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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-תקופתיים ומיידיים(, התש"לא לתקנות ניירות ערך )דוחות 39לפי תקנה 
המהותיים מאד, אשר אירעו בעסקי החברה ביחס לאלו אשר פורטו בפרק א'  החידושים או השינויים

-2018-01 :)מס' אסמכתא 2018במרס  21, אשר פורסם ביום 2017בדצמבר  31לדוח התקופתי ליום 
 בדוח התקופתי, אלא להם שניתנה תהא המשמעות "(. למונחים שלהלןהדוח התקופתי( )"022008

 אחרת. צוין במפורש אם

פרק תיאור עסקי החברה בדוח  נמצא יםכי בפני הקורא הנחה, מתוך פרק זה של הדוח הרבעוני נערך
 התקופתי שפרסמה החברה.

 

 השקעות – לדוח התקופתי 17סעיף  .1

 1.1סעיף ראו  2018של שנת  הראשוןלפרטים אודות השקעות שביצעה החברה במהלך הרבעון 
 .2018מרס ב 31ליום הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  לדוח

 

 מדיוונד בע"מ )"מדיוונד"( -לדוח התקופתי 26סעיף  .2

 )יעדים ואסטרטגיה עסקית( 26.21( וסעיף NexoBrid) 26.5.1סעיף  .2.1

לבחינת עסקה אסטרטגית בהמשך לפניה שקיבלה הודיעה מדיוונד כי  2018במאי  10ביום  .2.1.1
אסטרטגיים  גורמיםקיבלה פניות מקדמיות נוספות ממספר מחברה אחרת, מדיוונד 

נעזר כמו כן, עדכנה מדיוונד כי הדירקטוריון  .שבעקבותיהן מתקיימים מגעים בין הצדדים
על מנת לסייע לו , M&A, בנק השקעות המתמחה בעסקאות Moelis & Companyבשירותי 

הצדדים יבשילו לכדי המגעים האמורים בין כל וודאות כי אין מדיוונד ציינה כי . במגעים אלו
)מס'  2018במאי  10לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  .עסקה כלשהי

 (.2018-01-037362אסמכתא: 

"גז חרדל" )נשק לוחמה כימי( על סמך  בפגיעותלטיפול  NexoBrid®לפתח את  בכוונת מדיוונד .2.1.2
יגוד הכוויות האירופאי אכנס  במסגרת . התוצאות הוצגובבעלי חייםשהושגו בניסויים תוצאות 
בכוונת מדיוונד הצביעו על יתרונות פוטנציאלים לטיפול במוצר לאחר פגיעות גז חרדל. האחרון ו

יצוין כי אין כל וודאות כי  עולם.לשתף פעולה בפרויקט זה עם גורמים ממשלתיים רלוונטיים ב
 כוונותיה האמורות של מדיוונד יתממשו.

 

 פרטים אודות חברות פורטפוליו נוספות של החברה –לדוח התקופתי  27סעיף  .3

 ביוקנסל בע"מ )"ביוקנסל"( -.127סעיף  .3.1

הודיעה ביוקנסל כי חתמה על הסכמים מחייבים להשקעה כוללת של  2018באפריל  12ביום  .3.1.1
מיליון דולר ארה"ב בביוקסנל. את ההשקעה תוביל קרן שביט קפיטל ואליה יצטרפו גופי  22.8

השקעה נוספים מארה"ב ומישראל. כמו כן, בהשקעה ישתתפו בעלי מניות קיימים, לרבות 
 החברה.

מההון  38%-בתמורה להשקעה תקצה ביוקנסל למשקיעים מניות שתהוונה, לאחר הקצאתן, כ
 0.3842-ש"ח )כ 1.35קנסל, במחיר למניה של השווי בדולר ארה"ב של המונפק והנפרע של ביו

מכמות המניות  80%-דולר ארה"ב(, וכן כתבי אופציה לרכוש מניות נוספות בכמות השווה ל
מהמחיר למניה על פי הסכם  120%ש"ח, שהינו  1.62המוקצות, במחיר מימוש למניה של 

נות מחיר במקרה של הנפקת מניות ביוקנסל ההשקעה. בנוסף, ביוקנסל העניקה למשקיעים הג
 על המחיר למניה בהסכם ההשקעה, וזכויות נוספות. 30%במחיר הנמוך מפרמיה של 

למשקיעים בסיבוב ההשקעה, שאינם בעלי הסכימה להעניק יצוין כי כחלק מהעסקה, החברה 
( במכירה בתנאים מסוימים של מניות ביוקנסל על ידי co-saleמניות קיימים, זכות הצטרפות )

שנים או הנפקה  4עד המוקדם מבין ו שממועד ההשלמה של סיבוב ההשקעההחברה לתקופה 
 ציבורית של מניות ביוקסל בבורסה בארה"ב בתנאים מינימאליים שהוסכמו. 

ן, החברה כמו כ מיליון דולר ארה"ב מתוך סכום ההשקעה הכולל. 3תשקיע סך של החברה 
 .בהתקיים נסיבות מסוימות מיליון דולר ארה"ב 2 עד שלסכום נוסף שקיע ת

השלמת ההשקעה כפופה, בין היתר, לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של 
ביוקנסל ואישור הבורסה לני"ע בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות המוקצות ומניות 
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אות באשר להשלמת הסכם ההשקעה, לרבות, בשל אי קבלת המימוש. למועד זה, אין כל וד
אישורים נדרשים, התממשות גורמי סיכון המאפיינים את ביוקנסל, התפתחויות במצב עסקיה 

 של ביוקנסל או בשווקי ההון בהם היא פועלת, וכיוצא באלה.

 2018 באפריל 22 -ו 2018באפריל  12לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 
 , בהתאמה(.2018-01-039622 -ו 2018-01-037312)מס' אסמכתאות: 

מניות ביוקנסל לילין לפידות  7,590,361הודיעה החברה כי מכרה  2018באפריל  22ביום  .3.1.2
מיליון ש"ח. מכירת המניות בוצעה על מנת לאפשר לביוקנסל לעמוד ברף  8 -בסכום כולל של כ

בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לאחר השלמת החזקות ציבור הנדרש על פי תקנון ה
 -ההשקעה. שיעור ההחזקה של החברה במניות ביוקנסל לאחר המכירה האמורה עומד על כ

 מהון המניות המונפק של ביוקנסל.  36%

-2018)מס' אסמכתא:  2018באפריל  22לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
01-039622.) 

העמידה החברה לטובת ביוקנסל סכומים נוספים  2018באפריל  23 -ו  2018במרס  26 מיםבי .3.1.3
שחתמה החברה  מיליון דולר בהתאם להוראות ותנאי הסכם הלוואת הגישור 2בסך כולל של 

עם העמדת סכומים אלו העמידה החברה לטובת ביוקנסל . 2018בפברואר  8עם ביוקנסל ביום 
מיליון דולר. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה  3הלוואות גישור בסך כולל של 

-2018-01)מס' אסמכתאות:  2018באפריל  23 -ו 2018במרס  27, 2018בפברואר  8מיום 
 (.2018-01-032688 -ו 2018-01-030190, 013402

 

 "Neon Therapeutics, Inc "(Neon) -27.4סעיף  .3.2

 ניסויתוצאות מ Neon( הציגה AACRהסרטן )במסגרת כנס האגודה האמריקאית לחקר  .3.2.1
במסגרת הניסוי  ", בהתאמה(.התרופה" -" והניסוי)" NEO-PV-01 -ב Phase Ib קליני

וסרטן שלפוחית השתן )כולם עם מחלה  NSCLCמטופלים חולי מלנומה, סרטן ריאות מסוג 
Opdivo (Nivolumab ,)גרורתית או עם גידול שלא ניתן לנתחו( בשילוב בין התרופה לבין 

 10 -החולים שהשלימו את הטיפול, ב 14. מתוך BMSהמשווק על ידי חברת  PD-1מעכב 
 5 -( ובpartial responseחולים הייתה תגובה חלקית ) 5 -חולים נצפתה תגובה קלינית: ב

(. בחלק מחולים אלו, נצפתה תגובה stable diseaseחולים נוספים הייתה המחלה יציבה )
 .(disease progressionחולים התקדמה המחלה ) 4 -כת בעקבות החיסון. בשוחיסונית ממ

חולים וגיוסם צפוי  50עדכנה כי לניסוי יגויסו  Neonלא נצפו תופעות לוואי חמורות לתרופה. 
באפריל  15. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 2018שנת להסתיים עד סוף 

 (.030882-01-2018)מס' אסמכתא:  2018

 Phase 1bכי החל טיפול בחולה ראשון בניסוי קליני  Neonהודיעה  2018במאי  8ביום  .3.2.2
שהינה חיסון המותאם אישית כנגד חלבונים שהם תוצרי NEO-PV-01 "( בתרופה הניסוי)"

, תרופת KEYTRUDA®מוטציות הייחודיות לגידול הסרטני של החולה עצמו, וזאת בשילוב עם 
anti-PD-1  שלMerck"( הניסוי יבחן בטיחות, סבילות שילוב התרופות, וכימותרפיה .)"

. בנוסף, יעריך NSCLCויעילות ראשונית של שילוב התרופות בחולי סרטן ריאה גרורתי מסוג 
אנטיגנים בדם החולים וברקמת -הניסוי את התפתחותה של תגובה חיסונית ספציפית כנגד ניאו

 15הקשורים לתגובה החיסונית. הניסוי הינו פתוח וצפוי לכלול  הגידול וכן פרמטרים נוספים
 חולים ויתכן שיורחב בהמשך.

ועל סמך ניסיונה של החברה בתחום, ובהתחשב בשלבי  Neonעל סמך המידע אותו הציגה 
בדבר הניסוי ומספר החולים הצפוי  Neon, הערכות Neonהפיתוח בהם נמצאת התרופה של 

. מידע כאמור עשוי 1968-בו מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים 

ם טכנולוגיים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים בתוכניות הפיתוח של התרופה, קשיי
והנדסיים, אי יכולת לגייס חולים מתאימים לניסוי, חריגה מלוחות הזמנים של הניסוי או כישלונו, 
התפתחויות ושינויים בדרישות הרגולטוריות, עיכוב או אי קבלת אישורים רגולטורים ו/או 

 התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ניסויים קליניים ובפיתוח תרופות.

 -2018-01)מס' אסמכתא:  2018 מאיב 9לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 
036864.)  
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 "Ltd Cardia-Pi "(Cardia-Pi) -27.8.5.1סעיף  .3.3

 Leaflexכי גויס חולה ראשון בניסוי קליני לבחינת  Pi-Cardiaהודיעה  2018במאי  11ביום 
tmPerformer עם היצרות קשה במסתם האורטלי הלבבי , צנתר לב המיועד לטיפול בחולים

 "המוצר", בהתאמה(.-)"הניסוי" ו

הניסוי הינו חלק מתהליך פיתוח המוצר. מטרת הניסוי הינה בחינה ראשונית של בטיחות 
 הפרוצדורה בבני אדם, תוך איסוף מידע לגבי תפקוד המוצר והאפקט הטיפולי המושג בעזרתו.

, הניסוי יכלול מספר Pi-Cardiaובישראל. להערכת הניסוי מבוצע במספר מרכזים באירופה 
-עשרות חולים בכמה שלבים, אשר ביניהם ייתכן ויבוצעו שינויים בפרוטוקול הניסוי ובגרסת אב

 הטיפוס של המוצר.

. כמו כן, מחזיקה אנטומיה Pi-Cardiaמהונה המונפק והנפרע של  11% -החברה מחזיקה בכ
מהונה המונפק  17% -, כ50%, אשר בה מחזיקה החברה שותפות מוגבלת Iטכנולוגיה רפואית 

 .Pi-Cardiaוהנפרע של 

בעניין ייעוד ויעילות המוצר ומספר החולים בניסוי הינן מידע צופה פני עתיד,  Pi-Cardiaהערכות  
 Pi-Cardia, המבוסס על האינפורמציה הקיימת אצל  1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

בניסויים  Pi-Cardiaאת הפיתוח שלה, ניסיונה של   Pi-Cardiaבות הערכת נכון למועד זה, לר
מהגורמים המקצועיים הרלוונטיים ביחס לניסוי.  Pi-Cardiaשנערכו עד כה, וכן מידע שקיבלה 

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי 
בפיתוח  Pi-Cardiaם להשפיע על כך הינם אי הצלחת שנצפה. הגורמים העיקריים העשויי

המוצר, שינוי במאפייני החולים, אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשוי לנבוע 
-Piמשכיחות נמוכה של חולים או חוסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי, אי הצלחת 

Cardia של האישורים הנדרשים, שינוי בתוכנית  לעמוד ביעדים ובמועדים, עיכוב או אי קבלה
העבודה, ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך הניסוי ותוצאותיו. יצוין, כי טרם 
הסתיים שלב הפיתוח של המוצר ואין ודאות כי המוצר ישיג את מטרות הניסוי כנדרש ו/או יגיע 

 לשיווק על בסיס מסחרי.

 -2018-01)מס' אסמכתא:  2018 מאיב 13של החברה מיום לפרטים נוספים ראה דוח מיידי 
047449.)  

 

  קיורטק בע"מ )"קיורטק"( -27.7סעיף  .3.4

התקשרו החברה ויתר בעלי המניות של קיורטק, וכן קיורטק, בהסכם  2018במרס  28ביום 
"(. על פי InSight)" .InSight Innovations Ltdלמכירת כלל מניותיה של קיורטק לחברת 

, התרופה שמפתחת pidilizumabמתחייבת לקדם את תוכנית הפיתוח של  InSightההסכם, 
קיורטק, תכנית שעלותה עד לשלב המסחור, בתוספת תשלום מיידי לבעלי המניות של קיורטק 

 מיליון דולר.  50 -ותשלומים לצדדים שלישיים, מוערכת בכ

לבעלי מניותיה של  InSightפים אותם תשלם בנוסף, תכלול התמורה תשלומים עתידיים נוס
 קיורטק, כדלקמן:

מיליון דולר, כתלות בהתקיימותן של אבני דרך הקשורות  550 -סך מצטבר שעשוי להגיע ל -
 , ככל שיהיו, או מהקניין הרוחני של קיורטק.pidilizumabבהכנסות ממכירות של 

או  pidilizumabהכנסות ממכירות רתי מפסי מכירות, ככל שיהיו, בשיעור חד תשלומים מבוסס -
 מהקניין הרוחני של קיורטק.

, ככל שינתנו, בקשר Priority Review Vouchersמכל תמורה, ככל שתתקבל, ממכירת  20% -
 עם הקניין הרוחני של קיורטק.

מיליון דולר.  3 -חלקה של החברה בתשלום המיידי לבעלי המניות במועד השלמת העסקה יהיה כ
לבעלי  InSightהחברה לקבל מעל למחצית מהשתלומים העתידיים שתשלם  כמו כן, צפויה

 מניותיה של קיורטק, ככל שיתקבלו.

ההסכם כולל בין היתר מצגים בנוגע לקיורטק ופעילותה, מצגים בנוגע לבעלי המניות של קיורטק, 
בעלי והכל כמקובל בהסכמים מסוג זה. בנוסף, ההסכם מקנה ל InSightוכן התחייבות לשיפוי 

מניותיה של קיורטק זכויות מידע הנוגעות לפיתוח הקליני של קיורטק ולתוצאות הכספיות שלה 
 לדירקטוריון קיורטק. וכן זכות למנות משקיף

 יצוין כי השלמת העסקה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים מסוימים הקבועים בהסכם.

למה העשויה לארוך מספר על פי ההסכם, בתקופת הביניים שבין מועד החתימה למועד ההש
 תממן את פעילותה של קיורטק בהתאם לתכנית עבודה מוסכמת מראש. InSightחודשים 

באינדיקציה  pidilizumabתקדם את תכנית הפיתוח של  InSightכאמור, עם השלמת העסקה, 



 4 

 . DIPGשל 

InSight עוסקת בפיתוח ובמסחור תרופות ביוטכנולוגיות. ל- InSight שנה  20 -ניסיון של יותר מ
ותרופות המבוססות על נוגדנים משלבים ראשוניים ועד למסחורן  biosimilarבפיתוח תרופות 

 דרך שותפויות אסטרטגיות.

יצויין, כי אין כל ודאות להשלמת העסקה ו/או התקיימות אבני הדרך ו/או להגעת מוצריה של 
ם ממכירותיה. יובהר, כי נכון למועד זה טרם קיורטק לשיווק וקבלת תמלוגים או תשלומים אחרי

 ואין כל ודאות כי תגיע לשיווק על בסיס מסחרי. pidilizumabהסתיים שלב הפיתוח של 

-2018-01)מס' אסמכתא:  2018במרס  28לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 
025248.)  

 

 

 *         *          * 
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 2018 במרס 31ביום  לרבעון הראשון שהסתייםדוח 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 ) 2018 מרסב 31ביום  םשהסתיי 2018 תהראשון של שנ רבעוןמבוקרים ל

 

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-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 לשנה שהסתיימה ודוח הדירקטוריון (, לרבות הדוחות הכספייםתקופתי"ה דוחה") 2017 בדצמבר 31ליום הדוח התקופתי של החברה 

 .באותו מועד

 

 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, בהןוהפפעילותה 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 העיקריות מצבה העסקי של החברה, תוצאות פעולותיה, ה

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

בע"מ  טבע תעשיות פרמצבטיות ,(48.6%-כהינם כלל תעשיות בע"מ ) , נכון למועד פרסום הדוח,של החברהבעלי המניות העיקריים 

 "ילין) (7.2%-כהמחזיקות יחד )ניהול קופות גמל בע"מ וילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ  לפידות ילין ,(15.9%-כ"( )טבע)"

 .(5.4%-תכלית מדדים בע"מ )המחזיקות יחד כ  -גמל ופנסיה בע"מ, מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ ומיטב דש ומיטב דש ( לפידות"

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

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

 עות וניהולן, עלינו למצוא דרך להיענות לאתגרים רבים נוספים:בדרך להגשמת חזון החברה, ביחד עם העשייה היומיומית בהשק

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

 . של החברות בתחום מדעי החיים

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

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

  :הדוח

 

 שלו המזומנים ותזרימי העצמי הונו, פעולותיו תוצאות, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .1

 תיאור הפעילות בתקופת הדוח .1.1

 פעילותה של החברה התמקדה במטרות הבאות:בתקופת הדוח  .1.1.1

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

משאביה הניהוליים והכספיים, וזאת בשים לב לצרכי המזומנים של חברות את מרבית  בהןלהשקיע ובשנים הקרובות 

הפער בין השווי הנוכחי לבין השווי הפוטנציאלי להערכתה על מספר חברות ש החברה שמה דגשהחברה. והפורטפוליו 

 שלהן הוא גבוה במיוחד, והמרחק בזמן והפער במימון בין השווי הנוכחי לבין הפוטנציאלי, אינו גבוה.

והשתתפות עסקי היתוח פפעילות ההובלת , והמיקוד המדעי תמיכה ניהולית אקטיבית בגיבוש האסטרטגיה העסקית •

 במאמצי גיוס המימון של כל חברות הפורטפוליו.

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

 . הזדמנויות שוק למימוש השקעות בשווי גבוה ניצולעל  כןוהפוטנציאל הגבוה ביותר לצמיחה 

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

ממשרדי החברה בבוסטון, אשר פועל , וכמנכ"ל גמידה סל חברהכיועץ מדעי ל ד"ר ג'וליאן אדמסאת מינויו של לכך נציין 

 .Cadent, מינויו של ד"ר פרנק הלוסקה למנכ"ל ביוקנסל ומינויו של ד"ר מייקל קרטיס למנכ"ל ארה"ב

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

 .אלה טכנולוגיותמ חלק בבחינתממשיכה 

 

 ומימון רכישות, , מיזוגיםמימושים, השקעות .1.1.2

 מדיוונד

ממספר לבחינת עסקה אסטרטגית פוטנציאלית מדיוונד כי קיבלה פניות מקדמיות  עדכנה 2018בחודשים מרס ומאי  •

מדיוונד שכר את גורמים אסטרטגיים שבעקבותיהן מתקיימים מגעים בין הצדדים. כמו כן, עדכנה מדיוונד כי דירקטוריון 

מדיוונד  .על מנת לסייע לו במגעים אלו M&A המתמחה בעסקאותבנק השקעות  Moelis & Company LLC שירותי

לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים  ציינה כי אין כל ודאות כי המגעים האמורים בין הצדדים יבשילו לכדי עסקה כלשהי.

-2018)מס' אסמכתא:  2018במאי  10 -( ו2018-01-021357)מס' אסמכתא:  2018במרס  19של החברה מהימים 

01-037362.) 
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 קיורטק

, התקשרו החברה ויתר בעלי המניות של קיורטק בהסכם למכירת כלל מניותיה של קיורטק  לחברת 2018בחודש מרס  •

InSight Innovations Ltd "(InSight" ,על פי ההסכם .)InSight מתחייבת לקדם את תכנית הפיתוח של התרופה 

pidilizumab,  אותה מפתחת קיורטק, תכנית שעלותה עד לשלב המסחור, בתוספת תשלום מיידי לבעלי המניות של

ף תכלול התמורה תשלומים עתידיים נוספים וסמיליון דולר. בנ 50-קיורטק ותשלומים לצדדים שלישיים, מוערכת בכ

 לבעלי מניות קיורטק כדלקמן: InSightאותם תשלם 

מיליון דולר, כתלות בהתקיימותן של אבני דרך הקשורות בהכנסות ממכירות  550-שעשוי להגיע ל סך מצטבר -
 , ככל שיהיו, או מהקניין הרוחני של קיורטק.pidilizumabשל 

או מהקניין הרוחני  pidilizumabתשלומים מבוססי מכירות, ככל שיהיו, בשיעור חד ספרתי מהכנסות ממכירות  -
 של קיורטק.

ינתנו, בקשר עם הקניין הרוחני י, ככל ש Priority Review Vouchersממכירתמכל תמורה, ככל שתתקבל,  20% -
 של קיורטק.

 
מיליון דולר. כמו כן, צפויה החברה  3-חלקה של החברה בתשלום המיידי לבעלי המניות במועד השלמת העסקה יהיה כ

 כל שיתקבלו.לבעלי מניותיה של קיורטק, כ InSightלקבל מעל למחצית מהתשלומים העתידיים שתשלם 
 

 יצוין כי השלמת העסקה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים מסוימים הקבועים בהסכם. 
 

תממן  InSight ,העשויה לארוך מספר חודשים ,על פי ההסכם, בתקופת הביניים שבין מועד החתימה למועד ההשלמה
 את פעילותה של קיורטק בהתאם לתכנית עבודה מוסכמת מראש.

 

 (.2018-01-025248)מס' אסמכתא:  2018בפברואר  8ראו דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים 

 ביוקנסל

בהתאם להוראות ההסכם  ., התקשרה החברה עם ביוקנסל בהסכם להעמדת הלוואות גישור2018בחודש פברואר  •

 םמיידיה יהראו דיווחלפרטים נוספים מיליון דולר.  3סך כולל של  2018אפריל  -העמידה החברה בחודשים פברואר 

-2018)מס' אסמכתא:  2018במרס  27, (2018-01-013402)מס' אסמכתא:  2018בפברואר  8 מהימיםשל החברה 

 (.2018-01-032688)מס' אסמכתא:  2018באפריל  23 -( ו01-030190

יון דולר ארה"ב מיל 22.8כי חתמה על הסכמים מחייבים להשקעה כוללת של  ביוקנסלהודיעה  2018באפריל  12 ביום •

, כן כמו. ומישראל"ב מארה נוספים השקעה גופי יצטרפו ואליה קפיטל שביט קרן תוביל ההשקעה את. בביוקסנל

 .החברה לרבות, קיימים מניות בעלי ישתתפו בהשקעה

מההון המונפק והנפרע של  38%-בתמורה להשקעה תקצה ביוקנסל למשקיעים מניות שתהוונה, לאחר הקצאתן, כ

דולר(, וכן כתבי אופציה לרכוש מניות נוספות  0.3842-ש"ח )כ 1.35ביוקנסל, במחיר למניה של השווי בדולר של 

מהמחיר למניה  120%ש"ח, שהינו  1.62מכמות המניות המוקצות, במחיר מימוש למניה של  80%-בכמות השווה ל

במקרה של הנפקת מניות ביוקנסל במחיר על פי הסכם ההשקעה. בנוסף, ביוקנסל העניקה למשקיעים הגנות מחיר 

 על המחיר למניה בהסכם ההשקעה, וזכויות נוספות. 30%הנמוך מפרמיה של 

להעניק למשקיעים בסיבוב ההשקעה, שאינם בעלי מניות קיימים, זכות  הסכימהיצוין כי כחלק מהעסקה, החברה 

 של ההשלמה שממועדידי החברה לתקופה ( במכירה בתנאים מסוימים של מניות ביוקנסל על co-saleהצטרפות )

שנים או הנפקה ציבורית של מניות ביוקסל בבורסה בארה"ב בתנאים מינימאליים  4עד המוקדם מבין ו ההשקעה סיבוב

 שהוסכמו. 

מיליון דולר ארה"ב מתוך סכום ההשקעה הכולל. כמו כן, החברה תשקיע סכום נוסף של עד  3תשקיע סך של  החברה

 מיליון דולר ארה"ב בהתקיים נסיבות מסוימות. 2

השלמת ההשקעה כפופה, בין היתר, לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של ביוקנסל ואישור הבורסה 

שום למסחר של המניות המוקצות ומניות המימוש. למועד זה, אין כל ודאות באשר להשלמת לני"ע בתל אביב בע"מ לרי

הסכם ההשקעה, לרבות, בשל אי קבלת אישורים נדרשים, התממשות גורמי סיכון המאפיינים את ביוקנסל, התפתחויות 

 במצב עסקיה של ביוקנסל או בשווקי ההון בהם היא פועלת, וכיוצא באלה.

)מס' אסמכתאות:  2018באפריל  22 -ו 2018באפריל  12של החברה מיום  מיידייםראו דיווחים  נוספים לפרטים

 , בהתאמה(.2018-01-039622 -ו 2018-01-037312
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מיליון  8 -לפידות בסכום כולל של כ לילין ביוקנסלמניות  7,590,361הודיעה החברה כי מכרה  2018באפריל  22 ביום •

לעמוד ברף החזקות ציבור הנדרש על פי תקנון הבורסה לניירות  לביוקנסלש"ח. מכירת המניות בוצעה על מנת לאפשר 

לאחר המכירה האמורה  ביוקנסלערך בתל אביב בע"מ לאחר השלמת ההשקעה. שיעור ההחזקה של החברה במניות 

 . ביוקנסלהמונפק של מהון המניות  36% -עומד על כ

 (.2018-01-039622)מס' אסמכתא:  2018באפריל  22של החברה מיום  מיידינוספים ראו דיווח  לפרטים

Vedantra 

 מיליון דולר. 0.7-הלוואה המירה בסך של כ Vedantra, העמידה החברה לרשות 2018בחודש פברואר  •
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 ניתוח התוצאות הכספיות .1.2

 ניתוח המצב הכספי .1.2.1

  
 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף שינוי 31/12/2017 31/03/2018 מיליוני ש"ח

     שוטפים:נכסים 

נכסים כספיים נזילים )מזומנים, 
 פקדונות ואג"ח(

140.1 165.1 (25.0) 
מיליון ש"ח(, ומתן הלוואות  19)מימון פעילות שוטפת של החברה וחברות מוחזקות 

 מיליון ש"ח( 7לחברות כלולות )

  0.4  20.2 20.6 אחרים
 160.7 185.3 (24.6)  

     נכסים שאינם שוטפים:

 (5.7) 113.3 107.6 בחברות כלולות השקעות
ומנגד הענקת הלוואה מיליון ש"ח(,  14.6חלק החברה בהפסדי חברות כלולות )

 .(מיליון ש"ח 7לביוקנסל )

 (44.6) 44.6  נכסים פיננסים זמינים למכירה
סיווג של הנכסים פיננסים זמינים למכירה לנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 2018בינואר  1יום החל מ IFRS 9כתוצאה מאימוץ 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך 
 רוו"ה

90.9 44.4 46.5 
סיווג של הנכסים פיננסים זמינים למכירה לנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 2018בינואר  1יום החל מ IFRS 9כתוצאה מאימוץ 

 5.8 626.3 632.1 נכסים בלתי מוחשיים
מיליון  8.5) בשער החליפין עלייהנכס בלתי מוחשי של מדיוונד עקב הפרשי תרגום בגין 

 מיליון ש"ח( 2.7ש"ח( ומנגד הפחתה שוטפת )

  (0.5) 20.4 19.9 אחרים

  850.5 849.0 1.5  

  (23.1) 1,034.3 1,011.2  סך נכסים

     התחייבויות  והון

 של ההתחייבות לטבע במדיוונדגידול בחלויות שוטפות  5.0 31.2 36.2 התחייבויות שוטפות

     התחייבויות שאינן שוטפות: 

  0.8 71.9 72.7 התחייבויות לבעלי עניין

 עדכון ערכן של ההתחייבויות המיוחסות למוצר של קיורטק 4.8 80.5 85.3 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 (4.8) 42.5 37.7 מסי הכנסה נדחים
הפחתת הנכס הבלתי ירידה בעתודה למס בגין נכס בלתי מוחשי של מדיוונד הנובע מ

 גידול בהפסדים מועברים מוחשי ומ

  0.8 194.9 195.7 סך התחייבויות שאינן שוטפות

  5.8 226.1 231.9 סה"כ התחייבויות

  (28.9) 808.2 779.3 סך הון

   (23.1) 1,034.3 1,011.2 סך התחייבויות והון
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 בתקופת הדוחניתוח התוצאות  .1.2.2

 מיליוני ש"ח
 31חודשים שהסתיימו ביום  שלושה

 במרס 
 לשינויים העיקריים בסעיף הסבר

  2018 2017 2016  

        תרומה להפסד מחברות פורטפוליו:

 .1.4.1ראו סעיף  (3.1) (3.8) (5.2) סל-גמידה

 .1.4.2ראו סעיף  -  (0.5) (4.2) מדיוונד

 7.5  (5.9) (4.1) קיורטק
קיטון בהפסד בתקופה בעיקר בגין שיערוך התחייבויות פיננסיות 
שזוהו במועד איחוד לראשונה ומנגד גידול בתרומת ההפסד בקיורטק 

 . Pfizerעם סיום ההסכם עם 

  (10.8) (14.5) (12.5) חברות מוחזקות נוספות

  (6.4) (24.7) (26.0) תרומה להפסד מחברות פורטפוליוסה"כ  

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

 נגזרים והשקעות בחברות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 1.6  6.5 (1.5) 

בעיקר שינוי בערך נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או  בתקופה
 Cadent-אשתקד בעיקר בגין רווח מדילול בהפסד 

  (14.5) 0.8  (1.8) הכנסות )הוצאות( ניהול ומימון

  (0.3) (0.7)  מיסים על הכנסה

  (22.7) (18.1) (26.2) חלק בעלי המניות בהפסד

  (0.17) (0.13) (0.17) הפסד בסיסי ובדילול מלא למניה בש"ח
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 איכות הרווח .1.2.3

 להלן רווחים )הפסדים( שאין בצידם תזרים מזומנים:

 במרס 31 ביום שהסתיימו חודשים 3  

  2018 2017 2016 

 (6.4) (24.7) (26.0) תרומה להפסד מחברות הפורטפוליו

 0.2  9.3  0.4  רווח ממימוש נכסים והתאמת ערך נכסים

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

 1.2 (2.8) (1.6) 

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

 0.9 (4.3) (10.5) 

 (18.3) (22.5) (23.5) סה"כ

 

 המצב הכספי ומקורות המימון .1.3

מיליון ש"ח  1,012לסך של  2018 במרס 31יתרת הנכסים של החברה והחברות המאוחדות שלה הסתכם ביום  .1.3.1

 .2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  1,034בהשוואה לסך של 

מיליון ש"ח )הכוללת את המזומנים  15.2-אמצעים נזילים בסך של כהיו בידי החברה , 2018במרס  31נכון ליום  .1.3.2

בנוסף, החברה מחזיקה במניות מדיוונד . 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  28.4ושווי המזומנים( לעומת סך של 

במניות ביוקנסל ו מיליון ש"ח( 208-)כ מיליון דולר 58 -אשר שווי השוק שלהן סמוך למועד פרסום דוח זה הינו כ

 מיליון ש"ח. 45 -כלמועד פרסום דוח זה הינו אשר שווי השוק שלהן סמוך 

יתרת ההשקעות בחברות כלולות, ובחברות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח והפסד בדוח על המצב הכספי המאוחד  .1.3.3

בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  202מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של  198.5הסתכם לסך של  2018 במרס 31ליום 

2017.1 

מיליון ש"ח, בהשוואה לסך  360בסך של  2018 במרס 31של החברה הסתכם ביום  המניות לבעליההון המיוחס  .1.3.4

 . 2017בדצמבר  31ביום מיליון ש"ח  382של 

 במרס 31מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום  36%ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה מהווה  .1.3.5

מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי  77%הון מהווה סך ה. 2017בדצמבר  31ליום  37%-בהשוואה ל 2018

 . 2017בדצמבר  31ליום  78%-ו 2018 במרס 31המאוחד ליום 

מיליון ש"ח בהשוואה  124.5מסתכם בסך של  2018 במרס 31הון החוזר בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום ה .1.3.6

. הנכסים הנזילים הכלולים בסעיף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  154לסך של 

מיליון ש"ח  165מיליון ש"ח בהשוואה לסך של  140.1לסך של  2018 במרס 31בתאגידים בנקאיים מסתכמים ליום 

 .2017בדצמבר  31ליום 

המחקר והפיתוח של החברות פעילות למיליון ש"ח הוצאו בעיקר  19המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של  .1.3.7

מיליון ש"ח, הוצאו בעיקר להשקעות  87המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בסך של  המאוחדות ולפעילות החברה.

. המזומנים מיליון ש"ח( 7בדרך של הלוואות ) בחברות כלולותמיליון ש"ח( ולהשקעה  79בפקדונות לזמן קצר )

 מהנפקת זכויות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה. מיליון ש"ח נבעו בעיקר 0.6שנבעו מפעילות מימון בסך של 

 
 
 

  

                                                 
 לנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 2018בינואר  1סווגו החל מ S 9IFRכולל יתרת נכסים פיננסים זמינים למכירה, אשר עם אימוץ  2017 בדצמבר 31ב 1
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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

 במרס 31 ביום שהסתיימו חודשים 3 

 2016 2017 2018 דולרמיליוני 

 (4.5) (4.6) (4.9) הוצאות מחקר ופיתוח

 (1.4) (1.0) (1.8) הנהלה וכלליות

(0.7) מימון( הוצאות) הכנסות  0.1  0.2  

 (5.7) (5.6) (7.4) סה"כ הפסד

 

 דולרמיליון  1.8-של כ גידול, דולרמיליון  7.4-הסתכם בכ 2018ברבעון הראשון של שנת ההפסד של גמידה סל 
וגידול מיליון דולר(  0.8)בהוצאות הנהלה וכלליות  מגידול נבע בהפסד הגידול עיקר. לרבעון המקביל אשתקדבהשוואה 

 בעיקר בגין שערוך אופציות. מיליון דולר( 0.8)בהוצאות מימון 

כסים פיננסים זמינים הכוללת מזומנים ושווי מזומנים ונכ 2018 במרס 31הנכסים הנזילים של גמידה סל ליום  יתרת

של גמידה סל  המבקרים החשבון רואיש"ח(. עם זאת,  מיליון 125-)כ דולר מיליון 35.6-כ סך של על עומדתלמכירה, 

 .חי עסקהערת בדוח סקירה כללו 

 ינויים עיקריים בהשקעה בגמידה סל ש

המבוסס על  במוצר Phase Iקליני  ניסויהחל גיוס חולים במסגרת  כיגמידה סל  הודיעה, 2018 ינוארבחודש  •
NK Cells מס' אסמכתא:   2018בינואר  18. לפרטים נוספים אודות הניסוי ראו דיווח מיידי של החברה מיום(

2018-01-006361). 

תוצאות נוספות של  הוצגו BMT Tandem Meetingהודיעה גמידה סל כי במסגרת כנס  2018בחודש פברואר  •
מאנמיה חרמשית. לפרטים נוספים ראו בחולים הסובלים  Phase I/IIבמסגרת ניסוי קליני  CordIn -טיפול ב

 (.2018-01-014178)מס' אסמכתא:  2018בפברואר  21דיווח מיידי של החברה מיום 

 European Society for Blood and Marrow-, הודיעה גמידה סל כי במסגרת כנס ה2018בחודש מרס  •
Transplantation ות נוספות של טיפול באשר מתקיים בימים אלו בליסבון, פורטוגל, יוצגו תוצא-NiCord  

בחולים הלוקים בממאירויות המטולוגיות. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של  Phase I/IIניסוי קליני  במסגרת
 (.2018-01-026563)מס' אסמכתא:  2018בפברואר  21החברה מיום 

 

 מדיוונד .1.4.2

 פעילות מדיוונד תוצאות סקירת .1.4.2.1

 במרס 31 ביום שהסתיימו חודשים 3 

 2016 2017 2018 דולרמיליוני 

 0.3  0.5  0.5  מכירות

 (0.4) (0.3) (0.4) עלות המכר

 (1.0) (1.8) (1.2) הוצאות מחקר ופיתוח

 (1.9) (1.4) (1.1) הוצאות מכירה ושיווק

 (0.9) (0.7) (1.0) הנהלה וכלליות

 0.1  (0.6) (1.4) תואחרמימון ו( הוצאות) הכנסות

 (3.8) (4.3) (4.6) סה"כ הפסד

 

 

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

 י החברה לצורך הכללתם בדוחות הכספיים.יד
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מיליון דולר לעומת  0.3מיליון דולר, גידול של  4.6הסתכם בכ  2018ההפסד של מדיוונד ברבעון הראשון של שנת 

מיליון דולר( בעיקר בגין הוצאות  0.8אחרות )ו מימון עיקר הגידול בהפסד נובע מגידול בהוצאותרבעון מקביל אשתקד. 

מיליון דולר( בעיקר בגין גידול בהוצאות שכר,  0.3בהוצאות הנהלה וכללית )בדיקת נאותות עסקה אסטרטגית וגידול 

ידי -על NexoBrid-השל מימון פיתוח היקף בעיקר בשל  מיליון דולר( 0.6ומנגד קיטון בהוצאות מחקר ופיתוח )

BARDA.  

 

 . מיליון ש"ח( 115.6-מיליון דולר )כ 32.9-עומדת על כ 2018במרס  31יתרת הנכסים הנזילים של מדיוונד ליום 

 

  שינויים עיקריים בהשקעה במדיוונד .1.4.2.2

 פוטנציאלית אסטרטגית עסקה לבחינתות מקדמיות פני קיבלה כי מדיוונד עדכנה, 2018 ומאי מרס יםבחודש •
 דירקטוריון כי מדיוונד עדכנה, כן כמו. הצדדים בין מגעים מתקיימים ןשבעקבותיה, ממספר גורמים אסטרטגיים

 לסייע מנת על, M&A בעסקאות המתמחה השקעות בנק, Moelis & Company LLC שירותי את שכר מדיוונד
 כי המגעים האמורים בין הצדדים יבשילו לכדי עסקה כלשהי.אין כל ודאות  מדיוונד ציינה כי .אלו במגעים לו

 (2018-01-021357)מס' אסמכתא:  2018 במרס 19 יוםהחברה מ של םמיידי יםלפרטים נוספים ראו דיווח
 (.037362-01-2018 מס' אסמכתא:) 2018במאי  10ומיום 

 

 להלן מובאים נתונים אודות הרגישות לשינויים בשע"ח על התאגיד: .1.5

 עלייה בשע"ח 

 10% 5% 

 מהשינויים )הפסד( רווח 

 2.4  4.8  שער החליפין של הדולר

 0.2  0.4  שער החליפין של האירו

 
 לירידה בשע"ח בשיעורים דומים הייתה השפעה זהה אך בכיוון הפוך )הפסד(. 
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .3
 

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 13.

 

המצורפים  2018במרס  31לדוחות הכספיים ליום  9אודות אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה ביאור  לפרטים 

 .לדוח זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הננו מודים למנהלי הקבוצה ועובדיה על תרומתם לקידומה ולפיתוחה של הקבוצה.

 

 

 

   2018במאי  16

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 אבי פישר

 יו"ר הדירקטוריון

 עפר גונן   

  מנכ"ל

 



2018 | Q1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 בינייםמידע כספי לתקופת 

 )בלתי מבוקר(

 2018 במרס 31



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 

 בינייםמידע כספי לתקופת 

 )בלתי מבוקר(

 2018 במרס 31

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 ף ד 
  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון
  

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

 4-3 דוח על המצב הכספי

 5 הפסדאו דוח רווח 

 6 הכולל הרווחדוח על 

 9-7 דוח על השינויים בהון 

 11-10 דוח על תזרימי המזומנים

 24-12 ביאורים לדוחות הכספיים

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 6150001 אביב-תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 
 www.pwc.com/il ,972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 

 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
 
 

 מבוא
 

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

הכולל, השינויים בהון ותזרימי  הרווח, הפסדאו ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח  2018במרס  31 ליום

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של המידע  ההחודשים שהסתיימ 3המזומנים לתקופה של 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת  IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי זוהכספי לתקופת ביניים 

. אחריותנו 1970-ים(, התש"להמידע הכספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידי

 היא להביע מסקנה על המידע הכספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 

  מהווים באיחוד הכלולים נכסיהן אשר שאוחדו חברות של זו ביניים לתקופת התמציתי הכספי המידע את סקרנו לא
 ההכנסות מכלל 37%-כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיהן 2018 במרס 31 ליום המאוחדים הנכסים מכלל 22%-כ

 של זו ביניים לתקופת הכספי המידע את סקרנו לא, כן כמו. תאריך באותו שהסתיימה החודשים 3 של לתקופה המאוחדות
 וחלקה ח"ש אלפי 79,906 לכדי מגיע 2018 במרס 31 ליום המאזני בשווין הקבוצה של חלקה אשר כלולות חברות

 התמציתי הכספי המידע. ח"ש אלפי 11,580 לכדי מגיע תאריך באותו שהסתיימה החודשים 3 של לתקופה בהפסדיהן
 ככל, ומסקנתנו לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות אחרים חשבון רואי ידי על נסקר חברות אותן של זו ביניים לתקופת

  .האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות על מבוססת, חברות אותן בגין הכספי למידע מתייחסת שהיא
 

 היקף הסקירה
 

חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת של לשכת רואי  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 

במידה  האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע 

 לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה
 

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

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים, לא בא לתשומת 

בר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' ליבנו ד
 .1970-של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 ביוטכנולוגיה בע"מכלל תעשיות 

 על המצב הכספי מאוחד יתמציתדוח 

 2018 במרס 31ליום 

 
 

 בדצמבר 31 במרס 31 
 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח   

 
    נכסים

    
    נכסים שוטפים:

 164,247 53,443  58,736  מזומנים ושווי מזומנים
 830 77,964  81,356  פיקדונות בתאגידים בנקאיים

  629   מכשירים פיננסים נגזרים
 13,612 17,402  13,483  חייבים ויתרות חובה

 6,539 3,599  7,099  מלאי

  160,674  153,037 185,228 

    נכסים שאינם שוטפים:
 113,338 81,836  107,578  חברות כלולותהשקעות ב

 44,411 46,562  90,948  הפסד בשווי הוגן דרך רווח אונכסים פיננסים 
 2,873 1,480  2,852  מכשירים פיננסים נגזרים

 44,627 46,412   נכסים פיננסים זמינים למכירה
 2,667 2,337  2,636  פיקדונות ויתרות חובה

 14,854 15,590  14,407  רכוש קבוע
 626,342 699,451  632,095  נכסים בלתי מוחשיים

  850,516  893,668 849,112 

    

 1,034,340 1,046,705  1,011,190  סך נכסים

    
 
 
 
 
 
 
 

     

 אבי פישר
 יו"ר הדירקטוריון

 עפר גונן 
 מנכ"ל

 אסף סגל 
 סמנכ"ל כספים 

 
 
 

 .2018 במאי 16 :הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה המידעתאריך אישור 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 על המצב הכספי מאוחד יתמציתדוח 

 2018במרס  31ליום 

 
 

 בדצמבר 31 במרס 31 
 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח   

 

    התחייבויות  והון
    

    :התחייבויות שוטפות
 7,975 15,444  13,954  שירותים ונותני ספקים
 23,207 46,380  22,212  ויתרות זכות אחריםזכאים 

  36,166  61,824 31,182 

    התחייבויות שאינן שוטפות: 
 2,420 2,535  2,453   נגזרים פיננסים מכשירים

 71,875 74,457  72,698   התחייבויות לבעלי עניין
 66,567 135,059  71,291  אחרות התחייבויות

 10,385  10,291  הפרשה בגין תביעה
 1,176 822  1,231   נטו, מעביד-עובד יחסי סיום בשל התחייבויות

 42,539 60,773  37,745   נדחים הכנסה מסי

 
 195,709  273,646 194,962 

    והתחייבויות תלויותהתקשרויות 

 226,144 335,470  231,875   התחייבויות ך ס

    
    הון: 

    :ם של החברההון המיוחס לבעלי
 1,565 1,422  1,565  המניותהון 

 1,274,037 1,230,302  1,274,037   מניות על פרמיה
 143,300 127,959  125,902   אחרות הון קרנות

 4,810 18,567  8,209   כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 (1,041,597) (1,031,764) (1,049,626) יתרת הפסד

  360,087  346,486 382,115 
 426,081 364,749  419,228  זכויות שאינן מקנות שליטה

 808,196 711,235  779,315  סך הון

    

 1,034,340 1,046,705  1,011,190  סך התחייבויות והון

    
 

 

 

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

 הפסד או רווח מאוחד על ה יתמציתדוח 

 2018 במרס 31ביום  ההחודשים שהסתיימ 3של  הלתקופ

 
 חודשים שהסתיימו  3 

 במרס 31-ב
 שנה שהסתיימה

  בדצמבר 31-ב

 2018 2017 2017 

 )מבוקר( מבוקר()בלתי  

 א ל פ י   ש " ח 

    
     הכנסות:

 43,461 9,364  2,235   דמי שכירותומממתן רישיונות ממכירות, הכנסות 
    רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של השקעות 

 11,038 9,295  437  כלולות בחברות
 19,136   או מאיבוד שליטה בהןרווח שנבע ממכירה של חברות בנות 

    רווח משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים
   1,212  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 80,478 2,912  1,026  הכנסות מימון

  4,910  21,571 154,113 

    עלויות והוצאות:
 27,431 10,018  14,646  חלק בהפסדי חברות כלולות, נטו

 617 111  54  נגזרים, נטו הוגן של מכשירים פיננסיםמשינוי בשווי  הפסד
    הפסד משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם שוטפים

 6,152 2,742   בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 263   נטו, למכירה זמינים פיננסים נכסים ממימוש הפסד

 32,433 10,978  1,307  עלות המכירות ומתן הרישיונות
 32,644 11,593  7,559  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

 19,203 5,172  6,487  הוצאות מכירה ושיווק
 42,476 11,251  11,017  הוצאות הנהלה וכלליות

 16,049  119  הוצאות אחרות
 31,078 16,152  7,645  הוצאות מימון

  48,834  68,017 208,346 

 (54,233) (46,446) (43,924) הטבת מס הפסד לפני 
 31,795 16,424  5,157  הטבת מס 

 (22,438) (30,022) (38,767) הפסד לתקופה 

    
    ייחוס ההפסד לתקופה:

 (27,893) (18,060) (26,183) לבעלים של החברה הפסד המיוחס 

 5,455 (11,962) (12,584) לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהרווח )הפסד( המיוחס 

 (38,767) (30,022) (22,438) 

    
 ש"ח 

    
 (0.19) (0.13) (0.17) בסיסי ומדולל - המיוחס לבעלים של החברהלמניה הפסד 

 
 
 
 
 

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

 הכולל הרווחמאוחד על  יתמציתדוח 

 2018 במרס 31ביום  ההחודשים שהסתיימ 3של  הלתקופ

 
 

 חודשים שהסתיימו  3 
 במרס 31-ב

 שנה שהסתיימה
  בדצמבר 31-ב

 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח 

    

 (22,438) (30,022) (38,767) הפסד לתקופה

    
להיות סעיפים אשר עשויים  - כולל אחר לתקופהרווח )הפסד( 

   מסווגים מחדש לרווח או הפסד:
 

 (3,024) (2,198)  , נטו ממסשערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה
    ף מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש ונזקהפסד 

 263   , נטו ממסהפסדאו רווח  לדוח
 (49,108) (25,599) 7,162  , נטוהפרשים מתרגום דוחות כספיים

    מכירה שלגריעת הפרשים מתרגום דוחות כספיים עקב 
 (47)   בהן שליטה איבוד או בנות חברות

 (9,213) (4,349) 1,076  נטו, כלולות חברות של אחר כולל (הפסדרווח )ב חלק

  8,238 (32,146) (61,129) 

    

 (61,129) (32,146) 8,238  סך רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה, נטו ממס

    

 (83,567) (62,168) (30,529) הפסד כולל לתקופה

    
    הפסד הכולל לתקופה:הייחוס 

 (59,063) (34,910) (22,784) לבעלים של החברה הפסד המיוחס 

 (24,504) (27,258) (7,745) לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההפסד המיוחס 

 (30,529) (62,168) (83,567) 

    
    

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 מאוחד על השינויים בהון  יתמציתדוח 
 2018 במרס 31ביום  ההחודשים שהסתיימ 3של  הלתקופ

    

   של החברהם הון המיוחס לבעלי 

 

 הון
 המניות

פרמיה על 
 מניות

קרנות הון 
 אחרות

הפרשים 
 מתרגום
דוחות 
 כספיים

 יתרת
 לוסך הכ הפסד

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך ההון שליטה

 א ל פ י   ש " ח   

         

 808,196  426,081  382,115  (1,041,597)  4,810  143,300  1,274,037  1,565  )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 

          בינלאומיים כספי דיווח תקני יישום של מצטברת השפעה
 (717) (468) (249) 18,154   (18,403)   ('ב3 ביאור ראה) חדשים

 807,479  425,613  381,866  (1,023,443) 4,810  124,897  1,274,037  1,565  מבוקר(בלתי ) 2018בינואר  1יתרה ליום 

         ביום ההחודשים שהסתיימ 3תנועה במהלך התקופה של 
         )בלתי מבוקר(: 2018במרס  31

         כולל: הפסד

 (677,38) (,58412) (831,62) (831,26)     לתקופה הפסד

         כולל אחר:רווח 

 7,162  ,8394  2,323   2,323     הפרשים מתרגום דוחות כספיים

 1,076   1,076   1,076     כולל אחר של חברות כלולות, נטו רווח

 
    3993,   3993,  8394,  2388, 

 כולל לתקופה הפסדסך 
 -,-  -,-  -,-  3993, (183,26) (784,22) (7457,) (529,30) 

         :עסקות עם בעלים
         בחברות בנות שאינם כרוכים שינויים בזכויות הבעלות

 451  451        באובדן שליטה

 1,914  909  1,005    1,005    מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים

 2,365  1,360  1,005  -,-  -,-  1,005  -,-  -,-  סך עסקות עם בעלים 

 779,315  419,228  360,087  (1,049,626) 8,209  125,902  1,274,037  1,565  )בלתי מבוקר( 2018במרס  31יתרה ליום 
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 2 -)המשך(  

 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 מאוחד על השינויים בהון  יתמציתדוח 
 2018במרס  31החודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

 

 

   של החברהם הון המיוחס לבעלי 

 

 הון
 המניות

פרמיה על 
 מניות

קרנות הון 
 אחרות

הפרשים 
 מתרגום

 דוחות כספיים
 יתרת
 לוסך הכ הפסד

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סך ההון שליטה

 א ל פ י   ש " ח   

         

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

         ביום ההחודשים שהסתיימ 3תנועה במהלך התקופה של 
         )בלתי מבוקר(: 2017במרס  31

         כולל: הפסד

 (022,30) (11,962) (18,060) (18,060)     לתקופה הפסד

         כולל אחר:הפסד 

 (,1982)  (,1982)   (2,198)   נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו

 (25,599) (15,296) (10,303)  (10,303)    הפרשים מתרגום דוחות כספיים

 (4,349)  (4,349)  (4,349)    הפסד כולל אחר של חברות כלולות, נטו

   (2,198) (14,652)  (850,16) (15,296) (14632,) 

 (62,168) (27,258) (34,910) (18,060) (14,652) (2,198) -,- -,- כולל לתקופה הפסדסך 

         :עסקות עם בעלים
 18,322   18,322     18,262 60 הנפקת הון מניות

 2,586  2,586        מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים

 20,908  2,586  18,322  -,-  -,-  -,-  18,262 60 סך עסקות עם בעלים 

 711,235  364,749  346,486  (1,031,764) 18,567  127,959  1,230,302 1,422 )בלתי מבוקר( 2017במרס  31יתרה ליום 
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  3 -( סיום)  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 מאוחד על השינויים בהון  יתמציתדוח 
 2018 במרס 31ביום  ההחודשים שהסתיימ 3של  לתקופה

 
  החברהם של הון המיוחס לבעלי  
 

 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   

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

 2017בדצמבר  31 ביום שהסתיימה השנה במהלך תנועה
         )מבוקר(:

         כולל: הפסד
 (22,438) 5,455 (27,893) (27,893)     לשנה הפסד

         כולל אחר: רווח
 (2,761)  (2,761)   (2,761)   נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו

 (49,155) (29,959) (19,196)  (19,196)    הפרשים מתרגום דוחות כספיים, נטו

 (9,213)  (9,213)  (9,213)    כולל אחר של חברות כלולות, נטו חלק ברווח

   (2,761) (28,409)  (31,170) (29,959) (61,129) 

 (83,567) (24,504) (59,063) (27,893) (28,409) (2,761) -,- -,- כולל לשנה הפסדסך 

         
         עסקות עם בעלים:

 18,322  18,322    18,262 60 עניין לבעלי הון הנפקת
 49,351  49,351   5,473 43,735 143 אופציה וכתבי מניות הון הנפקת

         שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים 

 80,611 73,187 7,424   7,424   שליטהבאובדן 

         זכויות שאינן מקנות שליטה שנגרעו עקב איבוד שליטה

 (19,151) (19,151)       בחברה בת

 מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים
  3,007   3,007 7,128 10,135 

 139,268 61,164 78,104 -,- -,- 15,904 61,997 203 סך עסקות עם בעלים

 808,196 426,081 382,115 (1,041,597) 4,810 143,300 1,274,037 1,565 )מבוקר( 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 
        

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

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 מאוחד על תזרימי המזומנים יתמציתדוח 

 2018 במרס 31ביום  ההחודשים שהסתיימ 3של  לתקופה

 
 

 
 חודשים שהסתיימו  3

 במרס 31-ב

שנה 
 שהסתיימה

 בדצמבר 31-ב
 

 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח 

    
     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 (22,438) (30,022) (38,767) הפסד לתקופה
    התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים

 (68,967) (1,288) 19,855  מפעילות שוטפת, ראה להלן

 (91,405) (31,310) (18,912) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

     
    מזומנים מפעילות השקעה:תזרימי 

    או איבוד עקב מכירה של השקעות בחברות בנות שנגרעו  מזומנים
 (12,517)   נטו, בהן שליטה

 (4,582) (1,043) (584)  רכישת רכוש קבוע
 (104)   השקעה ברכוש אחר

 (12,592)  (6,976) המירותהשקעות בחברות כלולות, כולל הלוואות ואגרות חוב 
     בשווי הוגן דרך שאינם שוטפים השקעות במכשירים פיננסים

 (1,259)  (698) רווח או הפסד
 (1,385)   השקעות במכשירים פיננסים נגזרים

   228  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 706   תמורה ממימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 (423) (74,002) (79,332) , נטולזמן קצרפיקדונות 
 19  (118) פיקדונות לזמן ארוך, נטו

 1,230 60  2  ריבית שהתקבלה

 (30,907) (74,985) (87,478) ששימשו לפעילות השקעהמזומנים נטו 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 49,427   תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה )בניכוי הוצאות הנפקה(    
 80,611  451  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  מניותהנפקת 

 1,144 104  106  קבלת מענקים ממשלתיים 

 131,182 104  557  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

    
 8,870 (106,191) (105,833) במזומנים ושווי מזומנים  (קיטוןגידול )

 165,630 165,630  164,247  התקופהשווי מזומנים לתחילת ויתרת מזומנים 
 (10,253) (5,996) 322  הנובעים מהפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים (הפסדיםרווחים )

 164,247 53,443  58,736  שווי מזומנים לגמר התקופהו יתרת מזומנים
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 2 -)סיום(  

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 מאוחד על תזרימי המזומנים יתמציתדוח 

 2018 במרס 31ביום  ההחודשים שהסתיימ 3של  הלתקופ

 
 חודשים שהסתיימו  3 

 במרס 31-ב
 שנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח 

    המזומניםהתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי  
    שוטפת:מפעילות 

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:
 27,431 10,018  14,646  חלק בהפסדי חברות כלולות, נטו

    רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של השקעות 
 (11,038) (9,295) (437) כלולות בחברות

 (19,136)   או איבוד שליטה בהן בנות חברות של ממכירה שנבע רווח
    משינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסים שאינם )רווח( הפסד 

 6,152 2,742  (1,212) הפסד או רווח דרך הוגן בשווי שוטפים
 617 111  54  פיננסים נגזרים, נטו משינוי בשווי ההוגן של מכשיריםהפסד 
 263   זמינים למכירה םממימוש נכסים פיננסיהפסד 

 10,135 2,586  1,914  שירותיםולנותני  בהענקת אופציות לעובדיםמרכיב ההטבה 
 16,049  119  הוצאות אחרות

 (3,870) 1,664  1,141  התחייבות בגין מענקים ממשלתיים, נטו
 (32,005) (16,634) (5,157) מסים נדחים, נטו

 15,290 4,103  3,621  פחת והפחתות
 594 231   מעביד, נטו-עובדת בשל סיום יחסי יוהתחייבו

 (44,529) 11,414  3,592  מימון, נטו )הכנסות( הוצאות 

  18,281  6,940 (34,047) 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
    לספקים ומקדמות חובה ויתרות בחייבים (גידולקיטון )

 (3,044) (2,984)  12  לזמן ארוך
 3,145 7,425  1,055  שירותים ספקים ונותניגידול ב

 (32,889) (12,191) 1,036  ויתרות זכות אחרים בזכאים( קיטון) גידול

 (2,132) (478) (529) במלאיגידול 

  1,574 (8,228) (34,920) 

  19,855 (1,288) (68,967) 

    
    
    

 
 

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

 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2018במרס  31ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 

 כללי - 1ביאור 
 

החברה( הינה חברה ציבורית, המאוגדת בישראל, אשר מניותיה  -כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ )להלן 
 אביב.-ערך בתלבבורסה לניירות  ותנסחר

 
 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 נדרשותהן  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
 

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

 :בסיס העריכה של הדוחות הכספיים - 2ביאור 
 

במרס  31ליום  הקבוצה( - והחברות הבנות שלה )להלן המידע הכספי התמציתי המאוחד של החברה א.
המידע הכספי לתקופת  -החודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן  3ולתקופת הביניים של  2018

 -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  34לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  הביניים( נערך בהתאם
IAS 34יש לעיין במידע 1970-(, ובהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל .

 2017בדצמבר  31הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
נערכו לפי תקני דיווח כספי אשר תו תאריך והביאורים אשר נלוו אליהם, ולשנה שהסתיימה באו

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

 
 המידע הכספי לתקופות הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.

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

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

 .המאומדנים אל
 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים,  א.
בסעיף , למעט האמור 2017ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת  ההינם עקביים עם אל

 . להלן ב'
 

 :2018החל משנת אשר נכנסו לתוקף ומחייבים  חדשים IFRSתקני  .ב
 

 (IFRS 9 -"מכשירים פיננסיים" )להלן  9תקן דיווח כספי בינלאומי  (1
 

IFRS 9  עוסק בסיווג, מדידה והכרה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. הגרסה המלאה
. תקן זה מחליף את ההנחיות הקיימות בתקן חשבונאות 2014פורסמה בחודש יולי  IFRS 9של 

( באשר לסיווג ומדידת IAS 39 -"מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" )להלן  39בינלאומי 
מותיר על כנו את מודל המדידה המעורב למדידת נכסים פיננסיים  IFRS 9מכשירים פיננסיים. 

קטגוריות עיקריות: עלות מופחתת, שווי הוגן דרך רווח כולל אחר אך מפשט אותו וקובע שלוש 
ושווי הוגן דרך רווח או הפסד. הסיווג מבוסס על המודל העסקי של הישות ועל מאפייני תזרים 

 המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.
 

השקעות במכשירים הוניים תימדדנה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. עם זאת, הנהלת הישות 
הפיך, להציג את השינויים בשווי ההוגן של -יכולה לבחור, במועד ההכרה בראשונה, באופן בלתי

 (. recyclingמכשיר הוני ברווח כולל אחר, ללא סיווג מחדש לרווח והפסד )
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2018במרס  31ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

 
התקן מציג מודל חדש לירידת ערך של נכסים פיננסיים, המבוסס על הפסדי האשראי הצפויים 

"(Expected Credit Loss Modelמודל זה מחליף את המודל הקיים ב .)"-IAS 39 המבוסס ,
 על המבוסס ערך ירידת לבחינת המודל"(. Incurred loss modelעל הפסדים שהתרחשו )"

 לשינויים בהתאם הנקבעים, שלבים שלושה על המבוססת גישה כולל צפויים אשראי הפסדי
 יש וכיצד האשראי הפסדי את למדוד יש כיצד קובע שלב כל .הפיננסי הנכס של האשראי בסיכון
 מימון מרכיב להם שאין פיננסיים נכסים עבור ,כן כמו. האפקטיבית הריבית שיטת את ליישם

 ,הפיננסי בנכס לראשונה ההכרה במועד .יותר פשוטה שיטה ליישם ניתן ,חייבים כגון ,משמעותי
 לכל הצפוי בהפסד או ,הקרובים החודשים12 -ב הצפוי ההפסד בגובה בהפסד להכיר הישות על

 ".פגום אשראי דירוג" לכבע נחשב הנכס אם אלא, חייבים יתרת עבור המכשיר חיי אורך
 

לגבי סיווג ומדידת התחייבויות פיננסיות לא חלו שינויים, למעט ההכרה בשינוי בהתחייבויות 
שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הנובע מסיכון האשראי העצמי של הישות, ברווח כולל 

 אחר. 
 

IFRS 9  מקל את הדרישות לבחינת אפקטיביות של גידור על ידי החלפת הדרישה לעמידה
דורש כי יהיה יחס כלכלי  IFRS 9בקווים מנחים כמותיים ברורים לבחינת אפקטיביות של גידור. 

בין המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר, וכי "יחס הגידור" יהיה זהה ליחס הגידור בו הנהלת 
צורכי ניהול הסיכונים שלה. התקן משמר את הדרישה לתיעוד במשך הישות משתמשת בפועל ל

 . IAS 39כל תקופת הגידור, אך התיעוד שונה מזה הנדרש לפי 
 

 להוראת בהתאם, 2018בינואר  1 מיוםהחל  ,באופן רטרוספקטיבי IFRS 9 את מיישמת הקבוצה
המאפשרת הכרה בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה כתיאום ליתרת הפתיחה  המעבר

)כלומר, ללא תיקון מספרי ההשוואה לתקופות הדיווח  2018בינואר  1של העודפים ליום 
  הקודמות(.

 
על סעיפי הדוח על המצב הכספי  IFRS 9 של לראשונה מהיישום שנבעו הכמותיות ההשפעות

סכום ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה שנזקפה באותו מועד וכן  2018בינואר  1ליום 
 . להלן 3מפורטים בסעיף  ,ליתרת העודפים

 
 (IFRS 15 -"הכנסות מחוזים עם לקוחות" )להלן  15תקן דיווח כספי בינלאומי     (2
 

IFRS 15 בתקני הדיווח הכספי  שהיו קיימות בעבראת ההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה חליף מ
 ., ומציג מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחותהבינלאומיים

 
הינו כי יש להכיר בהכנסה מחוזים עם לקוחות בדרך המשקפת את  IFRS 15עקרון הליבה של 

העברת השליטה בסחורות או בשירותים המסופקים ללקוחות במסגרת החוזים, בסכומים 
 שות צופה כי תהיה זכאית לקבל בגין אותם סחורות או שירותים. המשקפים את התמורה אשר הי

 
IFRS 15  קובע מודל יחיד להכרה בהכנסה, לפיו הישות תכיר בהכנסה בהתאם לעיקרון הליבה

 האמור על ידי יישום חמישה שלבים:
 ( זיהוי החוזה עם הלקוח. 1)
 ( זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. 2)
 ( קביעת מחיר העסקה. 3)
 ( ייחוס מחיר העסקה למחויבויות הביצוע השונות בחוזה.4)
 ( הכרה בהכנסה כאשר מבוצעת כל אחת ממחויבויות הביצוע.5)
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2018במרס  31ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 )המשך(: החשבונאיתעיקרי המדיניות  - 3ביאור 

 
IFRS 15  ,מתייחס לטיפול החשבונאי במגוון רחב של נושאים הקשורים ביישום המודל האמור

ביניהם: הכרה בהכנסה מתמורה משתנה שנקבעה בחוזה, תיאום למחיר העסקה שנקבע בחוזה 
את מרחיב  IFRS 15כמו כן,  בכדי לשקף את ערך הזמן של הכסף ועלויות השגה וקיום של חוזה.

 דרישות הגילוי ביחס להכנסות.
 

הוראת ל , בהתאם2018 בינואר 1 יוםמ החל ,רטרוספקטיבי באופן IFRS 15מיישמת את  הקבוצה
המעבר המאפשרת הכרה בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה כתיאום ליתרת הפתיחה 

 הדיווח)כלומר, ללא תיקון מספרי ההשוואה לתקופות  2018בינואר  1של העודפים ליום 
 .(הקודמות

 
על סעיפי הדוח על המצב הכספי  IFRS 15 של לראשונה מהיישום שנבעו הכמותיות ההשפעות

וכן סכום ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה שנזקפה באותו מועד  2018בינואר  1ליום 
 . להלן 3ליתרת העודפים מפורטים בסעיף 

 
 2018 בינואר 1 ליום IFRS 9 -ו  IFRS 15המצטברת של היישום לראשונה של  ההשפעה   ( 3
 

, על 2018בינואר  1 ביום, IFRS 9-ו IFRS 15היישום לראשונה של התקנים החדשים  השפעת
סעיפי הדוח על המצב הכספי של הקבוצה למועד זה, וכן ההשפעה המצטברת של יישום התקנים 

  האמורים שנזקפה באותו מועד ליתרת העודפים, מובאת בטבלה להלן:
 
 

  

בהתאם למדיניות  
 הקודמת

 יישום

IFRS 9 

 יישום

IFRS 15   
בהתאם למדיניות 

 החדשה

 אלפי ש"ח 

     נכסים

     :שוטפים שאינם נכסים
 89,038  44,627  44,411  (1) הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים

 -,-  (44,627) 44,627  (1) למכירה זמינים פיננסיים נכסים

  89,038 -,-  89,038 

     
      והון התחייבויות
     :שוטפות שאינן התחייבויות

 67,498  931   66,567  (2) (אחרות התחייבויות במסגרת) נדחית הכנסה

 42,325  (214)     42,539  (2מסי הכנסה נדחים )

  109,106   717  109,823 

     
     : הון

 124,897   (18,403) 143,300  (1) אחרות הון קרנות
 (1,023,443) (249) 18,403  (1,041,597) (2()1) הפסד יתרת

 425,613  (468)  426,081  (2) שליטה מקנות שאינן זכויות

 
  (472,216) -,- (717) (472,933) 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 )המשך( הכספייםביאורים לתמצית הדוחות 

 2018במרס  31ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

בהשוואה למדיניות  IFRS 15ההשפעה הכמותית על הדוחות הכספיים כתוצאה מהיישום של (    4
 הקודמת של ההכרה בהכנסה

 
 2018 במרס 31 ליום הכספי המצב על הדוח תמצית על IFRS 15 יישום של הכמותיות ההשפעות

 החודשים 3 של הלתקופ כוללה רווחה על רווח דוחה ותמצית הפסד או רווח דוח תמצית ועל
 כתוצאה זו הבתקופ שהוכרו הסכומים בין השוואה  של בדרך המוצגות, מועד באותו השהסתיימ
 בהכנסה ההכרה של הקודמת המדיניות אילו מוכרים שהיו הסכומים לבין IFRS 15 של מהיישום

 : להלן מובאת, ההאמור הבתקופ מיושמת להיות ממשיכה הייתה
 

 השפעות על הדוח התמציתי על המצב הכספי: (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 השפעות על הדוח התמציתי על הרווח או הפסד: (2)
 

  

 בהתאם 
 למדיניות
 השינוי הקודמת

 IFRS -ל בהתאם
15 

 מבוקר בלתי 

 ח"ש אלפי 

     והון התחייבויות
    :שוטפות שאינן התחייבויות

 71,291  115  71,176  ( אחרות התחייבויות במסגרת) נדחית הכנסה

  37,745  (26)    37,771   נדחים הכנסה מסי

  108,947 89  109,036 

    
    : הון

 (1,049,626) (31)  (1,049,595)  הפסד יתרת

 419,228  (58)  419,286   שליטה מקנות שאינן זכויות

 
  (630,309) (89) (630,398) 

בהתאם למדיניות  
 השינוי הקודמת

 IFRS -בהתאם ל
15 

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

    
    

 2,235  32  2,203  ממכירות, ממתן רישיונות ומדמי שכירותהכנסות 

    
 7,645  147  7,498  מימון הוצאות

 (5,157) (26) (5,131) מס הטבת

  2,367     121  2,488  

    

 (38,767) (89) (38,678) סך הפסד לתקופה    

    
    ייחוס ההפסד לתקופה:    

 (26,183) (31) (26,152) הפסד המיוחס לבעלים של החברה     

 (12,584) (58) (12,526) הפסד המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה     

 (38,678) (89) (38,767) 

    

 "חש 

   בסיסי – החברה של ליםהפסד למניה המיוחס לבע
 (0.17) - (0.17)   ומדולל
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 )המשך( ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2018במרס  31ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

 ואשר החברה לא בחרה ביישומם המוקדם נכנסו לתוקף מחייבעדיין לא אשר  חדשים IFRSתקני  .ג
 

 חדשים IFRSהובא מידע לגבי תקני  2017 לשנת החברה של השנתיים הכספיים הדוחות במסגרת
 . המוקדם ביישומם בחרה לא החברה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים IFRSלתקני  ותיקונים

 
, הובא מידע בדבר יישומו הצפוי של תקן 2017הכספיים של החברה לשנת  לדוחות ()ג(2כ')2 בביאור

. כאמור 2019(, החל מהרבעון הראשון של שנת IFRS 16 -"חכירות" )להלן  16דיווח כספי בינלאומי 
יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות  IFRS 16באותו ביאור, 

"(. התקן עוסק בהכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות, וצפוי להיות IAS 17"חכירות" )" 17אומי בינל
 בעל השפעה משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי המיושם על ידי הצד החוכר בעסקת חכירה.

 
 הכרה המאפשרת להקלה בהתאם, 2019 בינואר 1 מיום החל, IFRS 16 את ליישם מתכוונת החברה
 הקבועים החכירה תשלומי של המהוון הערך בגובה החכורים בנכסים השימוש זכויות בגין בנכסים

 וללא העודפים יתרת על השפעה ללא) לראשונה האימוץ במועד התקפים החכירה הסכמי בגין שייוותרו
 יישומו של הצפויה הכמותית ההשפעה בחינת את עדיין סיימה לא החברה(. ההשוואה מספרי תיקון

 .הכספיים דוחותיה על IFRS 16 של
 

 
 קיורטק( -קיורטק בע"מ )להלן  - 4ביאור 

 
, התקשרו החברה ויתר בעלי המניות של קיורטק בהסכם למכירת כלל מניותיה של קיורטק  2018בחודש מרס 

מתחייבת לקדם את תכנית  InSight(. על פי ההסכם, InSight  -)להלן InSight Innovations Ltdלחברת 
אותה מפתחת קיורטק, תכנית שעלותה עד לשלב המסחור, בתוספת  ,pidilizumab הפיתוח של התרופה

ף וסבנמיליון דולר.  50-תשלום מיידי לבעלי המניות של קיורטק ותשלומים לצדדים שלישיים, מוערכת בכ
 עלי מניות קיורטק כדלקמן:לב InSightתכלול התמורה תשלומים עתידיים נוספים אותם תשלם 

 
מיליון דולר, כתלות בהתקיימותן של אבני דרך הקשורות בהכנסות  550-שעשוי להגיע ל סך מצטבר -

 , ככל שיהיו, או מהקניין הרוחני של קיורטק.pidilizumabממכירות של 
או  pidilizumabתשלומים מבוססי מכירות, ככל שיהיו, בשיעור חד ספרתי מהכנסות ממכירות  -

 מהקניין הרוחני של קיורטק.
ינתנו, בקשר עם י, ככל ש Priority Review Vouchersמכל תמורה, ככל שתתקבל, ממכירת 20% -

 הקניין הרוחני של קיורטק.
 

מיליון דולר. כמו כן,  3-חלקה של החברה בתשלום המיידי לבעלי המניות במועד השלמת העסקה יהיה כ
לבעלי מניותיה של קיורטק,  InSightתשלומים העתידיים שתשלם צפויה החברה לקבל מעל למחצית מה

 ככל שיתקבלו.
 

 יצוין כי השלמת העסקה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים מסוימים הקבועים בהסכם. 
 

 ,העשויה לארוך מספר חודשים ,על פי ההסכם, בתקופת הביניים שבין מועד החתימה למועד ההשלמה
InSight .תממן את פעילותה של  קיורטק בהתאם לתכנית עבודה מוסכמת מראש 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 )המשך( ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2018במרס  31ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 

 (Vedantra -)להלן  .Vedantra Pharmaceuticals, Inc - 5ביאור 
 

מיליון דולר,  0.7-הלוואה המירה בסך של כ Vedantraלרשות  , העמידה החברה2018פברואר  בחודש
 , העומדת לתשלום יחד עם החזר הקרן.10%הנושאת ריבית שנתית בשיעור של 

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

 
הלוואות גישור. לפי ההסכם, , התקשרה החברה עם ביוקנסל בהסכם להעמדת 2018בחודש פברואר  .א

מיליון דולר, וכן נקבע בו כי היא  1במועד חתימת ההסכם העמידה החברה לביוקנסל הלוואה בסך של 
מיליון דולר, לפי בקשת ביוקנסל  2עשויה להעמיד הלוואות גישור נוספות לביוקנסל בסך כולל של עד 

 ים שנקבעו בהסכם.ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והתקיימותם של תנא
 

 הסכם חתימת ממועד חודשים 4 תום( 1: )מבין המוקדם במועד אחד בתשלום יפרעו הגישור הלוואות 
( קביעה 3, )דולר מיליון 5 של מצטבר בסך שהוא סוג מכל מימון ביוקנסל תקבל בו מועד( 2, )ההלוואה

 היתרהשל החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי חל שינוי מהותי לרעה בביוקנסל, כהגדרתו בהסכם. 
 .סיכון חסרת שנתית ריבית תישא הגישור הלוואות של מסולקת הבלתי

 
מיליון דולר בכל  1מיליון דולר ) 2, העמידה החברה סכום נוסף בסך של 2018בחודשים מרס ואפריל  .ב

 מועד(, בהתאם לתנאי ההסכם האמור.
 
 .9 ביאור ראה - 2018 אפריל בחודשבאשר להשקעת החברה במניות ביוקנסל שבוצעה  .ג

 
 מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים: - 7ביאור 

 

 :הוגן שווי גילויי א.
 

של הקבוצה  הפיננסיותוההתחייבויות  הפיננסיםהטבלה שלהלן מציגה את הנכסים  (1
 )בלתי מבוקר(:  2018 במרס 31הנמדדים בשווי הוגן נכון ליום 

 סך הכול  3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    :נכסים
 90,948  90,414  534 הפסד  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או
    הלוואות ואגרות חוב להמרה הכלולות 

 17,644  17,644   בסעיף השקעה בחברות כלולות
 2,852  2,852   מכשירים פיננסים נגזרים

 111,444  110,910  534  סה"כ נכסים

    - התחייבויות
 2,453  2,453   מכשירים פיננסים נגזרים

 2,453  2,453  -,-  סה"כ התחייבויות

 
, לא התבצעו העברות כלשהן 2018במרס  31החודשים שהסתיימה ביום  3התקופה של  במהלך

 .3 רמה לבין 1בין רמה 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 )המשך( ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2018במרס  31ליום 

 ))בלתי מבוקרים

 
 (:המשך)מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים  - 7ביאור 

 
 

הנמדדים  של הקבוצההפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים  (2
 : )בלתי מבוקר( 2017 במרס 31בשווי הוגן נכון ליום 

 

 סך הכול  3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    :נכסים
    נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או

 46,562 46,562  הפסד
    הלוואות ואגרות חוב להמרה הכלולות 

 1,678 1,678  בסעיף השקעה בחברות כלולות
 2,109 2,109  מכשירים פיננסים נגזרים

 46,412 45,502 910 נכסים פיננסים זמינים למכירה

 96,761 95,851 910  סה"כ נכסים

    - התחייבויות
 2,535 2,535  מכשירים פיננסים נגזרים

 2,535 2,535 -,- התחייבויותסה"כ 

 

, לא התבצעו העברות 2017במרס  31החודשים שהסתיימה ביום  3במהלך התקופה של 
 .3לבין רמה  1כלשהן בין רמה 

 
הנמדדים  של הקבוצההפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים  (3

 : )מבוקר( 2017 דצמבר 31בשווי הוגן נכון ליום 

 
 סך הכול  3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    
    :נכסים

    נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או
 44,411 44,411  הפסד

    הלוואות ואגרות חוב להמרה הכלולות 
 10,271 10,271  בסעיף השקעה בחברות כלולות

 2,873 2,873  מכשירים פיננסים נגזרים
 44,627 43,888 739 נכסים פיננסים זמינים למכירה

 102,182 101,443 739  סה"כ נכסים

    - התחייבויות
 2,420 2,420 -,- מכשירים פיננסים נגזרים

 2,420 2,420 -,- סה"כ התחייבויות

    
 1, לא התבצעו העברות כלשהן בין רמה 2017בדצמבר  31במהלך השנה שהסתיימה ביום 

 .3לבין רמה 
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 ביוטכנולוגיה בע"מכלל תעשיות 

 (המשך) הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 במרס 31 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 (:המשך)מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים  - 7ביאור 
 
 

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

 

הלוואות 
לחברות 
 כלולות

נכסים 
פיננסים 

הוגן בשווי 
דרך רווח 

 והפסד

מכשירים 
פיננסים 
 נגזרים

 
 
 

 סה"כ

 אלפי ש"ח  

     נכסים:

 101,443  2,873  88,299  10,271  )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
 7,674   698  6,976  תוספות

 1,793  (21) 1,417  397  שהוכרו ברווח או הפסדרווחים )הפסדים( 

 110,910  2,852  90,414  17,644  )בלתי מבוקר( 2018 במרס 31יתרה ליום 

     
     התחייבויות:

 2,420  2,420    )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
 33  33    שהוכרו ברווח או הפסדהפסדים 

 2,453  2,453    )בלתי מבוקר( 2018 במרס 31יתרה ליום 

     
     )הפסדים( לתקופה שנכללו ברווח או הפסד רווחיםסך 
 1,760  (54) 1,417  397  2018 במרס 31בגין 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:

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

 (2,951)   (2,951)  הפסדים שהוכרו ברווח כולל אחר
 (3,128) (111) (2,742)  (275) שהוכרו ברווח או הפסדהפסדים 

 95,851  2,109  46,562  45,502 1,678  )בלתי מבוקר( 2017 במרס 31יתרה ליום 

      
      התחייבויות:

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

 2,535 2,535    )בלתי מבוקר( 2017 במרס 31יתרה ליום 

      
      סך הפסדים לתקופה שנכללו ברווח או הפסד

 (3,128) (111) (2,742) -,- (275) 2017 במרס 31בגין נכסים המוחזקים ליום  
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 (המשך) הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 במרס 31 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 (:המשך)מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים  - 7ביאור 
 

 
 

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 
 11,338 1,385 1,259  8,694 תוספות
 (4,292)   (542) (3,750) גריעות

 (7,549) (732) (6,152) (289) (376) שהוכרו ברווח או הפסד (הפסדיםרווחים )
 (3,734)   (3,734)  רווחים שהוכרו ברווח כולל אחר

 101,443 2,873 44,411 43,888 10,271 )מבוקר( 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      התחייבויות:

      )מבוקר( 2017בינואר  1יתרה ליום 
 2,535 2,535    גריעות

 (115) (115)    רווחים שהוכרו ברווח או הפסד

 2,420 2,420 -,-  -,-  -,-  )מבוקר( 2017 בדצמבר 31יתרה ליום 

      
      שנכללו ברווח או הפסד שנהסך רווחים והפסדים ל

 (6,479) 49 (6,152)  (376) 2017בדצמבר  31בגין נכסים המוחזקים ליום  

 

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

 - ארוך לזמן אחרות והתחייבויות התחייבויות לבעלי עניין, אחרים וזכאים ספקים, אחרים קדונותיפ
 .ההוגן לשווים סביר קירוב מהווה
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 (המשך) הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 במרס 31 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 מידע נוסף בדבר תזרימי מזומנים - 8 ביאור
 

  :מזומנים בזרימת כרוכות שאינן ומימון השקעה פעילויות בדבר מידע

 חודשים שהסתיימו  3 
 במרס 31-ב

 שנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31-ב

 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

    
 3,750 3,750   השקעה בחברה כלולה כנגד המרת הלוואה

    השקעה בחברה כלולה כנגד הנפקת מניות ומכשיר

    :פיננסי נגזר

 20,857  20,857   השקעה בחברה כלולה

 (18,322) (18,322)  הנפקת מניות

 (2,535) (2,535)  מכשיר פיננסי נגזר

    
 

 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח: - 9ביאור 
 

מיליון דולר בביוקנסל.  23-בסך של כ, חתמה ביוקנסל על הסכם מחייב להשקעה כוללת 2018בחודש אפריל 
מההון המונפק והנפרע  38%-בתמורה להשקעה תקצה ביוקנסל למשקיעים מניות שתהוונה, לאחר הקצאתן, כ

 80%-ש"ח למניה, וכן כתבי אופציה לרכישת מניות נוספות בכמות השווה ל 1.35של ביוקנסל, במחיר של 
ביוקנסל העניקה למשקיעים הגנות  ,בנוסף ש"ח למניה. 1.62מכמות המניות המוקצות, במחיר מימוש של 

על המחיר למניה בהסכם ההשקעה  30%מחיר במקרה של הנפקת מניות ביוקנסל במחיר הנמוך מפרמיה של 
 וזכויות נוספות.

 
, כאשר החברה בוחנת אפשרות, מול ביוקנסל ומול קרן שביט מיליון דולר 3חלקה של החברה בהשקעה הינו 

 . מיליון דולר 5את ההשקעה בביוקנסל(, להגדיל את חלקה בהשקעה לסך של קפיטל )המשקיע המוביל 
 

על מנת לאפשר לביוקנסל לעמוד ברף החזקות ציבור הנדרש על פי תקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב 
מניות של ביוקנסל לילין  7,590,361, 2018באפריל  17יום בע"מ לאחר השלמת ההשקעה, מכרה החברה, ב

 מיליון ש"ח.  8-סכום כולל של כלפידות ב
 

מהון המניות המונפק  36%-שיעור ההחזקה של החברה במניות ביוקנסל לאחר המכירה האמורה עומד על כ
, מיליון דולר 5לסך של החברה תגדיל את חלקה בהשקעה תושלם ההשקעה בביוקנסל וש , וככלשל ביוקנסל

 .30%לכדי  לרדתשיעור ההחזקה של החברה במניות ביוקנסל צפוי 
 

השלמת ההשקעה כפופה, בין היתר, לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של ביוקנסל ואישור 
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות המוקצות ומניות המימוש.
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 (המשך) הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 במרס 31 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 :מידע מגזרי - 10ביאור 
 

 תהפעילו מגזרי לגבי המוצג פעילות", המידע "מגזרי IFRS 8 לתקן הדיווח הכספי הבינלאומי בהתאם .א
ההנהלה(. הפילוח  דיווחי -החברה )להלן  של הפנימיים הניהוליים הדיווחים על מבוסס החברה של

אחת מהחברות  בכל החברה השקעת מבוסס על ההנהלה, מדיווחי הנגזרדיווח,  בני פעילות למגזרי
 המגזר(. חברת -או החברות הכלולות שבבעלותה )להלן  הבנות

 

 הסכם ביטול בעקבות. דיווח בר פעילות כמגזר בקיורטק החברה השקעת הוצגה, 2017 שנת לתום דע
 הצטמצמה, 2017 לשנת החברה של הכספיים לדוחות (2א')4 בביאור כמתואר, Pfizer עם הרישיון

 החל, קיורטק של פעילותה מסווגת, בהתאם. דיווח בר מגזר להוות חדלה והיא קיורטק של פעילותה
 המגזרים תוצאות לגבי ההשוואה מספרי". אחרים מגזרים" במסגרת, 2018 שנת של הראשון מהרבעון

   .מחדש סווגו הקודמות לתקופות המגזרים ונכסי

 

הנקי או בהפסד  ברווח החברה חלק להלן, כולל את 'גבסעיף  המגזרים, כמפורט תוצאותהמידע בדבר  ב.
המגזר )סעיפי הרווח וההפסד השונים של חברת המגזר, בניכוי חלק בעלי המניות האחרים  חברת של

ממימוש חברת המגזר או מירידה בשיעור  בחברת המגזר(, וכן רווחים או הפסדים שנבעו לחברה
המגזר או משערוך מכשירים פיננסים נגזרים הקשורים  המגזר או מהפחתת חברת ההחזקה בחברת
  לחברת המגזר. 

 

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

 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים )המשך(

 2018במרס  31ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 

 :)המשך( מידע מגזרי - 10ביאור 
 
 תוצאות המגזרים: .ג

 
 
 
 

    )בלתי מבוקר(: 2018 במרס 31שהסתיימה ביום חודשים  3לתקופה של תוצאות המגזרים 
 

 מדיוונד גמידה סל
מגזרים 
 אחרים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

      

 4,910  (739) 1,942  2,682  1,025  הכנסות המגזר מחיצוניים

      :מפעילות הפסד

 (26,183) (1,952) (14,739) (4,312) (5,180)  המיוחס לבעלי מניות החברה (הפסדרווח )

 (12,584) 38,290  (22,367) (8,060) (20,447)  המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 (25,627) (12,372) (37,106)  36,338 (38,767) 

      
    )בלתי מבוקר(: 2017 במרס 31שהסתיימה ביום חודשים  3לתקופה של תוצאות המגזרים 

 
 מדיוונד גמידה סל

 מגזרים
 אחרים

התאמות 
 מאוחד למאוחד

      

 21,571  9,020  8,186  2,484  1,881  הכנסות המגזר מחיצוניים

      :מפעילות הפסד

 (18,060) 6,039  (20,370) (567) (3,162)  המיוחס לבעלי מניות החברה (הפסדרווח )

 (11,962) 28,501  (22,027) (758) (17,678)  המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 (20,840) (1,325) (42,397)  34,540 (30,022) 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים )המשך(

 2018במרס  31ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 :)המשך( מידע מגזרי - 10ביאור 

 

 :)המשך( המגזרים תוצאות .ג
 

     )מבוקר(: 2017בדצמבר  31תוצאות המגזרים לשנה שהסתיימה ביום 

 

 אחרים מגזרים מדיוונד גמידה סל
התאמות 
 מאוחד למאוחד

      
 61,956 (17,040) 52,461  7,914 18,621  הכנסות המגזר מחיצוניים

      :מפעילות (הפסדרווח )

 (118,462) 8,787 (88,598) (32,146) (6,505) החברה מניות לבעלי המיוחס (הפסדרווח )

 (76,870) 67,963 (63,565) (38,528) (42,740) המיוחס לבעלי המניות האחרים של חברת המגזר (הפסדרווח )

 
(49,245) (70,674) (152,163) 76,750 (195,332) 

      
 :המגזרים נכסי .ד

 
 

 אחרים מגזרים מדיוונד גמידה סל
התאמות 
 מאוחד למאוחד

      

 1,011,190  (362,660) 262,203  750,757  360,890  (מבוקר בלתי) 2018במרס  31ליום  נכסי המגזר

      

 1,046,705  (287,510) 288,186  753,578  292,451  (מבוקר בלתי) 2017במרס  31ליום  נכסי המגזר

      

 1,034,340 (394,278) 293,643 754,824 380,151 (מבוקר) 2017 בדצמבר 31ליום  נכסי המגזר

      
 
 עד ליום . בטריטוריות מסוימות יהמוצרלאישור שיווק למעט מדיוונד לה  ,ןעדיין בשלב הפיתוח של מוצריה ותבני הדיווח, נמצא החברות המהוות מגזרים .ה

 .נמוכים נמכרו מוצרים של מדיוונד בהיקפים, 2018 מרסב 31
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
 

 דיווח כספי לתקופת ביניים
 

 2018במרס  31ליום 
 

 )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

  :)ח"ש) חדשים בשקלים כספיים נתונים

 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 הכלולים בתזרימי מזומנים  

 9-12 ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים 
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 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 

 

 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(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

ה של שלושה חודשים לתקופ, ו2018במרס  31החברה( ליום  –של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ )להלן  1970

. אחריותנו היא להביע של החברההדירקטוריון וההנהלה המידע הכספי הביניים הינו באחריות  תאריך. באותו השהסתיימ

 בהתבסס על סקירתנו. זולתקופת ביניים הביניים הנפרד כספי המידע המסקנה על 

 

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

 11,616 -כ של לסך הסתכם אלה מוחזקות מחברות ההפסד ואשר 2018 במרס 31 ליום ח"ש אלפי 115,183 -כ של לסך

 רואי ידי על נסקרו חברות אותן של הכספיים הדוחות. תאריך באותו שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה ח"ש אלפי
 על מבוססת, חברות אותן בגין הכספיים לדוחות מתייחסת שהיא ככל, ומסקנתנו לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים חשבון
  .האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות

 
 היקף הסקירה

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

מבירורים, בעיקר עם אנשים על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע 

 ם שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.לכל העניינים המשמעותיי
 

 מסקנה
 

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

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
  
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב,-תל

 רואי חשבון 2018 במאי 16

  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 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים 

 
 בדצמבר 31 במרס 31 

 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

    
    נכסים שוטפים:

 28,355  9,304  15,208  מזומנים ושווי מזומנים

  629   מכשירים פיננסים נגזרים

 11,404  1,172  11,819  אחרים חייבים ויתרות חובה

  27,027  11,105  39,759 

    נכסים שאינם שוטפים:

 44,401  46,229   נכסים פיננסים זמינים למכירה

   44,999  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 2,873  1,480  2,852  נגזריםמכשירים פיננסים 

 939  971  935  פיקדונות ויתרות חובה

 104  82  129  רכוש קבוע

  48,915  48,762  48,317 

    

 324,934  315,878  316,288  השקעות ויתרות חו"ז של חברות בנות וחברות כלולות

 413,010  375,745  392,230  המיוחסים לחברה עצמהסך הכל נכסים 

     
 
 

 
 

 ( אבי פישר, 

 (  יו"ר הדירקטוריון  
  
 ,עפר גונן(  

 מנכ"ל(   
  
 ,אסף סגל(  

 סמנכ"ל כספים (   
 
 
 

 .2018 במאי 16  :הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה המידעתאריך אישור 
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 2 -( סיום)

 ביוטכנולוגיה בע"מכלל תעשיות 

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

 )המשך(המאוחדים התמציתיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים 

 
 

 בדצמבר 31 במרס 31 

 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

     התחייבויות והון עצמי
     

     - התחייבויות שוטפות
 6,460 5,077  6,919  אחרים זכאים ויתרות זכות

    
    :שוטפותשאינן התחייבויות 

 22,015 21,647  22,771  הלוואה מבעל עניין
 2,420 2,535  2,453  מכשירים פיננסים נגזרים

 30,895 29,259  32,143  סך הכל התחייבויות 

    

 382,115 346,486  360,087  הון עצמי 

  392,230  375,745 413,010 

     

     
 
 

 

 

 כספיים אלה. מנתוניםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד והמידע הנוסף הביאורים 
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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 נגזרות מההכנסות והוצאות ה

 
 
 

 
 חודשים שהסתיימו  3

 במרס 31-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 י   ש " ח א ל פ 

 
     הכנסות:

 1,934 760  298  ערבות והעמדתהכנסות מדמי ניהול, מתן רישיונות 
    רווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות בחברות

 28,968 9,295  437  מוחזקות
    רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים שאינם שוטפים 

   597  הפסדבשווי הוגן דרך רווח או 
 10,800   הכנסות אחרות    

 5,468 2,246  1,439  מימוןהכנסות 

  2,771  12,301 47,170 

    עלויות והוצאות:
 617 111 54  ומשינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטהפסד 

 263    הפסד ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו
 17,478 2,764  4,631  וכלליותהוצאות הנהלה 

 4,229 2,083  829  הוצאות מימון

  5,514  4,958 22,587 

    

 24,583 7,343  (2,743) רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 (854) (657)  מסים על ההכנסה

    של ללא חלק החברה בתוצאות הפעילות  תקופהל (הפסדרווח )
 23,729 6,686  (2,743) חברות מוחזקות

    
 (51,622) (24,746) (23,440) חלק החברה בתוצאות הפעילות של חברות מוחזקות

    

 (27,893) (18,060) (26,183)  תקופהסך הכל הפסד ל

    
     

 
 
 

 .אלה כספיים מנתוניםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  המידע הנוסףביאורים וה
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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 מה נגזרותהכנסות והוצאות ה

 
 

  
 חודשים שהסתיימו  3

 במרס 31-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
  2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 א ל פ י   ש " ח  

 

     -הפסד כולל 

 (27,893) (18,060) (26,183)  הפסד לתקופה

     
     כולל אחר: רווח

     סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד:
     , פיננסים זמינים למכירהשערוך לשווי הוגן של נכסים 

 (3,024) (2,197)   ממסנטו 
     ףמנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומש ונזק הפסד

 263    הפסדאו לדוח רווח 
 חלק ברווח )הפסד( הכולל האחר של חברות מוחזקות, נטו

   3,399 (14,653) (28,409) 

  תקופהכולל אחר ל)הפסד(  רווחסך 
  3,399 (16,850) (31,170) 

  תקופהפסד כולל לה
 (22,784) (34,910) (59,063) 

     
     

 
 
 
 
 
 
 

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

 תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מכלל 

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

 המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים נגזרים מהתזרימי מזומנים ה

 

 
 חודשים שהסתיימו  3 

 במרס 31 -ב
שנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב

 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 (27,893) (18,060) (26,183) לתקופההפסד 
    התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות 

 17,523 16,407  22,828  ראה להלן שוטפת,

 (10,370) (1,653) (3,355) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

    
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 (44)  (37) רכישת רכוש קבוע
 (21,955) (1,499) (9,876) השקעות בחברות מוחזקות, כולל הלוואות ואגרות חוב המירות

 (1,385)   השקעות במכשירים פיננסים נגזרים
 706   תמורה ממימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 14 4  1  ריבית שהתקבלה

 (22,664) (1,495) (9,912) ששימשו לפעילות השקעה  מזומנים נטו

    

    - תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 49,427   תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה

 49,427 -,-  -,-  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

    
 16,393 (3,148) (13,267) במזומנים ושווי מזומנים (קיטוןגידול )

 13,010 13,010  28,355   תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
 הנובעים מהפרשי שער בגין יתרות מזומנים (הפסדיםרווחים )

 (1,048) (558) 120  ושווי מזומנים 

 28,355 9,304  15,208  תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר ה
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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 נגזרים מהתזרימי מזומנים ה

 

 

 חודשים שהסתיימו  3
 במרס 31-ב

שנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31-ב

 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

ח   " ש י  פ ל  א

    התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:
    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:

 51,622 24,989  23,440  חברות מוחזקות, נטו בתוצאות הפעולות של החברה חלק
 (9,832) (9,295) (437) כלולות, נטו רווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות בחברות

 (19,136)   רווח שנבע ממכירת השקעות ומאיבוד שליטה בחברת בת 
 617 111  54  משינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, נטוהפסד 

   (597) רווח משינוי בשווי הוגן נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 3,007  1,005  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים

 263   ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירהרווח 
 27 5  12  פחת והפחתות 

 854 657   מסים נדחים, נטו
 (10,800)   הכנסות אחרות

 (1,084) (170) (694) ת מימון, נטו הכנסו

  22,783  16,297 15,538 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
 503 (69) (415) בחייבים ויתרות חובה קיטון )גידול( 

 1,482 179  460  גידול בזכאים ויתרות זכות 

  45  110 1,985 

  22,828  16,407 17,523 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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 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  ’ד38מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה - 1ביאור 
 :1970 -ומיידיים(, 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 
ולתקופה של  2018במרס  31מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 

 דוחות הביניים התמציתיים המאוחדים(. -שלושת החודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן 
 

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

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

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

 המאוחדים.
 

 להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד ב.
 

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

 'ג9החשבון המבקר, נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים, כאמור בתקנה 
 (, בשינויים המחויבים.'ג9תקנה  -לתקנות דוחות תקופתיים )להלן 

 
בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של 

הדוחות הכספיים  -החודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן  3ולתקופה של  2018במרס  31החברה ליום 
 התמציתיים המאוחדים ביניים(, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם.

ולכל  2017בדצמבר  31ליום הכספי ביניים הנפרד ביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה יש לעיין במידע 
(, 2017-המידע הכספי הנפרד של החברה ל -אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך )להלן 

אמורים ג' לתקנות דוחות תקופתיים, לרבות הפרטים ה9והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה 
בתוספת העשירית לתקנות האמורות, ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של 

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

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

, למעט יישום תקני ואשר פורטו במסגרתו 2017-עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה ל
IFRS  ב' לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים. 3חדשים, כמפורט בביאור 

 
 וקר.המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מב
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

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

  1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 

)דוחות תקופתיים לתקנות ניירות ערך ’ ד38אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  - 1ביאור 
 )המשך(: 1970 –התש"ל  ומיידיים(,

 
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 
וחדים ונפרדים" בפרט ואף אינו מהווה מידע כספי לתקופת ביניים שנערך לפי תקן חשבונאות "דוחות כספיים מא

 "דיווח כספי לתקופות ביניים".  - 34בינלאומי מספר 
 

לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, בדבר עיקרי  3עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 
הכספיים התמציתיים המאוחדים הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות  בו סווגוהמדיניות החשבונאית, והאופן 

בשינויים המתחייבים מהאמור לעיל בדבר עיקרי  המידע הכספי ביניים הנפרד, וזאת ביניים, יושמו לצורך הצגת
 המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב שיושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.

 
 

 פיננסים וסיכונים פיננסים: מכשירים - 2ביאור 
 
 :הוגן שווי גילויי א.

 
 בשווי הנמדדים החברה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה (1

 (: מבוקר בלתי) 2018 במרס 31 ליום נכון הוגן
 

 
 

 
 , לא התבצעו העברות כלשהן2018 במרס 31החודשים שהסתיימה ביום  3התקופה של  במהלך

 .3 רמה לבין 1בין רמה 
  

 סך הכול  3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    
    :נכסים

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

 71,209  71,209   בנות וחברות כלולות
 2,852  2,852   מכשירים פיננסים נגזרים

 44,999  44,626  373  בשווי הוגן דרך רווח או הפסדנכסים פיננסים 

 119,060  118,687  373   סה"כ נכסים

    -התחייבויות
 2,453  2,453   מכשירים פיננסים נגזרים

 2,453  2,453  -,-   התחייבויות  סה"כ 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

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

  1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 
 :)המשך( מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים - 2ביאור 

 
 בשווי הנמדדים החברה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה (2

 (: מבוקר בלתי) 2017 במרס 31 ליום נכון הוגן
 

 

 
 

 
, לא התבצעו העברות כלשהן 2017 במרס 31החודשים שהסתיימה ביום  3במהלך התקופה של 

 .3לבין רמה  1רמה  בין
 

 בשווי הנמדדים החברה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה (3
 (: מבוקר) 2017 דצמבר 31 ליום נכון הוגן

 
 סך הכול  3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    
    נכסים

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

 60,454 60,454  חברות בנות וחברות כלולות
 2,873 2,873  מכשירים פיננסים נגזרים

 44,401 43,888 513 נכסים פיננסים זמינים למכירה

 107,728 107,215 513  סה"כ נכסים

 

 
לבין רמה  1, לא התבצעו העברות כלשהן בין רמה 2017בדצמבר  31במהלך השנה שהסתיימה ביום 

3. 
  

 סך הכול  3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    
    :נכסים

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

 44,807  44,807   חברות בנות וחברות כלולות
 2,109  2,109   מכשירים פיננסים נגזרים

 46,229  45,488  741  פיננסים זמינים למכירהנכסים 

 93,145  92,404  741   סה"כ נכסים

    -התחייבויות
 2,535  2,535    מכשירים פיננסים נגזרים

 2,535  2,535  -,-   התחייבויות  סה"כ 

    -התחייבויות
 2,420  2,420    מכשירים פיננסים נגזרים

 2,420  2,420     התחייבויות  סה"כ 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

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

  1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 
 :)המשך( מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים - 2ביאור 

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

 
 

הלוואות 
לחברות 
 כלולות

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח או 

 הפסד

מכשירים 
פיננסים 
 נגזרים

 
 
 

 סה"כ

 אלפי ש"ח  

     נכסים:

 107,215  2,873  43,888  60,454  )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
 9,425    9,425  תוספות

 2,047  (21) 738  1,330  שהוכרו ברווח או הפסדרווחים )הפסדים( 

 118,687  2,852  44,626  71,209  )בלתי מבוקר( 2018 במרס 31יתרה ליום 

     
     לתקופה שנכללו ברווח או  (הפסדיםרווחים )סך 

 2,047  (21) 738  1,330  2018 במרס 31בגין נכסים המוחזקים ליום הפסד 

 
 

מכשירים 
פיננסים 
 נגזרים

 
 
 

 סה"כ

 
   :התחייבויות

 2,420  2,420  )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
 33  33  שהוכרו ברווח או הפסדהפסדים 

 2,453  2,453  )בלתי מבוקר( 2018 במרס 31יתרה ליום 

   
   סך הפסדים לתקופה שנכללו ברווח או הפסד

 33  33  2018 במרס 31ליום  התחייבויות המוחזקותבגין  

 
 הלוואות, השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה - 3ביאור 

 
)כולל הלוואות, הלוואות המירות ואגרות חוב בדבר היקפי ההשקעות בדבר עסקאות מהותיות ובאשר לפרטים 

הכספיים התמציתיים לדוחות  6עד  4ראה ביאורים  - ושיעורי ההחזקה בחברות מוחזקותלהמרה במניות( 
 .2018במרס  31ם של החברה ליום המאוחדי

 
 

 תום תקופת הדיווחאירועים לאחר  - 4 ביאור
 

לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  9ראה ביאור  - 2018במרס  31באשר לפרטים בדבר אירועים לאחר 
 .2018במרס  31של החברה ליום 
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ג')א( לתקנות ניירות 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

  2018שנת של  הראשוןלרבעון  1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

"(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של התאגיד" –בע"מ )להלן כלל תעשיות ביוטכנולוגיה ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון 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 דירקטוריון 

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון 

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 מוטעית בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על ה

 או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה שנסתיימה 

ה הפנימית האחרון(, העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הדוח השנתי בדבר הבקר –)להלן  2017בדצמבר  31ביום 

 31הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

  היא אפקטיבית. 2017בדצמבר 

שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של  עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין

 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, ובהתבסס 

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



ג')א( לתקנות ניירות 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

  2018שנת של  הראשוןלרבעון  1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 (1ג)ד()38הצהרת מנכ"ל לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:עפר גונןאני, 

)להלן  2018 של שנת הראשוןרבעון 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 כספי 

 –ן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 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 מהותי  )א( 

-המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(, התשנ"ג

 -, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן ובחברות המאוחדות , מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד1993

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 העניין(  )ג( 

לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על 

 .הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

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

 

   2018 במאי 16

         ________________________ 

 עפר גונן  

 מנכ"ל    

 

 

 



ג')א( לתקנות ניירות 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

  2018שנת של  הראשוןלרבעון  1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 (:2ג)ד()38לפי תקנה הרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הצ

 הצהרת מנהלים

 הצהרת סמנכ"ל הכספים

 , מצהיר כי:אסף סגלאני, 

)להלן  2018של שנת  הראשוןרבעון ל"( התאגיד" –בע"מ )להלן  כלל תעשיות ביוטכנולוגיהבחנתי את הדוח הרבעוני של  (1)

 "(;הדוחות" -

עובדה מהותית ולא  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של (2)

חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב (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)

 לוי:העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגי

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 

וח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדו

 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( 

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי;עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי  )א( 

-שנתיים(, התשנ"גהמתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים 

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד, בפרט 1993

 –במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

ן סביר קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופ )ב( 

 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 העניין(  )ג( 

ת מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות א

 .הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

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

 אסף סגל             

  סמנכ"ל כספים                                         
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