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 בע"מ ביוטכנולוגיהכלל תעשיות 

רעו בעסקי כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ )"החברה"( בכל ישינויים וחידושים מהותיים אשר א
 יעניין 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 
 2018במאי  17אשר פורסם ביום  2018במרס,  31ובדוח הרבעוני ליום  "(הדוח התקופתי( )"022008

 שניתנה תהא המשמעות . למונחים שלהלן"(הדוח הרבעוני( )"2018-01-049315)מס' אסמכתא: 
 אחרת. צוין במפורש אם בדוח התקופתי, אלא להם

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

 

  חברות פורטפוליו מהותיות –לדוח התקופתי  .142סעיף  .1

גיוס  "(אנקיאנו)" (בע"מ ביוקנסל: לשעבר)אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ השלימה  2018ביוני  29ביום 
צטרפו הקרן שביט קפיטל ואליה  "(. את הגיוס הובילהההשקעהמיליון דולר )" 22.9הון בסך של 

. "(המשקיעים, וכן בעלי מניות קיימים ובכלל זה החברה )"גופי השקעה נוספים מארה"ב ומישראל
 מיליון דולר. 5חלקה של החברה מתוך ההשקעה הינו 

מההון  38%-כמניות רגילות )המהוות  5,960,787למשקיעים  אנקיאנוהנפיקה בתמורה להשקעה 
דולר(, וכן  3.842-ש"ח )כ 13.5, במחיר למניה של השווי בדולר של (אנקיאנוהמונפק והנפרע של 

מכמות המניות המוקצות, במחיר מימוש  80%-כתבי אופציה לרכוש מניות נוספות בכמות השווה ל
אנקיאנו בנוסף, ההשקעה.  מיר למניה על פי הסכמהמחי 120%ש"ח, שהינו  16.2למניה של 

. יצוין כי כחלק מהעסקה החברה העניקה וזכויות נוספותהעניקה למשקיעים הגנות מחיר 
( במכירה בתנאים מסוימים של co saleלמשקיעים, שאינם בעלי מניות קיימים, זכות הצטרפות )

שנים או הנפקה ציבורית של מניות  4על ידי החברה לתקופה של עד המוקדם מבין אנקיאנו מניות 
 בבורסה בארה"ב בתנאים שהוסכמו.אנקיאנו 

 בדילול מלא(.  26% -)כאנקיאנו מ 31% -עם השלמת ההשקעה מחזיקה החברה כ

סוי להתחיל ניאנקיאנו למסרה כי בהתאם לתכנית העבודה שלה, הכספים שגייסה יאפשרו אנקיאנו 
-BC)לשעבר  Vixteplasmid Inodiftagene, אנקיאנוקליני פיבוטלי של התרופה המובילה של 

( בחולים שאינם מגיבים NMIBCלסרטן שלפוחית השתן שאינו פולשני לשריר ) (, כטיפול819
)חולים אשר נכשלו פעמיים בטיפול זה(, וכי הניסוי צפוי להתחיל במהלך  BCGלטיפול הסטנדרטי, 

 .2018שנת 

את הלוואות הגישור אותן העמידה החברה לטובת אנקיאנו יצוין כי עם השלמת ההשקעה פרעה 

מיליון  3.75וכן הלוואת גישור בנקאית בהיקף של  1מיליון דולר בתוספת ריבית 3בסך של אנקיאנו 

 יבית.ש"ח בתוספת ר

בדבר השימושים בתמורת ההשקעה וייעודה וכן בדבר המשך הפיתוח אנקיאנו הערכותיה של 
, 1968-הקליני ומועדיו הצפויים הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

כיום. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, אנקיאנו המבוסס על המידע המצוי בידי 
או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, לרבות: אי קבלת הגנה פטנטית 
על ידי רשויות פטנטים, העדר מקורות מימון מספקים, קושי בגיוס חולים לניסוי, אי הצלחה באיזה 

חות רגולטורית בלתי צפויה, פיתוח מוצרים מתחרים מבצעת, התפתאנקיאנו שמשלבי הניסויים 
 וכיוצא באלה.

להתחיל בניסוי הקליני הפיבוטלי במהלך שנת אנקיאנו על רקע השלמת ההשקעה וכוונתה של 
  כחברת פורטפוליו מהותית.אנקיאנו ל, החלה החברה להתייחס 2018

לשנת  אנקיאנוחלק א' לדוח התקופתי של  ,בין היתר ,ראו אנקיאנושל לפרטים אודות פעילותה 
אנקיאנו , חלק א' לדוחות הרבעוניים של 2018במרס  6ביום אנקיאנו כפי שפורסם על ידי  2017
 2018במאי  14בימים אנקיאנו , כפי שפורסמו על ידי 2018ביוני  30וליום  2018במרס  31ליום 

                                                 
)מס' אסמכתא:  2018בפברואר  8לפרטים נוספים אודות הלוואות הגישור ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים   1

)מס' אסמכתא:  2018באפריל  23 -( ו2018-01-030190)מס' אסמכתא:  2018במרס  27(, 2018-01-013402
2018-01-032688.) 
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לחלק א' לדוח  27סעיף  , וכןלדוח זה נספח א'המצ"ב כבהתאמה, , 2018באוגוסט  1-ו
 2018במרס  31לחלק א' לדוח הרבעוני של החברה ליום  3.1התקופתי של החברה, סעיף 

(, 2018-01-051442)מס' אסמכתא:  2018במאי  27מהימים אנקיאנו לודיווחי החברה בנוגע 
-2018-01)מס' אסמכתא:  2018ביולי  1 -( ו2018-01-046530)מס' אסמכתא:  2018ביוני  3

058089.)  

 

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו –לדוח התקופתי  4סעיף  .2

הסכימה החברה עם מחזיקי כתבי אופציה לא סחירים של החברה אשר  2018ביולי  17ביום  .2.1
"(, ביניהם ילין לפידות ניהול קרנות כתבי האופציה)" 20172הוקצו בחודשים אפריל ויולי 

 3"( כדלקמן:מיטב דש"( ומיטב דש גמל ופנסיה )"ילין לפידותנאמנות בע"מ )"

-מוחזקים על ידי ילין לפידות ו 1,566,288כתבי אופציה )מהם  4,785,087 .2.1.1
 3.166מוחזקים על ידי מיטב דש(, ימומשו באופן מיידי במחיר מימוש של  2,676,399

ש"ח )מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום 
 (.  2018ביולי  15

מוחזקים על ידי ילין  1,044,192כתבי אופציה )מהם  3,190,058מחיר המימוש של  .2.1.2
ש"ח ותקופת המימוש  3.483מוחזקים על ידי מיטב דש( יהיה  1,784,266-לפידות ו

 .2020ביולי  17שלהם תהיה שנתיים, היינו עד 
 

הקצתה  2018ביולי  25לעיל, ביום  2.1.1כאמור בסעיף כתבי האופציה בעקבות מימוש 
 מיליון ש"ח. 15.1-לסך של כ מניות למחזיקי כתבי האופציה בתמורה 4,785,087החברה 

 

 השקעות – לדוח התקופתי 17סעיף  .3

 לדוח 1.1סעיף ראו  2018של שנת  השנילפרטים אודות השקעות שביצעה החברה במהלך הרבעון 
 .2018 יוניב 30ליום הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

 

 גמידה סל בע"מ )"גמידה סל"( –לדוח התקופתי  25סעיף  .4

 )יעדים( 25.21.2 -ו )מחקר ופיתוח( 25.10 ,)מוצרים( 25.5 סעיפים .4.1

 CordInאת אפשרויות המשך הפיתוח הקליני של  בוחנתהיא גמידה סל עדכנה כי  .4.1.1
 בהתוויות של אנמיה חרמשית ותלסמיה.

בחולים עם אנמיה  Phase I/IIסל כי גיוס החולים לניסוי קליני  עוד עדכנה גמידה .4.1.2
 .2021שנת ל במחצית הראשונהצפוי להסתיים  CordInאפלסטית באמצעות 

 (NiCord) 25.5.1סעיף  .4.2

 Orphan Drugמעמד של 'תרופת יתום' ) NiCord -ל FDA -העניק ה 2018בחודש יולי 
Designation( לצורך השתלות מח עצם )hematopoietic stem cell transplantation, 

HSCTבכך הרחיב ה .)-FDA את מעמד תרופת היתום שניתן בעבר ל- NiCord  ואשר הוגבל
ביולי  17לטיפול בממאירויות מערכת הדם. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 (.2018-01-068068אסמכתא:  )מס' 2018

 ( CellsNK -NAM) 25.5.2סעיף  .4.3

( בנושא חידושים במחלת AACRבמסגרת כנס של האגודה האמריקאית לחקר הסרטן )
( multiple myelomaבמיאלומה נפוצה ) Phase Iהלימפומה הוצג מידע ראשוני מניסוי 

"( הניסוינשנות או עמידות לטיפולים המקובלים )" non-Hodgkin (NHL)ובלימפומה מסוג 
"( של הטיפול)" NAMשעברו העשרה בטכנולוגיית  Natural Killerבמוצר המבוסס על תאי 

 גמידה סל. 

בשני החולים שתוצאותיהם הוצגו, לא נצפו תופעות לוואי חמורות ולפיכך כעת הניסוי מתקדם 

                                                 
)מספר אסמכתא:  2017באפריל  9לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה ראו דיווחיה המיידיים של החברה מהימים   2

)מספר אסמכתא:  2017ביולי  11-( ו2017-01-039948)מספר אסמכתא:  2017באפריל  12(, 2017-01-032254
2017-01-059509.) 

 יישארו ללא שינוי. 2017ים אשר הוקצו בחודש אפריל כתבי אופציה לא סחיר 1,505,640יצוין כי תנאיהם של   3
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 follicular lymphoma-לטיפול במינונים גבוהים יותר. כמו כן, באחד משני החולים, הסובל מ
 completeתגובה מלאה לטיפול ) PET/CT-נצפתה בשנשנתה למרות טיפולים קודמים, 

response.ולא נתגלתה בביופסיה כל עדות נוספת לקיום המחלה ) 

-2018-01)מס' אסמכתא:  2018ביוני  25לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
060625.) 

 

 מדיוונד בע"מ )"מדיוונד"( -לדוח התקופתי 26סעיף  .5

)יעדים ואסטרטגיה  26.21וסעיף  (מחקר ופיתוח) 26.10סעיף  ,(dNexoBri) 26.5.1סעיף  .5.1
 עסקית(

לטיפול  NexoBrid לגבי מתווה הפיתוח של FDA -מדיוונד הגיעה להסכמות עם ה .5.1.1
לפיהן הפיתוח להתוויה זו יסתמך על ניסויים , בפגיעות "גז חרדל" )נשק לוחמה כימי(

המאפשר להעניק אישור שיווק  Animal Efficacy Rule-, בהתאם לבבעלי חיים בלבד
לתרופה אשר נועדה להפחית ולמנוע מצבים חמורים/מסכני חיים, הנגרמים מחשיפה 

, במקרים (גרעיניים חומרים או רדיולוגיים, ביולוגיים, כימיים)לחומרים רעילים קטלניים 
ביצוע,  וכאשר בהם ניסויים להוכחת יעילות בבני אדם אינם אתיים או שאינם ניתנים ל

תוצאות הניסויים בבעלי חיים מצביעות על כך שישנה סבירות כי התרופה תפיק תועלת 
למדיוונד לבצע ניסוי  FDA-במסגרת המתווה אישר ה קלינית  גם בטיפול בבני אדם.

בזן אחד בלבד של בעלי חיים  )על פי רוב יש לבצע ניסויים בשני זני בעלי חיים(, בכפוף 
-טיחות ויעילות מספקים מן המחקרים המתוכננים. בנוסף, הסכים הלקבלת נתוני ב

FDA כי מדיוונד תוכל להסתמך על המידע שכבר הוגש ל- FDA  לגבי יצור ובקרה
(CMCשל ה )- NexoBrid .לטיפול בכוויות 

להתוויה האמורה ו/או כי  NexoBrid -יצוין כי אין כל וודאות כי מדיוונד תפתח את ה
 תחל בניסויים האמורים.

, ניסוי DETECT -השלימה את גיוס החולים לכי דיווחה מדיוונד  2018ביוני  11ביום  .5.1.2
 "(. התרופה" -" והניסוילטיפול בכוויות קשות )" NexoBridבתרופה  Phase IIIקליני 

. מדיוונד מעריכה 2018עיקרי התוצאות של הניסוי צפויים להתקבל בסביבות סוף שנת 
 Biological Licenseשתוצאות הניסוי יתמכו בהגשת בקשת אישור לשיווק בארה"ב )

Application – BLAל )-FDA. 

 175מבוקר ורב לאומי, הכולל  (assessor blindedהניסוי הינו סמוי למחצה )
מטופלים שנבחרו אקראית לקבלת טיפול בתרופה, טיפול באמצעות ג'ל המשמש 

, בהתאמה, 3:1:3( ביחס Standard of Careבו או הטיפול המקובל כיום )כפלס
חודשים לאחר הטיפול בתרופה. מטרת הניסוי הינה להעריך את  24 -ו 12ומעקב  של 

היעילות והבטיחות של התרופה בהטריה של כוויות חמורות. יעד הניסוי העיקרי הינו 
וואה לקבוצת המטופלת בג'ל שכיחות ההטריה המלאה של הכוויה, והוא יבחן בהש

)פלסבו(. יעדי הניסוי המשניים הינם הפחתת הצורך בניתוחים להטריה של כוויות, 
הטריה מוקדמת של הכוויה והפחתה באבדן דם. יעדים משניים אלו ייבחנו בהשוואה 
לקבוצה המקבלת את הטיפול המקובל כיום. סגירת הפצע ואיכות הצלקת ימדדו 

 של הניסוי על מנת לוודא היעדר השפעה מזיקה. במסגרת יעדי הבטיחות

יצוין כי הניסוי ממומן במלואו על ידי הרשות האמריקאית למחקר ופיתוח ביו רפואי 
 (.BARDAמתקדם )

הערכות מדיוונד בעניין הניסוי, תוצאות הניסוי והמועדים הצפויים הינן מידע צופה פני 
המבוסס על המידע הנמצא בידי  ,1968-עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

מדיוונד היום. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן 
שונה מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם קשיים בפיתוח 
התרופה, חריגה מלוחות זמנים של ניסויים או כשלונם, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות 

ממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ניסויים קליניים ובפיתוח תרופות והת
 ובמסחורן.

)מס' אסמכתא:  2018ביוני  11לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
2018-01-056791.) 

האירופאי  Phase IIIדיווחה מדיוונד על הרחבת הניסוי הקליני  2018ביוני  19ביום  .5.1.3
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"( לבדיקת יעילות ובטיחות בטיפול התרופה)" NexoBridשעורכת מדיוונד בתרופה 
"(, למרכזי כוויות בארה"ב. הרחבת הניסוי הניסויבילדים )" 3 -ו 2בכוויות מדרגות 

מתאפשרת בעקבות אישור פרוטוקול המחקר על ידי מנהל המזון והתרופות של 
 Institutional Reviewרכזים הרפואיים )( והוועדות האתיות של המFDAארה"ב )

Boards - IRB .) 

נכון למועד זה נמצא הניסוי בשלב השני שלו, הכולל ילדים החל מגיל מינימלי של שנה 
 אחת.

על בסיס תוצאות הניסוי מתכוונת מדיוונד לפנות לרשויות הרגולטוריות השונות כדי 
 יפול בילדים.גם לט NexoBridלהרחיב את אישור השיווק הקיים של 

 2017בפברואר  7לפרטים נוספים אודות הניסוי ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
 (.2017-01-011608)מס' אסמכתא: 

יצוין כי הניסוי ממומן במלואו על ידי הרשות האמריקאית למחקר ופיתוח ביו רפואי 
 (.BARDAמתקדם )

נן מידע צופה פני עתיד, הערכות מדיוונד בעניין הניסוי והרחבת אישור השיווק הי
, המבוסס על המידע הנמצא בידי מדיוונד 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

היום. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה 
מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם קשיים בפיתוח 

זמנים של ניסויים או כשלונם, בעיות רגולטוריות בלתי צפויות התרופה, חריגה מלוחות 
והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ניסויים קליניים ובפיתוח תרופות 

 ובמסחורן.

)מס' אסמכתא:  2018ביוני  19לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
2018-01-059110.) 

 )שיווק והפצה( 26.7סעיף  .5.2

רשות הבריאות של דרום קוריאה העניקה אישור שיווק  הודיעה מדיוונד כי 2018ביוני  4ביום 
, מפיץ מקומי של מדיוונד בדרום קוריאה עמו חתמה .BL&H Ltd. בכוונת NexoBrid -והפצה ל

  .2018על הסכם שיווק בלעדי, להתחיל לשווק את התרופה במהלך המחצית השנייה של שנת 

מידע צופה פני עתיד, המועד הצפוי לתחילת שיווק התרופה כאמור הינן בעניין  מדיוונד הערכות
היום  , המבוסס על המידע הנמצא בידי מדיוונד1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או ואשר נמסר לה על ידי המפיץ המקומי

שינויים  שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינםלהתממש באופן שונה מכפי 
 .ושינויים בלתי צפויים בלוחות הזמנים של המפיץ רגולטוריים

 

 פרטים אודות חברות פורטפוליו נוספות של החברה –לדוח התקופתי  27סעיף  .6

 ביוקיין תרפויטיקס בע"מ -27.2סעיף  .6.1

-BL -ב Phase IIחיוביות מניסוי קליני הודיעה ביוליין על תוצאות  2018בחודש מאי  .6.1.1
כתרופה יחידה לניוד תאי גזע של מערכת הדם )המטופואטים(  "(התרופה)" 8040

"(. תוצאות הניסוי הניסוילצורך השתלת מח עצם אלוגנאית )השתלה מתורם בריא( )"
( שנערך EHAהמלאות הוצגו במסגרת הכנס של האגודה האירופאית להמטולוגיה )

 בשבדיה.  2018בחודש יוני 

תה להעריך את יכולת מתן בודד של התרופה לנייד תאי גזע ימטרת הניסוי הי
המטופואטים של התורם לצורך השתלתם. על פי ביוליין, ניוד תאי גזע נעשה כיום על 

-והליך אפרזיס )איסוף תאי דם( שאורך יום G-CSF -ימים ב 4-5ידי מחזור טיפול בן 
. הטיפול בתרופה הראה יעילות זהה לטיפול המקובל כיום וזאת לאחר מתן חד יומיים

פעמי בלבד. בנוסף, הטיפול בתרופה הראה יעילות דומה ביכולת היקלטות השתל, 
 כאשר אצל כל המושתלים, השתלים שנוידו על ידי התרופה נקלטו בהצלחה.

יקריות היו תגובות בטוחה ונסבלה היטב. תופעות הלוואי הענמצאה להיות התרופה 
 19באזור ההזרקה ותגובות סיסטמיות אשר חלפו כולן, ללא תופעות לואי חמורות. כל 

לאחר ההשתלה, מטרת  100הגיעו ליום  13המושתלים הושתלו בהצלחה, ומהם 
-נגד-הניסוי המשנית. על פי הודעתה של ביוליין, השפעת התרופה על תגובות שתל
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שיעורי הישנות המחלה, תדרוש מעקב ממושך יותר  מארח חריפות או כרוניות, ועל
לבחינת התרופה בשילוב  Phase IIIותדווח בהמשך. במקביל, ממשיך להתנהל  ניסוי 

לניוד תאי גזע של מערכת הדם לקראת השתלה עצמית )אוטולוגית(  G-CSFעם 
 בחולי מילומה נפוצה. 

)מס' אסמכתא:  2018במאי  21לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
2018-01-049687.) 

-BL -ב Phase IIaהודיעה ביוליין על תוצאות חיוביות מניסוי קליני  2018בחודש יוני  .6.1.2
"( בחולי לוקמיה מיאלואידית חריפה שהתפרצה שוב או הפכה התרופה)" 8040

"(. תוצאות הניסוי, אשר הוצגו במסגרת הכנס הניסוי( )"r/r AMLעמידה לתרופות )
( שנערך בשבדיה, מראות כי התרופה EHAהאגודה האירופאית להמטולוגיה )של 

( משפרת בצורה HiDAC) cytarabineבשילוב עם מינון גבוה של הכימותרפיה 
בנוסף, ממצא חדש מראה מתאם בין תגובה משמעותית את ההישרדות של החולים. 

פול נראתה עלייה בחולים שהגיבו לטי -אל זרם הדם  AMLלטיפול לבין ניוד של תאי 
בזרם הדם, בעוד שבחולים שלא הגיבו נצפתה עליה  AML-משמעותית במספר תאי ה

מועטה ולא משמעותית. מתאם זה עשוי להוות סמן ביולוגי פוטנציאלי )ביומרקר( 
 לבחירת מטופלים שצפויים להגיב לטיפול בתרופה.

 נמצאה בטוחה וסבילה לטיפול בכל המינונים שנבחנו.  HiDACהתרופה בשילוב 

)מס' אסמכתא:  2018במאי  21לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 
 (.2018-01-058936)מס' אסמכתא:  2018ביוני  19( ומיום 218-01-049678

גי שלה אונקולו-על הרחבת שיתוף הפעולה האימונוהודיעה ביוליין  2018בחודש יולי  .6.1.3
להערכת הטיפול המשולב של  Phase IIaלתמיכה בניסוי קליני  Merckעם חברת 
תרופה  ,KEYTRUDA ((pembrolizumab®עם  ביולייןשל  BL-8040התרופה 

  ."(הניסוי)" , בחולי סרטן לבלב גרורתיMerckשל  anti-PD-1בטכנולוגיית 

רוע טיפול נוספת במסגרת הרחבת שיתוף הפעולה תתווסף לניסוי שנערך כעת ז
שתבחן את הבטיחות, הסבילות והיעילות של שילוב התרופות וכימותרפיה. זרוע טיפול 

חולים, תתמקד בחולי סרטן הלבלב הנמצאים בקו טיפול שני.  30-50זו, שתכלול 
הבקשות הרגולטוריות לאישור הוספת זרוע הטיפול הנוספת לניסוי הוגשו והניסוי צפוי 

. תוצאות מזרוע הטיפול הנוספת צפויות 2018עי של שנת להתחיל ברבעון הרבי
 .2019להתקבל במחצית השנייה של שנת 

)מס' אסמכתא:  2018ביולי  31לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
2018-01-071680.) 

( בניסוי קליני lead-Inעל תוצאות משלב ההרצה )הודיעה ביוליין  2018בחודש אוגוסט  .6.1.4
Phase III "( לבחינת הניסויבחולי סרטן מיאלומה נפוצה )"BL-8040 "(התרופה )"

, חלבון המעודד granulocyte colony-stimulating factor ,(G-CSFבשילוב עם 
"( לניוד תאי גזע של מערכת הדם שילוב התרופותהתרבות תאי דם לבנים( )"

(HSCs.לצורך השתלת מח עצם עצמית בחולי מיאלומה נפוצה ) 

לב ההרצה שנועד להעריך את הבטיחות והיעילות של שילוב התרופות תוכנן לכלול ש
 11(. תוצאות DMCחולים, עם ביקורת תקופתית של ועדת ניטור הנתונים ) 30עד 

החולים הראשונים מראות ששילוב התרופות הינו בטוח ונסבל היטב. בנוסף, הנתונים 
 6ך היעד הרצוי של איסוף לפחות ( הגיעו לער82%החולים ) 11מתוך  9 -מראים ש

מיליון תאי גזע לק"ג משקל גוף לאחר מתן יחיד של התרופה ולאחר שני מחזורי 
( 64%החולים ) 11מתוך  7אפרזיס לכל היותר )מטרת הניסוי הראשית(. יתר על כן, 

מיליון תאי גזע לק"ג משקל גוף, לאחר  6הגיעו לערך היעד הרצוי של איסוף לפחות 
זיס יחיד. נתונים אלו מוכיחים את הפוטנציאל של התרופה להפחתת מספר מחזור אפר

הטיפולים ומחזורי האפרזיס, כמו גם הפחתת עלויות האשפוז הכרוכות בהכנת חולי 
 (.HSCsמיאלומה נפוצה לקראת השתלה עצמית של תאי גזע של מערכת הדם )

סוי ולהמשיך על סמך תוצאות אלו המליצה הועדה לסיים את שלב ההרצה של הני
חולים שיחולקו לשתי  177לחלק העיקרי של הניסוי, השלב המבוקר שבמסגרתו יגויסו 

בלבד. תוצאות  G-CSF-קבוצות: כאלה שיטופלו בשילוב התרופות וכאלה שיטופלו ב
. לפרטים נוספים אודות הניסוי ראו הדיווח 2020הניסוי צפויות להתקבל במהלך שנת 

 הקודם.
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)מס' אסמכתא:  2018באוגוסט  8לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
2018-01-074026.) 

ה של ביוליין ועל סמך ניסיונה של החברה בתחום, המידע שנמסר יעל סמך המידע הכלול בדיווח
 פי, שיתובנוגע לניסויים ותוצאותיהם לעיל 6.2.4- 6.2.1בסעיפים על ידי ביוליין כמפורט 

הערכותיה בדבר הפוטנציאל של התרופה  וכןהמועדים הצפויים , פעולה, הרחבת הניסויה
. מידע 1968-מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חלעיל,  כאמור

כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים 
הינם שינויים טכנולוגיים, התממשות איזה מגורמי הסיכון העיקריים העשויים להשפיע על כך 

הקשורים במהלך ניסוי קליני ותוצאותיו וכן שינויים בתוכניות הפיתוח, אי עמידה ביעדים, 
 .התפתחויות ושינויים בדרישות הרגולטוריות

 "Vedantra Pharmaceuticals, Inc "(Vedantra) -27.3סעיף  .6.2

מיליון דולר, מרביתם  17.5-גייסה כ Vedantraהודיעה החברה כי  2018בחודש יולי 
מיליון דולר על ידי החברה(, אשר  1ממשקיעים אמריקאים, בדרך של הלוואות המירות )מתוכם 

צפויה להשלים בתקופה  Vedantraבמסגרת גיוס ההון אשר  Vedantraיומרו למניות  
 הקרובה. 

Vedantra  נערכת לתחילת ניסויים קליניים בחיסונים טיפוליים בהתוויות של סרטן הלבלב
 (.HPV( ושל ממאירויות ראש וצוואר )כנגד סמני KRAS)כנגד 

ו/או  Vedantraלמועד זה, אין כל ודאות באשר להשלמת סבב גיוס הון עתידי כאמור על ידי 
 לגבי המרת ההלוואות ההמירות במסגרת גיוס ההון.

 "Neon Therapeutics, Inc "(Neon) -27.4ף סעי .6.3

 -בורישום למסחר ( IPOהנפקה ראשונה לציבור ) Neonהשלימה  2018בחודש יוני  .6.3.1
Nasdaq  ההנפקה גייסה  במסגרתדולר למניה.  16מיליון מניות במחיר של  6.25של

Neon 100 .מהונה של  4%-עם השלמת ההנפקה מחזיקה החברה כ מיליון דולר
Neon . 

)מס' אסמכתא:  2018ביוני  3לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 
ביוני  27 -( ו2018-01-058192)מס' אסמכתא:  2018ביוני  17(, 2018-01-046539

 (.2018-01-061552)מס' אסמכתא:  2018

על דוחותיה  ההאמור השלמת ההנפקהלפרטים אודות ההשלכות החשבונאיות של 
 לדוחות הכספיים של החברה המצורפים לדוח זה. 7של החברה ראו ביאור  הכספיים

בנוגע לתכניות הפיתוח הקליני עדכונים  Neonפרסמה  2018 ואוגוסט יוני בחודשים .6.3.2
 שלה:

-anti PD ת, תרופOpdivoעם  NEO-PV-01)שילוב של  NT-001תוצאות מניסוי  -
 -החולים שהשלימו את כל סדרת החיסונים ב 19-משעיקרן: , (BMSשל חברת  1

NEO-PV-01חולים נצפתה תגובה חלקית של הסרטן 10 -, ב (PR) נצפתה  3 -וב
נצפתה  שדגימות דם שלהם נותחו לצורך זה,החולים  9בכל  ;(SDמחלה יציבה )

 אנטיגנים שבחיסון;-מהניאו 60% -, שבממוצע כוונה כנגד כתגובה חיסונית ספציפית
, NEO-PV-01 -נלקחו ביופסיות לאחר השלמת הטיפול ב החולים מהם 11 -מ 7-ב

תוצאות חלקיות יוצגו במסגרת  .הסתייםגיוס החולים לניסוי זה  ;לא נצפתה ממאירות
, 2018באוקטובר ( ESMOשל החברה האירופאית לאונקולוגיה רפואית )כנס 

 . 2019ה של יתוצאות לאחר שנת מעקב צפויות במחצית השניו
של  anti PD-1, תרופת Keytrudaעם  Neo-PV-01)שילוב של  NT-002ניסוי  -

 .2019תוצאות לאחר שנת מעקב צפויות במחצית השניה של  -(Merckחברת 
ניסוי  - NEO-PV-01 -ב ניסוי קליני נוסף תוכנן להתחילמ 2018עד סוף שנת  -

Phase 1b  בחולים עם מלנומה גרורתית במסגרתו יטופלו החולים בשילוב של
NEO-PV-01  עם נוגדן אנטיCD40  המפותח על ידיApexigen  או נוגדן אנטי

CTLA-4 .ניסוי נוסף ב- NEO-PV-01 נמצא  בחולים בסרטן בשלבים מוקדמים
   .בשלבי תכנון

מתוכננת הגשת בקשה באירופה לעריכת ניסוי קליני  2019במחצית הראשונה של  -
( והגשת בקשה NEO-PTC-01) Tבחולים עם גידולים מוצקים בטיפול מבוסס תאי 

-בארה"ב לעריכת ניסוי קליני בסרטן שד חיובי לקולטנים לאסטרוגן בחיסון כנגד ניאו
 (. NEO-SV-01אנטיגנים משותפים )
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ועל סמך ניסיונה של החברה בתחום,  Neon דע הכלול בהודעתה שלעל סמך המי
בדבר  Neon הערכות ,Neon ובהתחשב בשלבי הפיתוח בהם נמצאת התרופה של

הניסויים הקליניים, מועדיהם ומספר החולים הצפוי בהם וכן תכניותיה בדבר הגשת 
בחוק ניירות  בקשות לעריכת ניסויים קליניים מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו

. מידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש 1968-התשכ"ח, ערך
באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים 
בשיתופי הפעולה, שינויים בתוכניות הפיתוח של התרופות, אי עמידה ביעדים, 

ולטוריות, קשיים טכנולוגיים והנדסיים, עיכוב או אי התפתחויות ושינויים בדרישות הרג
קבלת אישורים רגולטורים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול 

 .ניסויים קליניים ובפיתוח תרופות

6.4. s, IncCadent Therapeutic "(Cadent)" 

מיליון דולר  40 -כי השלימה גיוס הון בהיקף של כ Cadentעדכנה  2018ביולי  2ביום 
מיליון דולר עם תחילת ניסוי  15-מיליון דולר באופן מיידי ו 25"(, מתוכו סך של השקעה)"

Phase II "(בהשקעה השתתפו קרנות הון סיכון אמריקאיות מובילות וכן המימון הנוסף .)"
 . Access Industriesובעלת השליטה בחברה  4החברה

עם השלמת המימון  13%-)כ Cadent-מ 16%-עם השלמת ההשקעה, מחזיקה החברה בכ
הנוסף(. לפרטים אודות ההשלכות החשבונאיות של השלמת גיוס ההון האמור על דוחותיה 

  דוח זה.לדוחות הכספיים של החברה המצורפים ל א11הכספיים של החברה ראו ביאור 

-2018-01)מס' אסמכתא:  2018ביולי  3לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 
063388 .) 

  קיורטק בע"מ )"קיורטק"( -27.7סעיף  .6.5

הודיעה  "InSight Innovations Ltd "(InSight)הודיעה החברה כי  2018ביולי  4ביום 
כי אין באפשרותה להעביר את התמורה בקשר עם מכירת מניותיה של קיורטק בלוחות  לקיורטק

הזמנים כפי שנקבע בהסכם המכירה. על רקע זה, ובהתחשב גם בעובדה שלא נמסרו לוחות 
על  InSight -זמנים אחרים מחייבים ו/או ערבויות מספקות, קיורטק ובעלי מניותיה הודיעו ל

סיום ההסכם. קיורטק ובעלי מניותיה בוחנים אלטרנטיבות להסכם המכירה ואת האפשרויות 
בפניהם. כמו כן, בהתחשב באמצעים העומדים לרשות קיורטק, המשפטיות העומדות 

 דירקטוריון קיורטק החליט על קיצוץ היקף הפעילות של קיורטק.

לפרטים אודות ההשלכות החשבונאיות של סיום ההסכם על דוחותיה הכספיים של החברה ראו 
 לדוחותיה הכספיים של החברה המצורפים לדוח זה. ב4ביאור 

-2018-01)מס' אסמכתא:  2018 יוליב 4לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 
  .רה המצופים לדוח זהלדוחותיה הכספיים המאוחדים של החב 4וביאור  (063940

 "Ltd Sight Diagnostics "(Sight) -קרנות אנטומיה -27.8.5.3סעיף  .6.6

, מערכת TMOLO-כי החלה בניסוי קליני פיבוטלי ב Sightהודיעה  2018בחודש יוני  .6.6.1
-" והניסוי( )"complete blood count – CBCדיאגנוסטית לביצוע ספירות דם )

", בהתאמה(. הניסוי מבוצע במספר מרכזים בארה"ב על פי פרוטוקול המערכת"
ומטרותיו הינן בחינת פרמטרים שונים הקשורים לביצועי  FDA -המתואם עם ה

לשיווק המערכת  FDA-המערכת, וזאת לקראת הגשת בקשה לקבלת אישור ה
 .2018צופה כי הניסוי יסתיים ברבעון הרביעי של שנת  Sightבארה"ב. 

בעניין  הניסוי, מועדיו הצפויים ואפשרות קבלת אישור לשיווק הינן  Sight תהערכו
. נכון למועד זה, 1968-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח

עשויות שלא  Sight הערכות אלו, המבוססות על האינפורמציה הקיימת בידי
מכפי שנצפה. הגורמים  להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית

בפיתוח המוצר, שינוי Sight העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם אי הצלחת 
במאפייני החולים, אי יכולת לגייס חולים המתאימים לניסוי אשר עשוי לנבוע משכיחות 
נמוכה של חולים או חוסר התאמה של החולים לקריטריונים של הניסוי, עיכוב או אי 

ים הנדרשים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים במהלך קבלה של האישור

                                                 
(. לפרטים SAFEהחברה השתתפה בגיוס בדרך של מימוש זכויותיה במסגרת הסכם לרכישה עתידית של מניות )  4

 17אשר פורסמו ביום  2017בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  5נוספים ראו ביאור 
 (.2018-01-049315אסמכתא: )מס'  2018במאי 
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 .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.

' אסמכתא: )מס 2018ביוני  24לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
2018-01-060289.) 

( mark CEקיבלה אישור שיווק באירופה ) כי Sightהודיעה  2018 יוליבחודש  .6.6.2
 complete blood count, מערכת דיאגנוסטית לביצוע ספירות דם )TMOLOלמערכת 

CBC – כמו כן, עדכנה .)Sight כי החלה בשיווק ה- TMOLO  באירופה ובשווקים
 נוספים. 
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  אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ – נספח א'
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������������������������������������������������������ ��� !"#$�%&'�('� )�� !"#$�*+'�&'� ,-�� !"#$�&-'�,-'� �./�$##"!#.!�.�01#!2�03  0�4.�506�3$4�74!�83#1#6$� 4##.�3#/9#3:;<=>?@!6$#�8�� 4##.�3#/9#3 .�3#1#!20�3#1#6$�5A 4!:;<=>?@�B�� .#$�0! 6$CD�'�5#36�"$4B�53!0� E1"C�32."�.!�� 126� A!�FGG5#36B�53!�536C� !#2�.!�"$4�0126#�G� A#36B�53!C��"�.!�� 126� A!�8G A#A C�"$4#H��./�$##"�87I#AC .�3#1#!20� 4##.�3#/9#3�/!3#�� 1!/:;<JH� � A#3A�0.4�� E !66�.�3#410536!��.!�C.#!60�.#9 KLMN��O���/LMP��3#. /9�0.Q6#�/#R C�1C�#A 0 � E�0416�3#$ KC0�. 9#19�H3 A .2�0A $C6�3 3#/6!6LMN��O��3#. /1�7 I#6�#A 4#�87#QC�CK 0�.CIA 9.S0� .#9 K.�3 3#/6!6��/�0LMPH�6�� A#3AC�!63!0.�01C$0�3A##EC #I A0�.�I ICE/#R C� .K#C 9� #I A��C.!���.!LMN��O�#:LMP�4 0�#3#4�8 .�3AAE36. $30��3A!C,(D+�.��430C:TUVWXYZ�[\]̂]W]Z�_̀ V̀̀ àVb̂�� "  60�$## "0�34�041�8� K19.B ��# 6�01C$0�.!,%��1C#K2#4C,(D-�F43E6I4�cI6�8,(D-:(D:D+�,D�GH��01C$0�3# AE3�3#"#4�� K19. �� 9 /I�041�8�  " 3/��  A .2��  #I A��/�1!2CDH,-�#:DH,&�#"0�.!�5#!410�2.$.d0�$B� 39#23�1#4 3 " Q430� 2I/GH��e������f��������g���e�����ge����e����eh�����������������i��j�����i�h�����������������g�k������������������������ge���l���g��e���������h������������mm����k�������i�n��e��k���������e�o����h��g�kje������ig��������i�������������k�������p�pi���o�������� �k��p�pi������e��������k���im����������e����e����������m��o�����k��m������������������h���� �k��h���e��������m����k���ih�������e�p��oe�����i��l�����h��g����e������eh�������i� qr����h�����hi�����g���e�g��e��������������� !"#$C�s16�,(D+�8�.!�04R20�01C$0�5# 1#K21 "�1! 4�.!�1CKR6�tID8�((8(((�0 R9#4� C3E��� Q##I6 BuTv�4.�G� 1 $I�.�!#6 6.�� A3 A0:D8�((8(((�.�801C$0�.!�3#. Q1�3# A6.!�01!6� 4!#A�01C$08� E�.!�3..#E�3#./C:D8D*)�� 9.4$d!H��H0I1#C0�1#! 4.�09#9E�04R200� K19.�� "  6�$#"�041�� 9I#A ��# 6�01C$0�.!)�Cs16�,(D+��F43E6I4�cI6B,(D+:(D:(,D-D+H0 A90�.!�t1"C�54E�..EA0�8G� wr�����e���o��������� ��# C*��14#1C9C,(D+�1#! Q�3#4##.0�3.C2.��EI0�./�063$�01C$0�8B�F5.0.d���������gm�Gd��8Cd3E6�5#!410�5#/C1C�.C230�1.#"�5# . 6� A!�.!�1CKR6�tI�#E#36B�Cd014�1.#"�5# . 6�0!#.!�.!�1CKR6�tIC�.!,(D+ A!0�5#/C1C�� 9I#A�1.#"�5# . 6#�8��.!,(D+G�3#1!2300�H./�01!#4:�31#2 C0�3"/#� " 01C$0�5# 1#K21 "#��0A23.��430CDB,I/C�3#.20B�3#1C$0�3#A23.�GId!30�8G5 A/� ./C��/�3#42:,(((�H 04##.00��EI0� 4A3� 9.B�FDG��3 C 10�1#/ !C�3 3A!�3 C 1�4! 3�04##.00�.!�32.#I6� 3.C0�013 0�Q#I6�3# 3.!66�C#$�3#1Q4�./�36.3!60xyzy�{|}~��������������������I IC�./�)(�0A!C�� 6 B��,�G ��#3�G4B�F5 C6��"2#60�"/#6C�"$4��#.!3C�/19 3�G3 C 1#�512B�04##.00-���EI0�36 3$�"/#66�� !"#$�.!�1CKR6�tIC�4#0!�Q#I�.E6�5#6 6�01C$0�.C23�#C�"/#6�GCB��04##.00&��K/6.B�Cd014�1.#"�5# . 6 4##.00��EI0�$#E6�3#4##.00G�0/1.� 3#06� #A !�.$� E�8 "/.C0�03/"�.#2 !� 9.�8Cd3E�.!�0/ C2�GQB�� �EI0C�#31"Q0E�801C$C�04##.00B����G�04##.00�.!�8 2.$�#4�4.6�8�"2#6�5#/1 9�/RC.�3 4!1�01C$0



������������	�
���

������������������������������������������������� �!����������������������"���� ����#��$#��������������������������%��������� &�'������ �"�������(�����"�������"�(���������"�%��$�"�#�%�!�������%�)*+,��-�%���������)*+, *+ **.,/0�"����1�,�������%�)*+,�-�%����������)*+, *+ *++++2�"����1�)/��3���)*+,�������� -�%���)*+, *+ *4*+0.�"������)4�����%��)*+,��-�%���������)*+, *+ *4)0/.�����"����$��1� &��$%�����5����



������������	�
���

������������������������������������������������������������������������� !�������"# $� �%&'(�)*+,-+./(%�012))3))45�2))(*5'(�(56.537�89:�(59))&�(5&'(+�;<=->?@+%+�0�A59)*�;B5)� %2))5&)/�5;�2)/53)6%�5:9);�9/;�02))(5%4%��+C&'5)B�)'C:B4.:B�.�D@+%+7�����1.��+/�%*5'(+ �25)B�54))(C%/�2)/356�%/5+/,?�B)&5)�E?=F�3:54+�3:5�25C9*�6.53�G%H�2)6&54+�@+%+/��;%( (5:4/4%�(:35&%�2%+�53B.)(*5'(%�6�+/��%9B6%�(&/+E?=>�25)B�2C95*�9/;�0I�B94J�E?=F��KC47 (L4C;�D;�E?=F<?=<?E=ME=.�D@+%+7�1��N������O���1.�%)&*%�+/�893B�@;L�++L&%;+;�0�2;�@)5P�/95*4B�G(96;�� 89:&�)&5:B9%�6.53%�+/�%H�'9*�85(4�%6&%��)LB�;95'%�)&*�6.53B�%9B6%�)'C:�95;)(�'9*�;P4& )(*5'(%��25)+�%9B6%�+/�)&5:B9%�6.53%�(9QC4B�2C95*/�5+�@5L3:%�@L5,=��J94BE?=F�2C95*�9/;�0 �25)B=M��);4BE?=F��D;(L4C;�KC47E?=><?=<?MF?RF1%)&*%�+/�893B�@;L�++L&%�0G� ST��������U�������V�N���WX#!������������������� �)&5)�/356BE?=F�8CB�@5%�C5)Q�%4)+/%�%9B6%�0EEG-��0+A)*'�A)B/�@9'�(+B5%B�B.%9;�9+53�@5)+)4.�D@+%+7�2)4))'�(5)&4�)+:B45�+;9/)45�B.%9;4�%:'/%�)*5Q4��������Y�%9B6%�0%:'/%+�%954(B�G1. �%')*&%R0-I?0>F>�L�(55%4%7�(5+)Q9�(5)&4<,FZ��(4+/%�96;+�%9B6%�+/�:9*&%5�'*&54%�@5%%4 L�+/�%)&4+�9)64B�01%'C:%<,GFME��%55/%�(54LB�(5*C5&�(5)&4�/5L9+�%)P*5;�)B(L�@L5�0B.%9;�9+53 +<F?Z��+/�%)&4+�/54)4�9)64B�0(5P'54%�(5)&4%�(54L4=IGE?�./�5&)%/�06=E?Z��+/�)+'/%�)55/%4 �G%:'/%%�)4LC%�);&(�)*�+:�02LC%%�(4)(6�3:54B�%)&4+�9)64%�0[C5&B%�(5&Q%�2):)'/4+�5'&:5 (5)&4�('*&%�+/�%9'4B�9)64�+/�()3)(:�%9B6%0�9)64%�%B/�B�%+:)�;+L<MEGFIZ��(56*+�9)64%�+: B�%)&4+@5%%�C5)Q�9BL�9)64%/�+LL�0%)&4+�2;5(4%�9)64%�5;7�G(5*C5&�(5)5LH5�012;(5%��2)A9*+�(5)&4%�)+:B�+/�()++L�%*)C;�@54)H�9B3B�%9B6%�+/�)3))4�653�%;9�2):)'/4%�(5)5LH�(535;�2)*C5&�25)4E-��);4BE?=F��D;(L4C;�9*C47E?=F<?=<?MM?I=G%)&*%�+/�893B�@;L�;B54%�01� %+�%9B6+�59/*;)�5C)5Q/�2)*CL%�0%9B6%�+/�%35B:%�()&L5(+�2;(%B�+/�)+A5B)*�)&)+'�)5C)&�+)6( �0%9B6%�+/�%+)B54%�%*59(%\]̂_̀abcde]e�f̀gbehicjk̀_��9B:/+7lmn��o�()65*+/�@A9C+�+5*)AL�01 7�9)9/+�)&/+5*�5&);/�@(/%pq\lm�0)A93&AC%�+5*)A+�2)B)Q4�2&);/�2)+56B�1lmr��9/;�2)+567 �(&/�8+%4B�+)6(%+�)5*P�)5C)&%�G1%H�+5*)AB�2))4:*�5+/L&E?=F�2)*):C�%;9�02)*C5&�2)A9*+�G=GEM� 5<=GER��25)B�2C95*/�%9B6%�+/�)(&/%�653B�3)Q;(%�)'C:�95;(�'9*BI��J94BE?=F��D;(L4C;�9*C47 E?=F<?=<?E=ME=G%)&*%�+/�893B�@;L�;B54%�01�%+/�95/)Q%�(5;55+%�+L�(;�%:9*�%9B6%�0@5%%�C5)Q�(4+/%�2:s�+/�9BAP4�[')%B�(5;55+%�)9'�0,��0%LH4�%'C:L�4.:B�%)Q5+5&LA5)B�(5)/:(�++L4�5+B'(%�9/;�0()B)9�(*C5(B�B.%9;�9+53�@5)+)4�+/�[')%B�();'&B�95/)Q�(;55+%5,G>R�G()B)9�(*C5(B�6./�@5)+)4� ������������������������������������������������������ ���A59)*+�(535;�(5;55+%%�954;L�0%;9�2)655)3%�2)3))4%�+/�%9B6%�25)4�M�9;59B*B�E?=F�79*C4�;(L4C;�D E?=F<?=<??-F>I�0125)4�F�9;59B*B�E?=F�79*C4�;(L4C;�DE?=F<?=<?====R�0125)4�E>�J94B�E?=F�79*C4� ;(L4C;�DE?=F<?=<?,?=I-�0125)4�E,�+)9*;B�E?=F7�09*C4�;(L4C;�DE?=F<?=<?,EI>-�14525)�EM�);4B�E?=F� 79*C4�;(L4C;�DE?=F<?=<?MEI-?�012);B54%�@;L�893B�+/�%)&*%G�



������������	�
���

����������������������������������������������������������������� ����!� �"���� ���#$��������#%&'������(�)������#%&'*%&*%+&$,'-�!�����.�����������!�/0� 12�34567�6849:3�8;7<�=>�3?:@6A8<;�6A?� ����������#%&'�/��!����������/���������"���������#%&'�����!��� ��!��������/,%,/#%B� ���������C��������*$/#&$����������������/��������!��� ���������D�!����D������� �E�����������������F���F����-������F������C�����������C��&�������/������D�!���� -�����!����C������!�������� ����!� ������� ��!����������� G2�6�H88@8=5�H88:I8@�=:68@=�H<I6;�7:A?57J�KLM� ��!��������#%&'�� ����������NOPQRS�TQUVWX����������!�����������F������������ (YZ[-C���������������"������!��������!�����!���0� ����.�����������0���������������������C�(� ���.�&#-\�� ��������/ �������-���������� ����.�������&-&��-����!�.�������C������������������������ �H88:@8?6A;]6�̂:@57=� ��!��������#%&'������������������������/&%)&����F������!��������!�.�������"���/ �� ���������*B%�-���!��������� _2�H8I<@�7A8<?�8><I6;�7:A?576� ���������!��#%&'/������������� ��� �������������������- �������� ��C���������� ���������!�� ����� �!�/����������C����� ���������-�����!� �!���������  ��������������0���!���������(� !��&#\������D������C ��-��������F��� ��/�!��!�� ���!��������"������������!����.��������"C��#&#��D������-� �����������/E��!�#%&'�����/àRYUPbQVV�cNde�fPbg���������� ��������"��������� �����F��/h �/ ���!�������������-�C��� �!����������������/�"��hC��� !������.��*&+B�-���������� i2�6A;]6�H?�8:@8?� �����������#%&'�/����������������jklmj�no�pqrstj�rnul�no��qsvrwsv�xon�jklmj�xo�rqsro �tyul�zwr{qr|kp}dPbXaUPR�~XQ�U�Q�WabS��W�g0�nu�koqvr�kov�jtq��xo�n��qv��pqklmj�xok�r�r �xvpjl�jklmj��qswp��qwrpq��jklmj��qrkq{wkr��kqorv�pv�nlwr�kovq���������E������!���/����� -������ ���
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ                                    2018לרבעון השני של שנת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 
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 2018 ביוני 30ביום  שהסתייםהשני לרבעון דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  –פרק ב 

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

 (."הדוח"תקופת -ו "הכספיים"הדוחות ) 2018 ביוני 30ביום  מהשהסתיי 2018 תשל שנ למחצית הראשונהמבוקרים 

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

צוי גם . היקפו של דוח זה הינו מצומצם והוא נערך מתוך הנחה שבידי המעיין בו, מ1970-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)" יחסים לדוחות המאוחדים של החברה וחברות הבתהנתונים הכספיים בסקירה זו הינם במיליוני ש"ח ומתי

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

המוצגות בדוח הדירקטוריון  תוצאות החברה "(.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. לאורך זמן השקעה בחברות ותמיכה ניהולית בהן

מצבה העסקי של החברה, תוצאות פעולותיה, הונה ותזרימי המזומנים שלה, מושפעים, בין היתר ממצבן העסקי של החברות העיקריות 

 יים בהונן. המוחזקות על ידה, מתוצאות פעולותיהן, תזרימי המזומנים שלהן והשינו

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ , (47.2%-כהינם כלל תעשיות בע"מ )של החברה, נכון למועד פרסום הדוח, בעלי המניות העיקריים 

 "ילין( )7.8%-כהמחזיקות יחד )ניהול קופות גמל בע"מ וילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ  לפידות , ילין(15.5%-כ"( )טבע)"

 (6.7%-תכלית מדדים בע"מ )המחזיקות יחד כ  -דש גמל ופנסיה בע"מ, מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ ומיטב דש  ( ומיטבלפידות"

 .("מיטב דש")

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

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

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

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

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

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

 . של החברות בתחום מדעי החיים

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

  טפוליורתיאור חברות הפו

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

 : הדוח

  

* Formerly BioCancell 
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 שלו המזומנים ותזרימי העצמי הונו, פעולותיו תוצאות, רי הדירקטוריון למצב עסקי התאגידהסב .1

 תיאור הפעילות בתקופת הדוח .1.1

 בתקופת הדוח פעילותה של החברה התמקדה במטרות הבאות:

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

את מרבית משאביה הניהוליים והכספיים, וזאת בשים לב לצרכי המזומנים  בהןלהשקיע וקד בשנים הקרובות להתמ

החברה שמה דגש על מספר חברות שלהערכתה הפער בין השווי הנוכחי לבין החברה. ושל חברות הפורטפוליו 

הפוטנציאלי, ני עד למימוש השווי והצורך המימוהמרחק בזמן וכמו כן, השווי הפוטנציאלי שלהן הוא גבוה במיוחד, 

 .באופן יחסי אינו גבוה

והשתתפות פעילות הפיתוח העסקי הובלת תמיכה ניהולית אקטיבית בגיבוש האסטרטגיה העסקית והמיקוד המדעי,  •

 2018בהקשר לכך נציין כי חברות הפורטפוליו גייסו במהלך שנת  במאמצי גיוס המימון של כל חברות הפורטפוליו.

 מיליון דולר מהחברה.  7-מיליון דולר, מתוכם כ 180מעל 

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

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

. לטכנולוגיות מובילותוכן הגברת הנגישות  הבינלאומיתנולוגיה עסקי והמדעי עם קהילת הביוטכהחיזוק הקשר  •

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

אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ )לשעבר: ביוקנסל בע"מ( , מינויו של ד"ר פרנק הלוסקה למנכ"ל החברה בבוסטון, ארה"ב

 .Vedantraשל  CMO-של ד"ר גרג ברק לנשיא וו ומינוי Cadentמינויו של ד"ר מייקל קרטיס למנכ"ל  ,"(אנקיאנו")

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

 .אלה טכנולוגיותמ חלק בבחינתממשיכה 

 ומימון רכישות ,, מיזוגיםמימושים, השקעות

 תמצית הפעילות

-וב באנקיאנובחברות הפורטפוליו הקיימות, בעיקר  דולרמיליון  7-בתקופת הדוח השקיעה החברה סך כולל של כ •

Vedantra . 

מיליון ש"ח  650-במקביל להשקעות החברה, הושקעו במהלך תקופת הדוח בחברות הפורטפוליו המוחזקות מעל ל •

והשלמת סבבי גיוס פרטיים בהיקפים  Nasdaq-ב Neon( של IPOמהנפקה ראשונית )ר על ידי גופים נוספים, בעיק

 .Vedantra-ו, אנקיאנו Cadent-משמעותיים ב

 מדיוונד

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

שכר  מדיוונדעים בין הצדדים. כמו כן, עדכנה מדיוונד כי דירקטוריון גורמים אסטרטגיים שבעקבותיהן מתקיימים מג

 .על מנת לסייע לו במגעים אלו M&A בנק השקעות המתמחה בעסקאות Moelis & Company LLC את שירותי

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

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

 (.2018-01-037362אסמכתא: 

 ביוקנסל( -)לשעבר אנקיאנו

 8 -לפידות בסכום כולל של כ לילין אנקיאנומניות  7,590,361הודיעה החברה כי מכרה  2018באפריל  22 ביום •

לעמוד ברף החזקות ציבור הנדרש על פי תקנון הבורסה  לאנקיאנות המניות בוצעה על מנת לאפשר מיליון ש"ח. מכיר

 לניירות ערך בתל אביב בע"מ לאחר השלמת ההשקעה.

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

קרן  מיליון דולר )"ההשקעה"(. את הגיוס הובילה 22.9ס הון בסך של גיואנקיאנו השלימה  2018ביוני  29ביום  •

, וכן בעלי מניות קיימים ובכלל זה החברה צטרפו גופי השקעה נוספים מארה"ב ומישראלהשביט קפיטל ואליה 

 מיליון דולר. 5חלקה של החברה מתוך ההשקעה הינו . )"המשקיעים"(

מההון המונפק והנפרע  38%-כמניות רגילות )המהוות  5,960,787למשקיעים  אנקיאנוהנפיקה בתמורה להשקעה 

דולר(, וכן כתבי אופציה לרכוש מניות נוספות  3.842-ש"ח )כ 13.5, במחיר למניה של השווי בדולר של אנקיאנו(של 

מהמחיר למניה  120%ש"ח, שהינו  16.2מכמות המניות המוקצות, במחיר מימוש למניה של  80%-בכמות השווה ל

בנוסף, אנקיאנו העניקה למשקיעים הגנות מחיר וזכויות נוספות. יצוין כי כחלק מהעסקה ההשקעה.  מיפי הסכ על
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( במכירה בתנאים מסוימים של co-saleהחברה העניקה למשקיעים, שאינם בעלי מניות קיימים, זכות הצטרפות )

נפקה ציבורית של מניות אנקיאנו בבורסה שנים או ה 4מניות אנקיאנו על ידי החברה לתקופה של עד המוקדם מבין 

 בארה"ב בתנאים שהוסכמו.

 מיידינוספים ראו דיווח  לפרטיםבדילול מלא(.  26% -מאנקיאנו )כ 31% -עם השלמת ההשקעה מחזיקה החברה כ

דוחות הכספיים תמצית הב 6וכן ביאור  (2018-01-058089)מס' אסמכתא:  2018 ביולי 1של החברה מיום 

 .המאוחדים

, החלה החברה 2018על רקע השלמת ההשקעה וכוונתה של אנקיאנו להתחיל בניסוי הקליני הפיבוטלי במהלך שנת 

 להתייחס לאנקיאנו כחברת פורטפוליו מהותית.

)מס'  2018 ביולי 1-ו 2018באפריל  22, 2018באפריל  12 של החברה מיום םמיידיה יהנוספים ראו דיווח לפרטים

דוחות תמצית הב 6ביאור  ,(, בהתאמה2018-01-058089-ו 2018-01-039622, 2018-01-037312 אסמכתא:

לחלק א' )שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד( המצורף לדוח  1וכן סעיף  הכספיים המאוחדים

 זה.

ל בסך של את הלוואות הגישור אותן העמידה החברה לטובת ביוקנס אנקיאנויצוין כי עם השלמת ההשקעה פרעה  •

)מס'  2018בפברואר  8לפרטים נוספים ראו דיווחיה המיידים של החברה מהימים ) תמיליון דולר בתוספת ריבי 3

)מס'  2018באפריל  23 -( ו2018-01-030190)מס' אסמכתא:  2018במרס  27(, 2018-01-013402אסמכתא: 

 .מיליון ש"ח בתוספת ריבית 3.75וכן הלוואת גישור בנקאית בהיקף של  (2018-01-032688אסמכתא: 

Vedantra 

 מיליון 0.7-כ שלכולל בסך  Vedantraות לרשות המירגישור  ותהלווא החברה ההעמיד, 2018פברואר  בחודש •

 הכספיים המאוחדים.בתמצית הדוחות  5לפרטים נוספים ראה ביאור .דולר

תם ממשקיעים אמריקאים בדרך של הלוואות מיליון דולר, מרבי 17.5-כ Vedantra, גייסה 2018יולי ים מאי ובחודש •

יומרו למניות במסגרת גיוס הון אשר  ההלוואות ההמירות כאמורמיליון דולר על ידי החברה.  1המירות, מתוכם 

Vedantra .מס'  2018 ביולי 25של החברה מיום  מיידינוספים ראו דיווח  לפרטים צפויה להשלים בתקופה הקרובה(

 .(2018-01-070168אסמכתא: 

 קיורטק

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

מותנית בהתקיימות תנאים מתלים  הייתההשלמת העסקה "InSight Innovations Ltd "(InSight.)לחברת 

 אמורהד החתימה למועד ההשלמה, על פי ההסכם, בתקופת הביניים שבין מוע כאשרמסוימים הקבועים בהסכם. 

 ממן את פעילותה של קיורטק בהתאם לתכנית עבודה מוסכמת מראש.ל InSight הייתה

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

ת התמורה בלוחות הזמנים כפי שנקבע לקיורטק כי אין באפשרותה להעביר א InSight, הודיעה 2018ביולי  4 ביום •

בהסכם המכירה. על רקע זה, ובהתחשב גם בעובדה שלא נמסרו לוחות זמנים אחרים מחייבים ו/או ערבויות 

בהתחשב באמצעים ו ההסכם סיום בעקבותעל סיום ההסכם.  InSight -קיורטק ובעלי מניותיה ל הודיעומספקות, 

 יון קיורטק על קיצוץ היקף הפעילות של קיורטק. דירקטור החליטהעומדים לרשות קיורטק, 

 'ב4ביאור כן ו (2018-01-063940)מס' אסמכתא:  2018ביולי  4לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 

 דוחות הכספיים המאוחדים.תמצית הל

Neon 

 Neonרת זו, הנפיקה הנפקה ראשונה לציבור ולרישום למסחר בנאסד"ק. במסג Neon, השלימה 2018בחודש יוני  •

מיליון  450-שווי לאחר הנפקה של כNeon דולר למניה, מחיר המשקף ל 16מיליון מניות רגילות במחיר של  6.25

 4%-מיליון דולר. עם השלמת ההנפקה מחזיקה החברה בכ 100-סך של כ Neonדולר. במסגרת ההנפקה גייסה 

 .Neonמהונה של 

 17(, 2018-01-046539)מס' אסמכתא:  2018ביוני  3של החברה מהימים  לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים

 7 וביאור(.2018-01-061552)מס' אסמכתא:  2018ביוני  27 -( ו2018-01-058192)מס' אסמכתא:  2018ביוני 

 .המאוחדים הכספיים דוחותתמצית הב
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adentC 

מיליון דולר באופן  25-ליון דולר, מתוכו סך של כמי 40-גיוס הון בהיקף של כ Cadent, השלימה 2018בחודש יולי  •

)"המימון הנוסף"(. בהשקעה השתתפו קרנות הון  Phase IIמיליון דולר עם תחילת ניסוי  15-מיידי )"השקעה"( וכ

רכישה עתידית של מניות מחודש הסכם למימוש זכויותיה במסגרת בדרך של סיכון אמריקאיות מובילות וכן החברה )

  בעלת השליטה בחברה.( ו2017מאי 

עם השלמת המימון הנוסף(. לפרטים אודות  13%-)כ 16%-כCadent עם השלמת ההשקעה, מחזיקה החברה ב

תמצית ב א11ההשלכות החשבונאיות של השלמת גיוס ההון האמור על דוחותיה הכספיים של החברה ראו ביאור 

 . המאוחדיםוחות הכספיים הד

  .(2018-01-063388)מס' אסמכתא:  2018ביולי  3ל החברה מיום לפרטים נוספים ראה דוח מיידי ש

 בחברה האופציכתבי מימוש 

, הגיעה החברה להסכמה עם מחזיקי כתבי אופציה לא סחירים של החברה אשר הוקצו בחודשים 2018בחודש יולי  •

 ביניהם ילין לפידות ומיטב דש, כדלקמן: 2017אפריל ויולי 

מוחזקים על ידי מיטב  2,676,399-מוחזקים על ידי ילין לפידות ו 1,566,288מהם כתבי אופציה ) 4,785,087 (1

 15ש"ח )מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום  3.166דש(, ימומשו באופן מיידי במחיר מימוש של 

 (.  2018ביולי 

 1,784,266-פידות ומוחזקים על ידי ילין ל 1,044,192כתבי אופציה )מהם  3,190,058מחיר המימוש של  (2

 .2020ביולי  17ש"ח ותקופת המימוש שלהם תהיה שנתיים, היינו עד  3.483מוחזקים על ידי מיטב דש( יהיה 

 15.1-של ככולל בתמורה לסך  החברהמניות ל, כאמור לעיל, כתבי אופציה 4,785,087, מומשו 2018ביולי  25ביום 

 מיליון ש"ח.
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 ניתוח התוצאות הכספיות .1.2

 המצב הכספי ניתוח 1.2.1

  
 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף שינוי 31/12/2017 30/06/2018 חש"מיליוני 

     נכסים שוטפים:

נכסים כספיים נזילים )מזומנים, 
 פקדונות ואג"ח(

 116.9 165.1 (48.2) 
 14מש"ח(, השקעות בחברות מוחזקות ) 48של החברה וחברות מוחזקות ) מימון פעילות שוטפת

 Vedantra (7-במש"ח( וקבלת הלוואת גישור  8) אנקיאנוממכירת מניות תמורה וז בקיזמש"ח( 
 מש"ח(

  8.4  20.2 28.6  אחרים
  145.5 185.3 (39.8)  

     נכסים שאינם שוטפים:

 (23.8) 113.3 89.5  השקעות בחברות כלולות
 בקיזוזמש"ח(  8) נואנקיאותמורה ממימוש מניות מש"ח(  35חלק החברה בהפסדי חברות כלולות )

 מש"ח( 6( ורווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה )מש"ח 8השקעות בחברות כלולות )

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

 2018בינואר  1החל מיום  IFRS 9 מאימוץ
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך 

 רוו"ה
 92.8 44.4  48.4 

 15.1  626.3 641.4  נכסים בלתי מוחשיים
מש"ח(  33) הפרשי תרגום בגין נכס בלתי מוחשי של מדיוונד עקב עלייה בשער החליפין של הדולר

מיוחס השל הנכס בלתי מוחשי  שוטפתמש"ח( והפחתה  12המוניטין של קיורטק ) תהפחת בקיזוז
 מש"ח( 6) מדיוונדל

 מש"ח( 9)באנקיאנו השקעות במכשירים פיננסים נגזרים  10.3  20.4 30.7  אחרים

   854.4 849.0  5.4  

  (34.4) 1,034.3 999.9  סך נכסים

     התחייבויות  והון

 מש"חVedantra (7 )-ב קבלת הלוואות גישור 11.3  31.2 42.5  התחייבויות שוטפות:

     בויות שאינן שוטפות: התחיי

 עלייה בשער חליפין של הדולר ומימון שוטף 6.1  71.9 78.0  התחייבויות לבעלי עניין

 (40.6) 123.0 82.4  התחייבויות אחרות לזמן ארוך
מש"חInSight (44  )עם סיום ההסכם עם  של קיורטק לטכנולוגיההפחתת ההתחייבויות המיוחסות 

 מש"ח( 5של הדולר ) בשער חליפין מעליהויות כתוצאה של התחייב גידול בקיזוז

  )34.5)  194.9  160.4  סך התחייבויות שאינן שוטפות

  (23.2) 226.1 202.9  סה"כ התחייבויות

  (11.2) 808.2 797.0  סך הון

   (34.4) 1,034.3 999.9  סך התחייבויות והון
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 בתקופת הדוחניתוח התוצאות  1.2.2

   ביוני 30יימו ביום חודשים שהסת שישה 

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 2016 2017 2018  

        תרומה להפסד מחברות פורטפוליו:

 1.4.1 סעיף ראו (5.3) (7.1) (13.6) סל-גמידה

 1.4.2 סעיף ראו (13.7) (6.9) (9.2) מדיוונד

 1.4.3 סעיף ראו (5.2) (9.4) (12.5) אנקיאנו 

  (11.8) (18.6) (19.3) ותחברות מוחזקות נוספ

  (36.0) (42.0) (54.6) תרומה להפסד מחברות פורטפוליוסה"כ  

ערך מכשירים פיננסיים נגזרים ברווח )הפסד( ממימוש נכסים, התאמת ערך נכסים ושינוי 
והשקעות ושינוי בערך מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות בחברות המוצגות בשווי הוגן 

 דרך רווח או הפסד
(3.1) 28.4 (10.7)  

  (12.8) (7.8) 2.0  הכנסות )הוצאות( ניהול ומימון

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

  (59.7) (22.3) (55.7) חלק בעלי המניות בהפסד

  (0.44) (0.16) (0.36) הפסד בסיסי ובדילול מלא למניה בש"ח
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 30חודשים שהסתיימו ביום  שלושה

 ניביו
 

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 2016 2017 2018  

        תרומה להפסד מחברות פורטפוליו:

 1.4.1ראו סעיף  (2.2) (3.3) (8.4) סל-גמידה

 1.4.2ראו סעיף  (13.7) (6.4) (5.0) מדיוונד

 1.4.3ראו סעיף  (2.7) (5.8) (6.8) אנקיאנו 

  (11.0) (1.8) (8.4) חברות מוחזקות נוספות

  (29.6) (17.3) (28.6) תרומה להפסד מחברות פורטפוליוסה"כ  

ערך מכשירים פיננסיים נגזרים ברווח )הפסד( ממימוש נכסים, התאמת ערך נכסים ושינוי 
והשקעות ושינוי בערך מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות בחברות המוצגות בשווי הוגן 

 דרך רווח או הפסד
(4.7) 21.9 (9.2)  

  1.7 (8.7) 3.8  כנסות )הוצאות( ניהול ומימוןה

  0.1 (0.2)  (מיסים על הכנסההטבת מס )

  (37.0) (4.3) (29.5) חלק בעלי המניות בהפסד

  (0.09) (0.03) (0.18) הפסד בסיסי ובדילול מלא למניה בש"ח
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 איכות הרווח 1.2.3

 להלן רווחים )הפסדים( שאין בצידם תזרים מזומנים:

 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שישה  

  2018 2017 2016 

 (36.0) (42.0) (54.6) תרומה להפסד מחברות הפורטפוליו

 0.9 28.4 (6.4)  ממימוש נכסים והתאמת ערך נכסים)הפסד( רווח 

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

 3.1 (5.5) (11.6) 

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

(29.4) (8.8) (5.8) 

 (52.5) (27.9) (87.3) סה"כ

 

 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשיםשלושה   

  2018 2017 2016 

 (29.6) (17.3) (28.6) תרומה להפסד מחברות הפורטפוליו

 0.7 19.1 (6.8) ממימוש נכסים והתאמת ערך נכסים)הפסד(  רווח

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

 1.9 (2.7) (10.0) 

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

(30.3) (4.5) 4.7 

 (34.2) (5.4) (63.8) סה"כ
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 המצב הכספי ומקורות המימון .1.3

מיליון ש"ח  1,000לסך של  2018 ביוני 30יתרת הנכסים של החברה והחברות המאוחדות שלה הסתכם ביום  1.3.1

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

 28.4מיליון ש"ח לעומת סך של  5.6-אמצעים נזילים בסך של כהיו ולו( )סבידי החברה , 2018 ביוני 30נכון ליום  1.3.2

אשר שווי השוק  Neon-ו אנקיאנו, החברה מחזיקה במניות מדיוונדבנוסף, . 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום 

מיליון  72-מיליון דולר )כ 20-, כמיליון ש"ח( 218-מיליון דולר )כ 59 -שלהן סמוך למועד פרסום דוח זה הינו כ

 ש"ח(, בהתאמה. מיליון 45-מיליון דולר )כ 12.2-וכ ש"ח(

למניות החברה, כאמור  כתבי אופציהמיליון ש"ח ממימוש  15.1-קיבלה החברה סך של כ 2018ביולי  25ביום 

 .לעיל 1.1 בסעיף

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

בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  202מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של  182הסתכם לסך של  2018 ביוני 30ליום 

20171. 

מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של  344בסך של  2018 ביוני 30ההון המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום  1.3.4

  .2017בדצמבר  31ביום מיליון ש"ח  382

 ביוני 30מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום  34% הון המיוחס לבעלי המניות של החברה מהווהה 1.3.5

מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי  80%הון מהווה סך ה. 2017בדצמבר  31ליום  37%-בהשוואה ל 2018

  .2017בדצמבר  31ליום  78%-ו 2018 ביוני 30המאוחד ליום 

מיליון ש"ח בהשוואה  103מסתכם בסך של  2018 ביוני 30ח על המצב הכספי המאוחד ליום הון החוזר בדוה 1.3.6

 ים בסעיף מזומנים ושווי מזומנים. הנכסים הנזילים הכלול2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  154לסך של 

 165לסך של מיליון ש"ח בהשוואה  117לסך של  2018 ביוני 30פיקדונות בתאגידים בנקאיים מסתכמים ליום ו

 .2017בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום 

פעילות המחקר והפיתוח של החברות למיליון ש"ח הוצאו בעיקר  48המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של  1.3.7

מיליון ש"ח, הוצאו בעיקר  88המזומנים ששימשו לפעילות השקעה בסך של  המאוחדות ולפעילות החברה.

מיליון  14) כולל בדרך של הלוואותמיליון ש"ח( ולהשקעה בחברות כלולות  75צר )להשקעות בפקדונות לזמן ק

 מקבלת הלוואות גישור בחברה בת.מיליון ש"ח נבעו בעיקר  8ש"ח(. המזומנים שנבעו 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

 גמידה סלסקירת תוצאות פעילות  1.4.1.1

 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שישה 

 2016 2017 2018 דולרמיליוני 

 (7.8) (7.3) (12.0) הוצאות מחקר ופיתוח

 (2.8) (1.8) (4.6) הנהלה וכלליות

0.2  (0.2) (3.9) מימון  (הוצאותהכנסות )  

 (10.4) (9.3) (20.5) סה"כ הפסד

 

 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שלושה 

 2016 2017 2018 דולרמיליוני 

 (3.4) (2.7) (7.0) הוצאות מחקר ופיתוח

 (1.4) (0.7) (2.9) הנהלה וכלליות

(3.2) מימון( הוצאות) הכנסות  (0.3)   0.1  

 (4.7) (3.7) (13.1) הפסדסה"כ 

 

לתקופה בהשוואה  רדולמיליון  11.2-של כ גידול, דולרמיליון  20.5-הסתכם בכבתקופת הדוח ההפסד של גמידה סל 

 של  גידול, דולרמיליון  13.1-הסתכם בכ 2018ההפסד של גמידה סל ברבעון השני של שנת . אשתקד המקבילה

מחקר ופיתוח בשל בהוצאות  מגידול נבע בהפסד הגידול עיקרבהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.  דולרמיליון  9.4-כ

 כתוצאה מגידול בהוצאות שכר, יועצים ותשלום מבוסס מניות.הניסויים ומגידול בהוצאות הנהלה וכלליות  הרחבת

הכוללת מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים זמינים  2017 ביוני 30הנכסים הנזילים של גמידה סל ליום  יתרת

ו גמידה סל כלל שלהמבקרים זאת רואי החשבון  עם ש"ח(. מיליון 104.5-)כ דולר מיליון 28.6-כ על עומדתלמכירה, 

 .חי עסק הערתבדוח הסקירה 

 ינויים עיקריים בהשקעה בגמידה סל ש 1.4.1.2

המבוסס על  במוצר Phase Iקליני  ניסויהחל גיוס חולים במסגרת  כיגמידה סל  הודיעה, 2018 ינוארבחודש  •
NK Cells תא: )מס' אסמכ  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  •
בחולים הסובלים מאנמיה חרמשית. לפרטים נוספים ראו  Phase I/IIבמסגרת ניסוי קליני  CordIn -טיפול ב

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

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

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

( בנושא חידושים במחלת AACRבמסגרת כנס של האגודה האמריקאית לחקר הסרטן ), 2018בחודש יוני  •
-non( ובלימפומה מסוג multiple myelomaבמיאלומה נפוצה ) Phase Iהלימפומה הוצג מידע ראשוני מניסוי 

Hodgkin (NHL)  נשנות או עמידות לטיפולים המקובלים )"הניסוי"( במוצר המבוסס על תאיNatural Killer 
 )"הטיפול"( של גמידה סל.  NAMשעברו העשרה בטכנולוגיית 

טיפול במינונים בשני החולים שתוצאותיהם הוצגו, לא נצפו תופעות לוואי חמורות ולפיכך כעת הניסוי מתקדם ל
שנשנתה למרות טיפולים קודמים,  follicular lymphoma-גבוהים יותר. כמו כן, באחד משני החולים, הסובל מ

( ולא נתגלתה בביופסיה כל עדות נוספת complete responseתגובה מלאה לטיפול ) PET/CT-נצפתה ב
-2018-01)מס' אסמכתא:  2018ביוני  25לקיום המחלה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

060625.) 

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

 ידי החברה לצורך הכללתם בדוחות הכספיים.
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( לצורך Orphan Drug Designationמעמד של 'תרופת יתום' ) NiCord -ל FDA -העניק ה 2018בחודש יולי  •
את מעמד  FDA-(. בכך הרחיב הhematopoietic stem cell transplantation, HSCTהשתלות מח עצם )

אשר הוגבל לטיפול בממאירויות מערכת הדם. לפרטים נוספים ראו ו NiCord -תרופת היתום שניתן בעבר ל
 (.2018-01-068068)מס' אסמכתא:  2018ביולי  17דיווח מיידי של החברה מיום 

לחלק א' )שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו  4.1 ףראו סעי הדוח בתקופת נוספיםעדכונים  אודות לפרטים •
 זה. דוחל המצורףבעסקי התאגיד( 

 

 מדיוונד 1.4.2

 פעילות מדיוונד תוצאות סקירת 1.4.2.1

 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שישה 

 2016 2017 2018 דולרמיליוני 

 0.6 1.2  1.5  מכירות

 (0.8) (0.8) (1.0) עלות המכר

 (3.9) (3.4) (2.7) הוצאות מחקר ופיתוח

 (4.5) (2.7) (2.3) הוצאות מכירה ושיווק

 (2.0) (1.6) (1.8) לה וכלליותהנה

 (0.7) (1.5) (2.4) תואחרמימון ו ותהוצא

 (11.3) (8.8) (8.7) סה"כ הפסד

 

 

 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שלושה 

 2016 2017 2018 דולרמיליוני 

 0.4  0.7  1.0  מכירות

 (0.4) (0.5) (0.6) עלות המכר

 (2.9) (1.7) (1.5) הוצאות מחקר ופיתוח

 (2.6) (1.3) (1.2) הוצאות מכירה ושיווק

 (1.1) (0.9) (0.9) הנהלה וכלליות

 (0.9) (0.8) (1.0) תואחרמימון ו ותהוצא

 (7.5) (4.5) (4.2) סה"כ הפסד

 

התקופה המקבילה לעומת  דולרמיליון  0.3, גידול של דולרמיליון  1.5-הסתכמו בכ בתקופת הדוחהמכירות של מדיוונד 

 דולרמיליון  0.3, גידול של דולרמיליון  1-הסתכמו בכ 2018כירות של מדיוונד ברבעון השני של שנת המ. אשתקד

 .אשתקד המקביל הרבעוןלעומת 

לעומת התקופה המקבילה מיליון דולר,  0.1של  מיליון דולר, קיטון 8.7-הסתכם בכההפסד של מדיוונד בתקופת הדוח 

מיליון דולר( בעיקר  0.7ות כאמור לעיל, קיטון בהוצאות מחקר ופיתוח )אשתקד. עיקר הקיטון נובע מגידול במכיר

מיליון דולר(  0.4וקיטון בהוצאות מכירה ושיווק ) BARDAעל ידי  NexoBrid-ממימון הוצאות הפיתוח של ה כתוצאה

יליון דולר( בעיקר מ 0.9גידול בהוצאות מימון ואחרות ) בקיזוז בשל קיטון בפעילות השיווק וקיטון בהוצאות שכרבעיקר 

 .בגין הוצאות בדיקת נאותות עסקה אסטרטגית

  .מיליון ש"ח( 99-מיליון דולר )כ 27-עומדת על כ 2018 ביוני 30יתרת הנכסים הנזילים של מדיוונד ליום 

  שינויים עיקריים בהשקעה במדיוונד 1.4.2.2

 פוטנציאלית אסטרטגית עסקה בחינתלות מקדמיות פני קיבלה כי מדיוונד עדכנה, 2018בחודשים מרס ומאי  •
 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.ודאות אין כל  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 



 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ                                    2018לרבעון השני של שנת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

 

 

- 12 - 

בתרופה  Phase III, ניסוי קליני DETECT -דיווחה מדיוונד כי השלימה את גיוס החולים ל, 2018בחודש יוני  •
NexoBrid התרופה"(. עיקרי התוצאות של הניסוי צפויים להתקבל בסביבות  -לטיפול בכוויות קשות )"הניסוי" ו"
 Biological. מדיוונד מעריכה שתוצאות הניסוי יתמכו בהגשת בקשת אישור לשיווק בארה"ב )2018סוף שנת 

License Application – BLA) ל-FDA.  יצוין כי הניסוי ממומן במלואו על ידי הרשות האמריקאית למחקר
)מס'  2018ביוני  11לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  (.BARDAופיתוח ביו רפואי מתקדם )

 (.2018-01-056791אסמכתא: 

אי שעורכת מדיוונד בתרופה האירופ Phase IIIדיווחה מדיוונד על הרחבת הניסוי הקליני  2018יוני חודש ב •
NexoBrid  בילדים )"הניסוי"(, למרכזי  3 -ו 2)"התרופה"( לבדיקת יעילות ובטיחות בטיפול בכוויות מדרגות

כוויות בארה"ב. הרחבת הניסוי מתאפשרת בעקבות אישור פרוטוקול המחקר על ידי מנהל המזון והתרופות של 
 (. Institutional Review Boards - IRBרפואיים )( והוועדות האתיות של המרכזים הFDAארה"ב )

 נכון למועד זה נמצא הניסוי בשלב השני שלו, הכולל ילדים החל מגיל מינימלי של שנה אחת.

על בסיס תוצאות הניסוי מתכוונת מדיוונד לפנות לרשויות הרגולטוריות השונות כדי להרחיב את אישור השיווק 
 לדים.גם לטיפול בי NexoBridהקיים של 

לפרטים  (.BARDAיצוין כי הניסוי ממומן במלואו על ידי הרשות האמריקאית למחקר ופיתוח ביו רפואי מתקדם )
 (.2018-01-059110)מס' אסמכתא:  2018ביוני  19נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

שינויים וחידושים מהותיים לחלק א' ) 5.2 -ו 5.11ראו סעיפים  הדוח בתקופת נוספיםעדכונים  אודות לפרטים •
 זה. לדוח המצורףאשר אירעו בעסקי התאגיד( 

 

 אנקיאנו )לשעבר ביוקנסל( 1.4.3

 אנקיאנוסקירת תוצאות פעילות  1.4.3.1

 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שישה 

 2016 2017 2018 מיליוני ש"ח

 3.8 14.8 15.2 הוצאות מחקר ופיתוח

 3.4 5.5 11.4 הנהלה וכלליות

 0.2 1.2 4.5 הוצאות מימון ואחרות

 7.4 21.5 31.1 סה"כ הפסד 

 

 ביוני 30 ביום שהסתיימו חודשים שלושה 

 2016 2017 2018 מיליוני ש"ח

 1.7  10.2  6.6  הוצאות מחקר ופיתוח

 2.5  2.6  8.2  הנהלה וכלליות

 0.2  0.3  4.0  הוצאות מימון ואחרות

 4.4  13.1  18.8  סה"כ הפסד 

מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה  9.6 -מיליון ש"ח, גידול של כ 31.1-בכהסתכם בתקופת הדוח,  ההפסד של אנקיאנו

גידול  בגיןמיליון ש"ח( בעיקר  5.9מקבילה אשתקד. עיקר הגידול בהפסד נובע מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות )

מיליון ש"ח(  3.3וגידול בהוצאות מימון ואחרות ) , גידול בהוצאות הנפקה ויועציםבהוצאות הטבה בגין אופציות

 .בגין הוצאות הנפקה ושינויים בשערי חליפיןבעיקר 

מיליון ש"ח( נבע  5.7אשתקד ) המקביל ברבעון, לעומת ההפסד 2018השני של שנת  ברבעוןבהפסד  הגידול

צאות הטבה בגין אופציות, הוצאות גידול בהו בגין בעיקר"ח( ש מיליון 5.6) וכלליות הנהלה בהוצאות מגידולבעיקר 

מיליון ש"ח( בעיקר בגין  3.7וגידול בהוצאות מימון ואחרות ) ויועציםשנזקפו לדוח רווח או הפסד  נדחותהנפקה 

 מיליון 3.6) ופיתוח מחקר בהוצאות קיטון ומנגד חליפין בשערי שינוייםמומימון  להוצאות שנזקפו הנפקה הוצאות

 .אשתקד ייצור תהליכי פיתוחו ייצור בגין בעיקר"ח( ש

עם זאת רואי החשבון  ש"ח.מיליון  71-עומדת על כ 2018ביוני  30ליום  אנקיאנויתרת הנכסים הנזילים של 

 .הערת עסק חי בדוח הסקירהכללו  אנקיאנושל המבקרים 

 באנקיאנוקריים בהשקעה יינויים עש 1.4.3.2

   לעיל. 1.1סעיף  ראו לפרטים
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 על התאגיד:שער חליפין ים אודות הרגישות לשינויים בלהלן מובאים נתונ .1.5

 עלייה בשע"ח 

 10% 5% 

 מהשינויים )הפסד( רווח 

 1.9  3.8  שער החליפין של הדולר

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

 

 

 

 שר עם הדיווח הפיננסי של התאגידהוראות גילוי בק .2

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .2.1

 30ליום  דוחות הכספיים המאוחדיםבתמצית ה 11אודות אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה ביאור  לפרטים 

 .המצורף לדוח זה 2018 ביוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ם לקידומה ולפיתוחה של הקבוצה.הננו מודים למנהלי הקבוצה ועובדיה על תרומת
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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 ביניים לתקופת כספי מידע

 (מבוקר בלתי)

 2018 ביוני 30

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 

 ביניים לתקופת כספי מידע

 (מבוקר בלתי)

 2018 ביוני 30

 
 
 
 
 

 העניינים תוכן
 
 
 

ף   ד
  

 2 המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
  

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

 4-3 הכספי המצב על דוח

 5 הפסדאו  רווח ותדוח

 6 הכולל הרווח על ותדוח

 11-7  בהון השינויים על ותדוח

 13-12 המזומנים תזרימי על ותדוח

 28-14 הכספיים לדוחות ביאורים
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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
 
 

 מבוא
 

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

 המזומנים ותזרימי בהון השינויים, הכולל הרווח, והפסד הרווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 2018 ביוני 30 ליום

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

 הם וכן", ביניים לתקופות כספי דיווח" IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם אלה ביניים לתקופות הכספי המידע

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

 .סקירתנו על בהתבסס אלה ביניים לתקופות הכספי המידע על מסקנה להביע היא אחריותנו. 1970-ל"התש
 

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

מכלל ההכנסות  9%-וכ 11%-והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ 2018ביוני  30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  20%-כ

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

 65,684 לכדי מגיע 2018 ביוני 30 ליום המאזני בשוויין הקבוצה של חלקה אשר כלולות חברות של אלה ביניים לתקופות

 אלפי 26,950 לכדי מגיע תאריך באותו שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של לתקופות בהפסדיהן וחלקה ח"ש אלפי

 רואי ידי לע נסקר חברות אותן של אלה ביניים לתקופות התמציתי הכספי המידע. בהתאמה, ח"ש אלפי 15,370-ו ח"ש
 חברות, מבוססת אותן הכספי בגין למידע שהיא מתייחסת ומסקנתנו, ככל לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות אחרים חשבון

  .החשבון האחרים רואי הסקירה של דוחות על

 

 הסקירה היקף
 

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

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

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

 מסקנה
 

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

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

 .1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות של
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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 הכספי המצב על מאוחד יתמצית דוח

 2018 ביוני 30 ליום

 
 

 בדצמבר 31 ביוני 30 
 2018 2017 2017 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי) 

   ח"  ש   י פ ל א 

 
    ש  ו  כ  ר

    :שוטפים נכסים
 164,247 46,631  38,399  מזומנים ושווי מזומנים

 830 64,796  78,511  בנקאיים בתאגידים פיקדונות
 13,612 13,012  21,796  חובה ויתרות חייבים

 6,539 3,928  6,828  מלאי

  145,534  128,367 185,228 

    :שוטפים שאינם נכסים
 113,338 118,455  89,453  כלולות בחברות השקעות

 44,411 44,352   למכירה זמינים פיננסים נכסים
 44,627 44,817  92,812  הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסים נכסים

 2,873 1,461  12,457  נגזרים פיננסים מכשירים
 2,667 2,311  2,669  חובה ויתרות פיקדונות

 14,854 14,198  15,553  קבוע רכוש
 626,342 636,977  641,433  מוחשיים בלתי נכסים

  854,377  862,571 849,112 

 1,034,340 990,938  999,911   נכסים סך

 
 
 
 
 
 
 

     

 פישר אבי
 הדירקטוריון ר"יו

 גונן עפר 
 ל"מנכ

 סגל אסף 
  כספים ל"סמנכ

 
 
 

 .2018 באוגוסט 9 :החברה דירקטוריון ידי על ביניים לתקופת הכספי המידע אישור תאריך
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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 הכספי המצב על מאוחד תמציתי דוח

 2018 ביוני 30 ליום

 
 

 בדצמבר 31 ביוני 30 
 2018 2017 2017 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי) 

   ח"  ש   י פ ל א 

 

    והון  התחייבויות
    

    :שוטפות התחייבויות
   7,432  בת בחברהגישור  הלוואות

    :זכות ויתרות זכאים
 7,975 10,389  15,900  שירותים ונותני ספקים
 23,207 32,549  19,168  אחרים

  42,500  42,938 31,182 

    : שוטפות שאינן התחייבויות
 2,420 2,440  2,548   נגזרים פיננסים מכשירים

 71,875 74,016  77,954   עניין לבעלי התחייבויות
 66,567 137,468  29,778   אחרות התחייבויות

 10,385  11,107  הפרשה בגין תביעה
 1,176 885  1,259   נטו, מעביד-עובד יחסי סיום בשל התחייבויות

 42,539 55,301  37,710   נדחים הכנסה מסי

  160,356  270,110 194,962 

    תלויות והתחייבויות התקשרויות

 226,144 313,048  202,856   התחייבויות סך

    
    : הון

    :החברה של לבעלים המיוחס הון
 1,565 1,497  1,565  המניות הון

 1,274,037 1,252,551  1,274,037   מניות על פרמיה
 143,300 130,674  129,995   אחרות הון קרנות

 4,810 8,095  18,077   כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 (1,041,597) (1,036,027) (1,079,145) הפסד יתרת

  344,529  356,790 382,115 
 426,081 321,100  452,526  שליטה מקנות שאינן זכויות

 808,196 677,890  797,055  הון סך

 1,034,340 990,938  999,911  והון התחייבויות סך

    
 

 

 

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

  הפסדאו  רווחה על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

 2018 ביוני 30 ביום ושהסתיימ החודשים 3-ו החודשים 6 של ותלתקופ

 

 
 חודשים שהסתיימו  6

 ביוני 30-ב
 חודשים שהסתיימו  3

 ביוני 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
 2018 2017 2018 2017 2017 

 )מבוקר( מבוקר()בלתי  

 א ל פ י   ש " ח 

 
      :הכנסות

 43,461 4,950  3,672  14,314  5,907   שכירות ומדמי רישיונות ממתן, ממכירות הכנסות
       השקעות של ההחזקה בשיעור מירידהממימוש ו רווח

 11,038  5,437  9,295  5,874  כלולותבחברות 
 19,136 19,136   19,136   בחברה בת שליטה איבודמשנבע  רווח
       שאינם פיננסים נכסים של הוגן בשווי משינויממימוש ו רווח

   2,014   3,226  הפסד או רווח דרך הוגן בשווישוטפים 

 80,478 2,697  47,233  5,609  48,259  מימון הכנסות

  63,266  48,354  58,356  26,783 154,113 

      :והוצאות עלויות
 27,431 387  20,226  10,405  34,872  נטו, כלולות חברות בהפסדי חלק

   12,226   12,226  ירידת ערך נכסים
        שוטפים שאינם פיננסים נכסים של הוגן בשווי משינוי הפסד 

 6,152 1,745    4,487   הפסד או רווח דרך הוגן בשווי
 617 553  38  664  92  פיננסים נגזרים, נטומשינוי בשווי הוגן של מכשירים  הפסד

 263 309   309   הפסד ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו
 32,433 9,852  4,946  20,830  8,836  הרישיונות ומתן המכירות עלות

 32,644 6,594  9,954  18,187  17,513  נטו, ופיתוח מחקר הוצאות
 19,203 4,692  4,276  9,864  8,180  ושיווק מכירה הוצאות
 42,476 13,276  9,249  24,527  20,266  וכלליות הנהלה הוצאות

 16,049  5   124  הוצאות אחרות

 31,078 13,888  5,126  30,040  12,771  מימון הוצאות

  114,880  119,313  66,046  51,296 208,346 

 (54,233) (24,513) (7,690) (70,959) (51,614)  מס הטבת לפני הפסד

 31,795 2,916  1,493  19,340  6,650   מס הטבת

 (22,438) (21,597) (6,197) (51,619) (44,964)  לתקופה הפסד

      
      

      :לתקופה הפסדה ייחוס
 (27,893) (4,263) (29,519) (22,323) (55,702)  החברה של לבעלים המיוחס הפסד

 5,455 (17,334) 23,322  (29,296) 10,738  שליטה מקנות שאינן הזכויות לבעלי המיוחס (הפסדרווח )

 (44,964) (51,619) (6,197) (21,597) (22,438) 

      
 ש"ח 

בסיסי ובדילול  - למניה המיוחס לבעלים של החברה הפסד
 (0.19) (0.03) (0.19) (0.16) (0.36) מלא

   

 
 .אלה כספיים דוחות מתמצית נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים



6 
 

 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 הכולל הרווח על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

 2018 ביוני 30 ביום ושהסתיימ החודשים 3-ו החודשים 6 של לתקופות

 
 

 חודשים שהסתיימו  6
 ביוני 30-ב

 חודשים שהסתיימו  3
 ביוני 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
 2018 2017 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח 

 

 (22,438) (21,597) (6,197) (51,619) (44,964) לתקופה הפסד

      
      - לתקופה אחר כולל( הפסד) רווח

 או לרווח מחדש מסווגים להיות עשויים אשר סעיפים
     :הפסד

 

 נטו, למכירה זמינים פיננסים נכסים של הוגן לשווי שערוך
 (3,024) (1,249)  (3,447)  ממס
       שמומש למכירה זמינים פיננסים מנכסיםהפסד 

 263 309   309    הפסד או רווח ונזקף לדוח
 (49,108) (16,006) 27,121  (41,605) 34,283  נטו, כספיים דוחות מתרגום הפרשים

      איבוד שליטהגריעת הפרשים מתרגום דוחות כספיים עקב 
 (47) (47)  (47)  בחברה בת

 (9,213) (4,148) (4,966) (8,497) (3,890) נטו, כלולות חברות של אחר כולל הפסדב חלק

  30,393 (53,287)  22,155 (21,141) (61,129) 

      

 (61,129) (21,141) 22,155  (53,287) 30,393  ממס נטו, לתקופה אחר כולל( הפסד) רווח סך

      

 (83,567) (42,738) 15,958  (104,906) (14,571) לתקופה כולל (הפסדרווח )

      
      :לתקופה הכולל ההפסד ייחוס

 (59,063) (15,675) (19,651) (50,585) (42,435)  החברה של לבעלים המיוחס הפסד

 (24,504) (27,063) 35,609  (54,321) 27,864  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי המיוחס (הפסדרווח )

 (14,571) (104,906)  15,958 (42,738) (83,567) 

      
 
 
 
 
 
 

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

 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  בהון השינויים על יםמאוחד יםתמציתי ותדוח
 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של ותלתקופ

    

   החברה של לבעלים המיוחס הון 

 

 הון
 המניות

 על פרמיה
 מניות

 הון קרנות
 אחרות

 הפרשים
 מתרגום

 כספיים דוחות
 יתרת
 הכול סך הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
 ההון סך שליטה

 
   ח"  ש   י פ ל א

         

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

         יישום תקני דיווח כספי בינלאומייםהשפעה מצטברת של 

 (717) (468) (249) 18,154  (18,403)   ב'(3חדשים )ראה ביאור 

  1,565  1,274,037  124,897  4,810 (1,023,443)  381,866  425,613  807,479 

         ביום שהסתיימה החודשים 6 של התקופה במהלך תנועה
         (:מבוקר בלתי) 2018 ביוני 30

         :כולל הפסד

 (964,44) 10,738  (702,55) (702,55)     לתקופה הפסד

         :אחר כולל רווח

 283,34  17,126  157,17   157,17     כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 (,8903)  (,8903)  (,8903)    נטו, כלולות חברות של אחר כולל הפסד

     267,13   267,13  17,126  393,30 

 (14,571) 27,864  (435,42) (702,55) 267,13  -,-  -,-  -,-  לתקופה כולל הפסד סך

         :בעלים עם עסקות
          כרוכים שאינם בנות בחברות הבעלות בזכויות שינויים

 257  (549,2) 3,121    3,121    באובדן שליטה

 שירותים ולנותני לעובדים אופציות בהענקת ההטבה מרכיב
   1,977    1,977  1,598  3,575 

  בעלים עם עסקות סך
 -,-  -,-  5,098  -,-  -,-  5,098 (951)  4,147 

 797,055  452,526  344,529  (1,079,145) 18,077  129,995  1,274,037  1,565  (מבוקר בלתי) 2018 ביוני 30 ליום יתרה
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 2 -( המשך) 
 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  בהון השינויים על יםמאוחד יםתמציתי ותדוח
 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של ותלתקופ

 

   החברה של לבעלים המיוחס הון 

 

 הון
 המניות

 על פרמיה
 מניות

 הון קרנות
 אחרות

 הפרשים
 מתרגום

 כספיים דוחות
 יתרת
 הכול סך הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
 ההון סך שליטה

   ח"  ש   י פ ל א 

         

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

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

         :כולל הפסד

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

         :אחר כולל הפסד

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

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

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

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

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

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

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

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

          כרוכים שאינם בנות בחברות הבעלות בזכויות שינויים

 773  773  -,-       באובדן שליטה

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

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

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

 

 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  בהון השינויים על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח
 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של לתקופות

   החברה של לבעלים המיוחס הון 

 

 הון
 המניות

 על פרמיה
 מניות

 הון קרנות
 אחרות

 הפרשים
 מתרגום

 כספיים דוחות
 יתרת
 הכול סך הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
 ההון סך שליטה

 
   ח"  ש   י פ ל א

         

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

         ביום שהסתיימה החודשים 3 של התקופה במהלך תנועה
         (:מבוקר בלתי) 2018 ביוני 30

         :כולל רווח

 (197,6) 23,322  (519,29) (519,29)     לתקופה הפסד

         :אחר כולל רווח

 121,27  12,287  834,14   834,14     כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 (966,4)  (966,4)  (966,4)    נטו, כלולות חברות של אחר כולל הפסד

     868,9   868,9  12,287  155,22 

 15,958  609,35  (651,19) (519,29) 868,9  -,-  -,-  -,-  לתקופה כולל רווח סך

         :בעלים עם עסקות
          כרוכים שאינם בנות בחברות הבעלות בזכויות שינויים

 121  (000,3) 121,3    121,3    באובדן שליטה

 1,661  689  972    972    שירותים ולנותני לעובדים אופציות בהענקת ההטבה מרכיב

  בעלים עם עסקות סך
 -,-  -,-  093,4  -,-  -,-  4,093 (2,311)  1,782 

 797,055  452,526  344,529  (1,079,145) 18,077  129,995  1,274,037  1,565  (מבוקר בלתי) 2018 ביוני 30 ליום יתרה
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 4 -( המשך) 

   מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

  בהון השינויים על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח
 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של ותלתקופ

 

   החברה של לבעלים המיוחס הון 

 

 הון
 המניות

 על פרמיה
 מניות

 הון קרנות
 אחרות

 הפרשים
 מתרגום

 כספיים דוחות
 יתרת
 הכול סך הפסד

 זכויות
 שאינן
 מקנות
 ההון סך שליטה

 
   ח"  ש   י פ ל א

         

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

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

         :כולל הפסד

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

         :אחר כוללהפסד 

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

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

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

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

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

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

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

          כרוכים שאינם בנות בחברות הבעלות בזכויות שינויים

 773  773        באובדן שליטה

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

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

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

  בהון השינויים על יםמאוחד יםתמציתי ותדוח
 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים 3-ו החודשים 6 של ותלתקופ

 

  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: הפסד
 (2,761)  (2,761)   (2,761)   נכסים פיננסים זמינים למכירה, נטו

         מעביד-מדידות מחדש של התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

 (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 בהפסדחלק 

   (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 הנפקת הון לבעלי עניין
 49,351  49,351   5,473 43,735 143 הנפקת הון מניות וכתבי אופציה

         שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים 

 80,611 73,187 7,424   7,424   באובדן שליטה

         איבוד שליטה עקב שנגרעו שליטה מקנות שאינן זכויות
 (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 

 
        

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

 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 המזומנים תזרימי על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

 2018 ביוני 30 ביום ושהסתיימ החודשים 3-ו החודשים 6 של לתקופות

 
 

 חודשים שהסתיימו  6
 ביוני 30-ב

 חודשים שהסתיימו  3
 ביוני 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
 2018 2017 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח 
 

      :שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 (22,438) (21,597) (6,197) (51,619) (44,964) לתקופה הפסד

      המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
 (68,967) (5,038) (22,908) (6,326) (3,053) להלן' א ראה, שוטפת מפעילות

 (91,405) (26,635) (29,105) (57,945) (48,017) שוטפת לפעילות ששימשו נטו מזומנים

       
      :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

 (12,517) (12,517)  (12,517)   עקב איבוד שליטה בחברה בת שנגרעו  מזומנים
 (4,582) (875) (1,439) (1,918) (2,023) קבוע רכוש רכישת

 (104)  (46)  (46) אחר ברכוש השקעה
 (12,592) (1,803) (6,872) (1,803) (13,848) המירות חוב ואגרות הלוואות כולל, כלולות בחברות השקעות
       הוגן בשווי שוטפים שאינם פיננסים במכשירים השקעות

 (1,259)    (698) הפסד או רווח דרך
 (1,385)  (3,883)  (3,883) השקעות במכשירים פיננסים נגזרים

   150   150  תמורה ממימוש נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
     228  קבוע רכוש ממכירת תמורה
 706     למכירה זמינים פיננסים נכסים ממימוש תמורה

   7,970   7,970  השקעה בחברה כלולהתמורה ממימוש 
 (423) 10,797 3,850  (63,205) (75,482) נטו, קצר לזמן פיקדונות
 19  123   5  נטו, ארוך לזמן פיקדונות

 1,230 47  7  107  9  שהתקבלה ריבית

 (30,907) (4,351) (140) (79,336) (87,618)  השקעה ששימשו לפעילות נטו מזומנים

      
      :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

      מהנפקת מניות וכתבי אופציה )בניכוי הוצאות  תמורה
 49,427 24,872   24,872   הנפקה(

 80,611 773  121  773  572  שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי מניות הנפקת
   6,954   6,954  בת בחברה גישור הלוואות קבלת

 1,144 (135)  (31) 106  , נטוממשלתיים מענקיםשל  ה )פירעון(קבל

 131,182 25,510  7,075  25,614  7,632   מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

      
 8,870 (5,476) (22,170) (111,667) (128,003)  מזומנים ושווי במזומניםגידול )קיטון( 

 165,630 53,443  58,736  165,630  164,247  התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת
       יתרות בגין שער מהפרשי הנובעים (הפסדיםרווחים )

 (10,253) (1,336) 1,833  (7,332) 2,155   מזומנים ושווי מזומנים

 164,247 46,631  38,399  46,631  38,399  התקופה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת
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 2 -( סיום) 

 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 המזומנים תזרימי על יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

 2018 ביוני 30 ביום ושהסתיימ החודשים 3-ו החודשים 6 של לתקופות

 
 

 
 חודשים שהסתיימו  6

 ביוני 30-ב
 חודשים שהסתיימו  3

 ביוני 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
 2018 2017 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח 

 
      המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות (א

      :שוטפת מפעילות
      :מזומנים בזרימת כרוכות שאינן והוצאות הכנסות
 27,431 387  20,226  10,405  34,872  נטו, כלולות חברות בהפסדי חלק

   12,226   12,226  ירידת ערך נכסים
       של ההחזקה בשיעור ומירידה ממימוש רווח

 (11,038)  (5,437) (9,295) (5,874) כלולות בחברות השקעות
 (19,136) (19,136)  (19,136)  בחברה בתאיבוד שליטה מ שנבע רווח

       נכסים של הוגן בשווי משינויממימוש ו )רווח( הפסד
 6,152 1,745  (2,014) 4,487  (3,226) הפסד או רווח דרך הוגן בשווי שוטפים שאינםפיננסים 

       מכשירים של ההוגן בשווי משינוי הפסד
 617 553  38  664  92  נטו, נגזרים פיננסים

 263 309   309   למכירה זמינים פיננסיים נכסים ממימושהפסד 
 10,135 2,900  1,661  5,486  3,575  ולנותני שירותים לעובדים אופציות בהענקת ההטבה מרכיב

 16,049  5   124  הוצאות אחרות
 (3,870) 1,613  (6,488) 3,277  (5,347) נטו, ממשלתיים מענקים בגין התחייבות

 (32,005) (2,916) (1,493) (19,550) (6,650) נטו, נדחים מסים
 15,290 3,846  3,787  7,949  7,408  והפחתות פחת

 594 67   298   נטו, מעביד-עובד יחסי סיום בשל התחייבות

 (44,529) 9,686  (35,645) 21,100  (32,053)  נטו, מימון)הכנסות(  הוצאות

  5,147  5,994 (13,134) (946) (34,047) 

      :תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים
 (3,044) 611  (7,915) (2,373) (7,903)  חובה ויתרות בחייבים( גידול) קיטון
      :זכות ויתרות בזכאים( קיטון) גידול

 3,145 (2,130) 1,355  5,295  2,410  שירותים ונותני ספקים
 (32,889) (2,136) (3,683) (14,327) (2,647) אחרים

 (2,132) (437) 469  (915) (60) במלאי)גידול(  קיטון

 (8,200) (12,320) (9,774) (4,092) (34,920) 

  3,053 (6,326) (22,908) (5,038) (68,967) 

      
      
      

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

 הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

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

 .אביב-בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות
 

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

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

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

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

 :הכספיים הדוחות של העריכה בסיס - 2 ביאור
 

 ביוני 30 ליום (הקבוצה - להלן) שלה הבנות והחברות החברה של המאוחד התמציתי הכספי המידע .א
 הכספי המידע - להלן) תאריך באותו ושהסתיימ החודשים 3-ו החודשים 6 של הביניים תוולתקופ 2018
" ביניים לתקופות כספי דיווח" 34 מספר בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם נערך( הביניים תולתקופ

 לעיין יש. 1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים חות"דו) ערך ניירות לתקנות ובהתאם(, IAS 34 - להלן)
  ליום החברה של השנתיים הכספיים הדוחות עם ביחד הביניים תולתקופ הכספי במידע

 תקני לפי נערכו אשר, אליהם נלוו אשר והביאורים תאריך באותו שהסתיימה ולשנה 2017 בדצמבר 31
 ניירות לתקנות בהתאם הנדרש הנוסף הגילוי את וכללו( IFRS-ה תקני להלן) בינלאומיים כספי דיווח
  .2010-ע"התש( שנתיים כספיים דוחות) ערך

 
 .מבוקר ואינו סקור הינו הביניים לתקופות הכספי המידע

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

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

 
 :החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 
, הביניים לתקופת הכספי המידע בעריכת יושמו אשר, החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי .א

למעט האמור בסעיף . 2017 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו האל עם עקביים הינם
 ב' להלן. 

 
 :2018אשר נכנסו לתוקף ומחייבים החל משנת  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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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 )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" כבעל 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 לעמידה  מקל את הדרישות לבחינת אפקטיביות של גידור על ידי החלפת הדרישה
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 
הישות משתמשת בפועל לצורכי ניהול הסיכונים שלה. התקן משמר את הדרישה לתיעוד במשך 

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

 להוראת בהתאם, 2018בינואר  1 מיוםבאופן רטרוספקטיבי, החל  IFRS 9 תא 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

וכן סכום ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה שנזקפה באותו מועד  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 בעברחליף את ההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה מ
 ., ומציג מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחותהבינלאומיים

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

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

 
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)
 וי מחויבויות הביצוע בחוזה. ( זיה2)
 ( 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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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 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 

מרחיב את  IFRS 15כמו כן,  בכדי לשקף את ערך הזמן של הכסף ועלויות השגה וקיום של חוזה.
 להכנסות.דרישות הגילוי ביחס 

 
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 ותההשפע
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: 
 
 

 
 

 המצב על הדוח תמצית על IFRS 15 הוראות ההכרה בהכנסה של יישום של הכמותיות ההשפעות (4
 3-החודשים ו 6 של ותלתקופ הפסד או רווח ותדוח תמצית ועל 2018 ביוני 30 ליום הכספי

בהשוואה למדיניות הקודמת של ההכרה בהכנסה, אינן  ,מועד באותו ושהסתיימ החודשים
 מהותיות.

 
 
 
 

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( ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2018 ביוני 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

ואשר  נכנס לתוקף מחייבעדיין לא אשר  (IFRS 16 -"חכירות" )להלן  16ן דיווח כספי בינלאומי תק .ג
 המוקדםביישומו החברה לא בחרה 

 
IFRS 16  חכירות"  17יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות בינלאומי"

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

 
IFRS 16 משנה את ההנחיות הקיימות ב-IAS 17 ,ודורש מחוכרים להכיר בהתחייבות בגין חכירה ,

המשקפת את הערך המהוון של תשלומי החכירה העתידיים, ומנגד ב"נכס בגין זכות שימוש", וזאת 
בהתייחס לכלל חוזי החכירה )למעט האמור להלן(, ללא הבחנה בין חכירה מימונית לבין חכירה 

מאפשר לחוכרים שלא ליישם את הוראות אלה עבור חכירות לטווח קצר,  IFRS 16זאת, תפעולית. עם 
 לפי קבוצות של נכסי בסיס, ועבור חכירות בהן נכס הבסיס נשוא החכירה הינו בעל ערך נמוך. 

 
IFRS 16 .משנה גם את הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחינה האם חוזה מכיל חכירה 

 
IFRS 16 חכירה בחוזה כחכירה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה בחוזה. עם זאת,  דורש לטפל בכל רכיב

מאפשר לחוכר לבחור, לפי קבוצות של נכס בסיס, שלא להפריד רכיבים  IFRS 16כהקלה מעשית, 
שאינם חכירה מרכיבי חכירה, ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה וברכיבים כלשהם שאינם חכירה 

 . הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד
 

, כך שמחכירים IAS 17-נותרו דומים לאלה שב IFRS 16עבור מחכירים, כללי החשבונאות במסגרת 
 . IAS 17-ימשיכו ויסווגו חכירות, כחכירות תפעוליות או כחכירות מימוניות, בדומה לכללים שב

 
 . 2019בינואר  1החל מיום  IFRS 16הקבוצה מתכוונת ליישם את 

 
בחרה ליישם את התקן לראשונה בדרך לפיה תכיר בהתחייבויות בגין חכירה, עבור חכירות החברה 

שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות, בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה שיוותרו, המהוונים 
על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במועד היישום לראשונה. במקביל, תכיר הקבוצה 

ם בגין זכויות השימוש בנכסים החכורים בסכום השווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה, כשהוא בנכסי
מותאם בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירות אלה. 

 כתוצאה מכך, לאימוץ התקן לא צפויה להיות השפעה על יתרת העודפים. 
 

 ביום  IFRS 16ססת על הבחינה שערכה עד כה, עם יישומו של , המבוהחברהלהערכת הנהלת 
יוכרו בדוח המאוחד על המצב הכספי נכסים בגין זכויות שימוש בנכסים והתחייבויות  2019בינואר  1

מיליון ש"ח. נכסי זכות השימוש יוצגו בדוח על המצב הכספי בנפרד  9.3-בגין חכירה בסכום כולל של כ
 מנכסים אחרים.

 
 הרווח על המאוחדהדוח  על התקן יישום של הצפויות העיקריות ההשפעות, החברה הנהלת להערכת

עיקרן ב המסווגות) ח"ש מיליון 2.4-כ של בסכום שכירות בהוצאות ירידה הן 2019 לשנת ההפסד או
 המסווגות) ח"ש מיליון 2.4-כ של בסכום פחת בהוצאות גידול(, הנהלה וכלליות הוצאות מסגרתב
 בסך. ח"ש מיליון 0.3-כ של בסכום המימון בהוצאות גידולו( הנהלה וכלליות הוצאות מסגרתעיקרן בב

 גידול היא 2019 לשנת ההפסד או הרווח על המאוחד הדוח על התקן יישום של הצפויה ההשפעה, הכל
 .ח"ש מיליון 0.3-כ של בסכום הנקי הפסדב
 

 על המאוחד הדוח על התקן יישום של הצפויות העיקריות ההשפעות, החברה הנהלת להערכת, כן כמו
-בסכום של כ שוטפת מפעילות המזומנים בתזרימי בגידול תתבטאנה 2019 לשנת המזומנים תזרימי

 .ח"ש מיליון 2.4-כ של בסכום, מימון מפעילות המזומנים בתזרימי וירידה מיליון ש"ח 2.7
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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

 של בסופו ייכללו אשר מהנתונים שונה שיהיה וייתכן, החברה של הערכה מהווה, לעיל המובא המידע
 המנדטורי התחילה מועד לקראת, הזמן חלוף עם. לראשונה היישום לתקופת הכספיים בדוחות דבר
 לסוגיות באשר מדיניותה את תגבש, הוראותיו עם בקשר הבנתה את תשפר החברה, התקן של

 מדויק באופן יישומו של הכמותית ההשפעה את לאמוד יכולתה את תשפר וכן, מהן העולות היישומיות
 השלישי לרבעון הכספיים בדוחתיה האמור הגילוי את החברה תעדכן, הצורך שיעלה ככל, כן על. יותר
 .בכללותה 2018 ולשנת 2018 שנת של

 
 לשנת החברה של הכספיים לדוחות 14 ביאור ראו - הקבוצה קשורה בהם החכירה להסכמי באשר
2017. 

 
 

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

, התקשרו החברה ויתר בעלי המניות של קיורטק בהסכם למכירת כלל מניותיה של 2018בחודש מרס  א.
לקדם  התחייבה InSight(. על פי ההסכם, InSight  -)להלן InSight Innovations Ltdקיורטק לחברת 

אותה מפתחת קיורטק, תכנית שעלותה עד לשלב  ,pidilizumab את תכנית הפיתוח של התרופה
  הוערכההמסחור, בתוספת תשלום מיידי לבעלי המניות של קיורטק ותשלומים לצדדים שלישיים, 

 InSightתשלומים עתידיים נוספים אותם תשלם אמורה הייתה לכלול התמורה  ,ףוסמיליון דולר. בנ 50-בכ
 לבעלי מניות קיורטק כדלקמן:

 
מיליון דולר, כתלות בהתקיימותן של אבני דרך הקשורות בהכנסות  550-וי להגיע לשעש 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 Vouchersה, ככל שתתקבל, ממכירתמכל תמור 20% -

 הקניין הרוחני של קיורטק.
 

מיליון  3-כ אמור היה להיותחלקה של החברה בתשלום המיידי לבעלי המניות במועד השלמת העסקה 
לבעלי  InSightהחברה לקבל מעל למחצית מהתשלומים העתידיים שתשלם הייתה דולר. כמו כן, צפויה 

 מניותיה של קיורטק, ככל שיתקבלו.
 

על פי כאשר מותנית בהתקיימות תנאים מתלים מסוימים הקבועים בהסכם. הייתה השלמת העסקה 
את ממן ל InSight אמורה הייתה ,ההסכם, בתקופת הביניים שבין מועד החתימה למועד ההשלמה

 ש.פעילותה של קיורטק בהתאם לתכנית עבודה מוסכמת מרא
 

לקיורטק כי אין באפשרותה להעביר את התמורה בלוחות הזמנים  InSight, הודיעה 2018ביולי  4ביום  .ב
על רקע זה, ובהתחשב גם בעובדה שלא נמסרו לוחות זמנים אחרים כפי שנקבע בהסכם המכירה. 
 על סיום ההסכם.  InSight -קיורטק ובעלי מניותיה ל הודיעומחייבים ו/או ערבויות מספקות, 

 

דירקטוריון קיורטק על קיצוץ החליט בהתחשב באמצעים העומדים לרשות קיורטק, ו בעקבות סיום ההסכם
 .היקף הפעילות של קיורטק

 

 פהמיליון ש"ח, אשר נזק 12-בסך של כ ,לאור האמור לעיל, הופחתה מלוא יתרת המוניטין בגין קיורטק
במלואן ההתחייבויות לתשלום תמלוגים  הופחתולרווח או הפסד בסעיף "ירידת ערך נכסים". כמו כן 

הכלולות בדוחות המאוחדים ביחס לטכנולוגיה של קיורטק, שכן להערכת החברה לא צפוי כי יתהוו תזרימי 
ש"ח, נזקפה לרווח מיליון  48-בסך של כ ת ההתחייבויות לתמלוגים,מזומנים בגין התחייבויות אלה. הפחת

 . לא מהותי כוםאו הפסד בסעיף "הכנסות מימון". חלק הבעלים בהפחתות האמורות, נטו, מגיע לס
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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

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

ות המירגישור  ותהלווא Vedantra-ב נוספיםומשקיעים  החברהו , העמיד2018פברואר ומאי  יםבחודש .א
 של בשיעור שנתית ריבית תוהנושא, דולר מיליון 3.7-כ שלכולל בסך  Vedantraלרשות 

מיליון  1.7חלקה של החברה בהלוואות הגיע לכדי  .הקרן החזר עם יחד לתשלום תוהעומד, 10%-8% 
 דולר.

 
, 2018בחודש יולי  Vedantraל שהועמדו והחברה להלוואות גישור המירות ממשקיעים נוספים  באשר .ב

 .'ג11ראה ביאור 
 
 

 :)לשעבר ביוקנסל בע"מ( (אנקיאנו -)להלן אנקיאנו תרפיוטיקס בע"מ  – 6ביאור 
 

 הלוואות גישור בסך כולל של  אנקיאנו, העמידה החברה לרשות 2018בחודשים פברואר, מרס ואפריל  .א
, עם השלמת גיוס ההון על ידי 2018בחודש יוני  הומרומיליון דולר בכל מועד(, אשר  1מיליון דולר ) 3

 כמפורט בסעיף ב' להלן. אנקיאנו
 

חלקה של החברה  , כאשרמיליון דולר 22.9-של ככולל  בסךגיוס הון  אנקיאנו, השלימה 2018בחודש יוני  .ב
מניות רגילות  5,960,787למשקיעים  אנקיאנוהנפיקה  ,. בתמורה להשקעהמיליון דולר 5הינו בגיוס 

-)כ ש"ח 13.5 השווי בדולר של ( במחיר למניה שלאנקיאנומההון המונפק והנפרע של  38%-)המהוות כ
מכמות המניות המוקצות, במחיר  80%-השווה ל לרכוש מניות נוספות בכמות, כתבי אופציה דולר( 3.842

הוקנו לניצעים ( וכן מהמחיר למניה על פי הסכמי ההשקעה 120%שהינו )ש"ח  16.2מימוש למניה של 
ממועד השלמת העסקה ועד וכולל המוקדם מבין )א( שש שנים לאחר מועד  זכויות של הגנות מחיר

 30ע הנפקה ראשונה לציבור בנאסד"ק, שהתמורה נטו במסגרתה תעמוד על , )ב( ביצוההשלמת העסק
 . מיליון דולר לפחות, וכן )ג( אירוע של "פירוק מדומה" כמשמעותו בהסכם ההשקעה

 
לעמוד ברף החזקות ציבור הנדרש על פי תקנון הבורסה לניירות ערך בתל  לאנקיאנועל מנת לאפשר 

, בחודש אפריל אנקיאנואביב בע"מ לאחר השלמת ההשקעה, מכרה החברה, עובר לביצוע הגיוס על ידי 
 מיליון ש"ח. 8-לילין לפידות תמורת סכום כולל של כ אנקיאנומניות של  7,590,361, 2018

 
 בדילול מלא(. 26%-)כ 31%-כבשיעור של  אנקיאנומחזיקה החברה  אנואנקיהגיוס של עם השלמת 

 
האמור, הכירה שנבעה מהגיוס  אנקיאנומהירידה בשיעור ההחזקה ולפידות המכירה לילין מכתוצאה 

החזקה האשר נזקף לסעיף "רווח ממימוש ומירידה בשיעור  ש"ח,מיליון  5.7-החברה ברווח בסך של כ
 בהשקעות בחברות כלולות". 

 
 

  Neon - 7ביאור 
 

. במסגרת זו, הנפיקה הנפקה ראשונה לציבור ולרישום למסחר בנאסד"ק Neon, השלימה 2018בחודש יוני 
Neon 6.25  דולר למניה, מחיר המשקף ל 16 שלמחיר במיליון מניות רגילות Neon שווי לאחר הנפקה של

מיליון דולר. עם השלמת ההנפקה מחזיקה  100-סך של כ Neon. במסגרת ההנפקה גייסה מיליון דולר 450-כ
 .Neonמהונה של  4%-החברה בכ

 
בהתבסס  הוגן לשווישוערכה , המוצגת כנכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, Neon-השקעת החברה ב

 לסעיף  מיליון ש"ח, נזקף לדוח רווח או הפסד 3-כ של בסך, השערוך סכוםבנאסד"ק.  העל מחיר המניה של
 ."רווח ממימוש ומשינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים שאינם שוטפים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד"
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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 התחייבויות תלויות - 8ביאור 
 

ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית,  2014, ניתן פסק דין בקשר עם תביעה מחודש ספטמבר 2018בחודש יוני 
לפיו אישר בית המשפט את הסתלקות המבקש מהבקשה לאישור תביעה ייצוגית והורה על דחיית תביעתו 

( בדוחות 1ג')14לפרטים אודות התביעה ראה ביאור  האישית ומחיקת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.
 .2017הכספיים המאוחדים לשנת 

 
 

 :פיננסים וסיכונים פיננסים מכשירים - 9 ביאור
 

 :הוגן שווי גילויי .א
 

 הקבוצה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה (1
 (: מבוקר בלתי) 2018 ביוני 30 ליום נכון הוגן בשווי הנמדדים

 

 
 

הועברה השקעת , 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימה החודשים 6 של התקופה במהלך
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד,  , הנכללת במסגרת נכסים פיננסיםNeon -החברה ב

ראה בנאסד"ק,  Neon , זאת בעקבות הנפקה ראשונה לציבור של1לרמה  3מרמה 
   .7ביאור 

 סך הכול  3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    
    :נכסים

    נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או
 92,812  46,041  46,771  הפסד

    הלוואות ואגרות חוב להמרה הכלולות 
 11,229  11,229   בסעיף השקעה בחברות כלולות

 12,457  12,457   מכשירים פיננסים נגזרים

 116,498  69,727  46,771   סה"כ נכסים

    -התחייבויות 
 2,548  2,548   מכשירים פיננסים נגזרים

 2,548  2,548  -,-  סה"כ התחייבויות
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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 (:המשך) פיננסים וסיכונים פיננסים מכשירים - 9 ביאור
 

 הקבוצה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה (2
 (: מבוקר בלתי) 2017 ביוני 30 ליום נכון הוגן בשווי הנמדדים

 

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

 .3 רמה לבין 1 רמה בין כלשהן העברות
 

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

  
 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

  סה"כ נכסים
  -התחייבויות  

739 101,443 102,182 

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

 2,420 2,420 -,- התחייבויות סך

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

 .3 רמה לבין 1 רמה
 
 
 

  

 סך הכול  3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    
    נכסים:

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

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

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

 93,915 93,189 726  סה"כ נכסים

    -התחייבויות 
 2,440 2,440  מכשירים פיננסים נגזרים

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

 (המשך) הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 (:המשך) פיננסים וסיכונים פיננסים מכשירים - 9 ביאור
 

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

 

הלוואות 
לחברות 
 כלולות

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד

מכשירים 
פיננסים 
 נגזרים

 
 
 

 סה"כ

 אלפי ש"ח  

     נכסים:

 101,443  2,873  88,299  10,271  )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
 20,745  9,548  698  10,499   תוספות
 (53,784)  (43,233) (10,551) גריעות
 1,323  36  277  1,010  שהוכרו ברווח או הפסדרווחים 

 69,727  12,457  46,041  11,229  (מבוקר)בלתי  2018ביוני  30יתרה ליום 

     
     התחייבויות:

 2,420  2,420    )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
 128  128    שהוכרו ברווח או הפסד הפסדים

 2,548  2,548    (מבוקר)בלתי  2018ביוני  30יתרה ליום 

     
     לתקופה שנכללו ברווח או  (הפסדיםרווחים )סך 

 (1,143) (92) 277  958  2018ביוני  30בגין נכסים המוחזקים ליום הפסד  

      
 
 

 

הלוואות 
לחברות 
 כלולות

נכסים 
פיננסים 
זמינים 
 למכירה

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 

 והפסד

מכשירים 
פיננסים 
 נגזרים

 
 
 

 סה"כ

 אלפי ש"ח  

      נכסים:

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

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

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

      
      התחייבויות:

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

 (95) (95)    רווחים שהוכרו ברווח או הפסד

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

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

       
  



23 
 

 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 (המשך) הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 (:המשך) פיננסים וסיכונים פיננסים מכשירים - 9 ביאור
 

 

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)  אחר רווחים שהוכרו ברווח כולל

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

 
 מזומנים תזרימי בדבר נוסף מידע - 10 ביאור

 
 :מזומנים בזרימת כרוכות שאינן ומימון השקעה פעילויות בדבר מידע

  שהסתיימו חודשים 6 
 ביוני 30-ב

  שהסתיימה שנה
 בדצמבר 31-ב

 2018 2017 2017 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי) 

 ח"  ש   י פ ל א 

     המרת כנגד נגזר פיננסי ומכשיר כלולה בחברה השקעה
    :הלוואה

   4,885  השקעה בחברה כלולה

   5,666  השקעה במכשיר פיננסי נגזר

   (10,551) המרת הלוואה

 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
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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 (המשך) הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)

 
 אירועים לאחר תום תקופת הדיווח: - 11ביאור 

 

מיליון  25-מיליון דולר, מתוכו סך של כ 40-גיוס הון בהיקף של כ Cadent, השלימה 2018בחודש יולי  .א
. בהשקעה )"המימון הנוסף"( Phase IIמיליון דולר עם תחילת ניסוי  15-דולר באופן מיידי )"השקעה"( וכ

רכישה הסכם להשתתפו קרנות הון סיכון אמריקאיות מובילות וכן החברה )מימוש זכויותיה במסגרת 
 ( ובעלת השליטה בחברה.2017מחודש מאי  עתידית של מניות

 

עם השלמת המימון  13%)כ 16%-כבשיעור של  Cadent-החברה במחזיקה עם השלמת ההשקעה,  
, לפיכך תופסק Cadent-השפעה מהותית של החברה בעוד לא מתקיימת החל ממועד זה,  הנוסף(.

 כנכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  הצגתה לפי שיטת השווי המאזני וההשקעה בה תוצג

 

עם מחזיקי כתבי אופציה לא סחירים של החברה אשר להסכמה החברה הגיעה , 2018בחודש יולי  .ב
 כדלקמן: ,ביניהם ילין לפידות ומיטב ד"ש )"כתבי האופציה"( 2017הוקצו בחודשים אפריל ויולי 

 
 2,676,399-מוחזקים על ידי ילין לפידות ו 1,566,288כתבי אופציה )מהם  4,785,087 (1

ש"ח )מחיר הסגירה  3.166מוחזקים על ידי מיטב דש(, ימומשו באופן מיידי במחיר מימוש של 
 (.  2018ביולי  15של מניית החברה בבורסה ביום 

 
זקים על ידי ילין לפידות מוח 1,044,192כתבי אופציה )מהם  3,190,058מחיר המימוש של  (2

ש"ח ותקופת המימוש שלהם תהיה  3.483מוחזקים על ידי מיטב דש( יהיה  1,784,266-ו
 .2020ביולי  17שנתיים, היינו עד 

 
בתמורה לסך , כאמור לעיל, החברהמניות כתבי האופציה  ל 4,785,087, מומשו 2018ביולי  25ביום 
 מיליון ש"ח. 15.1-של ככולל 

 

מיליון דולר, מרביתם ממשקיעים אמריקאים בדרך של  14.5-כ Vedantraגייסה , 2018בחודש יולי  .ג
אשר יומרו למניות במסגרת גיוס הון אשר  מיליון דולר 17.5ובכך השלימה גיוס של הלוואות המירות, 

Vedantra .צפויה להשלים בתקופה הקרובה 
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 (המשך) הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 :מגזרי מידע - 12 ביאור
 

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

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

 

. 6 בביאור כמתואר, אנקיאנו ידי עלמשמעותי  הון גיוס הושלם, 2018 שנת של השני הרבעון במהלך
, הקבוצה של מהותית פעילות אנקיאנו של בפעילותה החברה רואה זה מרבעון החל, יוצא כפועל

 לגבי הקודמות לתקופות ההשוואה מספרי. נפרד דיווח בר מגזר במסגרת זו פעילות מוצגת ובהתאם
  .מחדש סווגו הונכסי אנקיאנו של הפעילות תוצאות

 

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

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

  . המגזר לחברת
 

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

 (המשך) הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 :(המשך) מגזרי מידע - 12 ביאור
 

 :המגזרים תוצאות .ג
 

 (:מבוקר בלתי) 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 6 של לתקופה המגזרים תוצאות 
 

 
 אנקיאנו מדיוונד סל גמידה

 מגזרים
 אחרים

 התאמות
 מאוחד למאוחד

       

 63,266  (25,355) 74,281  5,722  7,119  1,499  מחיצוניים המגזר הכנסות

       :נמשכת מפעילות הפסד

 (55,702) (33,274) 6,856  (6,809) (9,223) (13,252)  החברה מניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 10,738  106,547  2,611  (18,598) (17,278) (62,544)  המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 (75,796) (26,501) (25,407)  9,467  73,273 (44,964) 

       
 

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

 
 אנקיאנו מדיוונד סל גמידה

 מגזרים
 אחרים

 התאמות
 מאוחד למאוחד

       

 48,354  (25,576) 66,447  -  5,414  2,069  מחיצוניים המגזר הכנסות

       :נמשכת מפעילות הפסד

 (22,323) 13,676  (12,352) (9,480) (7,150) (7,017)  החברה מניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 (29,296) 8,621  10,009  (12,065) (8,156) (27,705)  המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 (34,722) (15,306) (21,545) (2,343)  22,297 (51,619) 
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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל

 (המשך) הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)
 

 (:המשך) מגזרי מידע - 12 ביאור
 
 (:המשך) המגזרים תוצאות .ג
 

 (:מבוקר בלתי) 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה המגזרים תוצאות
 

 
 אנקיאנו מדיוונד סל גמידה

 מגזרים
 אחרים

 התאמות
 מאוחד למאוחד

       

 58,356  (24,616) 72,339  5,722  4,437  474  מחיצוניים המגזר הכנסות

       :נמשכת מפעילות הפסד

 (29,519) (31,322) 17,492  (1,098) (4,911) (8,072)  החברה מניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 23,322  68,257  21,266  (11,357) (9,218) (42,097)  המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 (50,169) (14,129) (12,455)  38,758  36,935 (6,197) 

       
 

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

 
 אנקיאנו מדיוונד סל גמידה

 מגזרים
 אחרים

 התאמות
 מאוחד למאוחד

       

 26,783  (34,596) 58,261  - 2,930  188  מחיצוניים המגזר הכנסות

       :נמשכת מפעילות הפסד

 (4,263) 13,389  (1,462) (5,752) (6,583) (3,855)  החברה מניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 (17,334) (12,559) 19,971  (7,321) (7,398) (10,027)  המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 (13,882) (13,981) (13,073)  18,509  830 (21,597) 
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 מ"בע ביוטכנולוגיה תעשיות כלל 

 (המשך) הכספיים הדוחות לתמצית ביאורים

 2018 ביוני 30 ליום

 (מבוקרים בלתי)

 
 :(המשך) מגזרי מידע - 12 ביאור

 

 :(המשך) המגזרים תוצאות .ג
 

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

 

 אחרים מגזרים אנקיאנו מדיוונד סל גמידה
 התאמות
 מאוחד למאוחד

       
 61,956 (17,040) 33,324  19,137  7,914 18,621  מחיצוניים המגזר הכנסות

       :מפעילות( הפסד) רווח

 (118,462) 8,787 (91,369) 2,771  (32,146) (6,505) החברה מניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 (76,870) 67,963 (47,013) (16,552) (38,528) (42,740) המגזר חברת של האחרים המניות לבעלי המיוחס( הפסד) רווח

 
(49,245) (70,674) (13,781) (138,382) 76,750 (195,332) 

       
 

 :המגזרים של מאזניים נתונים .ד
 

 אנקיאנו מדיוונד סל גמידה
 מגזרים
 אחרים

 התאמות
 מאוחד למאוחד

       -( מבוקר בלתי) 2018 ביוני 30 ליום נתונים

 999,911  (891,200) 638,874  133,371  762,339 356,527  המגזר נכסי

       -( מבוקר בלתי) 2017 ביוני 30 ליום נתונים

 990,938  (312,499) 268,878  54,398  707,574  272,587  המגזר נכסי

       -( מבוקר) 2017 בדצמבר 31 ליום נתונים

 1,034,340  (394,278) 235,782  57,861  754,824  380,151  המגזר נכסי

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

  .נמוכים בהיקפים מדיוונד של מוצרים נמכרו, 2018 יוניב 30
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 דיווח כספי לתקופת ביניים

 2018ביוני  30ליום 

 )בלתי מבוקר(
 

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

 
 

  



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
 
 

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

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 

 2  רואה החשבון המבקר סקירה של דוח

  :)נתונים כספיים בשקלים חדשים )ש"ח

 3-4 המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםנכסים והתחייבויות  

  :המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםהכנסות והוצאות  

 5 רווח או הפסד 

 6 כולל  הפסד 

 7-8 המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםתזרימי מזומנים  

 9-12 ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים 
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 לכבוד
 של מניותהבעלי 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

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

 
 

 מבוא
 

-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

שה וושלחודשים  שישהשל  ותלתקופ, ו2018ביוני  30החברה( ליום  –של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ )להלן  1970

. אחריותנו היא של החברההדירקטוריון וההנהלה המידע הכספי הביניים הינו באחריות  תאריך. באותוו שהסתיימחודשים 

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ולתקופהביניים הנפרד כספי המידע הלהביע מסקנה על 

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

  של לסך הסתכם אלה מוחזקות מחברות ההפסד ואשר 2018 ביוני 30 ליום ח"ש אלפי 107,248 -כ של לסך

. בהתאמה, תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה שישה של לתקופות ח"ש אלפי 15,366 -ו ח"ש אלפי 26,982 -כ

 מתייחסת שהיא ככל, ומסקנתנו לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים חשבון רואי ידי על נסקרו חברות אותן של הכספיים הדוחות
  .האחרים החשבון רואי של הסקירה דוחות על מבוססת, חברות אותן בגין הכספיים לדוחות

 
 הסקירה היקף

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

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

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

 
חות הסקירה של רואי החשבון האחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע בהתבסס על סקירתנו ועל דו

לתקנות ניירות ערך )דוחות ד' 38הוראות תקנה הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להביניים הנפרד הכספי 
 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 1 -)המשך( 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

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

 המאוחדים התמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםנכסים והתחייבויות 

 
 בדצמבר 31 ביוני 30 

 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

 

    ר  כ  ו  ש
    נכסים שוטפים:

 28,355  23,006  5,567  מזומנים ושווי מזומנים

 11,404  1,220  11,737  אחרים חייבים ויתרות חובה

  17,304  24,226  39,759 

    שוטפים:נכסים שאינם 

 44,401  44,179   נכסים פיננסים זמינים למכירה

   47,268  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 2,873  1,461  12,457  מכשירים פיננסים נגזרים

 939  936  971  פיקדונות ויתרות חובה

 104  91  113  רכוש קבוע

  60,809  46,667  48,317 

    

 324,934  316,374  299,688  השקעות ויתרות חו"ז של חברות בנות וחברות כלולות

 413,010  387,267  377,801  סך הכל נכסים 

    

 
 

 
 

 ( אבי פישר, 
 (  יו"ר הדירקטוריון  
  
 ,עפר גונן(  
 מנכ"ל (   
  
 ,אסף סגל(  
 סמנכ"ל כספים (   

 
 
 

 .2018 באוגוסט 9 :החברה דירקטוריון ידי על ביניים לתקופת הכספי המידע אישור תאריך
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 2 -( סיום)

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

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

 (המשך)המאוחדים התמציתיים הכספיים דוחות ב הכלוליםנכסים והתחייבויות 

 
 

 בדצמבר 31 ביוני 30 

 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

     התחייבויות והון עצמי
     

     - התחייבויות שוטפות
 6,460  6,746  6,561  אחרים זכאים ויתרות זכות

    
    : שוטפותשאינן התחייבויות 

 22,015  21,291  24,163  שליטההלוואה מבעל 
 2,420  2,440  2,548  מכשירים פיננסים נגזרים

 30,895  30,477  33,272  סך הכל התחייבויות 

    

 382,115  356,790  344,529  הון עצמי 

  377,801  387,267  413,010 

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםהכנסות והוצאות 

 
 
 

 
 חודשים שהסתיימו  6

 ביוני 30-ב
 חודשים שהסתיימו  3

 ביוני 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
 2018 2017 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח 

 
      הכנסות:

 1,934  193  267  953  565  והעמדת ערבות הכנסות מדמי ניהול
      רווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות בחברות 

 28,968  19,136  5,437  28,431  5,874  מוחזקות או איבוד שליטה בהן
      רווח משינוי משווי הוגן של מכשירים פיננסים שאינם שוטפים

   2,420   3,017  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 10,800     הכנסות אחרות

 5,468  2,523  2,038  4,769  3,477  מימוןהכנסות 

  12,933  34,153  10,162  21,852  47,170 

      עלויות והוצאות:
 617  553  38  664  92  משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטו הפסד

 263  309   309   הפסד ממימוש נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו
 17,478  6,645  4,441  9,409  9,072  הוצאות הנהלה וכלליות

   5   5  הוצאות אחרות
 4,229  1,094  2,414  3,177  3,243  מימוןהוצאות 

  12,412  13,559  6,898  8,601  22,587 

 24,583  13,251  3,264  20,594  521  רווח לפני מיסים על הכנסה

 (854) (280 (  (937 (  מסים על הכנסה

      ללא חלק החברה בתוצאות הפעילות  תקופהלרווח 

 23,729  12,971  3,264  19,657  521  חברות מוחזקות של
      

 (51,622) (17,234) (32,783) (41,980) (56,223) המוחזקות חלק החברה בתוצאות הפעולות של החברות

 (27,893) (4,263) (29,519) (22,323) (55,702)  תקופהסך הכל הפסד ל

      
      

 
 
 

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

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

 )המשך(המאוחדים התמציתיים דוחות הכספיים ב הכלולותהכנסות והוצאות 

 
 

 
 חודשים שהסתיימו  6

 ביוני 30-ב
 חודשים שהסתיימו  3

 ביוני 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
 2018 2017 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח 

 

      הפסד כולל:

 (27,893) (4,263) (29,519) (22,323) (55,702) הפסד לתקופה

      
      כולל אחר: (הפסדרווח )

      סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד:
 (3,024) (1,249)  (3,447)  , נטו ממסשערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסים זמינים למכירה

       מנכסים פיננסים זמינים למכירה שמומשהפסד 
 263  309   309   הפסדאו לדוח רווח ף ונזק

 (28,409) (10,472) 9,868  (25,124) 13,267  , נטוהכולל האחר של חברות מוחזקות ברווח )הפסד(חלק 

 (31,170) (11,412) 9,868  (28,262) 13,267  תקופהכולל אחר ל (הפסדרווח )סך 

 (59,063) (15,675) (19,651) (50,585) (42,435) תקופהפסד כולל לה

      
      

 
 
 
 
 
 
 

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

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

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

 המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםתזרימי מזומנים 

 
 

 
 חודשים שהסתיימו  6

 ביוני 30-ב
 חודשים שהסתיימו  3

 ביוני 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
 2018 2017 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח 

 
      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 (27,893) (4,263) (29,519) (22,323) (55,702) לתקופההפסד 
      התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 

 17,523  1,063  26,032  17,470  48,860  ראה להלן מפעילות שוטפת,

 (10,370) (3,200) (3,487) (4,853) (6,842) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

      
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 (44) (16)  (16) (37) רכישת רכוש קבוע
      ואגרות חובהשקעות בחברות מוחזקות, כולל הלוואות 

 (21,955) (7,528) (10,577) (9,027) (20,453) המירות
 (1,385)  (3,883)  (3,883) השקעות במכשירים פיננסים נגזרים

    7,970   7,970  תמורה ממימוש השקעה בחברות מוחזקות
 706      תמורה ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה

      בשווי הוגן דרך רווח או ים תמורה ממימוש נכסים פיננס
   150   150  הפסד

 14  3   7  1  ריבית שהתקבלה

 (22,664) (7,541) (6,340) (9,036) (16,252) ששימשו לפעילות השקעה מזומנים נטו

      
      - מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 

)בניכוי הוצאות הנפקת מניות וכתבי אופציה תמורה מ
 49,427  24,872   24,872   הנפקה(

 49,427  24,872 -,-  24,872  -,-  מימון מזומנים נטו שנבעו מפעילות

      

 16,393  14,131  (9,827) 10,983  (23,094) במזומנים ושווי מזומניםגידול )קיטון( 

 13,010  9,304  15,208  13,010  28,355   התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

      הנובעים מהפרשי שער בגין יתרות רווחים )הפסדים( 

 (1,048) (429) 186  (987) 306  ושווי מזומניםמזומנים 

 28,355  23,006  5,567  23,006  5,567  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה
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 2 -)סיום( 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

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

 )המשך(המאוחדים התמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםתזרימי מזומנים 

 
 

 
 חודשים שהסתיימו  6

 ביוני 30-ב
 חודשים שהסתיימו  3

 ביוני 30-ב

שנה 
 שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב
 2018 2017 2018 2017 2017 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח 

 
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 

      מפעילות שוטפת:
      הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:

 51,622  16,141  32,783  41,130  56,223  חברות מוחזקות, נטו בתוצאות הפעולות שלחלק 
      רווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות 

 (9,832)  (5,437) (9,295) (5,874) בחברות כלולות, נטו
 (19,136) (19,136)  (19,136)  רווח שנבע מאיבוד שליטה בחברה בת

      פיננסים ההוגן של מכשיריםמשינוי בשווי הפסד 
 617  553  38  664  92  נגזרים, נטו

      מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני
 3,007  1,107  972  1,107  1,977  שירותים

 263  309   309   הפסד ממימוש נכסים פיננסים זמינים למכירה
      נכסים ומשינוי בשווי הוגן של ממימוש  רווח

   (2,420)  (3,017) דרך רווח או הפסד בשווי הוגןפיננסים 
 27  7  11  12  23  פחת והפחתות 
 854  280   937   נטומיסים נדחים, 

 (10,800)  5   5  אחרות (הכנסותהוצאות )

 (1,084) (340) 358  (510) (336) מימון, נטו הוצאות )הכנסות( 

  49,093  15,218  26,310 (1,079)  15,538 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
 503  476  82  407  (333) בחייבים ויתרות חובה )גידול( קיטון 

 1,482  1,666  (360) 1,845  100  גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות 

 (233)  2,252 (278)  2,142  1,985 

            48,860  17,470  26,032  1,063  17,523 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אלה.תמציתיים הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים 
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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 ומיידיים(, התש"ל  ’ד38מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה - 1ביאור 
- 1970: 

 
 הגדרות: א.

 
 תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ. כלל -"החברה" 

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

 .1970 –ומיידיים(, התש"ל 
 

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם כהגדרתם של 
ות ולתקופ 2018 ביוני 30מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 

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

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

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

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

 המאוחדים.
 

 להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד ב.
 

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

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

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

הדוחות  -באותו תאריך )להלן  והחודשים שהסתיימ 3-ו 6של  ותולתקופ 2018ביוני  30של החברה ליום 
 הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים(, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם.

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

, לרבות ג' לתקנות דוחות תקופתיים9(, והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה 2017-ל
הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות, ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם 

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

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

 ואשר פורטו במסגרתו.  2017-עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה ל
 

 המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.
 

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

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

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

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

 בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב שיושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ 

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

 )המשך( 1970 -התש"ל 

 

 מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים: - 2ביאור 
 

 :הוגן שווי גילויי א.
 

 הוגן בשווי הנמדדים החברה של הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים את מציגה שלהלן הטבלה (1
 (: מבוקר בלתי) 2018 ביוני 30 ליום נכון

 
 סך הכול  3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    
    :נכסים

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

 70,038  70,038   חברות בנות וחברות כלולות
 12,457  12,457   מכשירים פיננסים נגזרים

 47,268  680  46,588  בשווי הוגן דרך רווח או הפסדנכסים פיננסים 

 129,763 83,175  46,588   סה"כ נכסים

    
    

    -התחייבויות 
 2,548  2,548   מכשירים פיננסים נגזרים

   2,548  2,548 

    
 
 רמה לבין 1 רמה בין העברה בוצעה, 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימה החודשים 6 של התקופה במהלך

 הכספיים לדוחות 9 ביאור ראה לפרטים .הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסים לנכסים בנוגע 3
 .2018 ביוני 30 ליום החברה של המאוחדים התמציתיים

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

 (: מבוקר בלתי) 2017 ביוני 30 ליום נכון
 

 סך הכול  3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    
    :נכסים

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

 51,376  51,376   חברות בנות וחברות כלולות
 1,461  1,461   פיננסים נגזריםמכשירים 

 44,179  43,452  727 נכסים פיננסים זמינים למכירה

 97,016 96,289  727  סה"כ נכסים

    
    

    -התחייבויות 
 2,440 2,440  מכשירים פיננסים נגזרים

  2,440 2,440 

    
 

התבצעו העברות כלשהן בין , לא 2017 ביוני 30החודשים שהסתיימה ביום  6במהלך התקופה של 
 .3לבין רמה  1רמה 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

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

 )המשך( 1970 -התש"ל 

 :)המשך(מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים  - 2ביאור 
  

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

 
 סך הכול  3רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח 

    
    :נכסים

    נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או
    הפסד

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

 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

    -התחייבויות 
 2,420  2,420   מכשירים פיננסים נגזרים

   2,420  2,420 

לבין  1, לא התבצעו העברות כלשהן בין רמה 2017בדצמבר  31במהלך השנה שהסתיימה ביום 
 .3רמה 

 
 (: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 
 26,080  9,548   16,532  תוספות
 (53,784)  (43,233) (10,551) גריעות
 2,205  36  25  2,144  הפסד שהוכרו ברווח או רווחים
 1,459    1,459  שהוכרו ברווח כולל אחררווחים 

 83,175  12,457  680  70,038  )בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30יתרה ליום 

     
     לתקופה שנכללו ברווח או הפסדסך רווחים 

 2,153 36  25  2,092 2018 ביוני 30בגין נכסים המוחזקים ליום 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

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

 )המשך( 1970 -התש"ל 

 
 :)המשך(מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים  - 2ביאור 

 
 

מכשירים 
פיננסים 
 נגזרים

 
 
 

 סה"כ

 
   :התחייבויות

 2,420  2,420  )מבוקר( 2018בינואר  1יתרה ליום 
 128  128  שהוכרו ברווח או הפסד פסדיםה

 2,548  2,548  )בלתי מבוקר( 2018 ביוני 30יתרה ליום 

   
   הפסדים לתקופה שנכללו ברווח או הפסדסך 
 128  128  2018 ביוני 30ליום  המוחזקות התחייבויותבגין  

  

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

 
 להמרה חוב ואגרות המירות הלוואות, הלוואות כולל) ההשקעות היקפי ובדבר מהותיותבדבר עסקאות באשר לפרטים 

 של המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחות 8 עד 4 יםביאור ראה - מוחזקות בחברות ההחזקה ושיעורי( במניות
 .2018 ביוני 30 ליום החברה
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ג')א( לתקנות ניירות 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

  2018שנת של  השנילרבעון  1970-ומיידיים(, תש"לערך )דוחות תקופתיים 

"(, 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  השנילרבעון  1970-ומיידיים(, תש"לערך )דוחות תקופתיים 

 (1ג)ד()38הצהרת מנכ"ל לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:עפר גונןאני, 

 -)להלן  2018 של שנת השנירבעון ל"( התאגיד" –בע"מ )להלן כלל תעשיות ביוטכנולוגיה  בחנתי את הדוח הרבעוני של (1)

 "(;הדוחות"

ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי לפי  (2)

 שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

ים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפ (3)

 הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי  (4)

 ר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:העדכנית ביות

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח  )א( 

הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע 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 באוגוסט 9

         ________________________ 

 עפר גונן  

 מנכ"ל    

 

 

 



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

  2018שנת של  השנילרבעון  1970-ומיידיים(, תש"לערך )דוחות תקופתיים 

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

 מנהליםהצהרת 

 הצהרת סמנכ"ל הכספים

 , מצהיר כי:אסף סגלאני, 

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

 "(;הדוחות"

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

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

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

את המצב לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  (3)

 הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי  (4)

 ועל הגילוי:העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח  )א( 

הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר 

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

 הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים  )ב( 

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

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: (5)

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

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

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

 –במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

טיח באופן סביר קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להב )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( 

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

 .הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

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

 

   2018 באוגוסט 9

 ________________________ 

 אסף סגל             

  סמנכ"ל כספים                                         
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