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 בע"מ   ביוטכנולוגיהכלל תעשיות 

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

תקנה   התש"ל39לפי  ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  להלן 1970-א  פירוט ,   יובא 
המהותיים מאד, אשר אירעו בעסקי החברה ביחס לאלו אשר פורטו בפרק א'   החידושים או השינויים

  - 2021-01  : )מס' אסמכתא  2021במרס    18, אשר פורסם ביום  2020בדצמבר    31לדוח התקופתי ליום  
 בדוח התקופתי, אלא  להם  שניתנה תהא המשמעות  "(. למונחים שלהלן הדוח התקופתי ( )" 037962

 אחרת.  צוין במפורש  אם

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

 חלוקת דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות  -  5סעיף  .1
 

של    2021במרס    17ביום   רגילות  מניות  של  עצמית  לרכישה  תוכנית  החברה  דירקטוריון  אישר 
מיום   מניותיה שתבוצע בתקופה שהחל  ליום    2021באפריל    7החברה מבעלי  באוגוסט    31ועד 

תעמוד  נקבע כי החברה  התכנית  במסגרת  מיליון ש"ח.    9.36, בסכום כולל שלא יעלה על  2021
  הנחיית רשות ניירות ערך בנוגע להגנת נמל מבטחים ברכישה עצמית של ניירות הערך. במלוא תנאי  

יצוין כי הרכישה העצמית נערכה לאחר קבלת אישורו של בית המשפט המחוזי לביצוע של חלוקה  
שאינה מקיימת את מבחן הרווח אך המקיימת את מבחן יכולת הפירעון, בהתאם להוראות סעיף  

. לפרטים נוספים אודות תוכנית הרכישה העצמית, ראו דיווח  1999-שנ"ט , התלחוק החברות   303
 (. 2021-01-037863)מספר אסמכתא:  2021 במרס  18מיידי של החברה מיום 

 
מניות רגילות של החברה בתמורה    2,244,744  עד למועד הדוח  במסגרת התכנית רכשה החברה

נכון למועד הדוח, שיעור הביצוע המצטבר של התוכנית עומד על    . ש"חמיליון    5-לסך כולל של כ
54.46% . 

 
 "( מדיוונד מדיוונד בע"מ )"  -  25סעיף  .2

 
 NexoBrid -  25.5.1סעיף  2.1

 
(,  earning call, מדיוונד מסרה במסגרת שיחת המשקיעים הרבעונית שלה )2021במאי    5ביום  

ל   . EscharExושל    NexoBridעדכונים לגבי תוכניות הפיתוח הקליניות של   ,  NexoBrid  -בנוגע 
   FDA-על ידי ה  NexoBrid-תאריך היעד לסיום בחינת הבקשה לאישור שיווק המדיוונד עדכנה כי  
(PDUFA date) עם זאת, מגבלות הנסיעה שהוטלו עקב התפשטות נגיף  2021ביוני   29-נותר ה .

, ובכלל זה על ביצוע ביקורות באתרי יצור  FDA-(, משפיעות על עבודת הCOVID-19הקורונה )
הודיע לה כי סביר להניח שלא    FDA-ועיכובים בתהליכי אישור תרופות לשיווק. מדיוונד ציינה כי ה

יספיק לבצע ביקורת באתרי הייצור של החברה ולהשלים את בחינת המידע שהגישה בנושאי יצור  
(CMC )    וכתוצאה מועד סיום הבחינה עלול להידחות. מדיוונד ציינה שתהליך עד לתאריך היעד, 

ה עם  פעולה  בשיתוף  עובדת  ושהיא  נמשך  ,  Vericel Corporationלהשלמתו.    FDA-הבחינה 
שותפתה המסחרית של מדיוונד בצפון אמריקה, הודיעה כי היא ממשיכה לקדם את ההכנות להשקת  

NexoBrid  .בארה"ב 
 

(  CIDSילדים )ניסוי המכונה    145-ב  NexoBrid-ב  Phase 3תוצאות ניסוי  כן, עדכנה מדיוונד כי    כמו
של   השלישי  ברבעון  וכי  2021תתפרסמנה  ההנגשה  ,  לתוכנית  החולים  גיוס  של    NEXTנמשך 

NexoBrid מרכזי כוויות בארה"ב.  20-נפגעי כוויות בכ 82, ועד כה טופלו במסגרתה 
 

של  הערכות   הקליניות  הפיתוח  תוכניות  בעניין  עתיד,    ןהינ  NexoBridמדיוונד  פני  צופה  מידע 
. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, או להתממש  1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

שינויים   הינם  כך  על  להשפיע  העשויים  העיקריים  הגורמים  שנצפה.  מכפי  מהותית  שונה  באופן 
חריגה   העבודה,  בייצור התרופות,  בתכנית  טכניים  קשיים  הפיתוח,  תוכנית  של  הזמנים  מלוחות 

תופעות לוואי, אי קבלת אישורים רגולטורים מתאימים, התפתחויות ושינויים בדרישות הרגולטוריות,  
   והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ניסויים קליניים ובפיתוח תרופות ובמסחורן.

 
-2021-01)מס' אסמכתא:    2021במאי    6ווחה המיידי של החברה מיום  לפרטים נוספים ראו די

079059 .) 
 

 EscharEx– 25.5.2סעיף  2.2
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פרמקולוגי    כי מדיוונד    הודיעה,  2021אפריל  חודש  ב קליני  בניסוי  ראשון  חולה    Phase 2גויס 
, המפותחת על ידה בהתוויה של הטרית פצעים כרוניים. הניסוי הינו בלתי  EscharEx®בתרופה  

חולים עם פצעים כרוניים ורידיים או סכרתיים    15סמוי, בעל זרוע טיפולית אחת, והוא צפוי לכלול עד  
ברגל התחתונה. הניסוי יתבצע בשניים או בשלושה מרכזים רפואיים בארה"ב, והוא נועד לבחון את  

של התרופה ואת בטיחותה. בניסוי יוערכו מדדים פרמקולוגיים הנוגעים להטריית    האפקט הקליני 
פצעים כרוניים. בין השאר, ייאסף מידע על השפעתה של התרופה על הביופילם )שכבה המתהווה  
לטיפול אנטיביוטי   ומורכבת מחיידקים הכלואים בהפרשות הפצע; הביופילם עמיד  על פני הפצע 

 ועל הדלקת בפצע, וכן על התקדמות החלמתו.    ומקשה על ריפוי הפצע(
 

 . 2021להערכת מדיוונד, נתונים מהניסוי צפויים להתקבל במחצית השנייה של 
 

  ן בעניין הניסוי האמור, לרבות מספר המשתתפים ומועד קבלת נתונים מהניסוי, הינ  הערכות מדיוונד 
התשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  שלא  1968-מידע  עשויות  אלו  הערכות   .

להתממש, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים העשויים להשפיע  
נית העבודה, חריגה מלוחות הזמנים של הניסוי, קשיים טכניים בפיתוח  על כך הינם שינויים בתכ

ושינויים   התפתחויות  מתאימים,  רגולטורים  אישורים  קבלת  אי  לוואי,  תופעות  וביצורה,  התרופה 
בדרישות הרגולטוריות, והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ניסויים קליניים ובפיתוח  

 תרופות ובמסחורן. 
 

-2021-01)מס' אסמכתא:    2021באפריל    22טים נוספים ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  לפר
068979) . 

 
 פרטים אודות חברות פורטפוליו נוספות של החברה  -  26סעיף  .3

 
 ביוקין תרפויטיקס בע"מ  -  26.1 ףסעי 3.1

 
"( תוצאות סופיות חיוביות בניסוי  ביוליין)"   BioLineRx Ltd, פרסמה חברת  2021במאי    4ביום  
 G-CSF  (granulocyte-ו   Motixafortideלבחינת שילוב    GENESIS, המכונה  Phase 3קליני  

colony-stimulating factor  המקובל הטיפול  שהינו  לבנים  דם  תאי  התרבות  המעודד  חלבון   ,
בחולי מיאלומה    באינדיקציה זו( בניוד תאי גזע של מערכת הדם לצורך השתלת מח עצם עצמית

 נפוצה.
מכל   הנתונים  ניתוח  פי  על  כי  דיווחה  )  122ביוליין  לניסוי  שגויסו   Intent To Treatהחולים 

population "ITT"ב בטיפול  תומכים  והמשניים,  העיקריים  הניסוי,  יעדי  כל   ,) -  Motixafortide  
עם   פני    G-CSFבשילוב  על  הטיפול(  וזא  G-CSF)זרוע  הבקרה(,  )זרוע  במובהקות  בלבד  ת 

 סטטיסטית גבוהה. כמו כן, השילוב נמצא בטוח לשימוש ונסבל היטב. 
מיליון תאי גזע לק"ג בשני   6ביוליין ציינה כי היעד העיקרי של הניסוי, שיעור החולים שניידו לפחות 

,  ( p<0.0001בזרוע הבקרה )  14.3%בזרוע הטיפול לעומת    70%מחזורי אפרזיס לכל היותר, היה  
 .  Motixafortideמתן אחד בלבד של  וזאת לאחר 

מיליון תאי    6עוד צוין כי הניסוי השיג גם את היעד המשני המוביל שלו, שיעור החולים שניידו לפחות  
בלבד:   אחד  אפרזיס  במחזור  לק"ג  לעומת    67.5%גזע  הטיפול  הבקרה     4.8%בזרוע  בזרוע 

(0.0001>(p . 
מהחולים לעבור השתלה לאחר מחזור    88.3%-איפשר ל   G-CSFעם    Motixafortideבנוסף, שילוב  

בלבד,  וכי מדדי    G-CSFמהחולים בזרוע הבקרה שקבלו    10.8%-אפרזיס אחד בלבד, בהשוואה ל 
השתלה שונים, ובכללם מספר הימים שנדרשו לקליטת השתל, שיעור הצלחת ההשתלה ועמידות  

 סוי. ימים לאחר ההשתלה, מעידים גם הם על הצלחת הני 100השתל 
באינדיקציית ניוד תאי גזע    Motixafortideביוליין ציינה כי היא פועלת להשגת אישור רגולטורי עבור  

( במחצית הראשונה  NDAבקשה לאישור תרופה )  FDA-בחולי מיאלומה נפוצה, ומתכננת להגיש ל 
 . 2022של 

 
והמועדים הצפויים להגשת בקשה לאישור התרופה כאמור לעיל,   Motixafortide  -המידע בעניין ה

מבוסס על המידע הפומבי שנמסר על ידי ביוליין והינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  
התשכ"ח  מכפי  1968-ערך,  שונה  באופן  להתממש  או  להתממש,  שלא  עשויה  כאמור  הערכה   .

להשפיע העשויים  העיקריים  הגורמים  חריגה    שהוערך.  העבודה,  בתכנית  שינויים  הינם  כך  על 
הסיכון   מגורמי  איזה  והתממשות  הרגולטוריות  בדרישות  ושינויים  התפתחויות  הזמנים,  מלוחות 

 הקשורים בניהול ניסויים קליניים ובפיתוח תרופות. 
 

-2021-01)מס' אסמכתא:    2021במאי    5לפרטים נוספים ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  
078120 .) 
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 .Elicio" Elicio Therapeutics, Inc")) -   26.2סעיף  3.2

 

)   Elicioהודיעה  2021באפריל    24ביום   פומבית  לא  תשקיף  טיוטת  הגישה   confidentialכי 
submission( לרשות ניירות ערך האמריקאית )SEC  לקראת ביצוע אפשרי של הנפקה ראשונה )

, אין כל וודאות  הדוח( בארה"ב. כמות ניירות הערך שיוצעו ומחירם טרם נקבעו. למועד  IPOלציבור )
נדרשים,    Elicioכי   אישורים  קבלת  אי  בשל  לרבות  תנאיה,  ו/או  האמורה  את ההנפקה  תשלים 

גורמי סיכון המאפיינים את   , התפתחויות במצבה העסקי ובשווקים בהם היא  Elicioהתממשות 
לפרטים נוספים ראו דיווחה המיידי של החברה    ים הפיננסיים וכיוצא בזה.פועלת או במצב השווק 

 . (2021-01-069381)מס' אסמכתא:  2021באפריל  25מיום 

 

מחייב   הסכם  נחתם  טרם  ידיעת החברה,  של  למיטב  פיתוח משותף  לצורך  חיסונים  עם חברת 
פיתוח החיסון  בוחנת את המשך התקדמות    COVID-19.  Elicioכנגד הנגיף    ELI-005החיסון  

 וזאת גם ברקע ההנפקה המתוארת לעיל. 

 
 )"כמומאב"(   כמומאב תרפיוטיקס בע"מ –  26.4סעיף  3.3

 
  CM-101  - ב    Phase 2aעל גיוס המטופל הראשון בניסוי  הודיעה כמומאב    2021אפריל  חודש  ב

 (.  NASHאו  Non-alcoholic Steatohepatitisלטיפול במחלת כבד שומני ) 
הניסוי הינו אקראי, רב מרכזי, כפול סמיות, מבוקר פלסבו. מטרות הניסוי הינן בחינת הבטיחות,  

  NASHעורי למטופלי  - במתן תת  CM-101מנגנון הפעולה, והפרמקוקינטיקה/פרמקודינמיקה של  
התקבל במחצית הראשונה של  מטופלים ונתונים ממנו צפויים ל  40עם פיברוזיס כבדי. הניסוי יכלול  

2022 . 
בעניין הניסוי האמור, לרבות מספר המשתתפים ומועד קבלת נתונים מהניסוי,    כמומאב  הערכות

. הערכות אלו עשויות שלא  1968-מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ןהינ
קריים העשויים להשפיע  להתממש, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים העי 

על כך הינם שינויים בתכנית העבודה, חריגה מלוחות הזמנים של הניסוי, קשיים טכניים בפיתוח  
ושינויים   התפתחויות  מתאימים,  רגולטורים  אישורים  קבלת  אי  לוואי,  תופעות  וביצורה,  התרופה 

סויים קליניים ובפיתוח  בדרישות הרגולטוריות, והתממשות איזה מגורמי הסיכון הקשורים בניהול ני 
 תרופות ובמסחורן. 

 
-2021-01)מס' אסמכתא:    2021באפריל    26לפרטים נוספים ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  

070887 .) 
 
 

 קרנות אנטומיה  –  26.5סעיף  3.4
 
 "Cardia Ltd.-Pi "(Cardia-Pi ) – 926.5.סעיף   3.4.1

 
שלימה את  בכך הומיליון דולר    11.5-כגייסה  כי    Pi-Cardia, הודיעה  2021באפריל    18ביום  

 Sofinnovaמיליון דולר בהובלת קרן ההשקעות    27בהיקף של    2020גיוס ההון מחודש אפריל  
Partners . 

ב  לאחר  ההחזקה  שיעור  עומד  ההון  גיוס  טכנולוגיה    Pi-Cardia-השלמת  אנטומיה  קרן  של 
, ובנוסף, שיעור ההחזקה של החברה  4%-, על כ50%, שותפות בה מחזיקה החברה  Iרפואית  

 . 2%-עומד על כ Pi-Cardia-במישרין ב

 

 

 

 

  *         *          * 
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 ביוטכנולוגיה בע"מ כלל תעשיות    2120דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לרבעון הראשון של שנת 

 

 

- 1 - 

 2021במרס  31ביום  לרבעון הראשון שהסתייםדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  -פרק ב 

 

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

 "תקופת הדוח"(. - )"הדוחות הכספיים" ו 2021במרס  31ביום  שהסתיימה חודשים 3לתקופה של מבוקרים 

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

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

 ודוח הדירקטוריון   תקופתי"(, לרבות הדוחות הכספייםהדוח  ה)"  2020בדצמבר    31ליום  מצוי גם הדוח התקופתי של החברה  

 .באותו מועד לשנה שהסתיימה

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

חות המאוחדים של החברה ומתייחסים לדו  )אלא אם צויין במפורש אחרת(  הנתונים הכספיים בסקירה זו הינם במיליוני ש"ח

רטפוליו,  והפ. פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות החברה ובאמצעות חברות  "(המאוחדים  )"הדוחות הכספיים  וחברות הבת

למניותיה  אופציות  בעלת  שהיא  או  מניותיהן  מהון  כלשהו  בשיעור  החברה  מחזיקה  וחברות    ןבהן  יחד: רטפוליווהפ )החברה   ,

תוצאות החברה המוצגות בדוח הדירקטוריון מתייחסות לחלק של בעלי המניות של החברה בתוצאות, אלא אם    "הקבוצה"(.

   נאמר אחרת.

 תיאור החברה ותחום הפעילות

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

 ן. ת בשלבי פיתוח שונים של מוצריהוה ניהולית בהן לאורך זמן. חברות הפורטפוליו נמצאהשקעה בחברות ותמיכ

עסקיה ושימור ו/או הגדלת החזקותיה, תוך כדי הפעלת אמות מידה כלכליות עסקיות וגמישות בקבלת החברה פועלת להרחבת  

 צירוף שותפים בחברות הפורטפוליו. באמצעות המשאבים הנזילים שיש בידיה. בנוסף, החברה פועלת ל החלטות, 

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

 , מתוצאות פעולותיהן, תזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן.  פורטפוליוחברות ה

האתגרים   עם  מתמודדת  חדשניים  רפואיים  וטיפולים  תרופות  פיתוח  בתחום  בעיקרשל חברות    בפורטפוליו , כמשקיעה  החברה

 :  הבאים העיקריים

והתמורה הגבוהה  לכישלון  בוה  הצלחות בניסויים קליניים, הסיכון הגוהצורך להתמודד עם הסטטיסטיקה של כישלונות   •

 במקרה של הצלחה ופרקי הזמן הארוכים בתעשייה. 

צורכי המזומנים התמידיים של חשיבות ניהול תזרים המזומנים של החברה ושל חברות הפורטפוליו, תוך שימת לב ל •

   חברות הפורטפוליו.

ואסטר • עסקיות  שותפויות  הרחבת  הבינלאומית,  בתעשייה  מגמות  באיתור  בסביבה  חשיבות  שינויים  וזיהוי  טגיות 

 הרגולטורית.  
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החברה פועלת להשביח את הפורטפוליו של החברות המוחזקות על ידה, בין השאר תוך התמודדות עם האתגרים לעיל, בעיקר  

 :באופן הבא

 .  מינוי מנהלים בכירים וחברי דירקטוריון בכירים מהתעשייה הבינלאומית להובלת חברות הפורטפוליו •

 הובלת תהליכי פיתוח עסקי וגיוסי הון משמעותיים בחברות הפורטפוליו.  •

  לצורך גיוסי הון ויצירת שותפויות. הבינלאומיתעסקי והמדעי עם קהילת הביוטכנולוגיה החיזוק הקשר  •

  פוליו.( על פעילותה ועל פעילות חברות הפורטCOVID-19החברה ממשיכה לעקוב ולבחון את השפעת התפשטות מגפת הקורונה )

 דוחות הכספיים המאוחדים של החברה המצורפים לדוח זה. תמצית ה)ב( ב1לפרטים נוספים ראו ביאור 

)חיסונים,  והשלכותיה  במגיפה  העולמי  במאבק  שמסייעים  בתחומים  פועלות  החברה  של  הפורטפוליו  מחברות  חלק  כי  יצוין 

כי    eXIthera Pharmaceuticals LLCהודיעה    2020טיפולים, בדיקות וכו'( וחלקן הודיעו פומבית על פעילות שכזו.. בחודש דצמבר  

 COVID-19הנמצאים ביחידות לטיפול נמרץ. חולי    COVID-19בחולי    EP-7041-ב  Phase 2aלפתיחת ניסוי    FDAהתקבל אישור  

קשים, עלולים לפתח קרישי דם לא רצויים בכלי הדם, וקרישים אלה יוצרים חסימות בזרימת הדם העלולות לגרום לבעיות קשות 

ועים מעין אלה. לפרטים נוספים ראו התורמות למשל לקושי בנשימה או אף לשבץ, ומכאן הצורך בטיפול נגד קרישה למניעת איר

 תיאור עסקי התאגיד המצורף לדוח זה. –לחלק א'  26.3.7סעיף 

  החברה שלבעלי המניות העיקריים  

 :  , הינםהדוח פרסום למועד נכון, החברה שלבעלי המניות העיקריים 

 47.9%-כ  - כלל תעשיות בע"מ )"כת"ש"( •

 15.7%- כ -טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ )"טבע"(  •
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 טפוליו  רתיאור חברות הפו 

 מאפיינים עיקריים של תיק ההשקעות של החברה: 

תרופות הנמצאות בשלבי פיתוח שונים בבני אדם וכן תרופות נוספות הנמצאות   8חברות בתחום פיתוח התרופות שלהן    5 •

 בשלבי פיתוח פרה קליניים: 

o ( באירופה, ישראל, ארגנטינה, רוסיה, דרום קוריאה ופרו )בתהליכי ( קיבלה אישור שיווק  NexoBridתרופה אחת 

 רישום במדינות נוספות( והחלו מכירות שלה; 

o   כגון( תרופות נוספותMotixafortide  ו-Omidubicel ;נמצאות בניסויים קליניים מתקדמים לפני קבלת אישור לשיווק ) 

o ( לדוגמא  חלק מהתרופות מפותחות עצמאית על ידי חברות הפורטפוליוEscharEx, EP-7041  וחלקן על ידי שותפים )

 (; Motixafortideאסטרטגיים )לדוגמא: 

o 2  יושבות באזור בוסטון בארה"ב וחברה נוספת הינה ישראלית עם נוכחות בארה"ב של משרדים   5-חברות מתוך ה

 והנהלה בכירה;  

o  מהחברות רשומות למסחר בבורסת ה 3ניירות הערך של-Nasdaq  ,גמידה סל וכמומאב(;)מדיוונד 

o   השלימה    2021בראשית שנתNovartis  רכישה של מלוא ההחזקות ב-Cadentבתמורה להחזקותיה ב .-Cadent קיבלה ,

מיליון דולר )שחלקו הופקד בנאמנות( והיא   25.5-החברה, במועד ההשלמה של העסקה, תשלום מיידי בסך של כ

 להלן. 1.1.7ולר. לפרטים נוספים ראו סעיף מיליון ד 65-זכאית לתשלומים מותנים בסך של עד כ

 חברות הפעילות בתחום הטכנולוגיה הרפואית:   5 •

o  ;נכון למועד זה החברה מחזיקה בחברות אלה יחד עם שותפיה לקרנות אנטומיה, אותן היא מנהלת 

o   חברות אלה נמצאות בשלבים שונים החל משלבFirst in Man  למוצרים  , המשך בניסויים קליניים מתקדמים ועד

 שהסתיים פיתוחם ושנמצאים בשלבים שונים של מכירות. 

החברה פועלת במודלים שונים של השקעות בחברות בתחום הפעילות, ובכלל זה, השקעה כמשקיע מוביל, השקעה כמשקיע   •

משני במסגרת סיבוב השקעה יחד עם משקיעים נוספים או כחלק מתהליך הנפקתן של חברות בהן היא מושקעת. החברה 

הניסויים הקליניים, מכירה   חברות, מכירתן, מימון  של  הנפקה  כגון:  להחזקותיה,  שונים של מימושים  במודלים  פועלת 

בחלקים, הכנסת שותפים אסטרטגיים או מכירת רישיונות. החלטות אלו מתבצעות לפי שיקולים עסקיים בהתייחס לאופי 

 ל ההשקעה. ההשקעה בחברה ותוך ניסיון למיצוי מקסימאלי של פוטנציא

תיאור עסקי התאגיד המצורף    -א'    פרקל   2.13  סעיפים  ראו  לפרטיםחברות הפורטפוליו המהותיות הינן, גמידה סל ומדיוונד ) •

תיאור עסקי התאגיד    –לפרק א'    24-25  סעיפיםנוספים אודות החברות הפורטפוליו המהותיות ראו    לפרטים.  התקופתילדוח  

תיאור עסקי התאגיד המצורף    –לפרק א'    26  סעיףהחברה ראו    שלחברות הפורטפוליו    , לתיאור יתרהתקופתיהמצורף לדוח  

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

 :פרסום הדוח

 
 

 מאפיינים עיקריים בקריאת הדוח הכספי

 החברה יש לתת את תשומת הלב למספר מאפיינים בקריאת הדוח הכספי:  שלבשל אופי תחום הפעילות 

חברות הקבוצה עוסקות במחקר ובפיתוח בתחום מדעי החיים. על פי כללי החשבונאות, השקעותיהן של חברות אלה בפיתוח   •

תרופות נזקפות מייד עם התהוותן לדוח רווח והפסד של חברות אלה. כללי חשבונאות מאפשרים היוון הוצאות בין השאר, 

חיים, הוכחה זו מתקבלת רק בעת קבלת אישור לשיווק תרופה על רק על סמך הוכחת היתכנות טכנולוגית. בתחום מדעי ה

ידי הרשויות. כללי חשבונאות אלה יוצרים אסימטריה לפיה התקדמותן של חברות בשלבי הפיתוח, אשר הפועל היוצא ממנו 

 בהפסדים.  ובגידולבהוצאות המחקר והפיתוח  בגידולהינו עלייה בערכן, מתבטא בדוחות הכספיים דווקא 

באמצעות הנפקת מניות לצד ג', החברה רושמת   ןים בהם הפיתוח בחברה כלולה, הנמצאת בשלבי מחקר ופיתוח, ממומבמקר •

רווח מירידה בשיעור ההחזקה בחברה הכלולה במועד השלמת העסקה ובתקופות הדיווח העוקבות רושמת החברה חלק  

יותר בסיכון הכרוך בהמשך הפיתוח.   קטןחת חלק  מלא ולוק  באופן בהפסדיהן של אותן חברות למרות שאינה מממנת אותן  

 צורת רישום זו מביאה לתנודתיות רבה בתוצאות.  

באמצעות הנפקת מניות לצד ג', החברה   ןבמקרים בהם הפיתוח בחברה מאוחדת, הנמצאת בשלבי מחקר ופיתוח, ממומ •

ופות הדיווח העוקבות רושמת אינה רושמת רווח מירידה בשיעור ההחזקה בחברה המאוחדת בעת השלמת העסקה ובתק

ולוקחת חלק קטן יותר בסיכון הכרוך    מלא  באופןהחברה חלק בהפסדיהן של אותן חברות למרות שאינה מממנת אותן  

 בהמשך הפיתוח.  

במקרים בהם מוכרות חברות פורטפוליו רישיון לשימוש בטכנולוגיה שפיתחו לצד ג' אשר כתוצאה ממנה מאבדת אותה   •

נכס הבלתי מוחשי שהוכר, גורעת החברה את יתרת הנכס הבלתי מוחשי בספריה ומכירה רק בתמורה  חברה את השליטה ב

 המיידית ממכירת הרישיון. במקרים אלו בהם לחברה יש רווח כלכלי מהעסקה, מוכר בספרים הפסד חשבונאי. 

קח על עצמו את מימון המשך  במקרים בהם מוכרות חברות פורטפוליו רישיון לשימוש בטכנולוגיה שפיתחו לצד ג' אשר לו •

המחקר והפיתוח של הטכנולוגיה, הוצאות המו"פ בחברות פורטפוליו אלו אינו כולל את השקעות המו"פ הממומנות על ידי 

 צד ג', או לחילופין, הוצאות המו"פ של חברת הפורטפוליו מנוכות מאותה השתתפות לא מדללת של צד ג' בהוצאות המו"פ. 
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 , תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו למצב עסקי התאגידהסברי הדירקטוריון  .1

 תיאור הפעילות בתקופת הדוח  .1.1

 בתקופת הדוח פעילותה של החברה התמקדה במטרות הבאות:  .1.1.1

החברה   .בשנים האחרונות פעלה החברה לחיזוק חברות הפורטפוליו המוחזקות על ידה ולקידומן .1.1.1.1

שמה דגש על גיוס כוח אדם מנוסה ובעל מוניטין להנהלות החברות ולדירקטוריון שלהן, וכן על  

 ביצוע גיוסי כספים משמעותיים, הדרושים לצורך קידום הפעילות הקלינית והעסקית של החברות.

-שתי חברות הפורטפוליו המהותיות של החברה )מדיוונד וגמידה סל( רשומות למסחר בבורסת ה .1.1.1.2

Nasdaq במהלך השנתיים האחרונות, מרבית חברות הפורטפוליו של החברה גייסו סכומים ניכרים .

 הנדרשים לצורך פעילויות הפיתוח הנערכות על ידן, וזאת בהיקף כולל של מאות מיליוני דולרים. 

מיליון דולר כחלק   65בנוסף לחברות הפורטפוליו, החברה זכאית לתשלומים מותנים בסך של עד   .1.1.1.3

 להלן(.  1.1.2)ראה סעיף  Novartis-ל Cadentתמורה המותנית ממכירת  מה

 Special Purpose Acquisition Company, אישר דירקטוריון החברה הקמה של  2021בחודש מרס   .1.1.1.4

"(SPAC,בנאסד"ק.בהתאם של "(והנפקתו  להקמה  פועלת  ב SPAC החברה  עבורו   IPO -ולגייס 

תמקד במיזוג או ברכישה של חברה ישראלית הפועלת י  SPAC-המיליון דולר.    100-בנאסד"ק כ

פיתוח התרופות הביוטכנולוגיה,  בין השאר, בתחומי  החיים,  הדיגיטלית  ,בתחום מדעי  הרפואה 

גופי השקעה מובילים   SPAC-הוהטכנולוגיה הרפואית. בהקמתו של   משתפת החברה פעולה עם 

בתחום בהשקעות  לגבי .המתמחים  וודאות  כל  אין  זה,  הנפקתו  א  SPAC-ההקמת    למועד  ו 

 .  בנאסד"ק

 הפעילות תמצית ומימון רכישות, , מיזוגיםמימושים, השקעות .1.1.2

  Elicioבעיקר ב  בחברות הפורטפוליו הקיימות  "חש  מיליון  10השקיעה    החברהבתקופת הדוח   •

 מיליון ש"חeXIthera  (2.5  .)ובמיליון ש"ח(  6.5)

תקופת הדוח בחברות הפורטפוליו המוחזקות במקביל להשקעות החברה, הושקעו במהלך   •

 גמידהשהשלימה    Nasdaq-ב  מימון  מגיוס, בעיקר  על ידי גופים נוספים   דולרמיליון    85-מעל ל 

 . להלן(   1.1.5)ראה סעיף  2021 פברוארסל בחודש 

 רכישה עצמית של מניות ודיבידנד  .1.1.3

יפו המאשרת את בקשת  -, התקבלה החלטה של בית משפט המחוזי בתל אביב2021בחודש פברואר   .1.1.3.1

החברה לערוך חלוקה, אשר לא מקיימת את מבחן הרווח, אך מקיימת את מבחן יכולת הפירעון, בדרך  

של   בסכום  דיבידנד  חלוקת  סעיף    36של  להוראות  בהתאם  וזאת  ש"ח  החברות,   303מיליון  לחוק 

 חודשים.  6. בית המשפט קבע כי החלוקה תבוצע תוך 1999-התשנ"ט

 36, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך של  2021בחודש מרס  

)כ ש"ח  ליום    0.22- מיליון  הכספי  המצב  על  בדוח  הוכרה  בהתאם,  למניה(.    2021במרס    31ש"ח 

 . 2021באפריל  6התחייבות בגין החלוקה שהוכרזה. הדיבידנד האמור שולם לבעלי המניות ביום 
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אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישה עצמית של מניות רגילות של החברה   2021במרס    17ביום   .1.1.3.2

, בסכום  2021באוגוסט    31ועד ליום    2021באפריל    7מבעלי מניותיה שתבוצע בתקופה שהחל מיום  

תעמוד במלוא תנאי הנחיית נקבע כי החברה  התכנית  במסגרת  מיליון ש"ח.    9.36כולל שלא יעלה על  

בנו ערך  ניירות  הרכישה רשות  כי  יצוין  הערך.  ניירות  של  עצמית  ברכישה  מבטחים  נמל  להגנת  גע 

העצמית נערכה לאחר קבלת אישורו של בית המשפט המחוזי לביצוע של חלוקה שאינה מקיימת את  

להוראות סעיף   הפירעון, בהתאם  יכולת  הרווח אך המקיימת את מבחן  , לחוק החברות  303מבחן 

ודות תוכנית הרכישה העצמית, ראו דיווח מיידי של החברה מיום  . לפרטים נוספים א1999-התשנ"ט

 (. 2021-01-037863)מספר אסמכתא:  2021 במרס 18

מניות רגילות של החברה בתמורה לסך   2,244,744  עד למועד הדוח  במסגרת התכנית רכשה החברה

   .54.46% נכון למועד הדוח, שיעור הביצוע המצטבר של התוכנית עומד על .ש"חמיליון  5- כולל של כ

1.1.4. Cadent 

דצמבר   הודיעה  2020בחודש   ,Cadent    עם בהסכם  התקשרה  תרכוש    Novartisכי  כל    Novartisבמסגרתו  את 

מיליון דולר  210מיליון דולר, המורכב מתשלום מיידי בסך של  770תמורת סך כולל של עד Cadent  -ההחזקות ב

 מיליון דולר.  560וכן מתשלומים עתידיים המותנים בהתקיימותן של אבני דרך הקבועות בהסכם בהיקף של 

, הושלמה העסקה. עם השלמת העסקה קיבלה החברה את חלקה בתשלום המיידי בסך של  2021בחודש ינואר  

ך הבטחת התחייבויות שיפוי של בעלי מיליון דולר הופקד בנאמנות לצור  3-מיליון דולר, מתוכו סך של כ  25.5

- על פי הסכם הרכישה. חלק החברה בתשלומים העתידיים המותנים, ככל שהתקיימו, הינו כ  Cadentהמניות של  

 מיליון דולר.  65

, שהתבסס על הסכום שהתקבל במזומן ועל השווי ההוגן של 2020בשנת    Cadentהרווח שנבע מעליית ערכה של  

זכ לה  המותנית  תזרימי  התמורה  תוחלת  בסיס  על  שווי  מעריך  ידי  על  )שנאמדה  ההסכם  פי  על  החברה  אית 

אותם   בקבלת  המזכות  הדרך  באבני  לעמידה  בהסתברות  בהתחשב  מהעסקה  הנובעים  המותנים  המזומנים 

 מיליון ש"ח.   84תשלומים(, הגיע לכדי 

לפי שוויה    2021במרס    31  התמורה המותנית לה זכאית החברה כאמור, הנכללת בדוח על המצב הכספי ליום

 מיליון ש"ח.  24ההוגן במסגרת סעיף "מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד", מגיעה לכדי 

 גמידה סל .1.1.5

 ,Highbridge Capital Management-מיליון דולר מ  75, גייסה גמידה סל מימון בהיקף של  2021בחודש פברואר  

LLC.  שנים הנושאת ריבית    5-ב הינו התחייבות בכירה שאינה מובטחת לבאמצעות שטר חוב המיר. שטר החו

. מחזיקי שטר החוב רשאים להמירו בתנאים מסוימים למניות רגילות של גמידה סל  5.875%שנתית בשיעור של 

מעל מחיר הסגירה של מניית גמידה סל בבורסת    50%דולר למניה )מחיר המהווה פרמיה של    17.76במחיר של  

(. לגמידה סל קיימת הזכות לפרוע את שטר החוב במזומן, בחלקו או במלואו, 2021בפברואר  12ם  ביו Nasdaq-ה

גמידה סל בבורסת ה ומחיר הסגירה של מניית  ממחיר ההמרה לאורך    130%יעלה על    Nasdaq-וזאת במקרה 

 תקופה מוגדרת. 
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1.1.6. Elicio 

מיליון דולר,   73( בהיקף של Series Bכי השלימה את גיוס ההון ) Elicio, הודיעה  2021בחודש פברואר  .1.1.6.1

מיליון דולר.   2מיליון דולר. במסגרת הרחבת סיבוב הגיוס, השקיעה החברה סך של    5-לאחר הרחבתו ב

 . 18%לכדי  Elicio- עם השלמת ההשקעה, עלה שיעור ההחזקה של החברה ב

 (confidential submission) יוטת תשקיף לא פומביתכי הגישה ט  Elicio הודיעה  2021באפריל    24ביום   .1.1.6.2

האמריקאית ערך  ניירות  לציבור (SEC) לרשות  ראשונה  הנפקה  של  אפשרי  ביצוע   (IPO) לקראת 

כי  וודאות  כל  אין  הדוח,  למועד  נקבעו.  ומחירם טרם  שיוצעו  הערך  ניירות  כמות   Elicio בארה"ב. 

ל אי קבלת אישורים נדרשים, התממשות גורמי תשלים את ההנפקה האמורה ו/או תנאיה, לרבות בש

את המאפיינים  הElicio  סיכון  במצב ,  או  פועלת  היא  בהם  ובשווקים  העסקי  במצבה  תפתחויות 

באפריל   25השווקים הפיננסיים וכיוצא בזה. לפרטים נוספים ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  

 .(2021-01-069381)מס' אסמכתא:  2021

למיטב ידיעת החברה, טרם נחתם הסכם מחייב עם חברת חיסונים לצורך פיתוח משותף של החיסון 

ELI-005  כנגד הנגיףCOVID-19   .Elicio   בוחנת את המשך התקדמות פיתוח החיסון וזאת גם ברקע

 ההנפקה המתוארת לעיל. 

1.1.7. eXIthera 

,  SAFEאלפי דולר, בדרך של השקעה במכשיר    750-סך של כ  eXIthera-, השקיעה החברה ב2021בחודש פברואר  

 מיליון דולר.  3.5- כחלק מסיבוב השקעה בהיקף כולל של כ

1.1.8. Chemomab Therapeutics Ltd )לשעבר אנקיאנו( 

מיליון דולר ואת המיזוג עם    45.5, הודיעה אנקיאנו כי השלימה את הליך גיוס ההון בסך של  2021בחודש מרס  

Chemomabמת המיזוג שונה שמה של אנקיאנו ל . עם השל- Chemomab  Therapeutics Ltd  (Nasdaq: CMMB)  .

 .   Chemomabכחלק מתהליך המיזוג, המירה החברה אופציות ומכשירי הגנה שהחזיקה למניות 

לאחר השלמת המיזוג, כולל המרת המכשירים הנגזרים כאמור, הינו  Chemomab  -שיעור האחזקה של החברה ב

 יום לאחר השלמת המיזוג.  180ברה התחייבה להמשיך להחזיק בהשקעה לתקופה של . הח2%-כ

. בהתאם,  Chemomab -להערכת החברה, לאחר השלמת המיזוג לא מתקיימת עוד השפעה מהותית של החברה ב 

לפי שיטת השווי המאזני וההשקעה בה מוצגת כנכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח    Chemomabהופסקה הצגתה של  

 ו הפסד. א

במועד איבוד ההשפעה המהותית, בהתאם למחיר מניית   Chemomabהשווי ההוגן של החזקות החברה במניות  

Chemomab  ב-Nasdaqמיליון ש"ח. כתוצאה מאיבוד ההשפעה המהותית ב  33-, הגיע לכ-  Chemomab  נבע לחברה ,

וח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה מיליון ש"ח, אשר נזקף לרווח או הפסד בסעיף "רו  14.9-רווח בסך של כ

 בהשקעות בחברות כלולות, נטו". 

מיליון ש"ח, כאשר ירידת ערך זו, בסך    16- לכ  Chemomab  - , ירד שווי החזקות החברה ב2021במרס    31עד ליום 

מיליון ש"ח, נזקפה לרווח או הפסד בסעיף "רווח ממימוש ומשינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים   17- של כ

 שאינם שוטפים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו". 
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 פאי קרדיה .1.1.9

בכך השלימה את גיוס ההון מחודש  ויון דולר  מיל  11.5- כגייסה  כי  פאי קרדיה  , הודיעה  2021באפריל    18ביום  

השלמת גיוס ההון   לאחר  .Sofinnova Partnersמיליון דולר בהובלת קרן ההשקעות    27בהיקף של    2020אפריל  

, על  50%, שותפות בה מחזיקה החברה  Iשל קרן אנטומיה טכנולוגיה רפואית    פאי קרדיהעומד שיעור ההחזקה ב

 . 2%-עומד על כ פאי קרדיהשל החברה במישרין ב , ובנוסף, שיעור ההחזקה4%-כ

 ניתוח התוצאות הכספיות .1.2

 ניתוח המצב הכספי .1.2.1

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף  שינוי  31/12/2020 31/03/2021 מיליוני ש"ח

     נכסים שוטפים: 

ממכירת   52.2  81.7  133.9  נכסים כספיים נזילים   בקיזוז    Cadentתמורה 
 פעילות שוטפת בחברה ובמדיוונד 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך  
 ( 104.8) 104.8  -  רוו"ה 

  לזמן קצר    Cedent  -סיווג ההשקעה ב
 2021 1מכירתה ברבעון אשתקד ו

מעסקת  10.3 10.9  24.6  35.5  אחרים  ש"ח     Cadent מיליון 
 בנאמנות  

  169.4  211.1 (41.7 )  

     שאינם שוטפים: נכסים 

 מיליון ש"ח Elicio 6.5השקעה ב 5.8  27.1  32.9  השקעות בחברות כלולות 

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך  
 43.6  111.6  155.2  רוו"ה 

מותנית   בתמורה   Cadent   24הכרה 
ש"ח ואיבוד השפעה מהותית    מיליון 

מחיר   והגנת  אופציות  ומימוש 
 16והצגתם בשווי הוגן    Chemomabב
 ש"ח יליון מ

ש"ח( קרן  יליון  מ   4.5הפחתה שוטפת ) 4.4  241.0  245.4  נכסים בלתי מוחשיים 
 ש"ח(יליון מ 9הפרשי תרגום )

  0.5  23.2  23.7  אחרים 

   457.2  402.9  54.3  

  12.6  614.0  626.6  סך נכסים 

     התחייבויות  והון 

דיבידנד   45.4  28.3 73.7  התחייבויות שוטפות:  לתשלום   36התחייבות 
 מיליון ש"ח עם הכרזתו 

     התחייבויות שאינן שוטפות:  

  0.9  38.0  38.9  התחייבויות לבעלי עניין 

  ( 1.0) 34.0  33.0  התחייבויות אחרות לזמן ארוך 

   ( 0.1) 72.0  71.9  התחייבויות שאינן שוטפות סך 

  45.4  100.2  145.6  סה"כ התחייבויות 

  ( 32.8) 513.8  481.0  סך הון 

   12.6  614.0  626.6  סך התחייבויות והון 
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 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף  שינוי  31/03/2020 31/03/2021 מיליוני ש"ח
     נכסים שוטפים: 

ממכירת   26.0  107.9  133.9  נכסים כספיים נזילים   בקיזוז    Cadentתמורה 
 פעילות שוטפת בחברה ובמדיוונד 

דרך   הוגן  בשווי  פיננסים  נכסים 
באשתקד   ( 7.8) 7.8  -  רוו"ה  ההשקעה    Neon  -סיווג 

   לזמן קצר 

מעסקת  10.3 13.5  22.0  35.5  אחרים  ש"ח     Cadent מיליון 
 בנאמנות  

  169.4  137.7  31.7  
     נכסים שאינם שוטפים: 

 ( 31.3) 64.2  32.9  השקעות בחברות כלולות 
מהותית    איבוד סלהשפעה    בגמידה 

 והצגתה בשווי הוגן 

דרך   הוגן  בשווי  פיננסים  נכסים 
 90.5  64.7  155.2  רוו"ה 

מותנית   בתמורה   Cadent    (24הכרה 
(, איבוד השפעה מהותית  מיליון ש"ח

 ( הוגן  בשווי  והצגתה  סל   78בגמידה 
ואיבוד השפעה מהותית  מיליון ש"ח(  

מחיר   והגנת  אופציות  ומימוש 
 16) והצגתם בשווי הוגן    Chemomabב

 ( מיליון ש"ח

 ( 37.1) 282.5  245.4  נכסים בלתי מוחשיים 
( שוטפת  ש"ח( יליון  מ  18.7הפחתה 

 ש"ח(יליון מ 18.4קרן הפרשי תרגום )
  ( 4.7) 28.4  23.7  אחרים 

   457.2  439.8  17.4  
  49.1  577.5  626.6  סך נכסים 

     התחייבויות  והון 

דיבידנד   33.1  40.6  73.7  התחייבויות שוטפות:  לתשלום   36התחייבות 
 מיליון ש"ח עם הכרזתו 

     התחייבויות שאינן שוטפות:  
  ( 3.1) 42.0  38.9  עניין התחייבויות לבעלי 

  ( 3.2) 36.2  33.0  התחייבויות אחרות לזמן ארוך 
   ( 6.3) 78.2  71.9  סך התחייבויות שאינן שוטפות 

  26.8  118.8  145.6  סה"כ התחייבויות 

  22.3  458.7  481.0  סך הון 
   49.1  577.5  626.6  סך התחייבויות והון 

 בתקופת הדוחניתוח התוצאות  .1.2.2

 
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
 במרס  31ביום 

שנה  
שהסתיימ 

  31-ה ב
 בדצמבר 

 

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף  2020 2020 2021 
     תרומה להפסד מחברות פורטפוליו:

 ( 5.5) ( 3.2) -  סל -גמידה
הדוח השפעה    בתקופת  איבוד 

סל   בגמידה  והצגתה    מהותית 
 להלן  1.4.1ראו סעיף בשווי הוגן, 

 להלן  1.4.2ראו סעיף  ( 20.6) ( 5.0) ( 4.9) מדיוונד 
  ( 13.6) ( 3.3) ( 5.9) חברות מוחזקות נוספות 

  ( 39.7) ( 11.5) ( 10.8) סה"כ תרומה להפסד מחברות פורטפוליו 
ערך   התאמת  נכסים,  ממימוש  נכסים  רווח 

נגזרים   פיננסיים  מכשירים  בערך  ושינוי 
פיננסיים   מכשירים  בערך  ושינוי  והשקעות 
נגזרים והשקעות בחברות המוצגות בשווי הוגן  

 דרך רווח או הפסד 

 12.3  12.0  154.4 

מירידה   רווח  הדוח  בתקופת 
באנקיאנו ההחזקה  ,  בשיעור 

החברה    2020ב השקעת  שיערוך 
 Cadentב

  ( 5.7) ( 3.3) ( 4.1) )הוצאות( ניהול, מימון ואחרות הכנסות 

  109.0  ( 2.8) ( 2.6) ( הפסדרווח )חלק בעלי המניות ב
     

  0.68  ( 0.02) ( 0.02) בסיסי ובדילול מלא למניה בש"ח  (הפסדרווח )

 



 ביוטכנולוגיה בע"מ כלל תעשיות    2120דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לרבעון הראשון של שנת 

 

 

- 10 - 

 איכות הרווח .1.2.3

 להלן רווחים )הפסדים( שאין בצידם תזרים מזומנים:
 

 31 חודשים שהסתיימו ביום 3
 במרס 

שנה  
שהסתיימה  

 בדצמבר  31-ב
2021 2020 2020 

 ( 39.7) ( 11.5) ( 10.8) תרומה להפסד מחברות הפורטפוליו 

 56  11.5  14.9  רווח  ממימוש נכסים והתאמת ערך נכסים 

שינוי בערך מכשירים פיננסיים נגזרים והשקעות המוצגות בשווי  
 98.5  0.5  ( 2.6) הוגן דרך רווח או הפסד 

הוצאות   בסעיף  הנכלל  לעובדים  אופציות  בגין  ההטבה  מרכיב 
 ( 1.2) ( 0.3) ( 0.3) מימון וניהול  

 113.6  0.2  1.2  סה"כ 

 

 המצב הכספי ומקורות המימון .1.3

מיליון ש"ח    626.6לסך של    2021במרס    31יתרת הנכסים של החברה והחברות המאוחדות שלה הסתכם ביום   .1.3.1

 . 2020בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  577.5בהשוואה לסך של 

מיליון ש"ח  8.7-כ  לעומת סך של 2021 במרס 31מיליון ש"ח ליום  72.5-בסך של כ מזומנים יתרת בידי החברה  .1.3.2

אשר שווי השוק    Chemomab-ו  סל  גמידה,  מדיוונד  במניות   מחזיקה  החברה,  בנוסף.  2020בדצמבר    31ליום  

  מיליון   59-)כ  דולר  מיליון  18-כ"ח(,  ש  מיליון  109-)כ   דולר  מיליון  33  -שלהן סמוך למועד פרסום דוח זה הינו כ

  .בהתאמה(, ח "ש מיליון 10- )כ דולר מיליון 3- וכ ("חש

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

מיליון ש"ח    136.6-כ  מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של  188.1  -כ  הסתכם לסך של  2021במרס    31המאוחד ליום  

 . 2020בדצמבר  31ביום 

מיליון ש"ח, בהשוואה  275.5-כ בסך של 2021במרס  31של החברה הסתכם ביום  לבעלי המניותההון המיוחס  .1.3.4

 . 2020בדצמבר  31ביום מיליון ש"ח  206.4-כלסך של 

  31מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום    44%ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה מהווה   .1.3.5

מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי המאוחד   77%הון מהווה . סך ה2020בדצמבר    31ליום    36%ו  2021במרס  

 . 2020בדצמבר  31ליום  79%-ו 2021במרס  31ליום 

מיליון ש"ח בהשוואה    95.7-כ   סך שללמסתכם    2021במרס    31הון החוזר בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום  ה .1.3.6

. הנכסים הנזילים הכלולים בסעיף מזומנים ושווי מזומנים,  2020בדצמבר    31מיליון ש"ח ליום    97.1- כלסך של  

   מיליון ש"ח בהשוואה לסך של  133.9-של כלסך  2021במרס  31פיקדונות בתאגידים בנקאיים מסתכמים ליום 

 . 2020בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  107.9-כ

פעילות המחקר והפיתוח של  ל מיליון ש"ח הוצאו בעיקר    11.6המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת בסך של   .1.3.7

ולפעילות החברה של  מ  שנבעוהמזומנים    .החברות המאוחדות    נבעו מיליון ש"ח,    75.4פעילות השקעה בסך 

מיליון    0.4פעילות מימון בסך של  ל  ששימשו. המזומנים  מיליון ש"חCadent  (73.5   )מתמורה ממימוש  בעיקר  

)  מיליון ש"ח(  0.6)  מפרעון התחייבויות בגין חכירות  ש"ח נבעו בעיקר מיליון    0.6והחזר מענקים ממשלתיים 

 . מיליון ש"ח( 1.1ש"ח( ומנגד הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ) 
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  1סקירת הפעילות בחברות המוחזקות המהותיות  .1.4

 הפורטפוליו המהותיות של החברה: להלן סקירת הפעילות בחברות 

 גמידה סל .1.4.1

 סקירת תוצאות פעילות גמידה סל  .1.4.1.1

 במרס  31חודשים שהסתיימו ביום  3 מיליוני דולר 
שנה  

- שהסתיימה ב
 בדצמבר  31

 2021 2020 2020 
 ( 41.4) ( 7.9) ( 11.4) הוצאות מחקר ופיתוח 

 ( 8.7) ( 1.5) ( 4.4) פעילות מסחרית 

 ( 12.2) ( 3.0) ( 3.4) הוצאות הנהלה וכלליות 

 ( 10.4) 1.8  1.2  הכנסות )הוצאות( מימון ואחרות 

 ( 72.7) ( 10.6) ( 18.0) סה"כ הפסד 

 

מיליון   7.4-של כ  גידול,  דולרמיליון    18-הסתכם בכ  2021ברבעון הראשון של שנת  ההפסד של גמידה סל  

מגידול בהוצאות מחקר ופיתוח בהפסד נבע    הגידול. עיקר  לרבעון המקביל אשתקדבהשוואה    דולר

כמו כן הפעילות המסחרית    ובפעילות מחקרית  גידול בפעילות הקלינית  מיליון דולר( בעיקר בגין   3.5)

 מיליון דולר כתוצאה מגידול בהוצאות הכנה לשיווק ומסחר.   2.9- גדלה בכ

עומדת ,  ם ושווי מזומניםהכוללת מזומני  2021במרס    31יתרת הנכסים הנזילים של גמידה סל ליום  

של גמידה סל   המבקרים  רואי החשבוןמיליון ש"ח(. עם זאת,    583-מיליון דולר )כ  174.8-כ   סך של  על

 . הערת עסק חיבדוח סקירה כללו 

בחודש   של  ,  2021  פברוארכאמור,  בהיקף  מימון  סל  גמידה  דולר    75גייסה   Highbridge-ממיליון 

Capital Management, LLC.   .באמצעות שטר חוב המיר 

 ינויים עיקריים בהשקעה בגמידה סל ש .1.4.1.2

 . לעיל  1.1.5סעיף ראה נוספים  לפרטים

 

  

 
סקירת תוצאות הפעילות של החברות המוחזקות הניתנת בסעיף זה, מתייחסת לדוחות הכספיים של חברות אלה ללא ההתאמות המבוצעות על ידי    1

 החברה לצורך הכללתם בדוחות הכספיים. 
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 מדיוונד  .1.4.2

 פעילות מדיוונד תוצאות  סקירת .1.4.2.1

- שנה שהסתיימה ב במרס  31חודשים שהסתיימו ביום  3 מיליוני דולר 
 בדצמבר  31

 2021 2020 2020 
 21.8  4.4  5.8  הכנסות 

 ( 14.2) ( 3.2) ( 3.4) עלות המכר 

 ( 7.7) ( 1.7) ( 2.2) הוצאות מחקר ופיתוח 

 ( 3.2) ( 0.8) ( 0.8) הוצאות מכירה ושיווק 

 ( 5.5) ( 0.9) ( 1.3) הוצאות הנהלה וכלליות 

 ( 0.4) ( 0.3) ( 0.9) הוצאות מימון ואחרות 

 ( 9.2) ( 2.5) ( 2.8) סה"כ הפסד 

מיליון   0.3של    גידולמיליון דולר,    2.8-הסתכם בכ  2021ההפסד של מדיוונד ברבעון הראשון של שנת  

 0.5בהוצאות מחקר ופיתוח )בהפסד נובע מגידול    הגידולעיקר  דולר לעומת רבעון מקביל אשתקד.  

מיליון דולר(   0.4)  הנהלה וככליותמגידול בהוצאות    ,EscharEx ניסוי במוצר ה  מיליון דולר( בעיקר בגין

בגין מניות   בעיקר  מבוסס  ותשלום  ודירקטורים  משרה  נושאי  )    ביטוח  מימון  בהוצאות   0.5וגידול 

בעיקר   דולר(  שער  בגיןמיליון  גידול    הפרשי  דולר(  1.4)  בהכנסותומנגד  נובע  מיליון  הגידול  עיקר   ,

 . BARDA-לשעיקרן מכירות  ממכירות מהכנסות 

מיליון   59- מיליון דולר )כ  17.7-עומדת על כ  2021במרס    31יתרת הנכסים הנזילים של מדיוונד ליום  

 .  ש"ח(

  שינויים עיקריים בהשקעה במדיוונד .1.4.2.2

(, עדכונים earning callמסרה במסגרת שיחת המשקיעים הרבעונית שלה )  , מדיוונד2021במאי    5ביום   .1.4.2.2.1

, מדיוונד עדכנה NexoBrid  -בנוגע ל  .EscharExושל    NexoBridלגבי תוכניות הפיתוח הקליניות של  

 FDA  (PDUFA date)-על ידי ה  NexoBrid-תאריך היעד לסיום בחינת הבקשה לאישור שיווק הכי  

-COVIDעם זאת, מגבלות הנסיעה שהוטלו עקב התפשטות נגיף הקורונה ).  2021ביוני    29-נותר ה

, ובכלל זה על ביצוע ביקורות באתרי יצור ועיכובים בתהליכי אישור FDA-(, משפיעות על עבודת ה 19

הודיע לה כי סביר להניח שלא יספיק לבצע ביקורת באתרי    FDA-תרופות לשיווק. מדיוונד ציינה כי ה

ו החברה  של  )הייצור  יצור  בנושאי  שהגישה  המידע  בחינת  היעד,  CMCלהשלים את  לתאריך  עד   )

וכתוצאה מועד סיום הבחינה עלול להידחות. מדיוונד ציינה שתהליך הבחינה נמשך ושהיא עובדת  

, שותפתה המסחרית של מדיוונד בצפון Vericel Corporationלהשלמתו.    FDA-בשיתוף פעולה עם ה

 בארה"ב. NexoBridיכה לקדם את ההכנות להשקת  אמריקה, הודיעה כי היא ממש

(  CIDSילדים )ניסוי המכונה    145-ב  NexoBrid-ב  Phase 3תוצאות ניסוי  כמו כן, עדכנה מדיוונד כי  

של   השלישי  ברבעון  וכי  2021תתפרסמנה  ההנגשה  ,  לתוכנית  החולים  גיוס  של   NEXTנמשך 

NexoBrid מרכזי כוויות בארה"ב. 20-כוויות בכנפגעי  82, ועד כה טופלו במסגרתה 

מיום   החברה  של  המיידי  דיווחה  ראו  נוספים  אסמכתא:    2021במאי    6לפרטים  -2021-01)מס' 

079059 .) 

בתרופה   Phase 2גויס חולה ראשון בניסוי קליני פרמקולוגי    מדיוונד כי  הודיעה,  2021בחודש אפריל   .1.4.2.2.2

®EscharExצעים כרוניים. הניסוי הינו בלתי סמוי, בעל , המפותחת על ידה בהתוויה של הטרית פ

חולים עם פצעים כרוניים ורידיים או סכרתיים ברגל   15זרוע טיפולית אחת, והוא צפוי לכלול עד  
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את   לבחון  נועד  והוא  בארה"ב,  רפואיים  מרכזים  בשלושה  או  בשניים  יתבצע  הניסוי  התחתונה. 

כו מדדים פרמקולוגיים הנוגעים להטריית  האפקט הקליני של התרופה ואת בטיחותה. בניסוי יוער

פצעים כרוניים. בין השאר, ייאסף מידע על השפעתה של התרופה על הביופילם )שכבה המתהווה על  

פני הפצע ומורכבת מחיידקים הכלואים בהפרשות הפצע; הביופילם עמיד לטיפול אנטיביוטי ומקשה 

 מתו. על ריפוי הפצע( ועל הדלקת בפצע, וכן על התקדמות החל

 . 2021להערכת מדיוונד, נתונים מהניסוי צפויים להתקבל במחצית השנייה של 

-2021-01)מס' אסמכתא:    2021באפריל    22לפרטים נוספים ראו דיווחה המיידי של החברה מיום  

068979 .) 

 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  . 2
 

 הכספיאירועים לאחר תאריך הדוח על המצב  

 31ליום  המאוחדים  לדוחות הכספיים    15לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה ביאור  

 .המצורפים לדוח זה 2021במרס 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ 
 
 

 מבוא 
 

החברה(, הכולל    -המצורף של חברת כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ וחברות מאוחדות )להלן  סקרנו את המידע הכספי  

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או    2021במרס    31ליום    את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי

הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון  

"דיווח    IAS 34וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  

ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות   כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת

 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
               

  16%-ע הכספי לתקופות הביניים התמציתי של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כלא סקרנו את המיד

מכלל ההכנסות המאוחדות    43%-, והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2021במרס    31מכלל הנכסים המאוחדים ליום  

ע הכספי לתקופות ביניים התמציתי של  מו כן, לא סקרנו את המידלתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. כ

  2021במרס    31אלפי ש"ח ליום    24,753חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן הינה  

אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.    3,614וחלקה של החברה בהפסדים שלהן הינו בסך של  

יים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו  המידע הכספי לתקופת הבינ

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

 

 היקף הסקירה 

 
"סקירה של מידע כספי  בדבר  של לשכת רואי חשבון בישראל    2410)ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  

מורכבת   ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה  הישות".  של  המבקר  החשבון  רואה  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופות 
ים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה  מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאי

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

 וים חוות דעת של ביקורת.    מחו
 

 מסקנה  
 

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

 
שבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו  בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי ח

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

 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, -תל
 חשבון  רואי  2021 במאי 20

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 על המצב הכספי  מאוחד יתמציתדוח  

 2021  במרס 31ליום 

 
 

 בדצמבר  31 במרס  31 
 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח    

 
    נכסים

    
    נכסים שוטפים:

 68,157  39,010  133,337  מזומנים ושווי מזומנים 
 13,529  68,913  593  פיקדונות בתאגידים בנקאיים 

 104,809  7,757   בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נכסים פיננסים 
 6,769    נגזרים   פיננסים מכשירים

    : חייבים ויתרות חובה
 8,892  11,390  17,179  לקוחות 
 4,500  3,445  13,380  אחרים 

 4,438  7,145  4,901  מלאי 

  169,390  137,660  211,094 

    נכסים שאינם שוטפים:
 27,117  64,181  32,902  חברות כלולות השקעות ב

 111,595  64,702  155,187  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נכסים פיננסים 
 6,966  10,120  7,188  מכשירים פיננסים נגזרים 

 1,268  1,451  1,248  פיקדונות ויתרות חובה 
 8,575  8,492  9,093  רכוש קבוע 

 6,368  8,379  6,218  נכסים בגין זכויות שימוש
 241,048  282,474  245,397  נכסים בלתי מוחשיים 

  457,233  439,799  402,937 

    

 614,031  577,459  626,623  סך נכסים 

    
 
 
 
 
 
 
 

     

 אבי פישר 
 יו"ר הדירקטוריון

 עפר גונן  
 מנכ"ל 

 אסף סגל  
 סמנכ"ל כספים 

 
 
 

 . 2021 במאי 20 :החברה  דירקטוריון  ידי על ביניים לתקופת  הכספי המידע אישור  תאריך
 
 



4 
 

 ביוטכנולוגיה בע"מכלל תעשיות 

 על המצב הכספי  מאוחד יתמציתדוח  

 2021במרס   31ליום 

 
 

 בדצמבר  31 במרס  31 
 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח    

 

    התחייבויות  והון 
    

    :התחייבויות שוטפות
 9,622  12,205  10,861  שירותים  ונותני ספקים
 18,657  28,378  26,867  ויתרות זכות  אחריםזכאים 

   36,000  דיבידנד לשלם 

  73,728  40,583  28,279 

    התחייבויות שאינן שוטפות:  
 37,977  41,984  38,946   התחייבויות לבעלי עניין

 27,330  28,379  26,566  אחרות  התחייבויות
 5,715  6,909  5,510  התחייבויות בגין חכירות 

 939  941  909   נטו ,  מעביד-עובד  יחסי  סיום בשל התחייבויות

 
 71,931  78,213  71,961 

    והתחייבויות תלויותהתקשרויות 

 100,240  118,796  145,659   התחייבויות ך ס

    
    הון: 

    : ם של החברההון המיוחס לבעלי
 1,613  1,613  1,613  המניות הון  

 1,294,738  1,292,434  1,294,738   מניות על פרמיה
 147,882  148,788  150,119   אחרות הון קרנות

 (24,161) (11,191) (18,232)  כספיים דוחות  מתרגום  הפרשים
 ( 256)  ( 636) עצמית  בהחזקה המוחזקות החברה מניות

 (1,113,470) (1,225,284) (1,152,096) יתרת הפסד 

  275,506  206,360  306,346 
 207,445  252,303  205,458  זכויות שאינן מקנות שליטה 

 513,791  458,663  480,964  סך הון

    

 614,031  577,459  626,623  סך התחייבויות והון

    
 

 

 

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

 הפסד  או רווח מאוחד על ה  יתמציתדוח  

 2021 במרס 31ביום   ההחודשים שהסתיימ  3של  הלתקופ

 
 חודשים שהסתיימו   3 

 במרס  31-ב
 שהסתיימה שנה  

  בדצמבר  31-ב

 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח  

    
     הכנסות:

 74,544  15,837  19,536    דמי שכירותומ ממתן רישיונות ממכירות, הכנסות 
    בחברות רווח ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של השקעות 

 42,723   14,904  , נטו כלולות
 22,365  22,365   בחברה בת  רווח שנבע מאיבוד שליטה 

 4,057  650  9,946  רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטו 
      שאינם פיננסים נכסים של  הוגן בשווי  משינויממימוש ו רווח

 94,412    נטו , והפסד  רווח דרך   הוגן בשווי  שוטפים
 271    הכנסות אחרות 

 8,509  1,067  1,189  הכנסות מימון 

  45,575  39,919 246,881 

    עלויות והוצאות: 
 28,935  10,507  4,432  חלק בהפסדי חברות כלולות, נטו 

 26,470 26,470   ירידת ערך נכסים 
    הפסד ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של השקעות  

  1,725   כלולות  בחברות
      שאינם פיננסים נכסים  של הוגן בשווי משינויממימוש ו הפסד

  167  12,514  הפסד   או רווח דרך   הוגן בשווי שוטפים 
 68,326 16,464  15,906  עלות המכירות ומתן הרישיונות 

 26,350 5,856  7,333  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו 
 11,057 2,868  2,690  הוצאות מכירה ושיווק

 29,765 6,511  8,758  הוצאות הנהלה וכלליות 
   782  הוצאות אחרות 

 6,141 3,130  4,555  הוצאות מימון 

  56,970  73,698 197,044 

 49,837 (33,779) (11,395)  לתקופה (הפסדרווח )

    
    ייחוס ההפסד לתקופה:

 109,027 ( 2,787) ( 2,626) החברה  של לבעלים המיוחס )הפסד( רווח

 (59,190) (30,992) ( 8,769) שליטה  מקנות  שאינן זכויות לבעלי  המיוחס הפסד

 (11,395) (33,779) 49,837 

    
 ש"ח  

    
 0.68 ( 0.02) ( 0.02) בסיסי ומדולל - המיוחס לבעלים של החברהלמניה  (הפסדרווח )

 
 
 
 

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

 הכולל  הרווחמאוחד על  יתמציתדוח  

 2021 במרס 31ביום   ההחודשים שהסתיימ  3של  הלתקופ

 
 

 חודשים שהסתיימו   3 
 במרס  31-ב

 שנה שהסתיימה 
  בדצמבר  31-ב

 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח  

    

 49,837 (33,779) (11,395) לתקופה )הפסד( רווח

    
    - רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה

    : הפסד או לרווח מחדש מסווגים  להיות עשויים אשר  סעיפים
 (18,648) 11,320  9,816  , נטו הפרשים מתרגום דוחות כספיים

    איבוד  גריעת הפרשים מתרגום דוחות כספיים עקב 
 (21,186) (21,186)    שליטה בחברה בת

 ( 968) 2,437  2,531  נטו , כלולות  חברות של אחר כולל (הפסדרווח )ב חלק

  12,347 (7,429 ) (40,802) 

    

 (40,802) ( 7,429) 12,347  כולל אחר לתקופה (הפסדרווח )סך 

    

 9,035 (41,208) 952  כולל לתקופה  (הפסדרווח )

    
    הכולל לתקופה:  (פסדההרווח )ייחוס 

 81,233 (17,611) 3,303  לבעלים של החברה  המיוחס  (הפסדרווח )

 (72,198) (23,597) ( 2,351) לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה הפסד המיוחס  

  952 (41,208) 9,035 

    
    

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 מאוחד על השינויים בהון   יתמציתדוח  
 2021 במרס 31ביום   ההחודשים שהסתיימ  3של  הלתקופ

    

   של החברהם הון המיוחס לבעלי 

 

 הון
 המניות

פרמיה על  
 מניות

קרנות הון 
 אחרות 

הפרשים  
 מתרגום 
דוחות 
 כספיים 

החברה  מניות 
המוחזקות  
בהחזקה  

 עצמית 
 יתרת
 ל וסך הכ הפסד

זכויות 
שאינן  
מקנות 
 סך ההון  שליטה 

 א ל פ י   ש " ח    

          

 )מבוקר( 2021בינואר  1יתרה ליום 
 1,613 

 
1,294,738  147,882 (24,161) (256 ) (1,113,470)  306,346  207,445  513,791 

          ביום ההחודשים שהסתיימ   3תנועה במהלך התקופה של  
          )בלתי מבוקר(:  2021במרס  31

          כולל: (הפסדרווח )

 (395,11) ( 8,769) ( 626,2) ( 626,2)      לתקופה   הפסד

          כולל אחר:   (הפסדרווח )

 816,9  6,418  3,398    3,398     הפרשים מתרגום דוחות כספיים

 2,531   2,531    2,531     רווח כולל אחר של חברות כלולות, נטו 

 
    5,929    5,929  6,418  347,12 

 כולל לתקופה (הפסדרווח )סך 
 -,-  -,-  -,-  5,929  -,- (626,2 )  3,303 (2,351 )  952 

          : עסקות עם בעלים
 (36,000)  (36,000) (36,000)      שהוכרז  דיבידנד

 ( 380)  ( 380)  ( 380)     רכישת מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמית 
          שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים 

 1,102  ( 847) 1,949     1,949    באובדן שליטה 

מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני  
 1,499  1,211  288     288    שירותים

 (33,779) 364  (34,143) (36,000) ( 380) -,-  2,237   -,-  -,-  סך עסקות עם בעלים  

 )בלתי מבוקר(  2021במרס  31יתרה ליום 
 1,613 

 
1,294,738  150,119 (18,232) (636 ) (1,152,096)  275,506  205,458  480,964 
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 2  -)המשך(  

 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 מאוחד על השינויים בהון   יתמציתדוח  
 2021במרס  31החודשים שהסתיימה ביום    3לתקופה של 

 

   של החברהם הון המיוחס לבעלי 

 

 הון
 המניות

פרמיה על  
 מניות

קרנות הון 
 אחרות 

הפרשים  
 מתרגום 
דוחות 
 כספיים 

 יתרת
 ל וסך הכ הפסד

זכויות 
שאינן  
מקנות 
 סך ההון  שליטה 

 
 א ל פ י   ש " ח   

         

 497,846  274,247  223,599  (1,222,497) 3,633  148,416  1,292,434  1,613  )מבוקר( 2020בינואר  1יתרה ליום 

         ביום ההחודשים שהסתיימ   3תנועה במהלך התקופה של  
         )בלתי מבוקר(:  2020במרס  31

         כולל: הפסד

 (33,779) (30,992) ( 2,787) ( 2,787)     לתקופה   הפסד

         כולל אחר: הפסד 

 ( 9,866) 7,395  (17,261)  (17,261)    הפרשים מתרגום דוחות כספיים

 2,437   2,437   2,437     רווח כולל אחר של חברות כלולות, נטו 

 
   (14,824)  (14,824)  7,395 (7,429 ) 

 כולל לתקופה הפסדסך 
 -,-  -,-  -,- (14,824) (2,787 ) (17,611) (23,597) (41,208) 

         : עסקות עם בעלים
         זכויות שאינן מקנות שליטה שנגרעו עקב איבוד שליטה 

 1,068  1,068        בחברה בת 
         בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים שינויים  

 -,-  (52) 52    52    באובדן שליטה 

 958  638  320    320    מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני שירותים 

 2,026  1,654  372  -,-  -,-  372  -,-  -,-  סך עסקות עם בעלים  

 458,664  252,304  206,360  (1,225,284) (11,191) 148,788  1,292,434  1,613  )בלתי מבוקר(  2020במרס  31יתרה ליום 
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 3  - (  סיום ) 

 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 מאוחד על השינויים בהון   יתמציתדוח  
 2021 במרס 31ביום   ההחודשים שהסתיימ  3של  לתקופה

 
   החברהם של  הון המיוחס לבעלי  
 

 הון
 המניות

פרמיה על  
 מניות

קרנות הון 
 אחרות 

 הפרשים 
 מתרגום 
 דוחות
 כספיים 

מניות 
החברה  

המוחזקות  
בהחזקה  

 עצמית 
 יתרת
 סך הכול  הפסד

זכויות שאינן  
מקנות 
 סך ההון  שליטה 

 א ל פ י   ש " ח     

          

 274,247  223,599  (1,222,497) -,-  3,633  148,416  1,292,434  1,613    2020בינואר  1יתרה ליום 
 

497,846 
          

          כולל: רווח )הפסד(

 49,837  (59,190) 109,027  109,027       לשנה רווח )הפסד(  

          כולל אחר:  הפסד

 (39,834) (13,008) (26,826)   (26,826)    הפרשים מתרגום דוחות כספיים, נטו 

 ( 968)  ( 968)   ( 968)    כולל אחר של חברות כלולות, נטו   חלק ברווח

    (27,794)   (27,794) (13,008) (40,802) 

 9,035  (72,198) 81,233  109,027  -,-  (27,794) -,-  -,-  -,-  כולל לשנה רווח )הפסד( סך 

          
          עסקות עם בעלים: 

 ( 256)  ( 256)  ( 256)     רכישת מניות החברה המוחזקות בהחזקה עצמית 

 -,-   -,-     ( 2,304) 2,304   פקיעת כתבי אופציה 

          זכויות שאינן מקנות שליטה שנגרעו עקב איבוד שליטה  

 1,068  1,068         בחברה בת 

          שינויים בזכויות הבעלות בחברות בנות שאינם כרוכים  

 560  (17) 577     577    באובדן שליטה 

מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים ולנותני  
 5,538  4,345  1,193     1,193    שירותים

 6,910  5,396  1,514  -,-  ( 256) -,-  ( 534) 2,304  -,-  סך עסקות עם בעלים 

 207,445  306,346  (1,113,470) ( 256) (24,161) 147,882  1,294,738  1,613    2020בדצמבר  31יתרה ליום 
 

513,791 

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

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 מאוחד על תזרימי המזומנים  יתמציתדוח  

 2021 במרס 31ביום   ההחודשים שהסתיימ  3של  לתקופה

 
 

 
 חודשים שהסתיימו   3

 במרס  31-ב

שנה  
 שהסתיימה 

 בדצמבר  31-ב
 

 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח  

    
     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 49,837  (33,779) (11,395) לשנה   )הפסד( רווח
    התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 

 (83,063) 25,013  ( 146) מפעילות שוטפת, ראה להלן 

 (33,226) ( 8,766) (11,541) שימשו לפעילות שוטפת שמזומנים נטו 

     
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 ( 1,480) ( 1,480)  מזומנים שנגרעו עקב איבוד שליטה בחברה בת 
 ( 3,185) ( 511) ( 719) רכישת רכוש קבוע 

   ( 8,941) המירות השקעות בחברות כלולות, כולל הלוואות 
      בשווי הוגן דרך  שאינם שוטפים השקעות במכשירים פיננסים

 ( 390)  ( 1,846) רווח או הפסד 
 363    כלולה  בחברה  השקעה  ממימוש תמורה

    תמורה ממימוש נכסים פיננסיים שאינם שוטפים בשווי הוגן דרך  
 12,186  1,543  73,500  רווח או הפסד 

 414    כלולה   לחברה  שניתנה הלוואה פירעון
 61,961  10,718  13,359  , נטו לזמן קצרפיקדונות  

 915  14  40  ריבית שהתקבלה 

 70,784  10,284  75,393  שנבעו מפעילות השקעה מזומנים נטו 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 560   1,102  לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   מניותהנפקת 
 ( 256)  ( 380) עצמית  בהחזקה המוחזקות  החברה מניות רכישת
 ( 517)  ( 112) ששולמה  ריבית

 ( 1,750) ( 701) ( 556) חכירה פירעון התחייבויות בגין 

 ( 417) ( 229) ( 578) החזר מענקים ממשלתיים 

 ( 2,380) ( 930) ( 524) ששימשו לפעילות מימון מזומנים נטו 

    
 35,178  588  63,328  במזומנים ושווי מזומנים  גידול 

 37,551  37,551  68,157  התקופה שווי מזומנים לתחילת ויתרת מזומנים 
    בגין יתרות מזומנים ושווי ותרגום הנובעים מהפרשי שער  (הפסדיםרווחים )

 ( 4,572) 871  1,852  מזומנים

 68,157  39,010  133,337  שווי מזומנים לגמר התקופה ו יתרת מזומנים
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 2 - )סיום(    

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 מאוחד על תזרימי המזומנים  יתמציתדוח  

 2021 במרס 31ביום   ההחודשים שהסתיימ  3של  הלתקופ

 
 חודשים שהסתיימו   3 

 במרס  31-ב
 שנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31-ב
 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח  

    המזומנים התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי  
    מפעילות שוטפת: 

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים: 
 28,935 10,507  4,432  חלק בהפסדי חברות כלולות, נטו 

  (22,365)  בחברה בת  רווח שנבע מאיבוד שליטה 
    הפסד )רווח( ממימוש ומירידה בשיעור ההחזקה של  

 (42,723) 1,725  (14,904) כלולות   בחברותהשקעות 
 (22,365)   בנות  בחברות שליטה  מאיבוד שנבע רווח

      שאינם פיננסים נכסים של  הוגן בשווי משינוי( רווח) הפסד
 (94,412) 167  12,514  נטו ,  הפסד  או רווח דרך   הוגן בשווי  שוטפים

 ( 4,057) ( 650) ( 9,946) פיננסים נגזרים, נטו   משינוי בשווי ההוגן של מכשיריםרווח 
 26,470 26,470   הפחתות בגין ירידת ערך נכסים 

 5,538 958  1,499  שירותים ולנותני   מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים
 ( 479)   הכנסות אחרות 

 2,846 692  901  התחייבות בגין מענקים ממשלתיים, נטו 
 23,868 6,386  5,551  פחת והפחתות 

 171 74  (64) מעביד, נטו -ת בשל סיום יחסי עובד יוהתחייבו 

 ( 5,097) 1,069  1,358  מימון, נטו  הוצאות 

  1,341  25,033 (81,305) 

    והתחייבויות תפעוליים: שינויים בסעיפי רכוש 
 3,157 2,758  ( 6,514)  חובה ויתרות בחייבים (גידולקיטון )

 ( 3,816) ( 2,261) 1,028  ספקים ונותני שירותים גידול )קיטון( ב
 ( 1,832) 853  4,292  ויתרות זכות  אחרים  בזכאים)קיטון(  גידול

 733 ( 1,370) ( 293) במלאי קיטון )גידול( 

 (1,487 ) (20) (1,758 ) 

 (146 )  25,013 (83,063) 

    
    
    

 
 

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

 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2021במרס   31ליום 

 מבוקרים( )בלתי 
 

 :כללי - 1ביאור 
 

 ופעילות  התאגדות א. 
 

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

 
  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  הן  ולפיכך  מוצריה  של  שונים  פיתוח  בשלבי  נמצאת

  החברות   של  העסקי   ממצבן,  היתר  בין,  מושפעים,  שלה  המזומנים  ותזרימי הונה, פעולותיה תוצאות, החברה  של
  של   העסקיות  התוצאות.  בהונן  והשינויים  שלהן  המזומנים  תזרימי,  פעולותיהן  ומתוצאות  ידה  על  המוחזקות 

,  התרופות תעשיית  ממצב, םיטחוני י והב  הפוליטיים מהתנאים  גם  מושפעות משקיעה היא בהן והחברות  החברה
 . הבינלאומיים  ובשווקים במשק הכלכלי מהמצב וכן  ההון  שוקי ממצב

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

 
 הקורונה  נגיף משבר .ב
 

 ( השפעה על פעילותה של החברה ופעילות חברות הפורטפוליו.  COVID-19להתפשטות נגיף הקורונה )
. 

הפורטפוליו   חברות  של  יכולתן  על  שלילית  השפעה  הייתה  הראשונים,  בחודשים  בעיקר  המגפה  להתפרצות 
להמשיך בקיום הניסויים הקליניים הנערכים על ידן וכן על לוחות הזמנים של הניסויים הקליניים, וזאת בעיקר על  

דיוונד הודיעה על השעיה זמנית  רקע התגייסות המרכזים הרפואיים והצוותים הרפואיים למאבק במגפה. כך, מ 
כמו כן, למשבר העולמי שנגרם כתוצאה מהתפשטות המגפה,   .EscharEx-ב  Phase 2של גיוס החולים לניסוי  

השפעה על שווי נכסי החברה, על היכולת לגייס הון )פרטי או ציבורי( ועל היכולת לממש החזקות ולהוציא לפועל  
הפו חברות  שתי  עסקי.  פיתוח  של  סיכון  מהלכים  גורם  כאל  למגפה  התייחסו  החברה  של  המהותיות  רטפוליו 

לפעילותן. יצוין כי בחודשים הראשונים של המשבר חלה ירידה משמעותית במחירי השוק של מניות החברות  
 .  Nasdaq-הפורטפוליו המהותיות של החברה הנסחרות ב

 
שקיבל ביטוי בהמשכם של הניסויים    , החל תהליך התאוששות והסתגלות,2020החל מהמחצית השנייה של שנת  

הקליניים המנוהלים על ידי החברות הבנות ואף בקידום של מהליכי פיתוח עסקי הנוגעים לטיפול בהתפשטות  
לניסוי   גיוס החולים  את  חידשה  מדיוונד  כך,  בתוך  כן,  Phase 2הנגיף.  כמו   .eXIthera    אישור   FDAקיבלה 

המפותחת על ידה, בחולי    XIפה נוגדת קרישה המעכבת פקטור  , תרוEP-7041-ב  Phase 2aלפתיחת ניסוי  
Covid-19    התפרצות בטרם  שקודמו  עסקי  פיתוח  מהלכי  האמור,  בצד  נמרץ.  לטיפול  ביחידות  המאושפזים 

  Novartis-ל  Cadent-ב  החברההמגפה המשיכו, ובכלל זה, נחתמה והושלמה העסקה למכירת מלוא החזקות  
כ גייסה  סל  המיליו   75- וגמידה  בבורסת  דולר  מ  75ו   Nasdaq-ן  נוספים  דולר   Highbridge Capital מיליון 

Management, LLC. .באמצעות שטר חוב המיר   
 

הודיע לה שבשל מגבלות הנסיעה עקב התפשטות נגיף    FDA-ההודיעה מדיוונד כי    2021יצוין כי בחודש מאי  
הבחינה הנדרשת עד  ולהשלים את    מדיוונדסביר להניח שלא יספיק לבצע ביקורת באתרי הייצור של  הקורונה  

 . "ב בארה  NexoBrid-לסיום בחינת הבקשה לאישור שיווק ה  לתאריך היעד
 

להערכת החברה, בשלב הנוכחי עדיין קשה להעריך את היקף ההשלכות של המשך התפשטות נגיף הקורונה,  
מתן החיסונים ההולך ומתרחב בעולם. יצוין כי להמשך התפשטות הנגיף  רקע  עללרבות המוטציות לנגיף, וזאת 

   הפורטפוליו.עלולה להיות השפעה שלילית על פעילותה של החברה וחברות  
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 )המשך(  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2021במרס   31ליום 

 )בלתי מבוקרים( 
 

 : בסיס העריכה של הדוחות הכספיים - 2ביאור 
 

  2021במרס    31ליום    הקבוצה(  -  והחברות הבנות שלה )להלן  המידע הכספי התמציתי המאוחד של החברה א. 
הביניים של   )להלן    3ולתקופת  נערך    -החודשים שהסתיימה באותו תאריך  המידע הכספי לתקופת הביניים( 

(, ובהתאם לתקנות  IAS 34 -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  34לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  בהתאם
)דו"ח ערך  ומיידיים(, התש"לניירות  תקופתיים  עם  1970-ות  ביחד  הביניים  לתקופת  הכספי  במידע  לעיין  יש   .

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך והביאורים    2020בדצמבר    31הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  
הגילוי הנוסף  וכללו את  (  IFRS-נערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן תקני האשר  אשר נלוו אליהם,  

 . 2010-הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"ע
 

 המידע הכספי לתקופות הביניים הינו סקור ואינו מבוקר. 
 
באומדנים   ב. שימוש  דורשת  וכן  דעת  שיקול  להפעיל  הקבוצה  מהנהלת  דורשת  ביניים,  כספיים  דוחות  עריכת 

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

 
 : עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

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

 .  2020ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת   העם אל
 
חדשים ותיקונים    IFRSהובא מידע לגבי תקני    2020במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת   .ב

   לא בחרה ביישומם המוקדם.  הקבוצהקיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר  IFRSלתקני 
 

לקבוצה,    הרלוונטיים נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, לא קיימים תקנים חדשים או תיקונים לתקנים קיימים
 . 2020אשר לא הובאו במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 )המשך(  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2021במרס   31ליום 

 )בלתי מבוקרים( 
 

 הון: - 4ביאור 
 

 חלוקת דיבידנד  . א
 

פברואר   התקבלה  2021בחודש  שלהחלט,  בתל    ה  המחוזי  משפט  בקשת  יפו  -אביבבית  את  המאשרת 

החברה לערוך חלוקה, אשר לא מקיימת את מבחן הרווח, אך מקיימת את מבחן יכולת הפירעון, בדרך של  

להוראות סעיף    36חלוקת דיבידנד בסכום של   וזאת בהתאם  -התשנ"טלחוק החברות,    303מיליון ש"ח 

 חודשים.   6בית המשפט קבע כי החלוקה תבוצע תוך   .1999

מיליון    36בסך של    החברה   של   המניות דיבידנד לבעלי    חלוקתאישר דירקטוריון החברה    ,2021  מרס  בחודש

  בגין התחייבות    2021  במרס   31  ליום  הכספי   המצב  על  בדוח  הוכרה. בהתאם,  (ש"ח למניה  0.22-כ)ש"ח  

 . 2021באפריל  6הדיבידנד האמור שולם לבעלי המניות ביום   .שהוכרזה החלוקה

 רכישה עצמית של מניות  .ב
 

, באופן  של מניות החברה  מתן ארכה להשלמת ביצוע רכישה עצמית, אישר בית המשפט  2021בחודש ינואר  
מרס   חודש  לסוף  עד  שתתקבל  יכול  נוספת  עצמית  רכישה  לעניין  החברה  דירקטוריון    2021שהחלטת 

 . 2021והרכישה העצמית כאמור תבוצע עד לסוף חודש אוגוסט  
 

אישר דירקטוריון החברה תוכנית לרכישה עצמית של מניות החברה מבעלי מניותיה    ,2021מרס  בחודש  
  באוגוסט   31)יום לאחר מועד תשלום הדיבידנד( ועד ליום    2021  באפריל  7שתבוצע בתקופה שהחל מיום  

על  2021 יעלה  כולל שלא  כי רכישת המניות במסגרת התוכנית לרכישה    9.36, בסכום  יצוין  מיליון ש"ח. 
העצמית יכול שתיעשה במסגרת המסחר בבורסה וכן בעסקאות שיבוצעו מחוץ לבורסה ולרבות מבעל מניות  

מבטחים ברכישה    כנית תעמוד במלוא תנאי הנחיית רשות ניירות ערך בנוגע להגנת נמלו אחד או יותר. הת
 עצמית של ניירות הערך.  

 
רגילות של החברה אשר מהוות    מניות  343,071  עצמית  בהחזקה  החברה  מחזיקה,  2021  במרס  31  ליום

  . החברה של המניות מהון  0.2%
 

  רגילות   מניות  2,244,744החברה    רכשה,  2021החודשים אפריל ומאי    במהלךתום תקופת הדיווח,    לאחר
 "ח. ש  מיליון 5-כ של כולל בסך החברה של נוספות 

 
 סל  גמידה -  5 ביאור

 
פברואר   של  2021בחודש  בהיקף  מימון  סל  גמידה  גייסה  דולר    75,   Highbridge Capital-ממיליון 

Management, LLC.  שנים    5- לשטר החוב הינו התחייבות בכירה שאינה מובטחת    . באמצעות שטר חוב המיר
שנתית    ת נושאה החוב  מחזיקי .  5.875%של  בשיעור  ריבית  למניות    שטר  מסוימים  בתנאים  להמירו  רשאים 

מעל מחיר הסגירה של    50%מחיר המהווה פרמיה של  )למניה  דולר    17.76רגילות של גמידה סל במחיר של  
לגמידה סל קיימת הזכות לפרוע את שטר    (.2021בפברואר    12ביום    Nasdaq-מניית גמידה סל בבורסת ה

יעלה    Nasdaq-מחיר הסגירה של מניית גמידה סל בבורסת ההחוב במזומן, בחלקו או במלואו, וזאת במקרה ו
 ממחיר ההמרה לאורך תקופה מוגדרת.   130%על 

 
 Elicio  - 6ביאור 

 
מיליון דולר, לאחר    73בהיקף של    (Series B)כי השלימה את גיוס ההון    Elicioהודיעה   , 2021  בחודש פברואר 

עם השלמת    .מיליון דולר  2החברה סך של    השקיעה  הגיוס,  . במסגרת הרחבת סיבובדולר  מיליון  5-בהרחבתו  
 .18%לכדי  Elicio-בעלה שיעור ההחזקה של החברה  ,ההשקעה

 
  



15 
 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 )המשך(  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2021במרס   31ליום 

 )בלתי מבוקרים( 

 
 eXIthera - 7ביאור 

 
  השקעה במכשיר   בדרך של   ,אלפי דולר   750- של כ  סך   eXIthera-ב  החברה   השקיעה   , 2021  פברואר   בחודש
SAFE,   דולר  מיליון 3.5-כ שלכולל  היקףבהשקעה  כחלק מסיבוב . 

 
 

 קולוספאן  - 8ביאור 
 

מיליון דולר,    1.1-על הסכם השקעה בחברת קולוספאן של עד כ  I, חתמה קרן אנטומיה  2021בחודש פברואר  
עם החתימה על    מיליון דולר.  4-, כחלק מסיבוב השקעה בהיקף כולל של כSAFEבדרך של השקעה במכשיר  
 מתוך הסכום זה.מיליון דולר  0.6   הההסכם העבירה קרן אנטומי

 
 

 ( אנקיאנו -)לשעבר   Chemomab - 9ביאור 
 

מיליון דולר ואת המיזוג עם    45.5של  בסך הודיעה אנקיאנו כי השלימה את הליך גיוס ההון   ,2021מרס   בחודש
Chemomabעם השלמת המיזוג שונה שמה של אנקיאנו ל .- Chemomab  Therapeutics Ltd  (Nasdaq: 

CMMB) .למניות  שהחזיקה הגנה ומכשירי  אופציות החברה המירה , המיזוג  מתהליך  כחלק Chemomab .   
 

כאמור,    הנגזרים  מכשיריםה  המרת, כולל  המיזוג  השלמת  לאחר  Chemomab  -ב  שיעור האחזקה של החברה
 . המיזוג   השלמת לאחר יום 180  של לתקופה בהשקעה להחזיק  להמשיך  התחייבה החברה. 2%-הינו כ

 
החברה השלמת    ,להערכת  החברה    המיזוגלאחר  של  מהותית  עוד השפעה  מתקיימת  .  Chemomab  - בלא 

כנכס פיננסי בשווי    לפי שיטת השווי המאזני וההשקעה בה מוצגת   Chemomabהופסקה הצגתה של    בהתאם,
 הוגן דרך רווח או הפסד.  

 
במועד איבוד ההשפעה המהותית, בהתאם למחיר מניית    Chemomabהשווי ההוגן של החזקות החברה במניות  

Chemomab ב-Nasdaq,   מיליון ש"ח. כתוצאה מאיבוד ההשפעה המהותית ב 33-לכהגיע- Chemomab  נבע ,
מיליון ש"ח, אשר נזקף לרווח או הפסד בסעיף "רווח ממימוש ומירידה בשיעור    14.9-לחברה רווח בסך של כ

 ההחזקה בהשקעות בחברות כלולות, נטו".  
 

,  ערך זו  ירידתמיליון ש"ח, כאשר    16-לכ  Chemomab  -ב  , ירד שווי החזקות החברה2021במרס    31עד ליום  
מיליון ש"ח, נזקפה לרווח או הפסד בסעיף "רווח ממימוש ומשינוי בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים    17-בסך של כ

 שאינם שוטפים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו".  
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 )המשך(  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2021במרס   31ליום 

 )בלתי מבוקרים( 
 

 Cadent  - 10ביאור 
 

את כל    Novartisבמסגרתו תרכוש    Novartisכי התקשרה בהסכם עם   Cadent, הודיעה 2020בחודש דצמבר  
מיליון    210מיליון דולר, המורכב מתשלום מיידי בסך של    770תמורת סך כולל של עד  Cadent -ההחזקות ב

 מיליון דולר.   560מתשלומים עתידיים המותנים בהתקיימותן של אבני דרך הקבועות בהסכם בהיקף של  דולר וכן  
 

הושלמה העסקה. עם השלמת העסקה קיבלה החברה את חלקה בתשלום המיידי בסך של    , 2021בחודש ינואר  
מיליון דולר הופקד בנאמנות לצורך הבטחת התחייבויות שיפוי של בעלי    3-מיליון דולר, מתוכו סך של כ  25.5

ינו  ה  , ככל שהתקיימו,חלק החברה בתשלומים העתידיים המותניםעל פי הסכם הרכישה.    Cadentהמניות של  
 מיליון דולר.  65-כ
 

הסכום שהתקבל במזומן ועל השווי ההוגן  התבסס על  ש,  2020בשנת    Cadentהרווח שנבע מעליית ערכה של  
תוחלת תזרימי  )שנאמדה על ידי מעריך שווי על בסיס    על פי ההסכם  של התמורה המותנית לה זכאית החברה 

בהתחשב  המותנים  המזומנים   מהעסקה  אותם  הנובעים  בקבלת  המזכות  הדרך  באבני  לעמידה  בהסתברות 
 מיליון ש"ח.   84, הגיע לכדי  תשלומים(

 
לפי שוויה    2021במרס    31לה זכאית החברה כאמור, הנכללת בדוח על המצב הכספי ליום    התמורה המותנית

   מיליון ש"ח. 24ההוגן במסגרת סעיף "מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד", מגיעה לכדי  
 
 

 מדיוונד  - 11ביאור 
 

ההתחייבויות של    בניכוינטו של הנכסים )כולל נכס הידע והטכנולוגיה(    בספרים  הערך,  2021  במרס  31  ליום
  לאותומחירן בבורסה( מגיע    פי  על)  מדיוונדהשווי ההוגן של מניות    כאשר"ח,  שמיליון   207.1מגיע לכדי    מדיוונד

בספרי החברה )סולו(    במדיוונד כי יתרת ההשקעה של החברה    יצוין ,  בנוסף"ח.  ש  מיליון   480כולל של    לסךמועד  
המוחזקות על ידי    מדיוונד"ח, כאשר השווי ההוגן של מניות  ש מיליון    71.7לכדי    מגיעה  2021  במרס  31ליום  

  109לכדי   וסמוך למועד פרסום דוח זה"ח,  ש מיליון    166  לכדימועד   לאותוהחברה )על פי מחירן בבורסה( מגיע 
 מיליון ש"ח. 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 )המשך(  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2021במרס   31ליום 

 )בלתי מבוקרים( 
 

 סיכונים פיננסים: וניהול מכשירים פיננסים   - 12ביאור 
 

 : הוגן שווי גילויי א. 
 

של הקבוצה הנמדדים בשווי    הפיננסיותוההתחייבויות    הפיננסיםהטבלה שלהלן מציגה את הנכסים   (1
 )בלתי מבוקר(:   2021 במרס 31הוגן נכון ליום  

 
 סך הכול   3רמה   1רמה   

 אלפי ש"ח  

    :נכסים
 155,187  60,804  94,383  הפסד  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או

    בסעיף השקעההכלולות  המירות הלוואות 
 12,325  12,325   בחברות כלולות 

 7,188  7,188   מכשירים פיננסים נגזרים 

 174,700  80,317  94,383   סה"כ נכסים 

 
  בין  כלשהן  העברות  התבצעו  לא,  2021  במרס  31  ביום  שהסתיימה  החודשים   3  של  התקופה  במהלך

 . 3  רמה  לבין  1 רמה
 

הנמדדים בשווי    של הקבוצההפיננסיות  וההתחייבויות  הפיננסים  הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים   (2
 :  )בלתי מבוקר( 2020 במרס 31הוגן נכון ליום  

 
 סך הכול   3רמה   1רמה   

 אלפי ש"ח  

    :נכסים
 72,459  64,390  8,069  הפסד  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או

    הכלולות בסעיף השקעה המירות הלוואות 
 10,232  10,232   בחברות כלולות 

 10,120  10,120   מכשירים פיננסים נגזרים 

 92,811  84,742  8,069   סה"כ נכסים 

 
, לא התבצעו העברות כלשהן בין  2020במרס   31החודשים שהסתיימה ביום   3במהלך התקופה של 

 . 3לבין רמה    1רמה 
 

הנמדדים בשווי   של הקבוצההפיננסיות וההתחייבויות  הפיננסים הטבלה שלהלן מציגה את הנכסים  (3
 :  )מבוקר(  2020  דצמבר  31הוגן נכון ליום  

 סך הכול   3רמה   1רמה   

 אלפי ש"ח  

    
    :נכסים

 216,404  138,455  77,949  הפסד  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או
    בסעיף השקעה  המוצגות המירות הלוואות 

 9,268  9,268   בחברות כלולות 
 13,735  13,735     מכשירים פיננסים נגזרים

 239,407  161,458  77,949   נכסים  סך

 
לבין   1, לא התבצעו העברות כלשהן בין רמה  2020בדצמבר  31במהלך השנה שהסתיימה ביום  

 . 3רמה 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 )המשך(  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

 2021במרס   31ליום 

 ))בלתי מבוקרים 

 
 (:המשך)מכשירים פיננסים וניהול סיכונים פיננסים   - 12ביאור 

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

 

הלוואות  
לחברות  
 כלולות

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח  

 והפסד

מכשירים  
פיננסים 
 סה"כ  נגזרים 

 אלפי ש"ח   

     נכסים:

 161,458  13,735  138,455  9,268  )מבוקר( 2021בינואר  1יתרה ליום 
 28,337   25,884  2,453  תוספות 
 ( 121,302) (16,493) ( 104,809)  גריעות 

 11,824  9,946  1,274  604  שהוכרו ברווח או הפסד רווחים )הפסדים( 

 80,317  7,188  60,804  12,325  מבוקר( )בלתי  2021 במרס  31יתרה ליום 

     )הפסדים( לתקופה שנכללו ברווח או הפסד  רווחיםסך 
 2,104  226  1,274  604  2021  במרס  31בגין נכסים המוחזקים ליום  

      
 

 

הלוואות  
לחברות  
 כלולות

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח  

 והפסד

מכשירים  
פיננסים 
 סה"כ  נגזרים 

 אלפי ש"ח   

     נכסים:

 88,880  9,470  69,685  9,725  )מבוקר( 2020בינואר  1יתרה ליום 
 ( 4,138) 650  ( 5,295) 507  שהוכרו ברווח או הפסד רווחים )הפסדים( 

 84,742  10,120  64,390  10,232  )בלתי מבוקר(  2020 במרס  31יתרה ליום 

     )הפסדים( לתקופה שנכללו ברווח או הפסד  רווחיםסך 
 ( 4,138) 650  ( 5,295) 507  2020  במרס  31בגין נכסים המוחזקים ליום  

      
 

הלוואות   
לחברות  
 כלולות

נכסים פיננסים 
בשווי הוגן דרך  

 רווח והפסד

מכשירים  
פיננסים 
 ך הכול ס נגזרים 

 אלפי ש"ח   

     
 88,880  9,470  69,685  9,725  2020בינואר  1יתרה ליום 

 2,176  208  1,968   תוספות 
 ( 414)   ( 414) גריעות 

 70,816  4,057  66,802  (43) או הפסד רווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח  

 161,458  13,735  138,455  9,268  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

     שנכללו ברווח או הפסד לשנהסך רווחים והפסדים 

 70,816  4,057  66,802  (43) 2020בדצמבר   31בגין נכסים המוחזקים ליום  

  
 

    
  בשווי   מוצגים   שאינם  הפיננסיות   וההתחייבויות   הפיננסיים  הנכסים   של   בספרים  ערכם,  החברה  הנהלת  להערכת  .ג

  ספקים ,  אחרים  קדונות יפ ,  חובה  ויתרות  חייבים,  בנקאיים  בתאגידים   קדונות יפ,  מזומנים  ושווי  מזומנים   -   הוגן
  . ההוגן לשווים  סביר קירוב מהווה - ארוך לזמן  אחרות והתחייבויות התחייבויות לבעלי עניין ,  אחרים וזכאים
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

 ( המשך) הכספיים הדוחות לתמצית   ביאורים

 2021  במרס 31 ליום

 ( מבוקרים בלתי)
 

 הכנסות ממכירות ומתן שירותים ורישיונות:  –  13ביאור 
 

 חודשים שהסתיימו   3 
 במרס  31-ב

 שנה שהסתיימה  
 בדצמבר  31-ב

 2021 2020 2020   

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח  

 
    

 * 25,167  2,247  8,348  ממכירות 
 47,772  13,219  9,765  ממתן שירותי פיתוח 

 * 1,605  371  1,423  אחרות 

  19,536  15,837  74,544 

 . מחדש סווג* 

 
 מידע נוסף בדבר תזרימי מזומנים   - 14 ביאור

 
   :מזומנים בזרימת  כרוכות  שאינן ומימון  השקעה פעילויות בדבר  מידע

 

חודשים   3 
 שהסתיימו  

 במרס  31-ב

חודשים   3
 שהסתיימו  

 במרס  31-ב
 שנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31-ב
 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח  

    

 1,300  221  211  חדשים  הסדרי חכירה

    תמורה מותנית שהוכרה ממימוש נכס פיננסי בשווי הוגן 

   24,038  10דרך רווח או הפסד, ראה ביאור  

 36,000  א' 4דיבידנד שהוכרז וטרם שולם, ראה ביאור 

 

  

    מכשירים פיננסים נגזרים שהומרו למניות במסגרת 

    מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד,  

   16,493  9ראה ביאור  
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 ביוטכנולוגיה בע"מכלל תעשיות 

 ( המשך) הכספיים הדוחות לתמצית   ביאורים

 2021  במרס 31 ליום

 ( מבוקרים בלתי)
 

 : לאחר תום תקופת הדיווח יםאירוע  - 15ביאור 
 

 קרדיה פאי
 

  ההון   גיוס  הושלם  ובכך  נוספים  דולר  מיליון  11.5-כאליה    הועברו  כיפאי קרדיה    הודיעה,  2021  אפריל  בחודש
 .Sofinnova Partnersקרן ההשקעות  בהובלת דולר מיליון 27-כ של בהיקף

  בה   שותפות,  Iשל קרן אנטומיה טכנולוגיה רפואית    פאי קרדיהב  ההחזקה  שיעור  עומד  ההון  גיוס  השלמת  עם
 .   2%-על כ עומדפאי קרדיה ב  במישרין החברה  של ההחזקה שיעור, ובנוסף, 4%-כ על , 50% החברה  מחזיקה

 
 

 



2021 | Q1



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
 

 דיווח כספי לתקופת ביניים 
 

 2021במרס  31ליום 
 

 )בלתי מבוקר(
 

   1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ד’38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 

 
 

  



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
 
 

   1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ד’38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 

 2 רואה החשבון המבקר  סקירה של  דוח

  : )ח"ש) חדשים בשקלים כספיים נתונים

 3-4 המאוחדים התמציתיים דוחות הכספיים ב הכלוליםנכסים והתחייבויות  

  : המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים ב  הכלוליםהכנסות והוצאות   

 5 רווח או הפסד  

 6 כולל   הפסד 

 7-8 המאוחדיםהתמציתיים דוחות הכספיים הכלולים בתזרימי מזומנים  

 9-12 ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 6107120אביב -תל 7187, ישראל, ת.ד 6492103אביב -, תל146 מנחם בגין  דרךקסלמן וקסלמן, 
 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 

 

 לכבוד
 של   מניותהבעלי 

 ביוטכנולוגיה בע"מכלל תעשיות 
 
 

 א.ג.נ., 
 
 

 ד’ לתקנות ניירות ערך  38תקנה   לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי דוח מיוחד הנדון: 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 

 מבוא 
 

  - ומידיים( התש"לד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  
, ולתקופה של שלושה חודשים  2021במרס    31"החברה"( ליום    -של חברת כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ )להלן    1970

שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ביניים נפרד זה בהתאם לתקנה  
תקופתי 38 )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  התש"ל ד  ומיידיים(,  באחריות  1970-ים  הינו  הנפרד  הביניים  הכספי  המידע   .

זו   ביניים  לתקופת  הנפרד  הביניים  על המידע הכספי  להביע מסקנה  היא  אחריותנו  וההנהלה של החברה.  הדירקטוריון 
 בהתבסס על סקירתנו. 

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

ואשר חלק בעלי המניות של החברה בהפסדים מחברות מוחזקות אלה    2021במרס    31אלפי ש"ח ליום    68,021-לסך של כ
אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדוחות הכספיים של אותן    6,948-הסתכם לסך של כ

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

 
 היקף הסקירה 

 
של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  

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

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהת בהיקפה במידה  אינה  הינה מצומצמת  ולפיכך  אם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו  

 מחווים חוות דעת של ביקורת. 
 

 מסקנה 
 

בנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת לי 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות  38הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך , מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  

 . 1970  -תקופתיים ומיידים( התש"ל
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, -תל

 רואי חשבון  2021 במאי 20

  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 ד’38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 המאוחדים  התמציתיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים 

 
 בדצמבר  31 במרס  31 

 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח  

    
    נכסים שוטפים:

 10,413 8,676  72,469  מזומנים ושווי מזומנים 

 2,274 1,643  11,852  אחרים  חייבים ויתרות חובה

 6,769   נגזרים   פיננסים מכשירים

 104,809 7,757   נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

  84,321  18,076 124,265 

    נכסים שאינם שוטפים:

 42,600 25,342  83,105  נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 7,415 10,120  7,793  מכשירים פיננסים נגזרים 

 903 936  933  פיקדונות ויתרות חובה 

 312 567  395  נכסים בגין זכויות שימוש

 29 48  28  רכוש קבוע 

  92,254  37,013 51,259 

    

 158,435 185,195  165,738  השקעות והלוואות לחברות מוחזקות

 333,958 240,284  342,313  סך הכל נכסים  

     
 
 

 
 

 ( אבי פישר,  

 (  יו"ר הדירקטוריון  
  
 , עפר גונן(  

 מנכ"ל (   
  
 , אסף סגל(  

 סמנכ"ל כספים (   
 
 
 

 . 2021 במאי 20:  החברה  דירקטוריון  ידי על ביניים לתקופת  הכספי המידע אישור  תאריך
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 2 -( סיום)

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

   1970-ד’ לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך( המאוחדים התמציתיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים 

 
 

 בדצמבר  31 במרס  31 

 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח  

     התחייבויות והון עצמי
     

     - התחייבויות שוטפות
 5,585 6,428  7,432  אחרים  זכאים ויתרות זכות

   36,000  התחייבות לתשלום דיבידנד 

  43,432  6,428  5,585 
    

    : שוטפותשאינן התחייבויות 
 21,910 27,379  23,165  הלוואה מבעל שליטה 

 117 117  210  התחייבות בגין חכירות 

 27,612 33,924  23,375  סך הכל התחייבויות 

    

 306,346 206,360  275,506  הון עצמי  

  342,313  240,284 333,958 

    

     
 
 

 

 

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

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ 

   1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ד’38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 המאוחדיםהתמציתיים הכספיים דוחות הכלולות בהכנסות והוצאות 

 
 
 

 
 חודשים שהסתיימו   3

 במרס  31-ב

שנה  
 שהסתיימה  

 בדצמבר  31-ב
 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח  

 
     הכנסות:

 1,126 263  297  הכנסות מדמי ניהול  
  22,365   רווח שנבע מאיבוד שליטה  

    רווח ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות בחברות 
 14,034   14,904  מוחזקות או איבוד שליטה בהן 

 4,057 650  9,946  רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, נטו 
    רווח משינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסים שאינם שוטפים  

 101,552 8,537   בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 5,731 848  1,363  מימון הכנסות 

  26,510  32,663 126,500 

    עלויות והוצאות: 
    הפסד ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות בחברות 

  1,699   מוחזקות  
    הפסד משינוי בשווי הוגן של  מכשירים פיננסים שאינם שוטפים  

   13,752  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 10,720 3,040  4,244  הוצאות הנהלה וכלליות 

   254  הוצאות אחרות 
 1,800 1,434  1,295  הוצאות מימון 

  19,545  6,173 12,520 

    

    של  ללא חלק החברה בתוצאות הפעילות  תקופהלרווח 
 113,980 26,490  6,965  חברות מוחזקות

    
 ( 4,953) (29,277) ( 9,591) חלק החברה בתוצאות הפעילות של חברות מוחזקות 

    

 109,027 ( 2,787) ( 2,626)   תקופהל (הפסדרווח )סך הכל  

    
     

 
 
 

 . אלה כספיים מנתוניםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד   המידע הנוסףביאורים וה
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 2 -)סיום( 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

   1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  ד’38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך(המאוחדים התמציתיים הכספיים דוחות ב הכלולותהכנסות והוצאות 

 
 

  
 חודשים שהסתיימו   3

 במרס  31-ב

שנה  
 שהסתיימה  

 בדצמבר  31-ב
  2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 א ל פ י   ש " ח   

 

     -כולל  (הפסדרווח )

 109,027 ( 2,787) ( 2,626)  לתקופה   (הפסדרווח )

     
     -  כולל אחר)הפסד(  רווח

     - סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או הפסד
 הכולל האחר של חברות מוחזקות, נטו  (הפסדרווח )חלק ב

  5,929 (14,824) (27,794) 

  תקופהכולל אחר ל (הפסדרווח )סך 
  5,929 (14,824) (27,794) 

   תקופהכולל ל (פסדהרווח )
  3,303 (17,611) 81,233 

     
     

 
 
 
 
 
 
 

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

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

   1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  ד’38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 המאוחדיםהתמציתיים הכספיים דוחות בהכלולים תזרימי מזומנים 

 

 
 חודשים שהסתיימו   3 

 במרס  31 -ב
שנה שהסתיימה  

 בדצמבר  31-ב

 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 א ל פ י   ש " ח  

    
    מזומנים מפעילות שוטפת:תזרימי  
 109,027 ( 2,787) ( 2,626) לשנה   )הפסד( רווח

    התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות  
 ( 118,827) 620  1,712  ראה להלן  שוטפת,

 ( 9,800) ( 2,167) ( 914) לפעילות שוטפת  מזומנים נטו ששימשו

    
    מפעילות השקעה:תזרימי מזומנים  

 (8)  (4) רכישת רכוש קבוע 
 ( 560)  (10,044) השקעות בחברות מוחזקות, כולל הלוואות המירות 

 414   מוחזקת   לחברה  שניתנה הלוואה פירעון
 12,186 1,543  73,500  תמורה ממימוש נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 203 203   בנקאיים, נטו פיקדונות בתאגידים 
 363   מוחזקות  בחברות השקעות   ממימוש תמורה

 2 2   ריבית שהתקבלה 

 12,600 1,748  63,452  שנבעו מפעילות השקעה   מזומנים נטו

    

    - תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 ( 256)  ( 380) עצמית  בהחזקה המוחזקות  החברה מניות רכישת

 ( 496) ( 141) ( 128) התחייבות בגין חכירות פירעון 

 (20)  (3) ששולמה  ריבית

 ( 772) ( 141) ( 511) ששימשו לפעילות מימון מזומנים נטו 

    
 2,028 ( 560) 62,027  במזומנים ושווי מזומנים (קיטוןגידול )

 9,200 9,200  10,413    תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
 הנובעים מהפרשי שער בגין יתרות מזומניםרווחים )הפסדים( 

 ( 815) 36  29  ושווי מזומנים  

 10,413 8,676  72,469  תקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר ה

    
    
    

 
 
 
 

 הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה. 
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 2 -)סיום( 

 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

   1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  ד’38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך(המאוחדים התמציתיים הכספיים דוחות הכלולים בתזרימי מזומנים 

 

 

 חודשים שהסתיימו   3
 במרס  31-ב

שהסתיימה  שנה  
 בדצמבר  31-ב

 2021 2020 2020 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

ח    " ש י  פ ל  א

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

 4,953 29,277  9,591  חברות מוחזקות, נטו  בתוצאות הפעולות של  החברה חלק
    ( ממימוש ומירידה בשיעור החזקה של השקעות בחברות  רווח) הפסד

 15,497 1,699  (14,904) כלולות, נטו 
 (22,365) (22,365)  רווח שנבע ממכירת השקעות ומאיבוד שליטה בחברת בת  

 ( 4,057) ( 650) ( 9,946) משינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, נטו הפסד 
    משינוי בשווי הוגן נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך   ממימוש והפסד )רווח(

 ( 108,718) ( 8,536) 13,752  רווח או הפסד 
 1,193 320  288  שירותים  ולנותני  לעובדים אופציות בהענקת ההטבה מרכיב

 528 144  133  פחת והפחתות  
 ( 657)  ( 156) הוצאות אחרות 

 ( 4,093) 628  372  מימון, נטו   )הוצאות( תהכנסו 

 (870 )  517 (117,719 ) 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים: 
 ( 787) ( 156) 724  בחייבים ויתרות חובה קיטון )גידול( 

 ( 321) 259  1,858  בזכאים ויתרות זכות  )קיטון( גידול 

  2,582  103 (1,108 ) 

  1,712  620 (118,827 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,   ד’38למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה ביאורים ומידע נוסף  

   1970 -התש"ל 

 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ד’38מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת ה -  1ביאור  
 : 1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 
 הגדרות א. 

 
 ביוטכנולוגיה בע"מ. תעשיות  כלל -"החברה" 

 
לתקנות ניירות ערך )דוחות    ד’ 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה    -"המידע הכספי הנפרד"  

 . 1970 –תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  
 

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

דוחות הביניים    - ולתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן    2020במרס    31
 התמציתיים המאוחדים(. 

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

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

 
יתרות,    -   "הכנסות והוצאות בינחברתיות", "תזרימי מזומנים בינחברתיים"   "יתרות בינחברתיות", 

אשר   בינחברתיות,  מעסקות  הנובעים  לעניין,  בהתאם  מזומנים,  ותזרימי  הוצאות,  או  הכנסות 
 בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. 

 
 להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  ב.

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

בדוח ביניים, בצירוף סקירת רואה החשבון המבקר, נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של  
לתקופת   בתקנה  התאגיד  כאמור  )להלן    'ג9הביניים,  תקופתיים  דוחות  (,  'ג9תקנה    -לתקנות 

 בשינויים המחויבים. 
 

בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים  
החודשים שהסתיימה באותו תאריך    3ולתקופה של    2021במרס    31המאוחדים של החברה ליום  

 וחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים(, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם.הד -)להלן  
החברה   של  הנפרד  הכספי  המידע  עם  ביחד  הנפרד  ביניים  הכספי  במידע  לעיין    31ליום  יש 

המידע    -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך )להלן    2020בדצמבר  
(, והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה  2020-הכספי הנפרד של החברה ל

ג' לתקנות דוחות תקופתיים, לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות,  9
עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר  ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר  

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

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד,  
ואשר פורטו    2020-בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה להינם עקביים עם אלו ששימשו  

ב' לדוחות הכספיים התמציתיים    3חדשים, כמפורט בביאור    IFRS, למעט יישום תקני  במסגרתו
 המאוחדים. 

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

ד’ לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

   1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 

ד’ לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   - 1ביאור 
 )המשך(: 1970  –התש"ל  ומיידיים(,

 
המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים  

( בכלל, והוראות תקן  IFRS  -תקני ה  - והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  
"דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט ואף אינו מהווה מידע כספי    -  27חשבונאות בינלאומי  

 "דיווח כספי לתקופות ביניים".    - 34פת ביניים שנערך לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספר לתקו
 

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

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

 בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד. 
 
 

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

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

 (:  מבוקר בלתי) 2021 במרס 31  ליום נכון   הוגן בשווי הנמדדים
 

 סך הכול   3רמה   1רמה   

 אלפי ש"ח  

    :נכסים
    השקעות בסעיף הכלולות  המירות הלוואות 

 47,543  47,543   והלוואות לחברות מוחזקות 
 7,793  7,793   מכשירים פיננסים נגזרים 

 83,105  26,028  57,077  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נכסים פיננסים 

 138,441  81,364  57,077  סה"כ נכסים 

    
 

, לא התבצעו העברות  2021  במרס  31החודשים שהסתיימה ביום    3התקופה של    במהלך
 . הרמותבין  כלשהן

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

 (:  מבוקר בלתי) 2020 במרס 31  ליום נכון   הוגן בשווי הנמדדים
 

 סך הכול   3רמה   1רמה   

 אלפי ש"ח  

    :נכסים
    בסעיף השקעות הכלולות  המירות הלוואות 

 44,519  44,519   והלוואות לחברות מוחזקות 
 10,120  10,120   מכשירים פיננסים נגזרים 

 33,099  25,169  7,930  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נכסים פיננסים 

 87,738  79,808  7,930  סה"כ נכסים 

    
 
 

, לא התבצעו העברות  2020במרס    31החודשים שהסתיימה ביום    3במהלך התקופה של  
    .3לבין רמה   1כלשהן בין רמה 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

ד’ לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

   1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 
 : )המשך( מכשירים פיננסים וסיכונים פיננסים  - 2ביאור 

 
  החברה   של   הפיננסיות   וההתחייבויות   הפיננסים  הנכסים  את  מציגה  שלהלן  הטבלה  (3

 (:  מבוקר) 2020  דצמבר 31  ליום נכון   הוגן בשווי הנמדדים
 

 סך הכול   3רמה   1רמה   

 אלפי ש"ח  

    נכסים
    בסעיף השקעות הכלולות  המירות הלוואות 

 44,257  44,257   והלוואות לחברות מוחזקות 
 14,184  14,184   מכשירים פיננסים נגזרים 

 147,409  106,735  40,674  הפסד בשווי הוגן דרך רווח או נכסים פיננסים 

 205,850  165,176  40,674  סה"כ נכסים 

 
  1, לא התבצעו העברות כלשהן בין רמה  2020בדצמבר    31במהלך השנה שהסתיימה ביום  

 . 3לבין רמה 
 

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

 

הלוואות  
לחברות  
 מוחזקות 

נכסים 
פיננסים 

בשווי הוגן 
דרך רווח או  

 הפסד

מכשירים  
פיננסים 
 סה"כ  נגזרים 

 אלפי ש"ח   

     נכסים:

 165,176  14,184  106,735  44,257  )מבוקר( 2021בינואר  1יתרה ליום 
 26,647  156  24,038  2,453  תוספות 
 ( 121,302) (16,493) ( 104,809)  גריעות 
 10,843  9,946  64  833  שהוכרו ברווח או הפסד רווחים 

 81,364  7,793  26,028  47,543  )בלתי מבוקר(  2021 במרס  31יתרה ליום 

     הפסד לתקופה שנכללו ברווח או רווחים סך 
 1,123  226  64  833  2021  במרס  31בגין נכסים המוחזקים ליום 

 
 

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

הלוואות המירות(  ו)כולל הלוואות  בדבר היקפי ההשקעות  בדבר עסקאות מהותיות ובאשר לפרטים  
הכספיים התמציתיים המאוחדים    לדוחות  11  עד  5  ביאוריםראה    -  ושיעורי ההחזקה בחברות מוחזקות

 . 2021במרס  31של החברה ליום  
 
 

 הון  - 4 ביאור
 

לדוחות הכספיים התמציתיים    4באשר לחלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניות החברה, ראה ביאור  
 . 2021במרס   31המאוחדים של החברה ליום 
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 כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

ד’ לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38ביאורים ומידע נוסף למידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

   1970 -ומיידיים(, התש"ל 

 
 מידע נוסף על עסקאות עם החברות המוחזקות –  5 ביאור

 
בצעה החברה עסקות עם חברות בנות.    2021במרס    31החודשים שהסתיימו ביום    3בתקופה של  
 עסקות עם חברות אלו בתקופה האמורה )לא מבוקר(:להלן סכומי ה

 
חודשים   3 

  31-שהסתיימו ב
 2021במרס  

 אלפי ש"ח  

  
 297  הכנסות מדמי ניהול 

  
 833  הכנסות מימון בגין הלוואות שניתנו 

  
 

 
 תום תקופת הדיווח אירועים לאחר    - 6 ביאור

 
לדוחות הכספיים התמציתיים    15ראה ביאור    -  תום תקופת הדיווח באשר לפרטים בדבר אירועים לאחר  

 . 2021במרס   31המאוחדים של החברה ליום 
 

 
 
 
 
 

 



2021 | Q1



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

   2021שנת של  הראשוןלרבעון   1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

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

 בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם: 

 ; עופר גונן, מנכ"ל .1

 ; , סמנכ"ל הכספיםאסף סגל .2

ונושא  בקרה פנימית על   הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי 

המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון  

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

הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד  

 ובמתכונת הקבועים בדין. 

רש לכלותו כאמור, נצבר ומועבר  הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נד

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. 

ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית    בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי

 או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

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

הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה    –)להלן    2020בדצמבר    31ביום  

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

   היא אפקטיבית. 2020בדצמבר  

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

 הפנימית האחרון. הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה 

למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס  

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



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

   2021שנת של  הראשוןלרבעון   1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 ( 1ג)ד()38הצהרת מנכ"ל לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים 

 לליהצהרת מנהל כ

 , מצהיר כי: עפר גונןאני, 

)להלן   2021 של שנת  הראשון רבעון ל"(  התאגיד"  – בע"מ )להלן כלל תעשיות ביוטכנולוגיה  בחנתי את הדוח הרבעוני של (1)

 "(; הדוחות"  -

הנחוץ כדי  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית   (2)

 שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב   (3)

 גיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התא

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי   (4)

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

ה )א(   והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  הדיווח  את  על  הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  מהותיות 

הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי  

 – באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן  

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים   )ב( 

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

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  (5)

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

,  2010-בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עהמתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן  

 -, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן בחברות המאוחדותו  מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר   )ב( 

 בלים; את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקו

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. 

 

   2021 במאי 20

          ________________________ 

 עפר גונן   

 מנכ"ל     

 

 

 



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

   2021שנת של  הראשוןלרבעון   1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

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

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת סמנכ"ל הכספים

 מצהיר כי: , אסף סגלאני, 

)להלן   2021של שנת  הראשון רבעון ל"(  התאגיד"  – בע"מ )להלן  כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בחנתי את הדוח הרבעוני של  (1)

 "(; הדוחות"  -

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

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

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב   (3)

 ומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המז

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי   (4)

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

המשמעותיי )א(   הליקויים  כל  הדיווח  את  על  הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  ם 

סביר   באופן  העלולים  בדוחות,  הכלול  האחר  הכספי  ולמידע  הכספיים  לדוחות  מתייחסת  שהיא  ככל  הגילוי  ועל  הכספי 

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

 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( 

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

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  (5)

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

,  2010-בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עהמתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן  

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

 –תקופת ההכנה של הדוחות; וכן  

מיועדים להבטיח באופן סביר  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, ה )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( 

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

 . הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

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

 

   2021 במאי 20

  ________________________ 

 אסף סגל              

  סמנכ"ל כספים                                         
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