוי החולים ל 38הושלם גיוס דיווחה מדיוונד כי  2017באוגוסט  3ביום 
Phase II תרופת הב- EscharEx  להציג תוצאות ראשוניות של ניסוי וכי היא צפויה

, FDA -כמו כן, דיווחה מדיוונד כי בכפוף לאישור ה. 2017ילת חודש ספטמבר בתחההמשך 
במחצית הראשונה של שנת  EscharEx - ב Phase IIIבכוונתה להתחיל בניסוי קליני 

2018.   

, מסרה מדיוונד כי BARDAבנוסף ובהמשך לאמור לעיל בדבר הרחבת ההסכם עם 
 Phase IIIפרוטוקול ניסוי  FDA - , הגישה מדיוונד לFDA - בהמשך להבנות עם ה

") להרחבת הניסוי המבוצע היום באירופה לטיפול בהטריית כוויות בילדים הניסוי("
וכי היא פועלת להוספת מרכזי כוויות בארה"ב המטפלים בילדים,  NexoBridבאמצעות 

  וזאת בנוסף למרכזי הכוויות האירופאים המגייסים כעת חולים לניסוי.

-2017(מס' אסמכתא:  2017באוגוסט  6ו דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים רא
01-067354.(  

 

  

 *         *          *  

  

  

  

  





  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ                                    2017לרבעון השני של שנת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

 

 

- 1 - 

  2017 ביוני 30ביום  שהסתייםהשני לרבעון דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  –פרק ב 

הבלתי  ביניים) מתכבד להגיש את סקירת הדירקטוריון לדוחות הכספיים "החברה"דירקטוריון כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (

  )."הדוח"תקופת -ו "הכספיים"הדוחות ( 2017 ביוני 30ביום  מהשהסתיי 2017 תשל שנ למחצית הראשונהמבוקרים 

דוח הדירקטוריון לתקופת הדוח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה בתקופת הדוח. הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות 

. היקפו של דוח זה הינו מצומצם והוא נערך מתוך הנחה שבידי המעיין בו, מצוי גם 1970-"לערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש

לשנה  ודוח הדירקטוריון ), לרבות הדוחות הכספייםתקופתי"ה דוחה"( 2016 בדצמבר 31ליום הדוח התקופתי של החברה 

  .באותו מועד שהסתיימה

  למונחים שלהלן תהא המשמעות שניתנה להם בדוח התקופתי, אלא אם צוין במפורש אחרת. 

. ")הדוחות הכספיים(" הנתונים הכספיים בסקירה זו הינם במיליוני ש"ח ומתייחסים לדוחות המאוחדים של החברה וחברות הבת

מחזיקה החברה בשיעור כלשהו מהון מניותיהן רטפוליו, בהן והפפעילותה של החברה מתבצעת באמצעות החברה ובאמצעות חברות 

תוצאות החברה המוצגות בדוח הדירקטוריון  ").הקבוצה, יחד: "רטפוליווהפ(החברה וחברות  ןאו שהיא בעלת אופציות למניותיה

   מתייחסות לחלק של בעלי המניות של החברה בתוצאות, אלא אם נאמר אחרת.

  תיאור החברה ותחום הפעילות

וזאת באמצעות  בתחום מדעי החיים והטכנולוגיה הרפואיתמחקר ופיתוח של השקעה בחברות פעילות אחד החברה פועלת בתחום 

בהתאם, . כל אחת מחברות הפורטפוליו נמצאת בשלבי פיתוח שונים של מוצריה. השקעה בחברות ותמיכה ניהולית בהן לאורך זמן

ונה ותזרימי המזומנים שלה, מושפעים, בין היתר ממצבן העסקי של החברות מצבה העסקי של החברה, תוצאות פעולותיה, ה

  העיקריות המוחזקות על ידה, מתוצאות פעולותיהן, תזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן. 

טבע תעשיות  ,)48.6%-כ") (כת"שתעשיות בע"מ ("הינם כלל  ,נכון למועד פרסום הדוח, של החברהבעלי המניות העיקריים 

  .)5.3%-ומיטב דש (כ )7.2%-(כ"מ בע החזקות לפידות ילין, )15.9%- כ") (טבעפרמצבטיות בע"מ ("

ושימור ו/או הגדלת החזקותיה, תוך כדי הפעלת אמות מידה  החברה מייעדת את האמצעים הנזילים שיש בידיה להרחבת עסקיה

  כלכליות עסקיות וגמישות בקבלת ההחלטות, בצד מינוף השקעותיה על ידי צירוף שותפים בחברות המוחזקות.  

  ים:בדרך להגשמת חזון החברה, ביחד עם העשייה היומיומית בהשקעות וניהולן, עלינו למצוא דרך להיענות לאתגרים רבים נוספ

הצורך להתמודד עם הסטטיסטיקה של קצוות בין כישלונות להצלחות בניסויים קליניים, הסיכון הגבוה והתמורה הגבוהה  •

  במקרה של הצלחה ופרקי הזמן הארוכים בתעשייה, מתוך כוונה לווסת נכונה את יצירת הערך. 

ן שימת לב למחסור הקיים בישראל לאמצעים למימונחשיבות ניהול תזרים המזומנים של החברה ושל חברות הפורטפוליו, תוך  •

  . של החברות בתחום מדעי החיים

  חשיבות באיתור מגמות בתעשייה הבינלאומית, הרחבת שותפויות עסקיות ואסטרטגיות וזיהוי שינויים בסביבה הרגולטורית.  •

  טפוליורתיאור חברות הפו

המוצר המוביל של כל אחת מחברות הפורטפוליו של החברה למועד המתאר את שלבי הפיתוח השונים בהם נמצא להלן תרשים 

  : 1פרסום הדוח

  

                                                 
על רקע הודעתה של אברהם . ")אברהם(" פארמסוטיקלס בע"מ בחברת אברהם גם, החברה מחזיקה להלןחברות המצויינות בתרשים לבנוסף     1

 בדוח התקופתי) 1.4.4.9לא הושג באופן מובהק סטטיסטי (כמפורט בסעיף  Phase IIbהיעד העיקרי של ניסוי  לפיה 2016מחודש ספטמבר 
  . להלן לאור אי הודאות לגבי המשך הניסויים הקליניים במוצריה, נגרעה אברהם מהתרשיםו
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 שלו המזומנים ותזרימי העצמי הונו, פעולותיו תוצאות, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .1

  תיאור הפעילות בתקופת הדוח .1.1

  בתקופת הדוח פעילותה של החברה התמקדה במטרות הבאות:

בעלות פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר, מבין חברות הפורטפוליו, אשר בהן מעוניינת החברה  זיהוי החברות •

משאביה הניהוליים והכספיים, וזאת בשים לב לצרכי את מרבית  בהןלהשקיע ולהתמקד בשנים הקרובות 

 החברה. והמזומנים של חברות הפורטפוליו 

מימון פעילות העסקי והפיתוח , פעילות הוהמיקוד המדעי תמיכה ניהולית אקטיבית בגיבוש האסטרטגיה העסקית •

 של חברות הפורטפוליו בעלות פוטנציאל גבוה להשאת ערך.

 בעלותזיהתה כחברות  לאחברה השקעותיה של החברה, בדגש על השקעות אשר הבחינת הזדמנויות למימוש  •

 . השקעות בשווי גבוההזדמנויות שוק למימוש  ניצולעל  כןוהפוטנציאל הגבוה ביותר לצמיחה 

 . לטכנולוגיות מובילותהגברת הנגישות וכן  הבינלאומיתעסקי והמדעי עם קהילת הביוטכנולוגיה החיזוק הקשר  •

לצורך השקעה בהן והרחבת הפורטפוליו של החברה. נכון למועד זה,  טכנולוגיות חדשותבחינת השקעות ב •

 .אלה טכנולוגיותמ חלק בבחינתהחברה ממשיכה 

  ומימון רכישות, , מיזוגיםמימושים, השקעות

   .Vedantraבחברת  דולרמיליון  1.8של  בתקופת הדוח השקיעה החברה סך •

 .Neon-ב מיליון דולר 70- סך של כ במקביל להשקעות החברה, הושקעו במהלך תקופת הדוח •

) בגמידה סל לרבות כל הזכויות 5.02% - את מלוא אחזקותיה של טבע (כ, רכשה החברה 2017 מרסבחודש  •

. בתמורה למניות 24% -החברה את אחזקותיה בגמידה סל לכ הגדילההנלוות להן. בעקבות רכישת המניות 

. מספר המניות נקבע על פי ממוצע מחירי החברהשל רגילות מניות  6,010,961החברה לטבע  הנפיקההנרכשות, 

המחיר על  20%פרמיה של סחר סביב מועד החתימה, בתוספת ימי המ 10 -הסגירה של מניות החברה בבורסה ב

 2017במרס  5דיווחים מיידיים של החברה מיום  ראולפרטים נוספים  ש"ח למניה. 3.7 - האמור, היינו סך של כ

במרס  23), מיום 2017-01-020956(מס' אסמכתא:  2017במרס  14), מיום 2017-01-021330(מס' אסמכתא: 

), 2017-01-027013(מס' אסמכתא:  2017במרס  29) ומיום 2017-01-024046(מס' אסמכתא:  2017

 המובאים בדוח זה בדרך של הפניה. 

בסיס  מהווה הרכישהשל מיזוג.  בדרך .Ataxion Incבהסכם לרכישת   Lucהתקשרה 2017 רסמ בחודש •

 חברה ויצירת העסקי הפיתוח ויכולות המדעי הצוות חיזוק, Lucידי - להרחבה של מגוון התרופות המפותחות על

 Novartis Institutes( ואסטרטגית פיננסית בה יתמכו אשר, לחברה נוסף, משמעותיים מניות בעלי עם יותר חזקה

for Biomedical Research, Saniona ,Atlas Venture Fund .(כ החברה החזיקההרכישה  השלמת עם - 

הגישה בקשת  Novartis כילה  הודיעה  Lucדיווחה החברה כי 2017בחודש אוגוסט הממוזגת.  חברהמה 20%

Investigational New Drug  ובכך הושגה אבן דרך במסגרת הסכם הרישיון עימה. בעקבות השגת אבן הדרך

שיעור  בתרופה. phase Iהחלה בניסוי קליני  Novartis-מיליון דולר ו 15תשלום בסך של  Lucכאמור, קיבלה 

באופן שגוזר שווי , Novartisעם השגת אבן דרך תחת ההסכם עם  24% -לכ  עלה Luc -אחזקתה של החברה ב

 2017 במרס 6 מהימיםהחברה  של יםמיידי יםדיווח ראו נוספים לפרטיםמיליון דולר לחברה הממוזגת.  75 -של כ

 בדוח יםהמובא בהתאמה), ,067342 -2017-01 -ו 021582 -2017-01 :ותאסמכתא' מס( 2017 באוגוסט 6 - ו

כם בדרך של הסאלפי דולר  500 שלסך Luc -ב החברה השקיעה, 2017בחודש מאי  .הפניה של בדרך זה

 .המצורף לדוח זה הכספי בדוחג' 5 ביאור ראה נוספים לפרטים), SAFEעתידית של מניות ( לרכישה

לפידות ניהול קרנות - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ ועם ילין-ילין עם החברה התקשרה 2017 באפריל 9 ביום •

 מניות לפידות-לילין החברה תנפיק לפיו, פרטית הקצאה בהסכם ")לפידות-יליןנאמנות בע"מ (יחדיו יקראו להלן: "

. בנוסף, ביום מיליון ש"ח 20 -בתמורה להשקעה של כ למניות להמרה הניתנים, למסחר רשומים לא אופציה וכתבי

בהסכם הקצאה פרטית לפיו תנפיק  גופים מוסדיים, 4, מתוכם גופים 6התקשרה החברה עם  2017באפריל  12

בתמורה להשקעה  החברה לגופים אלו מניות וכתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים להמרה למניות החברה

הקצתה החברה את כלל המניות וכתבי האופציה האמורים בתמורה  2017באפריל  25ביום . מיליון ש"ח 5 - של כ

וילין  7.5% -ה האמורה עלו החזקותיה של ילין לפידות בחברה לכמיליון ש"ח. בעקבות ההקצא 25 -לסך של כ

 באפריל 9 מהימיםהחברה  שללפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים  בעלת עניין בחברה.החלה להיות  לפידות

, בהתאמה), המובאים 2017-01-039948-ו 2017-01-032254: ות(מס' אסמכתא 2017באפריל  12 -ו 2017

 ההפניה.בדוח זה על דרך 
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לפרטים נוספים ראו  .ח"ש מיליון 20.7- כ גייסה במסגרתה לציבור הנפקה ביוקנסל השלימה, 2017 אפריל בחודש •

-ו 2017-01-027103: ות(מס' אסמכתא 2017באפריל  6 -ו 2017 במרס 29 מהימיםהחברה  שלדיווחים מיידיים 

  , בהתאמה), המובאים בדוח זה על דרך ההפניה.2017-01-031303

מיליון דולר. את ההשקעה הובילה  40-הודיעה גמידה סל כי הושלם סבב השקעה בהיקף של כ, 2017 יוליבחודש  •

מיליון דולר לפני הכסף. חלקה של  120קרן השקעות יחד עם משקיעים נוספים, וזאת לפי שווי לגמידה סל של 

 ביוני 19 מהימים החברה שלם מיידיים לפרטים נוספים ראו דיווחימיליון דולר.  1.5החברה מתוך ההשקעה הינו 

, בהתאמה), המובאים בדוח 2017-01-058747-ו 2017-01-050950: ות(מס' אסמכתא 2017 ביולי 10 -ו 2017

  זה על דרך ההפניה.

כי אושרה בקשתה למענק ממשלתי מרשות החדשנות במשרד הכלכלה הודיעה גמידה סל כי  2017בחודש יולי  •

ישמש את גמידה סל לצורך תמיכה בהמשך פיתוח מוצריה, לרבות מיליון דולר אשר  3.5, בסך של עד והתעשייה

 מיידי לפרטים נוספים ראו דיווח .Cordin-ולהמשך פיתוח ה Nicord-ב Phase III לצורך השלמת הניסוי הקליני

 .על דרך ההפניה בדוח זה ), המובא2017-01-063013(מס' אסמכתא:  2017ביולי  23 יוםהחברה מ של

) הגדילה BARDA( רפואי מתקדם- הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביוהודיעה מדיוונד כי  2017בחודש יולי  •

מימשה אופציה למימון פעילויות מחקר ופיתוח  BARDAמיליון דולר.  132לסכום כולל של עד את החוזה עמה 

הגדילה את ההתחייבות  , בין השאר,BARDAן, על פי החוזה המעודכלטיפול בכוויות.  NexoBrid-ב נוספות

לפרטים נוספים ראו . מיליון דולר 56-מיליון דולר נוספים לכ 32-ב NexoBridשל  למימון פעילויות מחקר ופיתוח

בדוח זה על דרך  ), המובא2017-01-062476(מס' אסמכתא:  2017ביולי  20 יוםהחברה מ שלדיווח מיידי 

 .ההפניה

, פרטית הקצאה בהסכם") מיטב דש(" "מבע ופנסיה גמל דש מיטב עם החברה התקשרה 2017 ביולי 11 ביום •

בתמורה  למניות להמרה הניתנים, למסחר רשומים לא אופציה וכתבי מניותלמיטב דש  החברה תנפיק לפיו

הקצתה החברה את כלל המניות וכתבי האופציות האמורים  2017ביולי  12ביום מיליון ש"ח.  25 -להשקעה של כ

ומיטב  5.3%- לכ -מיליון ש"ח. בעקבות ההקצאה עלו החזקותיה של מיטב דש בחברה לכ 25 -בתמורה לסך של כ

(מס'  2017 ביולי 11 יוםהחברה מ שללפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  דש החלה להיות בעלת עניין בחברה.

 .), המובא בדוח זה על דרך ההפניה2017-01-059506אסמכתא: 
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 ניתוח התוצאות הכספיות .1.2

 ניתוח המצב הכספי .1.2.1

    
 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף שינוי 31/12/2016  30/06/2017 ₪מיליוני 

 נכסים שוטפים:
     

נכסים כספיים נזילים (מזומנים, 
 פקדונות ואג"ח)

111.4  171.0  )59.6(  
בהקצאה  בעיקר מימון פעילות שוטפת וגריעת ביוקנסל מהאיחוד בקיזוז גיוס הון

  הפרטית

    )3.5(  20.4  16.9  אחרים

 
128.3  191.4  )63.1(    

  נכסים שאינם שוטפים:
 

  

  52.2  66.3  118.5 השקעות בחברות כלולות
 Luc-מגידול עקב יציאה מאיחוד ביוקנסל והפיכתה לחברה כלולה, בנוסף, רווחי אקוויטי 

  עמידה באבן דרךכתוצאה מ

  שער חליפין ירידה בירידה בהשקעות דולריות כתוצאה מ  )4.8(  49.2  44.4  נכסים פיננסים זמינים למכירה

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך 
  רוו"ה

  ירידה בהשקעות דולריות כתוצאה מירידה בשער חליפין   )4.5(  49.3  44.8

  )104.5(  741.5  637.0 נכסים בלתי מוחשיים
עקב גריעת נכס בלתי מוחשי בביוקנסל (יציאה מאיחוד והפיכתה לחברה  בעיקר קיטון

  מדיוונד של מוחשי בלתי נכס עלשל הדולר  שער חליפיןב הירידה השפעתו כלולה)

    )3.1(  21.0  17.9  אחרים

  862.6  927.3  )64.7(    

    )127.8(  1,118.7  990.9  סך נכסים

   התחייבויות  והון
 

  

  ויציאה מאיחוד ביוקנסלשער חליפין ירידה ב  )25.4(  68.3  42.9 התחייבויות שוטפות:

  התחייבויות שאינן שוטפות: 
 

  

    )4.3(  78.3  74.0 התחייבויות לבעלי עניין

  ליפיןחבשער  קיטון של התחייבויות דולריות כתוצאה מירידהבעיקר   )23.5(  219.6  196.1  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

    )27.8(  297.9  270.1  שוטפות סך התחייבויות שאינן

    )53.2(  366.2  313.0  סה"כ התחייבויות

   )74.6( 752.5 677.9 סך הון

    )127.8(  1,118.7  990.9 סך התחייבויות והון
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 בתקופת הדוחניתוח התוצאות  .1.2.2

    ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום  שישה 

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 2015 2016 2017  

         תרומה להפסד מחברות פורטפוליו:

  1.4.1 סעיף ראו )2.1(  )5.3(  )7.1( סל-גמידה

  1.4.2 סעיף ראו )12.1( )13.7( )6.9( מדיוונד

 1.4.3 סעיף ראו )9.3(  1.5 )13.5( קיורטק

  1.4.4 סעיף ראו )29.8(  )18.5(  )14.5( חברות מוחזקות נוספות

  )53.3(  )36.0(  )42.0( פורטפוליותרומה להפסד מחברות סה"כ  

ערך מכשירים ברווח (הפסד) ממימוש נכסים, התאמת ערך נכסים ושינוי 
פיננסיים נגזרים והשקעות ושינוי בערך מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות 

 בחברות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
28.4 )10.7(  14.7   

  )1.5( )12.8( )7.8( הכנסות (הוצאות) ניהול ומימון

  0.4 )0.2( )0.9( )מיסים על הכנסההטבת מס (

  )39.7( )59.7( )22.3( חלק בעלי המניות בהפסד

  )0.29( )0.44( )0.16( הפסד בסיסי ובדילול מלא למניה בש"ח
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   ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום  שלושה 

 בסעיףהסבר לשינויים העיקריים  2015 2016 2017  

         תרומה להפסד מחברות פורטפוליו:

  1.4.1ראו סעיף  1.5  )2.2(  )3.3( סל-גמידה

  1.4.2ראו סעיף  )3.2( )13.7( )6.4( מדיוונד

 1.4.3ראו סעיף  )5.3( )6.0( )7.6( קיורטק

  1.4.4ראו סעיף  )13.3(  )7.7(  )0.0( חברות מוחזקות נוספות

  )20.3(  )29.6(  )17.3( פורטפוליותרומה להפסד מחברות סה"כ  

ערך מכשירים ברווח (הפסד) ממימוש נכסים, התאמת ערך נכסים ושינוי 
פיננסיים נגזרים והשקעות ושינוי בערך מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות 

 בחברות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
21.9 )9.2(  11.0   

  3.3 1.7  )8.7( הכנסות (הוצאות) ניהול ומימון

  )5.9( 0.1  )0.2( )מיסים על הכנסההטבת מס (

  )11.9( )37.0( )4.3( חלק בעלי המניות בהפסד

  )0.09( )0.09( )0.03( הפסד בסיסי ובדילול מלא למניה בש"ח
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 איכות הרווח .1.2.3

  להלן רווחים (הפסדים) שאין בצידם תזרים מזומנים:

 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שישה  

   2017 2016 2015 

 )53.3( )36.0( )42.0( תרומה להפסד מחברות הפורטפוליו

 22.0 0.9 28.4 רווח ממימוש נכסים והתאמת ערך נכסים

שינוי בערך מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות 
 המוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

)5.5( )11.6( )7.3( 

שיערוך זכות לקבלת תמלוגים ומרכיב ההטבה בגין 
 אופציות לעובדים הנכלל בסעיף הוצאות מימון וניהול 

)8.8( )5.8( 11.1 

 )27.5( )52.5( )27.9( סה"כ

  

 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשיםשלושה   

   2017 2016 2015 

 )20.3( )29.6( )17.3( תרומה להפסד מחברות הפורטפוליו

 19.4 0.7 19.1 ממימוש נכסים והתאמת ערך נכסיםרווח 

שינוי בערך מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות 
 המוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

)2.7( )10.0( )8.4( 

שיערוך זכות לקבלת תמלוגים ומרכיב ההטבה בגין 
 אופציות לעובדים הנכלל בסעיף הוצאות מימון וניהול 

)4.5( 4.7 6.9 

 )2.4( )34.2( )5.4( סה"כ

  

  המצב הכספי ומקורות המימון .1.3

מיליון ש"ח  991לסך של  2017 ביוני 30יתרת הנכסים של החברה והחברות המאוחדות שלה הסתכם ביום  .1.3.1

  .2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  1,119בהשוואה לסך של 

מיליון  14מיליון ש"ח לעומת סך של  23-אמצעים נזילים בסך של כהיו בידי החברה , 2017 ביוני 30נכון ליום  .1.3.2

בנוסף, החברה מחזיקה במניות מדיוונד אשר שווי השוק שלהן סמוך למועד . 2016בדצמבר  31ש"ח ליום 

מיליון  25גייסה החברה, בהקצאה פרטית,  2017כי בחודש יולי  יצויין מיליון דולר. 59 -כפרסום דוח זה הינו 

  ).לעיל 1.1 סעיף(ראה  דש ממיטב"ח ש

יתרת ההשקעות בחברות כלולות, בנכסים פיננסיים זמינים למכירה ובחברות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח  .1.3.3

מיליון ש"ח, בהשוואה לסך  208הסתכם לסך של  2017 ביוני 30והפסד בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום 

  . 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  165של 

מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של  357בסך של  2017 ביוני 30ההון המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום  .1.3.4

 . 2016בדצמבר  31ביום מיליון ש"ח  363

 30מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום  36% ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה מהווה .1.3.5

מסך הנכסים בדוח על המצב  68%הון מהווה סך ה. 2016בדצמבר  31ליום  32%-בהשוואה ל 2017 ביוני

  . 2016בדצמבר  31ליום  67%-ו 2017 ביוני 30הכספי המאוחד ליום 

מיליון ש"ח בהשוואה  85מסתכם בסך של  2017 ביוני 30הון החוזר בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום ה .1.3.6

 ים בסעיף מזומנים ושווי מזומנים. הנכסים הנזילים הכלול2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  123לסך של 

 171מיליון ש"ח בהשוואה לסך של  111לסך של  2017 ביוני 30פיקדונות בתאגידים בנקאיים מסתכמים ליום ו

  .2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום 

המחקר והפיתוח של מיליון ש"ח הוצאו בעיקר בפעילות  58המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של  .1.3.7

  החברות המאוחדות ולפעילות החברה.
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  2סקירת הפעילות בחברות המוחזקות המהותיות .1.4

  גמידה סל .1.4.1

  סקירת תוצאות פעילות גמידה סל .1.4.1.1

  ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שישה  

 2015 2016  2017 מיליוני ש"ח

 19.5 30.3 27.1 הוצאות מחקר ופיתוח

 10.6 10.8 6.6 הנהלה וכלליות

 (16.2) (0.8) 0.8  אחרת) הכנסות( הוצאות

 13.9 40.3 34.5 סה"כ הפסד

  

  ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שלושה  

 2015  2016  2017 מיליוני ש"ח

 6.5 12.8 9.8 הוצאות מחקר ופיתוח

 6.1 5.3 2.8 הנהלה וכלליות

) הכנסות( הוצאות
  אחרת

1.1 ( .0 3) ( 9.17 ) 

 )5.3( 17.8 13.7  (רווח) סה"כ הפסד

  

לתקופה בהשוואה  ש"חמיליון  5.8-של כ קיטוןמיליון ש"ח,  34.5-הסתכם בכבתקופת הדוח ההפסד של גמידה סל 

- של כ קיטוןמיליון ש"ח,  13.7- הסתכם בכ 2017 ברבעון השני של שנתההפסד של גמידה סל . אשתקד המקבילה

בגין אופציות בהוצאות  מהקיטון נבע בהפסד הקיטון עיקר. אשתקדלרבעון המקביל בהשוואה  מיליון ש"ח 4.1

   המחקר והפיתוח.עובדים אשר קוזז מגידול בהוצאות האחרות בגין 

  ש"ח).  מיליון 40.2-(כ דולר מיליון 11.5-כ על עומדת 2017 ביוני 30הנכסים הנזילים של גמידה סל ליום  יתרת

  ינויים עיקריים בהשקעה בגמידה סל ש

  Phase IIIבוצעה השתלה בחולה הראשון במסגרת ניסוי קליני כי, הודיעה גמידה סל 2017פברואר  בחודש •

 28ום של החברה מימיידי דיווח  ראומחלות דם ממאירות. לפרטים נוספים  עםבחולים  NiCord - לטיפול ב

 .בדוח זה בדרך של הפניה המובא ,)2017-01-017560(מס' אסמכתא:  2017 בפברואר

) בגמידה סל לרבות כל בדילול מלא 5% -את מלוא אחזקותיה של טבע (כ, רכשה החברה 2017 מרסבחודש  •

 .לעיל 1.1.2סעיף  ראולפרטים נוספים הזכויות הנלוות להן. 

הרחיבה את האינדקציה  )EMA( כי סוכנות התרופות האירופיתסל  הודיעה גמידה, 2017 מרסבחודש  •

לכל טיפול המבוסס על השתלת תאי גזע של  NiCordהרפואית אשר מוגנת על ידי מעמד תרופת היתום של 

 2017במרס  23מיידי של החברה מיום דיווח ראו  נוספים. לפרטים )תאי גזע המאטופואטיים(מערכת הדם 

 הפניה., המובא בדוח זה בדרך של )2017-01-023863 מס' אסמכתא:(

לפרטים נוספים . מיליון דולר 40-הושלם סבב השקעה בהיקף של כ, הודיעה גמידה סל כי 2017יולי בחודש  •

 לעיל.  1.1סעיף  ראו

כי אושרה בקשתה למענק ממשלתי מרשות החדשנות במשרד הודיעה גמידה סל כי , 2017 בחודש יולי •

את גמידה סל לצורך תמיכה בהמשך פיתוח ישמש מיליון דולר אשר  3.5, בסך של עד הכלכלה והתעשייה

לפרטים נוספים  .cordin-ולהמשך פיתוח ה Nicord-ב Phase III ות לצורך השלמת הניסוי הקלינימוצריה, לרב

 לעיל. 1.2סעיף ראו 

 Phase I/IIהודיעה גמידה סל כי בוצעה השתלה בחולה ראשון במסגרת ניסוי קליני , 2017 אוגוסטבחודש  •

 hypoplastic( מחלות מיאלודיספלסטיותו )severe aplastic anemia( אנמיה אפלסטית חמורהבחולים עם 

myelodysplastic syndromes ,MDS( ,באמצעות CordIn . יוזם הניסוי והחוקר הראשי הינו ד"רRichard 

W. Childs מ - U.S. National Heart, Lung and Blood Institute .של  מיידינוספים ראו דיווח  לפרטים

 ), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2017-01-083187(מס' אסמכתא:  2017באוגוסט  15החברה מיום 

                                                 
של החברות המוחזקות הניתנת בסעיף זה, מתייחסת לדוחות הכספיים של חברות אלה ללא ההתאמות המבוצעות על  סקירת תוצאות הפעילות   2

  ידי החברה לצורך הכללתם בדוחות הכספיים.
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  מדיוונד .1.4.2

  פעילות מדיוונד תוצאות סקירת .1.4.2.1

  ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שישה  

 2015 2016  2017 מיליוני ש"ח

 0.9 2.4 4.5  מכירות

 3.9 3.2 3.0  עלות המכר

  11.3 15.2 12.7 ופיתוחהוצאות מחקר 

 18.1 17.5 9.9  הוצאות מכירה ושיווק

 6.8 7.8 6.1  הנהלה וכלליות

 2.0 2.3 5.3 תואחר ותהוצא

 41.2  43.6  32.5 סה"כ הפסד

  

  

  ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שלושה  

 2015 2016  2017 מיליוני ש"ח

 0.6 1.4 2.5  מכירות

 3.2 1.6 1.6  עלות המכר

  5.8 11.2 6.4 מחקר ופיתוחהוצאות 

 9.9 9.9 4.7  הוצאות מכירה ושיווק

 3.3 4.2 3.5  הנהלה וכלליות

 )5.6( 3.2 3.0 תואחר ותהוצא

 16.0  28.7  16.7 סה"כ הפסד

  

התקופה מיליון ש"ח לעומת  2.1מיליון ש"ח, גידול של  4.5-הסתכמו בכ בתקופת הדוחמדיוונד המכירות של 

 1.1מיליון ש"ח, גידול של  2.5-הסתכמו בכ 2017של שנת  השנימדיוונד ברבעון המכירות של . אשתקדהמקבילה 

  .אשתקד המקביל הרבעוןמיליון ש"ח לעומת 

וברבעון השני של  מיליון ש"ח בתקופת הדוח 4.8 -ובש"ח  מיליון 2.5- בכ קטנוהוצאות המחקר והפיתוח של מדיוונד 

- ממימון הוצאות הפיתוח של ה כתוצאה בעיקר זאתלעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהתאמה.  2017שנת 

NexoBrid  על ידיBARDA.  

מיליון ש"ח, בתקופת הדוח וברבעון  12- ובכמיליון ש"ח  11.1-כקטן בבתקופת הדוח סך הכל ההפסד של מדיוונד 

בעלויות המו"פ  מקיטוןכתוצאה  בעיקרבהפסד נבע הקיטון  , בהתאמה.אשתקד תקופה המקבילההשני, בהשוואה ל

  .החדשנות רשותמהשתתפות ונטו 

  . מיליון ש"ח) 73-מיליון דולר (כ 21- עומדת על כ 2017 ביוני 30יתרת הנכסים הנזילים של מדיוונד ליום 

   שינויים עיקריים בהשקעה במדיוונד .1.4.2.2

שנערך בתרופה  II  Phaseעל תוצאות סופיות של הניסוי הקליניהודיעה מדיוונד  2017בחודש ינואר  •

EscharEx ") בהתאמה). התרופה"-ו" הניסויהמיועדת לטיפול בפצעים כרוניים ובפצעים קשי ריפוי אחרים ,"

תוצאות הניסוי הסופיות כוללות נתונים ממעקב של שישה חודשים ממועד הטיפול האחרון או שלושה חודשים 

דיווח מיידי של  ראולפרטים נוספים . יעד הניסוי העיקרי הושג באופן מובהק סטטיסטיפצע. ממועד סגירת ה

 .) המובא בדוח זה בדרך של הפניה2017-01-009886(מס' אסמכתא:  2017 בפברואר 1החברה מיום 

אישרה לה להרחיב את ניסוי  )EMA(הודיעה מדיוונד, כי הסוכנות האירופית לתרופות  2017בפברואר  6ביום  •

Phase III  האירופאי שעורכת מדיוונד בתרופהNexoBrid  לבדיקת יעילותה ובטיחותה בטיפול בכוויות מדרגות

שנה. מדיוונד ציינה בהודעתה כי קבוצת הגיל שנוספה  18עד  1בילדים, כך שיכלול ילדים בין הגילאים  3 - ו 2

דיווח  ראולפרטים נוספים  ת הגיל שבה נפוצות ביותר כוויות של ילדים.) מהווה את קבוצ4עד  1לניסוי (גילאי 
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) המובא בדוח זה בדרך של 011608 -2017-01(מס' אסמכתא:  2017 בפברואר 7מיידי של החברה מיום 

 .הפניה

") שהעריך את הניסוי(" Phase IIהודיעה מדיוונד, כי התקבלו תוצאות ניסוי קליני  2017בפברואר  9ביום  •

") במסגרת התרופה(" NexoBridטיחות, היעילות והחשיפה הכלל גופנית (קרי, פרופיל הספיגה לדם) של הב

טיפול במבוגרים ובילדים המאושפזים עקב כוויות קשות. תוצאות הניסוי הדגימו כי השימוש בתרופה הינו יעיל 

בין מריחת התרופה בפעם הראשונה לבין  ובטוח. בנוסף, היו הבדלים מינימאליים בחשיפה הכלל גופנית

 ראולפרטים נוספים  .כשהתרופה נמרחה פעמייםשל התרופה בגוף  , קרי לא הייתה הצטברותהמריחה השנייה

) המובא בדוח זה בדרך 012994 -2017-01(מס' אסמכתא:  2017 בפברואר 12דיווח מיידי של החברה מיום 

 .של הפניה

) FDAל המזון והתרופות האמריקאי (הוונד, כי בעקבות דיונים שערכה עם מנהודיעה מדי 2017במאי  8ביום  •

) של הניסויים הקליניים primary endpoint, הוסכם כי היעד העיקרי (EscharEx -בנוגע לתכנית הפיתוח של ה

 , הטרייה). יצוין כי היעדcomplete debridementהפיבוטלים יהיה הסרה מלאה של הרקמה הפגועה מהפצע (

בתרופה שתוצאותיו הסופיות דווחו  Phase IIהעיקרי האמור הינו היעד העיקרי בו עמדה החברה בניסוי 

לצורך קבלת אישור שיווק  NexoBridשל  Phase IIIוכן הינו היעד העיקרי גם בניסוי  2017בחודש פברואר 

בארה"ב. לאור האמור, מדיוונד פועלת לגיבוש תכנית הפיתוח הפיבוטלית בארה"ב ולהתחלתה. לפרטים 

 ) המובא בדוח זה2017-01-038284(מס' אסמכתא:  2017במאי  8נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 דרך של הפניה.ב

) הגדילה BARDA( רפואי מתקדם-ות האמריקנית למחקר ופיתוח ביוהרשהודיעה מדיוונד כי  2017בחודש יולי  •

 .לעיל 1.1לפרטים נוספים ראו סעיף מיליון דולר.  132לסכום כולל של עד את החוזה עמה 

בתרופת  Phase IIהחולים לניסוי ההמשך לניסוי  38גיוס  הושלם. 1 :כימדיוונד  הודיעה 2017אוגסט  בחודש •

", בהתאמה). מדיוונד צפויה להציג תוצאות ראשוניות של ניסוי EscharEx" - ו" ההמשך ניסוי(" EscharEx-ה

, בכוונת מדיוונד להתחיל בניסוי קליני FDA-ה לאישור בכפוף. 2. 2017ההמשך בתחילת חודש ספטמבר 

Phase III ב - EscharEx 2017 ביולי 20 מיום המיידי לדיווח בהמשך. 3 .2018מחצית הראשונה של שנת ב 

רפואי - הרחבת ההסכם עם הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביו בדבר), 2017-01-062476: אסמכתא(מס' 

פרוטוקול ניסוי  FDA -, הגישה מדיוונד לFDA -), מדיוונד מסרה כי בהמשך להבנות עם ה(BARDAמתקדם 

Phase III ")כוויות בילדים באמצעות ") להרחבת הניסוי המבוצע היום באירופה לטיפול בהטריית הניסוי

NexoBrid ,הכוויות למרכזי בנוסף וזאת, בילדים המטפלים"ב בארה כוויות מרכזי להוספת פועלת היא וכי 

 2017 באוגוסט 6 יוםהחברה מ שללפרטים נוספים ראו דיווח מיידיי  .לניסוי חולים כעת המגייסים האירופאים

 ), המובא בדוח זה על דרך ההפניה.2017-01-067354(מס' אסמכתא: 
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 קיורטק .1.4.3

  סקירת תוצאות פעילות קיורטק .1.4.3.1

  ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שישה  

 2015 2016  2017 מיליוני ש"ח

 15.4 8.0 8.0  מכירות

 13.4  13.4  12.0  ותמלוגים המכר עלויות

  2.1  3.0  2.5 ותואחר וכלליות הנהלה

 )0.1(  8.4  6.5 סה"כ הפסד (רווח)

  

  ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שלושה  

 2015 2016  2017 מיליוני ש"ח

 6.4 5.9 1.8  מכירות

 6.9  6.5  5.2  ותמלוגים המכר עלויות

 0.9  1.9  1.4 ותואחר וכלליות הנהלה

 )1.4(  2.5  4.8 סה"כ הפסד (רווח)

מיליון ש"ח) נבע בעיקר  1.9ההפסד בתקופה המקבילה אשתקד (בהפסד בתקופת הדוח, לעומת  ןהקיטו

  .Pidilizumab-ייצור המקיטון בעלויות המכר בגין 

מיליון ש"ח) נבע  2.3אשתקד ( ברבעון המקביל, לעומת ההפסד 2017ברבעון השני של שנת בהפסד  הגידול

 בהתאם להיקף היחידות שיוצרו בתקופה. Pfizerמקיטון בהכרה בהכנסות מהסכם הייצור עם בעיקר 

 הפעילות מימון בגיןבעיקר אשר נבע  בתקופת הדוחמיליון ש"ח  12- בסך של כ שליליקיורטק רשמה תזרים 

   מיליון ש"ח. 7-עמדה על כ 2017 ביוני 30. יתרת המזומנים של קיורטק ליום שלה השוטפת

  קריים בהשקעה בקיורטקיינויים עש •

כי על רקע המגעים האמורים  יצוין .הצדדים בין הפעולה שיתוף לגבי Pfizer עםמגעים  לקיים ממשיכה קיורטק

  /או המשכו. ושיתוף הפעולה  אופן לגביאין כל וודאות 

   נוספותפורטפוליו חברות  .1.4.4

   ביוקנסל .1.4.4.1

. לאחר מיליון ש"ח 21 -על השלמת הנפקה לציבור במסגרתה גייסה כביוקנסל הודיעה , 2017בחודש אפריל  •

 מההון המונפק והנפרע של ביוקנסל.בדילול מלא)  41.4%-(כ 44.1% -החברה כ מחזיקההשלמת ההנפקה, 

) 2017-01-027103(מס' אסמכתא:  2017במרס  29הימים של החברה מ יםמיידי יםדיווח ראולפרטים נוספים 

בהתחשב  .בדוח זה בדרך של הפניה יםהמובא ,)2017-01-031303(מס' אסמכתא:  2017 באפריל 6 - ו

בירידה בשיעור ההחזקה, בזכויות החברה לייצוג בדירקטוריון ביוקנסל ובשיעור ההחזקה של בעלי המניות 

, החל בהתאם. בביוקנסלהעיקריים האחרים בביוקנסל, החל ממועד זה לא מתקיימת עוד שליטה של החברה 

קנסל במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים, וההשקעה ממועד השלמת ההנפקה לא נכללת פעילותה של ביו

בה מוצגת על בסיס השווי המאזני בסעיף "השקעות בחברות כלולות". השקעת החברה בביוקנסל הוכרה 

לראשונה (על בסיס השווי המאזני) בהתאם לשווי ההוגן של מניות ביוקנסל במועד איבוד השליטה בה, שנקבע 

 30 ליום הכספי לדוח 6 ביאור ראה נוספים לפרטים  במועד האמור.  ביוקנסלעל בסיס מחיר הבורסה של מניות 

 .זה לדוח המצורף 2017ביוני 

 BC-819בתרופה  ביוקנסלשל  הפיבוטלייםשני הניסויים  כי להערכתה, ביוקנסלעדכנה  2017אפריל  בחודש •

צפויים להתחיל במחצית המיועדת לטיפול בחולים בסרטן לא פולשני של שלפוחית השתן ("התרופה") 

 וכי למועד זה, אין ביכולתה להעריך את מועדי התוצאות של הניסויים האמורים. 2018הראשונה של שנת 

 Phaseניסוי קליני התקבלו ניתוחים נוספים של תוצאות ביניים של כי  ביוקנסל  הודיעה, 2017 יוניב 4ביום  •

I/IIa  בטיפול משולב של התרופה, יחד עםBCG )לפרטים  חולי סרטן שלפוחית השתן).עבור מקובל טיפול

), המובא בדוח זה 2017-01-046906: אסמכתא(מס'  2017 ביוני 4דיווח מיידי של החברה מיום נוספים ראו 

 בדרך של הפניה.
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   ביוקיין .1.4.4.2

 BL-8040לבחינת טיפול משולב בתרופה  Phase IIaהודיעה ביוליין כי החל ניסוי קליני , 2017בחודש ינואר  •

), MSD )Merckשל  anti-PD-1, תרופה בטכנולוגיית KEYTRUDA (pembrolizumab)של ביוקיין יחד עם 

נוסף בשילוב התרופות בחולי סרטן לבלב  Phase IIaהניסוי מתקיים במקביל לניסוי  בחולי סרטן לבלב גרורתי.

-2017-01 (מס' אסמכתא: 2017בינואר  18גרורתי. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 .המובא בדוח זה בדרך של הפניה), 006268

חדשני במתן יחיד כטיפול  BL-8040 - ב Phase IIתוצאות ביניים מניסוי  על ביולייןהודיעה  2017 מרס בחודש •

במרס  21של החברה מיום  מיידי. לפרטים נוספים ראו דיווח ממחזור הדםואיסופם מח עצם תאי גזע מלניוד 

 ), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2017-01-023161(מס' אסמכתא:  2017

לבחינת טיפול משולב בסרטן לבלב גרורתי  Phase 1b/2ביוליין כי החל ניסוי קליני  הודיעה 2017יולי  בחודש •

 40אקראי ומבוקר וצפוי לכלול עד , רב מרכזי, (open label)"). ביוליין דיווחה כי הניסוי הינו פתוח "הניסוי(

, MORPHEUS-הוא חלק מו Genentech -מתקיים במסגרת שיתוף פעולה בין ביוליין ל הניסויחולים. 

 Phase 1b/2לפיתוח תרופות אימונותרפיות לסרטן, במסגרתה נערכים ניסויים  Rocheהפלטפורמה של 

דיווח מיידי של  ראולפרטים נוספים  תרפיה בסרטן.לבחינת היעילות והבטיחות של טיפולים משולבים של אימונו

  ), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2017-01-059314(מס' אסמכתא:  2017 ביולי 11החברה מיום 

1.4.4.3. Luc  

בדרך של הסכם לרכישה עתידית של אלפי דולר  500-כ שלסך Luc -ב החברה השקיעה, 2017מאי  בחודש •

הקצאת מניות בפועל עד למועד או  תהעד למועד החזר 6%ריבית שנתית של  צוברת). ההשקעה safeמניות (

 מיליון דולר. 9 -כשל הינה חלק מסבב מימון בסך כולל האמורה ההשקעה . ה בהתאם לתנאי ההסכםכנגד

 Investigational Newהגישה בקשת Novartis כילה  הודיעה  Lucדיווחה החברה כי 2017בחודש אוגוסט  •

Drug )INDל (- MIJ821  ("התרופה") ובכך הושגה אבן דרך במסגרת הסכם הרישיון עימה. בעקבות השגת

 phase Iהחלה בניסוי קליני  Novartis-מיליון דולר ו 15תשלום בסך של  Lucאבן הדרך כאמור, קיבלה 

 75 -כל שווי ש שגוזר באופן, 24% - לכ  Luc -החברה ב אחזקתה שלשיעור  גדלעם השגת אבן דרך  .בתרופה

: אסמכתא' מס( 2017 באוגוסט 6החברה מיום  של מיידי דיווחי ראו נוספים לפרטים. Luc - למיליון דולר 

2017-01- 067342.( 

1.4.4.4. Neon  

 בגיוס השתתפההחברה לא  מיליון דולר. 70-גיוס הון בהיקף כולל של כ Neon, השלימה 2017בחודש ינואר  •

כן ו התקופתי לדוח 9ביאור  ורא. לפרטים נוספים 5% -כל Neon -ב החזקתה שיעורירד  זאת ובעקבות האמור

), המובא בדוח זה בדרך של 2017-01-002560(מס' אסמכתא:  2017בינואר  8דיווח מיידי של החברה מיום 

 הפניה.

 סעיף ו. לפרטים נוספים ראVedantraלבין  Neon ןעולה ביפ, נחתם הסכם לשיתוף 2017בחודש מרס  •

 .להלן 1.4.4.5

) הציגו AACRכי במסגרת כנס האגודה האמריקאית לחקר הסרטן (דיווחה החברה  2017 אפרילבחודש  •
, NEOVAX-ב Phase Iמניסוי קליני תוצאות  Dana Farber Cancer Instituteחוקרים מהמרכז הרפואי 

 23דיווח מיידי של החברה מיום ראו לפרטים נוספים . Neon ידי על המפותח סרטן כנגד חדשני חיסוני טיפול
  זה בדרך של הפניה. ), המובא בדוח2017-01-041586(מס' אסמכתא:  2017 באפריל

") בינה הפעולה שיתוף(" מחקריעל שיתוף פעולה  הודיעה Neon כי החברה דיווחה 2017יולי  בחודש •

 ישתמשו CRISPR - ו Neon").במסגרת שיתוף הפעולה, CRISPR Therapeutics  ")CRISPRלבין

את תגובת תאי חיסון מסוג  לשפרמנת  על CRISPRשל  הייחודית CRISPR/Cas9ת עריכת הגנים יבטכנולוגי

T אנטיגנים סרטניים, טכנולוגיה אותה מפתחת - ניאו כנגדNeon . דיווח מיידי של החברה ראו לפרטים נוספים

 .זה בדרך של הפניה בדוח), המובא 2017-01-059467(מס' אסמכתא:  2017 ביולי 11מיום 

חברת  עםאונקולוגיה - האימונו בתחוםעל שיתוף פעולה  הודיעה Neon כי החברה דיווחה 2017יולי  בחודש •

Apexigen Inc. שבמסגרתו יבוצע ניסוי קליני ,Phase 1b ) הניסוי" להלןבחולים עם מלנומה גרורתית .(" 

), המובא 2017-01-064522(מס' אסמכתא:  2017 ביולי 26דיווח מיידי של החברה מיום  ראולפרטים נוספים 

 בדוח זה בדרך של הפניה.
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1.4.4.5. Vedantra   

במסגרתו הוסכם כי  ,Neonעולה בינה לבין פכי נחתם הסכם לשיתוף  Vedantraהודיעה , 2017בחודש מרס  •

Neon  תבצע ניסויים שונים בשילוב הטכנולוגיות שלVedantra  ושלNeon תשלם  ובתמורהNeon ל - 

Vedantra  .תשלום חד פעמי וכן תממן באופן מלא את הניסויים הנכללים במסגרת שיתוף הפעולה האמור

), 2017-01-023811(מס' אסמכתא:  2017במרס  14דיווח מיידי של החברה מיום ראו  לפרטים נוספים

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.ה

 .דולר מיליון 1.8-כ של כולל בסך ותהמיר הלוואות Vedantra-ל החברה העניקה, הדוח תקופת במהלך •

  .המצורף לדוח זה בדוחות הכספי 7ביאור  ראולפרטים נוספים 

1.4.4.6. eXIthera  

תרופה נוגדת קרישה , EP-7041 -ב Phase Iניסוי קליני  השלימהכי  eXItheraהודיעה  2017ביוני  22ביום  •

)Anti- thrombotic agent(  המעכבת את חלבון הקרישהXia  מתנדבים בריאים שנחשפו,  60בניסוי השתתפו

דיווחה כי הניסוי  eXIthera .חוזר ובמתן פעמי חד במתן התרופה של עולים למינונים), IV( ורידית תוך בהזרקה

עמד ביעדיו, שכללו הערכת בטיחות, סבילות, פרמקוקינטיקה ומדדים ביולוגיים של פעילות התרופה, וכי 

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של  .2017תוצאותיו המפורטות יוצגו בכנס רפואי במחצית השנייה של שנת 

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.ה), 2017-01-064458(מס' אסמכתא:  2017 ביוני 25החברה מיום 

  

  על התאגיד:שער חליפין להלן מובאים נתונים אודות הרגישות לשינויים ב .1.5

  עלייה בשע"ח  

  10%  5%  

  מהשינויים (הפסד) רווח  

 3.4 6.9 שער החליפין של הדולר

 0.1 0.2 שער החליפין של האירו

  בשיעורים דומים הייתה השפעה זהה אך בכיוון הפוך (הפסד). שער חליפין לירידה ב

  

  

  

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .2

  אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .2.1

המצורף לדוח  2017 ביוני 30לדוח הכספי ליום  14אודות אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה ביאור  לפרטים  

  .זה
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  ביניים לתקופת כספי מידע

  )מבוקר בלתי(

  2017 ביוני 30

  

  

  

  



 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  

  ביניים לתקופת כספי מידע

  )מבוקר בלתי(

  2017 ביוני 30

  
  
  
  
  

 העניינים תוכן
  
  
  

ף   ד
  

 2 המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
  

  ):ח"ש( חדשים בשקלים - המאוחדים הכספיים הדוחות תמצית

 4-3 הכספי המצב על דוח

 5 הפסדאו  רווח ותדוח

 6 הכולל הרווח על ותדוח

 11-7  בהון השינויים על ותדוח

 13-12 המזומנים תזרימי על ותדוח

 25-14 הכספיים לדוחות ביאורים
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 
  

  מבוא
  

 המצב על המאוחד התמציתי הדוח את הכולל, מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל של המצורף הכספי המידע את סקרנו

 ותזרימי בהון השינויים, הכולל הרווח, והפסד הרווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 2017 ביוני 30 ליום הכספי

 לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון. תאריך באותו שהסתיימו החודשים 3- ו החודשים 6 של לתקופות המזומנים

 לתקופות כספי דיווח" IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם אלה ביניים לתקופות הכספי המידע של ולהצגה

 חות"דו( ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי אלה ביניים לתקופות הכספי המידע לעריכת אחראים הם וכן", ביניים

 על בהתבסס אלה ביניים לתקופות הכספי המידע על מסקנה להביע היא אחריותנו. 1970- ל"התש), ומיידיים תקופתיים

  .סקירתנו
  

  של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים  אלהת ביניים ולתקופ התמציתילא סקרנו את המידע הכספי 

מכלל  11%- וכ 11% -והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2017ביוני  30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  19%-כ

 את סקרנו לא, כן כמו. בהתאמה, תאריך באותו שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של לתקופות המאוחדותההכנסות 

 מגיע 2017 ביוני 30 ליום המאזני בשוויין הקבוצה של חלקה אשר כלולות חברות של אלה ביניים לתקופות הכספי המידע

 לכדי מגיע תאריך באותו שהסתיימו החודשים 3- ו החודשים 6 של לתקופות בהפסדיהן וחלקה ח"ש אלפי 88,766 לכדי

 נסקר חברות אותן של אלה ביניים לתקופות התמציתי הכספי המידע. בהתאמה, ח"ש אלפי 9,637-ו ח"ש אלפי 14,205
 אותן הכספי בגין למידע שהיא מתייחסת ומסקנתנו, ככל לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות אחרים חשבון רואי ידי לע

   .החשבון האחרים רואי הסקירה של דוחות על חברות, מבוססת

  
  הסקירה היקף

  
 ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה" בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת
 מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים

 לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה
 חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג

  .ביקורת של דעת
  

  מסקנה
  

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

  
 לתשומת בא לא, האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס, הקודמת בפסקה לאמור בנוסף
' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו

  .1970- ל"התש), ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנות של
  
  
  
  
  

  קסלמן וקסלמן,   אביב,-תל
  רואי חשבון  2017 באוגוסט 31
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  הכספי המצב על מאוחד יתמצית דוח

  2017 ביוני 30 ליום

  
  

 בדצמבר 31 ביוני 30 
 2017 2016 2016 

 )מבוקר( )מבוקר בלתי( 

   ח"  ש   י פ ל א 

 
    ש  ו  כ  ר

    :שוטפים נכסים
  165,630 79,487  46,631  מזומנים ושווי מזומנים

  5,392  105,484   64,796  בנקאיים בתאגידים פיקדונות
    14,880    הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסים נכסים

  666   נגזרים פיננסים מכשירים
  16,415 17,851  13,012  חובה ויתרות חייבים

 3,248 4,462  3,928   מלאי

  128,367  222,164 191,351  

     :שוטפים שאינם נכסים
  66,326 85,460  118,455  כלולות בחברות השקעות

  49,211 16,142  44,352  למכירה זמינים פיננסים נכסים
  49,304  53,759   44,817   הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסים נכסים

  1,554 2,908  1,461  נגזרים פיננסים מכשירים
  2,885 2,964  2,311  חובה ויתרות פיקדונות

  16,536 17,028  14,198  קבוע רכוש
  741,543 1,016,174  636,977  מוחשיים בלתי נכסים

  862,571  1,194,435 927,359  

  1,118,710 1,416,599  990,938  נכסים סך

  
 
  
  
  
  
  

     

  פישר אבי
 הדירקטוריון ר"יו

  גונן עפר 
 ל"מנכ

  סגל אסף 
  כספים ל"סמנכ

  
  
  

  .2017 באוגוסט 31  :החברה דירקטוריון ידי על ביניים לתקופת הכספי המידע אישור תאריך
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  הכספי המצב על מאוחד תמציתי דוח

  2017 ביוני 30 ליום

  
  

 בדצמבר 31 ביוני 30 
 2017 2016 2016 

 )מבוקר( )מבוקר בלתי( 

   ח"  ש   י פ ל א 

  

    והון  התחייבויות
    

    :שוטפות התחייבויות
    :זכות ויתרות זכאים

  8,507   9,229   10,389  שירותים ונותני ספקים
  59,770   58,069   32,549  אחרים

   42,938  67,298  68,277  

    : שוטפות שאינן התחייבויות
    23   2,440   נגזרים פיננסים מכשירים

  78,306   85,492   74,016    עניין לבעלי התחייבויות
  136,149   137,229   137,468   אחרות התחייבויות
  841   699   885    נטו, מעביד-עובד יחסי סיום בשל התחייבויות

  82,642   120,594   55,301    נדחים הכנסה מסי

  270,110   344,037   297,938  

        תלויות והתחייבויות התקשרויות

  366,215   411,335   313,048   התחייבויות סך

     
    : הון

    :החברה של לבעלים המיוחס הון
  1,362   1,362   1,497  המניות הון

  1,212,040   1,211,040   1,252,551   מניות על פרמיה
  130,157   107,335   130,674   אחרות הון קרנות

  33,219   29,761   8,095    כספיים דוחות מתרגום הפרשים

  )1,013,704(  )859,571(  )1,036,027( הפסד יתרת

  356,790   489,927   363,074  
  389,421   515,337   321,100  שליטה מקנות שאינן זכויות

  752,495   1,005,264   677,890  הון סך

  1,118,710  1,416,599   990,938  והון התחייבויות סך

    
  

  

  

  .אלה כספיים דוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

   הפסדאו  רווחה על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

  2017 ביוני 30 ביום ושהסתיימ החודשים 3-ו החודשים 6 של ותלתקופ

  

  
  חודשים שהסתיימו  6

  ביוני 30-ב
  חודשים שהסתיימו  3

  ביוני 30-ב

שנה 
  שהסתיימה 

  בדצמבר 31-ב
  2017  2016  2017  2016  2016  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  א ל פ י   ש " ח  

  
      :הכנסות

 24,183  7,615  4,950   11,202   14,314   שכירות ומדמי רישיונות ממתן, ממכירות הכנסות
          השקעות של ההחזקה בשיעור מירידה רווח

  822  774   945  9,295   כלולותבחברות 
  2,038     19,136     19,136   או איבוד שליטה בהן ממכירה של חברות בנות שנבע רווח
  2,127          למכירה זמינים פיננסים נכסים ממימוש רווח

  1,314   2,613     2,601     משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטורווח 

  9,510     2,697   8,174   5,609  מימון הכנסות

  48,354  22,922  26,783  11,002  39,994  

       :והוצאות עלויות
  38,837  6,916  387  15,724 10,405  נטו, כלולות חברות בהפסדי חלק

  254,652       נכסים ערך ירידת
          שוטפים שאינם פיננסים נכסים של הוגן בשווי משינוי הפסד 

  18,674  12,608  1,745  14,231  4,487   הפסד או רווח דרך הוגן בשווי
      553     664   משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטו הפסד

      309     309   הפסד ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו
  46,967  11,775  9,852  22,290  20,830   הרישיונות ומתן המכירות עלות

  42,011  15,549  6,594  24,252  18,187  נטו, ופיתוח מחקר הוצאות
  32,264  9,605  4,692  17,162  9,864   ושיווק מכירה הוצאות
  48,843  12,603  13,276  23,660  24,527  וכלליות הנהלה הוצאות

  11,850  7,631  13,888  6,431  30,040  מימון הוצאות

  119,313  123,750  51,296  76,687  494,098  

  )454,104( )65,685( )24,513( )100,828( )70,959(  מס הטבת לפני הפסד

  60,104  1,025  2,916  17,002  19,340   מס הטבת

  )394,000( )64,660( )21,597( )83,826( )51,619(   לתקופה הפסד

        
        

       :לתקופה הפסדה ייחוס
  )213,820( )37,026( )4,263( )59,687( )22,323(  החברה של לבעלים המיוחס הפסד

  )180,180( )27,634( )17,334( )24,139( )29,296( שליטה מקנות שאינן הזכויות לבעלי המיוחס הפסד

 )51,619( )83,826( )21,597( )64,660( )394,000(  

       
  ח"ש  

בסיסי ובדילול  - למניה המיוחס לבעלים של החברה הפסד
  )1.57( )0.27( )0.03( )0.44( )0.16(  מלא

      

  
  .אלה כספיים דוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  הכולל הרווח על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

  2017 ביוני 30 ביום ושהסתיימ החודשים 3-ו החודשים 6 של לתקופות

  
  

  חודשים שהסתיימו  6
  ביוני 30-ב

  חודשים שהסתיימו  3
  ביוני 30-ב

שנה 
  שהסתיימה 

  בדצמבר 31-ב
  2017  2016  2017  2016  2016  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  א ל פ י   ש " ח  

  

  )394,000( )64,660( )21,597( )83,826( )51,619( לתקופה הפסד

      
      :לתקופה אחר כולל) הפסד( רווח

            - הפסד או לרווח מחדש יסווגו לא אשר סעיפים
-עובד יחסי סיום בשל התחייבויות של מחדש מדידות
  11   )97(    )97(    מעביד

            
            :הפסד או לרווח מחדש מסווגים להיות עשויים אשר סעיפים

 נטו, למכירה זמינים פיננסים נכסים של הוגן לשווי שערוך
  20,760  287  )1,249( )473( )3,447(  ממס
        שמומש למכירה זמינים פיננסים מנכסים )רווחהפסד (

  )1,595(  309   309  ממס נטו, הפסד או רווח לדוחונזקף 
  )6,412(  14,951   )16,006(  )10,619(  )41,605( נטו, כספיים דוחות מתרגום הפרשים

מכירה של   גריעת הפרשים מתרגום דוחות כספיים עקב 
  )1,314(    )47(    )47(  חברות בנות או איבוד שליטה בהן

  )1,333(  1,909   )4,148(  )1,254(  )8,497(  נטו, כלולות חברות של אחר כולל) הפסד( ברווח חלק

 )53,287( )12,346( )21,141(  17,147  10,106  

       

  10,117  17,050  )21,141( )12,443( )53,287( ממס נטו, לתקופה אחר כולל) הפסד( רווח סך

       

  )383,883( )47,610( )42,738( )96,269( )104,906( לתקופה כולל הפסד

       
       :לתקופה הכולל ההפסד ייחוס

  )197,010( )28,401( )15,675( )66,081( )50,585(  החברה של לבעלים המיוחס הפסד

  )186,873( )19,209( )27,063( )30,188( )54,321( שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי המיוחס הפסד

 )104,906( )96,269( )42,738( )47,610( )383,883(  

       
  
  
  
  
  
  

  .אלה כספיים דוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  1 - ) המשך(

  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

   בהון השינויים על יםמאוחד יםתמציתי ותדוח
  2017 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של ותלתקופ

       

      החברה של לבעלים המיוחס הון 

 

  הון
 המניות

 על פרמיה
 מניות

 הון קרנות
 אחרות

 הפרשים
  מתרגום

 כספיים דוחות
  יתרת
 הכול סך הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
 ההון סך שליטה

    ח"  ש   י פ ל א 

                  

  752,495   389,421   363,074   )1,013,704(  33,219   130,157   1,212,040  1,362 )מבוקר( 2017 בינואר 1 ליום יתרה

          ביום שהסתיימה החודשים 6 של התקופה במהלך תנועה
          ):מבוקר בלתי( 2017 ביוני 30

                :כולל הפסד

 )51,619( )29,296( )22,323( )22,323(     לתקופה הפסד

              :אחר כולל הפסד

  )3,138(  )3,138(   )3,138(    נטו, למכירה זמינים פיננסים נכסים

 )41,652( )25,025( )16,627(  )16,627(     כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 )8,497(  )8,497(  )8,497(    נטו, כלולות חברות של אחר כולל הפסד

    )3,138( )25,124(   )28,262(  )25,025(  )53,287(  

  )104,906(  )54,321(  )50,585( )22,323(  )25,124(  )3,138( -,-  -,-   לתקופה כולל הפסד סך

          :בעלים עם עסקות
  322,18     18,322      18,262  60  א'4הנפקת הון מניות לבעל עניין, ראה ביאור 

  872,24     24,872     548,2  22,249  75   10הנפקת הון מניות וכתבי אופציה, ראה ביאור 

                זכויות שאינן מקנות שליטה שנגרעו עקב איבוד
  )19,151(  )19,151(          בחברה בת שליטה

               כרוכים שאינם בנות בחברות הבעלות בזכויות שינויים

 773  773  -,-        שליטהבאובדן 

 5,486  4,379  1,107    1,107     שירותים ולנותני לעובדים אופציות בהענקת ההטבה מרכיב

 30,302  )13,999( 44,301  -,-  -,-  3,655  40,511  135   בעלים עם עסקות סך

 677,890  321,100  356,790  )1,036,027( 8,095  130,674  1,252,551  1,497 )מבוקר בלתי( 2017 ביוני 30 ליום יתרה
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  2 - ) המשך( 
  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

   בהון השינויים על יםמאוחד יםתמציתי ותדוח
  2017 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של ותלתקופ

 

      החברה של לבעלים המיוחס הון 

 

  הון
 המניות

 על פרמיה
 מניות

 הון קרנות
 אחרות

 הפרשים
  מתרגום

 כספיים דוחות
  יתרת
 הכול סך הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
 ההון סך שליטה

    ח"  ש   י פ ל א 

                  

  1,092,467   539,571   552,896   )799,884(  35,585   104,793   1,211,040   1,362  )מבוקר( 2016 בינואר 1 ליום יתרה

          ביום שהסתיימה החודשים 6 של התקופה במהלך תנועה
          ):מבוקר בלתי( 2016 ביוני 30

                :כולל הפסד

 )83,826( )24,139( )59,687( )59,687(     לתקופה הפסד

              :אחר כולל הפסד

  )97(  )97(   )97(    מעביד-עובד יחסי סיום בשל התחייבויות של מחדש מדידות

  )473(  )473(   )473(    נטו, למכירה זמינים פיננסים נכסים

 )10,619( )6,049( )4,570(  )4,570(     כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 )1,254(  )1,254(  )1,254(    נטו, כלולות חברות של אחר כולל הפסד

    )570( )5,824(   )6,394(  )6,049(  )12,443(  

  )96,269(  )30,188(  )66,081( )59,687(  )5,824(  )570( -,-  -,-   לתקופה כולל הפסד סך

          :בעלים עם עסקות
              באובדן כרוכים שאינם בנות בחברות הבעלות בזכויות שינויים

 1,840  )1,272( 3,112    3,112     שליטה

 7,226  7,226         שירותים ולנותני לעובדים אופציות בהענקת ההטבה מרכיב

 9,066  5,954  3,112  -,-  -,-  3,112  -,-  -,-    בעלים עם עסקות סך

 1,005,264  515,337  489,927  )859,571( 29,761  107,335  1,211,040  1,362  )מבוקר בלתי( 2016 ביוני 30 ליום יתרה
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  3 - ) המשך(  

 

  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

   בהון השינויים על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח
  2017 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של לתקופות

      החברה של לבעלים המיוחס הון 

 

  הון
 המניות

 על פרמיה
 מניות

 הון קרנות
 אחרות

 הפרשים
  מתרגום

 כספיים דוחות
  יתרת
 הכול סך הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
 ההון סך שליטה

    ח"  ש   י פ ל א 

                  

 711,235  364,749  346,486  )1,031,764( 18,567  127,959  1,230,302 1,422 )מבוקר בלתי( 2017 באפריל 1 ליום יתרה

          ביום שהסתיימה החודשים 3 של התקופה במהלך תנועה
          ):מבוקר בלתי( 2017 ביוני 30

                :כולל הפסד

 )21,597( )17,334( )263,4( )263,4(     לתקופה הפסד

              :אחר כוללהפסד 

  )940(  )940(   )940(    נטו, למכירה זמינים פיננסים נכסים

 )16,053( )9,729( )6,324(  )6,324(     כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 )4,148(  )4,148(  )4,148(    נטו, כלולות חברות של אחר כולל הפסד

    )940( )10,472(   )11,412(  )9,729(  )21,141(  

  )738,42(  )27,063(  )15,675( )263,4(  )10,472(  )940( -,-  -,-   לתקופה כולל הפסד סך

          :בעלים עם עסקות
  872,24     872,24     548,2  22,249  75  10הנפקת הון מניות וכתבי אופציה, ראה ביאור 

                מקנות שליטה שנגרעו עקב איבודזכויות שאינן 
  )19,151(  )19,151(          בחברה בת שליטה

               כרוכים שאינם בנות בחברות הבעלות בזכויות שינויים

  773   773           שליטהבאובדן 

 900,2  793,1  107,1    107,1     שירותים ולנותני לעובדים אופציות בהענקת ההטבה מרכיב

 9,394  )16,585( 25,979  -,-  -,-  655,3  22,249  75   בעלים עם עסקות סך

 677,890  321,100  356,790  )1,036,027( 8,095  130,674  1,252,551  1,497 )מבוקר בלתי( 2017 ביוני 30 ליום יתרה
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  4 - ) המשך( 

      מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

   בהון השינויים על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח
  2017 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של ותלתקופ

  

      החברה של לבעלים המיוחס הון 

 

  הון
 המניות

 על פרמיה
 מניות

 הון קרנות
 אחרות

 הפרשים
  מתרגום

 כספיים דוחות
  יתרת
 הכול סך הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
 ההון סך שליטה

    ח"  ש   י פ ל א 

                  

  1,048,360   533,238   511,122   )822,545(  21,326   103,939   1,211,040   1,362  )מבוקר בלתי( 2016 באפריל 1 ליום יתרה

          ביום שהסתיימה החודשים 3 של התקופה במהלך תנועה
          ):מבוקר בלתי( 2016 ביוני 30

                :כולל הפסד

 )64,660( )27,634( )37,026( )37,026(     לתקופה הפסד

              :אחר כוללרווח 

  )97(  )97(   )97(    מעביד-מדידות מחדש של התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

  287    287    287     נטו, למכירה זמינים פיננסים נכסים

 14,951  8,425  6,526   6,526      כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 1,909   1,909   1,909     נטו, כלולות חברות של אחר כולל הפסד

     190  8,435    8,625   8,425   17,050  

  )47,610(  )19,209(  )28,401( )37,026(  8,435   190  -,-  -,-   לתקופה כולל הפסד סך

          :בעלים עם עסקות
              באובדן כרוכים שאינם בנות בחברות הבעלות בזכויות שינויים

  578   )2,628(  3,206     3,206     שליטה

 3,936  3,936         שירותים ולנותני לעובדים אופציות בהענקת ההטבה מרכיב

 4,514  1,308  3,206  -,-  -,-  3,206  -,-  -,-    בעלים עם עסקות סך

 1,005,264  515,337  489,927  )859,571( 29,761  107,335  1,211,040  1,362  )מבוקר בלתי( 2016 ביוני 30 ליום יתרה
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  5 - ) סיום(

  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

   בהון השינויים על יםמאוחד יםתמציתי ותדוח
  2017 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של ותלתקופ

  

    החברהם של המיוחס לבעליהון     
  

  הון
  המניות

פרמיה על 
  מניות

קרנות הון 
  אחרות

  הפרשים
  מתרגום
  דוחות
  כספיים

  יתרת
  סך הכול  הפסד

זכויות שאינן 
מקנות 
  סך ההון  שליטה

  א ל פ י   ש " ח    

                  
  1,092,467  539,571  552,896  )799,884(  35,585  104,793  1,211,040  1,362  (מבוקר) 2016בינואר  1יתרה ליום 

 2016בדצמבר  31 ביום שהסתיימה השנה במהלך תנועה
                  (מבוקר):

                  כולל: הפסד
  )000,394(  )180,180(  )820,213(  )820,213(          לשנה הפסד

                  כולל אחר: רווח
  19,165     19,165       19,165       נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו

  11     11       11       מעביד-מדידות מחדש של התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

  )726,7(  )693,6(  )331,0(    )331,0(        הפרשים מתרגום דוחות כספיים, נטו

  )1,333(    )1,333(    )1,333(        כולל אחר של חברות כלולות, נטו חלק ברווח

  -,-  -,-   19,176  )2,366(  -,-   16,810  )693,6(   10,117  

  )383,883(  )186,873(  )197,010(  )213,820(  )2,366(  19,176   -,-  -,-  כולל לשנה הפסדסך 

                  
                  עסקות עם בעלים:

                  שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים 

  805,27   617,20   7,188       7,188       באובדן שליטה

                  מכירה של עקב שנגרעו שליטה מקנות שאינן זכויות
  1,323   1,323               חברות בנות

  -,-     -,-       )1,000(  1,000    פקיעת כתבי אופציה שהונפקו על ידי החברה

  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים
             14,783   14,783  

  43,911   36,723   7,188   -,-  -,-  6,188   1,000  -,-  סך עסקות עם בעלים

  752,495   389,421   363,074   )1,013,704(  33,219   130,157   1,212,040  1,362  (מבוקר) 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

  
                

  .אלה כספיים דוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 1 - ) המשך( 

  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  המזומנים תזרימי על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

  2017 ביוני 30 ביום ושהסתיימ החודשים 3-ו החודשים 6 של לתקופות

  
  

  חודשים שהסתיימו  6
  ביוני 30-ב

  חודשים שהסתיימו  3
  ביוני 30-ב

שנה 
  שהסתיימה 

  בדצמבר 31-ב
  2017  2016  2017  2016  2016  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  א ל פ י   ש " ח  
 

      :שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
  )394,000( )64,660( )21,597( )83,826( )51,619( לתקופה הפסד

       המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
  281,367  40,201  )5,038( 25,783  )6,326( להלן' א ראה, שוטפת מפעילות

  )112,633( )24,459( )26,635( )58,043( )57,945( שוטפת לפעילות ששימשו נטו מזומנים

         
      :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

          עקב מכירה של השקעות בחברות (שנגרעו) שנוספו  מזומנים
  81   )12,517(   )12,517(  נטו, בהן שליטה איבוד אובנות 

  )4,867( )619( )875( )2,962( )1,918( קבוע רכוש רכישת
  )115(      אחר ברכוש השקעה
  )14,364(   )6,400(   למכירה זמינים פיננסים בנכסים השקעה
  )14,289( )7,197( )1,803( )10,510( )1,803( המירות חוב ואגרות הלוואות כולל, כלולות בחברות השקעות
        הוגן בשווי שוטפים שאינם פיננסים במכשירים השקעות

  )484(  )484(    )484(    הפסד או רווח דרך
  468  42     438     קבוע רכוש ממכירת תמורה
  4,004     למכירה זמינים פיננסים נכסים ממימוש תמורה

  22,948 8,180    8,180     נטו, הפסד או רווח דרך הוגן בשווי שוטפים פיננסים מכשירים
  8,350  21,229  10,797 )92,504( )63,205( נטו, קצר לזמן פיקדונות
  )20(   )21(  נטו, ארוך לזמן פיקדונות

  1,596  139  47  188  107  שהתקבלה ריבית

            ששימשו( השקעה מפעילות שנבעו נטו מזומנים
  3,308  21,290  )4,351(  )104,075(  )79,336(  ) השקעה לפעילות

       
      :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

  8,704          תמורה ממכירת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה    
            מהנפקת מניות וכתבי אופציה (בניכוי הוצאות  תמורה

      24,872     24,872   הנפקה)
 23,123 578  773  1,840  773   שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי מניות הנפקת

  3,461  )135(  )31(  , נטוממשלתיים מענקיםשל  (פירעון)ה קבל

  35,288 578  25,510  1,840  25,614   מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

            
  )74,037( )2,591( )5,476( )160,278( )111,667(  מזומנים ושווי במזומנים קיטון
  240,292 79,662  53,443  240,292  165,630  התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

        יתרות בגין שער מהפרשי הנובעים) הפסדים( רווחים
  )625( 2,416  )1,336( )527( )7,332(  מזומנים ושווי מזומנים

  165,630  79,487  46,631  79,487  46,631  התקופה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת
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  2 - ) סיום( 

  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  המזומנים תזרימי על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

  2017 ביוני 30 ביום ושהסתיימ החודשים 3-ו החודשים 6 של לתקופות

  
  

  
  חודשים שהסתיימו  6

  ביוני 30-ב
  חודשים שהסתיימו  3

  ביוני 30-ב

שנה 
  שהסתיימה 

  בדצמבר 31-ב
  2017  2016  2017  2016  2016  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  א ל פ י   ש " ח  

  
      המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות  )א

       :שוטפת מפעילות
       :מזומנים בזרימת כרוכות שאינן והוצאות הכנסות
  38,837  6,916  387  15,724  10,405  נטו, כלולות חברות בהפסדי חלק
         של ההחזקה בשיעור ומירידה ממימוש רווח

  )822( )774(  )945( )9,295(  כלולות בחברות השקעות
או איבוד  בנות חברות של ממכירה שנבע רווח

  )2,038(    )19,136(    )19,136(  שליטה בהן
            פיננסים נכסים של הוגן בשווי משינוי הפסד

  18,674   12,608   1,745   14,231   4,487   הפסד או רווח דרך הוגן בשווי שוטפים שאינם
         מכשירים של ההוגן בשווי משינוי) רווח( הפסד

  )1,314( )2,613( 553  )2,601( 664  נטו, נגזרים פיננסים
  254,652           נטו, נכסים ערך ירידת בגין הפחתות
 זמינים פיננסיים נכסים ממימוש )רווחהפסד (

 309   למכירה
 

 309  )2,127(  
        לעובדים אופציות בהענקת ההטבה מרכיב

  14,783  3,936  2,900  7,226  5,486   שירותיםולנותני 
  )5,879(  2,025   1,613   406   3,277   נטו, ממשלתיים מענקים בגין התחייבות

  )60,104( )1,025( )2,916( )17,002( )19,550(  נטו, נדחים מסים
  16,952  4,733  3,846  7,929  7,949  והפחתות פחת

  308  77    77     קבוע רכוש ממכירתהפסד 
  159  350  67  418  298  נטו, מעביד-עובד יחסי סיום בשל התחייבות

  691  5,871  9,686  )1,333( 21,100   נטו, מימון הוצאות

  5,994  24,130 )946(  32,104  272,772  

       :תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים
  1,264  2,298  611  )314( )2,373(   חובה ויתרות בחייבים) גידול( קיטון
       :זכות ויתרות בזכאים) קיטון( גידול

  )4,960( )6,032( )2,130( )4,453( 5,295  שירותים ונותני ספקים
  8,923  10,460  )2,136( 4,283  )14,327( אחרים

  3,368  1,371  )437( 2,137  )915(  במלאי(גידול)  קיטון

 )12,320(  1,653 )4,092(  8,097  8,595  

 )6,326(  25,783 )5,038(  40,201  281,367  

       
        
        

  
  .אלה כספיים דוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים



 

14 
  

  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 ביוני 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(
 

  כללי - 1 ביאור
  
 מניותיה אשר, בישראל המאוגדת, ציבורית חברה הינה) החברה -  להלן( מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  .אביב-בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות
  

 והטכנולוגיה החיים מדעי בתחום ופיתוח מחקר בחברות השקעה של אחד פעילות בתחום פועלת החברה
 הפורטפוליו מחברות אחת כל. זמן לאורך בהן ניהולית ותמיכה בחברות השקעה באמצעות וזאת הרפואית

 מצבה, בהתאם. פעילותן להמשך הון לגיוסי נדרשות ולפיכך מוצריה של שונים פיתוח בשלבי נמצאת
 העסקי ממצבן היתר בין, מושפעים, שלה המזומנים ותזרימי הונה, פעולותיה תוצאות, החברה של העסקי

  .בהונן והשינויים שלהן המזומנים תזרימי, פעולותיהן מתוצאות, ידה על המוחזקות העיקריות החברות של
  

  ).האם החברה -  להלן( מ"בע תעשיות כלל בשליטת נמצאת החברה
  

  :הכספיים הדוחות של העריכה בסיס - 2 ביאור
  

 ביוני 30 ליום )הקבוצה - להלן( שלה הבנות והחברות החברה של המאוחד התמציתי הכספי המידע  .א
 המידע -  להלן( תאריך באותו ושהסתיימ החודשים 3-ו החודשים 6 של הביניים תוולתקופ 2017
 לתקופות כספי דיווח" 34 מספר בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם נערך) הביניים תולתקופ הכספי
. 1970-ל"התש), ומיידיים תקופתיים חות"דו( ערך ניירות לתקנות ובהתאם), IAS 34 - להלן" (ביניים

   ליום החברה של השנתיים הכספיים הדוחות עם ביחד הביניים תולתקופ הכספי במידע לעיין יש
 לפי נערכו אשר, אליהם נלוו אשר והביאורים תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2016 בדצמבר 31

 לתקנות בהתאם הנדרש הנוסף הגילוי את וכללו) IFRS-ה תקני להלן( בינלאומיים כספי דיווח תקני
   .2010- ע"התש) שנתיים כספיים דוחות( ערך ניירות

  
  .מבוקר ואינו סקור הינו הביניים לתקופות הכספי המידע

  
 שימוש דורשת וכן דעת שיקול להפעיל הקבוצה מהנהלת דורשת, ביניים כספיים דוחות עריכת  .ב

 סכומי ועל הקבוצה של החשבונאית מדיניותה יישום על משפיעים אשר, והנחות חשבונאיים באומדנים
 שונות להיות עשויות בפועל התוצאות. המדווחים וההוצאות ההכנסות, ההתחייבויות, הנכסים

  .האל מאומדנים
  

  :החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
  

, הביניים לתקופת הכספי המידע בעריכת יושמו אשר, החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי  .א
  . 2016 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו האל עם עקביים הינם

  
 מספר בדבר פרטים הובאו, 2016 לשנת החברה של הכספיים לדוחות) 2'(כ2 ביאור במסגרת  .ב

   .המוקדם ביישומם בחרה לא הקבוצה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר חדשים  IFRSתקני
  

   



 

15 
  

  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 ביוני 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(
  

  גמידה סל): -גמידה סל בע"מ (להלן  - 4ביאור 
  

טבע)  -, התקשרה החברה עם טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן 2017מרס  בחודש  .א
בדילול מלא), לרבות כל  5.02%-בהסכם לרכישת מלוא החזקותיה של טבע בגמידה סל (כ

  הזכויות הנלוות להן. עם השלמת העסקה, עלה שיעור ההחזקה של החברה בגמידה סל 
 . 24%-לכ
  

מיליון דולר, המשקף שווי  6-של המניות הנרכשות הינו כ בהתאם להסכמות בין הצדדים, שוויין
מיליון דולר לגמידה סל. בתמורה למניות הנרכשות, הנפיקה החברה לטבע  120-של כ

, בתוספת פרמיה של העסקה השלמת במועדמניות של החברה אשר ערכן בבורסה  6,010,961
מיליון דולר. עוד נקבע בהסכם כי החברה תנפיק לטבע מניות נוספות של  6, הגיע לכדי 20%

מיליון מניות. עם  13החברה בקרות אירועים מסוימים כפי שנקבעו בהסכם, עד לתקרה של 
 14%- השלמת הקצאת מניות החברה לטבע, עלה שיעור החזקתה של טבע במניות החברה מכ

  בהנחה של ההקצאה המרבית).  21%-(ועד לכ 17.5%-לכ
  

כתוצאה מהמחויבות האמורה של החברה להנפיק מניות נוספות של החברה לטבע בקרות 
אירועים מסוימים, הכירה החברה במועד השלמת העסקה בהתחייבות פיננסית, שנמדדה לפי 

  יננסיים נגזרים". אשר נזקפה לסעיף "מכשירים פ מיליון דולר, 0.7-של כשווי הוגן, בסך 
 

 קרן בהובלת ,דולר מיליון 40 -כ לגיוסהתקשרה גמידה סל בהסכם השקעה  ,2017ביוני  18ביום   .ב
, תמורתם )המשקיעים - להלן( משקיעים נוספים והחברה, נוספות חברותהצטרפו  אליה השקעות

גמידה  של ) לפי שווי חברההמוקצות המניות -להלן מניות בכורה (תקצה גמידה סל למשקיעים 
מיליון  1.5מיליון דולר (לפני הכסף). חלקה של החברה מתוך סכום ההשקעה הינו  120סל בסך 

 דולר. 
  

ממספר המניות  60% שתהווה בכמות כמו כן, יקבלו המשקיעים אופציות למניות בכורה
 במועדמחיר למניה שישלמו המשקיעים המ 120%האופציות הינו  שלמימוש ההמוקצות. מחיר 

 השלמתשנים ממועד  5 עדתקופה של  במהלךלמימוש  יעמדו. האופציות העסקה מתהשל
  העסקה. 

  
החברה  מחזיקה הגיוסעם השלמת  .ההשקעההגיוס על פי הסכם הושלם  ,2017 ביולי 9ביום 

 בדילול מלא). %14- כמגמידה סל ( %18- כב
  
  

  ):Luc -(להלן  .Luc Therapeutics Inc  - 5ביאור 
  

 Luc, חברה כלולה של החברה, בעסקת מיזוג לפיה רכשה Luc, התקשרה 2017במרס  5ביום   .א
 Luc) בתמורה להקצאת מניות של Ataxion - (להלן  Ataxion Incאת מלוא הון המניות של 
  .Ataxion לבעלי המניות הקודמים של

  
Ataxion ילות הינה חברה אמריקאית פרטית המפתחת תרופות שמטרתן להסדיר את הפע

  העצבית וזאת לצורך טיפול בהפרעות תנועה שונות. 
  

בהתאם לתנאי . 20%-לכ Luc-עם השלמת עסקת המיזוג ירד שיעור ההחזקה של החברה ב
יקבע כתלות בהשגת אבן דרך נוספת ככל  Luc-שיעור ההחזקה הסופי של החברה בהעסקה, 

  . 2017במהלך הרבעון השלישי של שנת שיחול שתושג עד תאריך יעד 
  

ש"ח, אשר נזקף  מיליון 9.3-כתוצאה מהירידה בשיעור ההחזקה, נבע לחברה רווח בסך של כ
  לרווח או הפסד בסעיף "רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של השקעות בחברות כלולות". 
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 ביוני 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(
  

  ):המשך( )Luc -(להלן  .Luc Therapeutics Inc  - 5ביאור 
  

 הרשיוןהסכם ב לעיל, אשר נקבעההנזכרת בסעיף א' הושגה אבן הדרך  ,2017בחודש מאי   .ב
בדוחותיה  Luc. בעקבות השגת אבן הדרך האמורה, כללה Novartisעם שנחתם בעבר 

בגין העמידה Novartis -מ הצפויהרווח בגין התמורה  2017 של שנת הכספיים לרבעון השני
מיליון  12.6- חלקה של בחברה ברווח האמור, בסך של כמיליון דולר.  15- כבסך של באבן הדרך, 

  ".נטו, כלולות חברות בהפסדי חלקש"ח, נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף "
  

מבנה ההון של בנוסף, כנקבע בהסכם המיזוג הנזכר בסעיף א' לעיל, עם השגת אבן הדרך עודכן 
Luc, שיעור החזקתה של החברה בש כך-Luc  24%-לכעלה.   

  
החלה בניסוי  Novartis-מיליון דולר ו 15תשלום בסך של  Luc קיבלהלאחר תום תקופת הדיווח 

  בתרופה. phase Iקליני 
  

בסעיף א' לעיל, המירה החברה הלוואה המירה  המפורטת המיזוג עסקת מועד פניל בסמוך  .ג
בתוספת ריבית  ,מיליון דולר 1-אלפי ש"ח (כ 3,750-בסך של כ ,Luc-ל בעבר קהיענשה

 . Luc, למניות של )שנצברה
  

בדרך של הסכם לרכישת אלפי דולר  500-כ שלסך Luc -ב החברה השקיעה, 2017בחודש מאי   .ד
זכאית  החברה Lucלתנאי המכשיר שהונפק לחברה על ידי  בהתאם. )SAFEעתידית של מניות (

) ריבית בתוספתלהמירו (קרן  או 6%של  בשיעור שנתית ריביתלהחזר הסכום שהושקע בתוספת 
 היקףב Lucשל  גיוסהינה חלק מסבב  Luc-של החברה ב האמורה . ההשקעהLucשל  למניות

 מיליון דולר.  9 -ככולל של 
 

  
  ביוקנסל) -ביוקנסל בע"מ (להלן  - 6ביאור 

  
 סך של גייסה במסגרתה ההנפקה) -(להלן  לציבור הנפקה ביוקנסל השלימה, 2017 באפריל 5 ביום

   44%-לכ בביוקנסל החברה של ההחזקה שיעור ירד ההנפקה השלמת לאחר. ח"ש מיליון 20.7-כ
בזכויות החברה לייצוג בדירקטוריון  ,בהתחשב בירידה בשיעור ההחזקה ).מלא בדילול 41.4%-כ(

לא ממועד זה החל האחרים בביוקנסל,  העיקריים בעלי המניות שיעור ההחזקה שלוב ביוקנסל
  שליטה של החברה בביוקנסל. עודמתקיימת 

  
לא נכללת פעילותה של ביוקנסל במסגרת הדוחות הכספיים  הנפקהממועד השלמת הבהתאם, החל 

השקעת בסעיף "השקעות בחברות כלולות". גת על בסיס השווי המאזני מוצוההשקעה בה  ,המאוחדים
החברה בביוקנסל הוכרה לראשונה (על בסיס השווי המאזני) בהתאם לשווי ההוגן של מניות ביוקנסל 
במועד איבוד השליטה בה, שנקבע על בסיס מחיר הבורסה של מניות ביוקנסל במועד האמור. 

מיליון ש"ח, אשר נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף  19.1-של כ נבע לחברה רווח בסך כתוצאה מכך,
  ".רווח שנבע ממכירה של חברות בנות או איבוד שליטה בהן"
  

  
  )Vedantra -(להלן  .Vedantra Pharmaceuticals, Inc  - 7 ביאור

  
 כוללבסך  ותהמיר ותהלווא Vedantra-ל החברה העניקה, 2017 במהלך המחצית הראשונה של שנת

  .הקרן תשלום עם יחד תשולם אשר ,10% בשיעור שנתית ריבית תוהנושאדולר מיליון  1.8-כ של
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 ביוני 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(
  
  
  

  )מדיוונד -בע"מ (להלן  מדיוונד  - 8ביאור 
  

 דיווחה מדיוונד כי 2017, בחודש יוני 2016לשנת  לדוח התקופתי 1ג1א'5בהמשך לאמור בביאור 
הודיעה למדיוונד כי בכוונתה לממש  )BARDAרפואי מתקדם (- הרשות האמריקנית למחקר ופיתוח ביו

 NexoBrid-ם למימון פעילויות מחקר ופיתוח נוספות להרחבת ההתוויות של הכאופציה חוזית בהס
 פול בכוויות.לטי

  
 132הגדילה את החוזה עמה לסכום כולל של עד  BARDA, הודיעה מדיוונד כי 2017בחודש יולי 

לטיפול  NexoBrid-מימשה אופציה למימון פעילויות מחקר ופיתוח נוספות ב BARDAמיליון דולר. 
, בין השאר, הגדילה את ההתחייבות למימון פעילויות מחקר BARDAבכוויות. על פי החוזה המעודכן, 

 מיליון דולר. 56-מיליון דולר נוספים לכ 32-ב NexoBridופיתוח של 
  

  

  

  אופציות לעובדים - 9ביאור 
  

 תכנית, החברה של התגמול למדיניות בהתאם, החברה דירקטוריון אישר, 2017 במרס 30 ביום
 - להלן( בחברה משרה ונושאי לעובדים, ח"ש 0.01 בנות החברה של רגילות מניות לרכישת אופציות

 של התגמול ועדת לאישור בהמשך, החברה דירקטוריון אישר, מועד באותו). האופציות תכנית
 כתבי 6,720,000 של, החברה ל"מנכ זה ובכלל, ניצעים לחמישה תמורה ללא הקצאה, החברה
, בבורסה למסחר רשומים אינם אשר), החברה ל"למנכ אופציה כתבי 3,900,000 מתוכם( אופציה

 כתבי הקצאת). להתאמות בכפוף( אחת כל נקוב ערך ח"ש 0.01 בנות רגילות למניות למימוש הניתנים
 אשר התקבל החברה של המניות בעלי אסיפת לאישור כפופההייתה  החברה ל"למנכ האופציה

  .2017בחודש מאי 
  

על פי תנאי ההענקה, כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשלוש מנות: מחצית מכתבי האופציה יהיו 
ניתנים למימוש החל מתום שנתיים ממועד ההענקה ועד לתום שמונה שנים מאותו מועד; רבע מכתבי 
האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד ההענקה ועד לתום שבע שנים מאותו 
מועד ורבע מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל מתום ארבע שנים ממועד ההענקה ועד לתום 

  שש שנים מאותו מועד. 
  

  ש"ח. 3.70מחיר המימוש של כל כתב אופציה יהיה 
  

כמפורט בתכנית, קרי  Cashless Exerciseמימוש כתבי האופציה למניות החברה יתבצע בדרך של 
בעת מימוש כתבי אופציות, לא יוקצו לניצעים מלוא המניות הנובעות מהם, כי אם כמות המניות 

  המשקפת את שווי ההטבה הגלום בהן. 
  

 הכלכלי השווי. ח"ש מיליון 11.1 - בכ הסתכם שהוקצו האופציה כתבי כל של התיאורטי הכלכלי השווי
 המודל פי על חושב זה כלכלי שווי. ח"ש 1.66-כ על עומד האופציה מכתבי אחד כל של הממוצע
 לבין 0.2% שבין סיכון חסרת ריבית בשיעורי, 51% של בשיעור תקן בסטיית בהתחשב, הבינומי

  .200% של מוקדם מימוש ובפקטור 0% של דיבידנד תשואת בשיעור, 2.4%
  

   .הכנסה מס לפקודת) הון רווח במסלול( 102 סעיף במסגרת תנוהל האופציות תכנית
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 ביוני 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(
  

  
  :גיוס הון - 10ביאור 

  
ילין ועם  לפידות ניהול קופות גמל בע"מ -התקשרה החברה עם ילין  ,2017באפריל  9ביום   .א

לפיו  ,בהסכם הקצאה פרטית) ילין לפידות - להלן יחדיו(ניהול קרנות נאמנות בע"מ  -לפידות 
כתבי  4,016,120-מניות ו 6,024,180 לילין לפידותתנפיק החברה מיליון ש"ח  20-בתמורה לכ

חודשים  24תקופה של במשך  אופציה לא רשומים למסחר הניתנים להמרה למניות החברה
 .הקצאתםממועד 

  
כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש כנגד תשלום במזומן כמפורט להלן: בתקופה שעד למועד 

  ש"ח ובתקופה שבין מועד חלוף  3.7חודשים ממועד ההקצאה, מחיר המימוש יהיה  18חלוף 
חודשים ממועד ההקצאה, מחיר המימוש יהיה  24למועד חלוף עד חודשים ממועד ההקצאה  18
  שלמת ההקצאה, ילין לפידות הינה בעלת עניין בחברה.ש"ח.  עם ה 4
  

, התקשרה החברה עם שישה גופים, מתוכם ארבעה גופים מוסדיים 2017באפריל  12ביום   .ב
מיליון ש"ח תנפיק החברה  5-הניצעים), בהסכם הקצאה פרטית, לפיו בתמורה לכ - (להלן 

בתנאיהם לכתבי האופציה כתבי אופציה, הזהים  1,004,000-מניות ו 1,506,000לניצעים 
 סעיף א' לעיל.כמפורט בשהונפקו לילין לפידות, 

  
 אוריב ראה - הדיווח תקופת תום לאחר הושלם אשר נוספת פרטית להקצאה הסכם בדבר לפרטים  .ג

  '.ב14
  

  תשקיף מדף - 11ביאור 
  
 על מדף הצעת דוח לפרסום האחרון המועד. מדף תשקיף החברה ידי על פורסם 2017 אפריל בחודש

 . 2019 באפריל 27 הינו המדף תשקיף פי
  
  

  :פיננסים וסיכונים פיננסים מכשירים - 12 ביאור
  

 :הוגן שווי גילויי  .א
  

 הקבוצה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה  )1
  ): מבוקר בלתי( 2017 ביוני 30 ליום נכון הוגן בשווי הנמדדים

  
  

  
 התבצעו לא, 2017 ביוני 30 ביום שהסתיימה החודשים 6 של התקופה במהלך

    .3 רמה לבין 1 רמה בין כלשהן העברות

  סך הכול   3רמה   1רמה   

  אלפי ש"ח  

        
        :נכסים

        נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או
  44,817  44,817    הפסד

        הלוואות ואגרות חוב להמרה הכלולות 
  3,285  3,285    בסעיף השקעה בחברות כלולות

  1,461  1,461    מכשירים פיננסים נגזרים
  44,352  43,626  726  נכסים פיננסים זמינים למכירה

  93,915  93,189  726    סה"כ נכסים

        - התחייבויות 
  2,440  2,440    מכשירים פיננסים נגזרים

  2,440  2,440  -,-  סה"כ התחייבויות
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 ביוני 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(
  

  ):המשך( פיננסים וסיכונים פיננסים מכשירים - 12 ביאור
  

 הקבוצה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה  )2
  ): מבוקר בלתי( 2016 ביוני 30 ליום נכון הוגן בשווי הנמדדים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 התבצעו לא, 2016 ביוני 30 ביום שהסתיימה החודשים 6 של התקופה במהלך
 .3 רמה לבין 1 רמה בין כלשהן העברות

 
 הקבוצה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה  )3

  ): מבוקר( 2016 דצמבר 31 ליום נכון הוגן בשווי הנמדדים
    

  סך הכול   3רמה   1רמה   

  אלפי ש"ח  

        
        :נכסים

        נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או
  49,304  49,304    הפסד

        הלוואות ואגרות חוב להמרה הכלולות 
  5,703  5,703    בסעיף השקעה בחברות כלולות

  2,220  2,220    מכשירים פיננסים נגזרים
  49,211  48,453  758  נכסים פיננסים זמינים למכירה

  106,438  105,680  758    סה"כ נכסים

  -,-  -,-  -,-  התחייבויות סך

        
 בין כלשהן העברות התבצעו לא, 2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה השנה במהלך

  .3 רמה לבין 1 רמה
 
 
  

   

  סך הכול   3רמה   1רמה   

  אלפי ש"ח  

        
        נכסים:

        נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או
  68,639   53,759   14,880   הפסד

        הלוואות ואגרות חוב להמרה הכלולות 
  1,508   1,508     בסעיף השקעה בחברות כלולות

  2,908   2,908     מכשירים פיננסים נגזרים
  16,142   11,490   4,652   נכסים פיננסים זמינים למכירה

  89,197   69,665   19,532     סה"כ נכסים

        - התחייבויות 
  23   23     מכשירים פיננסים נגזרים

  23   23   -,-   סה"כ התחייבויות
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  )המשך( הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 ביוני 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(
  

  ):המשך( פיננסים וסיכונים פיננסים מכשירים - 12 ביאור
  

 ):3 רמה( לצפייה ניתנים שאינם נתונים על המבוססות הוגן שווי מדידות
  

  

הלוואות 
לחברות 
  כלולות

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
  למכירה

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 

  והפסד

מכשירים 
פיננסים 
  נגזרים

  
  
  

  סה"כ

  אלפי ש"ח   

            נכסים:

  105,680   2,220   49,304     48,453   5,703   (מבוקר) 2017בינואר  1יתרה ליום 
  1,803         1,803    תוספות
  )4,270(      )520(  )3,750(  גריעות

  )3,998(      )3,998(    הפסדים שהוכרו ברווח כולל אחר
  )6,026(  )759(  )4,487(  )309(  )471(  הפסדים שהוכרו ברווח או הפסד

  93,189  1,461   44,817  43,626  3,285  )מבוקר(בלתי  2017ביוני  30יתרה ליום 

            
            התחייבויות:

  -,-  -,-        (מבוקר) 2017בינואר  1יתרה ליום 
  2,535   2,535         תוספות

  )95(  )95(        רווחים שהוכרו ברווח או הפסד

  2,440   2,440         )מבוקר(בלתי  2017ביוני  30יתרה ליום 

            
            לתקופה שנכללו ברווח או הפסד הפסדיםסך 
  )4,958(  -,-  )4,487(  -,-  )471(  2017ביוני  30בגין נכסים המוחזקים ליום   

              
 
 

  

הלוואות 
לחברות 
  כלולות

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
  למכירה

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 

  והפסד

מכשירים 
פיננסים 
  נגזרים

  
  
  

  סה"כ

  אלפי ש"ח   

            נכסים:

  80,192   5,889   67,506   5,268   1,529   (מבוקר) 2016בינואר  1יתרה ליום 
  3,797   )3,087(  484   6,400     (גריעות) תוספות

  )178(      )178(    כספיים דוחות מתרגום הפרשים
  )14,146(  106   )14,231(    )21(  (הפסדים) שהוכרו ברווח או הפסד רווחים

  69,665   2,908   53,759   11,490   1,508   )מבוקר(בלתי  2016ביוני  30יתרה ליום 

            
            התחייבויות:

  )2,519(  )2,519(        (מבוקר) 2016בינואר  1יתרה ליום 
  2,496   2,496         רווחים שהוכרו ברווח או הפסד

  23  23         )מבוקר(בלתי  2016ביוני  30יתרה ליום 

            
            סך רווחים והפסדים לתקופה שנכללו ברווח או הפסד

  )473(  152   )604(  -,-   )21(  2016ביוני  30בגין נכסים המוחזקים ליום   
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  )המשך( הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 יוניב 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(
  

  ):המשך( פיננסים וסיכונים פיננסים מכשירים - 12 ביאור
  

  

הלוואות 
לחברות 
  כלולות

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
  למכירה

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 

  והפסד

מכשירים 
פיננסים 
  נגזרים

  
  
  

  סה"כ

  אלפי ש"ח   

            נכסים:

  80,192   5,889   67,506   5,268   1,529   (מבוקר) 2016בינואר  1יתרה ליום 
  21,006   601    484   15,901   4,020   תוספות
  )3,087(  )3,087(       גריעות

  )19,715(  )1,183(  (18,686)    154   שהוכרו ברווח או הפסד )הפסדיםרווחים (
  27,284         27,284     רווחים שהוכרו ברווח כולל אחר

  105,680  2,220   49,304     48,453   5,703   (מבוקר) 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

            
            התחייבויות:

  2,519   2,519   -,-   -,-   -,-   (מבוקר) 2016בינואר  1יתרה ליום 
  )21(  )21(        גריעות

  )2,498(  )2,498(        רווחים שהוכרו ברווח או הפסד

  -,-  -,-  -,-  -,-  -,-  (מבוקר) 2016 בדצמבר 31יתרה ליום 

            
            שנכללו ברווח או הפסד שנהסך רווחים והפסדים ל

  )6,019(  )1,126(  )5,047(  -,-  154   2016בדצמבר  31בגין נכסים המוחזקים ליום   

 

 שאינם הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים של בספרים ערכם, החברה הנהלת להערכת  .ג
, חובה ויתרות חייבים, בנקאיים בתאגידים פקדונות, מזומנים ושווי מזומנים -  הוגן בשווי מוצגים

 אחרות והתחייבויות עניין לבעלי התחייבויות, אחרים וזכאים ספקים ,שוטפים שאינם פקדונות
 .ההוגן לשוויים סביר קירוב מהווה - שוטפות שאינן

  
  מזומנים תזרימי בדבר נוסף מידע - 13 ביאור

  
 :מזומנים בזרימת כרוכות שאינן ומימון השקעה פעילויות בדבר מידע

   שהסתיימו חודשים 6 
 ביוני 30-ב

   שהסתיימה שנה
 בדצמבר 31-ב

 2017  2016 2016 

 )מבוקר( )מבוקר בלתי( 

 ח"  ש   י פ ל א 

     

  3,087  3,087    השקעה בחברה כלולה כנגד מימוש מכשיר פיננסי נגזר

        
     

 כנגד בשווי הוגן דרך רווח והפסד פיננסים במכשירים השקעה
  הלוואה המרת

  
  1,057  

 1,537       זמין למכירהקבלת מכשיר פיננסי 

      3,750   השקעה בחברה כלולה כנגד המרת הלוואה
        השקעה בחברה כלולה כנגד הנפקת מניות ומכשיר

        א':4פיננסי נגזר, ראה ביאור 

      20,857   השקעה בחברה כלולה

      )18,322(  הנפקת מניות

      )2,535(  מכשיר פיננסי נגזר
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  )המשך( הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 ביוני 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(

  
  אירועים לאחר תום תקופת הדיווח: - 14ביאור 

  
 ב'.4אור יראה ב - 2017בחודש יולי בדבר סבב השקעה בגמידה סל אשר הושלם  לפרטים  .א

  
 מיטב דש)  - "מ (להלןבע ופנסיה גמל דש מיטב עם החברה התקשרה, 2017 ביולי 11 ביום  .ב

 דש מיטבל החברה תנפיק ח"ש מיליון 25-לכ בתמורה לפיו, פרטית הקצאה בהסכם
 למניות להמרה הניתנים למסחר רשומים לא אופציה כתבי 4,460,665- ו מניות 6,758,583

  .הקצאתם ממועד חודשים 27 של תקופה למשך החברה
  

כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש כנגד תשלום במזומן כמפורט להלן: בתקופה שעד למועד 
 18ובתקופה שבין מועד חלוף  ,ש"ח 4חודשים ממועד ההקצאה, מחיר המימוש יהיה  18חלוף 

חודשים ממועד ההקצאה, מחיר המימוש יהיה  27למועד חלוף עד חודשים ממועד ההקצאה 
 עם השלמת ההקצאה, מיטב דש הינה בעלת עניין בחברה. ש"ח. 4.2

 
 .8 ראה ביאור תום תקופת הדיווחבדבר מימוש אופציה לאחר  BARDAהודעת בדבר  לפרטים  .ג

 
 עקב השגת אבן דרך ראה ביאור  Novartis-על קבלת תשלום מ Lucהודעת בדבר  לפרטים  .ד

 .ב'5
  

 
  

  :מגזרי מידע - 15 ביאור
  

 מגזרי לגבי המוצג המידע", פעילות מגזרי" IFRS 8 הבינלאומי הכספי הדיווח לתקן בהתאם  .א
 דיווחי - להלן( החברה של הפנימיים הניהוליים הדיווחים על מבוסס החברה של הפעילות
 השקעת על מבוסס ,ההנהלה מדיווחי הנגזר, דיווח בני פעילות למגזרי הפילוח). ההנהלה
  ).המגזר חברת - להלן( שבבעלותה הכלולות החברות או הבנות מהחברות אחת בכל החברה

 
 או הנקי ברווח החברה חלק את כולל, להלן' ג בסעיף כמפורט, המגזרים תוצאות בדבר המידע  .ב

 בעלי חלק בניכוי, המגזר חברת של השונים וההפסד הרווח סעיפי( המגזר חברת של בהפסד
 חברת ממימוש לחברה שנבעו הפסדים או רווחים וכן), המגזר בחברת האחרים המניות
 משערוך או המגזר חברת מהפחתת או המגזר בחברת ההחזקה בשיעור מירידה או המגזר

   . המגזר לחברת הקשורים נגזרים פיננסים מכשירים
  

 סכום את כולל, להלן 'ד בסעיף כמפורט ,המגזר חברות של וההתחייבויות הנכסים בדבר מידע
 הקשורים הנגזרים הפיננסים המכשירים את וכן, המגזר חברות של וההתחייבויות הנכסים
  .המגזר לחברת
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  )המשך( הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 ביוני 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(
  

  :)המשך( מגזרי מידע - 15 ביאור
  

  :המגזרים תוצאות  .ג
  

  ):מבוקר בלתי( 2017 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 6 של לתקופה המגזרים תוצאות  
 

  קיורטק מדיוונד סל גמידה
 מגזרים
 אחרים

 התאמות
 מאוחד למאוחד

         

 48,354  )25,576( 57,589   8,858  5,414  2,069   מחיצוניים המגזר הכנסות

        :נמשכת מפעילות הפסד

 )22,323( 13,676  )8,306( )13,526( )7,150( )7,017(  החברה מניות לבעלי המיוחס) הפסד( רווח

 )29,296( 8,621  10,183  )12,239( )8,156( )27,705(   המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס) הפסד( רווח

 )34,722( )15,306( )25,765(   1,877  22,297 )51,619( 

              
  

  ):מבוקר בלתי( 2016 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 6 של לתקופה המגזרים תוצאות  
 

  קיורטק מדיוונד סל גמידה
 מגזרים
 אחרים

 התאמות
 מאוחד למאוחד

         

 22,922  )16,341( 4,536   28,429  4,958  1,340   מחיצוניים המגזר הכנסות

        :נמשכת מפעילות הפסד

 )59,687( )17,951( )24,354( 1,526  )13,738( )5,170(  החברה מניות לבעלי המיוחס) הפסד( רווח

 )24,139( 45,308  )29,865( 1,352  )16,900( )24,034(   המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס) הפסד( רווח

 )29,204( )30,638(  2,878  )54,219(  27,357 )83,826( 
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  )המשך( הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 ביוני 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(
  

  ):המשך( מגזרי מידע - 15 ביאור
  
  ):המשך( המגזרים תוצאות  .ג
  

  ):מבוקר בלתי( 2017 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה המגזרים תוצאות
 

  קיורטק מדיוונד סל גמידה
 מגזרים
 אחרים

 התאמות
 מאוחד למאוחד

         

 26,783  )34,596( 56,237   2,024  2,930  188   מחיצוניים המגזר הכנסות

        :נמשכת מפעילות הפסד

 )4,263( 7,637  6,138  )7,600( )6,583( )3,855(  החברה מניות לבעלי המיוחס) הפסד( רווח

 )17,334( )19,880( 26,849  )6,878( )7,398(  )10,027(   המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס) הפסד( רווח

 )13,882( )13,981( )14,478(   32,987 )12,243( )21,597( 

              
  

  ):מבוקר בלתי( 2016 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה המגזרים תוצאות
 

  קיורטק מדיוונד סל גמידה
 מגזרים
 אחרים

 התאמות
 מאוחד למאוחד

         

 11,002  )1,410( 1,461   5,731  1,764  636   מחיצוניים המגזר הכנסות

        :נמשכת מפעילות הפסד

 )27,634( 20,630  )15,767( )5,325( )16,867( )10,305(  החברה מניות לבעלי המיוחס) הפסד( רווח

 )37,026( )3,228( )11,920( )6,011( )13,747(   )2,060(   המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס) הפסד( רווח

 )12,365( )30,614( )11,336(  )27,687(  17,342 )64,660( 
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  מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל 

  )המשך( הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

  2017 ביוני 30 ליום

  )מבוקרים בלתי(

  
  :)המשך( מגזרי מידע - 15 ביאור

  

  :)המשך( המגזרים תוצאות  .ג
  

      ):מבוקר( 2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה המגזרים תוצאות

 

 אחרים מגזרים קיורטק מדיוונד  סל גמידה
 התאמות
 מאוחד למאוחד

       
  39,994 (1,447) 6,113 16,889 14,788  3,651  מחיצוניים המגזר הכנסות

             :נמשכת מפעילות) הפסד( רווח

 )213,820( )9,599( )65,570( )9,737( )114,194(  )14,720( החברה מניות לבעלי המיוחס) הפסד( רווח

 )180,180( 96,813 )60,820( )8,753( )145,669(  )61,751( המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס) הפסד( רווח

 
)76,471(  )259,863(  (18,490)  )126,390(  87,214 )394,000( 

             
  

  :המגזרים של מאזניים נתונים  .ד
 

 קיורטק מדיוונד  סל גמידה
 מגזרים
 אחרים

 התאמות
  מאוחד למאוחד

       -) מבוקר בלתי( 2017 ביוני 30 ליום נתונים

 938,990  )312,499( 295,521  27,755  707,574  272,587  המגזר נכסי

       -) מבוקר בלתי( 2016 ביוני 30 ליום נתונים

 1,416,599  )321,458( 269,395  44,658  1,087,571  336,433  המגזר נכסי

       -) מבוקר( 2016 בדצמבר 31 ליום נתונים

 1,118,710 )297,841( 240,334 44,280 816,636 315,301 המגזר נכסי

              
 ליום עד. מסויימות בטריטוריות למוצריה שיווק אישור לה מדיוונד למעט ,מוצריהן של הפיתוח בשלב עדיין נמצאות, הדיווח בני מגזרים המהוות החברות  .ה

   .נמוכים בהיקפים מדיוונד של מוצרים נמכרו, 2017 יוניב 30
  





     
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

  דיווח כספי לתקופת ביניים

 2017ביוני  30ליום 

  (בלתי מבוקר)
 

   1970- לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ’ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  

 
 

  



     
 

  
  
  
  
  
  
 
 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
 
 

   1970- לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ’ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 
 
 

  תוכן העניינים
  
  
 

 עמוד 

 2  רואה החשבון המבקר סקירה של דוח

  :)נתונים כספיים בשקלים חדשים (ש"ח

  3-4 המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםנכסים והתחייבויות   

  :המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםהכנסות והוצאות   

  5  רווח או הפסד  

 6 כולל  הפסד  

 7-8 המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםתזרימי מזומנים   

 9-12 ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים  
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  לכבוד
  של מניותהבעלי 

  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
  
  

  א.ג.נ.,
 
 

  לתקנות ניירות ערך ’ ד38תקנה  לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי דוח מיוחד  הנדון:
  1970- (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  

  מבוא
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

חודשים  שישהשל  ותלתקופ, ו2017ביוני  30החברה) ליום  –של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (להלן  1970-התש"ל

. של החברההדירקטוריון וההנהלה המידע הכספי הביניים הינו באחריות  תאריך. באותוו שהסתיימשה חודשים וושל

  בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ולתקופהביניים הנפרד כספי המידע האחריותנו היא להביע מסקנה על 
  

 בהן ההשקעות סך אשר מוחזקות חברות של הכספיים הדוחות מתוך הנפרד הביניים הכספי המידע את סקרנו לא

   של לסך הסתכם אלה מוחזקות מחברות ההפסד ואשר 2017 ביוני 30 ליום ח"ש אלפי 134,595 - כ של לסך הסתכם

. בהתאמה, תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה שישה של לתקופות ח"ש אלפי 4,786 - ו ח"ש אלפי 14,204 -כ

 שהיא ככל, ומסקנתנו לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים חשבון רואי ידי על נסקרו חברות אותן של הכספיים הדוחות

   .האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות על מבוססת, חברות אותן בגין הכספיים לדוחות מתייחסת
  

  הסקירה היקף
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם 
אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת 

מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו בהיקפה במידה ניכרת 
להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות 

  דעת של ביקורת.
  

  מסקנה
  

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור 
לתקנות ניירות ד' 38הוראות תקנה הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להביניים הנפרד שהמידע הכספי 

  .1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
  
  
  
  
  
  

  קסלמן וקסלמן  אביב,-תל

  רואי חשבון  2017 באוגוסט 31

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
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  1 -(המשך) 

  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

   1970- לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ’ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  המאוחדים התמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםנכסים והתחייבויות 

  
  בדצמבר 31  ביוני 30  

  2017  2016  2016  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  אלפי ש"ח  

 

        ר  כ  ו  ש
        נכסים שוטפים:

  13,010  7,965   23,006   מזומנים ושווי מזומנים

    14,705     הפסדאו נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח 

  666      מכשירים פיננסים נגזרים

  1,107  372   1,220  אחרים חייבים ויתרות חובה

   24,226   23,042  14,783  

        נכסים שאינם שוטפים:

  49,083  16,035   44,179   נכסים פיננסים זמינים למכירה

  1,554  4,217   1,461   מכשירים פיננסים נגזרים

  1,236  1,234   936   פיקדונות ויתרות חובה
  87  234   91   רכוש קבוע

   46,667   21,720  51,960  

        

  323,688  473,421   316,374   השקעות ויתרות חו"ז של חברות בנות וחברות כלולות

  390,431  518,183   387,267   סך הכל נכסים 

        
  
  

  
  

 ) אבי פישר, 

 )  יו"ר הדירקטוריון  
  
 ,עפר גונן)  

 מנכ"ל )   
  
 ,אסף סגל)  

 סמנכ"ל כספים )   

  
  
  

  .2017 באוגוסט 31 :הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה המידעתאריך אישור 
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  2 - ) סיום(

  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

   1970- לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל’ ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  )המשך(המאוחדים התמציתיים הכספיים דוחות ב הכלוליםנכסים והתחייבויות 

  
  

  בדצמבר 31  ביוני 30  

  2017  2016  2016  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  אלפי ש"ח  

         התחייבויות והון עצמי
         

         - התחייבויות שוטפות
  4,902  6,757   6,746   אחרים זכאים ויתרות זכות

        
         :שוטפותשאינן התחייבויות 

  22,455  21,499  21,291  שליטההלוואה מבעל 
      2,440  מכשירים פיננסים נגזרים

  27,357  28,256   30,477   סך הכל התחייבויות 

        

  363,074  489,927   356,790   הון עצמי 

   387,267   518,183  390,431  

         
         

  
  
  
  
  
  
  
  

  אלה. תמציתיים כספיים מנתוניםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד והמידע הנוסף הביאורים 
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  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

   1970- לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ’ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםהכנסות והוצאות 

  
  
  

  
  חודשים שהסתיימו  6

  ביוני 30-ב
  חודשים שהסתיימו  3

  ביוני 30-ב

שנה 
  שהסתיימה 

  בדצמבר 31-ב
  2017  2016  2017  2016  2016  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  א ל פ י   ש " ח  

  
            הכנסות:

  1,821  323   193   1,042   953  הכנסות מדמי ניהול, מתן רישיונות והעמדת ערבות
            רווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות בחברות 

  2,860  774   19,136  945   28,431  או איבוד שליטה בהן מוחזקות
    211      86      פיננסים נגזרים, נטומשינוי בשווי הוגן של מכשירים רווח 

  2,127          רווח ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה
  2,304  4,839   2,523   1,991   4,769   מימוןהכנסות 

   34,153   4,064   21,852   6,147  9,112  

            עלויות והוצאות:
  1,182    553   664   משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטו הפסד

      309     309   הפסד ממימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה
            ירידת ערך נכסים

  14,262  3,477   6,645   7,911   9,409  הוצאות הנהלה וכלליות
  3,465    1,094   8,014   3,177  הוצאות מימון

  13,559   15,925   8,601   3,477  18,909  

  )9,797(  2,670   13,251   )11,861(  20,594   הכנסהלפני מיסים על  )הפסדרווח (

  5,595  95   )280 (  )212(  )937 (  הטבת מס (מסים על הכנסה)

           ללא חלק החברה בתוצאות הפעילות  תקופהל )הפסדרווח (

  )4,202(  2,765   12,971   )12,073(  19,657   חברות מוחזקות של
            

  )209,618(  )39,791(  )17,234(  )47,614(  )41,980(  המוחזקות החברותחלק החברה בתוצאות הפעולות של 

  )213,820(  )37,026(  )4,263(  )59,687(  )22,323(  תקופהסך הכל הפסד ל

           
           

  
  
  

  .אלהתמציתיים  כספיים מנתוניםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  המידע הנוסףביאורים וה
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  תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מכלל 

   1970 - לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ’ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  (המשך)המאוחדים התמציתיים דוחות הכספיים ב הכלולותהכנסות והוצאות 

  
  

  
  חודשים שהסתיימו  6

  ביוני 30-ב
  חודשים שהסתיימו  3

  ביוני 30-ב

שנה 
  שהסתיימה 

  בדצמבר 31-ב
  2017  2016  2017  2016  2016  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  א ל פ י   ש " ח  

  

            הפסד כולל:

  )213,820(  )37,026(  )4,263(  )59,687(  )22,323( הפסד לתקופה

            
           כולל אחר: )הפסדרווח (

            - מחדש לרווח או הפסד יסווגו לאסעיפים אשר 

  11  )97(    )97(    חלק ברווח הכולל האחר של חברות מוחזקות, נטו

            

            סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד:
  20,760  287   )1,249(  )473(  )3,447(  , נטו ממסשערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה

             שמומש מנכסים פיננסים זמינים למכירה )רווחהפסד (
  )1,595(    309    309 , נטו ממסהפסדאו רווח לדוח ף ונזק

  )2,366(  8,435   )10,472(  )5,824(  )25,124(  , נטוהכולל האחר של חברות מוחזקות ברווח (הפסד)חלק 

  16,810  8,625   )11,412(  )6,394(  )28,262(  תקופהכולל אחר ל )הפסדרווח (סך 

  )197,010(  )28,401(  )15,675(  )66,081(  )50,585(  תקופהפסד כולל לה

           
           

  
  
  
  
  
  
  

  אלה. תמציתיים הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים
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  1 -(המשך) 

  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

   1970 - לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ’ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםתזרימי מזומנים 

  
  

  
  חודשים שהסתיימו  6

  ביוני 30-ב
  חודשים שהסתיימו  3

  ביוני 30-ב

שנה 
  שהסתיימה 

  בדצמבר 31-ב
  2017  2016  2017  2016  2016  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  א ל פ י   ש " ח  

 

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
  )213,820(  )37,026(  )4,263(  )59,687(  )22,323(  לתקופההפסד 

            התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 

  200,646  33,420   1,063   54,518   17,470   ראה להלן מפעילות שוטפת,

  )13,174(  )3,606(  )3,200(  )5,169(  )4,853( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

            
           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

  )44(    )16(  )17(  )16( רכישת רכוש קבוע
  28          תמורה ממכירת רכוש קבוע 

            השקעות בחברות מוחזקות, כולל הלוואות ואגרות חוב
  )23,156(  )12,810(  )7,528(  )16,551(  )9,027( המירות

  )14,363(      )6,400(    זמינים למכירה השקעות במכשירים פיננסים 
  )52(      )52(    השקעות במכשירים פיננסים נגזרים

            מכשירים פיננסים שוטפים בשווי הוגן דרך רווח או
  22,359  7,766     7,766     הפסד, נטו

  400          בחברות מוחזקותתמורה ממימוש השקעה 

  4,004         ים זמינים למכירהתמורה ממימוש נכסים פיננס

  5   2   3   4   7   ריבית שהתקבלה

  )10,819(  )5,042(  )7,541(  )15,250(  )9,036(  ששימשו לפעילות השקעה מזומנים נטו

            
            :מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 

(בניכוי הוצאות הנפקת מניות וכתבי אופציה תמורה מ
       24,872  24,872 הנפקה)

            תמורה ממכירת השקעה לבעלי זכויות שאינן מקנות

  8,704          שליטה

  8,704  -,-   24,872  -,-   24,872  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

            

  )15,289(  )8,648(  14,131   )20,419(  10,983   במזומנים ושווי מזומנים )קיטוןגידול (

  28,668  16,356   9,304   28,668   13,010   התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

             הנובעים מהפרשי שער בגין יתרות רווחים (הפסדים) 

  )369(  257   )429(  )284(  )987( ושווי מזומניםמזומנים 

  13,010  7,965   23,006   7,965   23,006   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה
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  2 - (סיום) 

  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

   1970 - לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  ’ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  (המשך)המאוחדים התמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםתזרימי מזומנים 

  
  

  
  חודשים שהסתיימו  6

  ביוני 30-ב
  חודשים שהסתיימו  3

  ביוני 30-ב

שנה 
  שהסתיימה 

  בדצמבר 31-ב
  2017  2016  2017  2016  2016  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  א ל פ י   ש " ח  

  
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 

       מפעילות שוטפת:
       והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים: הכנסות
  210,271  35,072   16,141   53,446   41,130  חברות מוחזקות, נטו בתוצאות הפעולות שלחלק 

מאיבוד שליטה  וארווח שנבע ממכירת השקעות 
  )2,038(    )19,136(    )19,136(  תנות בובחבר

            הפחתות בגין ירידת ערך נכסים
            משינוי בשווי ההוגן של מכשירים הפסד (רווח)

  1,182  )211(  553  )86(  664 פיננסיים נגזרים, נטו
  128          הפסד ממכירת רכוש קבוע

            מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני
      1,107    1,107  שירותים

            רווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות
  )822(  )774(    )945(  )9,295(  בחברות מוחזקות, נטו

ממימוש נכסים פיננסים זמינים  (רווח) הפסד
  )2,127(    309    309 למכירה

  47  14   7   29   12   פחת והפחתות 
  )5,595(  )95(  280   212   937   מיסים נדחים, נטו

  485  )88(  )340(  157   )510(  מימון, נטו הוצאות (הכנסות) 

  15,218   52,813  )1,079(   33,918  201,531 

           שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
  586  645   476   1,321   407   בחייבים ויתרות חובה קיטון 

  )1,471(  )1,143(  1,666  384   1,845  גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות 

   2,252   1,705   2,142  )498(  )885(  

            17,470   54,518   1,063   33,420  200,646  

 
  
  
  
  
  
  
  

  אלה.תמציתיים הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים 



    

  9

  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  ’ד38למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה ביאורים ומידע נוסף 

   1970 -התש"ל 

  

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  ’ד38מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה - 1ביאור 
  :1970 -התש"ל 

  
  הגדרות:  א.

  
  תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ. כלל -"החברה" 

  
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  ’ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  - "המידע הכספי הנפרד" 

  .1970 –ומיידיים), התש"ל 
  

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם כהגדרתם של 
ות ולתקופ 2017 ביוני 30מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 

  דוחות הביניים התמציתיים המאוחדים). -באותו תאריך (להלן  ושלושה החודשים שהסתיימו שישהשל 
  

  חברה בת או חברה כלולה או חברה בשליטה משותפת. -"חברה מוחזקת" 
  

  עסקות של החברה עם חברות בנות. -"עסקות בינחברתיות" 
  

יתרות, הכנסות או  - "והוצאות בינחברתיות", "תזרימי מזומנים בינחברתיים"הכנסות  "יתרות בינחברתיות",
הוצאות, ותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בינחברתיות, אשר בוטלו במסגרת הדוחות 

  המאוחדים.
  

  להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  ב.
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) 38המידע הכספי ביניים הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 
בהתאם לתקנה האמורה, יובאו בדוח ביניים, בצירוף  תקנות דוחות תקופתיים). - (להלן  1970 - התש"ל 

סקירת רואה החשבון המבקר, נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים, 
  ג), בשינויים המחויבים.9תקנה  -ג לתקנות דוחות תקופתיים (להלן 9כאמור בתקנה 

  
ים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספי

הדוחות  -באותו תאריך (להלן  והחודשים שהסתיימ 3-ו 6של  ותולתקופ 2017ביוני  30של החברה ליום 
  הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים), המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם.

 2016בדצמבר  31ליום יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה 
  המידע הכספי הנפרד של החברה  - ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך (להלן 

, לרבות ג' לתקנות דוחות תקופתיים9), והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה 2016- ל
הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות, ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם 

המתייחסת לאופן  2010בינואר  24-דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב
  הבהרת הרשות). -יישום התקנה והתוספת האמורות (להלן 

  
ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, הינם עיקרי המדיניות החשבונאית 

  ואשר פורטו במסגרתו.  2016- עקביים עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה ל
  

  המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.
  

המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים 
 - 27) בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי IFRS -תקני ה -בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

פת ביניים שנערך לפי תקן "דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט ואף אינו מהווה מידע כספי לתקו
  "דיווח כספי לתקופות ביניים".  - 34חשבונאות בינלאומי מספר 
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  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ 

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), ’ ד38ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  (המשך) 1970 -התש"ל 

  

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), ’ ד38מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה - 1ביאור 
  (המשך): 1970 -התש"ל 

  
לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, בדבר  3עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 

הכספיים התמציתיים הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות  בו סווגו עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן
בשינויים המתחייבים מהאמור  המידע הכספי ביניים הנפרד, וזאת המאוחדים ביניים, יושמו לצורך הצגת

  לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב שיושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.
  
  

  מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים: - 2ביאור 
  

 :הוגן שווי גילויי  א.
  

 בשווי הנמדדים החברה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה  )1
  ): מבוקר בלתי( 2017 ביוני 30 ליום נכון הוגן

  
  

  
 בין כלשהן העברות התבצעו לא, 2017 ביוני 30 ביום שהסתיימה החודשים 6 של התקופה במהלך

  .3 רמה לבין 1 רמה
  

 בשווי הנמדדים החברה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה  )2
  ): מבוקר בלתי( 2016 ביוני 30 ליום נכון הוגן

  
 

  
, לא התבצעו העברות כלשהן בין 2016 ביוני 30החודשים שהסתיימה ביום  6במהלך התקופה של 

  .3לבין רמה  1רמה 

  סך הכול   3רמה   1רמה   

  אלפי ש"ח  

        
        :נכסים

        הלוואות ואגרות חוב להמרה הכלולות 
        השקעות ויתרות חו"ז של בסעיף 

  51,376   51,376     חברות בנות וחברות כלולות
  1,461   1,461     מכשירים פיננסים נגזרים

  44,179   43,452   727  נכסים פיננסים זמינים למכירה

  97,016  96,289   727    סה"כ נכסים

        
        

        - התחייבויות 
  2,440  2,440    מכשירים פיננסים נגזרים

    2,440  2,440  

        

  סך הכול   3רמה   1רמה   

  אלפי ש"ח  

        
        :נכסים

        נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או
  14,705     14,705   הפסד

        הלוואות ואגרות חוב להמרה הכלולות 
        השקעות ויתרות חו"ז של בסעיף 

  39,900   39,900     חברות בנות וחברות כלולות
  4,217   4,217     מכשירים פיננסים נגזרים

  16,035   11,490   4,545   נכסים פיננסים זמינים למכירה

  74,857   55,607   19,250     סה"כ נכסים
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  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), ’ ד38ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  (המשך) 1970 -התש"ל 

  :(המשך)מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים  - 2ביאור 
    

 בשווי הנמדדים החברה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה  )3
  ): מבוקר( 2016 דצמבר 31 ליום נכון הוגן

  
  סך הכול   3רמה   1רמה   

  אלפי ש"ח  

        
        נכסים

        נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או
  -,-      הפסד

        הלוואות ואגרות חוב להמרה הכלולות 
        השקעות ויתרות חו"ז של בסעיף 

  47,488  47,488    חברות בנות וחברות כלולות
  2,220  2,220    מכשירים פיננסים נגזרים

  49,083  48,438  645  נכסים פיננסים זמינים למכירה

  98,971  98,146  645    סה"כ נכסים

        
לבין  1רמה , לא התבצעו העברות כלשהן בין 2016בדצמבר  31במהלך השנה שהסתיימה ביום 

  .3רמה 
 

 ):3 רמה( לצפייה ניתנים שאינם נתונים על המבוססות הוגן שווי מדידות  .ב
  

  
הלוואות 
לחברות 
  כלולות

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
  למכירה

מכשירים 
פיננסים 
  נגזרים

  
  
  

  סה"כ

  אלפי ש"ח   

          נכסים:

  98,146  2,220  48,438  47,488  (מבוקר) 2017בינואר  1יתרה ליום 
  8,261      8,261  תוספות
  )4,270(    )520(  )3,750(  גריעות

  )4,157(    )4,157(    הפסדים שהוכרו ברווח כולל אחר
  )1,691(  )759( )309(  )623(  שהוכרו ברווח או הפסד הפסדים

  96,289   1,461   43,452   51,376   (בלתי מבוקר) 2016 ביוני 30יתרה ליום 

          
          שנכללו ברווח או הפסדסך רווחים והפסדים לתקופה 
  )1,287(  -,-  -,-  )623( 2017 ביוני 30בגין נכסים המוחזקים ליום 

 

  
מכשירים 
פיננסים 
  נגזרים

  
  
  

  סה"כ

  
      :התחייבויות

  -,-  -,-  (מבוקר) 2017בינואר  1יתרה ליום 
  2,535  2,535  תוספות
  )95(  )95(  שהוכרו ברווח או הפסד רווחים

  2,440  2,440  (בלתי מבוקר) 2017 ביוני 30יתרה ליום 

      
      סך רווחים והפסדים לתקופה שנכללו ברווח או הפסד

  )95(  )95(  2017 ביוני 30ליום  המוחזקות התחייבויותבגין   

 של המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחות' ב4 ביאורראה  -* באשר לקביעת השווי ההוגן של נכס פיננסי זה 
  .2017 ביוני 30 ליום החברה



    

  12

  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ 

לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), ’ ד38ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  (המשך) 1970 -התש"ל 

  
  הלוואות, השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה - 3ביאור 

  
 להמרה חוב ואגרות המירות הלוואות, הלוואות כולל( ההשקעות היקפי ובדבר מהותיותבדבר עסקאות באשר לפרטים 

 של המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחות 8 עד 4 ביאורים ראה - מוחזקות בחברות ההחזקה ושיעורי) במניות
  .2017 ביוני 30 ליום החברה

  
  
  

 





ג'(א) לתקנות ניירות 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

   2017שנת של  השנילרבעון  1970- ומיידיים), תש"לערך (דוחות תקופתיים 

"), אחראית לקביעתה והתקיימותה התאגיד" –בע"מ (להלן כלל תעשיות ביוטכנולוגיה ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

  של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

  ;עופר גונן, מנכ"ל .1

 ;, סמנכ"ל הכספיםאסף סגל .2

 ;עופר גולדברג, סמנכ"ל .3

פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא  בקרה

המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח 

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון 

להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם 

  ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

שהתאגיד נדרש לכלותו כאמור, נצבר ומועבר  הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע

להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים 

  האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

דיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על ה

  מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה 

ה הפנימית האחרון), העריכו הדירקטוריון וההנהלה הדוח השנתי בדבר הבקר –(להלן  2016בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית 

   היא אפקטיבית. 2016בדצמבר  31כאמור, ליום 

שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות  עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין

  של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון, 

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



ג'(א) לתקנות ניירות 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

   2017שנת של  השנילרבעון  1970- ומיידיים), תש"לערך (דוחות תקופתיים 

  )1ג(ד)(38הצהרת מנכ"ל לפי תקנה 

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  , מצהיר כי:עפר גונןאני, 

 - (להלן  2017 של שנת השנירבעון ל") התאגיד" –בע"מ (להלן כלל תעשיות ביוטכנולוגיה  בחנתי את הדוח הרבעוני של  )1(

  ");הדוחות"

ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי לפי   )2(

  שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

ים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפ  )3(

  הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי   )4(

  ר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:העדכנית ביות

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח   (א)  

הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע 

  –ן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן כספי באופ

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים   (ב)  

  ועל הגילוי;עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע   (א)  

מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), 

, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; ובחברות המאוחדות , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד1993-התשנ"ג

  - וכן 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר   (ב)  

  אות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להור

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (רבעוני או תקופתי, לפי   (ג)  

העניין) לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה 

  .הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגידהפנימית על 

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

  

      2017 באוגוסט 31

                  ________________________  

  עפר גונן    

  מנכ"ל    

  

  



ג'(א) לתקנות ניירות 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

   2017שנת של  השנילרבעון  1970- ומיידיים), תש"לערך (דוחות תקופתיים 

  

 ):2ג(ד)(38לפי תקנה הרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הצ

  מנהליםהצהרת 

  הצהרת סמנכ"ל הכספים

  , מצהיר כי:אסף סגלאני, 

 - (להלן  2017של שנת  השנירבעון ל") התאגיד" –בע"מ (להלן  כלל תעשיות ביוטכנולוגיהבחנתי את הדוח הרבעוני של   )1(

  ");הדוחות"

נכון של עובדה מהותית ולא לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא   )2(

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

  מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

את המצב לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,   )3(

  הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי   )4(

  ועל הגילוי:העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח   (א)  

הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר 

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

  במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים   (ב)  

  הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  )5(

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע   (א)  

כספיים שנתיים),  מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים 1993-התשנ"ג

  –בתאגיד, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

טיח באופן קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להב  (ב)  

סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 

  מקובלים;

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (רבעוני או תקופתי, לפי   (ג)  

לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה  העניין) לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי

  .הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

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

  

      2017 באוגוסט 31

  ________________________  

  אסף סגל               

   סמנכ"ל כספים                                          
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