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תיאור עסקי התאגיד
במסגרת תיאור עסקי התאגיד ,כלולות תחזיות ,הערכות ואומדנים ,אשר התממשותם אינה
וודאית ולא מצויות בשליטת החברה .לאור העובדה כי מדובר בחברה שלה החזקות בחברות
טכנולוגיות שונות )"חברות הפרוייקטים"( המצויות בשלבי פיתוח ומחקר של הרעיונות
העומדים בבסיסם ,לחברה אין מידת וודאות לגבי התממשות הציפיות והתממשות התחזיות
אודות הפיתוחים והטכנולוגיות העומדים ביסוד חברות הפרוייקטים .בין היתר ,התקדמות
המו"פ תלויה בקצב וגיוס המימון על ידי חברות הפרוייקטים.

.1
5.1.1

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

5.1
כללי

]א[ החברה נוסדה ביום  19בספטמבר 2005 ,על ידי הדסית שרותי מחקר רפואי
ופתוח בע"מ )"הדסית"(.
ביום  28.12.05פרסמה החברה תשקיף הצעה לציבור של מניותיה )החברה הונפקה
כחברת מו"פ ובכוונתה להמשיך ולעסוק במחקר ופיתוח בתחום הרפואי והביו-
טכנולוגי( .הדוח האמור היה ההצעה הראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור.
ממועד הדוח הראשון ועד למועד דוח זה ,פרסמה החברה הצעות נוספות לציבור וכן
ביצעה גיוסי הון במסגרת הנפקות פרטיות.
במסגרת סבב גיוס שנערך בחודש אוגוסט  ,2010גייסה החברה כ 11.325-אלפי ש"ח
)חתימת היתר בהצעה לציבור עמדה על כ .(143%-למועד הדוח יתרת המזומנים של
החברה עומדת על כ 8.8-מליון ש"ח.
]ב[ בסמוך למועד השלמת ההצעה הראשונה לציבור על-פי הדוח ,הועברו לחברה
מאת הדסית מלוא ההחזקות ב 9-חברות עתירות ידע הפועלות בתחום המחקר
והפיתוח הרפואי והביו-טכנולוגי )"חברות הפורטפוליו"( .פרט להעברת ההחזקות
כאמור לא הועברו זכויות או התקשרויות נוספות מהדסית לחברה .חלק מחברות
הפורטפוליו קשורות עם בעלת השליטה בחברה )הדסית( בהסכמים במסגרתם מבוצעים
ניסויים עבור ועל ידי החברה בבית החולים הדסה .להערכת החברה ,הסמיכות לבית
החולים הדסה עין כרם ,לחוקרי בית החולים ולמעבדות ולתשתית המחקרית הקיימת
בבית החולים ,מהווה תרומה מרכזית לפעילות חברות הפורטפוליו וקידומן ומצליחה
לבנות ערך משמעותי וייחודי בנוסף להשקעות בהון שמבצעת החברה בחברות
הפורטפוליו .ועדת הביקורת של החברה מצאה כי ההתקשרויות למתן שירותים
לחברות הפורטפוליו נעשים בתנאים לא פחות טובים מאלו המוצעים לחברות חיצוניות
ובלתי קשורות אחרות ובתנאים תחרותיים.
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אחת מחברות הפורטפוליו שהאחזקות בה הועברו לחברה בסמוך ולאחר השלמת
ההצעה לציבור על-פי הדוח ,הפטו ביוטק אינק") .הפטו"( ,התמזגה לתוך חברה בת של
חברת אורטק .החזקות החברה בהפטו הוחלפו בהחזקה פיננסית באורטק .בינואר 2008
שינתה אורטק את שמה ל .Forticell BioSceince Inc.לאחר שפורטיסל נכנסה ויצאה
בארה"ב מהליך להגנה מפני נושיה ) ,(Chapter 11נמחקה מלוא ההשקעה של החברה
בפורטיסל מספרי החברה.
בחודש יולי  2009הודיעה החברה על כך שחברת פורטפוליו נוספת בה יש לחברה
החזקות – ט.ק .סיגנל בע"מ – קיבלה החלטה על הפסקת פעילותה.
לאחר תאריך המאזן )בחודש ינואר  ,(2011חברת פורטפוליו נוספת בה לחברה יש
החזקות )קונג'וגייט בע"מ( קיבלה החלטה על הפסקת פעילותה ועל פירוקה.
בנוסף ,לחברה החזקות בחברה ציבורית הנסחרת בישראל )ביוליין אר אקס בע"מ(.
]ג[ נכון למועד הדוח מחזיקה החברה בהחזקות ב 7-חברות פורטפוליו פרטיות פעילות,
ובנוסף מחזיקה בהחזקות בשתי חברות ציבוריות )ביוליין אר אקס בע"מ שניירות ערך
שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,ופורטיסל – שמלוא השקעת
החברה בה נמחקו מספרי החברה(.
]ד[ למועד הדוח ,ארבע חברות בהן יש לחברה החזקות )ורטו ,אנלייבקס ,טרומבוטק
וביומרקר( החלו בשלב הניסויים הקליניים בבני אדם .טרומבוטק קיבלה אישור
לתחילת הניסויים המתקדמים יותר ) (Phase IIaומתכוונת להתחיל ניסוי קליני שני
בבני אדם במהלך הרבעון השני של שנת .2011
]ה[ החברות שבהן יש לחברה החזקות כמפורט בפרק זה ,הן חברות עתירות ידע
העוסקות במחקר ופיתוח בתחום הרפואי והביו-טכנולוגי .ברוב חברות הפורטפוליו
בסיס הידע הוא בחוקרים שעובדים או שעבדו במועד גילוי הידע בבתי החולים של
הסתדרות מדיצינית הדסה )"הדסה"( בירושלים .החברה תבחן השקעה והחזקה
בחברות ידע נוספות לפי קריטריון זה ולפי קריטריונים אחרים שנקבעו ויקבעו בעתיד
על ידי מועצת המנהלים של החברה .במקביל ,החברה בוחנת גם מוצרים וחברות אשר
מבוססות על קניין רוחני שהמקור לו איננו בבית החולים הדסה וחוקריו ,אך בשלב זה
הערכת החברה היא כי לאור היתרונות הגלומים בקרבה להדסה ולחוקריה )ובכלל זה
הערך המוסף המתקבל מבחינת פרוייקטים על ידי הדסה וחוקריה( ,ניסוי קליני או
שיתוף פעולה מחקרי או קליני יעשה עם הדסה וחוקריה כתנאי להשקעה מצד החברה.
החברה מבקשת להבהיר ,כי האמור איננו בגדר מדיניות מוחלטת ובהתאם לנסיבות
הענין דירקטוריון החברה ישקול כל מתכונת וצורת השקעה שתובא בפניו.
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הדסה היא מוסד רפואי בקנה מידה ובשיעור קומה בין-לאומי ,הממוקם בירושלים,
והכולל ,בין היתר ,שני בתי חולים אוניברסיטאיים בעין כרם ובהר הצופים ,חמישה בתי
ספר למקצועות הרפואה ,מרפאות חוץ ,מרכזי מחקר ועוד.
הדסה היא חברה מוגבלת בערבות שנוסדה בשנת  .1935ככזו אין לה הון מניות ובעלי
מניות .לפי חוק החברות יש לראות את החברים בה כבעלי מניות .החברים בהדסה הם
 (Hadassah Medical Relief Association Inc.) HMRAולפחות שבע בעלות תפקידים
ב(Hadassah, the Women`s Zionist Organizstion of America, Inc) HWZOA -
המתמנות מכוח תפקידן ) HMRA .(ex-officioו HWZOA-הן שתיהן חברות
אמריקאיות ללא כוונת רווח.
 HMRAו HWZOA-הן חברות קשורות  -חברי דירקטוריון  HWZOAמכוח תפקידם
הם החברים של ) HMRAכלומר ,דירקטוריון  HWZOAשקול לאסיפה הכללית של
 ;(HMRAהוועדה האקזקוטיבית של  HWZOAמשמשת כדירקטוריון של ;HMRA
ולשתי החברות אותם נושאי משרה.
מאז יסודה ,נהנתה הדסה מתרומות משמעותיות מ HMRA-מדי שנה ,הן לתקציב
השוטף והן לתקציב הפתוח.
מכוח סעיף  132לחוק הפטנטים ,התשכ"ז ,1967-ומכוח הסכמי ותנאי ההעסקה של
עובדי הדסה ,ובכלל זה טפסי הודעה על אמצאת שרות עליהם חותמים חוקרי הדסה,
המצאות שהתגלו במהלך ועקב עבודתו של עובד בהדסה שייכות להדסה .לצורך מסחור
ההמצאות בעלי פוטנציאל מסחרי ,מועברים אלו לטיפולה ולאחריותה של הדסית -
חברה המצויה בבעלותה המלאה של הדסה .בהתאם להסכם ניהול שנחתם בין החברה
לבין הדסית ואשר מפורט להלן בפרק זה ,מעניקה הדסית לחברה שירותי ניהול
)להסכם הניהול ראו סעיף  5.13לדוח(.
בדומה למנגנון הקיים במוסדות מדעיים נוספים ,הדסית היא חברת היישום של הדסה,
והיא שפועלת לצורך גיוס משאבים ומסחור הגילויים המדעיים שמקורם בחוקרים
העובדים בהדסה )על-פי רוב מדובר ברופאים ,שלצד עבודתם הרגילה עוסקים ,בין
היתר ,גם במחקרים רפואיים(.
כמו כן ,הדסית פועלת למסחור שירותים נוספים שמעניקה הדסה בתנאים מסחריים
כגון ייעוץ ע"י רופאים  /מומחים אחרים בהדסה ,ביצוע ניסויים קליניים בהדסה
במסגרת המרכז לניסויים קליניים ) (HCRCובמסגרות נוספות ,שימוש בתשתיות
המוסד )בתי חיות ,ייצור בתנאי  (GMPוכיוב'.
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הדסה המחתה להדסית את מלוא הזכויות הנתונות לה בפיתוחים נשוא חברות
הפורטפוליו .הזכויות בפיתוחים המדעיים שהועברו להדסית מהדסה הועברו לחברות
הפורטפוליו כמפורט בסעיף  5.3להלן.
לבד מהחזקות הדסית בחברות הפורטפוליו שהועברו לחברה ,להדסית החזקות
בחברות פורטפוליו נוספות ,ולחברה נמסר כי בכוונתה להמשיך ולפעול בתחום הרפואי
והביו-טכנולוגי .להדסית אין התחייבות כלפי החברה להעביר החזקות בחברות
פורטפוליו נוספות לחברה ,ובכלל זה חברות שעומדות במועד זה או אשר יעמדו בעתיד
בשני התנאים המצטברים שבעטיים נבחרו חברות הפורטפוליו שבהן הועברו ההחזקות
מהדסית לחברה .בנוסף ,אין להדסית התחייבות להעביר קניין רוחני נוסף לחברה ,וכפי
שנמסר לחברה בכוונתה של הדסית להמשיך ולפעול בתחום )ובכלל זה להקים חברות
נוספות או העברת ידע מחקרי בדרך של רישוי לחברות אחרות שלא דרך החברה( .כל
העברה של החזקות נוספות שיש להדסית לחברה או הענקת רישיון מהדסית לחברת
פורטפוליו המפורטת בדוח זה )או שתצורף לחברה לאחר מכן( ,תהיינה כפופות למשא
ומתן מסחרי-עסקי בין הצדדים ולקבלת כל האישורים הנדרשים בדין לשם כך.
מועצת המנהלים של החברה קבעה קריטריונים לביצוע השקעות בחברות חדשות
)חברות-מטרה( על ידי החברה .קריטריונים אלה מתבססים על מקור הקניין הרוחני
שפותח ,חוזקו של הקנין הרוחני שפותח ,מידת הזיקה של החברה להדסה,
האטרקטיביות המדעית של הטכנולוגיה ,שוק היעד של המוצר ,מידת הבשלות
המדעית/טכנולוגית של חברת הפורטפוליו ושיעור האחזקות המתוכנן על ידי החברה
בחברת המטרה בעקבות ביצוע ההשקעה.
]ו[ בכפוף לכך שחברות הפורטפוליו יוכלו לגייס את הסכומים הנדרשים להן לצורך
ביצוע שלבים מתקדמים בפיתוח מוצריהן ,תפעל החברה כך שחברות הפורטפוליו
יאמצו אסטרטגית  exitבסיום ניסוי קליני משמעותי ראשון בבני אדם .הכוונה היא
שבמהלך  Phase I/IIשל הניסויים הקליניים ותוך כדי הערכות לקראת ביצוע Phase II
של הניסויים הקליניים ,יקיימו חברות הפורטפוליו )כולן או מקצתן( מפגשים עם
גורמים הנחזים כמתאימים לצורך השקעה בהמשך תהליך הפיתוח ו/או שיתופי פעולה
אסטרטגיים ,ובעיקר חברות פארמה רב-לאומיות .למועד הדוח ,ורטו בע"מ ,אשר
השלימה ניסוי קליני  Phase I/IIשבוצע ב 12-חולות לופוס וטרומבטוק בע"מ,
שהשלימה ניסוי קליני  ,Phase Iהן חברות פורטפוליו שלגביהן מבקשת החברה ליישם
את האסטרטגיה האמורה .יודגש כי ניסוי קליני מסוג ) Phase I/IIבמידה ומצליח(
מוכיח את הבטיחות בשימוש במוצר שבפיתוח ) (Safetyוגם ממחיש כיוון ראשוני של
יעילות השימוש במוצר ).(Efficacy
כפי שהדבר נמסר לחברה ,בהתאם לניסיונה של הדסית בתחום הרלבנטי ,חברות
הפארמה הרב-לאומיות חוזרות ומדגישות במפגשים עמן ,כי הצגת נתוני ניסויים
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קליניים ) Phase I/IIדהיינו ,לפחות הצגת תוצאות  Safetyבבני אדם( היא שלב מיטבי
ליצירת שיתוף פעולה אסטרטגי בין חברת הפארמה וחברות הפיתוח.
במידה והתוצאות הנובעות מניסוי כאמור ממחישות גם יעילות ) ,(Efficacyהחברה
והמוצר אותו היא מפתחת הופכים ,להערכת החברה ,לאטרקטיביים עוד יותר לחברת
הפארמה )השותף הפוטנציאלי(.
]ז[ ממועד ייסודה של החברה ועד למועד דוח זה ,לא חילקה החברה דיבידנדים
לבעלי מניותיה .למועד הדוח לא קיימת יתרה ראויה לחלוקה ,אותה ניתן לחלק
כדיבידנד לבעלי המניות של החברה בהתאם להוראות הדין .יצוין ,כי בשנת  2010הציגה
החברה רווח הון משמעותי )כ 13-מיליון ש"ח( כתוצאה מעסקת השקעה של שותפים
באחת מחברות הפורטפוליו )פרוטאב בע"מ(.
5.1.2

הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע"מ
למועד הדוח ,הדסית היא בעלת השליטה בחברה ומחזיקה בכ 36%-מההון המונפק של
החברה )כ 37.17%-בדילול מלא(.
הדסית היא חברה פרטית שיוסדה בישראל ביום  7בדצמבר  1986על-ידי הדסה והיא
נמצאת בבעלותה המלאה.
כאמור ,תחום פעילותה של הדסית הוא קידום ומסחור של הקניין הרוחני ) Intellectual
 (Property - IPושל יכולות המחקר והפיתוח בתחום הרפואי והביו-טכנולוגי ,שמקורם,
במלואם או בחלקם ,בהדסה ובעובדיה )בעיקר הרופאים(.
מסחור הרעיונות המדעיים נעשה ,דרך כלל ,באמצעות מתן רישיונות לחברות פארמה
או לחברות טכנולוגיות או ביו-טכנולוגיות אחרות לעשות שימוש בידע ובקניין הרוחני
)רשיון( בתמורה לתשלומים מוסכמים )תמלוגים( ,או באמצעות הקמת חברה בת ,לה
ניתן רישיון שימוש בקניין הרוחני ואשר פועלת למסחור הגילויים המדעיים .הדסית
מעורבת בחברות אלה ע"י אחזקות במניותיהן ,השתתפות במועצות המנהלים,
השתתפות בבניית תכניות העבודה והתקציבים והשתתפות בתהליכי קבלת ההחלטות
הניהוליות בהן.
כמפורט להלן ,מרבית הרישיונות שניתנו לחברות הפורטפוליו הכלולות בדוח זה לעשות
שימוש בידע ובקניין הרוחני ,הם רישיונות בלעדיים ,לא מוגבלים בזמן ובמקום ,וניתן
לבטלם במקרים חריגים כדוגמת אירועי חדלות פירעון של אותה חברת פרוייקטים.
בהסכמי הרישיון נקבע ,כי להדסה ולהדסית נתונה הזכות )רישיון מחברת הפרוייקטים(
לעשות שימוש בקניין הרוחני שהועבר לחברת הפורטפוליו או שיפותח אצלה ,לצורך
טיפולים רפואיים בחולים בהדסה ,לצורך עשיית שימוש מחקרי לא מסחרי ולצורך
פרסומים מקצועיים )בכפוף להסדרים עם חברות הפורטפוליו בנוגע למתן הודעות
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מוקדמות ומתן אפשרות נאותה להסדיר רישום פטנטים על פרסומים העשויים לפגוע
באפשרות רישום שכזו( .ככלל ,תקופת ההגנה שניתנת לבעל פטנט בגין הפיתוח נשוא
הפטנט ,היא למשך  20שנה ממועד הגשת הבקשה הראשונה לאישור הפטנט.
לצורך מעקב ופיקוח של החברה על פעילות חברות הפורטפוליו ,אישרה החברה ביום 6
לינואר  2008התקשרות בהסכם לשכירת משרדים בפארק הביו-טכנולוגי שהקמתו
הושלמה בחודש אפריל  .2009משרדי החברה עברו לפארק הטכנולוגי במהלך חודש יוני
 2009וחמש מתוך חברות פורטפוליו העתיקו את פעילותן )משרדים ומעבדות( לפארק.
לאחר תאריך הדוח ,אחת מחברות הפורטפוליו )פרוטאב בע"מ( הודיעה לחברה כי היא
מנצלת את "חלון היציאה" הנתון לה בחוזה שכירות המשנה ,וכי בשל עלויות השכירות
בכוונתה לעזוב בחודש יוני 2011 ,את המושכר .בשלב זה מתנהל בין הצדדים משא ומתן
כדי לבחון את אפשרות הישארותה של פרוטאב במושכר עד להשלמת תקופת שכירות
כוללת של  5שנים.
כמו כן התקשרה החברה עם חברה חיצונית שתשכור חלקים לא מנוצלים משמושכר
של חברת אנלייבקס.
החברה סבורה כי הימצאותה בסמיכות פיזית לחברות הפורטפוליו עוזרת בפיקוח על
חברות הפורטפוליו וקידום פעילותן ,ועוזרת באופן משמעותי ליצירת מצע ומרקם
שיאפשר החלפת רעיונות ,פתרון בעיות ,מתן תשתית ראויה ומתקדמת לפעילויות
המחקר והפיתוח והושתת עזרה בפעילויות שונות של חברות הפורטפוליו ,באופן
שיאפשר להן להתמקד באופן המיטבי בפעילותן .היתרון לגודל והפיקוח הצמוד מאפשר
ניצול טוב יותר של המימון אותו מעבירה החברה לחברות הפורטפוליו.
להסכם הניהול שנחתם בין החברה לבין הדסית – ראו סעיף .5.13
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5.1.3

מבנה ההחזקות של הקבוצה
להלן פירוט החזקות החברה בחברות הפורטפוליו למועד הדוח:1

שם חברת
הפרוייקטים

שיעור החזקות
החברה למועד
הדוח

שיעור החזקות
החברה בדילול
מלא

סך הסכומים שווי חברת
הפורטפוליו
שהחברה
בספרי
העמידה
החברה
לטובת חברת
2
ליום
הפרוייקט
31.12.10
)ליום
31.12.10
)אלפי
(
הדוח
ולמועד
ש " ח(

זכות החברה
למינוי
דירקטורים
בחב'
הפרוייקטים

תחום
הפעילות של
חברת
הפורטפוליו
והשלב בו היא
נמצאת

)אלפי ש"ח(

א .חברות מאוחדות

כאהר מדיקל

76.05%

68.40%

8,200

1,274

ידי
על
מינוי
האסיפה הכללית של
כאהר .החברה היא
צד להסכם בעלי
מניות )ראו סעיף
.(5.3.5

סוג
פיתוח
חלבונים חדש,
טיפולים
למחלות אוטו-
אימוניות
וסרטן .השלמת
ניסויים בחיות,
ייצור החלבון
שבפיתוח לצורך
הניסוי הקליני
ופנייה לרשות
הרגולטורית.

)(534

ידי
על
מינוי
האסיפה הכללית של
3
אנלייבקס.
דירקטורים מכהנים
מטעם
שמונו
החברה.

טיפול
פיתוח
לטיפול
תאי
שתל
במחלת
מאחסן
כנגד
בהשתלות
ובמחלות
דלקתיות
ואוטו-
אימוניות.
ביצוע ניסויים
קליניים בבני
אדם בשלושה
מרכזים

) (2005בע"מ

אנלייבקס
בע"מ

91.99%

83.63%

8,668

 1להסבר אודות מקור הדילול של כל חברה בה קיים פער בין שיעור ההחזקות לבין שיעור ההחזקות בדילול מלא,
אנא ראו ההרחבה על כל אחת מחברות הפורטפוליובסעיף  5.3להלן .כמו כן להלוואות הניתנות להמרה למניות
בחברות הפורטפוליו– ראו סעיף  5.3להלן.
 2הן בהון מניות והן באמצעות הלוואות ניתנות להמרה.
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בישראל

ביומרקר בע"מ

87.49%

ורטו בע"מ

74.60%

91.77%

67.32%

4,130

224

ידי
על
מינוי
האסיפה הכללית.
שניים מבין שלושת
הדירקטורים
בביומרקר מכהנים
מטעם החברה.

לגילוי
ערכה
)שד
סרטן
ומעי( בבדיקות
ניסוי
דם.
מתקדם בחולים
ובריאים
לקראת הכנת
ערכה לניסוי רב
מרכזי.

2,917
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ידי
על
מינוי
האסיפה הכללית של
ורטו .כל עוד החברה
מחזיקה לפחות 2%
מההון המונפק של
ורטו – זכאית למנות
דירקטור אחד3 .
דירקטורים מכהנים
מטעם
שמונו
החברה.

פיתוח מכשירים
ותרופות לטיפול
במחלת הזאבת
האדמונית.
השלמת ניסוי
קליני בבני אדם
שלב .I

ב .חברות כלולות
סל קיור
נוירוסאיינסס
בע"מ

26.28%

24.54%

17,014

8,535

 7חברי דירקטוריון
מתוכם  2ממונים על
ידי החברה.

תאי
טיפול
במחלת AMD
)ניוון רשתית
תלוי-גיל( וכן
פרקינסון
ומחלות
נוירודגנרטיביו
ניסויים
ת.
חיות.
במודל
ייצור התאים
כבסיס לתרופה
שבפיתוח וקיום
עם
מגעים
רשויות
הרגולציה בארץ
ובחו"ל.

טרומבוטק
בע"מ

24.77%

23.43%

2,958

959

כל עוד החברה
מחזיקה לפחות 3%
מההון המונפק של
טרומבוטק – זכאית
דירקטור
למנות
אחד .למועד הדוח
מכהן דירקטור אחד
מטעם החברה ,מבין
דירקטורים
5

פיתוח תרופות
המיועדות
להמסת קרישי
דם
ואינדיקציות
נוספות ..הושלם
קליני
ניסוי
)בטיחות( ויש
הכנות לקראת
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פרוטאב בע"מ

69.79%

50.10%

10,368

12,198

נוסף

המכהנים
בטרומבוטק.

ניסוי
)יעילות(.

ידי
על
מינוי
האסיפה הכללית של
2
פרוטאב.
דירקטורים מכהנים
מטעם
שמונו
החברה.

תרופות לטיפול
בדלקת פרקים
שגרונית,
מעי
מחלות
דלקתיות
ומחלות אוטו-
אימוניות
נוספות .ייצור
והכנות לניסוי
קליני בבני אדם

ג .חברות אחרות
ביוליין אר.
אקס .בע"מ

סה"כ

0.25%

991

0.25%

54,305

מינוי על ידי האסיפה
הכללית של החברה.

של
פיתוח
תרופות למגוון
של מחלות החל
משלבי הפיתוח
המוקדמים ועד
לשלב הניסויים
הקליניים
המתקדמים.
חברה ציבורית
שמניותיה
נסחרות
בבורסה לניירות
ערך בתל אביב
בע"מ.

23,659

המשך שיעור ההחזקות הנוכחי של החברה בחברות הפורטפוליו מותנה בצרכים מימוניים,
באסטרטגית החברה ,וביכולת הכספית שתהיה לחברה ואשר תאפשר לה ,בכפוף לעקרונות
ההשקעות בחברות הפורטפוליו שפורטו בדוח זה ,להשתתף בסבבי השקעות בחברות
הפרוייקטים .לא מן הנמנע הוא ,כי בסבבי גיוסים נוספים לא יהיו בידי החברה את האמצעים
הנדרשים לצורך שימור שיעור החזקותיה הנוכחי בחברות הפורטפוליו )כולן או מקצתן( ,וכן
לא מן הנמנע כי בסבבים כאמור יוחלט על-ידי החברה כי לא יהיה זה נכון או כדאי להשתתף
בסבבים שכאלו.
למועד הדוח ,רב רובן של הזרמות הכספים המבוצעות על ידי החברה לחברות הפרוייקטים,
נעשה באמצעות מתן הלוואות הניתנות להמרה .החברה רואה בהלוואות אלו כמכשיר המאפשר
לחברות הפורטפוליו להמשיך בפעילותן ולהתקדם לקראת השגת יעדן כמפורט בסעיף 5.3
להלן ,תוך כדי הענקת מעמד של נושה מוגן לחברה ,עם היכולת להמיר את ההלוואה למניות
לכשחברת הפורטפוליו מבצעת גיוס הון חיצוני .יצויין ,כיע בסבבי השקעות בחברות פורטפוליו
בהן השתתפה החברה בשנת  2010בהם היו מעורבים שותפים חיצוניים בחברות פורטפוליו
)עסקאות השקעה בחברות פרוטאב וסלקיור( ,המירה החברה את ההלוואות ההמירות
שהעמידה לחברות הפורטפוליו לפי התנאים המופיעים בהסכמי ההלוואה ,למניות זהות לאלה
שקיבלו המשקיעים החיצוניים.
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חוקרי חברות הפורטפוליו של הדסה המפורטים בסעיף  ,5.3זכאים לחלק מסוים מהתקבולים
שיתקבלו אצל הדסית בגין מימושים של הדסית בהחזקותיה בחברה ובגין תקבולים שיתקבלו
אצל הדסית מדיבידנדים שישולמו לה מהחברה.
על-פי ההסכמים בין הדסית לחוקרים ,הדסית התחייבה כלפי החוקרים האמורים שלא למכור
יותר מ 60%-מהחזקותיה בחברה כפי שהיו לאחר השלמת ההצעה הראשונה לציבור על-פי
הדוח )לא כולל ההמרה הכפויה( .למועד הדוח לא מכרה הדסית מניות של החברה.

5.2

פעילות החברה  -השקעה בחברות עתירות ידע

5.2.1

כאמור ,החברה מחזיקה בהחזקות ב 7-חברות פעילות עתירות בידע בתחום הרפואי והביו-
טכנולוגי )לעיל ולהלן " -חברות הפרוייקטים"(.
במהלך שנת  2010חברת פורטפוליו אחת )שאינה כלולה ב 7-חברות שלחברה יש החזקות
בהן למועד דוח זה(– קונג'וגייט בע"מ קיבלה החלטה על הפסקת פעילותה.

5.2.2

ברצון החברה לבצע השקעות המשך בחברות הפורטפוליו או בחברות אחרות .ההשקעות
מבוצעות ,ותבוצענה ,לאחר משא ומתן מסחרי בין החברה לבין חברת הפורטפוליו בה היא
תבחר להשקיע .לצורך ביצוע השקעות כאמור נדרשת החברה למקורות כספיים .החברה
אינה ממונת בהלוואות מגורמים חיצוניים ,ועד כה כל המימון שעמד לרשותה התקבל מאת
בעלי מניותיה.
בביצוע השקעות דירקטוריון החברה יתייעץ עם הועדה המדעית המייעצת המפורטת להלן,
ויקבע  -על-פי שיקול דעתו הבלעדי  -את האופן ואת היקף ההשקעות של החברה בחברות
הפרוייקטים ,וכן יבחן אפשרות השקעה בחברות אחרות שלחברה אין החזקות בהן אך
פועלות בתחום הרפואי או הביו-טכנולוגי .כל השקעה תיבחן באופן פרטני ,תוך שקילת
מקסום התועלת הפוטנציאלית לחברה ותוך התייחסות לקריטריונים שנקבעו על ידי
מועצת המנהלים של החברה .תפקידה של הוועדה המדעית המייעצת הוא לייעץ לחברה.
בהתאם ,אין דירקטוריון החברה חייב לקבל את אישורה לצורך ביצוע השקעה או פעולה
כלשהי.

5.2.3

למועד הדוח ,הוועדה המדעית המייעצת ,אשר תפקידה לייעץ לדירקטוריון באשר
להשקעות מוצעות בחברות הפורטפוליו או להשקעות אחרות בחברות בתחום הרפואי או
הביו-טכנולוגי שהחברה שוקלת לבצע השקעות בהן ,מורכבת משלושת החברים הבאים )לא
נקבע על-ידי החברה מספר מינימלי או מקסימלי של חברים לועדה המייעצת ,אך החברה
מבקשת לפעול כך שבכל מועד מספר החברים בועדה המייעצת לא יפחת מ .(3-יצויין ,כי אף
אחד מהחברים האמורים להלן לא מכהן כדירקטור או כמנהל בהדסית )פרופ' רות ארנון
שימשה כדירקטורית בהדסה(:
]א[ פרופ' רות ארנון
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פרופ' רות ארנון היא חוקרת בכירה במכון ויצמן שברחובות בתחום מדעי החיים ובעיקר
בתחום האימונולוגיה .מזה למעלה משלושים שנה מכהנת פרופ' ארנון כפרופ' במכון ויצמן,
מהן כעשר שנים ) (1994-1984כראש המחלקה לאימונולוגיה .בשנים  1997-1995כיהנה
פרופ' ארנון כסגנית לנשיא המכון .נוסף לתפקידיה הבכירים במכון ויצמן ,מכהנת רות
ארנון במסגרת אגודות רבות ,ובהן ארגוני מדע מהחשובים בעולם ,האקדמיה למדעים של
מדינת ישראל וארגון הבריאות העולמי .בישראל כיהנה פרופ' ארנון גם כיועצת בכירה
לנשיא המדינה בתחום גיבוש אסטרטגיה לאומית ,וכנשיאת ארגון האקדמיות למדע של
יבשת אסיה.
פרופ' רות ארנון זכתה במספר פרסים יוקרתיים ובהם פרס וולף ,פרס רוטשילד והיא כלת
פרס ישראל להישגים במדעים.
בשנים האחרונות מכהנת פרופ' ארנון כחברה במספר דירקטוריונים בארץ ובעולם ,והיא גם
פעילה כיזמית של חברת סטארט-אפ בתחום מדעי החיים ,בעיקר בתחום פיתוח תרכיבי
חיסון .פרופ' ארנון מכהנת כדירקטורית בהדסה.
פרופ' ארנון היא שותפה לפיתוח הקופקסון ,שהוא תכשיר מוביל לטיפול בטרשת נפוצה.
]ב[ סטיב בריל
מייסד ומנכ"ל חברת בריל ושות' מסאן פרנסיסקו ,שתחום עיסוקה הוא מדעי החיים .מר
בריל וצוותו מתמקדים בהשקעות בהון סיכון ובמיפוי תעשיית הביוטכנולוגיה ומגמות
עתידיות בה.
מר בריל פועל רבות לסיוע לחברות בתחום מדעי החיים בשלבי התפתחותן השונים ,החל
מהשקת החברה דרך טיפוח צמיחה יציבה וכלה בסיוע לתכנון מהלכי מימוש .בשנת 2002
זכה מר בריל בתואר איש השנה בתחום החזון והיוזמה של השקעות בביו-טכנולוגיה על-ידי
הבטאון .Scientific American
מר בריל חבר במספר רב של דירקטוריונים של חברות ביו-טכנולוגיה ,שחלקן נסחרות
בבורסת נסדא"ק.
בין השאר ,משמש מר בריל גם כיועץ למספר ממשלות בהן ממשלת יפאן ,סינגפור ומלזיה
בתחום פיתוח עסקי בתעשיית מדעי החיים .כמו כן הוא משמש יועץ בכיר לחברות שונות
ובהן הדסית.
טרם הקמת בריל ושות' ,שימש מר בריל במשך  28שנים כראש האגף לייעוץ פיננסי ומקצועי
בתחום מדעי החיים של  ,E&Yוהוא בעל תואר בחשבונאות מאוניברסיטת ויסקונסין
שבמדיסון ,ויסקונסין.
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מעת לעת ,מתייעצת החברה עם יועצים נוספים המוזמנים לישיבות הועדה המדעית
המייעצת שלה ,כגון :מר ג'ונתן סילברסטיין ,שותף בקרן הון הסיכון  Orbimedמניו-יורק,
מר ג'ונתן פלמינג ,שותף בקרן הון הסיכון  Oxford Bioscienceמבוסטון ,ועו"ד שריל
רייסין – שותפה במשרד עוה"ד  Tory'sשפועל מניו-יורק וטורונטו.
]ג[ פרופ' טאק וו .מאק
פרופ' מאק הוא מומחה לאימונולוגיה ,חבר במחלקות לביופיסיקה רפואית ולאימונולוגיה
באוניברסיטת טורונטו בקנדה ,ומנהל את המכון למחקר רפואי מתקדם באוניברסיטה.
בשנים  2002-1993שימש גם כמנהל המייסד של מכון  Amgenבטורונטו.
בשנת  ,1984הציג פרופ' מאק פריצת דרך משמעותית בעולם המדעי ,עת עמד בראש צוות
חוקרים אשר היה הראשון לשבט את הגנים האנושיים לקולטן האנטיגן לתאי  .Tמחקר זה
היווה את הבסיס להבנת סיגנלים בתגובה חיסונית והוא צוטט בלמעלה מ 1,200-מחקרים
מדעיים .בנוסף ,פרסם פרופ' מאק כ 500-מאמרים מדעיים בנושאים שונים ,רבים מהם
בכתבי עת נבחרים ,בהם  ,Cell, Scienceו. Nature -
מחקרים אלו צוטטו בלמעלה מ 40,000-מאמרים מדעיים .משנת  2004החל מחקרו
להתמקד בסרטן השד ,ולשם כך הוא החל לנהל את המכון החדש לחקר סרטן השד
בטורונטו.
פרופ' מאק זכה בתארי דוקטור של כבוד בארה"ב ובאירופה ,הוא חבר בRoyal Society -
 ,Royal Society of London ,of Canadaוב , Order of Canada-ומשמש כחבר זר
באקדמיה הלאומית למדעים של ארה"ב .בנוסף ,הוענקו לו פרסים רבים ,בהם פרס
 E.W.R. Steacieמהוועדה הלאומית למדעים והנדסה באוטווה ,פרס  Ayerstמהאגודה
הקנדית

לביוכימיה,

פרס

Noble

Robert

מהאיגוד

הקנדי

לסרטן,

Gairdner Foundation International Award, Sloan Prize of the General Motors
 Cancer Foundation,ופרס  Novartisלאימונולוגיה.
לפרופ' מאק תארים בביוכימיה וביופיסיקה מאוניברסיטת וויסקונסין ,ודוקטור לביוכימיה
מאוניברסיטת אלברטה.
בנוסף ,קיימים שלושה חברים נוספים שהחברה מתייעצת איתם ,מפעם לפעם ובהתאם
לצורך ,כחלק מפעילות הועדה המייעצת של החברה (1) :ג'ונתן פלמינג – מייסד ושותף
בקרן הון הסיכון  Oxford BioScience Partnersשמשרדיה בבוסטון; ) (2ד"ר הווארד
פיליט – מנהל בכיר במכון לחקר הזקנה ע"ש לאודר הממוקם בניו-יורק; ) (3עו"ד שריל
רייסין – שותפה במשרד עוה"ד  Torys LLPשלו משרדים בניו-יורק וטורונטו.

5.3

חברות הפרוייקטים
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 5.3.1מטרת החברה ואחד היסודות האסטרטגיים לפעילותה הינה קידום חברות הפורטפוליו דרך
שלב הניסויים הפרה-קליניים אל הניסויים הקליניים והשלמתם:
ורטו בע"מ החלה בחודש מרץ  ,2007ב Phase I/II-של ניסוי קליני והשלימה אותו ברבעון
השני של  .2009אנלייבקס בע"מ אשר קיבלה אישור בחודש אפריל  2009מאת משרד
הבריאות להיכנס לשלב הניסויים הקליניים בבני אדם החלה בניסוי ברבעון השלישי של
 2009וצפויה לסיים אותו ברבעון השלישי של שנת  .2011טרומבוטק בע"מ קיבלה אישור
בחודש פברואר  2010לכניסה לשלב הניסויים הקליניים בבני אדם והשלימה את הניסוי
הקליני ) (Phase I – Safetyשנערך בביה"ח הדסה עין-כרם .טרומבוטק צפויה להיכנס לניסוי
נוסף ) (Phase IIa – Efficacyבארץ ובשני אתרים בחו"ל במהלך הרבעון השני .2011
ביומרקר מנסה את הסמן הדיאגנוסטי שלה על דגימות דם של חולות בסרטן השד – תהליך
המסווג כניסוי קליני ,מאז אוקטובר  .2009לאחר תאריך הדו"ח )ינואר  ,(2011קיבלה
ביומרקר אישור להיכנס לניסוי קליני נוסף )בדגימות דם לאיתור מוקדם של סרטן המעי
הגס( – ניסוי שהתחיל ברבעון הראשון של שנת 2011שמתחיל .יתר חברות הפורטפוליו
הכלולות בדוח זה מצויות בשלבים שונים הקודמים לשלב הניסויים הקליניים בבני אדם
)פרה-קליניים( 3 .חברות מרכזיות )פרוטאב ,סלקיור וכהאר( צופות כניסה לניסויים קליניים
במהלך  18החודשים הבאים.
להלן תיאור הפעילות של כל אחת מחברות הפורטפוליו )התיאור להלן אינו כולל תיאור של
חברת פורטיסל שמלוא ההשקעה בה נמחקה על ידי החברה; אינו כולל תיאור של הפעילות
שהיתה לחברת קונג'וגייט אשר החליטה על הפסקת פעילותה; ואינו כולל תיאור של עסקי
ופעילות ביוליין בה החזקות החברה הן קטנות ואשר דיווחיה ,כחברה ציבורית ,נמסרים
לציבור בישראל(.3
התיאורים המופיעים להלן אודות המועדים בהן צפויות חברות הפורטפוליו להתחיל בשלב
הניסויים הקליניים ולהגיש בקשות מתאימות לשם כך ,הינם מידע צופה פני עתיד ותחזיות
והערכות של החברה בלבד ,המבוססות על בדיקות שבוצעו מול חברות הפורטפוליו
והחוקרים הפועלים בחברות אלו .המדובר בתחזיות והערכות בלבד ,ואין כל וודאות כי
תתממשנה ,או לגבי המועד בו הן תמומשנה .קיום התחזיות וההערכות מותנה ,בין היתר,
בכך שהחברות ישלימו בהצלחה את הניסויים הפרה קליניים ,שיהיו בידיהן מקורות כספיים
מספיקים לשם כך ולצורך תחילת ביצוע הניסויים הקליניים וכי לא יוצגו בין לבין פיתוחים
טכנולוגיים אחרים שיכול ויבטלו או יעקרו את הצורך בפיתוחי מי מחברות הפרוייקטים.
.1.1.1

5.3.3

פרוטאב בע"מ )להלן " -פרוטאב"(

מיליון מונחים לסעיף זה

3

אלא אם צויין אחרת לגבי כל אחת מחברות הפרוייקטים ,המידע בנוגע להיקפי שווקים פוטנציאליים ותחרות
מקורו במידע פומבי שהחברה אספה.
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)חומרים( ביולוגיים ) -(biologicsמגוון רחב של תכשירים רפואיים כגון חיסונים ,דם
ומרכיבי דם ,אלרגנים ,תאים סומטיים ,ריפוי גנטי ,רקמות וחלבוני ריפוי מורכבים כמו
נוגדנים הנוצרים על ידי תהליך ביולוגי )שאיננו כימי(.
)טיפולים( אימונולוגי)ים( -טיפולים שמטרתם לדכא את פעילות היתר של מערכת החיסון
בגוף.
אנטיגן  -כל חומר זר ,שעם חדירתו לגוף האדם מעורר את מערכת החיסון לתגובה נגדו.
האנשה )של נוגדנים( ) -(Humanizationשינוי כימי שנועד להתאים את הנוגדן לשימוש
בבני אדם.
חיסון סביל  -סוג של חיסון שמושג על-ידי הזרקת נוגדנים מוכנים שנלקחו מאדם או מבעל
חיים שחוסן כבר נגד אנטיגן מסוים ועברו תהליכי ייצור כהכנה להזרקה.
חיסון פעיל  -סוג של חיסון שבו גורמים לגוף לייצר נוגדנים משלו על ידי הזרקת האנטיגן,
המעורר תגובת נגד של ייצור נוגדנים כנגדו בגוף האדם.
חלבון  -תרכובת אורגנית הבנויה משרשרת מקופלת של חומצות אמינו הקשורות ביניהן
בקשרים פפטידים .החלבונים הם בין התרכובות החשובות ביותר המרכיבות את
האורגניזם ,והם מצויים בכל תא חי.
חלבון ה - HSP-קבוצת חלבונים ייחודיים ,הנקראים חלבוני Heat Shock - HSP
מגנים על המבנה התלת-ממדי של החלבונים בתא ,ובכך מבטיחים את ִתפקודם
ִ ,Proteins
התקין בתנאי עקה )סטרס( .חלבוני  HSPאלה קיימים בתאים של כל האורגניזמים ,כולל
האדם.
מחלות אוטו-אימוניות ) -בלועזית :מחלה אוטואימונית=auto ,עצמי=immune ,חיסון(
מחלות המתאפיינות בכך שתאי מערכת החיסון מאבדים את הסבילות החיסונית ותוקפים
תאים ורקמות של הגוף עצמו.
מחלות מעי דלקתיות  -קבוצה של מחלות ומצבים דלקתיים של המעי הגס ולעתים גם של
המעי הדק.
מקטעים  -בהקשר זה הינם דטרמיננטה אנטיגנית )מכונה גם אפיטופ( .חלק ספציפי של
מולקולת האנטיגן המעורר תגובה חיסונית .אנטיגנים כוללים בדרך כלל אפיטופים רבים,
שכל אחד מעורר יצירת נוגדן  -או מפעיל לימפוציט  - Tמסוג אחר .מערכת החיסון מופעלת
על ידי המקטעים .הגוף מזהה אותם כלא-עצמיים )זרים( ,ותאים שונים המשתתפים
בתגובת מערכת החיסון מתחילים לפעול נגדם.
נוגדנים  -מולקולת חלבון השייכת למערכת החיסון .תפקיד הנוגדנים הוא להיקשר
לאנטיגנים  -מולקולות המצויות על-פני השטח של פתוגנים הפולשים לגוף והעלולים להזיק
לו .חיבור הנוגדן לאנטיגן מאפשר את חיסולו של הפולש במספר דרכים.
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נוגדן אנושי )מואנש( -נוגדן המבוסס על חלבון מלאכותי שהונדס בשיטות ביולוגיה
מולקולרית ממספר רצפי  DNAהשייכים לגנים המקודדים לחלבונים שונים ,שהונדס כך
שיתאים לשימוש בבני אדם.
נוגדן כימרי  -נוגדן המבוסס על חלבון מלאכותי שהונדס בשיטות ביולוגיה מולקולרית
ממספר רצפי  DNAהשייכים לגנים המקודדים לחלבונים שונים ,וייתכן אף שמקורם
ביצורים שונים .מקור השם בדמות ושמה "כימרה" מהמיתולוגיה היוונית ,המתוארת
כמורכבת מחלקי גוף של חיות שונות.
נוגדנים מונוקלונאליים )חד-שבטי(  -נוגדנים זהים כיוון שיוצרו על ידי אותו סוג של תאי
מערכת החיסון שמקורם בתא יחיד שיצר שבט )קלון( .ניתן ליצור באופן מלאכותי נוגדנים
חד שבטיים בעלי אפיניות )זיקה ,יכולת קשירה( לכל חומר כמעט .ברפואה משמשים
נוגדנים חד שבטיים למטרות דיאגנוסטיקה וריפוי.
סוכרת  -סוכרת היא מחלה מטבולית )הקשורה לחילוף חומרים( המתאפיינת בריכוז גבוה
של גלוקוז בדם ובשתן.
סוכרת מסוג ") 1סוכרת נעורים"(  -כ 10%-מחולי הסוכרת סובלים מסוג זה .עיקר
ההופעה היא בחולים מתחת לגיל  30בייחוד מיד לפני גיל בית-ספר ושוב בגיל ההתבגרות.
פסוריאזיס )ספחת(  -מחלת עור כרונית בה תאי העור מתחלפים בקצב מוגבר .המחלה
מתבטאת ברבדים עוריים ,לרוב בצבע אדום-סגול המכוסים קשקשת .המחלה מופיעה אצל
אחוז אחד עד שלושה אחוזים מן האוכלוסייה.
ציטוקינים  -חלבונים קטנים אשר מהווים את הבסיס לתקשורת בין תאי מערכת החיסון
ובין תאים השייכים לרקמות הגוף.
קולטן  -חלבון המצוי על קרום תא או בציטופלסמה ,ומגיב לליגנד  -מולקולה הנקשרת
אליו ומעוררת אותו לפעולה .ישנם כמה סוגים של קולטנים ,וביניהם קולטני מערכת
החיסון  -המגיבים לציטוקינים וכמוקינים.
 -Tumor Necrosis Factor) - TNF-Alphaגורם נמק אלפא( ציטוקינים המופרשים מתאי
דם לבנים .עיכוב בהפרשת החומרים האלה ,מאפשר ירידה בתהליך הדלקתי .ציטוקין זה
יודע להפעיל תאי דלקת שונים ומערכות מורכבות המצויות בתוכם ,כמו כן הוא יודע להפוך
תאים אלה לאלימים במיוחד .ציטוקין זה יודע לגייס תאי דלקת נוספים ולהביאם אל
איזור הדלקת ,כמו כן יודע הוא להפעיל תאים המביאים להמסת העצם התקינה ,דבר
העלול לפגוע בשלמותו של המפרק .שימוש בנוגדנים נגד  TNFהוא חלק מהתהליך הטיפולי
המוכר כיום בדלקת פרקים למיניה.
]א[ תיאור פעילותה של פרוטאב והטכנולוגיה המפותחת על ידה
פרוטאב היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל והחלה את פעילותה העסקית בחודש
אוגוסט.2005 ,
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פרוטאב מפתחת תרופות בגישה טיפולית חדשנית לטיפול בדלקת פרקים שגרונית
) ,(Rheumatoid Arthritisמחלות מעי דלקתיות )כולל מחלת קרוהן ודלקת כיבית של המעי
הגס( ומחלות אוטו-אימוניות נוספות .הפיתוח מתבסס על תגליות של פרופ' יעקב נפרסטק
מבית החולים הדסה עין-כרם.
דלקת פרקים שגרונית ומחלות נוספות הפוגעות במערכת החיסון הינן מחלות כרוניות
השייכות לקבוצת המחלות האוטו-אימוניות ,שבהן הגוף מפעיל את מערכת החיסון כנגד
עצמו .דלקת פרקים שגרונית ,למשל ,נוצרת כאשר המערכת החיסונית תוקפת את
המפרקים בגוף ,גורמת לדלקת והורסת את הרקמה הבריאה של המפרקים .בתהליך דלקתי
נורמלי ,יש צורך במאזן בין הסיגנלים המעודדים את התהליך הדלקתי )סיגנלים פרו-
דלקתיים( לבין הסיגנלים המדכאים את התהליך הדלקתי )סיגנלים אנטי-דלקתיים( .חוסר
איזון בין הסיגנלים הללו יכול להוביל לתהליך דלקתי בלתי נשלט והתפתחות המחלה.
פרוטאב מפתחת גישה טיפולית חדשנית המבוססת על עידוד הסיגנלים האנטי-דלקתיים.
נמצאה דרך לעיכוב לכאורה של המחלה ,שבמרכזה הגדלת הפרשת חומר הנקרא ציטוקין
 IL-10שהינו סיגנל אנטי-דלקתי .לפי התיאוריה של פרוטאב ,אין ייצור של נוגדנים כנגד
מקטעים יחידיים של חלבון ה – (Heat Shock Protein) HSPבחולי דלקת פרקים שגרונית
וכתוצאה מכך רמת ה IL-10 -נמוכה ונגרמת דלקת בלתי נשלטת המתפתחת למחלה אוטו-
אימונית.
החוקרים בפרוטאב הראו כי חיסון פעיל עם מקטע מה ,HSP-המכונה פפטיד ,(peptide 6) 6
וחיסון סביל עם נוגדנים כנגד פפטיד  ,6מדכאים דלקות מפרקים ומחלות מעי דלקתיות
במודלים של דלקות בבעלי חיים ,וכן מדכאים סוכרת במודל ניסיוני של סוכרת מסוג .1
בנוסף הראו החוקרים ,כי בדמם של חולים בדלקת פרקים שגרונית וסוכרת נעורים ,יש
רמה נמוכה של נוגדנים אלו .לאור ממצאי חוקרי פרוטאב ,פרוטאב מבקשת לעסוק בפיתוח
טיפולים אימונולוגיים המעודדים את הפרשת הסיגנל האנטי-דלקתי  IL-10ע"י פיתוח
נוגדנים מונוקלונאליים )חלבונים שמקורם במערכת החיסון שמסוגלים לגונן כנגד גוף זר
אחד באופן ספיציפי ביותר ,ואשר מופקים בתהליך תעשייתי( אנושיים כנגד פפטיד 6
לצורך פיתוח נוגדן מונוקלונאלי אנושי כנגד פפטיד  ,6יש צורך ב"תרגום" של הנוגדן ממבנה
על בסיס חיה למבנה אנושי המתאים לשימוש בבני אדם ,תהליך שנקרא Humanization
)"האנשה"( .תהליך ההאנשה הוא חלק מרכזי בהכנות פרוטאב לניסוי קליני בחולי דלקת
פרקים שגרונית עם המוצר המוביל שלה )הנוגדן המונוקלונאלי כנגד פפטיד .(6
בהתאם לכך פרוטאב התקשרה בהסכם לביצוע מחקר ופיתוח ,עם אפשרות לקבלת רישיון
עתידי ,עם חברה בריטית ) - (Antitope Limitedחברה מובילה העוסקת בביצוע האנשה של
נוגדנים באמצעות טכנולוגיה ייחודית המוגנת בפטנטים .בסוף שנת  ,2007הסתיים בהצלחה
השלב הראשון של תהליך ההאנשה והתקבל הנוגדן הכימרי )נוגדן מהונדס המורכב ברובו
ממקור אנושי אך עדיין מכיל גם אלמנטים ממקור עכברי(.

17

בתחילת  ,2008בוצעו בהצלחה ניסויים המוודאים כי הנוגדן הכימרי אכן משמר את תכונות
הנוגדן המקורי מבחינת יעילות הטיפול בדלקת מפרקים )שנבחנה במודל חיות( .הצלחת
הניסויים בנוגדן הכימרי היוותה בסיס להמשך ביצוע תהליך ההאנשה לקראת פיתוחו של
נוגדן שעבר תהליך האנשה מלא ,והוחלט להמשיך בתהליך ההאנשה של הנוגדן בהתאם
להסכם הנ"ל עם חברת אנטיטופ הבריטית .בהמשך השנה ,הושלם בהצלחה השלב הסופי
בתהליך ההאנשה ובדיקות יעילות הצביעו על כך שלאחר התהליך הנוגדן ה"אנושי" אכן
שומר על תכונותיו.
במהלך  ,2009פרוטאב הרחיבה את הבדיקות הפרה-קליניות בנוגדן ה"אנושי" ובחנה את
פעילות הנוגדן במודל חיה של מחלת מעי דלקתית .היות ומנגנון הפעולה של הנוגדן הינו
בעידוד סיגנלים אנטי-דלקתיים ,יש לנוגדן פוטנציאל כאמור לטיפול במגוון רחב של מחלות
אוטו-אימוניות .בדיקות יעילות ראשוניות הצביעו על כך שהנוגדן מדכא את המחלה בצורה
משמעותית ביותר ומפחית ספציפית את התהליך הדלקתי במעי .ממצאים אלה מרחיבים
את האפשרות לטיפול במגוון רחב של מחלות אוטואימוניות עם הנוגדן המוביל של
פרוטאב.
בנוסף לאמור לעיל ,במהלך  ,2009נבדקו לעומק תכונותיו של הנוגדן ה"אנושי" במודלים
שונים של דלקת מפרקים בחיות ובמודל חיה של מחלת מעי דלקתית ,במינונים ודרכי מתן
שונים .בדיקות אלה הינן צעד הכרחי בהכנת הנוגדן לייצור וטיפול בחולים בדלקת פרקים
ומחלות אוטואימוניות נוספות .הבדיקות האלו הראו תוצאות חיוביות והצביעו על יעילות
של הנוגדן בדיכוי מגוון מחלות דלקתיות .ממצאים אלה תומכים באפשרות לטיפול במגוון
רחב של מחלות אוטואימוניות עם הנוגדן המוביל של פרוטאב.
בסוף  ,2009פרוטאב החלה בפיתוח השלבים הראשונים של תהליכי הייצור של הנוגדן
ה"אנושי" בשיתוף עם חברת אנטיטופ )בריטניה( .לאור שיתוף הפעולה הפורה בין פרוטאב
ואנטיטופ בתהליכי ההאנשה של הנוגדן ,פרוטאב התקשרה עם אנטיטופ לפיתוח השלבים
הראשונים של ייצור הנוגדן ה"אנושי" לקראת הכנות לניסוי הקליני בבני אדם .תהליך זה
נמשך גם במהלך החציון הראשון של .2010
.2

במהלך הרבעון השני של  ,2010פרוטאב סיימה את עבודת פיתוח השלבים

הראשונים של תהליכי הייצור של הנוגדן המוביל שלה בשיתוף עם חברת אנטיטופ
)בריטניה( ,ובחרה ב Xcellerexבארה"ב להמשך ייצור הנוגדן ה"אנושי" לצורך שלב הניסוי
הטוקסיקולוגי והניסוי הקליני בבני אדם .פרוטאב גיבשה הסכם התקשרות )
 (Manufacturing Service Agreementעם  ,Xcellerexוהתחילה בפיתוח התהליכים
הנדרשים לגמלון ) (scale-upוייצור בעמידה בתנאי ייצור נאות ) (GMPעם חברת Xcellerex
 .עם כניסתה של פרוטאב לתהליכים מתקדמים של ייצור של הנוגדן לקראת ניסויים
טוקסיקולוגיים ,הגשות לרשויות הרגולטוריות והכנות לקראת תחילת הניסויים הקליניים
עם הנוגדן המוביל של פרוטאב וכדי להוביל את התהליכים האלו בפרוטאב ,פרוטאב גייסה
סמנכ"לית מחקר ופיתוח ,ד"ר דורית לנדשטיין ,עם ניסיון רב מהתעשייה במגוון תחומים,
כולל פיתוח תרופות מבוססת נוגדן ושיטות אנליטיות בתחום הנוגדנים.
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במהלך הרבעון השלישי של  ,2010פרוטאב המשיכה בפיתוח התהליכים הנדרשים לscale-
 upוייצור בעמידה בתנאי  GMPעם חברת ) Xcellerexבארה"ב( .בתקופה הזאת פרוטאב
ביצעה העברת טכנולוגיות ) (technology transferלחברת  Xcellerexובחרה את שורת
התאים והתנאים המתאימים לביטוי מרבי של הנוגדן התרפאותי.
ברבעונים השלישי והרביעי של  ,2010במקביל לכניסה של פרוטאב לתהליכים מתקדמים
של ייצור של הנוגדן ,פרוטאב נעזרה במומחים עולמיים )| (Key Opinion Leadersבארץ
ובחו"ל בתחום של פיתוח תרופות ביולוגיות לטיפול במחלות אוטואימוניות כדי לגבש
אסטרטגיה לניסויים הראשונים בבני אדם .תהליך זה נעשה לקראת ההגשות לרשויות
הרגולטוריות שיאפשרו תחילת הניסויים הקליניים עם הנוגדן המוביל של פרוטאב.
בנוסף לכך ,פרוטאב המשיכה במשך כל התקופה הזאת את המחקר בנושא פענוח מנגנון
הפעולה של הנוגדן המוביל של פרוטאב.
תחזיות והערכות לשנת  2011ושנת 2012
המידע להלן הוא מידע צופה פני עתיד ,שהתממשותו ,במלואו או בחלקו ,אינו וודאי,
ומותנה ,בין היתר ,בכך שתוצאות המחקר יתממשו ושיעמדו לפרוטאב מקורות המימון
הנדרשים לצורך ביצוע המחקר ,הפיתוח והניסויים בבני אדם בהתאם לתוכניותיה:
בכוונת פרוטאב להתחיל ניסוי ראשון ) (Phase I/IIעם נוגדני פפטיד  ,6בשלב ראשון
במתנדבים בריאים ובשלב שני בחולי דלקת פרקים שגרונית ומחלת מעי דלקתית במהלך
הרבעון הרביעי של שנת  .2011הניסויים האלו צפויים להימשך גם בשנת  .2012הדחייה
בתחזית פרוטאב לתחילת ביצוע הניסוי הקליני בבני אדם נובעת כתוצאה מעיכוב בהשגת
הסכם ההתקשרות עם  Xcellerexלפיתוח תהליכי ייצור ,גמלון וייצור בתנאי ,GMP
ומהתארכות בשלב ההכנות והגמלון של תהליך הייצור עצמו .פרוטאב מתעתדת להגיש
בקשה לוועדת הלסינקי הרלבנטית לאישור הניסוי הקליני ,לאחר סיום הניסויים
הטוקסיקולוגים ,ברבעון השלישי ב .42011-בנוסף לכך ,פרוטאב מתעתדת לפנות בבקשה
לקיום פגישה מקדמית ) (Pre-INDעם ה FDA-במהלך הרבעון השלישי-רביעי של שנת
.2011
]ב[ שוק רלבנטי פוטנציאלי ותחרות
להערכת החברה ,הטיפול בדלקת פרקים שגרונית היה ונותר אחד התחומים הרווחיים
ביותר בתעשיית התרופות .דלקת פרקים שגרונית ומחלות אחרות הקשורות אליה עולות
לכלכלת ארה"ב ,לפי הערכות ופרסומים שונים ,יותר מ 65-מיליארד דולר מדי שנה,
בהוצאות ישירות ועקיפות.

 4העיכוב המסוים בתחזית המועד לתחילת ניסויים קליניים ,נובע כתוצאה מהתמקדות בפיתוח הנוגדן המונוקלונאלי
שלהערכת פרוטאב הוא בעל פוטנציאל עסקי רב יותר ,אך כרוך בתהליכי מחקר ופיתוח מורכבים הכוללים עבודה
מול קבלני משנה בחו"ל למגוון שלבים לרבות הייצור הנדרש לקראת כניסה לשלב הניסויים הקליניים בבני אדם.
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מחלת דלקת פרקים שגרונית היא נפוצה ביותר ומשפיעה על כ 1%-מכלל האוכלוסייה
בעולם .בהתאם לספרות ,מכירות הטיפולים בדלקת פרקים שגרונית בשוק העולמי הגיעה
לכ 35-מיליארד דולר בשנת  .2008להערכת פרוטאב היקף השוק מצוי רק במגמת עלייה,
ומגמת הצמיחה צפויה להמשיך בשיעור של  14%לשנה בשנים הקרובות.5
החומרים האנטי/פרו דלקתיים המעכבים יצירת (Tumor Necrosis Factor) TNF-alpha
הם בעלי ביקוש רב ,והם כוללים את הנוגדנים המונוקלונאליים )שמות היצרנים
בסוגריים( (Centocor) Remicade :עם מכירות בסך  6.5מיליארד דולר בשנת ,2008
 (Abbott) Humiraעם מכירות בסך  4.5מיליארד דולר בשנת  2008וקולטן ה TNF-המסיס
 (Amgen) Enbrelעם מכירות בסך  7.4מיליארד דולר בשנת  .2008בנוסף לתרופות הללו,
נוספו לשוק בשנת  2006שתי תרופות נוספות  (Bristol-Myers Squibb) Orencia -עם
מכירות בסך  0.44מיליארד דולר בשנת  2008ו (Roche) MabThera/Rituxan-עם מכירות
בסך  5.6מיליארד דולר בשנת  .2008למיטב ידיעת פרוטאב ,במהלך שנת  2009התקבל
אישור לשיווק בארה"ב של תרופות חדשות המיועדות לעיכוב Cimzia ,TNF-alpha
) (USB/Celltechו (Centocor Ortho Biotech) Simponi -ואישור לשיווק בארה"ב של
נוגדן מונוקלונאלי כנגד  ,Actemra (Roche) ,(Interleukin-6) IL-6בינואר 2010
להערכת החברה ,ערך השוק הפוטנציאלי לחומרים פרו/אנטי דלקתיים ,כגון anti-peptide-
) 6 monoclonal antibodyנוגדן כנגד חלק מהחלבון ה ,HSP-ואשר בו בכוונת פרוטאב
להתחיל בניסוי קליני ראשוני כאמור לעיל( דומה בגודלו ,בין שמשתמשים בו כחומר יחיד
ובין שמשתמשים בו כמסייע לחומר אנטי/פרו דלקתי אחר.
בקרב יתר החומרים הביולוגיים לטיפול בדלקת פרקים שגרונית הנמצאים בשלבי מחקרים
קליניים ,למשל )שמות היצרנים בסוגריים(HuMax ;AMG108 (Amgen, MedImmune) : 6
);Eculizumab (Alexion Pharamceuticals) ;Ocrelizumab (Roche) ;CD20 (Genmab
)LymphoStat-B™ (Human ;BMS-561392 (Bristol-Myers Squibb) ;Denosumab (Amgen
) Genome Sciences/GSKו ,VX702 (Vertex)-לא ידוע לחברה על מוצרים המתחרים בפרוטאב
כחומר פרו/אנטי דלקתי מבוסס .(Heat shock protein) HSP
בדומה לדלקת פרקים שגרונית ,גם מחלות מעי דלקתית ) (IBDופסוריאזיס )ספחת( הן
מחלות אוטואימוניות נפוצות שהינן בעלות פוטנציאל שיווקי לפרוטאב .7ב 2006-יותר
ממיליון איש בארה"ב הושפעו ממחלות מעי דלקתיות .באותה שנה ,כ 7.8 -מיליון איש
הושפעו בפסוריאזיס בצפון אמריקה בלבד .שווי השוק העולמי לתרופות עבור  IBDהיה 2.7
5מידע לגבי גודל השוק ומגמת העלייה של השוק נכללו במחקר שוקIXIS Securities Sector Report, April 2006. :
6המידע לגבי מוצרים בפיתוח נלקח ממחקר בשם Rheumatoid Arthritis Therapeutics: Market Trends and R&D
 Insightsשהתפרסם בספטמבר  2006ע"י .Arrowhead Publishers
 7המידע לגבי מחלות מעי דלקתית ) (IBDופסוריאזיס )ספחת( נלקח מ Commercial and Pipeline Insight:
) Psoriasis- Anti-TNF’s lead another indication (December 2006ו Commercial and Pipeline Insight: -
Inflammatory Bowel Disease Competition increases for the biologics (November 2006).
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מיליארד דולר בשנת  ,82007ושווי השוק של תרופות לפסוריאסיס היה כ 2-מיליארד דולר
בשנת  .2005בנוסף ,החומרים האנטי/פרו דלקתיים המעכבים יצירת  TNF-alphaנכנסו
לשווקי המחלות הללו ושוויים בשוק עולה בהתמדה.
]ג[ הון אנושי
פרוטאב מבוססת על מחקרו של פרופ' יעקב נפרסטק מבית החולים הדסה עין כרם.
לפרוטאב קיימת תלות בהמשך מעורבותו של פרופ' נפרסטק וצוותו בשלבים המוקדמים של
המשך המחקר והפיתוח.
הגב' שירה יאיר משמשת כמנהלת הכללית של פרוטאב .בנוסף ,במהלך שנת  2010פרוטאב
הרחיבה את צוות המחקר וגייסה סמנכ"לית מחקר ופיתוח עם ניסיון רב מהתעשייה במגוון
תחומים ,כולל פיתוח תרופות מבוססת נוגדן ושיטות אנליטיות בתחום הנוגדנים.
בנוסף לחוקרת בכירה שגויסה בעבר ושתפקידה להמשיך ולחקור את מנגנון הפעולה ,גויס
עוזר מחקר שעוסק בפיתוח שיטות אנליטיות הנדרשות לבחון אצוות שונות של הנוגדן
התראפואתי בתהליך הייצור .חוקר זה עובד במעבדות של פרוטאב במתחם הפארק הביו-
טכנולוגי בהדסה עין-כרם.
]ד[ זכות למנות דירקטורים ,הלוואות המירות והון המניות של פרוטאב
בהתאם לתקנונה של פרוטאב ,הדירקטורים בפרוטאב ממונים על-ידי האסיפה הכללית
שלה .למועד הדוח ,מכהנים שישה דירקטורים בפרוטאב ,כאשר שלושה מהם מכהנים
מטעם החברה.
ביום  12באפריל  2010התקשרה פרוטאב בהסכם להנפקת מניות למשקיעים חדשים )קרן
פונטיפקס וחברת כלל ביו-טכנולוגיה( וקיימים .במסגרת סבב ההשקעה בו השתתפה
החברה המירה החברה הלוואות המירות שהעמידה לפרוטאב .לאחר קיום התנאים
המתלים שנקבעו בהסכם בוצעה ההנפקה כדלהלן:
המשקיעים הזרימו לפרוטאב  4מיליוני דולר .בתמורה ,הקצתה פרוטאב למשקיעים
 111,111מניות מועדפות  ₪ 0.01 Aע.נ .כל אחת ,בהתאם ליחס ההשקעה של כל משקיע
מהתמורה.
כמו כן ,ניתנו למשקיעים  88,888אופציות לרכישת מניות מועדפות  ,Aהניתנות למימוש
למשך  3שנים או עד לקיומם של תנאים מסוימים ,כמוקדם ,בתוספת מימוש של  45דולר
לאופציה .למשקיעים החדשים שהשתתפו בסבב ההשקעה הוקצו בנוסף  12,858אופציות
למניות רגילות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת.
החברה המירה במסגרת ההשקעה את כל הלוואותיה ההמירות לפרוטאב ,כולל ריבית
שנצברה בגין ההלוואות.
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במסגרת ההסכם נערך עדכון של תקנון פרוטאב .בעדכון נקבע ,בין היתר ,כי לצורך פעולות
מסויימות ,המנויות בתקנון ,נדרשת הסכמת כל בעלי המניות המועדפות  Aהמחזיקים מעל
 7.5%מהון המניות של פרוטאב ,לאחר הנפקת המניות.

]ה[ פטנטים ,קניין רוחני ועלות פיתוח הקניין הרוחני
הקניין הרוחני המרכזי של פרוטאב ,הוא על מבנה הנוגדן המונוקלונאלי ה"אנושי" .במהלך
הרבעון השלישי של  ,2009פרוטאב הגישה בקשת פטנט חדשה המגנה על הנוגדן המוביל
שלה ,הנודגן המונוקלונאלי שעבר תהליך האנשה ) (humanizationונמצא בקדמת מאמצי
הפיתוח של פרוטאב .הבקשה מיועדת להגן על הרצפים השונים של הנוגדן ה"אנושי" ועל
השימוש בהם בטיפול בחולים במחלות אוטו-אימוניות בכלל ובטיפול בחולי דלקת פרקים
שגרונית ומחלות מעי דלקתיות בפרט .להערכת פרוטאב ,בקשה זו מחזקת ומרחיבה את
הקניין הרוחני של פרוטאב ומגנה על המוצר אשר ייבחן בניסויים בבני אדם למטרות
מסחריות .במהלך הרבעון השלישי של  ,2010פרוטאב הגישה את בקשת ה PCT -של הפטנט
הנ"ל.
לפרוטאב רישיון בלעדי לשימוש בפטנטים ובבקשות פטנטים המצויים בבעלות הדסית ,על
פפטידים לטיפול במחלות אוטואימוניות .רישיון בלעדי זה הוא על קבוצה של פטנטים
ובקשות פטנטים בתחום רצפי חומצות אמינו חדשניים ,נוגדניהם והשימוש בהם .קבוצת
הפטנטים והבקשות לפטנטים מגנה הן על מקטעי חלבון חדשניים ,הן על נוגדנים כנגדם והן
על השימוש בכל אלו בטיפול בחולי מחלות אוטואימוניות בכלל ובטיפול בחולי דלקת
פרקים שגרונית בפרט.
לפרוטאב רישיון על תשעה עשר פטנטים ,שהבקשות בגינן הוגשו בשנת  ,1999ושהתקבלו
בארה"ב ,באוסטרליה ,בישראל ,בקנדה ובאירופה )אוסטריה; בלגיה; שוויץ; גרמניה;
ספרד; צרפת; בריטניה; אירלנד; איטליה; הולנד; שוודיה; דנמרק ופינלנד( ושלוש בקשות
פטנטים בארה"ב ,יפן וישראל )חלק מהבקשות הוגשו בשנת  ,1999וחלקן הוגשו בשנת 2008
(.
במסגרת המשך עבודת המחקר והפיתוח ,פרוטאב התקדמה במידה רבה בתחום הבנת
מנגנון הפעולה של הנוגדן כנגד פפטיד  6בעליית הסיגנל האנטי-דלקתי .IL-10 ,בעקבות כך,
פרוטאב הגישה בקשת פטנט חדשה במהלך חודש אוגוסט  ,2007הכולל מימדים של המנגנון
פעולה ואלמנט חדשני בגן של  ,IL-10דבר המחזק את הקניין הרוחני של פרוטאב .בהמשך
לכך ,פרוטאב הגישה בקשת  PCTבחודש אוגוסט  .2008בנוסף ,פרוטאב הגישה בקשת
פטנט חדשה ) (US Provisionalברבעון הראשון של  ,2009המגנה על חלבון המטרה של
הנוגדן המוביל של פרוטאב ,ובהמשך הגישה בקשת  PCTבנושא במהלך חודש מרץ .2010
חלק מעלות מימון המחקר שבוצע בתקופה הראשונה בפרוטאב ,מומן על-ידי עמותה
העוסקת בקידום מחקר מדעי-שימושי בישראל )להלן " -העמותה"( .העמותה העמידה
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לטובת פרוטאב ,במסגרת הדסית ,לצורך מימון המחקר והפיתוח סך של  550,000דולר,
וזאת רק אחרי שועדת בחינה של העמותה מצאה את הצעת המחקר העומדת ביסוד
פרוטאב כראויה לתמיכה כספית .בהתאם לתנאי העמדת הכספים על-ידי העמותה סוכם,
כי אם כתוצאה מהמחקר בפרוטאב תיווצר להדסה או להדסית זכות כספית תחולק אותה
זכות בין הדסה והדסית לבין העמותה כדלקמן :מכל כסף ראשון שיתקבל מפרוטאב אצלן,
 50%יועברו לעמותה ,וזאת עד לגובה של פי עשרה מגובה המענק שניתן על-ידי העמותה
למחקר ממנו נבעה אותה זכות כספית .למיטב הבנת החברה ,סכומים כאמור יוכלו
להתקבל אצל הדסית )ובהמשך אצל הדסה( רק בגין דיבידנדים שיחולקו על-ידי החברה.
פרוטאב הגישה וקיבלה אישור ביום  4.9.07למענק תמיכה בפעילות המחקר והפיתוח שלה
ממשרד המדען הראשי במשרד התמ"ת .המענק כולל אישור השתתפות של  60%על תקציב
מו"פ של  1מיליון ש"ח בגין הוצאות בארץ ,ובנוסף אישור השתתפות של  30%על תקציב
דומה בגין הוצאות בגין קבלני משנה בחו"ל .מענקים אלה נקבעו לתקופה של חודשים -6.07
.5.08
פרוטאב הגישה וקיבלה אישור ביום  25.11.08למענק המשך תמיכה בפעילות המחקר
והפיתוח שלה ממשרד המדען הראשי במשרד התמ"ת .המענק כולל אישור השתתפות של
 60%על תקציב מו"פ של  1.9מיליון ש"ח בגין הוצאות בארץ ,ובנוסף אישור השתתפות של
 30%על תקציב מו"פ של  2.6מיליון ש"ח בגין הוצאות בגין קבלני משנה בחו"ל .מענקים
אלה נקבעו לתקופה של חודשים  .5.09-6.08במהלך הרבעון השני של  ,2009פרוטאב הגישה
וקיבלה אישור להארכת תקופת המענק האמור עד לסוף חודש אוקטובר  .2009המענק,
לאחר שינויים והארכה ,כולל אישור השתתפות של  60%על תקציב מו"פ של כ 2.4-מיליון
ש"ח בגין הוצאות שיוצאו בישראל ,ובנוסף כולל אישור השתתפות של  30%על תקציב מו"פ
בסך של כ 1.3-מיליון ש"ח בגין הוצאות בגין קבלני משנה בחו"ל.
פרוטאב הגישה וקיבלה אישור בחודש מאי  2010למענק המשך תמיכה בפעילות המחקר
והפיתוח שלה ממשרד המדען הראשי במשרד התמ"ת .מענק ההמשך מהמדען הראשי הוא
לפי תקציב של כ 4.7-מיליון ש"ח ושיעור מענק משוקלל של  50%בנושא פיתוח של נוגדן
מונוקלונאלי ,פרוקסימאב ,לטיפול בדלקת פרקים שגרונית ומחלות מעי דלקתיות .בחודש
דצמבר  2010הוארך תקופת המענק בארבעה חדשים עד לסוף פברואר  .2011להערכת
הנהלת פרוטאב ,פרוטאב תנצל כ 90% -מהתקציב הנ"ל ,ובהתאם לכך כ 90% -מסך סכום
המענק יתקבל בפרוטאב בעבור ביצוע תוכנית זו.
במהלך שנת  ,2007פרוטאב התקשרה עם הדסית בשני הסכמים :הסכם שרות )ביצוע מחקר
ופיתוח במוצר המוביל של פרוטאב לרבות ניסויים נוספים בחיות והכנות לניסוי קליני(
והסכם ייעוץ מול פרופ' יעקב נפרסטק .באוגוסט  2008הוארכו שני החוזים עד לסוף מאי
 ,2009ולאחר מכן הוארכו יחד עם תקופות הפיתוח על פי אישורי המדען הראשי ,עד לחודש
פברואר  .2011בגין ההסכם עם הדסית שילמה פרוטאב להדסית סך כולל של  581,884ש"ח
במהלך שנת  ;2007סך כולל של  841,936ש"ח במהלך שנת  ;2008סך כולל של 1,098,082
ש"ח במהלך שנת  ;2009וסך כולל של  924,674במהלך שנת .2010
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במהלך חודש יוני  ,2009פרוטאב העבירה את משרדיה לשטח החברה במתחם הפארק הביו-
טכנולוגי בהדסה עין-כרם בהתאם לחוזה שכירות משנה שנחתם בין פרוטאב לבין החברה.
שטח פרוטאב כולל בתוכו תשתית רחבה למעבדות .המעבדות של פרוטאב במתחם הפארק
הביו-טכנולוגי הופעלו ברבעון האחרון של  2010לאחר גיוסו של עוזר מחקר שעוסק בפיתוח
שיטות אנליטיות בפיקוחה הישיר של הסמנכ"לית מו"פ.
במהלך חודש יולי  ,2010התקשרה פרוטאב עם הקבלן המשנה  Xcellerexלצורך ייצור
הנוגדן המונוקלונאלי של פרוטאב .סך ההתקשרות נעה בסכום שבין  1.3ל 1.8-מיליון דולר
על פני תקופה של עד שלוש שנים.
פרוטאב ממשיכה לנהל מגעים עסקיים עם מגוון קרנות הון סיכון לצורך ביצוע השקעה
בפרוטאב שתאפשר לה לבצע את הניסויים הקליניים.

]ו[ השקעות במו"פ במהלך שלוש השנים האחרונות ) (2010-2008הושקעו במחקר ופיתוח
בפרוטאב סך כולל של  10,205אלפי ש"ח ,לפי הפירוט הבא )באלפי ש"ח(:
2008

2009

2010

סה"כ

תקופה

השקעה במו"פ לפני 2,370
מדען
השתתפות
שבוצעה בפרוטאב

2,388

5,497

10,205

השתתפות )(901

)(376

)(1,637

)(2,864

1,469

2,012

3,860

7,341

בניכוי
מדען ,נטו

השקעה במו"פ ,נטו

 5.3.4אנלייבקס בע"מ )להלן – "אנלייבקס"(
מיליון מונחים לסעיף זה
דלקת  -דלקת היא פעולת נגד של מערכת החיסון כנגד פציעות ,גירויים מסוימים וכנגד
גורמים מזהמים שפלשו לגוף האדם או בעל החיים.
לוקמיה )סרטן הדם(  -מחלה קשה הגורמת להיווצרות לא תקינה ומוגברת של תאי דם
במח העצם .תחילה מתנהגים התאים בצורה כמעט רגילה ,אך עם הזמן דוחקים את תאי
הדם הלבנים ,האדומים וטסיות הדם .הסרטן מתחלק לשני סוגים :לוקמיה כרונית
ולוקמיה חריפה )אקוטית(.
אפופטוזיס ) - (Apoptosisמוות מכוון של תאים .בניגוד לנקרוזה  -מוות טראומטי של
תאים בעקבות זיהום או פציעה  -הרי שתהליך האפופטוזה הוא מדורג ,מסודר ועקבי.
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מחלה אוטואימונית  -מחלת חיסון עצמי מתאפיינת בכך שתאי מערכת החיסון מאבדים
את הסבילות החיסונית ותוקפים תאים ורקמות של הגוף עצמו .ביטוי אופייני למחלות
אלה הוא מוות של תאים והרס של רקמות בגוף המתרחשים באזור כלשהו בגוף ללא סיבה
ברורה .דוגמאות למחלות :טרשת נפוצה ודלקת פרקים.
מחלות המטופואטיות – מחלות המאופיינות בפגם במערכת הייצור של מרכיבי הדם.
סבילות חיסונית  -מערכת החיסון מסוגלת להבחין בין "עצמי" ל"זר" ,כלומר בין
מולקולות ותאים השייכים לגוף עצמו לבין מולקולות ותאים ממקור זר ,באופן אשר
מבטיח כי התגובה החיסונית תופעל אך ורק כנגד גורמים זרים לגוף .הבחנה זו בין "עצמי"
ל"זר" מכונה סבילות חיסונית ) (immunotoleranceוהיא מהווה מנגנון חיוני שתפקידו
למנוע גרימת נזק עצמי לגוף .כאשר קיים פגם או ליקוי במנגנון הסבילות החיסונית עלולות
להתפתח מחלות אוטואימוניות ,בהן מערכת החיסון תוקפת מרכיבים עצמיים של הגוף.
השתלת מח עצם  -מוח עצם היא הרקמה הממוקמת בחלק הספוגי של העצם ובה נוצרים
תאי מערכת הדם  -כדוריות דם אדומות ,תאי דם לבנים וטסיות דם .השתלת מוח עצם היא
גישה טיפולית מקובלת היום לכמאה מחלות שונות בהן מערכת ייצור תאי הדם ותאי
החיסון נפגעת )מחלות ממאירות כמו לוקמיה ,מצבים כמו מחלות חסר מוח העצם מולד או
נרכש וכדומה(.
השתלה מח עצם אלוגנאית  -מצב בו החולה מקבל תאי גזע של אחיו ,אחותו או אחד
ההורים .גם אדם שאינו קרובו של החולה יכול להיות מתאים להשתלה אלוגנאית .להבדיל
מהשתלה עצמית )אוטולוגית( בה החולה מקבל תאי גזע של עצמו.
שתל נגד מאחסן  -תאי גזע מתורם עלולים לגרום לתגובת נגד של הגוף .תופעה זו מכונה
מחלת שתל-נגד-מאחסן ) (GvHDוהיא עשויה להופיע עד שישה חודשים לאחר ההשתלה.
דיכוי חיסוני  -דיכוי חיסוני הוא צעד שמטרתו החלשת מערכת החיסון .חלקים מסוימים
ותגובות מסוימות של מערכת החיסון יש בהן כדי ליצור דיכוי חיסוני של חלקים אחרים של
מערכת החיסון בעצמה .דיכוי חיסוני מכוון נעשה בכדי להחליש את מערכת החיסון כדי
למנוע או להפחית תגובה של דחיית שתל ,מחלת שתל נגד מאחסן וכנגד מחלות
אוטואימוניות.
תאי גזע – תא שנמצא במוח העצם ומסוגל לייצר את כל הסוגים של תאי דם בגוף.
]א[ תיאור פעילותה של אנלייבקס והטכנולוגיה המפותחת על ידה
אנלייבקס היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל תחת השם טולרקס בע"מ והחלה את
פעילותה העסקית בחודש ספטמבר .2005
אנלייבקס מפתחת מערכת חדשנית הכוללת תרופה בשם אפוסל ) (ApoCellלטיפול במחלת
שתל כנגד מאחסן ) (graft-versus-host diseaseבהשתלות מח עצם ,במחלות קרוהן
ובמחלות דלקתיות ואוטואימוניות אחרות באמצעות השריית סבילות חיסונית ,כתחליף
לטיפול המקובל בדיכוי חיסוני.
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הפיתוח מבוסס על תגליות של פרופ' דרור מבורך ומעבדתו בבית החולים הדסה עין-כרם.
השתלת מח עצם או תאי גזע הנתרמים על-ידי אדם אחר )הליך המכונה השתלה אלוגנית
) (allogeneicהוא טיפול שניתן במקרים של מחלות המטופואטיות ) ,(hematopoieticכגון
סרטן הדם  -לוקמיה ) ,(Leukemiaמיאלומה נפוצה וכו' .בכ 30% - 70%-ממקרי ההשתלות
)תלוי בסוג המחלה ונסיבות המקרה( ,החולים מפתחים מחלה הנקראת "מחלת שתל כנגד
מאחסן" ) ,(graft-versus host disease, GVHDברמות חומרה שונות ,שבה תאי השתל
החדשים תוקפים את רקמות המושתל )ה"מאחסן"( .מחלת  GVHDמתבטאת בתפרחת,
בשלשולים ,בעיות בעור ,בליקוי בתפקוד הכבד ולעתים אפילו בסכנת חיים .אין כיום טיפול
ספציפי ונקודתי ל ,GVHD-והיא מהווה מחסום משמעותי להשתלות מח עצם אלוגניות
מוצלחות.
אנלייבקס מפתחת תרופה לטיפול במחלות דלקתיות ואוטואימוניות תוך התמקדות בשלב
הראשון של מחלת  .GVHDהמערכת מטפלת בדם הנלקח מהחולה )או מהתורם במקרה
של מחלת השתל נגד מאחסן( ומשרה מוות מבוקר בתאים ,שניתנים בחזרה לחולה .לתאים
הללו יש תכונות נוגדות דלקת והם מפחיתים את התהליך הדלקתי והאוטואימוני ומשרים
סבילות חיסונית בגוף החולה באופן טבעי ופיזיולוגי .הטיפול המפותח על-ידי אנלייבקס
הוא בטיחותי לכאורה ,ואינו צפוי לגרום לתופעות לוואי היות והשימוש המיועד הוא רק
בתאים שנלקחו מהמטופל )או מאותו תורם שממילא נותן את תאי מח העצם למטופל(.
טיפול זה הינו טיפול המותאם לחולה )התאמת רקמות במקרה של מחלת השתל נגד
מאחסן או תאיו של החולה עצמו במחלות אחרות כגון קרוהן( .במקביל לפיתוח אפוסל,
החברה בוחנת פיתוחו של מוצר תאי אוניברסאלי ) (VerCellכתרופת "מדף" אשר לא
דורשת התאמה בין התורם לחולה.
בנוסף לטכנולוגיה התאית ,אפוסל ,אנלייבקס גם זיהתה והחלה בבידוד של מולקולות אשר
נפלטות במהלך תהליכי מוות מתוכנת של תאים )אפופטוזיס( .על פי מחקריו של פרופ'
מבורך גם למולקולות אלה עשוי להיות אפקט של השריית סבילות חיסונית בשילוב עם
אפוסל או כטיפול עצמאי.
במהלך חודש אוגוסט  ,2009החלה אנלייבקס בביצוע ניסוי קליני  Phase I/IIבמחלת
השתל נגד מאחסן לבדיקת הבטיחות והערכה ראשונית של יעילות אפוסל לטיפול במחלה.
הניסוי מתבצע בשני בתי חולים בישראל )הדסה עין כרם ורמב"ם( וצפוי לכלול 18-12
חולים .נכון לתחילת פברואר  ,2011גויסו לניסוי וטופלו לפחות  6חולים והניסוי נמצא כעת
בשלב בו מגויסת קבוצת המינון השלישית לאחר שבתום הקבוצות הראשונה והשניה ועדת
בטיחות חיצונית עברה על נתוני הבטיחות ואישרה הלאת מינון לקבוצה הבאה .למועד
הדוח הניסוי הקליני נמשך כסדרו בהתאם לתכנון ולאישורי משרד הבריאות וועדות
ההלסינקי המקומית.
ביום  28.2.2011אנלייבקס סיימה שנה שלישית במסגרת תוכנית מו"פ שאושרה בלשכת
המדען הראשי במשרד התמ"ת ,ומתעתדת להגיש בקשה לתמיכה בשנה רביעית לאחר מכן.
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התקציב המאושר של שלוש התוכניות )בחלק מהשנים התוכנית הוארכה ליותר משנה
יחדיו עמד על סך כולל של כ 10,430 -אלפי ש"ח ,ומתוך סכום התקציב אושרו לחברה
תמיכה לפי חוק המו"פ בהיקף של  60%מהמדען הראשי.
]ב[ שוק רלבנטי פוטנציאלי ותחרות
למועד הדוח ,לא ידוע לחברה על טיפול ספציפי נגד תופעת הדחייה בהשתלות ).(GVHD
למיטב ידיעת אנלייבקס ,הטיפולים הקיימים כיום מבוססים על דיכוי חיסוני עם תרופות
כגון  Methotrexateו.Cyclosporine -
בתחום הטיפול בתאים אפופטוטיים )בשלבי מוות מבוקר( חברת Johnson & ) Therakos
 (Johnsonמשתמשת בפוטופרזיס 9חוץ-גופי ,שהוא טיפול תאי הגורם בין היתר למות תאים
מבוקר )אפופטוזיס( בכדוריות הלבנות .נכון למועד הדוח ,הקבוצה נמצאת בשלב Phase ) 3
 (IIIשל המחקרים הקליניים לטיפול במחלת  GVHDחריפה.
חברת  Osiris Therapeuticsמבולטימור ,מרילנד ,סיימה שלב  (Phase III) 3של המחקר
הקליני למוצר המוביל שלה ) – (Prochymalתרופה המבוססת על טכנולוגיה של תאי גזע
אנושיים ומשמשת לטיפול ב ,GVHD -פרסמה לאחרונה על סיום הניסוי תוך אי השגת
היעד הראשי של הניסוי הקליני ,ובשלב זה עדיין לא ברור ,למצער לחברה ,מה יעלה בגורלה
של תרופה זו שנמצא לטענת  Osirisבפיתוח לטיפול בילדים במחלת .GVHD
מעבר לטיפול ב ,GVHDהחברה סבורה כי הטכנולוגיות שברשותה( עשויות להתאים
לטיפול במחלות אוטואימוניות ודלקתיות נוספות כגון מניעה או הפחתה של אפקט הדחייה
בהשתלות איברים ,טיפול במחלת קרוהן וכן במחלות כגון טרשת נפוצה Multiple Sclerosis
 .במקביל לפיתוח הקליני של אפוסל לטיפול ב ,GVHD-החברה בודקת במודלים של חיות
את אפקט הטיפול של אפוסל במחלות נוספות אלה ותשקול בעתיד להרחיב את הפיתוח של
אפוסל גם למחלות אלה.
השוק העולמי למחלת  GVHDמוערך בכ 300 -מיליון דולר לשנה בקירוב ,10והחברה רואה
בו משום פתח לשוק הרחב יותר של מחלות אוטואימוניות.
להערכת החברה ,בהתאם לפרסומים פומביים ,11גישות טיפוליות חדשות יובילו לצמיחת
השוק לטיפולים בהפרעות אוטואימוניות בשיעור שיעלה על  ,15%עד להיקף שוק של יותר
מ 20-מיליארד דולר בשנת  .2012קבוצת המחלות השלישית בגודלה בעולם המתועש ,אחרי

9טיפול בדם החולה על-ידי מתן תרופה פוטואקטיבית ,לקיחת דגימת דם עשירה בתאים לבנים  ,חשיפתם לקרינה
אולטרה סגולית מזיקה ,והחזרת התאים לגוף שם תעורר תגובה חיסונית מיטיבה.
http://www.bizjournals.com/baltimore/stories/2005/10/10/daily31.html?from_rss=110
 11מחקרי  DataMonitorלגבי שוק מחלות מערכת החיסון ).(2008
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מחלת לב וסרטן ,מחלות אוטואימוניות ,עומדת כיום במוקד המחקר הזוכה למימון מוגבר,
דבר המוביל לפיתוח מוצרים מוצלחים ביותר.
]ג[ הון אנושי
אנלייבקס מבוססת על מחקרו של פרופ' דרור מבורך מבית החולים הדסה עין כרם והמשך
פיתוחו על-ידיו .לאנלייבקס קיימת תלות בהמשך מעורבותו של פרופ' מבורך בשלבים
המוקדמים של המשך המחקר.
החל מחודש יוני  2007משמש מר אלון מורן )לשעבר מנכ"ל ביו-מאס בע"מ( בתפקיד מנכ"ל
אנלייבקס.
]ד[ פטנטים וקניין רוחני
ביולי  2006נחתם הסכם רישיון ,במסגרתו ניתן לאנלייבקס רשיון בלעדי על בקשת פטנט
שהוגשה בארה"ב ובאירופה ואשר מצויה בבעלות הדסית וחברת יישום חברה למחקר
ופיתוח של האוניברסיטה העברית בע"מ )"יישום"( )בקשה שהוגשה בשנת  .(2005הבקשה
עוסקת בשיטה לבקרה על התגובה החיסונית של חולי מחלות שונות ,לרבות מחלות
חיסוניות וסרטן ,דרך פעילות על אתרי מטרה תאיים ספציפיים.
בתמורה להענקת הרישיון על-ידי יישום ,הקצתה אנלייבקס ליישום מניות בשיעור של
 6.25%מההון המונפק והנפרע של אנלייבקס .בנוסף בבעלותה של אנלייבקס שתי בקשות
פטנטים ,שהן הבקשות המרכזיות של אנלייבקס ,שהוגשו במספר מדינות בעולם )ארה"ב,
קנדה ,אירופה ,יפן ,ישראל והודו( עבור שיטת טיפול באמצעות תאים הנמצאים בתהליכי
מוות .החברה פועלת להרחבת נכסי הקנין הרוחני שבידה ומעריכה כי בקשות פטנט נוספות
יוגשו עם התקדמות המחקר ובכפוף לאילוצים תקציביים.
במסגרת הרחבת הקנין הרוחני ,נחתם בחודש אפריל  2008הסכם בין אנלייבקס לבין חברה
בשם טולרן בע"מ )) (Tolaren Ltd.להלן – "טולרן"( ,במסגרתו העניקה טולרן לאנלייבקס
רישיון עולמי ,בלעדי וחופשי מחובת תשלום תמלוגים ,לפיתוח ,שיווק וייצור ,של קניין
רוחני שפותח על ידי טולרן ,שנמצא בבעלות טולרן או שמצוי בחזקת טולרן מכוח הסכמי
רישוי.
במסגרת ההסכם נקבע שכל פיתוח ,המצאה ,שיטה וכיוצ"ב שיפותחו על ידי אנלייבקס
ואשר יהיו קשורים לקנין הרוחני שלגביו הוענק הרישיון מטולרן ,יהיו בבעלות אנלייבקס
בלבד .אנלייבקס התחייבה לדאוג לעלויות שימור פטנטים שלגביהם הוענק לה רישיון
כאמור.
טולרן היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל ,שפעילותה היחידה היא אחזקה במניות
אנלייבקס .החברה מחזיקה ב 96.5%-מההון המונפק של טולרן.
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בתמורה להענקת הרישיון ובסמוך לאחר חתימת ההסכם ,הקצתה אנלייבקס לטולרן
 50,050מניות רגילות של אנלייבקס ,המקנות לטולרן שיעור החזקה של  50%מאנלייבקס.
בשרשור מחזיקה החברה בכ 91.99%-מהבעלות באנלייבקס.
]ה[ זכות למנות דירקטורים ,הלוואות המירות והון מניות
בהתאם לתקנון החברה של אנלייבקס ,הדירקטורים באנלייבקס ממונים על-ידי האסיפה
הכללית שלה .למועד הדוח ,הון המניות של אנלייבקס מורכב ממניות רגילות בלבד.
למועד הדוח ,סך כל ההלוואות ההמירות שהעמידה החברה לאנלייבקס עומד על 8,549
אלפי ש"ח כולל ריבית צבורה.
בחודש מרץ  2010נחתם בין החברה לבין אנלייבקס הסכם למתן הלוואה המירה על סך
 100,000דולר ארה"ב .תקופת ההלוואה ההמירה נקבעה עד ליום  .1.1.2013ההלוואה ניתנה
בתנאים הרגילים בהם החברה מעניקה הלוואות המירות לחברות הפורטפוליו )ריבית ליבור
בתוספת שיעור שסוכם ,זכות המרה עם הנחה ,קביעת ערך המרה במקרה שלא יהיה סבב
גיוס במהלך תקופת ההלוואה(.
בחודש יולי  2010נחתם בין החברה לבין אנלייבקס הסכם למתן הלוואה המירה על סך
 180,000דולר ארה"ב .תקופת ההלוואה ההמירה נקבעה עד ליום  .1.6.2012הלוואה המירה
זו אף היא ניתנה בתנאים הרגילים בהם מעניקה החברה הלוואות המירות לחברות
פורטפוליו.
בחודש דצמבר  2010נחתם בין החברה לבין אנלייבקס הסכם למתן הלוואה המירה על סך
 400,000ש"ח .תקופת ההלוואה ההמירה נקבעה עד ליום  .1.6.2013הלוואה ההמירה ניתנה
בתנאים הרגילים בהם מעניקה החברה הלוואות המירות לחברות פורטפוליו.
בחודש דצמבר  2010נחתם בין החברה לבין אנלייבקס הסכם מסגרת למתן הלוואה המירה
על סך של עד  637,000ש"ח .תקופת ההלוואה ההמירה נקבעה עד ליום .1.6.2013
הלוואה המירה זו אף היא ניתנה בתנאים הרגילים בהם מעניקה החברה הלוואות המירות
לחברות פורטפוליו.

]ו[ השקעות במו"פ
במהלך שלוש השנים האחרונות ) (2010-2008הושקעו במחקר ופיתוח באנלייבקס סך כולל
של  9,114אלפי  ₪ללא השתתפות מדען ובניכוי השתתפות מדען בהתאמה ,לפי הפירוט הבא
)באלפי ש"ח(:
תקופה
השקעה במו"פ לפני
השתתפות מדען
שבוצעה באנלייבקס

2008
3,023

2009
2,908

2010
3,183

סה"כ
9,114
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בניכוי השתתפות
מדען ,נטו
השקעה במו"פ ,נטו

1,127-

1,798-

1,294-

4,219-

1,896

1,110

1,889

4,895
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 5.3.5כאהר מדיקל ) (2005בע"מ )להלן " -כאהר"(
מילון מונחים לסעיף זה
"מחלות אוטואימוניות" – סדרת מחלות שכיחות מאד ) 5%מהאוכלוסייה( בהן מערכת
החיסון תוקפת את רקמות הגוף עצמו .כמו בסוגי סרטן שונים ,גם במחלות אוטואימוניות
המחלה מתחילה מתקלה בבקרת תאי הגוף – במקרה זה בקרת מערכת החיסון .ההבדל בין
המחלות האוטואימוניות השונות הוא ברקמות שהמחלה תוקפת.
"חלבון כימרי" – חלבון המורכב מחלקים של חלבונים ממקורות שונים שחוברו יחדיו על
ידי שימוש בשיטות של הנדסה גנטית.
" - "Signal Converter Proteins :SCPחלבונים כימריים חדישים המורכבים מחלק של
קולטן מסוג I-וחלק של קולטן מסוג .II-מבנה זה מאפשר לראשונה ליצור חלבון שלו שני
צדדים בעלי פעילות ביולוגית.
"פסוריאזיס" – מחלת עור כרונית בה נוצרים רבדים אדומים מכוסים בקשקשת עבה
ויבשה בצבע כסף על המרפקים ,הברכיים ,הקרקפת ,ולעיתים גם על חלקים אחרים בגוף.
הפריחה היא לרוב סימטרית .הסיבה אינה ידועה .המחלה היא תורשתית ,ועלולה להתפרץ
במצבי חרדה .היא שכיחה בעיקר בילדים ובמתבגרים .לעיתים היא קשורה לדלקת
מפרקים .אין ריפוי מסוים ,והטיפולים הקיימים נועדו להקלה.
"טרשת נפוצה" – מחלה כרונית של מערכת העצבים הפוגעת במבוגרים וצעירים .נזק
שנגרם למעטפת המיאלין המקיפה את העצבים במוח ובחוט השדרה פוגע בתפקודם של
עצבים אלה .מהלך המחלה מתאפיין בהתקפים ובהפוגות לסירוגין .התסמינים כוללים
הליכה לא-יציבה ,רעד בתנועות הגפיים )אטקסיה( ,תנועות לא-רצוניות של העין )ריצוד
עיניים( ,הפרעות בדיבור וחולשה .הסיבה למחלה אינה ידועה.
"מיאלין"  -חומר שומני מורכב אשר עוטף את האקסונים של תאי עצב מסוימים ,ומספק
להם הגנה ובידוד .עצבים בעלי מעטפת מיאלין מובילים אותות עצביים במהירות גדולה
יותר מאלה שאין להם מעטפת כזו.
"אקסון" – סיב עצב שיוצא מתא עצב )נוירון( ונושא אותות עצביים ממנו.
]א[ תיאור פעילותה של כאהר והטכנולוגיה המפותחת על ידה
כאהר היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל והחלה את פעילותה העסקית בחודש ספטמבר
.2005
כאהר מפתחת טיפולים חדשניים למחלות אוטו-אימוניות וסרטן ,המבוססים ,בין היתר ,על
תגליות של ד"ר מיכל אלהלל-דרניצקי במעבדתה בבית החולים הדסה עין-כרם ושל פרופ'

31

מרק טיקוצ'ינסקי

12

)לשעבר מאוניברסיטת פנסילבניה בארה"ב )בסעיף זה " -הממציא

הזר"((.
כאהר נוסדה על מנת לפתח טכנולוגיה מובילה שהומצאה על-ידי הממציא הזר המבוססת
על יצירת מולקולות חלבוניות חדישות לטיפול במחלות אוטואימוניות ובסוגים שונים של
סרטן .טכנולוגיה זו מבוססת על חלבונים כימריים היכולים לגרום לאיפנון )מודולציה -
שינויים המיועדים לשיפור מתוכנן( של המערכת החיסונית לווסת את המערכת החיסונית
לטיפול במחלות אוטו-אימוניות ,מחלות שבהן הגוף מפעיל את מערכת החיסון כנגד עצמו,
כגון טרשת נפוצה ,פסוריאזיס או דלקת פרקים שגרונית ,וכן לטיפול בסוגים שונים של
סרטן.
ביוני  2007ד"ר נעם שני )לשעבר סמנכ"ל מחקר ופיתוח של ביוג'ניקס ושל קומפיוג'ן( ,גויס
לשמש כמנכ"ל כאהר והחליף את פרופ' איתן גלאון כחבר במועצת המנהלים של כאהר.
באוגוסט  2009הצטרף עו"ד אופיר שחף כחבר במועצת המנהלים ובאוגוסט  2010החליפה
ד"ר עינת זיסמן )מנכ"ל הדסית( את ד"ר נעם שני כחבר במועצת המנהלים.
לכאהר רישיון למספר פטנטים מהממציא הזר ומאוניברסיטת פנסילבניה לטכנולוגיה
הנקראת ) Signal Converter Proteins (SCPהמהוה לדעת כאהר פריצת דרך טכנולוגית.
המדובר ברישיון בלעדי ,אינו מוגבל בזמן לשימוש בפטנטים ולמתן רישיונות משנה .בהסכם
התחייבה כאהר לעמוד בקצב פיתוח סביר ולתשלום אבני דרן ותמלוגים ממכירות
המוצרים לאוניברסיטת פנסילבניה.
בניגוד לתרופות ביולוגיות קונבנציונאליות ,המכילות אתר פעיל אחד ,חלבוני  SCPהם
חלבונים כימריים המכילים שני אתרים פעילים משני צידי החלבון .היתרון מתבטא בכך
שהוא מאפשר למולקולה להיקשר לשני אתרי מטרה שונים בו זמנית ,ובכך לשנות אות רגיל
שמועבר בין התאים  -למשל להפוך אות שבדרך כלל מפעיל את תאי מערכת החיסון לאות
שמדכא אותם .הפוטנציאל הרפואי של מולקולות מסוג זה הודגם בעשר השנים האחרונות
במאמרים מדעיים רבים על ידי החוקרים בהדסה והממציא הזר.
לאחר בחינה מעמיקה ,בחרה כאהר בארבעה מוצרים פוטנציאליים מסוג  SCPלקו הפיתוח
של כאהר .כל הפיתוחים הללו הם מולקולות המועמדות להיות תרופות המטפלות במחלות
מערכת החיסון כדוגמת טרשת נפוצה ודלקת מפרקים כרונית וכן סוגים שונים של סרטן.
שניים מהמוצרים ,הנקראים  KAHR-101ו ,KAHR-102-נבחרו לפיתוח מיידי לקראת
ניסויים קליניים והתהליכים ליצורן מפותחים על-ידי חברת קוברה ביומניופקטוריג
באנגליה .המוצר  KAHR-101הוא המוצר המוביל של כאהר.

 12הוקצו לד"ר טיקוצ'ינסקי  250מניות ) 19%מההון המונפק של כאהר( .ד"ר טיקוצ'ינסקי חבר בדירקטוריון כאהר.
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במהלך  2008הסתים פיתוח של קו תאים ליצור המוצר  KAHR-101וכן תהליך לניקוי
המולקולה .כמות משמעותית של המוצר יוצרה והחומר נבדק ונמצא פעיל בניסויי מעבדה
וניסויים ראשוניים בעכברים שנועדו לקבוע את המינונים הנדרשים לפעילות הראו פעילות
משמעותית 13של המוצר בהזרקה תת-עורית ובריכוזים נמוכים .במהלך  2009נעשו מספר
ניסויים משמעותיים בהדסה במודלים בחיות לטרשת-נפוצה ודלקת פרקים שגרונית.
הניסויים הראו כי מוצר החברה המוביל ,KAHR-101 ,פעיל בשני המודלים .כמו כן נעשו
מספר רב של ניסויים על תרביות תאים של סוגי סרטן אנושיים .ניסויים אלה הוכיחו כי
 101-KAHRמראה פעילות גבוהה וספציפית בהרג תאים סרטניים .ניסויים ראשוניים
במודלים של סרטן אנושי בעכברים הראו גם הם פעילות ברמה גבוהה .במהלך  2010ביצעה
כאהר מספר רב של ניסויים במודלים של סרטן כבד וסרטן כליות בחיות .הניסויים הראו כי
מוצר החברה  ,KAHR-101פעיל בשני המודלים וכי קיימת קורלציה בין מינון התרופה
לפעילותה בחיות .בנוסף החברה בחנה את הפעילות של המוצר  KAHR-102על שורות
תאים של סוגי סרטן שונים והראתה ש KAHR-102 -גם הוא פעיל באינדיקציות סרטן
בנוסף לאינדיקציות האימוניות שפורסמו בעבר.
בשנת  2008יסדה כאהר את הוועדה המדעית המייעצת ואליה הצטרפו מספר מדענים בעלי
שם עולמי בתחום פיתוח תרופות למחלות אוטואימיוניות וסרטן כמו פרופ' מארק פדלמן
מאימפריאל קולג' בלונדון ולוראנס סטאינמן מאוניברסיטת סטנפורד .בחודש אוקטובר
 2008נערכה הפגישה הראשונה של הוועדה המדעית המייעצת ,בה גובשה אסטרטגיית
הפיתוח של כאהר לקראת שלב הניסויים הקלינייםובינואר  2010המועצה נפגשה שנית.
כאהר חתמה על הסכם לביצוע עבודות מחקר ופיתוח עם בעלת השליטה הדסית ,בהתאם
לנוסחי ההסכמים שאושרו על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה .בגין
השירותים שהוענקו על ידי הדסית ,שילמה כאהר להדסית סך כולל של  723אלף ש"ח
במהלך שנת .2010
בנוסף ,כאהר חתמה על הסכם לשכירת משרדים )בשכירות משנה( מתוך שטח המשרדים
והמעבדות שהחברה שכרה בביו-פארק.
בין כאהר לבין אוניברסיטת פנסילבניה )באמצעות נאמן מטעם האוניברסיטה( נחתם
בחודש דצמבר  2008הסכם במסגרתו העניקה האוניברסיטה לכאהר רישיון עולמי בלעדי
לא קצוב בזמן לעשות שימוש בקנין הרוחני שפותח על ידי הממציא הזר באוניברסיטה.
סוכם בין הצדדים כי לבד מכאהר ,האוניברסיטה תהיה רשאית לאפשר לגופים לא
מסחריים לעשות שימוש בקנין שלגביו הותנה רישיון לצרכים חינוכיים ומחקריים בלבד.
במסגרת ההסכם נקבע כי כאהר תהיה רשאית להעניק רישיונות משנה ,אך זאת תחת

 13נעשו מספר ניסויים במודלים בחיות למחלות אוטואימוניות .בכל הניסויים המולקולה  KAHR-101הראתה
פעילות ריפוי משמעותית וארוכת טווח.
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התחייבויות שונות שמקבלי הרישיון יידרשו לאשר לצורך מתן רישיונות המשנה )דיווחים,
מכירות וכו'(.
בין הצדדים סוכם כי כאהר תעשה את מירב מאמציה לצורך עמידה באבני דרך שפורטו
בהסכם ,ובכלל זה אבני דרך לגיוס הון לכאהר .במקרה של אי עמידה באבני הדרך ,נתונה
לאוניברסיטה הזכות להביא את הרישיון לכדי סיום.
בין הצדדים סוכם כי כאהר תשלם לאוניברסיטה תשלום חד פעמי של  80,000דולר בגין
הענקת הרישיון )תשלום שישולם בהדרגה לפי אבני דרך שנקבעו( .כן סוכם שכאהר תקצה
לאוניברסיטה מניות בכאהר בשיעור שיקנה לאוניברסיטה החזקה של  5%בכאהר )על בסיס
דילול מלא נכון ליום  .(1.1.09נקבעו הוראות המגבילות את דילול אחזקות האוניברסיטה
אל מתחת ל 2%-בכאהר עד להשלמת גיוס הון בסך כולל של  4מיליון דולר לכאהר .כן
סוכם שכאהר תשלם לאוניברסיטה סך של  10,000דולר לשנה בגין עלויות שימור ותחזוקה
של הפטנטים נשוא הרישיון .כן נקבעו תשלומים שישולמו לאוניברסיטה עם התקיימותם
של אבני דרך מסחריים ופיתוחיים ,וכן נקבע שיעור התמלוגים שתשלם החברה בגין
מכירות בגין מוצרים שמקורם ברישיון.
כן נחתם בין בעלי המניות בכאהר )ד"ר טיקוצינסקי ,אוניברסיטת פנסילבניה והחברה(
הסכם בעלי מניות .בין היתר נקבעו בהסכם בעלי המניות הוראות בדבר מכירת מניות ,זכות
סירוב ראשונה ,זכות להצטרף למכירה ,זכות לחייב למכור .נקבע כי לחברה זכות למנות
שלושה חברים בדירקטוריון ,וכל עוד ד"ר טיקוצינסקי מחזיק לפחות  7%מההון המונפק
של החברה – זכותו למנות חבר דירקטוריון אחד נוסף.
]ב[ שוק רלבנטי פוטנציאלי ותחרות
כאהר מתמקדת בשווקים של תרופות וטיפולים למחלות אוטו-אימוניות וסרטן .השוק
העולמי לתרופות אוטו-אימוניות ביולוגיות צפוי להגיע לכ 20-מיליארד דולר בשנת .2009
היקף המכירות של תרופות ביולוגיות שנרשמו לטיפול במחלות אוטו-אימוניות עמד על כ-
 16מיליארד דולר בשנת  2006והוא צפוי להכפיל את עצמו עד לשנת DataMonitor ) 2013
” .(report 12/07 “Commercial Insight: Autoimmune Reviewעם זאת ,להערכת כאהר,
התרופות הביולוגיות הנפוצות כיום נותנות מענה חלקי בלבד לצורך העצום בטיפול
במחלות אוטו-אימוניות.
שוק התרופות העולמי לטיפול בסרטן הוערך בכשבעים מיליארד דולר בשנת  .2008גידול של
כ 10%-ביחס לשנה הקודמת .שלושת התרופות הרווחיות ביותר בשוק )ריטוקסן ,הרצפטין
ואוסטין( הנמכרות במיליארדי דולרים כל אחת ,הן תרופות ביולוגיות )חלבוניות ,בדומה
למוצרי ה .(SCP -התרופה המובילה בשוק זה – ריטוקסן ,מאושרת לטיפול בסרטן
ובמחלות אוטואימוניות – בדומה למסלול הקליני של .101-KAHR
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בהתבסס על מכירותיהם של תרופות דומות בשוק הנדון ,לתרופות המפותחות על ידי
כאהר ,במידע ופיתוחם יושלם וניתן יהיה לשווקן בשווקים מרכזיים תוך קבלת כיסוי
ביטוחי ,יש פוטנציאל שוק בהיקף של מיליארדי דולרים בשנה.
]ג[ הלוואות המירות
למועד הדוח ,סך כל ההלוואות ההמירות שהעמידה החברה לכאהר ,כולל ריבית צבורה,
עומדות על כ 5,958 -אלפי ש"ח.
בחודש דצמבר  2010העמידה החברה לכאהר הלוואה המירה בסך של  200אלף ש"ח לצורך
המשך מימון פעילותה .תקופת ההלוואה נקבעה עד ליום  .25.11.13הלוואה המירה זו ניתנה
בתנאים הרגילים בהם מעניקה החברה הלוואות המירות לחברות פורטפוליו.
בחודש יוני  2010העמידה החברה לכאהר הלוואה המירה בסך של  150אלף דולר ארה"ב
לצורך המשך מימון פעילותה .תקופת ההלוואה נקבעה עד ליום  .25.6.13הלוואה המירה זו
ניתנה בתנאים הרגילים בהם מעניקה החברה הלוואות המירות לחברות פורטפוליו.
בחודש מרץ  2010העמידה החברה לכאהר הלוואה המירה בסך של  100אלף דולר ארה"ב
לצורך המשך מימון פעילותה .תקופת ההלוואה נקבעה עד ליום  .13.3.13הלוואה המירה זו
ניתנה בתנאים הרגילים בהם מעניקה החברה הלוואות המירות לחברות פורטפוליו.
בחודש ינואר  2010העמידה החברה לכאהר הלוואה המירה בסך של  150אלף דולר ארה"ב
לצורך המשך מימון פעילותה .תקופת ההלוואה נקבעה עד ליום  .18.1.13הלוואה המירה זו
ניתנה בתנאים הרגילים בהם מעניקה החברה הלוואות המירות לחברות פורטפוליו.
]ד[ השקעות במו"פ
במהלך שלוש השנים האחרונות ) (2010-2008הושקעו במחקר ופיתוח בכאהר סך כולל של
 7,846אלפי ש"ח ,לפי הפירוט הבא )באלפי ש"ח(:
תקופה
השקעה במו"פ לפני
השתתפות מדען
שבוצעה ב כאהר
בניכוי השתתפות
מדען ,נטו
השקעה במו"פ ,נטו

2008

2009

2010

סה"כ

2,824

2,657

2,365

7,846

265-

435-

475-

1,175-

2,559

2,222

1,890

6,671

 5.3.6סל קיור נוירוסאיינסס בע"מ )להלן – "סל קיור"(
מילון מונחים לסעיף זה
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"מחלות נוירודגנרטיביות" – סדרה של מחלות בהן אחד מסוגי התאים הקריטיים של
מערכת העצבים המרכזית סובל מתפקוד פגום או מת .דוגמאות :פרקינסון ,ALS ,טרשת
נפוצה ,ואלצהיימר.
"מחלת הפרקינסון" – מחלה שבה מתים תאי העצב במח האחראים בין היתר לייצור
דופאמין .המחלה מאופיינת ברעידות בחלקי הגוף השונים ויכולה להוביל למוות.
"תאי פיגמנט" או "תאי  - . (Retinal Pigmented Ephithelium cells) - "RPEתאים
בחלק האחורי של רשתית העין אשר מעניקים חומרי תזונה ומפנים פסולת מהתאים אשר
קולטים את האור בעין.
"תאי גזע עובריים" – תא ייחודי אשר הינו בעל יכולת להתרבות ולהתפתח לכל אחד מ-
 220סוגי התאים בגוף האדם.
"תאי אב מתחלקים" –חלק מתאי הגזע שהינם בשלב ההתפתחות הראשוני.
"תאי עצב דופמינרגים" – תאים שהם חלק ממערכת העצבים המרכזית אשר מייצרים
את הכימיקל דופאמין.
"התנוונות מאקולרית" או " (Age Related Macular Degeneration) –"AMDהתנוונות
ומוות של תאים אשר ממוקמים במרכז רשתית העין )בו נמצא ריכוז גבוה ביותר של תאי
הראיה( והאחראים לאבחנה בפרטים )מאקולה( .כתוצאה מתופעה זו החולה סובל
מטשטוש במרכז שדה הראיה.
"™-"OpRegen

המוצר הראשון המפותח ע"י סל קיור לטיפול בהתנוונות של

הרשתית ,הכולל התנוונות מאקולורית ,והמבוסס על תאי  RPEבתרחיף

) IN

.(SUSPENSION
"™ - "OpRegen Plusמוצר לטיפול בהתנוונות של הרשתית ,הכולל התנוונות
מאקולורית ,והמבוסס על תאי  RPEאשר מונחים על ממברנה.
]מבוא[ הקמתה והתחלת פעילותה של סל קיור
סל קיור היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל בחודש נובמבר  .2005במועד התאגדותה
הייתה סל קיור בשליטתה המלאה של חברה סינגפורית בשם ES Cell International Pte
) Ltd.להלן – ".("ESI
בהתאם להסכם שנחתם בין סל קיור ,החברה ו ESI-ביום  ESI ,20.11.05התחייבה
להעניק לסל קיור רישיון עולמי בלעדי בקניין הרוחני המצוי ברשותה באותה העת בתחום
טיפול במחלות ניורודגנרטיביות על דרך של החלפת תאים )CELL REPLACEMENT
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 (THERAPYבבני אדם )להלן " -רישיון  .("ESIהענקת רשיון  ESIוהיקפו היו מותנים
בהשקעות החברה ו/או גיוס מימון חיצוני לסל קיור ,תנאים אשר התקיימו במלואם.
רשיון  ESIהוענק לחברה על פי הסכם מיום ") 22.3.06הסכם רישיון  ("ESIוסל קיור
הנה חברה פעילה מאותו מועד.
ברבעון השני של שנת  2010נרכשה  ESIע"י החברה הבורסאית האמריקאית
) BIOTIME INCלהלן " -ביוטיים"( ).(BTX.AMEX
]א[ השקעות בסל קיור בשנת 2010
על פי הסכם השקעה שנחתם באוקטובר  ,2010גייסה סל קיור סכום כולל של  7.1מיליון
דולר ארה"ב .טבע השקיעה בסל קיור  2מליון דולר ,החברה השקיעה בסל קיור  1מליון
דולר )הכולל המרה של כ 100-אלף דולר שהולוו לסל לקיור( וביוטיים השקיעה בסל קיור
 4.1מיליון דולר )הכולל המרה של  250אלף דולר שהולוו לסל קיור( )להלן " -סבב 2010
"( .במסגרת סבב  ,2010אישרו בעלי המניות של סל קיור את פיצול הון המניות של סל
קיור ,באופן שכל מניה רגילה בעלת ערך נקוב של  1ש"ח הומרה ל 100-מניות רגילות
בעלות ערך נקוב של  0.01ש"ח.
כמו כן ,במסגרת סבב  2010נחתם בין בעלי המניות של סל קיור הסכם בעלי מניות מתוקן
וכן הוחלף תקנון סל קיור בתקנון מתוקן.
בעקבות סבב  ESI 2010וחברת האם שלה ,ביוטיים ,מחזיקים במעל ל 50%-מההון
המונפק והנפרע של סל קיור .החברה מחזיקה בכ 26% -מההון המונפק והנפרע של סל
קיור.
]ב[ קנין רוחני  -רישיונות והסכמי מחקר ופיתוח
 ESIהעניקה לסל קיור רישיון עולמי בלעדי לפתח ,לשווק ,למסחר ,לנצל ולעשות שימוש
בקניין הרוחני שהיה מצוי ברשותה של  ESIבאותה העת ,בתחום של טיפול במחלות
ניורודגנרטיביות על דרך של החלפת תאים )(THERAPY CELL REPLACEMENT
בבני אדם ובכלל זה להעניק רישיונות משנה לצדדים שלישיים בכפוף לתנאים מסוימים,
כמקובל .רשיון  ESIמחייב את סל קיור לשלם תמלוגים ל ESI -בגין הכנסות הנובעות
ממתן רישיונות משנה.
במרץ  2008הורחב תחום רישיון  ESIלכלול גם גורמים המביאים להתנוונות מאקולרית.
כמו כן ESI ,העניקה לסל קיור רישיון נוסף ולא בלעדי ,תחת אותו קניין רוחני ,לחקור,
לפתח ולעשות שימוש בתאי גזע עובריים לצורך בדיקת רעילות ויעילות של תרופות,
במסגרת קונסורציום ) ) FP7 (ESNATSהמוזכר להלן( ולצרכים אחרים.
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בספטמבר  2006נתחם הסכם רישיון ומחקר ממומן בין סל קיור לבין הדסית שירותי
מחקר רפואי בע"מ )להלן "הדסית"( ,שעל פיו שכרה סל קיור את שירותי המחקר של
הדסית על מנת להוציא לפועל את תכנית המחקר של סל קיור בתחום של רשיון ESI
המקורי )אשר לא כלל פעילות בתחום תאי .( RPE
בחודש נובמבר  2006הודיעה סל קיור על חתימת הסכם רישיון שימוש צולב בפטנטים בין
סל קיור ESI ,ו) GERON -להלן" - ,ההסכם לשמוש צולב"( .ההסכם לשמוש צולב חל
על זכויות בפטנטים מסויימים העוסקים בהפרדת תאי עצב מתוך תאי גזע עובריים
ממקור אנושי .ההסכם לשימוש צולב מעניק לכל הצדדים לו רישיון שימוש עולמי ,לא
בלעדי ,באותם פטנטים אשר מצויים בבעלות  Geronו .ESI-התנאים המסחריים של
ההסכם לא נחשפו .עוד הסכימו  Geronו ,ESI-בין היתר ,למשוך באופן הדדי התנגדויות
לרישום פטנטים שהגישו אחת כנגד השניה באוסטרליה.
בשנת ) 2007ובמסגרת סבב גיוס בו השתתפה חברת טבע( הוענק לטבע זכות עיון ראשוני
להציע הצעות לרכוש זכויות שימוש בפיתוחים של סל קיור ,ככל שתחליט סל קיור
להעביר או להעניק זכויות לצדדים שלישיים.
באוגוסט  2009נכנס לתוקפו הסכם למחקר ומתן רישיון בין סל קיור להדסית )להלן -
"הסכם רשיון הדסית  .("2009הסכם רישיון הדסית  2009הקנה לסל קיור רישיון בלעדי,
עולמי) ,עם זכות למתן רישיונות משנה בכפוף לתנאים( להשתמש בהמצאות מסוימות
אשר פותחו על ידי חוקרים מבית חולים הדסה ,בתחום של פיתוח וניצול תאי גזע
עובריים ותאי  RPEשמקורם בתאי גזע עובריים לצורך טיפול במחלות דגנרטיביות של
הרשתית בדרך של החלפת תאים )להלן" -רישיון הדסית"( .באותו מועד נכנס לתוקפו גם
הסכם לפיתוח מוצר בין סל קיור להדסית ,על פיו מבצעת הדסית מחקר ופיתוח עבור סל
קיור בתחום רשיון הדסית.
באוקטובר  ,2010במסגרת סבב  ,2010נחתם הסכם חדש בין סל קיור והדסית שהחליף
את הסכם רשיון הדסית ) 2009להלן " -הסכם רשיון הדסית  .("2010הסכם רשיון הדסית
 2010הגדיר מחדש את התנאים העסקיים למתן רישיון הדסית )לרבות תמלוגים ,תשלומי
אבני דרך ,נשיאה בהוצאות וכו'( .כמו כן ,בהסכם רישיון הדסית  ,2010נקבעו התנאים
המיוחדים למתן רשיון משנה לטבע.
במקביל להסכם רישיון הדסית  ,2010נחתמו מספר הסכמים קשורים במסגרת סבב 2010
 (1) :הסכם נוסף למתן שירותי מחקר על ידי הדסית לסל קיור בפיקוחו של פרופ' בנימין
ראובינוף מסגל בית החולים הדסה )"פרופ' ראובינוף"( במשך תקופה של  5שנים ובהיקף
של  300אלף דולר לשנה החל משנת ) 2011להלן " -הסכם המחקר הנוסף"( .נושאי
המחקר הספציפיים שייחקרו במסגרת הסכם המחקר הנוסף טרם נקבעו ,וייקבעו מעת
לעת על ידי הצדדים על פני מנגנונים שנקבעו בהסכם המחקר הנוסף; ) (2הסכם למתן
שירותי ייעוץ ,על פיו פרופ' ראובינוף ופרופ' אייל בנין )אף הוא מסגל בית החלים הדסה(
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יספקו לסל קיור שירותי יעוץ בפיתוח ™) OpRegenלהלן בביאורים העוסקים בסל קיור
"הסכם הייעוץ"( .כחלק מהתמורה המשולמת להדסית ולפרופ' ראובינוף ופרופ' בנין על
פי הסכם הייעוץ ,קיבלו הדסית ,פרופ' ראובינוף ופרופ' בנין אופציות לרכישת מניות של
סל קיור בשיעור של עד  5%מההון המונפק של סל קיור במועד סגירת סבב .2010
במסגרת סבב  2010נחתם אף הסכם מחקר ואופציה לרשיון בלעדי בין סל קיור לבין טבע
)להלן " -הסכם האופציה לטבע"( ,על פיו הוענקה לטבע אופציה לרישיון כלל עולמי
ובלעדי ,נושא תמלוגים )עם זכות למתן רישיונות משנה( לפיתוח ומסחור של ™OpRegen
 .האופציה הינה בתוקף החל מיום  18לאוקטובר 2010 ,ועד  60יום לאחר אישור IND
בגין המוצר הנ"ל .לטבע הוענק גם אופציה לקבל רישיון באותם התנאים ,לפיתוח ומסחור
של ™ . OpRegen Plusהוסכם כי במקרה וטבע תרצה לממש את האופציה לקבלת
הרישיונות כאמור ,מאותה נקודה ואילך תישא טבע בעלויות המחקר והפיתוח של נשוא
הרישיון .יצוין ,כי הענקת הרישיונות כאמור כפופה לאישור המדען הראשי וכי העברת
חומרים מסויימים נשוא הרישינות לידי טבע כפופה לאישור משרד הבריאות .עוד יצוין
שגם  ESIוגם הדסית אישרו בכתב את הסמתם להסכם האופציה לטבע ולהענקת
רישיונות המשנה על פיו ,וכי הסכם רשיון הדסית  2010מכיל תנאים מיוחדים החלים על
רישיון משנה זה ,במידה ורישיון טבע ימומש.
במסגרת הסכם ההשקעה של סבב  2010נקבעו גם התנאים שעל פיהם יכולה סל קיור
לקבל רשיונות להשתמש בקניין רוחני מסוים שבבעלות או בשליטת ביוטיים.
]ג[ תיאור פעילותה של סל קיור והטכנולוגיה שהוקנתה לה והמפותחת על ידה
במהלך שנת  2010סל קיור התמקדה בפיתוח מוצר תאי לריפוי מחלת ה AMD -
ובמקביל המשיכה את הפיתוח המחקרי התאי לריפוי מחלת הפרקינסון.
הפיתוחים של סל קיור בתחום ה AMD -מתבססים על ממצאים משותפים של קבוצות
המחקר של פרופ' ראובינוף ופרופ' בנין מסגל בית חולים הדסה .למיטב ידיעת סל קיור,
כיום אין טיפול יעיל למחלת ה .AMD-הגורם העיקרי למחלה זו הוא מוות של תאי RPE
הנמצאים מתחת לרשתית ואשר תומכים בה .התאים המיועדים לריפוי מחלת AMD
הינם תאי פיגמנט של הרשתית המופקים מתאי גזע עובריים.
הליך הריפוי הינו הליך במסגרתו מוזרקים תאי  RPEעל מנת לחדש ולהחליף את תאי ה-
 RPEהמתנוונים בעין של החולה ,ולעצור את התקדמות המחלה.
סל קיור מפתחת שתי פורמולציות של תאי  - RPEהאחד הינו תאי  RPEבתרחיף )
™ ,(OpRegenוהשני הינם תאים המונחים על ממברנה )  .( OpRegen™ Plusשני
המוצרים מיועדים לעבור השתלה מתחת לרשתית ומהווים תחליף לתאים שמתו .סל
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קיור מייצרת את תאי ה–  RPEמתאי גזע עובריים הומניים ,ע"י שיטה
הנקראת  - Directed Differentiation Methodפרוטוקול ייחודי שפותח במעבדות בי"ח
הדסה עין כרם .השיטה מאפשרת התמיינות מכוונת של תאי גזע עובריים אנושיים לכוון
תאי .RPE
תאי גזע עובריים מהווים מקור עיקרי ובסיסי בפיתוח תאי גזע לריפוי .מטרת סל קיור
היא להגיע לרמת ייצור תאי גזע עובריים בתנאי ) cGMPתנאים סטריליים( לצורך ביצוע
ניסויים קליניים בבני אדם .למועד הדוח אין בידי סל קיור מספיק תאים המותאמים
לניסוי בבני אדם וסל קיור נמצאת בהליך פיתוח לשם ייצור התאים בתנאי .cGMP
בנוסף ,סל קיור ממשיכה בפיתוח מוצר לטיפול תאי במחלת הפרקינסון ושאר מחלות
נוירודגנרטיביות ,המבוסס על תגליות של פרופ' ראובינוף ומעבדתו בבית החולים הדסה
עין-כרם ,בתחום של תאי גזע עובריים.
מחלת הפרקינסון היא מחלה ניוונית של המוח הנגרמת עקב פגיעה הדרגתית בתאי עצב
המייצרים את המוליך הכימי העצבי )הנוירוטרנסמיטור( הנקרא דופמין ,האחראי לבקרת
תנועה בגוף .בעקבות הפגיעה והמוות של התאים הללו ,מופיעים התסמינים הקלאסיים
של מחלת פרקינסון ,הכוללים רעד ,נוקשות ,האטה בתנועתיות וחוסר קואורדינציה.
למיטב ידיעת סל קיור ,אין כיום בנמצא טיפול תרופתי או כירורגי המונע את מות תאי
העצב המייצרים את הדופמין והתקדמות המחלה ,ולדעת סל קיור התקווה טמונה
בטיפול היכול להחזיר את תאי העצב האבודים שמייצרים את הדופמין  -טיפול הנקרא
טיפול תאי ) .(cell therapyבשנים האחרונות נמצא שיפור ניכר אצל חלק מחולי פרקינסון
שטופלו באמצעות השתלת תאים מפרישי דופמין המופקים מעוברים שמקורם בהפלות.
השיפור הניכר הופיע בעיקר אצל חולים מתחת לגיל  ,60שהראו שיפורים משמעותיים
בסימפטומים של נוקשות איברים והאטה בתנועתיות ,כאשר נבדקו בבוקר לפני קבלת
התרופות היומיות שלהם .בקבוצות חולים אחרות ובתנאים אחרים ,לא נראה שיפור ניכר
זה .תוצאות אלה התפרסמו במאמר בעיתון ה.New England Journal of Medicine14 -
מאמר אחר שהתפרסם בספטמבר  2003בעיתון ה Annals of Neurology15 -הראה בניסוי
אחר שאין שיפור משמעותי אצל חולי פרקינסון שנתיים לאחר השתלת תאים מפרישי
דופמין המופקים מעוברים ,אך ניתוח מעמיק יותר של תוצאות אלו הראה כי החולים אכן
הראו שיפור מבחינה קלינית במהלך תשעה חודשים לאחר ההשתלה ,כאשר החולים
קיבלו גם תרופות המדכאות את המערכת החיסונית.

Transplantation of Embryonic Dopamine Neurons for Severe Parkinson's Disease, N Engl J Med, Vol. 14
344, No. 10 March 8, 2001
A Double-blind Controlled Trial of Bilateral Fetal Nigral Transplantation in Parkinson’s Disease, Ann 15
Neurol 2003;54:403–414
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למרות האמור לעיל ,לטיפול זה מגבלות קשות ,כמו למשל מחסור בתאים להשתלה ואי
יכולת לייצור המוני שיעמוד בסטנדרטים נדרשים של בקרת איכות.16
מבין המקורות הפוטנציאלים לטיפול תאי ,תאי גזע עובריים ממקור אנושי )(hESC
נחשבים לדעת סל קיור כמקור הטוב ביותר ,שכן ביכולתם להתמיין לכל סוג של תא בגוף
האדם והם בעלי פוטנציאל לשמש כמקור בלתי נדלה לסוגי תאים שונים ,ביניהם תאי
עצב המייצרים דופמין.
סל קיור מתכוונת להמשיך בשנים הבאות בפיתוח שיטות וההתמיינות של תאי הhESC -
וביצוע ניסויים במודלים של חיות.
ממועד ההשקעה של החברה בסל קיור ועד למועד הדוח ,השלימה סל קיור תהליך של
מיפוי הקניין הרוחני בתחום פעילותה .כמו כן ,הקימה סל קיור את הבסיס לפעילויות
האדמיניסטרטיביות שלה )ובכלל זה מינוי מנכ"ל( ,שיפרה את תכנית הפיתוח שלה,
השלימה את בניית התקציב הצפוי והמתוכנן לתקופה של חמש שנים וזכתה במענקי
מחקר מגופי מחקר רלבנטיים בתחום )Michael J. Fox Foundation ;ALS Foundation
 ;for Parkinson Researchקונסורציום "בראשית"

17

לתרפיה תאית והמדען הראשי .ב

 2009נפתחת שנה שלישית לעבודה משותפת עם שני הגורמים האחרונים ,כמפורט להלן.
בשנת  2008סלקיור החלה עבודה משותפת בתכנית  – ESNATsתכנית המסונפת לתכנית
המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי ) .(FP7התכנית כוללת כ 30-קבוצות מחקר
אקדמיות וחברות מתחום מחקר תאי הגזע ,הבודקות את הדרכים להשתמש בתאים אלה
לצורכי פיתוח תרופות.
סל קיור בוחנת סמנים שונים על פני השטח של תאים שיאפשרו להרחיק תאי אב
מתחלקים מאוכלוסיית תאים המיועדת להשתלה .הרחקת התאים המתחלקים תמנע
היווצרות שתלים גדולים או גידולים שהינם כיום אבן הנגף העיקרית ליישום השתלה של
תאים ממוינים המתקבלים מתאי גזע עובריים אנושיים.
סל קיור פיתחה במהלך הרבעון הרביעי של שנת  2008מבחן כמותי לאבחון פוטנציאל של
תאים לפיתוח גידולים לאחר השתלה בשל נוכחות תאי גזע לא ממוינים .לשם כך סל קיור
החלה בסדרת ניסויים הבודקת את היישום של המבחן עם תאי אב של מערכת העצבים.
המבחן יהיה שימושי לבדיקת בטיחות ההשתלה של תאים ממוינים המופקים מתאי גזע
עובריים על מנת לוודא שלתאים המושתלים אין פוטנציאל ליצר גידולים .כמו כן סל קיור
16

מחקרים אלו סוכמו בסקירה באחד מהעיתונים המובילים בתחום הרפואי ) THE LANCET, Neural
 .(transplantation for the treatment of Parkinsons Disease, Neurology (Vol 2) July 2003שניים מהמחקרים
הנדונים נעשו ביוזמת המוסד הלאומי לבריאות בארה"ב ) .(National Institute of Healthמחקרים נוספים
מרכזיים בנדון פורסמו במאמרי מערכת בעיתון הרפואי .New England Journal of Medicine 2001

 17קונסורציום בראשית הוא שיתוף פעולה בין מספר חברות שעוסקות בתחום התרפייה התאית ומפתחות יחדיו
טכנולוגיות גנריות בתחום זה ובתחום תאי הגזע .הקונסורציום פועל בתוך מסגרת מגנ"ט של לשכת המדען הראשי
במשרד התמ"ת והוקם בשנת .2003
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פתחה פרוטוקולי תפעול סטנדרטים ) (standard operating procedures SOPsליצור תאי
אב של מערכת העצבים מתאי גזע עובריים אנושיים ,לבדיקת התקינות הגנטית של
התאים ,לאפיון קצב חלוקתם ,ולהקפאתם .פרוטוקולים אלה מקרבים את סל קיור ,כך
לפי הערכת סל קיור ,לשימוש בתאים בהשתלה בעתיד בחולי פרקינסון ובחולי טרשת
נפוצה .סל קיור מתכוונת להמשיך את פעילותה בתחום המחקר לטיפול באמצעות תאי
גזע עובריים במחלת הפרקינסון ,וכן ,סל קיור מתכוונת להתמקד במהלך שנת 2011
בפיתוח תאים לריפוי מחלות הקשורות להתנוונות רשתית העין.
בשנת  2009סל קיור החלה במחקר בתחום ריפוי מחלת  AMDבעזרת תאי גזע עובריים
אנושיים .בשנת  2009החלה סל קיור בפיתוח שיטות לייצור תאים בתנאי cGMP
והשלימה במהלך שנת  2010את פיתוח השיטות הנ"ל .סל קיור החלה ליצור בתנאי
 cGMPתאים המיועדים לשימוש בניסויים קליניים.
כיום ,אין טיפול רפואי למחלת  AMDיבשה ,ולמיטב ידיעת סל קיור אין תהליך מחקרי
שיכול להוביל לפתרון רפואי ברמה מספקת .הכניסה של סל קיור לתחום תתאפשר
בהתאם לתחזיות סל קיור ,בזכות פיתוח של חוקרי הדסה של שיטה המאפשרת את
הכוונת ההתמיינות של תאי גזע עובריים לתאי פיגמנט ,שלאחר השתלה יכולים להחליף
את תאי הפיגמנט המתנוונים ברשתית .השתלת תאי פיגמנט אלה בחולים עם AMD
יבשה עשויה למנוע את ניוון רשתית העין הנובע מחוסר תפקוד תאי הפיגמנט של החולים.
סל קיור הוכיחה לקראת סוף שנת  2009את יעילות הריפוי של השתלת התאים בחיות
המשמשות מודל למחלת  .AMD18סלקיור תמשיך בפעילותה בתחום זה מתוך מטרה
להגיע לשלב בדיקת איכות ובטיחות בשנת ) 2012ניסוי קליני בבני אדם  .(Phase Iכאמור,
האמור לעיל הוא בבחינת מידע צופה פני עתיד ומותנה בכך שתוצאות הניסויים
והמחקרים יסתיימו בהצלחה וכי לסל קיור יעמדו המקורות הכספיים הנדרשים לשם כך.
]ד[ מענקים שנתקבלו על ידי סל קיור עד מועד הדוח
סלקיור קיבלה עד למועד הדוח התחייבויות למימון )שמתוכה הועברו לסל קיור כספים
בהתאם לתנאי המענקים( ממקורות שונים כדלקמן:
] [1המדען הראשי )משרד התמ"ת( – לסלקיור ניתנה התחייבות בחודש מרץ  2007לקבלת
מענק מהמדען הראשי לחקר מחלת הפרקינסון .המענק ניתן לתקופה שבין חודש דצמבר
 2006עד לחודש נובמבר  ,2007ועמד על כ 2.2-מיליון ש"ח .החברה מומנה בכ 60%-מסך
המחקר לאותה תקופה .מענק בסך כ 3 -מיליון ש"ח אושר לסל קיור בגין התקופה שבין
 ,11/08-12/07ובשיעור מימון של  .60%בינואר  2009הגישה סל קיור בקשה לתקופת
מחקר נוספת לחודשים  12/09-1/09בסך של כ 3.1-מיליון ש"ח ,כאשר שיעור ההשתתפות
המבוקש הוא  .60%במאי  2009אושר התקציב המבוקש לתקופת המחקר האמורה בסך
של  3מיליון ש"ח .מוקד הפיתוח במסגרת פרויקט המדען הראשי ממוקד בפיתוח תאי גזע
Idelson et al. Cell Stem Cell. 2009, Oct 2;5(4) p. 396 18
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עובריים להשתלה במחלת פרקינסון .בשנת  2008סלקיור עמדה ברוב יעדי המחקר למעט
אחד .היעדים העיקריים כללו זיהוי פקטורים שישפרו את ההתמיינות לכיוון תאי עצב
דופמינרגים ,שיפור השרידות של תאי עצב דופמינרגים מושתלים ,הסבת הראגנטים
בפרוטוקולים של התמיינות לראגנטים ראויים לשימוש קליני ,הכנת פרוטוקולים לייצור
תאי אב מתחלקים מתאי גזע עובריים והקפאתם ,ופיתוח מבחני בקרת איכות לתאי האב
הנוירלים .בינואר  2009החלה הסל קיור בפרויקט ה –  ,RPEלריפוי מחלת ה – AMD
בהתאם לתוכנית הפיתוח שהוגשה למדען הראשי .בחודש ספטמבר  2009אושרה התכנית
ע"י המדען הראשי לשנת  .2009בהמשךבמאי  ,2010קיבלה החברה כתב אישור נוסף
מלשכת המדען הראשי לפיו זכאית החברה למענק בסך של עד  6,237אלפי ש"ח ובשיעור
השתתפות של  .60%על פי כתב האישור החברה זכאית לקבל מענקי מחקר ופיתוח בסך
כולל של עד  .3,742במאי  2011אמורים להתקבל ממשרד התמ"ת החזרים בעבור הוצאות
החברה לשנת  2010מידי המדען הראשי במשרד התמ"ת .סל קיור הגישה בקשה לקבלת
תמיכה מהמדע"ר לשנת .2011
] [2קונסצוריום  ESNATSבתוך תוכנית  – FP7סל קיור שותפה לקונסצוריום זה מטעם
האיחוד האירופאי .המענק ניתן לטובת מחקר הבודק שימוש תאי גזע ,ולבדיקת רעילות
של תרופות חדשות למערכת העצבית .המענק עומד על סך של כ 175-אלף יורו ומתפרש על
פני תקופה של  5שנים .הפרויקט התחיל בחודש אפריל  .2008סל קיור אינה מחויבת
בהחזרת המענק.
]ה[ שוק רלבנטי פוטנציאלי ותחרות
AMD
כ 30-20-מיליון אנשים בארה"ב הם בעלי סיכון לחלות במחלת ) ,AMDמדובר בנתון
מצרפי ולא בכמות חולים חדשה מידי שנה או מידי תקופה אחרת ,והתחזית היא כי
מספר החולים יגדל ככל שהאוכלוסיה תלך ותתבגר( .כ 7.3-מיליון אנשים בארה"ב
נמצאים חולים בשלב מוקדם של המחלה לפחות בעין אחת .בנוסף ,כ 1.75-מיליון אנשים
בארה"ב חולים במחלה בשלב מתקדם ,כאשר מספר זה צפוי לגדול בשנת  2020לכדי כ-
 2.95מיליון חולים .בקרב כלל החולים ב –  AMDבארה"ב ,לכ 973,000-חולים הנמצאים
בשלב –  Geographic atrophyמתאים סוג הטיפול שסל קיור תציע בעתיד ,וזאת ככל
שמחקריה וניסוייה יצליחו ויעמדו לרשותה המקורות הכספיים הנדרשים לצורך מסחור
ופיתוח מוצריה.20 19

19

N Engl J Med 2008;358:2606-17
Arch. Opthalmol. 2004;122:564-572
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מתחרה פוטנציאלית בשוק ה –  AMDהיא חברה בשם Advanced Cell Technology,
) . (Inc OTCBB:ACTCחברה זו מפתחת מוצר המבוסס על תאי  RPEוב 2011 -היא
מתכננת להתחיל בביצוע ניסויים קליניים.
מתחרים נוספים הינם הקבוצה האקדמית של פרופ' פיטר קופי מאוניברסיטת קולג',
לונדון וכן הקבוצה המקבלת מימון ממדינת קליפורניה ) (CIRMשהעומד בראשה הוא
פרופ' קלג .קבוצות אלו ,למיטב ידיעת סל קיור ,מתעתדת להיכנס לשלב הניסויים
הקליניים בבני אדם במהלך שנת .2012
להערכת סל קיור )הערכות המבוססות על מיטב הבנת סל קיור ועל המידע המצוי
ברשותה( ,יתרונות סל קיור על פני הקבוצות שפורטו לעיל באות לידי ביטוי בדברים
הבאים] :א[ תהליך ההתמיינות של תאי גזע עובריים ממקור אנושי המיוחד המפותח על
ידי סל קיור; ]ב[ היכולת ליצר תאי גזע עובריים בתנאי  ,cGMPוזאת הן בשל הקרבה
למרכז הרפואי הדסה והן בשל הזמינות והגישה הקיימות לסלקיור לתאי גזע עובריים
ברמה המתאימה לייצור תאים לניסויים קליניים בבני אדם; ו]-ג[ ההצטיינות המדעית
של קבוצות המחקר של פרופ' ראובינוף ופרופ' בנין ,מובילי המחקר עבור סל קיור.
מחלת פרקינסון
לנוכח נתונים של  3מיליון חולים במחלת הפרקינסון בעולם ו 300,000-מקרים חדשים
המאובחנים מדי שנה ,השוק הפוטנציאלי לשיטות ריפוי המבוססות על תאי גזע עובריים
למחלת הפרקינסון ,בפרט ,ולמחלות נוירודגנרטיביות ,בכלל ,הוא גדול ביותר.
מתוך הנחה כי עלות טיפול חד פעמי לחולה פרקינסון באמצעות תאי גזע עובריים נאמדת
בכ 25,000-דולר )סכום שווה ערך לשלוש שנות טיפול תרופתי( ,שוויו המוערך של השוק
הפוטנציאלי עומד על כ 7.5-מיליארד דולר לשנה ,וזאת רק בהסתמך על מספר המקרים
החדשים מדי שנה .יחד עם זאת ,לאור השלב הראשוני של הפיתוחים בתחום תאי הגזע
העובריים בעולם ,מדובר בהערכה ראשונית בלבד וקיים קושי להעריך את היקפו ואת
גודלו המדויק של השוק הפוטנציאלי ,אך להערכת החברה מדובר בשווקים גדולים
ביותר.
תחום תאי גזע הוא תחום מורכב ,הן בהיבט המדעי הן מבחינת ההשקעות הדרושות.
חברות תאי גזע בארה"ב הצליחו לגייס  441מיליון דולר מקרנות הון סיכון בלבד; לעומת
זאת ,עשר החברות העוסקות בתחום זה בישראל גייסו כ 75-מיליון דולר בלבד
ממשקיעים פרטיים ,מגופים ממשלתיים ומתאגידים .לאור ההבדלים בין השוק הישראלי
לשוק בארה"ב ,ולאור הפערים העצומים במקורות המימון הזמינים ,היקף הגיוס
בישראל מלמד על פעילות ערה ומתקדמת בתחום.
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המתחרה הפוטנציאלי העיקרי של סל קיור הידוע לחברה הוא - Geron Corporation21
חברה המובילה בתחום תאי גזע עובריים ממקור אנושי )) (hESCsלהלן .("Geron"-
 Geronהודיעה בשנת  2003שחוקריה הראו כי  hESCsיכולים לעבור התמיינות לתאי
עצב המייצרים דופמין וניתן להשתיל את התאים הללו למוחות חולדות במודל של מחלת
פרקינסון בחיות.
כמפורט לעיל ,בחודש נובמבר  2006חתמה סל קיור על הסכם רשיון שימוש צולב
בפטנטים עם  ESIועם .Geron
בנוסף ,ישנן מספר חברות המפתחות מוצרים לטיפול תאי במחלת הפרקינסון המבוססים
על סוגים שונים של תאי גזע .החברות הללו כוללות בין השאר את  Reneuron Ltd.ו-
.StemCell Inc.
]ו[ הון אנושי
הפעילות בסל קיור מבוססת על מחקרו והמשך פיתוחו של פרופ' ראובינוף מבית החולים
הדסה עין כרם .לסל קיור קיימת תלות בהמשך מעורבותו של פרופ' ראובינוף ,וכן
במעורבותו של פרופ' בנין ותמיר בן חור בשלבים של מחקר ופיתוח במודלים של חיות.
בהתאם לכך ,צפוי כי סל קיור תמשיך להיות קשורה בהסכם שירותים עם הדסית
שיבטיח המשך מעורבות הגורמים האמורים בפעילותה של סל קיור.
למועד הדוח עובדים עבור סלקיור כ 14-מדענים ,העובדים תחת הנחייתם המקצועית של
פרופ' ראובינוף ופרופ' בנין.
]ז[ פטנטים
בהתאם להוראות הסכם הרישיון עם  ,ESIהוענק לסל קיור רשיון בלעדי בתחום ,בין
היתר ,על מספר בקשות פטנטים ופטנטים שבבעלות ) ESIמשנות הגשה .(2003-2000
הפטנטים והבקשות לרישום הפטנטים כאמור מתייחסים אל (1) :תאי גזע עובריים ותאי
אב מתחלקים הנגזרים מהם; ) (2שיטות משופרות לגידול בתרבית של תאי גזע
עובריים;ו (3) -תאי גזע עובריים ותאי עצב דופמינרגיים הנגזרים מהם.
)להערכת החברה ,הטכנולוגיה האמורה הינה פריצת דרך בטיפול אפשרי במחלות
נויורודגנרטיביות של מערכת העצבים המרכזית ),(CNS Neuro-degenerative Diseases
ומהווה נדבך חשוב בפיתוח הטכנולוגיה המבוססת על יכולת תאי הגזע להתמיין לתאי
המטרה הרצויים ולהתרבות באופן מבוקר ,כך שבפועל יתקנו את הנזק הנגרם על-ידי
המחלה .לתנאי רישיון  ESIראו סעיף קטן ]א[ לעיל .רישיון  ESIחל גם על פטנט זה.
באוגוסט  2009סלקיור קיבלה מהדסית רשיון קניין רוחני בלעדי שקשור להתמיינות
בדרך  Directed Differentiationשל תאי גזע עובריים לתאי .RPE
 21נסד"קGERN :
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 5.3.7ורטו בע"מ )להלן – "ורטו"(
מילון מונחים לסעיף זה
קולונה – שפופרת/פילטר ,המשמשת לסינון אלמנטים שונים מתוך דם או פלסמה.
פפטיד – חלבון קצר.
נוגדנים עצמיים – חלבונים שמפתחת מערכת החיסון בגוף החולה הפועלים כנגדו
וגורמים למחלה.
 - Reboundעליה ברמת הנוגדן מעל הרמה טרם הטיפול.
לופוס נפריטיס – דלקת כלייתית הנגרמת מהתפתחות מחלת הזאבת האדמתנתית.
נוגדני אנטי  DNAאנושיים – חלבונים שמפתחת מערכת החיסון בגוף החולה הפועלים
כנגד החומר התורשתי ) (DNAשבגוף החולה.
פלסמפרזיס – תהליך שבו הדם מוצע מגוף החולה ,מופרד לחלקיו ועובר תהליך של ניקוי
או העשרה בטרם החזרתו לגוף.
]א[ תיאור פעילותה של ורטו והטכנולוגיה המפותחת על ידה
ורטו היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל והחלה את פעילותה העסקית בחודש ספטמבר,
.2003
ורטו מפתחת מכשירים ותרופות חדשניים לטיפול במחלת הלופוס )זאבת אדמנתית(.
פיתוחי ורטו מבוססים על תגליות של פרופ' יעקב נפרסטק ומעבדתו בבית החולים הדסה
עין-כרם שבירושלים.
לופוס היא מחלה כרונית ,השייכת לקבוצת המחלות האוטו-אימוניות ,שבהן הגוף מפעיל
את מערכת החיסון כנגד עצמו .במחלת לופוס נוצרים "נוגדנים עצמיים" הנקשרים
לאזורים ספציפיים ברקמות נורמליות של הגוף ,כגון מפרקים וכליות ,וגורמים לדלקת
והרס של איברי המטרה הללו .הגורמים למחלה עדיין לא ידועים ואין כיום תרופה
ספציפית כנגד המחלה .הטיפול הסטנדרטי כיום ,המלווה בתופעות לוואי קשות ,הוא
באמצעות תרופות המדכאות את המערכת החיסונית בצורה לא ספציפית או פרוצדורה
שבה מוציאים את דם החולה ביחד עם הנוגדנים העצמיים ומחליפים אותו עם דם תקין,
התהליך מכונה פלסמפרזיס ).(Plasmapheresis
ורטו פיתחה בשלב ראשון קולונה ,הנקראת  ,LUPUSORBTMשמשמשת כאמצעי לשיפור
בתהליך הפלסמפרזיס הסטנדרטי לחולי לופוס .ה LUPUSORBTM-מכילה פפטיד )(peptide
קצר המכונה  VRT101שקושר ומוציא בצורה ספציפית רק את הנוגדנים העצמיים מהדם
ובכך משפר את מצב החולה מבלי לגרום לתופעות לוואי הנלוות לתהליך הפלסמפרזיס.
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הפיתוח מתבסס על גילוי של פפטיד שקיבל את הכינוי  ,VRT101שהינו האזור הספציפי
ברקמות הגוף אליו נקשרים הנוגדנים העצמיים במחלת הלופוס .בחודש ינואר  2007קיבלה
ורטו את האישור הרגולטורי הנדרש לביצוע ניסוי ראשון ) (Phase Iבחולים לבדיקת
בטיחות ורעילות ה LUPUSORBTM -וכן יעילות ראשונית בטווח הקצר של הטיפול המוצע.
הניסוי הקליני ) ,(Phase I/IIשמטרתו כאמור בדיקת בטיחות ויעילות של המוצר ,החל
בחודש מרץ .2007
בשנת  2008הודיעה ורטו על סיום בהצלחה של ניסוי קליני בבני אדם )שלב  (I/IIלטיפול
בחולי זאבת אדמנתית )מחלת לופוס( .הניסוי בוצע ב 10-חולות זאבת במרכז הרפואי הדסה
עין כרם ,ובדק את בטיחותו ויעילותו של מכשיר ה. LUPUSORBTM-
במהלך הניסוי ,בוצע תהליך פלסמפרזיס ב 10-חולות במחלה .לאחר מכן ,ובמשך
כחודשיים ,הגיעו המטופלות לביקורי מעקב ,שכללו בדיקות דם ,שתן וביקורי רופא.
תוצאות הניסוי היוו הצלחה הן במישור הבטיחות והן במישור היעילות .במישור היעילות –
המוצר המפותח הצליח לגרום לירידה משמעותית בכמות של הנוגדן שהוא בין הגורמים
המובילים בגרימת מחלת הזאבת .רמת הנוגדן ירדה ולא חזרה לכמות שהיתה לפני תחילת
הטיפול )דהיינו ,לא נצפה אפקט  – Reboundדבר המופיע בטיפולים תרופתיים אחרים(.
מבחינת בטיחות – לא נצפו תופעות לוואי שליליות משמעותיות כתוצאה מהשימוש במוצר.
בהתאם לאסטרטגיית ה exit-של החברה מצוייה ורטו בשלב איתור שותפים או משקיעים
לצורך המשך ביצוע הניסויים הקליניים.
ורטו חתמה על הסכם עם קבוצת סייג' ) – (The Sage Groupחברה בכירה מתחום
הבריאות ,בעלת אוריינטציה טכנולוגית ,מתמחה באסטרטגיה ובמסחור של קניין רוחני.
למיטב ידיעת החברה ,לקבוצת סייג' יש ניסיון עשיר בתחומי הדיאגנוסטיקה ,הפרמה,
הביופרמה והביוטכנולוגיה.
בהתאם להסכם קבוצת סייג' תסייע בידי ורטו לקצר את הזמן הנדרש להצגת טכנולוגיות
חדשות בשוק העולמי ולמציאת שותפים פוטנציאליים עסקיים .להערכת החברה ,הניסיון
של סייג' וקשריה כאמור לעיל יכולים לסייע לורטו למצוא שותף אסטרטגי מתאים כדי
להמשיך לניסוי הקליני העיקרי ).(pivotal study
]ב[ שוק רלבנטי פוטנציאלי ותחרות
למיטב ידיעת החברה ,אין כיום טיפול תרופתי ספציפי נגד זאבת אדמנתית )לופוס( .הטיפול
הקיים בשוק כיום מבוסס על דיכוי חיסוני בלתי ספציפי ,כגון סטרואידים וחומרים
כימותרפיים ,המובילים לתופעות לוואי קשות בגוף החולה .כאמור ,הטיפול עלול להוביל
לזיהומים חריפים ,הנמנים עם הגורמים העיקריים לתחלואה ולתמותה בחולי זאבת.
לתרופות הקיימות תופעות לוואי חמורות אחרות ,כגון שברים בעצמות ,טרשת עורקים
מוקדמת ,גידולים ממאירים ובעיות פוריות .גישה ספציפית ועדינה יותר היא לצמצם את
כמות הנוגדנים העצמיים הגורמים למחלה באמצעות סינון פלסמה )פלסמפרזיס( .אולם
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טיפול זה אינו נפוץ בשל הצורך להחליף את הפלסמה ואת רכיביה החיוניים אחרי כל
טיפול.
חברות רבות שהתרופות שלהן נמצאות ב Phase III-הודיעו בשנים האחרונות על הפסקת
הניסוי בגלל חוסר יעילות של התכשיר .לדוגמה Rituxan ,של חברות  GenentechוBiogen-
לטיפול בלופוס נפריטיס נמצאה לפי פרסומים כלא יעילה בטיפול במחלה ;22הניסוי Phase
IIIב Riquent -של חברת  BioMarinבשיתוף חברת  La Jollaלטיפול במחלת כליות הנלווית
לזאבת הופסק עקב חוסר יעילות .23עוד ניסוי שאכזב הוא  CellCeptשל חברות  Rocheו-
Asprevaלטיפול בלופוס נפריטיס.24
למיטב ידיעת החברה ,טבע תעשיות פרמצבטיות נמצאת בשלבי פיתוח של  ,Edratideפפטיד
המבוסס על  CDR1המופק מנוגדני אנטי DNA-אנושיים ,בגישה חדשנית לוויסות ספציפי
של תהליכים אוטואימוניים בזאבת מערכתית Belimumab .של חברות Human Genome
 Sciencesו GSK-לטיפול בזאבת נמצא להבנת החברה כיעיל במסגרת ניסוי Phase III
שבוצע .להבנת החברה ועדה מייעצת ל FDA-המליץ על שיווק ה Belimumab-בארה"ב.
אישור  FDAתרם התקבל.
זאבת אדמנתית היא מחלה כרונית ,הנמשכת לעתים כל החיים ,ומשפיעה על מיליוני
אנשים ברחבי העולם .אוכלוסיית חולי הזאבת בארה"ב ,בכל שלבי ודרגות החומרה של
המחלה ,נאמדת בכ 450,000-חולים .פוטנציאל השוק לחולי זאבת בשוקי אירופה
העיקריים  -בריטניה ,גרמניה ,צרפת ואיטליה  -נאמד בכ 390,000-חולים.
הכליות הן האיבר העיקרי שנפגע בחלק ניכר מאוכלוסיית החולים בזאבת מערכתית.
הנוגדנים האוטואימוניים שוקעים בכליות ומובילים למצב הנקרא דלקת כליות זאבתית
)לופוס נפריטיס( .מתוך כ 450,000-חולי הזאבת בארה"ב כ 225,000-סובלים מדלקת כליות
זאבתית ,בהם כ 112,500-עם נזק משמעותי שנגרם לכליות.
™ LUPUSORBהמפותחת על-ידי ורטו נועדה במיוחד לאוכלוסיית חולי דלקת כליות
קשה ,הנאמדת בכ 112,500-חולים בארה"ב וכ 97,500-חולים בשווקים האירופיים
העיקריים .מתוך ציפייה של צורך בכ 10 -טיפולים לשנה במחיר של כ 1,000-דולר לטיפול,
ל LUPUSORB™ -פוטנציאל שוק של  1.2מיליארד דולר בארה"ב ו 975 -מיליון דולר
באירופה .להערכת ורטו ,קיים פוטנציאל להרחבת היקף השוק על-ידי שימוש ב-
™ LUPUSORBכטיפול מונע.
]ג[ הון אנושי
ורטו מבוססת על מחקרו של פרופ' יעקב נפרסטק מבית החולים הדסה עין כרם והמשך
הפיתוח על-ידו .לורטו קיימת תלות בהמשך מעורבותו של פרופ' נפרסטק בשלבים

http://www.biovalley.ch/content.cfm?nav=4&content=10&command=details&id=9148 22
http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS157018+12-Feb-2009+PRN20090212 23
http://www.fiercebiotech.com/story/aspreva-roche-put-cellcept-ice/2007-09-10 24
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המוקדמים של המשך המחקר .למועד הדוח מר סטיוארט ברנשטיין משמש כמנכ"ל
החברה.
]ד[ תקופת חממה ,פטנטים וקניין רוחני
פרוייקט המחקר של ורטו אושר על-ידי המדען הראשי ,והחל מחודש ספטמבר  2003ועד
לחודש אוגוסט  2005התבצע במסגרת חממה טכנולוגית המצויה באזור נצרת עילית  -ניות
מרכז טכנולוגי בע"מ  -וזאת ב"מסלול החממות" לפי כללי המדען הראשי .לחובה לתשלום
תמלוגים החלה על חברות שפעלו במסגרת חממה טכנולוגית ,ראו סעיף  5.6להלן.
הקניין הרוחני של ורטו כולל רישיון בלעדי מהדסית על משפחה של פטנטים ובקשות
פטנטים.
הפטנטים הם בתחום הטיפול במחלת הלופוס )זאבת אדמנתית( .משפחה זו מגנה על
פפטידים חדשניים ושימושיהם לטיפול בלופוס ,הן על-ידי מתן תרופתי והן על-ידי שילובם
במכשור רפואי .בתחום זה ,לורטו רשיון בלעדי על תשעה-עשר פטנטים שהתקבלו בארה"ב,
בניו-זילנד ,באירופה )באוסטריה; בלגיה; שוויץ; גרמניה; דנמרק; ספרד; פינלנד; צרפת;
בריטניה; יוון; אירלנד; איטליה; הולנד; פורטוגל ושוודיה( ,באוסטרליה ובישראל )הבקשות
הוגשו בשנת  ,1998למעט הבקשה בישראל שהוגשה בשנת  ,(1997על בקשת פטנט בארה"ב
)אשר הוגשה בשנת  ,(2001ועל בקשת פטנט בקנדה )אשר הוגשה בשנת  (1998של שימוש
טיפולי בפפטידים לטיפול במחלת הלופוס .בקשת הפטנט משנת ) 2001פפטיד +קולונה(
נדחתה ע"י הבודק האמריקאי בטענה של חוסר חדשנות .ורטו הגישה עירעור אך גם הוא
נדחה.
בסוף שנת  2009הגישה ורטו בקשות פטנטים חדשות בארה"ב ,אירופה ,יפן סין והודו ,וזאת
לצורך הגנה על התוצאות שנמצאו בשלב הניסוי הקליני.
בסוף שנת  2009החליטה ורטו להחזיר להדסית את הזכויות על המשפחה השניה של
הפטנטים שניתנו לה ברישיון ,ואשר עוסקת בתחום המכשור ושיטה אימוניים לאבחון
וניטור מחלת הלופוס .זאת ,כדי למקד את משאביה ותחום פעילותה של ורטו לתחום
הטיפולי.
כל בקשות הפטנטים והפטנטים מצויים בבעלותה של הדסית.
]ה[ זכות למנות דירקטורים ,הלוואות המירות ,הון מניות ובעלי מניות עיקריים
כל עוד החברה מחזיקה בלפחות  2%מהון המניות המונפק של ורטו ,זכאית היא למנות
דירקטור אחד ) (1לדירקטוריון ורטו .למועד הדוח ,כל שלושת הדירקטורים בורטו מכהנים
מטעם החברה.
לורטו שני סוגי מניות :מניות רגילות ומניות בכורה א' .כל המניות מקנות לבעליהן את
אותן הזכויות ,וזאת למעט  Liquidation Preferenceהנתונות למניות בכורה א' .באירוע
המקנה  Liquidation Preferenceמחזיקי מניות הבכורה זכאים לתשלום קודם בגובה מחיר
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המניה )בסעיף זה המונח "מחיר למניה" משמעו  0.75דולר למניה( בתוספת ריבית שנתית
)שיעור ה LIBOR-החצי שנתי( בתוספת  .4%החברה מחזיקה במניות רגילות ובמניות
בכורה א' של ורטו.
למועד הדוח סך כל ההלוואות שהחברה העמידה לרשות ורטו ,כולל ריבית צבורה והפרשי
הצמדה לדולר ,עומדת על כ 2,910-אלפי ש"ח.
בשנת  2010החברה לא העמידה לורטו מקורות מימון ,ובכלל זה לא העמידה לה הלוואות
הניתנות להמרה לניירות ערך של ורטו.
]ו[ השקעות במו"פ
במהלך שלוש השנים האחרונות ) (2010-2008הושקעו בורטו במחקר ופיתוח וכניסה לשלבי
ניסויים קליניים סך כולל של  1,005אלפי ש"ח ,לפי הפירוט הבא )באלפי ש"ח(:
תקופה

2008

2009

2010

סה"כ

השקעה במו"פ לפני
השתתפות מדען
שבוצעה בורטו

740

210

55

1,005

בניכוי השתתפות
מדען ,נטו

0

0

0

0

השקעה במו"פ ,נטו

740

210

55

1,005

 5.3.8טרומבוטק בע"מ )להלן " -טרומבוטק"(
מילון מונחים לסעיף זה
"פקקת בוריד עמוק  - "DVTהיווצרות קריש דם בתוך וריד עמוק ,בדרך-כלל ברגליים או
באגן.
" – "fixed dose combination; FDC2שילוב של שני חומרים/תרופות או יותר
ביחס ובכמות שנקבעו מראש בצורת מתן מוגדרת לצורך שיפור פעילות תרופתית.
"נגזרת טבעית" – מקטע פפטידי שמקורו בחלבון  PAIשלא עבר שינוי כימי לשיפור
יציבותו או תכונות ההמסה.
"אפיון מלחים/פורמולציות" – תהליך בו באמצעות שיטות אנאליטיות נקבעות רמות
המלחים שנקשרים לפפטיד במהלך תהליך יצורו ונחוצים לצורך המסתו.
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"חלבון קצר" )פפטיד( – מולקולה המורכבת משתי חומצות אמינו או יותר ,הקשורות ביניהן
בקשר פפטידי.
"מודל שבץ חולדתי" – מודל שפותח כבסיס לניסוי בחולדות בו מעוררים באמצעים כימיים
או מכניים שבץ מוחי בחיה )חסימה של כלי דם במוח( במטרה לבדוק את יעילות התרופה
שבפיתוח.
"תרופת יתום" – תרופה שמיועדת לשוק קטן במיוחד )מתחת  200,000חולים בארה"ב( ועל
כן זכאית להטבות מסוימות מטעם הרשות הרגולטורית )מסלול אישור מקוצר ובלעדיות
בשיווק למשך  7שנים(
"קולטן" – תא או קבוצת תאים שמסוגלים לזהות שינויים בסביבה ולייצר אותות עצביים
בתגובה .כל קצות העצבים התחושתיים פועלים כקולטנים ,בין אם הם מזהים מגע )בעור( ,חומרים
כימיים )באף או בלשון( קול )באוזן( או אור )בעין(.
"קומפלקסים חלבוניים" – כאשר חלבון חובר לחלבונים אחרים נוצר הרכב הקרוי
קומפלקס חלבוני פעיל .המבנה המרחבי של הקומפלקס קובע את פעילותו וקשרי הגומלים
שלו עם תאים אחרים.
"אוריקינאז" – חלבון שמיוצר בכליות ומסוגל לפרק קרישי דם .החלבון מופרש דרך השתן
במידה ואינו נדרש לגוף.
]א[ תיאור פעילותה של טרומבוטק והטכנולוגיה המפותחת על ידה
טרומבוטק היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל והחלה בפעילות עסקית בחודש ספטמבר
.2000
תחום עיסוקה של טרומבוטק הוא פיתוח תרופות המיועדות להמסת קרישי דם )פקיקים(
לטיפול בשבץ מוחי ,התקף לב ,פקקת בווריד עמוק ) (deep vein thrombosisובהתוויות
דומות .הפיתוח האמור מבוסס על תגליות של פרופ' עבד חיג'אזי ומעבדתו בבית החולים
הדסה עין-כרם.
טיפולים להמסת קרישי דם )טיפול טרומבוליטי( הוא הטיפול העיקרי במקרה של שבץ
מוחי או התקף לב ,כאשר יש חסימה בזרימת הדם לאזורי המוח והלב .להערכת החברה,
יעילותן כיום של התרופות הקיימות להמסת קרישי דם היא מוגבלת ומלווה בתופעות
לוואי ,חלקן קשות ,כדוגמת שבץ מוחי ,ומתן טיפול טרומבוליטי חייב להתבצע בתוך שלוש
שעות מתחילת הופעת הסימפטומים .בנוסף ,קיימת הסתברות להיווצרות דימומים ,לרבות
דימומים תוך מוחיים .מטרת טרומבוטק היא לפתח דור חדש של תרופות טרומבוליטיות
שיהיו יותר יעילות ,יותר בטוחות )היינו ,עם פחות תופעות לוואי( ומותאמות לשיעור ניכר
של חולי שבץ מוחי והתקפי לב.
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טרומבוטק עסקה תחילה בפיתוח שתי פלטפורמות תרופתיות המהוות פוטנציאל לצרכים
הללו .הפלטפורמה הראשונה ,שהתרכובת המובילה שלה נקראת " ,"TB101מבוססת על
תגליות של מנגנון היכול להמיס רק קרישי דם חדשים )קרישי דם שנוצרו פרק זמן קצר
יחסית לפני מועד הטיפול בהן( ללא תופעות לוואי ידועות .בהשוואה לתרופות
טרומבוליטיות שבשימוש היום TB101 ,הינה לכאורה בעלת יעילות גבוהה יותר ופרופיל
בטיחותי משופר .במסגרת ארגון מחדש של פעילות המחקר והפיתוח שהתרחשה בסוף שנת
 ,2007החליטה הנהלת טרומבוטק להתמקד בפיתוח הפלטפורמה השניה המפורטת )ולא
בפלטפורמה זו(.
במסגרת הפלטפורמה השנייה ,טרומבוטק גילתה מקטע של חלבון )" ("THR-018אשר יכול
לכאורה למנוע את תופעות הדימומים הנלוות למתן התרופות הטרומבוליטיות הנוכחיות,
כאשר מקטע החלבון ניתן ביחד עם תרופות אלה .על בסיס פלטפורמה זו ,טרומבוטק
מתכוונת לפתח תרופות לטיפול בחולי שבץ מוחי ,התקף לב והתוויות דומות.
טרומבוטק מצאה בניסויי מעבדה כי חלק ממקטע של חלבון קצר )פפטיד( שהחברה פיתחה
ואשר ניתן בשילוב עם תרופה קיימת לטיפול בשבץ מוחי או התקף לב ) - TPAמתוצרת
 ,(Genentechעשוי למנוע את תופעות הלוואי ומקטין משמעותית דימום תוך מוחי הנלווה
למתן התרופות הניתנות היום .כמו כן נמצא כי חלבון זה מקטין עד פי  3את שטח הנמק
שנוצר ממתן התרופות הקיימות.
להערכת החברה ,פיתוחי טרומבוטק ,במידה ויבשילו לכדי תרופה ,יוכלו להינתן באופן
עצמאי או בשילוב עם מוצרים אחרים.
טרומבוטק קיבלה אישור בחודש פברואר  2010להתחיל ביצוע ניסויים קליניים בישראל
בבני אדם .בחודש פברואר  .2010הניסוי נערך על  40מתנדבים בריאים ונועד לבחון את
בטיחות החומר.
לאור המיקוד מחדש שביצעה טרומבוטק ולאחר ביצוע בדיקת משמעויות ומסלולי פיתוח
קליניים אפשריים ,תכננה טרומבוטק לקיים פגישה עם רשות המזון והתרופות
האמריקאית )ה (FDA-במהלך שנת  2008לצורך קבלת אישור לאסטרטגיית הפיתוח
המבוקשת .הפגישה עם ה FDA-התקיימה בתחילת  2009בשל שיקולים אדמינסטראטיבים
של ה .FDA-החברה המשיכה בפעילות רגולטורים שנועדה לבחון את האפשרות לפיתוח
של " THR-18כתרופת יתוןם " במהלך .2010
כמו כן ,ביתרת שנת  2009ובמהלך  2010טרומבוטק ביצעה מבחני טוקסיקולוגיה מקיפים
על ה - THR-018-התרכובת המובילה כמועמדת ראשונה לתרופה ובמקביל לשפר את מאגר
הנתונים על אפקטיביות פעילותה בבעלי חיים.
]א[ התפתחות במהלך 2011-2010
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במהלך שנת  2010חלו ההתפתחויות המרכזיות הבאות בטרומבוטק:
פעילות רגולטורית  -במהלך הרבעון הראשון של  2009טרומבוטק קיימה את פגישת ה-
 Pre-INDעם ה .FDA-הפגישה הוגדרה על ידי יועציי הרגולציה כפגישה חיובית ביותר וה-
 FDAהציע לסייע בפיתוח המוצר במסלול פיתוח מואץ ) .(fast trackבנוסף סוכמו ניסויי
ההשלמה הפרה-קליניים הנדרשים לצורך תחילת הניסויים הקליינים עד לשלב הפאזה
השנייה בארה"ב .ה FDA-קיבל את מתאר הניסוי הקליני  PHASE Iואישר את תכנית
היצור ) .(CMCבמהלך שנת  ,2010לאחר דיונים עם עם ה  ,FDAהחליטה החברה שלא
להמשיך ,בשלב זה ,בהליך הבקשה לפיתוח המוצר כתרופת יתום )במסגרת חלון הזמן
הנכחי של  - tPAעד  3שעות מסימני שבץ(.
פעילות פרה-קלינית - CMC /במהלך  2009טרומבוטק סיימה ניסויי בטיחות נוספים
והשלימה את בדיקות הבטיחות הפרמקולוגית .טרומבוטק השלימה את הפיתוח של שיטות
ביו-אנאליטיות הנדרשות לניסוי בבני אדם ובייצור סמן פפטידי שנידרש היה לצורך הניסוי
הקליני .פותחו שיטות ואלידיות לקביעת רמות הפפטיד בסרום של חולדות כלבים ובני
אדם .שיטות אלו איפשרו מדידה של רמות הפפטיד בדם בניסויי הרעילות ובניסוי הקליני
בבני אדם.
כספים /השקעות /מענקים  -טרומבוטק הגישה בקשת מענק ל) NIH -המכונים הלאומיים
האמריקניים לבריאות(–.במידה ויאושר ,המענק צפוי לתמוך בחלק מתקציב המו"פ של
טרומבוטק בשנת  .2012-2011החברה צופה כי תשובות יתקבלו אצלה במהלך הרבעון השני
לשנת  .2011לטרומבוטק אושר מענק מדען בגובה של כ 3.5-מיליון ש"ח בשיעור השתתפות
של כ) 50%-30%-פעילות בישראל  50%ובחו"ל  .(30%בחודש דצמבר  2010קיבלה החברה
אישור מהמדען הראשי לתמיכה נוספת לפי תקציב להשקעה של  3.4מיליון ש"ח ובשיעור
השתתפות ממוצעת של  .43%בנוסף הושלם סבב השקעה פנימי בהיקף של כ 800750 -אלף
דולר .כן הוגשה תוכנית מדען נוספת בגובה של כ -4בחודש ספטמבר  2010השקיעו בעלי
מניות סך של  3.5מיליון ש"ח.ש"ח בדרך של המרת אופציות למניות החברה.
פעילות קלינית  -טרומבוטק סיימה בחודש אוגוסט  2010את הניסוי הקליני הראשוני בבני
אדם שנערך ביחידת ה  PHASE Iשל הדסה .הניסויהיסוי נערך על  40מתנדבים בריאים
והוכיח כי הפפטיד בטוח במינונים שנבדקו .כמו כן ,נתן היה לצפות בפעילות פיזיולוגית
המצביעה על כך שמנגנון הפעילות שנצפה בחיות מתקיים גם בבני אדם .תוצאות הניסוי
החיוביות איפשרו לטרומבוטק להמשיך בפיתוח הקליני שלש המוצר .טרומבוטק צופה
התחלת ניסוי קליני בחולי שבץ במהלך .2011
פטנטים  -במהלך  2009הוגשו בקשות לרישום הפטנט  TRMB-008במספר טריטוריות
ובכללן סין .בנוסף ,פטנט נוסף ]אסטמה[ הוגש  . provisionalבמהלך  2010חלק מהפטנטים
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של טרומבוטק נכנסו לפאזת הבחינה הבין לאומית והוגש פטנט נוסף לבחינת האפשרות של
השימוש בפפטיד לטיפול בל.ד.
פיתוח עסקי  -במהלך  2010נעשו פניות המשך לחברות פארמה רב לאומיות והתקבל
המאמר הראשון המדווח על פעילות  .THR-18שני מאמרים נוספים נמצאים בשלבי כתיבה
מתקדמים וצפויים להתפרסם במהלך  .2011החברה הציגה את תוצאות הפעילות בשני
כנסים בין לאומיים מרכזיים בתחום השבץ המוחי.
]ב[ שוק רלבנטי פוטנציאלי ותחרות
כאמור ,טרומבוטק מתמקדת בפיתוח תרופות שמטרתן פירוק קרישי דם שנוצרו לאחרונה
בגוף החולים.
החברה לחקר שווקים " "Frost & Sullivanעורכת בדיקות של השוק האמריקני לאירוע
מוחי ומצאה כי בשנת  2007היקף השוק האמריקני לתרופות לאירוע מוחי עמד על כ4.1-
מיליארד דולר ,וצפוי לגדול בקצב של כ 6%-בשנה עד שנת .252012
אירועים מוחיים הם הגורם המוביל ליצירת נכות בקרב מבוגרים בעולם המערבי .היכולת
של הטיפולים להפחית נכות היא גורם תחרותי עיקרי בין משתתפי השוק .הפיתוח של
תרופות ממיסות קרישי דם )טרומבוליטיות( לאירוע מוחי מעלה את החשיבות של אבחון
וטיפול מיידיים .מאחר שהרוב המכריע של חולי אירוע מוחי מגיעים לחדר מיון בעיכוב
העולה על  6שעות ,תרופות להמסת קרישי דם ניתנות ל 3%-בלבד מכל האנשים הלוקים
באירוע מוחי חריף .מסיבה זו חשוב לפתח תרופות להמסת קרישי דם שניתן לתת אותן
ללא סיכון לדימום בהקדם ככל שניתן.
למועד הדוח ,קיימים מאות מוצרים המצויים בפיתוח להתוויה של אירוע מוחי .רוב
המולקולות מצויות בשלב הקדם-קליני.
למיטב ידיעת החברה ,התרופה העיקרית המאושרת להמסת קרישי דם למועד זה על-ידי
רשות המזון והתרופות האמריקאית )ה (FDA-ואשר מכוונת לשוק הרלבנטי היא תרופה
בשם " (Tissue Plasminogen Activator) "TPAשל חברת  ,Genentechמחברות
הביוטכנולוגיה הותיקות והמובילות בעולם .אמנם ,למיטב ידיעת החברה ,התרופה
האמורה היא יעילה ,אך כדי להבטיח החולה מתופעות לוואי המתאפיינות בדימומים ,ישנו
חלון יעילות צר לטיפול המוערך בכ 3-שעות מקרות האירוע .התרופה שמפתחת טרומבוטק
צפויה  -בהתאם לממצאי הניסוי במודל חיה במקרה של שבץ מוחי  -להיות יעילה במידה
רבה יותר ,אך היא מתוכננת כך שחלון זמן היעילות האמור יהיה ממושך יותר ויעמוד על
פרק זמן של כתשע שעות מעת הארוע .ההבדל האמור במשך היעילות נובע בעיקרו משוני
במנגנון הפעולה בין התרופה של  Genentechלבין הפיתוח לו מכוונת טרומבוטק.
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תוצאות המעבדה של טרומבוטק בניסויים בחיות מראות לכאורה ,ברמת מובהקות גבוהה,26
כי מתן " "TPAביחד עם  THR-018המפותח על-ידי טרומבוטק) :א( עשוי להיות יעיל
לטיפול גם בחלוף עד  6שעות לאחר הארוע המוחי; )ב( מקטין את שטח הנמק המוחי ביותר
מ 50%-מעבר לקיטון בטיפול ב TPA-בלבד; )ג( מוריד באופן ניכר )עד כ (80%-את הדימום
המוחי בהשוואה לטיפול ב TPA-בלבד.
בנוסף לתרופת ה TPA-קיימות תרופות נוספות להתוויה של התקף לב ,והן עשויות להיות
רלבנטיות גם לטיפול באירוע מוחי:
 Teneccteplase ,ActivaseוCathflo Activase -של חברת  Reteplase ;Genentech Inc.של חברת
 Streptokinase ;Centocorשל חברת .Aventis Behring
תרופות טרומבוליטיות מושכות תשומת לב רבה והן בעלות שוק ניכר ,אך רובן פותחו עבור
איסכמיה )זרימה לא מספקת של דם( בשריר הלב .מספר התרופות המצויות בפיתוח
לאירוע מוחי מוגבל לקומץ קטן של מולקולות.
]ג[ הון אנושי
הטכנולוגיה המובילה של טרומבוטק מבוססת על מחקרו של פרופ' עבד חיג'אזי מבית
החולים הדסה בעין כרם ונתמכת בידע של החוקר לצורך המשך הפיתוח.
במהלך חודש נובמבר  2007מונה ד"ר יצחק למנסדורף לשמש כמנכ"ל טרומבוטק ופרופ'
מריאן גורצקי מונה לשמש כיו"ר הדירקטוריון של טרומבוטק .בנוסף ,לחברה יועצים
בכירים בתחום פיתוח התרופות והרגולציה.
במהלך שנת  2009הצטרף לטרומבוטק ד"ר ארנון אהרון ,המשמש כמוביל הקליני של
טרומבוטק ועתיד להוביל את שלב הניסויים הקליניים שהחברה נכנסה אליו.
בנוסף ,טרומבוטק חתמה על הסכם למתן שירותי ניהול עם חברת פארמאסיד – חברה
המתמחה בפיתוח טכנולוגיות למערכת העצבים המרכזית ואשר אינה קשורה בבעלת
השליטה בחברה.
עלות ההתקשרות של טרומבוטק כאמור לעיל למתן שירותי ניהול עומדת על סך כולל של
 10,000דולר לחודש.
]ד[ תקופת חממה ,פטנטים וקניין רוחני
פרוייקט המחקר של טרומבוטק אושר על-ידי המדען הראשי במשרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה )להלן " -המדען הראשי"( ,והחל מחודש אוקטובר  2000פעלה טרומבוטק
במשך שלוש שנים במסגרת חממה טכנולוגית המצויה באזור נצרת עילית  -ניות מרכז
טכנולוגי בע"מ  -וזאת ב"מסלול החממות" לפי כללי המדען הראשי .לחובה לתשלום
תמלוגים החלה על חברות שפעלו במסגרת חממה טכנולוגית ,ראו להלן.
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לטרומבוטק בעלות או רישיון בלעדי לשימוש על מגוון בקשות פטנטים ופטנטים המגנים על
קומפלקסים חלבוניים ופפטידים ושימושיהם לפירוק קרישי-דם .הפטנטים ובקשות
הפטנטים נחלקו לשלוש קבוצות עיקריות.
הקבוצה הראשונה הגנה על שני קומפלקסים חלבוניים הכוללים את האוריקינאז )אנזים
שפועל לפירוק קרישי דם( והקולטן שלו ושימושיהם לפירוק קרישי דם לשם טיפול במספר
מחלות כמו שבץ -מוחי .לטרומבוטק היה רישיון בלעדי בפטנטים שבבעלות הדסית
כדלקמן :פטנטים שהתקבלו בארה"ב )הבקשות לפטנטים הוגשו בשנים ,(1999-2001
באירופה )הבקשות הוגשו בשנת  (1997ובאוסטרליה )הבקשות לפטנטים הוגשו בשנת 1999
ובשנת  .(2000כמו כן ,לטרומבוטק היה רישיון בלעדי בבקשות לפטנטים שבבעלות הדסית
ואשר הוגשו כדלקמן :בקשות לפטנטים בקנדה ,ישראל ,יפן ואוסטרליה )הגשות משנת
 ;(1997בקשות בקנדה וישראל )בקשות משנת  .(2000בשל שינוי המיקוד של טרומבוטק
כמפורט לעיל ,חדלה טרומבוטק מהמשך פיתוח קבוצת הפטנטים הראשונה ,ואלו הוחזרו
לבעלות הדסית.
הקבוצה השנייה היא של בקשות פטנטים ופטנטים על קומפלקסים חלבוניים הכוללים את
האוריקינאז והקולטן שלו המחוברים בחיבור ספציפי ושימושיהם לפירוק קרישי דם לשם
טיפול במספר מחלות כמו שבץ מוחי .בקבוצה זו פטנט בארה"ב )הבקשה הוגשה בשנת
 (2001ובקשות באירופה ובקנדה )הוגשו בשנת  .(2002בשל שינוי המיקוד של טרומבוטק
כמפורט לעיל ,חדלה טרומבוטק מהמשך פיתוח קבוצת הפטנטים השנייה ,ואלו הוחזרו
לבעלות הדסית.
הקבוצה השלישית היא של פטנטים המיועדים לפירוק קרישי דם ולמניעת פגיעות במוח
בשילוב עם חומרים ממיסי קרישה כדוגמת  .TPAבקבוצה זו בקשות בקנדה ,אירופה,
ישראל ויפן )הוגשו בשנת  (2002בקשות באוסטרליה ,קנדה ,אירופה ,ישראל וארה"ב
)הבקשות לפטנטים הוגשו בשנים  ,(2003-2004ושתי בקשות נוספות בארה"ב )הוגשו בשנים
 .(2005-2006במהלך שנת  2009הגישה טרומבוטק בקשות לרישום הפטנט TRMB-008
במספר טריטוריות .כן הוגשה בקשה מסוג " "provisionalבגין יישום נוסף )תחום
האסטמה( .במהלך  2010בעקבות התוצאות הפרא-קליניות /קליניות הוגש פטנט מסוג "
 "provisionalלטיפול ביתר -לחץ דם.
]ה[ זכות למנות דירקטורים ,הון מניות של טרומבוטק ובעלי מניות עיקריים
כל עוד החברה מחזיקה בלפחות  3%מהון המניות המונפק של טרומבוטק ,זכאית היא
למנות דירקטור אחד ) (1לדירקטוריון טרומבוטק .למועד הדוח מכהן מטעם החברה
דירקטור אחד בדירקטוריון ,מבין חמשת חברי הדירקטוריון .הדירקטורים הנוספים
המכהנים בטרומבוטק הם דירקטור שמונה מטעם "כלל ביוטכנולוגיה" ,דירקטור שמונה
מטעם "עופר טכנולוגיות" ,מנכ"ל טרומבוטק ופרופ' מריאן גורצקי שמונה לשמש כיו"ר
הדירקטוריון.
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בחודש ספטמבר  2010המירו בעלי מניות בחברה  11,824אופציות ) מתוך  28,374אופציות
שבמחזור ( למניות סדרה  A-2של טרומבוטק ,וזאת בתמורה לסך של  3.9מיליון ש"ח, .
מסכום זה התקבל כ  3.4מיליון ש"ח במזומן .במועד ההמרה האריכה החברה את תקופת
מימוש יתרת  16,550האופציות עד ליום 29בדצמבר  . 2011הארכת תקופת האופציה
הגדילה את השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצגות בהתחייבויות לזמן ארוך בסך 382
אלפי ש"ח במקביל לקיטון בהון העצמי של החברה.

כחלק מסיבוב זה ,השתתפה החברה בחלקה היחסי והשקיעה סכום של  200אלף דולר.
בחודש דצמבר 201קיבלה החברה אישור מהמדען הראשי לתמיכה בתכנית מו"פ בנושא
טיפול בשבץ מוחי" לתקופה רטרואקטיבית שהחלה מיוני  2010עד מאי .2011סך תקציב
התכנית המאושרת עומד על עד  3,355אלפי  ₪בהשתתפות ממוצעת ע"י המדע"ר שלכ-
 40%מתקציב המו"פ המאושר.
]ו[ השקעות במו"פ
במהלך שלוש השנים האחרונות ) (2010-2008הושקעו במחקר ופיתוח בטרומבוטק סך כולל
של כ 9,259-אלפי ש"ח ,לפי הפירוט הבא )באלפי ש"ח(:
תקופה
השקעה במו"פ
לפני השתתפות
שבוצעה
מדען
בטרומבוטק
בניכוי השתתפות
מדען ,נטו
השקעה במו"פ,
נטו

2008

2009

2010

סה"כ

2,896

3,152

3,211

9,259

579-

598-

495-

1,672-

2,317

2,554

2,716

7,587

 5.3.9ביומרקר טכנולוגיות בע"מ )להלן – "ביומרקר"( )לשעבר אינקיור בע"מ(
]א[ תיאור פעילותה של ביומרקר והטכנולוגיה המפותחת על ידה
ביומרקר היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל והחלה את פעילותה העסקית בחודש
אוגוסט .2002
בחודש אוקטובר  2009חידשה ביומרקר את פעילותה בשמה החדש  -ביומרקר טכנולוגיות
בע"מ ,והיא פועלת לאגד בתוכה צבר של טכנולוגיות וקניין רוחני בתחום סמנים מתקדמים
)ביו-מרקרים( לגילוי מוקדם של מחלות סרטן שונות .במסגרת זו ,גייסה ביומרקר מהחברה
הלוואה המירה בסכום של  300אלפי דולר ארה"ב ,השקעה בסך  400אלפי דולר ארה"ב
וגייסה צוות עובדים כמפורט להלן.
ביומרקר מתמקדת באיתור ופיתוח של טכנולוגיות ושיטות אבחון לסרטן המבוססות על
קניין רוחני שבעיקרו מושתת על ממצאים של חוקרי הדסה .מטרתה למנף טכנולוגיות
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דיאגנוסטיות בעלות מכנה משותף בתחום הסרטן ולתמוך בפיתוח של מספר פרויקטים
במקביל.
סמנים ביולוגים מאתרים את התהליך הסרטני בשלב מוקדם ,ומאפשרים לעקוב אחר
התקדמות הטיפול בכל חולה וחולה באופן אינדיבידואלי ,כך שיגבירו את יעילות הטיפול
ויפחיתו את תופעות הלוואי הכרוכות בו .מסלול הפיתוח של כלים דיאגנוסטיים וסמנים
ביולוגיים הוא קצר יחסית לתעשיית פיתוח התרופות )פארמה( ולכן התהליך דורש ניהול
מקצועי וממוקד.
למועד דוח זה מתמקדת ביומרקר בפיתוח שתי ערכות דיאגנוסטיות לאבחון סרטן שד ומעי
גס:
]א[ המוצר הראשון ™ Breast PARpanelהינו שיטה דיאגנוסטית לגילוי מוקדם וניטור
של תהליך הפיזור הגרורתי )מטסטזיס  (Metastasis -בסרטן שד .ביומרקר מפתחת
בדיקת דם אימונולוגית פשוטה ,בעזרתה ניתן לקבוע כמותית רמה של סמנים אונקו-גנים
מקבוצת  Protease Activator Receptorsהמשתחררים במהלך המחלה לזרם הדם.
ממצאים קליניים ראשוניים בהם הושוו דגימות דם של חולות סרטן בשלבים שונים של
המחלה לדגימות של נשים בריאות ,הצביעו על הספציפיות של הסמן למחלת הסרטן ואת
התועלת הקלינית הצפויה כסמנים לפרוגנוזה ,לבחירת טיפול ולניטור סרטן שד.
בחודש דצמבר  2009ביומרקר קיבלה את אישור ועדת הלסינקי המוסדית להרחבת הניסוי
אותו היא מבצעת במכון שרת לאונקולוגיה של בית החולים הדסה עין כרם ובהדסה הר
הצופים על מספר גדול של דגימות דם מחולות בסרטן השד ומעי ,במטרה לאשש את
הממצאים הראשונים ולקבוע במדויק את הרגישות והסגוליות של בדיקת הדם הפשוטה.
ביומרקר בנתה מאגר של כ 500 -דוגמאות דם אשר יבדקו במהלך .2011
]ב[ מוצר שני ™ - Colon-MarCarePlexבחודש אוגוסט  2010חתמה ביומרקר על מזכר
הבנות להסכם רישיון עולמי ובלעדי לפיתוח ומסחור של סמן מולקולארי לאבחון מוקדם
של סרטן המעי באמצעות בדיקת דם פשוטה .מזכר ההבנות נחתם עם הדסית ועם מכון
לודוויג ) (Ludwig Institute for Cancer Research Ltd., NYומתבסס על הסמן ,CCAT1
פרי מחקר משותף בין שני המוסדות ובהובלת כירורג אונקולוגי בכיר מבית החולים הדסה.
מזכר ההבנות האמור צופה פני הסכם רישיון סופי שמשא ומתן לחתימתו מתנהל בימים
אלה.
בעקבות החתימה על מזכר ההבנות החלה ביומרקר בתהליך פיתוח מוצר שני המבוסס על
פנל של מרקרים מולקולרים בעזרת בדיקת דם פשוטה ולא פולשנית .מדובר בבדיקת דם
בשיטת ) RT-PCRשיטה מולקולארית נפוצה בשימוש דיאגנוסטי( שמטרתה לזהות ברמת
דיוק גבוהה נוכחות של הסמן  CCAT1ושל סמנים נוספים המתבטאים אצל חולים בעלי
גידול סרטני .שילוב הסמנים צפוי לספק רמת גילוי גבוהה במיוחד .שימוש שגרתי בבדיקה
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החדשה הזו יאפשר התראה והפניית החולה לבדיקות מקיפות יותר להמשך איבחון ולטיפול
מציל חיים.
לאחר מועד הדוח קיבלה ביומרקר אישור מוועדת הלסינקי המוסדית והחלה בביצוע ניסוי
קליני רחב )כ 500 -דגימות דם( עבור מוצר זה ,בשיתוף המחלקה האונקולוגית של בית
החולים הדסה ,שמטרתו לבחון יעילות של השיטה החדשה לאבחון מוקדם של סרטן המעי
הגס.
]ב[ ארגון
ביומרקר פועלת מתוך הביו-פארק במתחם בית החולים הדסה ומשתמשת בתשתיות
לוגיסטיות ואדמיניסטרטיביות של הדסית.
הצוות הניהולי של ביומרקר מונה את המנכ"לית ,גב' דנה כהן ,ואת ד"ר אוריאל פקטור,
סמנכ"ל מחקר ופיתוח.
ביומרקר מסתייעת בשירותי מחקר ופיתוח ממדעני מכון שרת לאונקולוגיה בניהולה של
פרופ' תמר פרץ ,אונקולוגית בכירה ומובילת דעה בקהילת חקר הסרטן הבינ"ל .ביומרקר
מינתה את פרופ' פרץ למנהלת רפואית אשר תוביל את הניסויים הקליניים של ביומרקר.
כמו כן גייסה ביומרקר מנטרת ניסויים קליניים ,מתאם ניסויים קליניים ועובדת מחקר.
עבור המוצר הראשון ,ביומרקר עובדת עם קבלני משנה לשם הכנת נוגדים ופיתוח ערכת
הבדיקה.
]ג[ סטטוס פיתוח
ביומרקר מצאה כי גן הידוע כ PAR-מתבטא ביתר בגידולים ממאירים והוא מצוי ביחס
ישר לממאירות הגידול .הרצפטור )) PAR (Protease Activator Receptorידוע גם בשם
רצפטור טרומבין( המצוי על פני התא ומתבטא ברמה גבוהה בגידולים ממאירים מוצקים
מסוגים שונים ,ממצאים אלה מהווים בסיס לפיתוח הערכה .לפי בדיקות שבוצעו
בביופסיות של חולים ,הגן האמור מתבטא ביתר במגוון של סוגי סרטן כמו למשל :סרטן
הערמונית ,השד ,מעי ושחלה.
לרצפטורים ממשפחת  PARמנגנון שפעול ייחודי אשר מצד אחד בעת השפעול של הרצפטור
משחרר לדם פפטיד קצר ומצד שני הרצפטור המשופעל מעורב בתהליכי סרטן ופולשנות.
מנגנון זה של חיתוך סמן לתוך מערכת הדם שונה וייחודי לעומת ביומרקרים ,סמנים
אחרים ,המשתחררים לדם כתוצאה מתמותת והתפוררות התא הסרטני ,ניתקים מהתא או
מיעוטם מופרשים באופן אקטיבי.
כתוצאה ממנגנון זה הרמה הנמדדת של פפטידי  PARבדם מהווה תמונת ראי של התהליך
התוך תאי שמוביל לסרטן ,כאשר יש קשר ביולוגי וכרונולוגי הדוקים בין התהליך הסרטני
ושחרור הפפטיד.
ביומרקר מפתחת ערכה לגילוי פפטידים המופרשים ממשפחת ) PARטרומבין( בדם החולה
ככלי איבחוני )דיאגנוסטי( שיאפשר זיהוי של סרטן גרורתי ומעקב אחר התפתחות המחלה
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בסוגים שונים של גידולים .ערכה זו עושה שימוש בדגימות דם פשוטות המתקבלות מן
החולה בקופות החולים ,במרפאות או בבתי חולים ,והבדיקה עצמה תוכל להתבצע
במעבדות מרכזיות.
ממצאים קליניים עד כה הדגימו את התועלת הגלומה בסמנים :PAR2; PAR1
]א[ הסמן  PAR1זוהה בקבוצה של יותר מ 70-חולות סרטן שד לעומת העדרו אצל בריאים;
]ב[ הסמן זוהה בכל  4דרגות המחלה  IV-Iולא רק בשלבים מתקדמים; ]ג[ בניגוד להנחה כי
בדרגת סרטן מתקדמת כמות הסמן עולה ,זוהו בדרגות  I-IIכמה חולות עם רמה גבוהה
במיוחד של הסמן .מכאן האפשרות לאבחון מהלך מחלה חריף יותר; ]ד[ בביופסיות של
חולות סרטן שד נמצאו סמני  PARכגורם פרוגנוסטי שלילי בקרב חולות המקבלות טיפול
הורמונלי.
כמו כן נמצא כי בקבוצה של כ 160 -ביופסיות מנשים בשלבי מחלה ראשונים כ 85%-זוהו
על-ידי שילוב סמני  PARברקמה לעומת  19%בלבד בנשים שזוהו על-ידי הסמנים
המסחריים המאושרים כיום.
ביומרקר החלה בפיתוח ערכה לבדיקת דם פשוטה הפועלת בשיטת " ELISAתחרותית"
המאפשרת גילוי שלבים שונים במחלות הסרטן מקבוצת הגידולים המוצקים ומעקב אחר
הטיפול במחלה .עקרון הבדיקה הוא מדידת רמות פפטידי  PARבדוגמת דם נבדקת ,על ידי
הכרות אימונולוגית )נוגדנים( ומערכת סיגנל )למשל פלורוסנציה ,קריאת צבע(.
הערכה מיועדת לגילוי סוגי סרטן ממוצא אפיתלי והאינדיקציות הראשונות הן לסרטן שד
ומעי.
תגלית זו עשויה להערכת החברה לאפשר שילוב של כלים דיאגנוסטיים פשוטים לפני תהליך
הטיפול ,מיד לאחר טיפול תרופתי ראשוני ובכל שלבי המעקב אחר המחלה.
עם סיכום תוצאות הניסוי הקליני מתכוונת ביומרקר להיערך לביצוע ניסוי רב מרכזי
מבוקר כבסיס להגשת בקשה לאישור שיווק ערכה דיאגנוסטית לקבלת אישור רגולטורי
למכירה באירופה ובארה"ב .תחזיות ,הערכות וכוונות ביומרקר המתוארת לעיל הינה מידע
צופה פני עתיד המבוסס על הערכותיה .המידע הקיים ברשותה נכון למועד הדוח ותכניות
עבודתה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מהותית מכפי שנצפה בשל נסיבות שונות בהן שינויים בשווקים בהם פועלת ביומרקר ,אי
עמידה ביעדים ,תוצאות הניסויים ,שינויים רגולטורים ,שינויים בטכנולוגיות ,שינויים
בתוכניות העבודה )כתוצאה מגורמים חיצוניים( ,שינויים בכתבי האישור של מענקים
והעדר מקורות מימון נוספים.
]ד[ שוק רלבנטי פוטנציאלי ותחרות
סמני הסרטן המאושרים לשימוש כיום ברפואה ,אינם ייחודים לסוג מסוים של סרטן,
מתאפיינים ברגישות נמוכה ,ולעיתים מתבטאים גם ברקמות בריאות .בהעדר כלי איבחון
ספציפיים יותר משתמשים בסמנים אלו לרוב לצורך מעקב בשלבים מאוחרים של המחלה
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וגם אז לא תמיד בהצלחה יתרה .השוק עולמי לדיאגנוסטיקה מולקולרית עמד על כ18-
מיליארד דולר ארה"ב ב 2006 -וצפוי להגיע לכ 92 -מיליארד דולר ארה"ב ב .2016-שוק
הביומרקרים הכולל עמד על כ 5.6-מיליארד דולר ארה"ב ב 2007 -וצפוי להגיע לכ12.8-
מיליארד דולר ארה"ב ב .2012 -פלח שוק הסקירה לסרטן המעי הוא כ 3.75-מיליארד דולר
ארה"ב ואוכלוסיית המטרה הם בני  50ומעלה.
בכל שנה ,כמיליון איש ברחבי העולם סובלים מסרטן המעי הגס .בארה"ב לבדה מאובחנים
 140,000מקרים חדשים בשנה .רוב החולים המאובחנים מתגלים בשלב מתקדם של
המחלה .סיכויי הריפוי בסרטן המעי מגיעים לכ 90%-כאשר מגלים את המחלה בשלב
מוקדם .לעומת זאת ,אם הגילוי נעשה בשלב מתקדם ,כאשר ישנן גרורות ,הסיכוי להבריא
נמוך מאוד .לכן מקובלת בארצות המערב תוכנית סקר ארצית מניעתית לאבחון מוקדם.
כיום ,גילוי מוקדם של מחלות  CRCנעשה על ידי בדיקות סקר ארציות שנתיות לאנשים
מעבר לגיל  50בעזרת שיטה לגילוי דם סמוי בדגימת צואה והמלצה לבדיקת קולונוסקופיה
מדי מספר שנים.
השיטה לגילוי דם סמוי דורשת מהנבדק תזונה מיוחדת מספר ימים לפני הבדיקה ,הכנה
עצמית של הדגימה ואין הענות מלאה לביצוע הבדיקה )הענות של כ 40% -בארה"ב(.
השיטה בעלת רגישות נמוכה וספציפיות התלויה כאמור בהקפדה על תזונה נכונה.
בדיקת קולונוסקופיה מספקת תשובה דיאגנוסטית ברמת אמינות גבוהה אולם היא בדיקה
פולשנית וההענות לביצוע השיטה בהעדר סימני מחלה נמוכה ביותר .לכן ,למרות ששיטות
אלה כבר הביאו לגילוי מוקדם ולהורדת אחוז תמותה ממחלה ,עדין קיים צורך להגביר את
הגילוי המוקדם ,לפני קולונוסקופיה ,על ידי הכנסה לשימוש של מוצרים נוספים .בתחום
בדיקות הדם לא קיימות כיום בדיקות דם המאושרות ע"י ה FDA -או מומלצות ע"י איגוד
האונקולוגים ) (ASCOלמטרות של איבחון מוקדם או מעקב אחר סרטן מעי.
בנוסף ,בדיקות דם מבוססות ביומרקרים )בדיקת  (CEAאינן רגישות ומדויקות ולכן אינן
מומלצות כבדיקת איבחון או מעקב )ניטור( .לכן ,אבחון המחלה נעשה כיום באמצעות דם
סמוי בצואה )סקר( או באמצעות קולונוסקופיה ולא ע"י בדיקות דם ואילו ניטור המחלה
נעשה כיום באמצעי הדמיה.
ביומרקר מפתחת בדיקת דם פשוטה ולא פולשנית ,המשלבת בין נוחות לחולה במתן
הדגימה ,מאפשרת בדיקות סידרתיות או תקופתיות ובעלת ערכי רגישות וספציפיות גבוהים
לעומת הסמנים הקיימים כיום.
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בנוסף ,כ 30% -מהחולים המאובחנים נמצאים בשלב  IIשל המחלה .אחוז הריפוי שלאחר
ניתוח בקבוצה זו עומד על .75-80%אף על פי כן לחלק ניכר מהחולים המחלה תישנה .לא
קיימות בדיקות דם מאושרות להכוונת טיפול כימותראפי לחולים בשלב  IIלאחר ניתוח.
בישראל ,סרטן המעי הגס הינה מחלת הסרטן הקטלנית ביותר עם אחוזי התמותה
הגבוהים ביותר ביחס למחלות הסרטן האחרות ,כ 3,000 -אנשים מאובחנים מדי שנה
כחולים וכ 1,500 -אנשים נפטרים מהמחלה.
סרטן השד נחשב לגידול השני בשכיחותו בקרב נשים .בהתאם להערכה הקיימת בשוק,
בשנת  2009יאובחנו כ 200,000 -נשים עם סרטן השד וכ 40,170 -ימותו מהמחלה איבחון
בשלב מוקדם טרום גרורתי מעלה את שיעור ההישרדות ב 5 -השנים הראשונות ל.100% -
סרטן המעי נחשב לסרטן השלישי בשכיחותו עם שיעור של  1.1מליון מקרים חדשים לשנה
מהם  723,000מקרים במדינות מפותחות ו 153,700-בארה"ב ב .2007 -איבחון בשלב
מוקדם טרום גרורתי מעלה את שיעור ההישרדות ב 5 -השנים הראשונות ל.90% -
ביומרקרים מיועדים גם לשוק ה Companion Diagnostics -ומשמשים הן לצורך פיתוח
התרופה ,מעקב אחרי בטיחות ויעילות התרופה והן כסמן פרוגנוסטי ,או כפרמטר המנבא
את הצלחת הטיפול התרופתי.
כיום ,זיהוי מחלת סרטן השד והמעקב אחר טיפול כירורגי\כימותרפיה\רדיותרפיה
מתבצעים באמצעות הדמיה ) (MRI, PET\CTאחת ל 12 -שבועות וחושפים את המטופל
לקרינה .כמו כן ,עלות מעקב הדמיה גבוהה.
בתחום ביומרקרים לסרטן קיימות מספר ערכות מסחריות לזיהוי סמנים אולם למיטב
ידיעת ביומרקר הן מאושרות לשימוש רק בשלבים מאוחרים של המחלה .כקבוצה ,סמנים
אלה מתאפיינים בספציפיות ורגישות נמוכים ,ולכן התועלת הקלינית שלהם מוגבלת.
כתוצאה מכך קיים צורך בסמנים חדשים עם ביצועים קליניים טובים לשלבי מחלה
מוקדמים ומאוחרים .למיטב ידיעת החברה ,עשרות מבחנים אימונולוגים )(immunoassays
ומולקולריים לסמני סרטן חדשים מצויים בפיתוח בשנים הקרובות . .יחד עם זאת נראה כי
לביומרקר נישת שוק פוטנציאלית ייחודית דם המתמקדת בפיתוח פנלים המבוססים על
מרקרים ספציפים לסרטן ,בבדיקות דם פשוטות המתאימות לכל מעבדה דיאגנוסטית.
בשונה מחברות המפתחות מיכשור דיאגנוסטי או פלטפורמה טכנולוגית ,חברת ביומרקר
מתמחה באימות קליני של הסמנים ,בהגדרת התועלת הקלינית.ובפיתוח ערכות
דיאגנוסטיות.
]ה[ הון אנושי
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ביומרקר מתבססת על מחקרים שבוצעו במעבדתה של ד"ר רחל בר שביט ומחקרו של ד"ר
אבירם ניסן ,כירורג אונקולוגי מבית החולים הדסה .החוקרת הראשית לניסוי הקליני ב-
 PARהיא ד"ר ביאטריס עוזיאלי ,מנהלת היחידה לשירותים אמבולטוריים במכון
האונקולוגי ,במרכז הרפואי הדסה עין כרם.
ביומרקר גייסה צוות ניהולי שכולל את גב' דנה כהן ,מנכ"לית ביומרקר ,ואת ד"ר אוריאל
פקטור ,שניהם בעלי וותק בתעשיית הביוטק בתחום הדיאגנוסטיקה.
כאמור ,ביומרקר גייסה לשורותיה את פרופ' תמר פרץ ,מנהלת המכון האונקולוגי ע"ש
שרת ,ביה"ח הדסה ,ומנהלת המרכז למחלות ממאירות של השד כיועצת וכמנהלת הקלינית
של ביומרקר.
נכון למועד הדוח ,ביומרקר מעסיקה  4עובדים ומקבלת שירותים מעובד אחד כקבלן משנה.
]ו[ תקופת חממה ,פטנטים וקניין רוחני
פרוייקט המחקר של ביומרקר במוצר הראשון אושר על-ידי המדען הראשי ,והחל מחודש
יוני  2003ועד לחודש אוגוסט  2005פעלה ביומרקר במסגרת חממה טכנולוגית המצויה
בירושלים  -הייטק מרכז ליזמות טכנולוגית בע"מ )ע.ר) (.כשמה בעבר .כיום חממת "ון
ליר"(  -וזאת ב"מסלול החממות" לפי כללי המדען הראשי .לחובה לתשלום תמלוגים החלה
על חברות שפעלו במסגרת חממה טכנולוגית.
בתחילת שנת  2010קיבלה ביומרקר מענק מהמדען הראשי בגובה של כ 1,800 -אלפי ש"ח
לפיתוח ערכת סמן  .PARביומרקר עתידה להגיש למדען תוכנית שנה שניה בגין סמן זה.
בחודש אוקטובר  2010הגישה ביומרקר תוכנית מדען למוצר השני .טרם התקבל אישור
מענק של המדען.
]ז[ פטנטים
לחברה שתי משפחות פטנטים:
במשפחה הראשונה לחברת ביומרקר רישיון בלעדי מהדסית על שתי קבוצות פטנטים
ובקשות פטנטים הקשורות לסמן .PAR
הקבוצה הטכנולוגית הראשונה במשפחה זו היא בנוגע לשיטה וערכה לזיהוי מחלה ,הערכה
של נטייה לגרורתיות ,ומעקב אחר טיפול .הפטנטים מגנים על שיטה ייחודית
לדיאגנוסטיקה של ממאירות גידולים סרטניים הקשורה בהתבטאות יתר של .PAR1
קבוצה זו כוללת רישיון בלעדי מהדסית לשימוש בשני פטנטים שנרשמו בארה"ב .פטנט
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ראשון המבוסס על סמן מולקולרי המתבטא ביתר בגידול הממאיר אושר בשנת  .2002פטנט
שני ,ב 7.2.08 -הוגש בבקשת פטנט  US Provisionalשכותרתה :בדיקה אימונולוגית לזיהוי
מצב סרטני .הפטנט מיועד להגן על זיהוי אימונולוגי של פפטיד המשוחרר מ PAR-1-בסרום
של חולי סרטן .הזיהוי מבדיל בין בריאים וחולים ,מאפשר בבדיקת דם לאמוד מידת
הממאירות )דרגות  ,(4-1וכן לעקוב אחר יעילות הטיפול הניתן לחולים .הפטנט נכנס לשלב
הבינלאומי ) (PCTב.5.2.09 -
בחודש נובמבר  2010הוגשה בקשת פטנט  US Provisionalהפטנט מיועד לשימוש בPAR1 -
בפנל עם מרקרים נוספים.
הקבוצה השנייה במשפחה זו כוללת שיטה לטיפול בסרטן על-ידי ויסות ביטוי הגן )השתקה(
של  .PAR-1לביומרקר טכנולוגיות יש רישיון בלעדי מהדסית על בקשות פטנטים
שכותרתם :השתקת ביטוי הגן המקדד לרצפטור  ,PARאשר נרשמו בארה"ב ובאירופה
)בקשות שהוגשו בשנת  .(2006הפטנט מיועד להגן על תהליך של השתקת הגן ל PAR-1 -על
ידי שימוש במקטע חומצת גרעין הנושאת רצף המזהה את הגן  ,PAR-1נקשר אליו ,ומשתק
את התבטאותו של הגן ובכך מעכב את התהליך הסרטני.
משפחת הפטנטים השניה כוללת רישיון בלעדי מהדסית ומכון לודוויג שבימים אלה מתנהל
משא ומתן לחתימתו לשימוש בפטנט הקושר את הסמן  CCAT1לסרטן .פטנט זה הוגש
בחודש פברואר  2008בבקשת פטנט  US ProvisionalשכותרתהColon cancer associated :
transcript 1 (CCAT1) as a cancer marker
הפטנט האמור נכנס לשלב הבינלאומי ) (PCTב.5.2.09 -
כמו כן ,במסגרת משפחה זו הוגשה בקשת פטנט  US Provisionalבחודש נובמבר .2010
הפטנט מיועד לשימוש ב CCAT1 -בפנל עם מרקרים נוספים.
]ח[ זכות למנות דירקטורים ,הלוואות המירות והון מניות
בהתאם לתקנונה של ביומרקר ,כל בעל מניות אשר יהיו לו ,ביחד או לחוד 12.5% ,מהון
המניות המונפק של ביומרקר )ללא מניות שהונפקו לנאמנות שלא לטובתו של אדם מסוים(,
יהיה רשאי למנות דירקטור אחד לכהן בדירקטוריון .למועד הדוח ,שניים משלושת
הדירקטורים המכהנים בביומרקר ,מכהנים מטעם החברה .למועד הדוח ,לביומרקר
טכנולוגיות סוג מניות אחד בלבד )מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת(.
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למועד הדוח ,סך כל ההלוואות ההמירות שהעמידה החברה לביומרקר ,בתוספת ריבית
צבורה והפרשי הצמדה ,עומדת על כ 2,532-אלפי ש"ח .כמו כן ,החברה ביצעה בביומרקר
השקעה במניותיה במהלך  2010וזאת בסכום של  400אלף דולר ארה"ב.
בחודש יוני  2010נחתם הסכם השקעה בין החברה לבין ביומרקר ,לפיו החברה השקיעה
 400אלף דולר ארה"ב בתמורה ל 89,888-מניות רגילות של ביומרקר .ההשקעה על פי
ההסכם הועברה לביומרקר במנות ,כאשר  200אלפי דולר ארה"ב הועברו לביומרקר לאחר
החתימה על הסכם ההשקעה ו 200-אלפי דולר הנוספים הועברו במהלך החודשים נובמבר
ודצמבר  2010בעקבות השלמת אבן דרך שנקבעה בהסכם ההשקעה )חתימה על מזכר
ההבנות לקבלת רישיון בלעדי בסמן ה.(CCAT-
]ט[ השקעות במו"פ
במהלך שלוש השנים האחרונות ) (2010-2008הושקעו במחקר ופיתוח בביומרקר סך כולל
של כ 2,501-אלפי ש"ח לפי הפירוט הבא )באלפי ש"ח(:
תקופה

2008

2009

2010

סה"כ

השקעה במו"פ לפני
השתתפות מדען
שבוצעה בביו מרקר

299

463

1,739

2,501

בניכוי השתתפות
מדען ,נטו

0

0

474-

474-

השקעה במו"פ ,נטו

299

463

1,265

2,027

5.3.10

קונג'וגייט בע"מ )להלן " -קונג'וגייט"(
קונג'וגייט היא חברה פרטית מוגבלת במניות אשר התאגדה בישראל ביום .21.11.2005
קונג'וגייט עסקה בפיתוח תרופה לטיפול כנגד זיהומים פטרייתיים סיסטמיים ,המבוסס על
טכנולוגיה הקושרת חומרים פעילים בתרופות קיימות לתרכובות כימיות רב-סוכריות,
במטרה להפחית רעילות התרופה תוך שמירה על יעילותה.
כחלק מתהליך הפיתוח ,קונג'וגייט ניסתה במהלך שנת  2010לגמלן את תהליך הייצור בכדי
לייצר כמויות גדולות של האמפוסול שישמשו לניסויי  GLPבחיות גדולות ולניסויים
קליניים בבני אדם .במהלך שלב הייצור והגמלון ,נמצא קושי לשחזר את תוצאות הניסויים
של המוצר המקורי מבחינת בטיחות ויעילות.
לאור זאת ,החליט דירקטוריון קונג'וגייט בחודש ינואר  2011על הפסקת פעילותה ופירוקה.
סך הכל השקיעה החברה בקונג'וגייט כ 800,000-דולר )ההשקעות בוצעו החל משנת .(2008

5.3.11

החזקות החברה בביוליין אר אקס בע"מ

65

ביוליין אר אקס בע"מ )להלן – "ביוליין"( היא חברה ישראלית ציבורית הנסחרת בבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ .ביוליין עוסקת בפיתוח תרופות ומוצרים במגוון תחומים,
לרבות קרדיולוגיה ,פסיכיאטריה ואונקולוגיה.
החברה השתתפה בחודש ינואר  2007בשלב המכרז המוסדי בהנפקה לציבור של חברת
ביוליין .החברה השתתפה גם בשלב המכרז לציבור של הנפקת ביוליין .סך הכל השקיעה
החברה בביוליין  2,274אלפי ש"ח .החברה מחזיקה ב 308,750-מניות רגילות של ביוליין.
ממועד רכישת מניות ביוליין ,לא מכרה החברה ,לא בבורסה ולא מחוץ לבורסה ,מניות של
ביוליין .למועד הדוחות הכספים  31.12.2010השווי בבורסה של מניות ביוליין המוחזקות
על ידי החברה עומד על כ 991-אלפי ש"ח.
לחברה אין יכולת להשפיע על פעילות ביוליין או לכוון את עסקיה בדרך כלשהי .למועד
הדוח ,דירקטוריון החברה רואה בהחזקות בביוליין כהחזקה פיננסית.
ביוליין היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,ודוחותיה
מפורסמים לציבור.

 5.4השקעות בהון החברה במהלך שנת 2010
על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום  31באוגוסט ,2009 ,פרסמה החברה ביום 29
באוגוסט  2010דו"ח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ .החברה הקצתה במסגרת דו"ח ההצעה  88,477יחידות ,המורכבות מכ 8,848-אלף
מניות ומכ 8,848-כתבי אופציה )סדרה  (4תמורת  128ש"ח ליחידה אחת .כתבי האופציה
אינם צמודים וניתנים למימוש עד עד ליום  30באוגוסט  2014בתוספת מימוש לא צמודה
בסך  1.75ש"ח.
סך הכל התמורה נטו שהתקבלה כתוצאה מההנפקה מסתכמת בכ 10,092-אלפי ש"ח.

 5.5דיבידנדים ומדיניות חלוקת דיבידנד
5.5.1

ממועד ייסודה לא חילקה החברה דיבידנדים.

5.5.2

מדיניות חלוקת הדיבידנדים של החברה ,כפי שזו נקבעה במסמכי היסוד של החברה ,היא
כי בכל עת בו יהיה לחברה סכום הניתן לחלוקה בהתאם להוראות הדין ,יחולקו 75%
מאותו הסכום שנקבע כראוי לחלוקה לבעלי המניות של החברה כדיבידנד ,וזאת בתנאי
שלחברה ייוותר עודף מספיק לעמוד בתשלום שנקבע בהסכם הניהול למשך תקופה של
שנתיים )או למשך תקופה קצרה יותר אם בהסכם הניהול ייקבע תקופת תוקף קצרה יותר
או במידה ויתרת התקופה בה אמור הסכם הניהול לעמוד בתוקפו יהיה פחות מפרק זמן
זה( .מובהר ,כי בתקופה עוקבת לא ייחשב יתרת הסכום האמור שלא חולק )היינו – יתרת
 25%מהסכום( כסכום ראוי לחלוקה ,וזאת אפילו מתקיימים תנאי החלוקה הקבועים
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בחוק החברות ,וסכום זה יעמוד לרשות החברה בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה
)אשר יהיה רשאי ,בהחלטה שיקבל בנדון ,אף להורות על חלוקתם לבעלי המניות(.

5.6

מחקר ופיתוח

5.6.1

כל חברות הפורטפוליו הן חברות העוסקות בתחום המחקר והפיתוח הרפואי והביו-
טכנולוגי.

5.6.2

תחום העיסוק העיקרי שבו עוסקת החברה  -באמצעות חברות הפורטפוליו -ושבו היא
מתכוונת להמשיך ולעסוק ,הינו מחקר ופיתוח בתחום הרפואי והביו-טכנולוגי ו/או ייצור
ושיווק של פירות המחקר והפיתוח שבוצעו בתחומים אלו.

5.6.3

החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה ,תשמ"ד) 1984-להלן " -חוק המו"פ"( קובע כי מי
שניתן לו אישור מאת המדען הראשי כאמור לעיל ,ישלם לאוצר המדינה תמלוגים מכל
הכנסה הנובעת מהמוצר שפותח במסגרת התכנית או הנובע ממנה ,לרבות שירותים
הנלווים למוצר או הכרוכים בו ,והכל בין אם ההכנסה נוצרה אצל מי שניתן לו האישור או
אצל אדם או תאגיד קשור.
שיעור התמלוגים בהתאם לחוק המו"פ נקבע בתקנות שהותקנו מכוחו .בהתאם לתקנות
לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה )שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם( ,התשנ"ו ,1996-מקבל
האישור ישלם לאוצר המדינה תמלוגים עד לסכום שנקבע בחוק ובתקנות שהותקנו על פיו.
למועד הדוח ,חברות הפורטפוליו הבאות קיבלו כספי מדען בהתאם ובכפוף להוראות חוק
המו"פ:
) (1פרוטאב ; ) (2סל קיור ; ) (3אנלייבקס ; ) (4טרומבוטק ; ) (5ורטו ; ) (6ביומרקר ; )(7
כאהר מדיקל ) (2005בע"מ ; ) (8קונג'וגייט.

5.7

שלבי פיתוח ואישורים רגולטוריים נדרשים בפיתוח תרופות ומוצרים רפואיים
]א[ מבוא

5.7.1

אישור מוצרים רפואיים לשיווק כפוף לרגולציה )תקינה( מחמירה .הרגולציה מחמירה
יחסית בישראל )על-ידי משרד הבריאות( ,בארה"ב )על-ידי הFood and Drug -
 ,Administrationלהלן  ("FDA" -ובמערב אירופה )על-ידי ה European Medicines -
 ,Agencyלהלן – ".("EMEA

5.7.2

הדרישות הרגולטוריות שונות ממדינה למדינה ואישור על-ידי מדינה אחת אינו מחייב
בהכרח אישור על-ידי מדינה אחרת .עם זאת ,אישור שיינתן על-ידי רגולטור הנחשב מחמיר
יותר )ארה"ב או מערב אירופה( יקל ,בדרך כלל ,על קבלת אישורים במקומות אחרים

67

בעולם .כמו כן ,האישור שניתן על-ידי ה EMEA-תקף בכל המדינות החברות בו .27מקובל
להעריך כי לאחר קבלת אישור ה FDA-יתקבלו בתוך זמן קצר יחסית גם אישורי .EMEA
הערכה זו מבוססת על רמת הדרישות הדומה בין רשויות אלו ,המייתרת את הצורך
בתוספות מהותיות לצורך עמידה בדרישות רשות אחת ,לאחר קבלת האישור מהרשות
האחרת.
5.7.3

הליכי קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בכל אחת מהמדינות ,גורמים להוצאות
משמעותיות ,כולל מינוי נציג מקומי והשקעה בכוח אדם מיומן ומקצועי ,ומתמשכים על פני
תקופה ארוכה יחסית העשויה להגיע עד כדי מספר שנים ,וזאת בעיקר במדינות בעלות
תקינה מחמירה .לעומת זאת ,במדינות בעלות תקינה מקלה ,התהליך עשוי להמשך פרק
זמן קצר באופן משמעותי .החברה מתמקדת בקבלת אישורים במדינות להם השווקים
המובילים למוצרים המפותחים ע"י חברות הפורטפוליו– בעיקר ארה"ב ואירופה ,וכן ביצוע
ניסויים קליניים בישראל.

5.7.4

כל קבוצת מוצרים בתחום ,ולפעמים אף מוצר בודד בתחום ,דורשים מתקני פיתוח וייצור
ייחודיים המותאמים לדרישות הרגולטוריות ונדרשים לעמוד בהליכי אישור ממושכים אשר
כוללים בדיקת תהליכי הפיתוח של המוצר ,בדיקת עקביות ואמינות תהליכי הייצור
ובדיקות המעבדה .כמו כן ,נדרשת עמידה בבדיקות וביקורות אתיות .ביקורות תקופתיות
נערכות על-ידי הרשויות )כגון משרד הבריאות וה (FDA-לאחר אישור המוצר ,בתדירות של
פעם בשנה או שנתיים .בביקורות אלו נבדקת ,בין היתר ,עמידת החברה בכללי cGMP
כמפורט להלן.

5.7.5

לגבי תהליכים הקשורים בפיתוח ,ייצור ,אחסון והובלה של תרופות קובעות הרשויות
הרגולטוריות נהלי ייצור נאותים )("cGMP") (Current Good Manufacturing Practices
כדי לוודא שהם נעשים בסביבה מבוקרת ובטוחה .כללים אלו מתעדכנים מעת לעת והם
כוללים שיטות ודרכים לתיעוד ,פיקוח ובקרה על תהליכי הייצור והמערכות התומכות
בייצור .גם ביצוע הניסויים הקליניים כפוף למערכת דומה של כללים מחמירים )".("GCP

5.7.6

בדומה לכך ,קובעות הרשויות הרגולטוריות נהלי טיפול נאותים בתאים ) (cellsאו רקמות
של בני אדם ) (tissuesהמיועדים להשתלה בבני אדם או להחדרה ולהעברה אליהם )להלן -
" .("HCT/Pמטרתם העיקרית היא למנוע התפשטות מחלות מדבקות.

5.7.7

ההליך הרגולטורי ,ככל שנוגע לדוח זה ,מתחלק לשני מסלולים עיקריים :אישור של
תרופות ) (Drugsואישור של מכשירים ) .(Devicesבנוסף ,קיימת התייחסות נוספת לאישור
של  ,HCT/Pהמתווסף להליך אישור מכשור רפואי.

27על-פי המידע המופיע באתר הארגון ) (http://www.emea.eu.int/htms/aboutus/emeaoverview.htmחברות בו
 27מדינות נכון ליולי 2009
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5.7.8

הליך הרישום של תרופות כולל ניסויים קליניים שעל החברה לבצע )בבני אדם( ומטרתם
לבדוק אם ניתן לאשר טיפול בתכשיר באוכלוסיית החולים .לפני התחלת הניסויים
הקליניים יש לבצע ניסויים מקדימים בחיות מעבדה.

]ב[ ועדת הלסינקי
5.7.9

תנאי לעריכת ניסויים בבני אדם ,בכל המדינות החתומות על הצהרת הלסינקי )וישראל
בתוכן( ,הוא קבלת אישור מוקדם מהגורמים המוסמכים לאשר ביצוע ניסויים רפואיים
בבני אדם.

 5.7.10על הניסויים לעמוד בעקרונות הצהרת הלסינקי ולקבל את אישור וועדת האתיקה בכל
מוסד רפואי בו הם נערכים )"ועדת הלסינקי המוסדית"( .הרופא ו/או ועדת הרופאים עמם
החברה משתפת פעולה ,מגישים את פרוטוקול הניסוי לוועדת האתיקה של המוסד הרפואי.
 5.7.11לאחר דיון ,במהלכו בוחנת הוועדה ,בין היתר ,האם עומד פרוטוקול הניסוי בכללי
האתיקה ,זוכה הפרוטוקול לאישור .כל שינוי בפרוטוקול הניסוי מחייב עדכון והגשה
מחודשת לאישור ועדת האתיקה .למועד הדוח ,כל חברות הפורטפוליו הכלולות בדוח זה
חייבות ,מעבר לאישור ועדת הלסינקי המוסדית ,לקבל אישור גם מאת ועדת הלסינקי
העליונה במשרד הבריאות לצורך כניסה לשלב הניסויים הקליניים בבני אדם.
 5.7.12אישור ועדת הלסינקי הוא התנאי לאישור השימוש בתרופות ו/או במכשור רפואי על-ידי
רשויות הבריאות המערביות ,ובכללן משרד הבריאות הישראלי.
 5.7.13על מנת לערוך בישראל ניסויים קליניים אשר נכללים בהם בני אדם נדרש לקבל היתר על-פי
תוכנית המחקר )פרוטוקול( )להלן " -ההיתר"( מאת ועדה )המכונה ,כאמור ,ועדת
הלסינקי( ,ואשר פועלת מכוח תקנות בריאות העם )ניסויים רפואיים בבני אדם( ,התשמ"א
 ) 1980להלן " -תקנות בריאות העם"( .ההיתר ניתן בכפוף לכך כי הבקשה לאישור תוגשעל-ידי רופא מורשה שיהיה החוקר הראשי האחראי לניסוי ,החוקר המשתתף בניסוי
הרפואי בבני אדם יהיה בעל המיומנות והניסיון בתחומו ,לעריכת אותו ניסוי וכן לעמידת
הניסוי בתנאים שלהלן:
) (1היתרונות הצפויים ,למשתתף בניסוי ולחברה ,מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות
הכרוכים בניסוי למשתתף בו;
) (2המידע הרפואי והמדעי הקיים מצדיק את עריכת הניסוי הרפואי המבוקש;
) (3הניסוי הרפואי מתוכנן בצורה מדעית ,המאפשרת מענה לשאלה הנבדקת ,ומתואר
בצורה ברורה ,מפורטת ומדויקת בפרוטוקול הניסוי;
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) (4הסיכון למשתתף בניסוי הוא קטן ככל שניתן ,בשל שימוש בשיטות מחקר נכונות,
ושימוש ,במידת האפשר ,בהליכים שכבר בוצעו בבני אדם או נוסו בבעלי חיים .כמו
כן ,הניטור של המשתתף בניסוי והמעקב אחריו הם אופטימאליים;
) (5המשתתפים בניסוי יבחרו בהתאמה לכללי ההכללה ואי-ההכללה על-פי פרוטוקול
הניסוי;
) (6טופס הסכמה מדעת לניסוי כולל את כל המידע הנדרש כמפורט בנוהל;
) (7תוכנית הניסוי כוללת הוראות בדבר דרכי השמירה על פרטיות המשתתפים וסודיות
המידע שנאסף;
) (8קיים בתוכנית הניסוי מנגנון מסודר של ניטור הניסוי;
) (9הובטח על-ידי יוזם הניסוי כיסוי ביטוחי הולם למשתתפים בו;
) (10היוזם והחוקר הראשי מסוגלים להקצות את המשאבים הנדרשים לביצוע נאות של
הניסוי ,לרבות כוח אדם מיומן וציוד נדרש;
) (11אין באופי ההתקשרות המסחרית עם החוקר ועם המוסד בו נערך הניסוי כדי לפגוע
בביצוע הולם של הניסוי;
) (12במידה שמשתתפים בניסוי ,כולם או חלקם ,עלולים להיות חשופים ללחץ או השפעה
בלתי הוגנים להשתתף בניסוי  -ננקטו אמצעים מתאימים כדי למנוע לחץ או למזער
השפעה כאמור.
]ג[ תיאור קבלת אישור רגולטורי לשיווק תרופות:
 5.7.14הליך פיתוח של תרופה הוא הליך מורכב הכולל ,בדרך כלל ,28את השלבים העיקריים
הבאים ,כאשר על מנת לעבור משלב אחד למשנהו יש צורך בכל שלב לעמוד בקריטריונים
של רשויות הבריאות 29כדלקמן:
 5.7.15שלב ניסויים בבעלי חיים  -שלב פעילות המחקר והפיתוח של התרופה על-ידי החברה
ועריכת ניסויים בבעלי חיים:
ניסויים פרה-קליניים כוללים בחינה מעבדתית של המוצר המפותח וניסויים בבעלי חיים.
ניסויים אלו מיועדים לבדוק את סיכויי המוצר להוות תרופה יעילה ובטוחה לשימוש.
28בכפוף למדינות שונות והוראות שונות שחלות בנדון.
29
תיאור השלבים הינו כללי ויתכנו לעיתים שינויים בהם בתרופות שונות .למשל ,במקרים מסוימים ,ניתן לאחד את
השלבים  IIו III-או לעיתים את השלבים  Iו.II-
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 5.7.16שלב ה  - Pre IND Meeting -במהלכו נערכות פגישות עם מומחים נציגי הרגולטור לשם
הצגת תהליכי פיתוח התרופה ותכניות החברה להמשך פיתוח ועריכת ניסויים קליניים.
 5.7.17שלב ה  - IND Submission -כולל הגשת תיק תכנית לשלב הראשון של הניסויים
הקליניים .התיק כולל פרטים בדבר המקומות בהם יתבצעו הניסויים הקליניים ,מידע על
תהליכי ייצור ובדיקות נתונים על אצווה קלינית )סדרת ייצור של תרופה( ספציפית
לשימוש בניסוי הקליני.
 5.7.18בשלב הניסויים הקליניים ניתנת התרופה הניסיונית לבני אדם חולים או בריאים
בהשגחת רופא-חוקר המוסמך לפקח על ניסויים בבני אדם .כל ניסוי קליני חייב לעבור
ביקורת ולקבל אישור מראש מאת ועדה מוסדית עצמאית במוסד בו נערך הניסוי )"ועדת
הלסינקי"( ,כאמור לעיל .מספר הנחקרים בכל אחד מהניסויים נקבע בתאום עם רשויות
הרישוי המוסמכות.
 - Phase I Clinical Study 5.7.19לאחר קבלת אישור הרגולטור להתחלת הניסויים הקליניים וכן
אישורים נוספים הנדרשים על-פי אמנת הלסינקי ,מתחיל השלב הראשון של ניסויים
קליניים בבני אדם ) .(Phase I Clinical Studyהניסויים בוחנים בעיקר את בטיחות
המוצר ולעיתים גם את מינון התרופה לעומת כמות התרופה בגוף המטופל .כן נבדקים
סמנים ביולוגיים ספציפיים בבדיקות דם לבטיחות התכשיר .מספר המטופלים נקבע,
כאמור ,על-ידי הרגולטור ומשתנה ממוצר למוצר ,אולם בדרך כלל ,שלב זה כולל מספר
קטן יותר של מטופלים ,יחסית לשלבים מאוחרים יותר.
 5.7.20קיימים ניסויים המוגדרים כ  ,Phase I/IIבהם התרופה ניתנת לחולים .בדרך זו ,לאחר
הצלחת הניסוי ,ניתן להוכיח את בטיחות המוצר אבל גם להראות נתונים המחזקים את
יעילותו .שלב ה - Post Phase I IND Amendment -כולל דוח סיכום של הניסוי הקליני
הראשון ,סיכום עבודות הפיתוח ותכנית השלב השני של הניסוי הקליני.
 - Phase II clinical Study 5.7.21בשלב השני של ניסויים קליניים בבני אדם ) Phase II clinical
 (Studyנערכים ניסויים באוכלוסייה מוגדרת של מטופלים ונבחנת מידת יעילות התרופה
לטיפול באינדיקציה )מחלה או סימפטום( מוגדרת ,העמידות למינונים שונים והמינון
האופטימלי שיש להפעיל במוצר .כן נבדקות תופעות לוואי שליליות אפשריות וסיכונים
בריאותיים .לעיתים ,במקרים בהם קיימת תרופה זהה בשוק אשר קיבלה את אישור
הרגולטור הרלוונטי ,לא נדרש שלב זה הואיל והמינון הנדרש ידוע מהתרופה הקיימת.
 5.7.22לאחר סיום השלב השני של הניסויים הקליניים ,מוגש לרגולטור דוח סיכום של הניסוי
הקליני השני ,סיכום עבודות פיתוח ותכנית השלב השלישי של הניסוי הקליני ) Post
.(Phase II IND Ammendment
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 5.7.23לפני תחילת השלב השלישי של הניסויים הקליניים נערכת פגישה מקדימה עם הרגולטור
) (Pre Phase III Meetingשלאחריה מתחיל השלב השלישי של ניסויים קליניים בבני
אדם ) .(Phase III Clinical Studyבמהלך שלב זה נבדקת יעילות התרופה כפי שהוגדרה
על בסיס תוצאות השלב השני של הניסויים הקליניים .הניסויים נערכים בקנה מידה רחב
יותר להוכחה נוספת של יעילות התרופה כאמור ושל בטיחותה במספר רב יותר של
פציינטים ובמספר מרכזים.
 5.7.24בשלב הבא מוגש לרגולטור תיק המתאר את כל תהליכי הפיתוח ,תהליכי היצור ותוצאות
הניסויים הקליניים ) .(BLA-Biologics License Applicationלאחר שהרגולטור עורך
ביקורת מקיפה ) (Pre Approval inspectionניתן אישור למוצר )למשל .(FDA Approval -
 5.7.25לעיתים ,נערך שלב רביעי של ניסויים לאחר אישור התרופה .לרוב מדובר במקרים בהם
תרופות מצילות חיים אושרו בהליך מזורז והרגולטור מבקש לקבל תוצאות ניסויים
קליניים נוספים על מנת לצבור מידע נוסף על תוצאות הטיפול באינדיקציה שאושרה.
במקרה כזה מבקש האישור חייב להשלים הניסויים בשלב הרביעי תוך זמן קצוב ,ואי
עמידה באחד או יותר מתנאי הליך האישור עלולה לגרור שלילת רישוי התרופה.
 5.7.26מובהר ,כי אין כל בטחון כי תרופה אשר נמצאת בהליכי רישום אכן תזכה לאישור תוך
פרק זמן סביר ,אם בכלל .יתר על כן ,אף אם ניתן אישור ,הוא עשוי להיות מוגבל
ומצומצם.
]ד[ נוהל קבלת אישורים רגולטוריים לשיווק מכשור רפואי:
 5.7.27פעילות החברה בתחום המכשור הרפואי כפופה להוראות חקיקה שונות ,ביניהן ,הנחיות
המחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים באגף הרוקחות במשרד הבריאות .במישור
הבינלאומי ,כפופה פעילות החברה לסטנדרטים של תקינה בינלאומית ,לרבות תקני ה-
 FDAבארה"ב ,ה CE-באירופה ,ותקני ISOלהבטחת איכות מוצריה.
5.7.28

נהלי קבלת אישור ה FDA-לשיווק מכשור רפואי בארה"ב:
חברות זרות ,המייצרות מכשירים רפואיים ועתידות לייצאם לארה"ב ,מחויבות לענות
לדרישות הרגולטוריות של ה FDA-קודם ליצוא המכשירים הרפואיים ,זאת מאחר וה-
 FDAאינו מכיר באישורים רגולטורים הניתנים על-ידי מוסדות של מדינות אחרות.
דרישות ה FDA-כוללות ,בין היתר ,ייצור המכשירים הרפואיים בהתאם לרגולציה של
אבטחת האיכות ,קבלת דוחות מדעיים על המכשירים הרפואיים ,מינוי סוכן אמריקאי
ומתן אפשרות לנציגי ה FDA-לפקח על הליכי הייצור במפעל.
אישור ה FDA-למכשיר רפואי ניתן לפי עמידה במספר תנאים לפי ההליך הרלוונטי .הליך
) Premarket Notification 510(kהינו הליך קצר יחסית במהלכו מודגם ל  FDA-כי

72

המכשירים הרפואיים ,להם מתבקש האישור ,הם בטוחים ויעילים וכי הם שקולים
למוצרים אחרים מתחומים שונים המשווקים באופן חוקי בארה"ב ואינם כפופים להליך
של  .(PreMarket Approval) PMAבמסגרת הליך ה PreMarket Approval-נדרשים בין
היתר ניסויים קליניים בהיקף גדול יותר ,אשר עשויים להאריך את משך הזמן עד לקבלת
אישורים רגולטוריים ולהגדיל את העלויות הנדרשות לשם כך.
עקב האופי החדשני של טכנולוגיות המכשור של חברות הפורטפוליוהכלולות בדוח זה,
ובשל העובדה שלא ידוע לחברה כי טכנולוגיות דומות ישנן בנמצא בשוק ,הערכת החברה
היא שה FDA-יורה לחברות הפורטפוליו המפתחות מכשור רפואי לפנות להליך אישור
רגולטורי באמצעות ה ,PMA-שהיא ,כאמור ,דרך רגולטורית ארוכה ויקרה יותר )אך
אמינה ומבוססת יותר(.
5.7.29

תקן :(CE Marking ) CE
למיטב ידיעת החברה ,בהסתמך על פרסומים פומביים ,תקן  CEהוא תקן אירופי למוצרים,
המהווה הצהרה של יצרן לפיה המוצר עומד בקריטריונים ההכרחיים ובמפרטים הטכניים
של הרשויות הרלוונטיות כגון ,בריאות ,בטיחות ואיכות סביבה .התקן מבטיח סחר חופשי
בין מדינות האיחוד האירופי ומדינות ) EFTAאיסלנד ,ליכטנשטיין ונורבגיה( ,ומתיר
לרשויות האכיפה והמכס במדינות אירופה ,שלא לאשר לשווק מוצרים דומים שאינם
נושאים את תקן ה CE-בהתאם להנחיית ה European Conformity-בעניין מכשור רפואי.
החל מיום  14ביוני  ,1998חייבים יצרני מכשור רפואי לנהוג על-פי הוראות הEuropean -
.Conformity
מכשור רפואי מוגדר כמתקן או חומר אשר משמש לטיפול בבני אדם ,לרבות למטרות
דיאגנוזה וטיפול.
במהלך בדיקת המכשור הרפואי נבחנים על-ידי ה European Conformity -המאפיינים
הטכניים של המוצר ומערכת בקרת האיכות של היצרן  ,כך שבסוף התהליך זוכה היצרן
בתקן  CEוכן בתקן  ISO 14385בגין תהליך בקרת האיכות.

5.7.30

נוהל קבלת אישור משרד הבריאות לשיווק מכשור רפואי בישראל:
פעילות החברה בישראל כפופה להיתר מאת משרד הבריאות עבור ניסויים בבני אדם
הכפופים לאישור המחלקה לאביזרים ומכשירים רפואיים )"אמ"ר"( ולאישור "ועדת
הלסינקי" ,כמפורט לעיל ולהלן:
) (1אביזרים ומכשירים רפואיים  -אמ"ר:
אמ"ר מוגדר כמכשיר ,אביזר ,חומר כימי ,מוצר ביולוגי או טכנולוגי ,המשמש בטיפול
רפואי ,או הנדרש לצורך פעולתו של מכשיר או אביזר המשמש לטיפול ושאינו מיועד
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בעיקרו לפעול על גוף האדם כאמצעי תרופתי .המחלקה לאמ"ר במשרד הבריאות היא
הגוף האחראי למתן היתרי יבוא מסוגים שונים לאמ"ר ,מעקב אחר שיווק אמ"ר
בישראל ואישור ניסויים קליניים באמ"ר.
) (2תקנות בריאות העם )ניסויים רפואיים בבני אדם( תשמ"א") 1980-התקנות"( ונוהל
מס'  14של אגף הרוקחות במשרד הבריאות  -ניסויים רפואיים בבני אדם )"הנוהל"(:
) (3התקנות והנוהל קובעים את ההסדרים לאישור ביצוע ניסוי רפואי וניסוי בציוד
רפואי ,המוגדר כניסוי רפואי מיוחד בבני אדם .על-פי הנוהל ,כל ניסוי רפואי כפוף
לתקנות ניסויים רפואיים בבני אדם ,הוראות הנוהל ,הוראות הנוהל ההרמוני
הבינלאומי העדכני להליכים קליניים נאותים )מוצרי מחקר( והוראות התקן
העדכני למחקרים רפואיים בבני אדם באביזרים ומכשור רפואי )אמ"ר( .התקנות
קובעות ,כי ניסוי רפואי בבן אדם ,לא יאושר ,אלא לאחר ש"ועדת הלסינקי" של
בית חולים המתכוון לערוך את הניסוי ,אישרה את עריכתו והודיעה על כך בכתב
למנהל הרפואי של בית החולים בו נערך הניסוי ,ומנהל בית החולים שוכנע כי
הניסוי אינו בניגוד ל"הצהרת הלסינקי" ואינו בניגוד לתקנות .במקרים ספציפיים
המפורטים בתקנות ,נדרשת גם חוות דעת מ"ועדת הלסינקי העליונה לניסויים
רפואיים בבני אדם" )הצמודה למשרד הבריאות( ,על מנת לאשר עריכת הניסוי.
]ה[ נוהל קבלת אישורים רגולטוריים לשיווק :HCT30/P
5.7.31

נוהל קבלת אישורים רגולטוריים לשיווק  HCT/Pבארה"ב:
תאים או רקמות של בני אדם המיועדים להשתלה בבני אדם או להחדרה ולהעברה אליהם
כפופים לפיקוח בתור תאים ) ,(cellsרקמות ) (tissuesאו בתור מוצרים המבוססים על תאים
ועל רקמות אנושיים ) ,(human cellular and tissue-based productאו בכינוי המקוצר
.HCT/P
למיטב ידיעת החברה ,המרכז הביולוגי להערכה ולמחקר ) (CBERמפקח על HCT/P
בהתאם לתקנות פדרליות .דוגמאות לרקמות הכפופות לתקנות אלו הן עצמות ,עור ,קרנית
העין ,רצועות )ליגמנטים( ,גידים ,קרום קשה ) ,(dura materשסתומי הלב ,תאי אבות
היווצרות הדם ) (hematopoietic stem/progenitorהמופקים מדם היקפי ודם טבורי,
ביציות וזרע.
על השתלות אברים שיש בהם כלי דם ,כגון כליות ,כבד ,לב ,ריאות ולבלב מפקח המינהל
לשירותים למשאבי בריאות ) (HRSAולא ה.CBER-

30בדוח זה ,הדבר רלוונטי עבור מוצרי חברת סל קיור בלבד.
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בהתאם לאמור בתקנות הפדרליות האמורות ,מוסד המטפל ברקמות חייב למיין את
התורמים ולבדוק אותם ,להכין נהלים כתובים למניעת התפשטות מחלות מדבקות ,לפעול
על פיהם ולקיים רישום מסודר של פעולותיו.
מינהל התרופות והמזון האמריקאי ) (FDAפרסם שלושה כללים סופיים המרחיבים את
סוגי המוצרים הכפופים לפיקוח ,ובהם דרישות מקיפות למניעת העברה ,הדבקה
והתפשטות של מחלות מדבקות.
)(1

הכלל הראשון מחייב חברות להירשם ב FDA-ולרשום בו את מוצרי HCT/P

שלהן.
הכלל השני מחייב מוסדות המטפלים ברקמות להעריך תורמים באמצעות הליכים
)(2
של סינון ובדיקות כדי להפחית העברת מחלות מדבקות על-ידי השתלת רקמות.
)(3

הכלל השלישי קובע נהלים לטיפול ברקמות עבור .HCT/P

הדרישות החדשות נועדו לשפר את ההגנה על בריאות הציבור אגב הקטנת הנטל
הרגולטורי.
5.7.32

נוהל קבלת אישורים רגולטוריים לשיווק  HCT/Pבישראל:
) (1ייבוא רקמות  -חוזר מנכ"ל משרד הבריאות  9/96מגדיר דרישות מדוקדקות הנוגעות
לייבוא רקמות .בנוסף למסמכי הרישום הרגילים כאמ"ר נדרש היבואן ,בין היתר,
לספק מסמכים המעידים על מקור הרקמה ,תנאי האחסון ,מועדי הטיפול ברקמה
ואופן עיבודה ,תוצאות בדיקות וכיוצא בזה.
) (2ייצור רקמות  -בתוספת לנוהל ניסויים רפואיים בבני אדם ,מפורטות הדרישות
הנוספות שמציב משרד הבריאות לניסויים המערבים  HCT/Pבישראל .בין היתר
כוללות דרישות אלו מתן מידע על אפיון המוצר ,מנגנון פעולתו ואופן המתן לגוף
הנבדק ,סקירת הטכנולוגיה הקיימת בנושא ,מידע לגבי תורם הרקמות ועוד.

5.8

תחרות
בתחום הפעילות של החברה לא ידוע לחברה על תחרות מיידית וישירה ,וזאת לבד מתחרות
עם גורמים נוספים המבקשים והפועלים להשקיע בתחומי הפעילות של חברות הפורטפוליו.
בבורסה הישראלית נסחרות מספר קבוצות נוספות הפועלות כחברות אחזקה של מספר
חברות/פרויקטים בתחום מדעי החיים )ביוסל ,ביולייט ,ביומדיקס ,כלל ביוטכנולוגיה,
ביוליין ועוד( .החברה סבורה שייחודה נובע מאופן פעילותה ,סוגי החברות הפועלות
במסגרתה והקשר הייחודי עם בית החולים הדסה כמקור לקניין רוחני ,מומחיות מו"פ
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ותשתית .למיטב הערכת החברה ,מאפיינים אלה מעניקים לה יתרון משמעותי על חברות
אחזקה אחרות בתחום הביוטכנולוגיה.
בנוסף ,נסחרות בעולם מספר רב של חברות אחזקה בתחום הביו-רפואי ,המהוות חלופת
השקעה למשקיעים המבקשים להשקיע בתחום האמור.
לעניין השווקים שכל אחת מחברות הפורטפוליו פועלות בהן ,ראו התייחסות מפורטת לכל
חברת פורטפוליו בסעיף  5.3לעיל.

5.9

עובדים וכח אדם
למועד הדוח ,החברה אינה מעסיקה עובדים ,וזאת למעט מר אופיר שחף )עו"ד ומוסמך
במנהל עסקים( המשמש כמנכ"ל החברה )שכרו משולם על ידי חברת האם – הדסית,
במסגרת וכחלק מהסכם שירותי הניהול כמפורט ,בין היתר ,בסעיף  5.13.1להלן(.
שירותי הניהול מוענקים לחברה באמצעות הדסית ,על-פי הסכם ניהול שנחתם בין שתי
החברות .לאחר תאריך הדוח נחתם הסכם ניהול חדש שאושר על ידי האסיפה הכללית של
החברה ביום  .27.2.2011לבד מעובדי ונושאי משרה )למבקר הפנימי שמונה לחברה – ראו
להלן( שהחברה חייבת להעסיקם בהתאם לכל דין ,כל שירותי הניהול מוענקים לחברה על-
ידי הדסית.

 5.10מימון ואשראי
החברה טרם הזדקקה לנטילת הלוואות והעמדת אשראי לצורך פעילותה ,וזאת למעט
הנפקת אג"ח לציבור כאמור לעיל ,שמחציתו הומר למניות החברה ומחציתו )לרבות
תשלומי ריבית( נפרע בחודש אוגוסט  .2008לצורך עמידה ביעדי חברות הפרוייקטים,
תידרשנה חברות הפורטפוליו לסכומים נוספים מעבר לאלו שהחברה העמידה עד למועד זה
ותוכל ,ככל הנראה ,להעמיד לרשותן בהמשך ,ויהיה להן צורך בגיוס מקורות חיצוניים
נוספים משמעותיים לבד מהחברה כמפורט בדוח זה.
למועד הדוח מימנה החברה את פעילותה מכספי גיוס הון מבעלי מניות בה וכתוצאה
מהמרה של מחצית מאגרות החוב שהונפקו על ידה להון מניות בחברה.

 5.11מיסוי
ראו באור  25לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2010
ליום  31.12.10סך ההפסדים הצבורים של החברה עומדים על כ 14,173-אלפי ש"ח.
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 5.12ביטוח
למועד דוח זה ,החברה טרם התקשרה בהסכמי ביטוח למיניהם ,למעט בפוליסה לביטוח
דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בה .למיטב ידיעתה ,לא מצויה החברה במצב של תת
ביטוח.
בעת הגשת בקשה לאישור ניסוי קליני לוועדה אתית בהדסה ,יוזם הניסוי חותם על-גבי
טופס של משרד הבריאות ,בו הוא מצהיר כי]" :הוא[ מתחייב לבטח את החולים ,הצוות
הרפואי העוסק בניסוי הרפואי ואת המוסד הרפואי בפני תביעות צד ג' ,הנובעות מהמחקר
בין בעת עריכתו ובין לאחר סיומו בסכום שהוא לפחות בגובה סכום הביטוח בו מבוטחים
רופאי המדינה באותה עת על הביטוח אותו רוכשת המדינה והקופה עבורם" .בנוסף ,במידה
וניסויים קליניים מבוצעים במתקני הדסה בהתאם להזמנה חיצונית )היינו ,שלא ביוזמת
רופא הדסה ללא מעורבות של מזמין חיצוני( ,נדרש המזמין החיצוני לחתום על כתבי שיפוי
והתחייבות כלפי הדסית ,כלפי הדסה וכלפי חוקרי הדסה.
ניסויים קליניים שמתבצעים ביוזמת רופא הדסה ,ללא מעורבות של מזמין חיצוני ,מכוסים
בפוליסת הבטוח המקצועי של רופאי הדסה .חברות הפורטפוליו שיבצעו ניסויים קליניים
בהדסה )ובכלל זה חברות המוחזקות או שיוחזקו ב 100%-על-ידי החברה( ,יידרשו
להתקשר בהסכם ביטוח המכסה את הדרישות המפורטות לעיל.

5.13

הסכמים מהותיים
]א[ הסכם ניהול

 5.13.1ממועד הפיכתה של החברה לחברה ציבורית ועד למועד זה קשורה החברה בהסכם ניהול
עם בעלת השליטה בה – הדסית.
 5.13.2ביום  27.2.11אישרה האסיפה הכללית )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון
של החברה( את הסכם הניהול החדש ,בין החברה לבין הדסית.
 5.13.3תנאי הסכם הניהול:
 5.13.3.1הסכם הניהול נקבע לתקופה של  4שנים החל מיום  .1.1.11על אף האמור הוסכם בין
הצדדים ,כי דירקטוריון החברה יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו ולאחר קבלת
המלצת ועדת הביקורת לשם כך ,לבטל את הסכם הניהול ,לאחר פרק זמן של 24 ,12
ו 36-חודשים ממועד האישור )להלן– "מועדי היציאה"( )דהיינו ,ביום 1.1.13 ,1.1.12
וביום  .(1.1.14במקרה של ביטול ההסכם כאמור נקבע בהסכם כי לא יהיו להדסית
כל טענות או תביעות כנגד החברה .הודעה על ביטול ההסכם כאמור תהיה אפשרית,
ובלבד שהחברה תיתן הודעה בכתב להדסית לא יאוחר מ 4-חודשים לפני חלוף כל
אחד ממועדי היציאה .הסכם הניהול לא יוארך באופן אוטומטי ,וכל הארכת תוקפו
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של הסכם הניהול תהיה כפופה להסכמת הצדדים ,וקבלת כל האישורים הנדרשים
לשם כך בדין )ככל שיידרשו(.
 5.13.3.2שירותי הניהול :בהסכם נקבע כי במהלך תקופת הסכם הניהול תעניק הדסית
לחברה ,באמצעות עובדיה ויועציה ,שירותי ניהול שוטפים בקשר עם פעילות החברה
ועסקיה בתחום .בכל הקשור במתן שירותי הניהול האמורים ,פעילות הדסית תעשה
בתיאום ובפיקוח של הנהלת ודירקטוריון החברה .שירותי הניהול יכללו את
השירותים הבאים )לעיל ולהלן " -שירותי הניהול"(] :א[ שירותי ניהול כללי בקשר
עם הפעילות השוטפת והרגילה של החברה .לשם מתן שירותי הניהול תעמיד הדסית
לטובת החברה ,על פי בקשת החברה ,את מר אופיר שחף )ראו סעיף  3.5להלן(; ]ב[
שירותי ייעוץ הנוגעים להשקעות החברה בחברות הפורטפוליו ,וכן בחברות נוספות
בתחום )שמקורן הן בהדסה והן מחוצה לה( ,בהן תבחן החברה אפשרות השקעה; ]ג[
הדסית תעניק לחברה שירותי ניהול חשבונות ,שירותי משרד ,מחשוב ,ויתר
השירותים הנדרשים לצורך פעילותה השוטפת והרגילה של החברה .החברה היא
שתקבע את זהות רואי החשבון המבקרים שלה והוצאות עריכת דוחות כספיים
ושירותי רו"ח לחברה יחולו על החברה .שכר הדירקטורים ,שכר המבקר הפנימי,
שכר עורכי הדין שיעניקו שירותים לחברה ושכר כל נושא משרה או עובד אחר שיכול
ויעבוד בחברה ,יחולו על החברה; ]ד[ הדסית תעניק לחברה ייעוץ בתחום הקניין
הרוחני באמצעות עובדים בעלי מומחיות בתחום העובדים אצלה; ]ה[ לפי דרישת
החברה ובהתאם לכוח האדם שיהיה זמין בהדסית ,תמנה הדסית ,בהתאם להוראות
הדין ,דירקטורים לחברה ו/או לחברות הפורטפוליו מבין מנהליה ועובדיה של
הדסית; ]ו[ בנוסף לייעוץ הניתן על ידי מנהליה ועובדיה ,ובכפוף לאמור לעיל ,תהיה
הדסית רשאית ,כאשר הדבר נחוץ על פי שיקול דעתה ,לתאם ייעוץ מקצועי חיצוני
לחברה ו/או לחברות הפורטפוליו לצורך ביצוע תפקידה .החברה היא שתשא בעלויות
אלו ,וזאת ככל שהדסית תמצא כי אלו דרושים לצורך פעילותה של החברה; ]ז[
במסגרת מתן השירותים הדסית תעשה את מירב מאמציה כדי לאפשר לחברה גישה
לרופאים ומדענים מובילים המועסקים בהדסה ואשר יש להם נגיעה לתחום פעילות
מי מחברות הפורטפוליו או לחברה חדשה אחרת בה תבחן החברה ביצוע השקעה
חדשה .הדסית תעשה את מירב מאמציה כדי לגרום לכך שהחברה תקבל ייעוץ וליווי
מאותם רופאים ומדענים בכירים ,ובמידת הצורך תסייע בידי החברה בניהול משא
ומתן עם אותם רופאים ומדענים לצורך שילובם בחברת הפורטפוליו החדשה או
לצורך הסדרת תנאי מתן שירותים על ידם לצורך המבוקש על ידי החברה .דמי
הייעוץ לרופאים ולמדענים ,אם יהיו ,בגין הייעוץ והליווי של הרופאים והמדענים את
החברה ,ישולמו על ידי החברה ישירות או באמצעות הדסית .במקרה אחרון זה
החברה תשיב להדסית כל תשלום שכזה; ]ח[ שירותי הניהול יינתנו בכפוף להוראות
כל דין ,בכפוף להוראות תקנון החברה ,כפי שיהיו מעת לעת ,בכפוף לתקציב החברה,
בכפוף לכל הוראה ו/או החלטה ו/או מדיניות של דירקטוריון החברה ובשיתוף
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פעולה מלא עם החברה ,האורגנים שיפעלו אצלה ועם הועדה המייעצת שתמנה
החברה )ככל שתפעל(.
 5.13.3.3התמורה :בתמורה למתן שירותי הניהול ,תשלם החברה להדסית סכום כולל השווה
ל 620,000-ש"ח לשנה וכן תשא במלוא עלות שכרו של מר אופיר שחף שיעניק לחברה
שירותי הנהלה כללית .סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים כאשר שער הבסיס לכל
תשלום הוא המדד הידוע בעת חתימת הצדדים על הסכם הניהול .התמורה נקבעה,
בין היתר ,בהסתמך על חלקיות המשרות של עובדי הדסית שצפויים להעניק לחברה
שירותי ניהול כאמור .לסכום התמורה יתווסף מע"מ כדין .בנוסף תשיב החברה
להדסית ,על פי חשבוניות כדין שהדסית תמציא לחברה ,כל תשלום והוצאה
שהדסית מימנה עבור החברה ,ובכללם הוצאות נסיעה בארץ או בחו"ל של מר שחף
שישמש כמנכ"ל החברה .במידה ולצורך מתן שירותי הניהול על פי הסכם זה יידרש
מי מעובדי הדסית המעניק שירותי ניהול לנסיעה לחו"ל ,הרי שהדבר יעשה לאחר
שדירקטוריון החברה יאשר זאת ותוך החזר מלוא הוצאות הנסיעה .החברה תעביר
להדסית את מלוא עלויות העסקה של מר שחף ,לרבות תשלומי בונוס וזכויות
סוציאליות ,בין שנצברו ובין ששולמו בפועל בצירוף מע"מ כחוק .התשלום בעבור
שירותי הניהול ישולם בתחילת כל רבעון ובעבור אותו רבעון .החברה התחייבה שלא
לחלק דיבידנדים לבעלי מניותיה ,ולא להשקיע כספים בחברות הפורטפוליו או כל
השקעה אחרת ,באופן בו לא יוותרו אצלה מקורות עצמיים לתשלום דמי הניהול
לתקופה של  12חודשים ,או לתקופה קצרה יותר במידה והסכם הניהול בין הצדדים
)כפי שיעמוד בתוקפו מעת לעת( עתיד לפוג תוך פרק זמן קצר מתקופה זו .בכפוף
לקבלת מלוא האישורים כדין ,ובכלל זה אישור ועדת הביקורת ,הדירקטוריון
והאסיפה הכללית של החברה ,נקבע בין הצדדים כי החברה תבחן הקצאה של
אופציות לעובדי הדסית שיעניקו את שירותי הניהול המפורטים בהסכם זה .שיעור
האופציות שיוקצו ותנאי האופציות ,ובכלל זה תנאי המימוש ומחיר המימוש ,יעשה
על פי שיקול דעת החברה ויהיה כפוף ,כאמור ,לקבלת אישור נפרד כדין לשם כך.
 5.13.3.4עיקרי תנאי העסקתו של מר אופיר שחף :יחד עם הסכם הניהול נחתם הסכם
העסקה בין הדסית לבין מר שחף .נקבע כי מלוא זמנו ומלוא עבודתו של מר שחף
בהדסית יהיה מתן שירותי הנהלה כללית לחברה .הדסית לא תעסיק את מר שחף
בכל עבודה נוספת או אחרת שאיננה מתן שירותי הנהלה כללית לחברה .במסגרת
הסכם הניהול שנחתם בין הצדדים נקבע כי החברה תשא במלוא עלות העסקתו של
מר שחף בהדסית .במילוי התפקיד ובכל החלטה מקצועית שיידרש מר שחף לקבל
בקשר עם מילוי התפקיד ,יהיה הוא כפוף ישירות לדירקטוריון החברה .הסכם
ההעסקה איננו לתקופה קצובה .יחד עם זאת ,מר שחף או הדסית יהיו רשאים
לסיים את הסכם העסקה ,הכל לפי שיקול דעתם המלא והבלעדי ,בהודעה שתמסר
 90ימים מראש .מר שחף יהיה זכאי לשכר חודשי בסך של  48,000ש"ח וכן לתנאים
סוציאליים )ביטוח מנהלים; קרן השתלמות; ותנאים נוספים שאינם חורגים מהנהוג

79

והמקובל )חופשה שנתית ,ימי מחלה; דמי הבראה; רכב; טלפון; החזר הוצאות
רגילות ומוכרות(( .דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע בונוס שנתי שישולם למר
שחף בהתאם לקריטריונים שיקבעו לשם כך על ידי דירקטוריון החברה .כן זכאי מר
שחף להקצאה של  525,195אופציות )לא סחירות( של החברה.
מודגש ,כי לא בכל חברות הפורטפוליו נתונה לחברה היכולת לשלוט ,לא במישרין ולא
בעקיפין ,על פעילותן .לאור זאת ,מובהר ומודגש ,כי קיימת אפשרות כי חלק מחברות
הפורטפוליו לא יפעלו בהתאם להמלצות החברה או הצעותיה ,הן בתחום המדעי והן
בתחום המסחרי-שיווקי-כלכלי.
]ב[ התחייבויות לתשלום תמלוגים ללשכת המדען הראשי
חמש ) (5מתוך חברות הפורטפוליו המוחזקות על-ידי החברה ,הן חברות שפעלו במסגרת
תכנית החממות .עקב כך חייבות חברות אלו בתשלום תמלוגים למדינת ישראל  -לשכת
המדען הראשי ,כמפורט לעיל בסעיף .5.3
]ג[ הסכם שכירות
ביום  5.2.08נחתם הסכם שכירות בין החברה לבין יוניהד ביופארק בע"מ )"יוניהד"(
לשכירות של כ 860-מ"ר בפארק הביוטכנולוגי שבנייתו הושלמהבתחילת  .2009הסכם
השכירות נקבע לתקופה של  5שנים עם אופציה הנתונה לחברה להאריך את ההסכם ב5-
שנים נוספות תוך תוספת תשלום לדמי השכירות.
בהסכם השכירות נקבע כי החברה תשלם דמי שכירות חודשיים בסך של  64ש"ח למ"ר )כ-
 55אלף ש"ח לחודש( .בנוסף תשלם החברה למשך תקופת השכירות ותקופת האופציה
סכום של  43ש"ח בגין עבודות התאמה אשר נעשו על ידי החברה האחרת.
חלק מהמושכר הושכר לחברות פורטפוליו באותם התנאים בהם החברה שוכרת את
המושכר .בין החברה לבין אחת מחברות הפורטפוליו מתנל משא ומתן על המשך שכירות
המשנה ועל תנאי שכירות המשנה.

5.14

הליכים משפטיים

5.14.1

למועד הדוח לא מתנהלים הליכים משפטיים מטעם או כנגד החברה.

5.14.2

למיטב ידיעת החברה אין רשות שהוקמה לפי דין השוקלת ,הבוחנת או מתכננת לנקוט
בהליכים משפטיים כנגד החברה.

5.15

ריכוז תחזית החברה לגבי התפתחויות צפויות בחברות הפורטפוליו לשנת 2011
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המפורט להלן הוא בבחינת הערכה ותחזית בלבד של החברה ,ויש להתייחס לאמור
בהתאם .לחברה אין ודאות כי אלו הסכומים שבפועל יידרשו לחברות הפרוייקטים ,ויכול
כי חברות הפורטפוליו יידרשו לסכומים גבוהים או נמוכים מהמפורט .כמו כן ,לחברה אין
מחויבות או התחייבות להזרים את הסכומים האמורים לחברות הפורטפוליו )או כל יתרת
סכום שתידרש ,ככל שתידרש ,להשלמת הסכומים הנקובים(:

חברת
שם
הפרוייקטים

הערכת החברה לגבי שנת
2011

והערכת
תחזית
השקעות של החברה
בחברות הפורטפוליו
לשנת  2011לצורך
31
ביעדים
עמידה
)באלפי דולרים(

טרומבוטק

תחילת ניסוי קליני מתקדם )
 (Phase II aבאינדיקציה
מקורית )שבץ( .בדיקת
אינדיקציה נוספת – לחץ דם
מוגבר.

200

ורטו

איתור שותף אסטרטגי
להמשך ביצוע ניסויים
ומסחור הטכנולוגיה

0

סלקיור

המשך עבודה מול השותפים
החדשים .השלמת ייצור
,GMP
בתנאי
התאים
ניסויים פרה-קליניים בחיות,
הכנה רגולטורית לניסוי
קליני

0

פרוטאב

עבודה עם השותפים ,הכנות
לגיוס הון עתידי ,ייצור
הנוגדן המוביל של החברה
 GMPלקראת
בתנאי
ניסויים קליניים ,ביצוע
ניסויים פרה-קליניים בשתי
הכנות
אינדיקציות,
רגולטוריות לניסוי קליני.

0

ביומרקר

השלמת הקליטה של מרקר
נוסף לסל המוצרים של
החברה .הרחבת מאגר
הדגימות עליו מבוצע הניסוי
במוצר המוביל .תחילת
עובדה על "קיטיזציה".

350

31מובהר ,כי כל הסכומים המפורטים בטבלה הם בבחינת הערכה ואומדנה של החברה בקשר לסכומי הכסף שיידרשו
לחברות הפורטפוליו לצורך עמידתם ביעד המתוכנן לשנת  .2011לחברה אין התחייבות להעמיד לחברות
הפורטפוליו את הסכומים הנדרשים ,כולם או מקצתם.
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איתור משקיע חיצוני.
כאהר

השלמת עסקה מול משקיע
המוצר
ייצור
חיצוני.
פרה
ניסויים
המוביל.
קליניים בסרטן ומחלות
מערכת החיסון – תחילת
ניסוי .Phase I

500

אנליבקס

חיצוני
משקיע
איתור
והשתתפות בגיוס .השלמת
הניסוי הקליני בחולים
וניתוח התוצאות .הכנות
לניסוי הבא )רגולציה וייצור(.
תחילת פיתוח עסקי למציאת
שותף למסחור הטכנולוגיה.

500

סה"כ השקעות בחברות
הדסית

דמי ניהול ,תקורה ,דיור
הביו-טכנולוגי.
בפארק
החישוב נגזר מהסכם הניהול
החדש המבוסס על חלקיות
משרה של עובדי הדסית.
סה"כ

5.16

1,550
620

2,170

יעדים ואסטרטגיה עסקית ,ותחזיות והערכות לגבי שווקי חברות הפורטפוליו

 5.16.1המידע הכלול בחלק זה הוא מידע המציג תחזיות ,אסטרטגיה עסקית והערכות של
החברה שהתממשותם אינה ודאית .המידע הכלול בסעיף קטן זה לא מבוסס על עובדות או
מידע קונקרטי המצוי בידי החברה .בשל גורמים שונים ,ובכלל זה התפתחות התחומים,
אי עמידה ביעדים ,העדר יכולת לממש טכנולוגיות ,שינויים בטכנולוגיה ופריצות דרך
טכנולוגיות ,העדר התכנות בפועל של הטכנולוגיות שפורטו ,או בשל טעמים אחרים
שמקורם בבסיס הטכנולוגיה של חברות הפורטפוליו או של אופן ניהולם בפועל ,יכול
והתחזיות וההערכות להלן לא יתממשו.
 5.16.2החברה הוקמה כחברת בת בבעלותה המלאה של הדסית  -היא חברת היישומים של בית
החולים הדסה .במסגרת תפקידה כחברת יישומים ,הדסית מופקדת הן על רישום פטנטים
והגנה על הקניין הרוחני המתהווה בהדסה ,והן על ריכוז מאמץ למסחור הקניין הרוחני.
 5.16.3ככלל ,שיטת המסחור לפיה פועלת הדסית הוא באמצעות מתן רישיונות )בלעדיים או שלא(
לגופים אשר בכוונתם וביכולתם לקדם את הפרויקטים לכלל מוצר סופי בר שיווק .בעבר
)עד ראשית שנות התשעים( עיקר הסכמי הרישיון היו בין הדסית לבין חברות פארמה רב-
לאומיות .החל מראשית שנות התשעים חלה סטייה בתפיסת העולם של חברות הפארמה,
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והן הקימו מערכי פיתוח משל עצמן תוך התנתקות ממקורות קניין רוחני חיצונים כדוגמת
הדסית .לאור התפנית נאלצות חברות היישומים לפתח כלי מסחור חדשים והמנגנון שבחרה
הדסית הוא מנגנון הקמת חברות הזנק ) (Start-Upסביב הנושאים השונים שהם בקדמת
המחקר היישומי בהדסה .חברות הפארמה דורשות כיום שלבי פיתוח מאוחרים יותר
מחברות הזנק איתן הן מתקשרות בהסכמי רישוי ולכן המימון של החברה צריך לקדם את
חברות הפורטפוליו לשלבים קליניים ראשוניים לפחות.
 5.16.4עיקרי המנגנון לפיו פועלת הדסית הינם כדלקמן :הדסית פועלת להגשה ולרישום של פטנט
להגנה על קניין רוחני; הדסית מקימה חברה אליה מעבירה היא ברישיון בלעדי את הפטנט
נשוא הקניין הרוחני; קבלת החזקות בחברה המוקמת והקצאה לגורמי חוץ שערוכים
להשקיע בחברה המוקמת )קרנות מתמחות בביוטכנולוגיה בשלבים מוקדמים ,חממות
וכו'(; החברה המוקמת מתחילה לתפקד כיחידה עצמאית ,ולה צוות ניהול וחוקרים.
לעיתים פעילות החברה המוקמת מתבצעת בין כותלי הדסה על בסיס התשתיות המיוחסות
למדען נשוא הקמת החברה.
 5.16.5היעד המרכזי לאורו פועלת החברה הוא הכנסת חברות הפורטפוליו לשלב הניסויים
הקליניים הראשון בבני אדם ,השלמת השלב הראשון של הניסוי הקליני במסגרת החברה
והתקשרות בהסכמי שיתוף פעולה או ביצוע מימושים של החזקות בחברות פורטפוליו
שהשלימו בהצלחה את שלב הניסויים הקליניים הראשון בבני אדם .הכוונה היא שניסויים
אלה יתבצעו ,ככל הניתן ,בחולים כך שהחברה המבצעת את הניסוי תוכל להוכיח יעילות
ולא רק בטיחות.
 5.16.6כאמור ,הדסית ייסדה את החברה והעבירה לחברה את מלוא החזקותיה ב 9-חברות
פורטפוליו שהוקמו בהתאם למתווה שתואר לעיל .בנוסף ,ביצעה החברה לאחר הנפקתה
השקעה בחברת פורטפוליו נוספת – קונג'וגייט בע"מ.
 5.16.7חברות הפורטפוליו שההחזקות בהן הועברו מהדסית לחברה הן חברות שקיימו ,לדעת
הדסית ,שני תנאים מצטברים:
) (1קריטריון הבשלות )בכולן בוצע בהצלחה חלק משלב ביצוע מבחן התכנות בבעלי חיים
של המחלות והטיפולים הרלבנטיים שחברות פורטפוליו מבקשות ליתן להן מענה(;
) (2הן מיועדות לשווקים שהפוטנציאל העסקי בהן ,לדעת הדסית ,הוא רב.
) (3לחברה יש בחברת הפורטפוליו אחזקות ניכרות )מעל  (30%והשפעה ניהולית מהותית
.3.1.1

 ,אחזקות עתידיות של החברה בפרויקט
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 5.16.8חברות הפורטפוליו שההחזקות בהן הועברו לחברה ,הן חברות הנערכות לביצוע שלב ראשון
של ניסויים קליניים ) (Phase Iולהשלמת מבחני היתכנות בבעלי חיים ,ולשם כך זקוקות הן
להשקעה כספית בהיקף נכבד.
 5.16.9האסטרטגיה העסקית של החברה היא כי יחד עם השקעות שיבוצעו על ידה ,יבוצעו
בחברות הפורטפוליו השקעות על-ידי בעלי המניות הקיימים בחברות הפורטפוליו ועל-ידי
משקיעים חדשים שיגוייסו לשם כך.
אסטרטגית  Exitמתוכננת
 5.16.10הכוונה היא שבתום  Phase Iותוך כדי הערכות לקראת ביצוע  ,Phase IIיקיימו חברות
הפורטפוליו)כולן או מקצתן( מפגשים עם גורמים הנחזים כמתאימים לצורך שיתופי פעולה
אסטרטגיים ,ובעיקר חברות פארמה רב-לאומיות.
 5.16.11בהתאם לניסיונה של הדסית בתחום הרלבנטי ,חברות הפארמה הרב-לאומיות חוזרות
ומדגישות במפגשים עמן ,כי הצגת נתוני ניסויים קליניים ) Phase I/IIקרי ,הצגת תוצאות
 Safetyותחילת  Efficacyבבני אדם( היא שלב אופטימלי ליצירת שיתוף פעולה אסטרטגי
בין חברת הפארמה וחברות הפיתוח.
 5.16.12ישנן מספר דרכים ידועות ומוכרות למימוש שיתופי פעולה כאמור ,ובכלל זה מתן רשיון
שימוש ושיווק ,מיזוג ,רכישת פעילות ,וכיוצ"ב.
 5.16.13החברה שבה ומבהירה ,כי כל שנכתב לעיל מתבסס על הערכות ותחזיות של החברה .אין
כל רמת וודאות שחברות הפרוייקטים ,כולן או מקצתן ,יחדרו לשווקים הפוטנציאליים
ואין כל רמת וודאות לגבי שיעור השוק של חברות הפרוייקטים ,כולן או מקצתן ,במידה
והן יחדרו ,בעצמן או באמצעות אחרים ,לשווקים הללו .כל שנכתב לעיל נועד כדי ליתן
הערכה בלתי מחייבת של החברה לגבי השווקים אותם היא רואה כשווקים
הפוטנציאליים .היקפי השווקים נכתבו בהתבסס על הערכות החברה ואין להן עיגון
במסמכים רשמיים או מאושרים המצויים ברשותה.

5.17

גורמי סיכון

 5.17.1היות והחברה עוסקת בהשקעות בחברות פרוייקטים ,רוב גורמי הסיכון של החברה נגזרים
מגורמי הסיכון של חברות הפרוייקטים.
 5.17.2להלן פירוט גורמי הסיכון של החברה כתוצאה מהחזקותיה בחברות הפורטפוליו ומעיסוקה
בתחום ההשקעה בחברות פרוייקטים:
א .בשל ריכוז הפעילות של חברות הפורטפוליו בישראל ,להרעת המצב המדיני
והביטחוני ולכל האטה במשק שתיגרם כתוצאה מכך ,לרבות כתוצאה מגיוסי
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מילואים של עובדי חברות הפרוייקטים ,יכולה להיות השפעה שלילית על מצבן של
חברות הפורטפוליו וכתוצאה מכך על מצבה של החברה.
ב .הנכס העיקרי של חברות הפורטפוליו הינו הקניין הרוחני ,הידע והמחקר המצויים
ברשותן ואשר עליהם ניתן להגן בעיקר באמצעות רישום פטנטים .לכל עיכוב ,אי-
השלמה ,תקיפת חוקיות או טענות להפרה כנגד פטנטים קיימים או כאלו שלגביהם
הוגשה בקשה לרישום פטנט על ידי מי מחברות הפרוייקטים ,יכולה להיות השפעה
שלילית על מצבה של אותה חברת פורטפוליו ומצבה של החברה.
ג .ההשקעה בחברות פורטפוליו היא השקעה בסיכון גבוה ,אשר לעיתים אף עלולה
לרדת כולה לטימיון ,וזאת בשל האפשרות שחברות הפרוייקטים ,כולן או מקצתן ,לא
ישיגו את מטרתן ,לרבות בשל קשיים בגיוס כוח אדם מתאים ,בגיוס ההון שיידרש
להן ,עקב כך שהמוצרים או המכשירים שבפיתוחם הם עוסקים לא יפותחו או
שפיתוחם ייתקל בקשיים או בעיכובים הכרוכים בעלויות נוספות שהיקפן לא ניתן
להערכה ,עקב כך שהפיתוח ייתקל בקשיים טכנולוגיים ,עקב כך שפיתוח הטכנולוגיה
יתגלה כבלתי ישים ,עקב כך שיתברר כי לא ניתן יהיה למסחר ,לשווק או למכור את
הפיתוחים ,עקב היכולת המוגבלת לגייס חולים מתאימים לצורך ביצוע ניסויים
קליניים או עקב כשלון בשלב הניסויים הקליניים.
ד .מאחר וחברות הפורטפוליו הוקמו ככלל על בסיס ידע ומחקרים שבוצעו על ידי
חוקרים במסגרת הדסה ,תלויות חברות הפורטפוליו לצורך המשך פעילותן הן
בשיתוף הפעולה המתמשך של אותם חוקרים והן בשיתוף הפעולה של הדסה .אובדן
שיתוף פעולה של חוקר אשר הינו מהותי לצורך המשך המחקר ופיתוח המוצר יכול
להשפיע באופן שלילי על מצב חברת הפורטפוליו הרלוונטית ועל מצבה של החברה.
ה .חברות הפורטפוליו הן חברות בתחילת דרכן ,ונמצאות בשלבי המחקר והפיתוח.
לחברה אין כל מקור הכנסה ממכירת מוצרים או כתוצאה מפעילות המחקר והפיתוח.
ו.

שינויים טכנולוגיים אשר עלולים להביא לכך כי לא יהיה טעם או לא יהיה כדאי
מבחינה כלכלית או טכנולוגית להשלים את פיתוח המוצרים ,או שהשינויים
הטכנולוגיים יביאו לכך כי הפיתוחים יהפכו ארכאיים .הפיתוחים בתחום המוצרים
הרפואיים והביו-טכנולוגיים אינם צפויים ,אך קיימת וודאות כי במקביל מנסים
גורמים שונים בעולם לפתח מענה לחוליים ולחוסרים שחברות הפורטפוליו מבקשות
ליתן להם מענה .התחרות בתחום פיתוחי חברות הפרוייקטים ,עלולה להוביל לכך כי
פיתוחי חברות הפורטפולי יתייתרו בשל עדיפות טכנולוגית של פיתוחי מתחרים או
בשל כך שפיתוחי המתחרים יהיו זולים יותר לשיווק או קלים יותר למסחור )הן
מבחינת האישורים הרגולטוריים והן מבחינת עלויות הפיתוח(.
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ז.

ההשקעה בניירות ערך של חברות הפורטפוליו הינה ,על-פי רוב ,השקעה בניירות ערך
שאינם רשומים למסחר בבורסה או בשוק מוסדר .לפיכך ,ייתכן ויהיה קושי למכור
את ניירות הערך הללו או לממשם בכל דרך אחרת .בנוסף ,ההשקעה בחברות
פורטפוליו היא השקעה בחברות אשר ככלל אינן מחלקות דיבידנדים אלא יש להן,
ככלל ,אסטרטגיית  exitשל מכירה .הצלחת החברה תלויה ביכולת להתקשר עם
יצרנים ומשווקים לצורך ייצור הפיתוחים וכן עם חברות פארמה גדולות לצורך
השלמת הניסויים הקליניים ומסחור הפיתוחים.

ח .כאמור לעיל ,החברה מחזיקה החזקות בחברות הפרוייקטים ,שלעיתים אינן מקנות
לה שליטה ויכולת לכוון את פעילות חברות הפרוייקטים .בשל כך ,עשויה החברה
להיתקל לעיתים בקשיים בקבלת מידע ועדכונים שוטפים על התקדמות חברות
הפורטפוליו וכן מידע עדכני ושוטף על המצב הכספי של חברות הפרוייקטים .בין
היתר ,הדבר עשוי להשפיע על אופן קבלת החלטות בחברה בהשקעות בחברות
הפורטפוליו או במימוש החזקות בחברות הפרוייקטים .שיעור ההחזקות של החברה
בחברות הפורטפוליו לא מקנה לחברה ,ככלל ,יכולת לכוון את פעילותן של חברות
הפורטפוליו או להתערב בניהולן.
ט .מוצרי חברות הפרוייקטים ,ככל שיעברו את כל שלבי המחקר והפיתוח ,כפופים
לרגולציות של רשויות הבריאות במדינות היעד ,ועל כן יתכן והתפתחויות רגולטוריות
או שינוי של תקנים יביא לכך כי יקשה על חברות הפורטפוליו להשלים את הפיתוחים
ולהוציא לשווקים תרופה או מוצר רפואי .שינוי בסביבה הרגולטורית ביחס לשיווק
תרופות ,לרבות שינוי או עמידת חברות הפורטפוליו או כל יצרן שלהן או גורם אחר
מטעמן ,עשוי להטיל על חברות הפורטפוליו מגבלות שונות על פעילותן ,לרבות אי
מתן אישורים למוצריהן.
י.

בשל מקורות כספיים מוגבלים ,יכול ובסבבי השקעות שיבוצעו בחברות
הפורטפוליו)ובפרט סבבי השקעות בסכומים נכבדים( ,לא יהיו בידי החברה ,גם אם
תבקש להשתתף בסבבים ,את האמצעים הנדרשים לצורך שימור שיעור החזקותיה
בחברות הפורטפוליו )כולן או מקצתן(.

יא .החברה תלויה במידה רבה ביכולת לגייס כספים ממקורות חיצוניים לצורך מימון
פעילות המחקר והפיתוח )ובכלל זה ביצוע הניסויים( של חברות הפרוייקטים .בשל
המשבר הכלכלי העולמי הקשה וההאטה הכלכלית שנגרמה עקב אותו משבר,
מקורות המימון השונים העומדים לרשות החברה הצטמצמו באופן ניכר ,כמו גם
אופני גיוס שונים ,כגון גיוס כספים באמצעות שווקי ההון )באמצעות הנפקת אג"ח
להמרה וכיוצ"ב( אשר אף הם נפגעו כתוצאה מהמשבר הכלכלי העולמי ,שאינם
ניתנים לביצוע באופן ממשי .מקורות כספיים הם חומר הגלם המשמש את חברות
הפרוייקטים ,וללא הזרמת מקורות כספיים נאותים הנדרשים לחברות הפורטפוליו
לא ניתן יהיה להשלים את הפיתוחים ,ובפרט לא תוך המועדים שתוכננו לשם כך.
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יב .כספי החברה מופקדים בין היתר בפיקדונות דולריים אך ההתחייבויות וההוצאות
השוטפות שלה הן שקליות בעיקרן .בנוסף ,ההלוואות ההמירות שהעניקה החברה
לכמה מחברות הפורטפוליו הן דולריות .תנודות בשערי החליפין של הדולר עלולות
להשפיע על מצבה של החברה ועל כמות ושיעור המניות של חברות הפורטפוליו להן
תהיה החברה זכאית במידה ותיבחר להמיר את ההלוואות ההמירות למניות חברות
הפרוייקטים.
 5.17.2להלן גורמי הסיכון בטבלה על-פי מידת השפעתם:
השפעה גדולה

סיכון

השפעה
בינונית

השפעה קטנה

מקרו כלכליים
X

האטה כלכלית

X

הרעת המצב המדיני והביטחוני

X

תנודתיות בשערי מטבע זר
X

האטה בשווקי ההון
ענפיים

X

קניין רוחני
שווקים טכנולוגיים

X

תנודתיות בענף הביו-טכנולוגיה ושווקים ביו-
טכנולוגיים
שינויי חקיקה ,תקינה ורגולציה

X
X
X

תחרות
ספציפי לקבוצה

X

מחיר המניה בבורסה
תלות בחוקרים ובהון אנושי

X

תלות בהדסה

X
והפיתוח ,הניסויים
ממושכים בפיתוח

אי הצלחת המחקר
הקליניים ועיכובים
המוצרים
תלות בהנהלת חברות הפרוייקטים ,והשותפים
האחרים בהם לחברה אין שליטה
העדר מקורות כספיים נוספים להשלמת
המחקר והפיתוח ועריכת הניסויים הקליניים

X
X
X
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וסגירת חברות כתוצאה מכך.
התקשרות עם יצרנים ומשווקים לייצור ושיווק
תרופות ומוצרים שיפותחו ,קשיים בשיווק
ובחדירה לשוק ותביעות בגין אחריות מוצרים
יכולת מוגבלת לגייס חולים לצורך ביצוע
ניסויים קליניים.

X32
X

32החברה מייחסת לגורם סיכון זה השפעה נמוכה ,וזאת בשל האסטרטגיה העסקית המתוכננת שלה ,לפיה חברות
הפורטפולי ולא יגיעו בעצמן לשלב השיווק של התרופות ,אלא יעניקו רישיון לחברות פארמה רב-לאומיות או
שיימכרו ) .(EXITבמידה ומי מחברות הפורטפוליו תגיע בעצמה לשלב השיווק ומסחור תרופות ומוצרים שיפותחו,
לגורם סיכון זה תהייה עליה השפעה גדולה.

אייץ' בי אל – הדסית ביו-אחזקות בע"מ )"החברה"(
דו"ח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2010 ,
מבוא
נכסיה המרכזיים של החברה הם ההחזקות בחברות הפורטפוליו )"חברות הפורטפוליו"( המבוססות,
ככלל ,על קניין רוחני שנוצר בבית החולים הדסה ונמצא בבעלותה .קניין רוחני זה הועבר ,ככלל,
ברישיון לחברות הבנות ומהווה את הבסיס לפעילותן.
תשומה מרכזית להשגת יעדיה של החברה היא השגת מקורות המימון שיאפשרו ביצוע הזרמות
מדודות ומבוקרות לחברות הפורטפוליו לצורך עמידתן באבני הדרך שהוצבו בתחום המחקר
והפיתוח ,הייצור ,הקניין הרוחני והרגולציה ,כך שיוכלו להגיע לשלב הניסויים הקליניים בבני אדם.
למועד הדוח גייסה החברה מקורות כספיים מהציבור בהנפקה לציבור )ינואר  ,(2006בגיוס שני
באמצעות אג"ח הניתן להמרה )אוגוסט ) (2006מחצית מהאג"ח הומרה למניות ומחצית נוספת נפרעה
ושולמה במלואה לבעלי האג"ח בחודש אוגוסט  ,(2008באמצעות הקצאה פרטית של מניות ואופציות
למשקיע זר )מאי  ,(2007באמצעות הקצאה פרטית של מניות ואופציות )מרץ  ,(2009באמצעות הצעה
בדרך של זכויות לציבור )אוקטובר  ,(2009ובדרך של הנפקה לציבור שלמניות ואופציות )אוגוסט
.(2010
מטרתה המרכזית של החברה היא להשביח ולקדם את חברות הפורטפוליו שיש לה בהן החזקות ,בין
היתר באמצעות העמדת מקורות כספיים הנדרשים להן לצורך המחקר והפיתוח של המדע,
הטכנולוגיה והמוצרים המצויים בבסיס חברות הפורטפוליו .העמדת מקורות אלה נועדו לאפשר
לחברות הפורטפוליו להתקדם ולהגיע לאבני דרך ברורות ,אשר בתעשיית הביוטכנולוגיה מהוות
אינדיקציה לכך שיש ממש במחקר ,בפיתוח הקליני ,בהליך הרגולטורי ,בפיתוח העסקי ובשאר
האלמנטים הקשורים בפעילות החברה המתורגמים לערך כספי לבעליה .ערך זה נבנה על פני תקופת
זמן ממושכת וכרוך בהשקעת תשומות מימוניות וניהוליות משמעותיות .שירותי הניהול ניתנים
לחברה על ידי בעלת השליטה בה )הדסית( ,וזאת בהתאם להסכם ניהול שנחתם בין החברה לבין
הדסית ואושר באסיפה הכללית של החברה לאחר מועד הדוח )פברואר  .(2011שירותי הניהול
שהדסית מעניקה לחברה הם שירותי ניהול כוללים )ובכלל זה שירותי מנהל כללי ,שירותי כספים
והנהלת חשבונות ,שירותי  IPועוד( ,ובכלל זה ליווי של חברות הפרוייקטים לפי מידת הצורך
באמצעות מנהלים בעלי ידע וניסיון בתחום הרפואי והביו-טכנולוגי ,חיפוש מיון ובדיקת אפשרויות
השקעה לחברה וליווי הועדה המייעצת של החברה ודירקטוריון החברה בכל אפשרות השקעה של
החברה ובכל הקשור בניהול החזקות החברה בחברות הפרוייקטים .שירותי הדסית כוללים גם יצירת
גישה למומחיות הצבורה אצל מגוון רופאי וחוקרי הדסה ,וכן התשתיות המתקדמות והמגוונות שיש
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במרכז הרפואי .להערכת החברה מדובר ביתרונות בולטים שיש לחברה על פני חברות נוספות
שפועלות בשוק הרלבנטי ומחזיקות בהחזקות בחברות פורטפוליו.
בהתאם להסכם הניהול החדש שנחתם בין החברה לבין הדסית ,תשלם החברה להדסית סך של 620
אלף ש"ח לשנה בגין שירותי הניהול ובנוסף תשא החברה במלוא עלות שכרו ותנאי העסקתו של מר
אופיר שחף )מנכ"ל החברה ששכרו משולם באמצעות ודרך הדסית( .להערכת דירקטוריון החברה
התשלום שמשולם להדסית בגין שירותי הניהול הוא הולם ומשקף את התרומה של שירותי הניהול
לחברה .לפירוט הסכם הניהול ,תנאיו והשירותים המתקבלים באמצעותו – ראו פרק עסקי התאגיד.
מאז הקמת החברה הוזרמו על ידה למעלה מ 20-מיליון דולר לחברות הפורטפוליו השונות ,וכן גויסו
מקורות מימון נוספים עבור חברות הפורטפוליו )ללא דילול אחזקות החברה( בהיקף של כ 7-מיליון
דולר – בעיקר בתמיכת המדען הראשי של משרד התמ"ת .כאמור ,תמיכה נוספת מועברת בעין ע"י
הנהלת החברה וכן ע"י ביה"ח הדסה – גישה לתשתיות ,מומחיות ויכולות אחרות הייחודיות למרכז
הרפואי .להערכת הנהלת החברה ובהתאם לדיווחים השוטפים והתקופתיים שנמסרים לה מחברות
הפורטפוליו )מכוח אחזקותיה בהן וההשתתפות במועצות המנהלים שלהן( ,רוב חברות הפורטפוליו
הראו השבחה ניכרת והתקדמות משמעותית במישורים השונים :בסיס הקניין הרוחני  -הרחבת
מאגר הפטנטים וחיזוקו; מו"פ  -ביצוע מחקרים וניסויים נדרשים במודלים של חיות במולקולות
המפותחות; הכנה לניסויים קליניים  -התקדמות בהכנות תיקים רגולטוריים ,ייצור חומרים ברמה
הנדרשת ,הכנת פרוטוקולים לניסויים; ביצוע ניסויים קליניים )בעיקר  (Phase I/IIופיתוח עסקי -
התקדמות בהכנות לגיוס הון ואיתור משקיעים ושותפים פוטנציאליים.
למועד הדוח  4מתוך  7חברות הפורטפוליו שבהן יש לחברה החזקות מצויות בשלב הניסויים
הקליניים בבני אדם] :א[ ורטו  -נכנסה לניסוי קליני במהלך שנת  2007וסיימה את ניסוי קליני Phase
 II/Iבשנת ] ;2008ב[ אנלייבקס בע"מ )ובשמה הקודם  -טולרקס בע"מ( נכנסה לשלב הניסויים
הקליניים במהלך שנת ] ;2009ג[ טרומבוטק בע"מ – נכנסה לשלב הניסויים הקליניים בבני אדם
בחודש פברואר  2010וסיימה את שלב  Iשל הניסוי בחודש אוגוסט ] ;2010ד[ ביומרקר – החלה
בניסוי קליני נוסף בבני אדם לאחר מועד הדוח.
החברה צופה כי בשנת  2011חברת פרוטאב תכנס אף היא לשלב הניסויים הקליניים בבני אדם.
הערכת החברה בנדון היא מידע צופה פני עתיד ,התלויה ,בין היתר ,בכך שניסויים מקדמיים יושלמו
בהצלחה ,שפרוטאב תעמוד בדרישות הרגולטוריות לצורך כניסה לשלב הניסויים הקליניים ,וכי
יעמדו לרשותה המקורות הכספיים הנדרשים לשם כך .כמו כן צופה החברה כי בהינתן שהניסויים
יצלחו ויעמדו מקורות מימון מספקים ,במהלך  2012תכנסנה  2חברות נוספות לשלב הניסוי הקליני
בבני אדם :כאהר וסלקיור.
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הערכות לכניסה לשלב ניסוי קליני הן בבחינת מידע צופה פני עתיד .הכניסה לשלב הניסוי הקליני הוא
תהליך ארוך ,מסובך ויקר אשר דורש הערכות במישורים רבים :הבאת המו"פ למצב בו התרופה
שתכנס לניסוי היא אכן בפורמולציה ובפרמטרים האופטימאליים; השלמת סדרות ארוכות של
ניסויים מקדימים )בטיחות ,רעילות ,אינטראקציה מול חומרים אחרים וכיוב'(; הכנת תיק רגולטורי
מלא להגשה לרשויות הפיקוח ) ,FDAמשרד הבריאות(; ייצור החומר בתנאי ייצור נאותים ),(GMP
גיוס המרכזים הרפואיים ,הרופאים והחולים שישתתפו בניסוי ,איתור גוף חיצוני ) (CROשיפקח על
מהלך הניסוי ,כתיבת הפרוטוקולים ועוד.
החברה מפקחת ,ולפי נסיבות העניין מעורבת בהנהלה של חברות הפורטפוליו ברמת התכנון
האסטרטגי ,בניית תוכניות עבודה ותקציבים ,גיוס כ"א ,פיתוח עסקי ועוד .באמצעות מעורבות זו
החברה מבקשת לפקח כי המקורות שהיא מעמידה מנוצלים בדרך המיטבית .יצויין ,כי לא בכל
חברות הפורטפוליו נתונה לחברה שליטה ,כך שבהתאם מידת מעורבותה ויכולתה להיות מעורבת
משתנה בין חברות הפורטפוליו השונות .למועד הדוח נציגים מטעם החברה מכהנים בכל מועצות
המנהלים של חברות הפורטפוליו .כמו כן ,החברה משקיעה משאבים פיננסיים וניהוליים שברשותה
בחברות המתקדמות ביותר ובעלות הפוטנציאל המדעי והעסקי הגבוהים ביותר .החלטות אלה של
תיעדוף )פריוריטיזציה( מתקבלות בעקבות המלצות הנהלת החברה ,דיונים אסטרטגיים של
דירקטוריון החברה והתבססות על הועדה המדעית המייעצת שלה.
ישנם מקרים בהם הכניסה לשלב הניסויים הקליניים אורך מעבר לתחזיות החברה .הדבר נובע הן
מהתארכות תהליך הייצור ,עיכובים בשלב המו"פ או התארכות פרק הזמן לקבלת אישורים
רגולטוריים .כאמור ,החברה מווסתת את הזרמות המימון לחברות הפורטפוליו גם על בסיס הפרמטר
המבוסס של הקרבה לניסויים קליניים ובאמצעות מעורבותה האמורה במועצות המנהלים של
החברות – מוודאת את מיקוד המאמצים והמשאבים ביעד מהותי זה .בעקבות התארכות זו ,ולאור
גיוס ההון האחרון של החברה – דירקטוריון החברה הקשיח את דרישות הסף אשר לאורן בוחנת
החברה הזדמנויות השקעה חדשות .יתרה מזו ,הדירקטוריון מתנה הזרמות מימון עתידיות לחברות
בהמצאות מימון נוסף ומשלים למימון אשר החברה מתעתדת להעביר לחברות הפורטפוליו .במקרים
אחרים ,בהם מימון משלים כאמור מתעכב ,הדירקטוריון משנה את תנאי הזרמת המימון של החברה
– במישור הפיננסי והניהולי.
לאחר מועד הדוח אחת מחברות הפורטפוליו בהן יש לחברה החזקות )קונג'וגייט( הודיעה על הפסקת
פעילותה ,וזאת לאחר שנתקלה בבעיות טכנולוגיות בהמשך פיתוח מוצריה ,ובעיקר היכולת לבצע
גמלון ) (scale-upולייצר את המוצר אותו פתחה בקנה מידה תעשייתי.
האמור לעיל הינו בבחינת נקודת ההתייחסות של דירקטוריון החברה ,ובמידה רבה האמור נכתב
בהתבסס על תחזיות והערכות שיכול ולא יתממשו או שיכול ומועד התממשותם יתעכב .לא מן הנמנע
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הוא כי מטעמים רגולטוריים ,מקצב התקדמות המו"פ או מתוצאותיו ,העדר מקורות מימון זמינים
ועוד ,לא יעמדו חברות הפורטפוליו בתחזיות ובהערכות.
א .מצב ענייני התאגיד
החברה מחזיקה במניות ב 7-חברות עתירות ידע )להלן " -חברות הפורטפוליו"( ,העוסקות בתחום
המחקר והפיתוח הרפואי והביו-טכנולוגי ,שבסיס הידע שלהן ,ככלל ,מקורו בחוקרים שעובדים ,או
שעבדו במועד גילוי הידע ,בבתי חולים של הסתדרות מדיצינית הדסה בירושלים .בנוסף ,לחברה
החזקות לא מהותיות בחברה ציבורית הנסחרת בישראל  -ביוליין אר אקס בע"מ ,וכן החזקות
)שמלוא ההשקעה בגינה נמחקה מספרי החברה( בחברה ציבורית הנסחרת בארה"בForticell ,
) Bioscience Inc.לשעבר נקראה .(Ortec International Inc.
שתי חברות פורטפוליו בהן לחברה היו החזקות החליטו על הפסקת פעילותן :ט.ק .סיגנל וקונג'וגייט.
המשותף לחברות הפורטפוליו הוא השלמת הביצוע של מבחני התכנות מסוימים בבעלי חיים
בתוצאות מוצלחות והפניה לשוק )אינדיקציה רפואית( העונה על צורך רפואי לא פתור בעל פוטנציאל
מכירות של מעל  1מיליארד  $בשנה ,וכן קרבה )יחסית( לשלב ההיתכנות הקלינית – ניסויים בבני
אדם תחת אישור רגולטורי מלא.
חברות הפורטפוליו מצויות בשלבים שונים של מבחני היתכנות נוספים ושל הגשת בקשות לועדות
הלסינקי המוסדיות ולמשרד הבריאות על מנת לאפשר התחלת ניסויים קליניים בבני אדם )Phase I
או  ,(Phase I/IIועקב כך לבחון את מידת ההיתכנות ואת ההשפעות האפשריות של הפיתוחים
האמורים על בני אדם ,הן במישור בטיחות השימוש בתרופה המפותחת על ידי חברות הפורטפוליו והן
במשור היעילות שלו.
למועד הדוח ,אין לאף אחת מחברות הפורטפוליו מכירות עסקיות במהלך העסקים הרגיל.
כאמור ,ורטו ,אנלייבקס ,ביומרקר וטרומבוטק קיבלו אישור לביצוע ניסויים קליניים בבני אדם
והתחילו את הביצוע של ניסויים אלה .ורטו וטרומבוטק השלימו ניסוי ראשון ומתכוננות לניסוי נוסף.
במהלך שנת  2010השלימו  2מחברות הפורטפוליו )פרוטאב וסלקיור( גיוסי הון משמעותיים )סך כולל
של כ 11-מ'  ($ממשקיעים פיננסיים ואסטרטגיים מובילים – תהליך שקידם אותן לקראת תחילת
ביצוע ניסויים קליניים.
נקודת המיקוד לאורה פועלות החברה והדסית ,כחברת הניהול של החברה ,היא שקידה על המשך
פעילות מחקר ופיתוח ,מתוך מטרה להגיע למימושים ) (exitבחברות הפורטפוליו ,ככל שניתן בעקבות
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השלמת ניסוי קליני ) (Phase Iבבני אדם .בחלק מהמקרים ,החברה שואפת לקדם את חברות
הפורטפוליו לכיוון של ניסוי קליני מסוג  – Phase I/IIכזה שיוכיח גם את יעילות המוצר שבפיתוח
ולא רק את בטיחותו ,ומן הסתם יקנה לחברת הפורטפוליו מעמד משופר במו"מ מול משקיע או שותף
אסטרטגי פוטנציאלי.
יצויין ,כי מדובר באסטרטגיה עסקית כללית ,ויכול כי נסיבות העניין יביאו לכך שהאסטרטגיה
העסקית תשונה )בין לגבי חברת פורטפוליו ספציפית ובין בכלל( או תמצא כבלתי מתאימה .שיקול
הדעת לענין קביעת אסטרטגיה עסקית ,או כל שינוי בו ,נתון בידי דירקטוריון החברה בלבד.
מקורות החברה משמשים אותה בעיקר לצורך העמדת מקורות לחברות הפורטפוליו לצורך קידום
המחקר והפיתוח שלהן .החברה רואה במקורות שהיא מעמידה לחברות הפורטפוליו ,כמקורות
המשביחים את חברות הפורטפוליו ואשר מקדמים אותן לקראת השגת יעדיהן ויעדי החברה .מעבר
למקורותיה שלה ,החברה מסייעת לחברות הפורטפוליו בקבלת מקורות מימון נוספים בארץ ובחו"ל.
לצורך מעקב ופיקוח של החברה על פעילות חברות הפורטפוליו ,אישרה החברה ביום  6לינואר 2008
התקשרות בהסכם לשכירת משרדים בפארק הביו-טכנולוגי שהקמתו הושלמה במהלך חודש יוני 2009
 ,והחברה וכן חלק מחברות הפורטפוליו האמורות העתיקו את פעילותן לפארק .לאחר תאריך הדו"ח
החברה נכנסה למו"מ מול פרוטאב בכדי לאפשר את המשך הישארותה בפארק בתנאים אחרים.
החברה סבורה כי הימצאותה בסמיכות פיזית לחברות הפורטפוליו מסייעת באופן משמעותי בפיקוח
וקידום פעילות חברות הפורטפוליו שישכרו חלק מהשטחים ,וכן מסייעת ביצירת מצע ומרקם
שיאפשר החלפת רעיונות ,פתרון בעיות ,מתן תשתית ראויה ומתקדמת לפעילויות המחקר והפיתוח
והשתת עזרה בפעילויות שונות של חברות הפורטפוליו באופן שיאפשר להן להתמקד באופן המיטבי
בפעילותן .מתוך הניסיון והרקע של הנהלת החברה וממגעים עם משקיעים ושותפים פוטנציאליים,
עולה תמונה ברורה לפיה גופים אלה מתייחסים בחיוב למעבר למיקום החדש.
כאמור ,התשומה המרכזית הנדרשת לחברות הפורטפוליו לצורך ביצוע פעולות המחקר והפיתוח הוא
מקור כספי .המקור הכספי נדרש לצורך רכישת חומרים ,תשלום לעובדים ,תשלום עבור ביצוע
ניסויים ועוד .ללא מקורות כספיים במידה נדרשת ,לא יכולות חברות הפורטפוליו להתקדם במחקר
ובפיתוח העומד בבסיס קיומן.
לצורך כך פועלות החברה לגיוס מקורות כספיים .במהלך שנת  2010גייסה החברה סכום נטו של כ-
 10.9מיליון ש"ח בהנפקה לציבור של מניות ואופציות .למועד הדוח בקופת החברה מזומנים והשקעות
הניתנות למימוש מיידי בסך כולל של כ 30,404-אלפי ש"ח המיועדים לצורך פעילות החברה.
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כאמור ,יחד עם הזרמת מקורות כספיים מהחברה ,פועלת החברה כך שלחברות הפורטפוליו יוזרמו
מקורות כספיים ממקורות נוספים – הן מבעלי מניות אחרים והן ממשקיעים נוספים חדשים .החברה
מסייעת לחברות הפורטפוליו בתהליך גיוסי ההון האמור ,לרבות פניה למקורות מימון שאינם
מובילים לדילול אחזקות כדוגמת המדען הראשי במשרד התמ"ת ,מענקי מחקר ,קרנות מימון דו-
לאומיות וכיוב'.
נכון למועד הדוח 3 ,מחברות הפורטפוליו המובילות מצויות במו"מ מתקדם מול משקיעים
פוטנציאליים ו 4-חברות פורטפוליו כבר קיבלו אישורים לתמיכת מדע"ר לשנת הפעילות הקרובה.
תמיכת המדע"ר מתקבלת רק לאחר בדיקה מקיפה ומעמיקה של נציגי משרדו .היא מהווה מקור הון
שאינו מדלל את בעלי המניות ומעניק גושפנקא חיצונית חשובה לאיכות המדע ולאדמיניסטרציה
והניהול של פעילות המו"פ בחברות הפורטפוליו השונות.
לאור מגבלת המקורות בפניה ניצבת החברה ,דירקטוריון החברה מבצע העדפה של השקעות בחברות
פורטפוליו ,בין היתר על פי הפרמטרים הבאים :קרבת חברת הפורטפוליו לשלב הניסויים הקליניים ;
שיעור ההחזקה של החברה בחברת הפורטפוליו ; מידת ההתקדמות במחקר ופיתוח ועמידה באבני
דרך שהוצבו .דירקטוריון החברה יהיה רשאי לשנות את תיעדוף ההשקעות בחברות הפורטפוליו
בהתאם למידע נוסף או אחר שיגיע אליו עם התקדמות פעילות חברות הפורטפוליו.

7

ב .שיעור ההחזקות ותחומי העיסוק של החברה בחברות הפורטפוליו:
להלן פירוט החזקות החברה בחברות הפורטפוליו ליום :31.12.10
חברת
שם
הפורטפוליו
שבה לחברה
יש החזקות

שיעור החזקות
ביום 31.12.10

החברה

תחום הפעילות של חברת הפורטפוליו

שלא
בדילול
מלא

בדילול מלא

טרומבוטק
בע"מ

24.77%

23.43%

פיתוח תרופות המיועדות להמסת קרישי דם
באופן ממוקד וסלקטיבי

ורטו בע"מ

74.6%

67.3%

פיתוח מכשירים ותרופות לטיפול במחלת הזאבת
האדמונית

קיור
סל
נוירוסאינסס
בע"מ

26.28%

24.54%

טיפול מבוסס תאי גזע למחלת ,AMD
)התעוורות תלוית-גיל( פרקינסון ,ומחלות
נוירודגנרטיביות אחרות

פרוטאב בע"מ

69.79%

50.10%

תרופות לטיפול בדלקת פרקים שגרונית ומחלות
אוטו-אימוניות נוספות

ביומרקר בע"מ
)לשעבר
אינקיור בע"מ(

87.49%

91.77%

ערכה לגילוי מוקדם של תהליך הפיזור הגרורתי
בסוגי סרטן )שד ,מעי גס( ופיתוח פלטפורמה
טיפולית

כאהר מדיקל

76.05%

68.4%

פיתוח פלטפורמה חלבונית המאפשרת טיפולים
למחלות אוטו-אימוניות ולסרטן מסוגים שונים.

91.99%

83.63%

פיתוח מערכת )מכשיר ותרופה( לטיפול במחלת
שתל כנגד מאחסן בהשתלות ובמחלות דלקתיות
ואוטו-אימוניות

0.25%

0.25%

פיתוח תרופות במעבדות ביוליין ובמיקור חוץ על
מנת לקדמן לניסויים קליניים מתקדמים

) (2005בע"מ
אנלייבקס
בע"מ
ביוליין
אקס בע"מ

אר

המשך שיעור ההחזקות הנוכחי של החברה בחברות הפורטפוליו מותנה ביכולת כספית שתהיה
לחברה ואשר תאפשר לה ,בכפוף לעקרונות ההשקעות בחברות הפורטפוליו ,להשתתף בסבבי השקעות
בחברות הפורטפוליו .לא מן הנמנע הוא ,כי בסבבי גיוס נוספים לא יהיו בידי החברה את האמצעים
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הנדרשים לצורך שימור שיעור החזקותיה הנוכחי בחברות הפורטפוליו )כולן או מקצתן( ,וכן לא מן
הנמנע כי בסבבים כאמור יוחלט על-ידי החברה כי לא יהיה זה נכון או כדאי להשתתף בסבבים
שכאלו.
להלוואות ההמירות שניתנו על ידי החברה לחברות פורטפוליו – ראו פרק תיאור עסקי התאגיד.
להתפתחויות בפעילות חברות הפורטפוליו – ראו פרק תיאור עסקי התאגיד.
כאמור ,דירקטוריון החברה תומך בהמשך העברת מימון לחברות הפורטפוליו ,תוך הפעלת שיקול
דעת מירבי ביחס למצבה של כל חברה וחברה ,קרבתה לניסוי קליני או אבן דרך משמעותית אחרת,
ויכולותיה לגייס מימון נוסף ממקורות אחרים לבד מהחברה )משקיעים ,תמיכת מדען ראשי וכיוב'(.
דירקטוריון החברה מסתייע בוועדה המדעית המייעצת של החברה המורכבת ממובילי דעה בתחומים
המדעיים בהן עוסקות חברות הפורטפוליו ,בכדי לקבל חוות דעת מושכלות של אנשי מקצוע מדעיים
בתחומים של פיתוח קליני ,טכנולוגיה ,ביקוש מכיוון השוק וקשרים פוטנציאליים למטרות פיתוח
עסקי .נציגי החברה מעורבים בניהול של כל חברות הפורטפוליו ומייצגים אותה במועצות המנהלים
של חברות אלה .בצורה זו הם מעורבים בתכנון היעדים המדעיים והעסקיים של החברות כך
שהזרמות מימון מבוצעות רק במקרה והחברות עומדות ביעדים אלה .במקרה של חוסר עמידה
ביעדים ,החברה משנה את אופן הזרמת המימון או מעכבת אותו .לאחר מועד הדוח הנחה
דירקטוריון החברה את הנהלת החברה לכנס את הועדה המדעית המייעצת כדי לבצע סקירה של
חברות הפורטפוליו ,קבלת חוות דעת על המדע שבבסיסן וצורך השוק וכן כדי לקבל את עמדת הועדה
המדעית המייעצת לגבי פרוייקטים נוספים שהחברה שוקלת ביצוע השקעות בהם.
ג .מצב כספי ומקורות מימון )מאוחדים(
רכושה השוטף של החברה ליום  31בדצמבר  2010מסתכם בכ 33,920-אלפי ש"ח ,לעומת כ41,002-
אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  ,2009כפי שהוצג במסגרת הדוחות הכספיים של החברה .הקיטון נובע
כתוצאה מקיטון ביתרת המזומנים ושווי מזומנים.
ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום  31בדצמבר  2010מסתכמות בכ 3,624-אלפי ש"ח ,בדומה
לכ 3,515-אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  2009כפי שהוצג במסגרת הדוחות הכספיים של החברה.
סך יתרת ההשקעה בחברות כלולות מסתכמת בכ 20,651-אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  ,2010לעומת
כ 9,869-אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  ,2009כפי שהוצגו במסגרת הדוחות הכספיים של החברה.
הגידול נובע כתוצאה מאיבוד שליטה בחברת פרוטאב ועקב כך הצגת ההשקעה בחברה לפי שווי הוגן
ליום איבוד השליטה וכן הצגת כל ההשקעה בפרוטאב במסגרת השקעה בחברות כלולות .כמו כן
הכירה החברה ברווח הון מירידה בשיעור ההחזקה בחברת סלקיור ,המשך השקעה ותמיכה בחברות
הפרוטפוליו ומנגד קיטון בשל רישום הפסדי אקויטי מפעילות החברות הבנות.
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הון החברה ,המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה ,ליום  31בדצמבר  2010מסתכם בכ53,110-
אלפי ש"ח ,לעומת הון בסך  49,035אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  ,2009כפי שהוצג במסגרת הדוחות
הכספיים של החברה .הגידול נובע כתוצאה מהנפקת מניות ואופציות אשר בוצעה במהלך השנה
ומנגד קיטון בהון בשל ההפסד השוטף.
ד .תוצאות הפעילות
הפסד החברה ,המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה ,לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2010
מסתכם לסך של כ 7,414-אלפי ש"ח ,לעומת הפסד של כ 14,998-אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר  ,2009כפי שהוצגו במסגרת הדוחות הכספיים של החברה .ההפסד בשנת  2010קוזז
בחלקו עקב רישום רווחי הון משמעותיים מהשקעה בחברת פרוטאב ובחברת סלקיור.
הוצאות ההנהלה והכלליות הסתכמו בשנת  2010לסך של  7,225אלפי ש"ח לעומת  5,895אלפי ש"ח
בשנת  .2009מורכבים הגידול בהוצאות ההנהלה והכלליות נובע מגידול בהוצאות דמי הניהול
המשולמות להדסית והוצאות של החברות המאוחדות .דמי הניהול מקנים לחברה מעטפת שירותים
ונכסים נרחבת – שכר המנהלים ,שירותי ניהול מצוות הדסית ) ,IPכספים וכו'( ושירותים נוספים,1
בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות וכן בשל הוצאות פחת בגין השיפורים במבנה החדש אותו שכרו
חברות הפורטפוליו וביניהן גם חברות מאוחדות.
אשר להשקעות במו"פ ,ההשקעות של החברה בתוך החברות המוחזקות משמשות ,באופן טבעי,
למימון פעילות המו"פ השוטפת של החברות .יש לציין כי השקעות אלה ממונפות ומשמשות את
החברות על מנת לגייס כספים נוספים ,ובפרט כספי תמיכה מלשכת משרד המדען הראשי במשרד
התמ"ת .מימון חיצוני זה אינו מדלל את אחזקות החברה בחברות הפורטפוליו ויכול להגיע עד היקף
של  50%מכל הוצאות המו"פ שלהן.

 1במסגרת הסכם הניהול נקבעו השירותים שיוענקו על ידי הדסית והם כוללים ,בין היתר ,את הדברים הבאים :שירותי ניהול כללי ; שירותי
ניהול בקשר לחברות הפורטפוליו ; שירותי הנה"ח ושירותים כספיים ; שירותי  IPועוד.
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להלן פירוט הוצאות המו"פ )לאחר ניכוי השפעת הלוואות המדען הראשי(
המוחזקות בשנים שהסתיימו ביום  31.12.09וביום :31.12.10

2010

2009

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

55

210

ביומרקר )לשעבר אינקיור(

1,265

463

אנלייבקס

2,071

1,073

670

2,012

כאהר

1,890

2,222

סה"כ בחברות מאוחדות

5,951

5,980

סלקיור

5,339

2,537

פרוטאב

3,190

-

קונג'וגייט

4,586

2,106

טרומבוטק

2,716

2,554

סה"כ בחברות כלולות

15,831

7,197

סה"כ הוצאות מו"פ

21,782

13,177

ורטו

פרוטאב

שהתהוו בחברות

ה .מצב הנזילות
בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2010השתמשה החברה בכ 10,611-אלפי ש"ח לפעילות השוטפת,
השתמשה בכ 8,716-אלפי ש"ח לפעילות השקעה ,מתוכם שימשו  8,245אלפי ש"ח להשקעה בחברות
כלולות וכמו כן הקבוצה ייצרה מזומנים מפעילות מימון בסך של כ 11,663-אלפי ש"ח ,בעיקר על ידי
הנפקת מניות וקבלת הלוואות מהמדען הראשי.
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ו .חשיפות כלכליות וחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
סיכוני שוק
למועד הדוח ,הסיכונים הפוטנציאליים הגלומים בפעילותה של החברה הם :שינויים במחיר המניות
של החברה בבורסה )דבר שיכול להביא לכך שכתבי האופציה )סדרה  (3לא ימומשו(; שינוי במחיר
המניה של ביוליין.
חשיפות כלכליות
ההאטה הכלכלית משפיעה באופן מהותי על יכולת החברה לגייס מקורות כספיים .מקורות כספיים
נאותים הם התשומה הנדרשת לחברות הפורטפוליו כדי להתקדם בהליכי המחקר והפיתוח .ללא
מקורות כספיים נאותים לא יוכלו חברות הפורטפוליו לרכוש את התשומות הנדרשות להן לצורך
ביצוע מו"פ ולצורך היערכות וכניסה לשלב הניסויים הקליניים בבני אדם.
לבד מכך החברה טרם זיהתה סיכוני שוק נוספים אליה היא חשופה במהלך פעילותה .עם זיהוי
סיכוני שוק כאמור ,תקבע החברה הוראות לניהול סיכונים אלו .האחראי בחברה לניהול סיכוני שוק
הינו מנכ"ל החברה ,מר אופיר שחף.
ז .ההערכות וההתקדמות של החברה בקשר ליישום הוראות התקנות בדבר אפקטיביות הבקרה
הפנימית על הדיווח
ב 24בנובמבר  , 2009פורסם תיקון מספר  3לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ע
 2009המחייב צירוף דוח ההנהלה והדירקטוריון על אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
ועל הגילוי ,הצהרות אישיות של המנהל הכללי ושל נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לגבי
אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי וכן דוח רואה החשבון המבקר לגבי
האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי החל מהדוח התקופתי ליום  31בדצמבר .2010
להלן תיאור של שלבי ההיערכות וההתקדמות וכן הפעולות שבוצעו עד למועד הדוח בהתאם לדרישות
הוראות המעבר שבתקנות.


החברה קבעה תוכנית היערכות ליישום התקנות .תוכנית זו מתבססת על הערכת הסיכונים
הרלוונטיים לדיווח הכספי ולגילוי אשר ביצעה החברה על היתרות והגילויים שבדוחות
הכספיים בהתבסס על קריטריונים כמותיים ואיכותיים.
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תוכנית ההיערכות של החברה שתועדה במסמך תכנון הפרויקט כוללת את רשימת החברות
המאוחדות בהן תבוצע ההיערכות ,פירוט השיקולים שהופעלו על ידי ההנהלה  ,המסקנות,
שלבי ההיערכות לרבות לוחות זמנים מפורטים ושמות בעלי התפקידים המעורבים בפרויקט.
תוכנית ההיערכות הוצגה ונדונה בדירקטוריון החברה.

האחראי ליישום הפרויקט בחברה הינו מנהל הכספים מר אלחנדרו איגלמן .כמו כן הוקמה על ידי
הנהלת החברה ועדת היגוי אשר תפקידה לפקח אחר יישום הפרויקט בחברה לרבות העמידה באבני
הדרך שנקבעו על ידי הרשות לניירות ערך ועל פי לוחות הזמנים של הפרויקט ולקבל דיווח על פערי
הבקרה שנמצאו ותוכניות לתיקונם.
במסגרת פרויקט ההיערכות ליישום התקנות בחברה ,בוצע מיפוי וכן בוצעה הערכת אפקטיביות
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי בתהליכים הבאים:


בקרות ברמת הארגון ) -(ELCבקרות אשר עשויה להיות להן השפעה כוללת על הארגון בכך
שמהוות את התשתית להלך הרוח ולאופי הפעילות המבוצעת בחברה.



תהליך הסגירה והדיווח אשר מוגדר כמקטע האחרון של תהליך הדיווח הכספי.

 בקרות כלליות במערכות המידע )– ( IT GCמערכות המידע מהוות חלק מהותי ובלתי נפרד
בתהליך הדיווח של החברה.
 בקרות על השקעות בחברות מוחזקות.
 בקרות דמי ניהול
 בקרות על תהליך הגזברות
ח .דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
לאור המורכבות החשבונאית והפיננסית בחברה ,דירקטוריון החברה קבע ,בהתאם להוראות סעיף )92א()(12
לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-כי בדירקטוריון החברה יכהנו לפחות שני דירקטורים בעלי מומחיות
חשבונאית ופיננסית  -היינו ,דירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה ,ובשל השכלתם ,ניסיונם
וכישוריהם ,הינם בעלי מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים  -חשבונאיים ודו"חות כספיים ,באופן
המאפשר להם להבין לעומקם את הדו"חות הכספיים ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים
הכספיים.
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למועד הדוח ,כל הדירקטורים המכהנים בחברה עומדים בקריטריונים שנקבעו בדבר מומחיות
חשבונאית ופיננסית וכן בדבר כשירות מקצועית ,וזאת בשל השכלתם ומכוח ניסיונם בניהול חברות.
ט .דיווח על דירקטורים בלתי תלויים
החברה טרם אימצה בתקנונה את ההוראה הקבועה בסעיף )219ה( לחוק החברות ,התשנ"ט1999-
בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.
למועד הדוח בחברה מכהנים שלושה דירקטורים בלתי תלויים )שני הדח"צים – גב' מיכל ספיר ומר
ירון קולס ,וכן פרופ' עדי רווה(.
י .פרטים בדבר תהליך אישור הדוחות הכספיים של התאגיד
האורגנים בתאגיד המופקדים על בקרת העל הינם :יו"ר הדירקטוריון – ד"ר רפי הופשטיין ומנכ"ל
החברה – מר אופיר שחף.
הדוחות הכספיים נערכים על ידי מנכ"ל החברה בסיוע של אנשי הכספים בהדסית אשר מעניקים
לחברה שירותי ניהול .לאחר סקירת רואה החשבון המבקר וטרם אישורם ע"י דירקטוריון החברה,
עוברת טיוטת הדוחות לעיון מוקדם של שלושה דירקטורים המכהנים כועדת מאזן של החברה – מר
ירון קולס ,יו"ר )דח"צ( ,גב' מיכל ספיר )דח"צית( ופרופ' עדי רווה ,אשר בוחנים את הדוחות
ומעבירים את הערותיהם והמלצותיהם לדירקטוריון מספר ימים לפני המועד שנקבע לישיבת
הדירקטוריון בהתאם להוראות תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות
הכספיים( ,התש"ע) 2010-להלן – "תקנות הליך אישור"(.
כל חברי ועדת המאזן נקבעו על ידי דירקטוריון החברה כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,וממילא
הם בעלי יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים .כל חברי הועדה מסרו הצהרה כאמור בסעיף (1)1
לתקנות הליך אישור.
הליך האישור בועדת המאזן
הדוחות הכספיים של החברה נדונו בישיבת ועדת המאזן שהתקיימה ביום  20במרץ .2011 ,במסגרת
הדיון השתתפו כל חברי ועדת המאזן .כמו כן בישיבה השתתף רואה החשבון המבקר של החברה,
מנכ"ל החברה ויועצים מוזמנים נוספים .המבקר הפנימי של החברה הוזמן להשתתף בישיבה והוא
השתתף בה .בישיבה נדונה אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ,נערך
דיון עקרוני בקשר עם הערכות ואומדנים בהם עושה החברה ,שלמות ונאותות הגילוי והמדיניות
והטיפול החשבונאי וגובשו המלצות לדירקטוריון בענין הליך אישור הדוחות הכספיים.
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פירוט התהליכים שננקטו על ידי ועדת המאזן לצורך גיבוש המלצתה לדירקטוריון
עובר לישיבה נשלחו לבחינת הועדה] :א[ טיוטת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת ;2010
]ב[ מצגות של החברה ביחס לתהליך היערכות החברה בענין תהליכי הבקרה הפנימית הנדרשים
לצורך בחינת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; ]ג[ גיליונות עזר ששימשו
לצורך הכנת הדוחות הכספיים.
במסגרת הישיבה הוצגו בפני הנוכחים ונבחנו על ידי חברה הועדה הערכות ואומדנים שנעשו בקשר
עם הדוחות הכספיים ,הליכי הבקרה הפנימית הקשורות בדיווח הכספי ,מדיניות ניהול סיכומים,
שלמות ונאותות הדוחות הכספיים ,המדיניות החשבונאית והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים
מהותיים ,ונתוני הדוחות הכספיים של החברה.
בפני חברי ועדת המאזן נסקר המידע הנלווה לנתונים הנכללים בדוחות הכספיים ,לרבות מידע הנוגע
למצב הכספי והתפעולי של החברה.
לאחר היוועצות עם רואי החשבון המבקרים של החברה ,הגיעו חברי ועדת המאזן למסקנה כי החברה
יישמה מדיניות חשבונאית נאותה והשתמשה באומדנים והערכות נאותים.
הועדה גיבשה המלצות בדבר אישור הדוחות הכספיים של החברה ,ואלו הועברו לעיונו של
דירקטורים החברה כ 3-ימים קודם לישיבת הדירקטוריון ,שהינו פרק זמן סביר להערכת דירקטוריון
החברה.
הדוחות הכספיים של החברה נדונו ואושרו בישיבת הדירקטוריון של החברה מיום  29במרץ.2011 ,
בישיבת הדירקטוריון הובאו בפני חברי הדירקטוריון המלצות ועדת המאזן וכן בוצעה סקירה וניתוח
על ידי מנכ"ל החברה לגבי עיקרי הדוחות הכספיים ,לרבות בקשר עם תוצאות הפעילות ,המצב
הכספי ,תזרים המזומנים וכו' .כן פורטו עסקאות מרכזיות לתקופת הדוח .בישיבת הדירקטוריון
השתתפו רואי החשבון המבקרים של החברה וכן יו"ר ועדת המאזן )מר ירון קולס(.
לחולשה המהותית שנמצאה בתהליך הבקרה בחברה – ראו דוח על אפקטיביות הבקרה בחברה.
יא .פרטים בדבר תגמול נושאי משרה בכירה בחברה
החברה אינה משלמת שכר לעובדים .כל שירותי הניהול מוענקים לחברה על ידי הדסית )בעלת
השליטה בה( .לפרטים על הסכם הניהול שנחתם בין החברה לבין הדסית – ראו פרק עסקי התאגיד.
לדעת דירקטוריון החברה תנאי הסכם הניהול שנחתמו עם הדסית וכן תנאי העסקתו של מר שחף
)מנכ"ל החברה המקבל שכר דרך הדסית אך החברה היא שנושאת בתשלום מלוא שכרו( הינם הוגנים
וסבירים בנסיבות העניין.

15

יב .מדיניות תרומות
למועד הדוח החברה טרם אימצה מדיניות תרומות .יחד עם זאת ,בתקנון החברה נקבע ,כי החברה
רשאית לתרום סכומי כסף סבירים למטרות ראויות .למועד הדוח ,החברה תרמה לעמותה לילדים
בסיכון סכום לא מהותי.
יג .מבקר פנים וועדת ביקורת
ועדת הביקורת של החברה מונה שלושה חברים .שני חברים הם הדירקטורים החיצונים שמונו )מר ירון קולס
וגב' מיכל ספיר( ,וכן דירקטור מכהן נוסף )פרופ' עדי רווה(.
למועד הדוח ,הממונה הארגוני על מבקר הפנים הוא יו"ר הדירקטוריון.
מבקר פנימי
שם המבקר :רו"ח )עו"ד( בעז ברזלי.
תאריך תחילת כהונה16.5.06 :
כישורי המבקר :בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה באוניברסיטה העברית בי-ם.
בוגר תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית בי-ם.
בוגר תואר שני במשפטים באוניברסיטה העברית בי-ם.
היקף העסקה :המבקר הפנימי הועסק בשנת  2010בהיקף של כ 250-שעות .היקף העסקת המבקר
נקבע בכל שנה עם אישור תוכנית העבודה ,בין היתר בשים לב להיקף תוכנית העבודה ,מורכבותה
ומידת רגישותה.

2009
השעות שהושקעו בביקורת 243
עצמו
בתאגיד
פנימית
ובתאגידים מוחזקים לגבי
פעילותם בארץ

2010
250

תוכנית הביקורת :תוכנית הביקורת היא תוכנית שנתית ונגזרת מתוכנית רב שנתית שנדונה בועדת
הביקורת של החברה .תוכנית הביקורת נקבעת על ידי ועדת הביקורת של החברה.
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התכנון השנתי של מטלות הביקורת ,קביעת העדיפויות ותדירות הביקורת מושפעים ,בין היתר,
מהגורמים הבאים :נושאי הביקורת ומידת חשיפת הפעילות הנבחנת לסיכונים; הסתברות לקיומם
של ליקויים תפעוליים ,ניהוליים ומנהליים; נושאים המתחייבים על פי דין; הצורך בשמירה על
מחזוריות; צרכים העולים מתוך הפעילות השוטפת ואשר בהם נדרשת מערכת בקרה ועוד.
ועדת הביקורת של החברה דנה ומאשרת את תכנית העבודה השנתית ואת הנושאים שיבדקו על ידי
מבקר הפנים .אחת לשנה ועדת הביקורת מציגה באופן מרוכז את מסקנות הביקורת ואת טיפול
החברה במסקנות הביקורת בפני דירקטוריון החברה .במסגרת הפגישות העיתיות של הדירקטוריון,
מוצג בפני הדירקטוריון עיקרי ממצאי דוחות הביקורת.
תוכנית העבודה של המבקר הפנימי לשנת  2010כללה את הנושאים השקעות בחברות מוחזקות וביקורת
תהליך הרכש וההתקשרויות בשלוש חברות בנות.
מועדי הגשת דוחות הביקורת :בשנת  2010הציג מבקר הפנים בפני ועדת הביקורת את הדוחות
הבאים )התאריכים הנקובים הם התאריכים בהם נערך דיון בועדת הביקורת(:


בישיבה מיום  24.3.2010נידון דוח המבקר בנושא ביטוח.



בישיבה מיום  26.5.2010נידון דוח המבקר בנושא השקעות בחברות מוחזקות.



בישיבה מיום  25.8.2010הוצגו תוצאות סקר סיכונים מצומצם שנערך בחברות הבנות

והוחלט על שינוי בתוכנית העבודה לשנת  2010וביצוע ביקורת בנושא תהליכי רכש
והתקשרות בשלוש חברות בנות במקום ביקורת בנושא קשרי משקיעים.
דוח המבקר בנושא תהליך הרכש וההתקשרויות בשלוש חברות בנות טרם נידון.
תוכנית העבודה לשנת  :2011בשנת  2011צפוי מבקר הפנים להגיש דוח ביקורת לגבי  3מחברות
הפורטפוליו אשר מרכזות את מירב הפעילות מבין החברות.
הממונה הארגוני על מבקר הפנים :יו"ר דירקטוריון החברה – ד"ר רפי הופשטיין.
עריכת הביקורת :עבודת הביקורת הפנימית נערכת על-פי תקנים מקצועיים ומקובלים לביקורת
פנימית ,הנחיות מקצועיות ותדריכים כפי שאושרו ופורסמו על-ידי לשכת המבקרים הפנימיים.
התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם מתבצע הליך הביקורת הפנימית בחברה כוללים תקני
תכונות ,כגון :אי-תלות ואובייקטיביות ,מקצועיות וזהירות מקצועית ראויה וסמכות ואחריות ותקני
ביצוע ,כגון :תכנון הביקורת ,ביצוע הביקורת ,דיווח על תוצאות ומעקב אחר תיקון ליקויים .לדעת
הדירקטוריון ,המבקר עומד בדרישות שנקבעו בתקנים הנ"ל.
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גישה למידע :למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית ,מתמדת ובלתי אמצעים למערכות המידע של
התאגיד ,לרבות נתונים כספיים ונתונים אחרים .כמו כן ,נמסרים למבקר כל המסמכים והמידע
הנדרשים על-ידו ,על-פי סעיף  9לחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב.1992-
הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי :להערכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת,
היקף ,אופי ורציפות פעילותו של המבקר ותוכנית העבודה שהגיש ושאושרה על-ידי ועדת הביקורת
הינם ברמה מקצועית גבוהה.
תגמול :ועדת הביקורת קבעה כי התגמול השנתי למבקר הפנים יעמוד על סך של  50דולר לשעת
ביקורת בתוספת מע"מ.בין הצדדים סוכמה תקרה של  250שעות ביקורת לשנה .מבקר הפנים איננו
זכאי להקצאת אופציות מהחברה .לדעת הדירקטוריון ,מבנה שכר כזה אינו משפיע על שיקול דעת של
המבקר .התגמול הכולל ששולם למבקר בגין שירותיו הסתכם בשנת  2010בסך של  12,500דולר לא
כולל מע"מ .בגין שנת  2009שילמה החברה למבקר הפנים סך של  ₪ 48,400לא כולל מע"מ .לדעת
הדירקטוריון ,התגמול הנ"ל אינו משפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר וזאת בין
היתר ,על-פי התרשמותו של הדירקטוריון מהאופן בו מנוהלת ביקורת הפנים בחברה ומידת הפירוט,
הדיוק והעמקה של הדוחות שהוגשו עד כה על-ידי המבקר.
להערכת דירקטוריון החברה המבקר הפנימי שמונה עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק.
למיטב ידיעת החברה ,המבקר אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד ,אינו עובד החברה ואינו נותן לה
שירותים חיצוניים זולת ביקורת הפנים .כמו כן ,למבקר או לגוף מטעמו פועל המבקר אין קשרים
עסקיים עם החברה ,העלולים ליצור ניגוד עניינים.

יד .דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם:
החברה אינה מחזיקה בהשקעות או מכשירים פיננסים ,אשר להם רגישות גבוהה לסיכוני השוק .האחראי
לניהול סיכוני השוק בחברה הינו מר אופיר שחף ,מנכ"ל החברה.
אחת לרבעון החברה עורכת דוח בסיס הצמדה ובוחנת את החשיפות נטו בכל בסיסי ההצמדה.
טו .מבחני רגישות
החברה ביצעה מבחני רגישות בגין שינויים בטווח עליון ותחתון של  5%ו 10%-בגורמי השוק הרלוונטים.
ההתחייבויות או הנכסים ,להן בצעה החברה מבחני רגישות הם:

סיכון מטבע:
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הקבוצה ביצעה מספר עסקאות הנקובות במטבע חוץ .כתוצאה מכך ,נוצרת חשיפה לתנודות בשערי
חליפין .במהלך שנת  2010לא חל שינוי בחשיפה לסיכון מטבע.
הערכים הפנקסניים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ
הינם כדלקמן:

מטבע דולר
מטבע יורו
מטבע – ליש"ט

התחייבויות
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,555
1,762
-

נכסים
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,343
2,845
3
914
822

החברה חשופה בעיקר למטבע הדולר .הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לירידה של  5 %בשער החליפין
הרלוונטי.

הפסד

השפעת מטבע דולר
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
65
)(21

טז .אומדנים חשבונאיים קריטיים
לאומדנים החשבונאים הקריטיים של החברה למועד הדוח – ראו ביאור  3לדוחות הכספיים של החברה
ליום .31.12.10
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יז .שכר רואה חשבון מבקר
בשנת  2010ובשנת  2009הסתכם שכר רואי החשבון כלהלן:
בגין שירותי ביקורת ,שירותים הקשורים לביקורת ובגין שירותי מס
שעות

תשלום )אלפי ש"ח( בגין תשלום )אלפי ש"ח( בגין
שירותים לחברות מאוחדות
שירותים לחברה

שנת 2010

2350

112

120

שנת 2009

1,403

112

123

יח.מאזן הצמדה של יתרת נכסים והתחייבויות פיננסיות
ליום  31בדצמבר 2010

מזומנים ושווי
מזומנים
חייבים בעלות
ו/או בעלות
מופחתת
מוחזקים
למסחר
נכסים
פיננסיים
זמינים למכירה
הנמדדים בשווי
הוגן
מכשירים
פיננסים בשווי
הוגן
התחייבויות
פיננסיות:
התחייבויות
פיננסיות
הנמדדות
בעלות מופחתת
)*( סווג מחדש

במטבע חוץ או בהצמדה אליו

בשקל חדש
צמוד מדד

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

בשקל
חדש לא
צמוד
אלפי
ש"ח

ליום  31בדצמבר 2009
בשקל
במטבע
חדש
חוץ או
בהצמדה צמוד
בשקל חדש לא צמוד
מדד
אליו
אלפי
אלפי
ש"ח
ש"ח
אלפי ש"ח

304

-

8,497

3,762

-

12,823

-

1,360

1,767

-

1,321
)*(

1,760

822

333

20,448

-

467

20,600

-

-

991

-

-

1,133

1,039
2,165

1,693

31,703

3,762

1,788

36,316

1,762

3,848

2,079

1,555

3,916
)*(

2,452
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יט .התאמה לתקני דיווח כספי בינלאומיים )(IFRS
ראו באור  2לדוחות הכספיים.

תאריך 29 :במרץ.2011 ,

ד"ר רפי הופשטיין
יו"ר הדירקטוריון

פרופ' שלמה מור יוסף
דירקטור

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2010

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ

דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2010

תוכן העניינים

עמוד

דוח רואי החשבון המבקרים בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על הדיווח הכספי

1

דוח רואי החשבון המבקרים

2

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

3

דוחות מאוחדים על ההפסד הכולל

4

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

5

דוחות על תזרימי המזומנים

6-7

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

8-59

דוחות כספיים של חברות כלולות
.1

סלקיור ניורוסאיינסס בע"מ

.2

פרוטאב בע"מ

.3

טרומבוטק בע"מ

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של חברת
אייץ בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
בהתאם לסעיף 9ב (ג) בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אייץ בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ (להלן "החברה") ליום  31בדצמבר
 .2010רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה ובוקרו בהתבסס על זיהוי מצגים ( (assertionsוסיכונים לרכיבי הבקרה
ובדיקת תכנון ,תפעול ואפקטיביות הבקרות שנועדו לצמצם /למנוע את הסיכון לטעות מהותית בדוחות הכספיים באמצעות בדיקת
ראיות לביצוע הבקרות על בסיס מדגם מייצג .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על
דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל.
אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת
של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" (להלן "תקן ביקורת  .)"104רכיבים אלה הינם )1( :בקרות ברמת הארגון ,לרבות בקרות
על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; ()2בקרות על השקעות בחברות מוחזקות; ()3
בקרות על דמי הניהול ( )4בקרות על תהליך הגזברות (כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים").
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת  .104על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את
רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות.
ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי ,זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים ,הערכת הסיכון שקיימת חולשה
מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על
הסיכון שהוערך .ביקורתנו ,לגבי אותם רכיבי בקרה ,כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות.
ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים ,להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בתאגיד בקשר עם
הדיווח הכספי ,ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד .כמו כן ,ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות
בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך ,חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה .אנו
סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון המבקרים האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.
בשל מגבלות מובנות ,בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל ,ורכיבים מתוכה בפרט ,עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית.
כמו כן ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי
מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
חולשה מהותית היא ליקוי ,או צרוף של ליקויים ,בבקרה פנימית על דווח כספי ,עד כדי כך שקיימת אפשרות סבירה כי הצגה
מוטעית מהותית בדוחות כספיים שנתיים או רבעוניים של החברה לא תימנע או תתגלה במועד.
החולשה המהותית הבאה ברכיבי הבקרה המבוקרים זוהתה ונכללה בהערכת הדירקטוריון וההנהלה :אי קיום בקרה אפקטיבית
על תהליכי ההכנה והסגירה של הדיווח הכספי ליום  31.12.2010ובכללם התהליכים הנדרשים לצורך חישוב ורישום השקעות
החברה בחברות מוחזקות בדוחות הכספיים בהתאם לתקני ה.IFRS -
החולשה המהותית הנ"ל הובאה בחשבון בקביעת המהות ,העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו בביקורתנו את הדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  2010ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ,ודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו
על הדוחות הכספיים האמורים.
לדעתנו ,בשל השפעת החולשה המהותית שזוהתה לעיל על השגת מטרות הבקרה ,החברה לא קיימה באופן אפקטיבי את רכיבי
הבקרה המבוקרים ליום  31בדצמבר .2010
ביקרנו גם ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  31בדצמבר  2010ו-
 2009ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2010והדוח שלנו ,מיום  29במרץ  ,2011כלל חוות דעת
בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים.
בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
ירושלים 29 ,במרץ 2011
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דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ (להלן  -החברה) לימים
 31בדצמבר  2010ו 2009 -ואת הדוחות המאוחדים על ההפסד הכולל ,את הדוחות המאוחדים על השינויים בהון והדוחות
המאוחדים על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2010דוחות כספיים אלו הינם
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותינו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלו בהתבסס על ביקורתינו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים לימים  31בדצמבר  2010ו 2009 -של חברה בת שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים
כ 1.3%-וכ 4.7% -בהתאמה ואשר תוצאותיה לשנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2010ו 2009-הכלולים באיחוד מהווים כ-
 33.4%וכ 8.3%-בהתאמה .כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה כלולה על בסיס השווי המאזני ,אשר ההשקעה
בה לימים  31בדצמבר  2010ו 2009-הסתכמה לסך של  0אלפי ש"ח וכ 1,194-אלפי ש"ח ,בהתאמה והחלק בתוצאותיה לשנים
שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2010ו 2009-הסתכם לסך של כ )1,194(-אלפי ש"ח וכ )613(-אלפי ש"ח ,בהתאמה .הדוחות
הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים
שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי חשבון אחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי-חשבון (דרך פעולתו של
רואה-חשבון) התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של
ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי
החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתינו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי של החברה וחברות הבנות שלה לימים  31בדצמבר  2010ו ,2009-את תוצאות הפעולות,
השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלו ש השנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
( )IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
ביקרנו גם ,בהתאם לתקן ביקורת  104של לשכת רואי חשבון בישראל " ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" ,רכיבי
בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר  2010והדוח שלנו מיום  29במרץ  2011כלל חוות דעת שלילית על
אותם רכיבים בשל קיומה של חולשה מהותית.

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון

ירושלים 29 ,במרץ 2011
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אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

ביאור
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות לזמן קצר
השקעה בבטוחות סחירות
חייבים ויתרות חובה
נכסים פיננסיים זמינים למכירה

4
5
6
8

נכסים שאינם שוטפים
הוצאות מראש
השקעה בחברות כלולות
השקעה באופציות של חברות כלולות
דמי שכירות לקבל
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים

7

9
10

סך הכל נכסים
התחייבויות שוטפות
אשראי לבנקים
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות מבעלי מניות חיצוניות בחברות מאוחדות ,נטו

11
12
13

התחייבויות שאינן שוטפות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
תמלוגים לשלם
הוצאות לשלם

17.4

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
כתבי אופציה
קרן הון מפעולות עם בעל שליטה
קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה

15
15
15
15

יתרת הפסד
סה"כ הון שמיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
סך הכל הון
סך הכל התחייבויות והון
(*) סווג מחדש

ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
8,801
822
20,781
2,525
991
33,920

16,585
21,067
)*( 2,217
1,133
41,002

15
20,651
1,039
1,124
1,920
2,377
27,126

40
9,869
)*(1,164
3,123
2,113
16,309

61,046

57,311

13
1,615
1,730
266
3,624

2,094
)*( 1,141
280
3,515

58
964
3,341
4,363

37
1,275
)*( 3,449
4,761

875
98,645
10,902
754
2,432
733
114,341
()61,231
53,110
()51
53,059

785
89,124
9,379
754
1,577
875
102,494
()53,459
49,035
49,035

61,046

57,311
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תאריך אישור הדוחות הכספיים

פרופ' עדי רווה
חבר דירקטוריון

ד"ר רפי הופשטיין
יו"ר הדירקטוריון

אופיר שחף
מנכ"ל

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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אלחנדרו איגלמן
אחראי על תחום הכספים

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח (ההפסד) הכולל

ביאור
20

הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות שיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות (הוצאות) אחרות

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
()6,019
()60
()7,225
14,927

()5,904
()66
()5,895
1,559

()7,173
()18
()4,188
()1,332

1,623

()10,306

()12,711

776
()852

832
()322

7,347
()4,255

הכנסות (הוצאות) מימון ,נטו

()76

510

3,092

רווח (הפסד) לאחר מימון
חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

1,547
()10,102

()9,796
()5,202

()9,619
()6,060

הפסד לשנה

()8,555

()14,998

()15,679

רווח (הפסד) כולל אחר
רווח (הפסד) מהתאמת שווי הוגן נכסים פיננסיים זמינים למכירה

()142

875

-

סך הכל הפסד כולל לשנה

()8,697

()14,123

()15,679

הפסד לשנה מיוחס ל:
בעלי הזכויות ההוניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

()7,414
()1,141

()14,998
-

()15,679
-

()8,555

()14,998

()15,679

()7,556
()1,141

()14,123
-

()15,679
-

()8,697

()14,123

()15,679

21
22

רווח (הפסד) מפעולות רגילות
23
24

הכנסות מימון
הוצאות מימון

7

הפסד כולל לשנה מיוחס ל:
בעלי הזכויות ההוניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

הפסד למניה רגילה אחת בת  0.01ש"ח ע.נ.
26

הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

()0.09

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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()0.38

()0.81

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות
אלפי ש"ח

כתבי
אופציה
אלפי ש"ח

קרן הון
מפעולות
עם בעל
שליטה
אלפי ש"ח

קרן הון
בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות
אלפי ש"ח

קרן הון
בגין נכסים
פיננסיים
זמינים
למכירה
אלפי ש"ח

יתרת
הפסד
אלפי ש"ח

סך הכל
אלפי ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
אלפי ש"ח

סך  -הכל
הון
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2008

194

54,319

-

754

183

-

()22,782

32,668

-

32,668

תשלום מבוסס מניות
הפסד לשנה

-

-

-

-

649
-

-

()15,679

649
()15,679

-

649
()15,679

יתרה ליום  31בדצמבר 2008

194

54,319

-

754

832

-

()38,461

17,638

-

17,638

הנפקת מניות וכתבי אופציה של החברה
תשלום מבוסס מניות
התאמת שווי הוגן נכסים פיננסים זמינים
למכירה
הפסד לשנה

591
-

34,805
-

9,379
-

-

745

-

-

44,775
745

-

44,775
745

-

-

-

-

-

875
-

()14,998

875
()14,998

-

875
()14,998

יתרה ליום  31בדצמבר 2009

785

89,124

9,379

754

1,577

875

()53,459

49,035

-

49,035

המרת כתבי אופציה למניות
הנפקת מניות ואופציות
התאמת שווי הוגן נכסים פיננסיים זמינים
למכירה
רכישת מניות בחברה מאוחדת
תשלום מבוסס מניות בחברות מאוחדות
יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת
תשלום מבוסס מניות
הפסד לשנה

2
88

317
9,204

()87
1,610

-

-

-

-

232
10,902

-

232
10,902

-

-

-

-

855
-

()142
-

()358
()7,414

()142
()358
855
()7,414

358
1,149
()417
()1,141

()142
1,149
()417
855
()8,555

יתרה ליום  31בדצמבר 2010

875

98,645

10,902

754

2,432

733

()61,231

53,110

()51

53,059

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
5

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
הפסד לשנה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת (נספח א')

()8,555
()2,056

()14,998
4,378

()15,679
5,986

מזומנים נטו ,ששימשו לפעילות שוטפת

()10,611

()10,620

()9,693

תזרימי מזומנים מפעילות (לפעילות) השקעה
תקבולי ריבית
השקעה בבטוחות סחירות
מימוש בטוחות סחירות
השקעה בחברות מוחזקות
יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת ,נספח ב'
השקעה בפיקדונות לזמן קצר
רכישת רכוש קבוע

581
194
()8,245
()246
()822
()178

450
()21,074
()4,577
()519

1,267
22,689
()1,807
()387

מזומנים נטו ,שנבעו (ששימשו) מפעילות השקעה

()8,716

()25,720

21,762

תזרימי מזומנים מפעילות (לפעילות) מימון
הנפקת מניות וכתבי אופציות של החברה
תשלומי ריבית ועמלות לבנקים
הלוואות מהמדען הראשי
תשלומי קרן ריבית בגין אג"ח להמרה
אשראי מבנקים
המרת אופציות למניות

10,902
()35
551
13
232

44,775
()45
)*( 933
-

()493
)*( 884
()24,741
-

מזומנים נטו ,שנבעו (ששימשו) מפעילות מימון

11,663

45,663

()24,350

השפעת תנודה בשער חליפין של יתרת מזומנים ושווי מזומנים

()120

-

-

גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים

()7,784

9,323

()12,281

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

16,585

7,262

19,543

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום השנה

8,801

16,585

7,262

(*) סווג מחדש ,ראה באור .2.23

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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דוחות על תזרימי המזומנים

נספח א'  -התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
חלק בהפסדים של חברות מוחזקות
פחת והפחתות
הוצאות מימון
הכנסות מימון
תשלום מבוסס מניות
רווח מירידה בשיעור החזקה בחברות מוחזקות ,נטו
הפרשה לירידת ערך בגין השקעות זמינות למכירה
עליה בהתחייבויות בגין הטבות לעובדים

10,102
1,071
852
()776
2,004
()14,816
45

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
גידול בחייבים ויתרות חובה
גידול בזכאים ,יתרות זכות והתחייבויות אחרות
קיטון בהוצאות לשלם
גידול (קיטון) בתמלוגים לשלם
גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים

5,202
402
322
()832
745
()1,900
341
5

6,060
231
4,255
()7,347
649
()43
1,375
13

()1,192
1,352
()511
226
()413

()*( )254
17
()*( )827
1,157

()*( )421
1,372
()*( )495
337

()2,056

4,378

5,986

(*) סווג מחדש ,ראה באור 2.23
נספח ב'  -יציאה מאיחוד של חברה מאוחדת
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
חייבים ויתרות חובה
הוצאות מראש לזמן ארוך
השקעה בחברה ,נטו
רכוש קבוע ,נטו
ספקים ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכאות
התחייבות תמלוגים לשלם
התחייבות לסיום יחסי עובד-מעביד
זכויות שאינן מקנות שליטה

653
9
645
644
()610
()295
()851
()24
()417

-

-

מזומנים ושווי מזומנים

()246

-

-

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 1

כללי
1.1

תאור כללי של החברה ופעילותה:
אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ (להלן  -החברה)  ,התאגדה בישראל ביום  19בספטמבר  ,2005על ידי
הדסית שרותי מחקר רפואי ופיתוח בע"מ (להלן  -הדסית) .משרדה הראשי של החברה ממוקם בירושלים.
החברה ,באמצעות חברות מוחזקות עוסקת במחקר ופיתוח בתחום הרפואי והביו טכנולוגי.
בחודש ספטמבר  2005נחתם הסכם בין הדסית לבין החברה ,בעקבותיו העבירה הדסית בחודש ינואר 2006
לחברה את החזקותיה במספר חברות עתירות ידע הפועלות בתחום המחקר והפיתוח הרפואי והביו-טכנולוגי
(להלן  -חברות המופ) .העברת ההחזקות נעשתה על מנת לגייס כספים מהציבור באמצעות הצעת ניירות ערך
לציבור ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן  -הבורסה).
הדסית הינה חברה בבעלות ובשליטה מלאה של הסתדרות מדיצינית הדסה (להלן  -הדסה).
הדסה הוא מוסד רפואי הכולל שני בתי חולים בעיר ירושלים" ,הדסה עין כרם" ו"הדסה הר הצופים" ,בתי ספר
למקצועות הרפואה ומרכזי מחקר.
הדסית הנה חברת היישום של הדסה .גילויים ופיתוחים נעשים על-ידי רופאי הדסה (להלן  -החוקרים) מועברים
לטיפולה של הדסית שתפקידה הוא לשמר את הקניין הרוחני ולפעול לגיוס משאבים ולמסחור הגילויים המדעיים.
מסחור הרעיונות המדעיים וגיוס משאבים נעשה ע"י הדסית ,באמצעות הקמת חברות מוחזקות שלהן ניתן רישיון
שימוש בקניין רוחני ואשר פועלות למסחור הגילויים המדעיים שפותחו בהדסה .בדרך זו הוקמו על ידי הדסית
חברות המו"פ.
בחודש ינואר  ,2006הנפיקה החברה לראשונה בבורסה מניות וכתבי אופציה.

1.2

הגדרות:
החברה

-

אייץ בי אל  -הדסית ביו אחזקות בע"מ.

הקבוצה

-

החברה והחברות המוחזקות שלה (חברות המו"פ).

צדדים קשורים -

כהגדרתם ב.IAS 24 -

בעלי שליטה -

כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) התש"ע .2010

בעלי עניין -

כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-על תקנותיו.

מדד -

מדד המחירים לצרכן ,כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר -

דולר של ארה"ב.

חברות מאוחדות

-

חברות אשר לחברה שליטה (כהגדרתה ב )IAS 27-בהן ,במישרין או בעקיפין,
שדוחותיהן הכספיים מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה.

חברות כלולות -

חברות ,אשר לקבוצה השפעה מהותית בהן ,ואשר השקעות הקבוצה בהן ,במישרין או
בעקיפין ,נכללות בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.

חברות מוחזקות -

חברות מאוחדות וחברות כלולות.

חברות אחרות -

חברות המוחזקות על ידי החברה ואשר אין לה בהן שליטה ,שליטה משותפת או
השפעה מהותית.
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ביאור - 2

עיקרי המדיניות החשבונאית
2.1

הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ()IFRS
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהבהרות להם
שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) .(IASBעיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך
יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה.

2.2

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע( 2010 ,להלן " -תקנות
דוחות כספיים").

2.3

מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי
הקבוצה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפרטים שוטפים ולא שוטפים.

2.4

בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:
הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית ,למעט:

2.5



הנכסים וההתחייבויות הבאים הנמדדים לפי שוויים ההוגן :מכשירים פיננסיים נגזרים .לעניין קביעת השווי
ההוגן ,ראה באור .2.14



רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים מוצגים לפי הנמוך מבין עלות ,בניכוי הפחתה שנצברה לבין סכום בר-
השבה.

מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד:
הוצאות החברה בדוח רווח והפסד מוצגות בהתבסס על מאפיין הפעילות של ההוצאה .להערכת הקבוצה ולאור
המבנה הארגוני של הקבוצה ,סווג הוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי.

2.6

מטבע חוץ:
()1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא
פועלת (להלן " -מטבע הפעילות") .למטרת איחוד הדוחות הכספיים ,התוצאות והמצב הכספי של כל אחת
מחברות הקבוצה ,מוצגים בש"ח ,שהוא מטבע הפעילות של החברה.

()2

תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות
בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ,עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע
הפעילות של אותה חברה (להלן " -מטבע חוץ") נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות.
בכל מועד מאזן ,פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו מועד;
פריטים לא-כספיים הנמדדים בשוו י הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו נקבע
השווי ההוגן; פריטים לא-כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף
במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא-כספי.

()3

אופן הרישום של הפרשי שער
הפרשי שער מוכרים ברווח והפסד בתקופה בה הם נבעו ,פרט למקרה שלהלן -


2.7

הפרשי שער בגין השינוי בשווי ההוגן של השקעות במכשירים הוניים מהווים נכסים פיננסיים זמינים
למכירה ( באשר למדיניות החשבונאית של הקבוצה בנושא נכסים פיננסיים זמינים למכירה ראה
ביאור (.)2.14.)4

מזומנים ושווי מזומנים:
מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות הניתנים למימוש מיידי וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש
בהם ואשר מועד פירעונם ,במועד ההשקעה בהם ,אינו עולה על שלושה חודשים.
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ביאור - 2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
2.8

ריביות שנתקבלו  /ששולמו:
תזרימי מזומנים מריבית שנתקבלו מסווגות במסגרת פעילות ההשקעה בדוח תזרימי המזומנים .תזרימי מזומנים
מריביות ששולמו מסווגות במסגרת פעילות המימון בדוח תזרימי המזומנים.

2.9

דוחות כספיים מאוחדים:
()1

כללי
הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות הנשלטות
על ידי החברה ,במישרין או בעקיפין .שליטה מתקיימת מקום שלחברה יש את הכוח לשלוט במדיניות
הפיננסית והתפעולית של חברה מוחזקת לצורך השגת הטבות מפעילויותיה .בבחינת קיומה של שליטה,
מובאות בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות ,אשר ניתנות למימוש באופן מיידי או להמרה למניות החברה
המוחזקת.
תוצאות הפעילות של חברות בנות שנרכשו או מומשו במהלך תקופת הדיווח נכללים בדוחות הרווח והפסד
המאוחדים של החברה החל מהמועד בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה השליטה ,לפי העניין.
דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערו כים שלא על פי המדיניות החשבונאית של הקבוצה מותאמים,
לפני איחודם ,למדיניות החשבונאית המיושמת על ידי הקבוצה.
לצורך האיחוד ,מבוטלות במלואן כל העסקאות ,היתרות ,ההכנסות וההוצאות הבין-חברתיות.
בעסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה שעניינן רכישת חלק נוסף בחברה מאוחדת ,לאחר מועד
השגת השליטה נזקף עודף עלות הרכישה על ערכן בספרים של זכויות שאינן מקנות שליטה.
במועד הרכישה להון המיוחס לבעלים של החברה האם במסגרת סעיף עודפים.

()2

זכויות שאינן מקנות שליטה
חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו ,למעט מוניטין ,של חברות בנות שאוחדו ,מוצג בנפרד
במסגרת ההון של הקבוצה .זכויות שאינן מקנות שליטה כוללות את הסכום של זכויות אלה במועד צירוף
העסקים (ראה להלן) וכן את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשינויים שאירעו בהון החברה
המאוחדת לאחר מועד צירוף העסקים.
הפסדי חברות מאוחדות המתייחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה ,העולים על זכויות שאינן מקנות שליטה
בהון של החברה המאוחדת ,מוקצים לזכויות שאינן מקנות שליטה בהתעלם ממחויבויותיהם ומיכולתם של
אותם בעלי זכויות לבצע השקעות נוספות בחברה המאוחדת.
תוצאות של עסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ,שעניינן מימוש חלק מהשקעת הקבוצה
בחברה מאוחדת ,כאשר נשמרת השליטה בה ,נזקפות להון המיוחס לבעלים של החברה האם.
בעסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה שעניינן רכישת חלק נוסף בחברה מאוחדת ,לאחר מועד
השגת השליטה ,נזקף עודף עלות הרכישה על ערכן בספרים של זכויות שאינן מקנות שליטה במועד
הרכישה להון המיוחס לבעלים של החברה האם.

()3

איבוד שליטה
בעת איבוד שליטה בחברה מאוחדת ,מכירה החברה ברווח או בהפסד בגובה ההפרש בין ערכם המצרפי
של התמורה שהתקבלה והשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה בחברה המאוחדת לשעבר ,לבין ערכם
בספרים של הנכסים ,ההתחייבויות והזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה המאוחדת לשעבר .השווי ההוגן
של השקעה כלשהי שנותרה בחברה המאוחדת לשעבר נחשב לשווי ההוגן במועד ההכרה לראשונה בנכס
פיננסי ,או בעלות בעת ההכרה לראשונה בחברה כלולה או בישות בשליטה משותפת.
לעניין השפעות יישום ( IAS 27מתוקן) " דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" לראשונה על הדוחות הכספיים
של הקבוצה ראה ביאור .2.22.1
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ביאור - 2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.10השקעות בחברות כלולות:
חברה כלולה הינה ישות שלקבוצה יש בה השפעה מהותית ,והיא אינה חברה בת ,או זכות בעסקה משותפת וכן
ישות בשליטה משותפת .השפעה מהותית היא הכוח להשתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית
והתפעולית של החברה המוחזקת ,אך אינה מהווה שליטה או שליטה משותפת במדיניות זו .בבחינת קיומה של
השפעה מהותית ,מובאים בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות ,הניתנות למימוש או להמרה באופן מיידי למניות
הישות המוחזקת.
דוחות כספיים של חברות כלולות ,הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית של הקבוצה מותאמים ,לפני
הכללתם בדוחות הכספיים של הקבוצה ,למדיניות החשבונאית של הקבוצה.
התוצאות ,הנכסים וההתחייבויות של חברות כלולות נכללים בדוחות כספיים אלה תוך שימוש בשיטת השווי
המאזני ,למעט כאשר השקעה בחברה כלולה מסווגת כמוחזקת למכירה .על פי שיטת השווי המאזני ,השקעות
בחברות כלולות נכללות בדוח על המצב הכספי המאוחד בעלות המותאמת לשינויים שאירעו לאחר הרכישה
בחלקה של הקבוצה בנכסים נטו ,לרבות קרנות הון ,בניכוי ירידת ערך ,במידה וחלה ,בערכה של החברה הכלולה.
הפסדי חברה כלולה העולים על זכויות הקבוצה באותה חברה (כולל זכויות כלשהן לזמן ארוך אשר במהותן הינן
חלק בהשקעות הקבוצה נטו ,בחברה הכלולה) אינם מוכרים אלא אם קיימת מחויבות משפטית או משתמעת של
הקבוצה לשלם או שבוצעו תשלומים בעבור החברה הכלולה.
עודף עלות הרכישה של חברה כלולה מעל חלקה של הקבוצה בשווי ההוגן של נכסים מזוהים ,התחייבויות
והתחייבויות תלויות של הכלולה שהוכרו במועד הרכישה ,מוכר כמוניטין .המוניטין נכלל בערך בספרים של
ההשקעה בחברה הכלולה ,ונבחן לצורך ירידת ערך כחלק של ההשקעה .עודף כלשהו של חלק הקבוצה בשווי
ההוגן נטו של נכסים מזוהים ,התחייבויות והתחייבויות תלויות על עלות הרכישה של החברה הכלולה ,לאחר
הערכה חוזרת ,מוכר מיידית בדוח הרווח והפסד.
רווחים או הפסדים הנוצרים מעסקאות המבוצעות בין החברה ו/או חברה מאוחדת ו/או חברה מאוחדת באיחוד
יחסי לבין חברה כלולה של הקבוצה ,מבוטלים בהתאם לחלקה של הקבוצה בזכויות החברה הכלולה הרלוונטית.
בעת מימוש חלקי של חברה כלולה הגורם לאיבוד ההשפעה המהותית ,ההשקעה הנותרת לאחר המימוש החלקי
נמדדת בשוויה ההוגן .ההפרש בין הערך בספרים של ההשקעה הנותרת ,לביו שוויה ההוגן נזקף לרווח והפסד.
כמו כן ,בעת איבוד ההשפעה המהותית ,הסכומים שהוכרו ברווח כולל אחר בהתייחס לאותה חברה כלולה
מטופלים באותו אופן שהיה נדרש אילו החברה הכלולה הייתה מממשת בעצמה את הנכסים הקשורים או
ההתחייבויות הקשורות.
בעת עלייה בשיעור החזקה בחברה כלולה המטופלת בהתאם לשיטת השווי המאזני תוך שימור ההשפעה
המהותית ,הקבוצה מיישמת את שיטת הרכישה רק בגין אחוזי ההחזקה הנוספים בעוד שההחזקה הקודמת
נותרת ללא שינוי.
בעת ירידה בשיעור החזקה בחברה כלולה המטפלת בהתאם לשיטת השווי המאזני תוך שימור ההשקפה
המהותית ,הקבוצה גורעת חלק יחסי מהשקעתה ומכירה ברווח או ההפסד מהמכירה ,במסגרת סעיף הכנסות או
הוצאות אחרות בדוח רווח והפסד .עלות הזכויות שנמכרו לצורך חישוב הרווח או ההפסד מהמכירה נקבעת לפי
ממוצע משוקלל.
כמו כן ,באותו מועד ,חלק יחסי מהסכומים שהוכרו בקרנות הון דרך רווח הולל אחר בהתייחס לאותה חברה כלולה
מסווג מחדש לדוח רווח או הפסד או לעודפים ,באותו אופן שהיה נדרש אילו החברה הכלולה הייתה מממשת
בעצמה את הנכסים או ההתחייבויות המתייחסים.
לעניין תיקון " IAS 28השקעות בחברות כלולות" במסגרת כניסתו לתוקף של ( IAS 27מתוקן) "דוחות כספיים
מאוחדים ונפרדים" ,ראה ביאור .2.22.1
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.11רכוש קבוע:
רכוש קבוע הוא פריט מוחשי ,אשר מוחזק לצורך שימוש במתן שירותים ,אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר
מתקופה אחת .הקבוצה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה ,באופן הבא:
-

במודל העלות  -פריטי רכוש קבוע ,מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם ,בניכוי פחת שנצבר .העלות
כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים
לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה.

הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר-פחת בעל עלות משמעותית ביחס
לסך העלות של הפריט .ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים
הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום
החיים השימושיים.
אורך החיים השימושיים ו שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן :
אורך החיים
השימושיים
(בשנים)
שיעורי פחת
%
3-17
6-33
מחשבים ,ריהוט וציוד משרדי
5
20
שיפורים במושכר
ערכי השייר ,שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת כספים.
שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".

 2.12נכסים בלתי מוחשיים ,פרט למוניטין:
2.12.1

נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית .נכסים בלתי מוחשיים
בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים ,ונבדקים לצורך בחינת ירידת ערך אחת
לשנה ,או בכל עת שקיים סימן ,המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות .IAS 36
אומדן משך החיים השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר,
נבחן בתום כל שנת דיווח .שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי המשתנה
מבלתי מוגדר למוגדר ,מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".

2.12.2

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך החיים
השימושיים המשוער שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך .שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של
נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר ,מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".
שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים
מוגדר הינו כדלקמן :
אורך חיים שימושיים:
פטנטים  10 -שנים.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.12נכסים בלתי מוחשיים ,פרט למוניטין( :המשך)
2.12.3

נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  -עלויות מחקר ופיתוח
עלויות בגין פעילויות מחקר נזקפות לדו"ח הרווח והפסד במועד התהוותן ,בניכוי מענקים
והשתתפויות.
נכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי מפעילויות הפיתוח של החברה מוכר ,בניכוי מענקים
והשתתפויות ,רק בהתקיים כל התנאים הבאים:







קיימת היתכנות טכנית ( )Technical Feasibilityלהשלמת הנכס כך שהוא יהיה זמין לשימוש
או למכירה;
בכוונת החברה להשלים את הנכס ולהשתמש בו או למוכרו;
ביכולתה של החברה להשלים את הנכס ולהשתמש בו או למוכרו;
צפוי שהנכס יפיק הטבות כלכליות עתידיות;
קיימים בידי החברה משאבים טכניים ( ,)technicalפיננסיים ואחרים זמינים להשלמת
הפיתוח ולשימוש בנכס או למכירתו; וכן
עלויות במהלך הפיתוח שניתן לייחסן לנכס ,ניתנות למדידה באופן מהימן.

כאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי ,עלויות הפיתוח נזקפות לדוח רווח
והפסד במועד התהוותן.
למועד הדוחות לא התקיימו התנאים להכרה בנכס כאמור.
לעניין הטיפול במענקים המתקבלים ,מהמדען הראשי ותמלוגים ששולמו ,בגינם ראה ביאור .2.16
 2.13ירידת ערך השקעות ,נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,פרט למוניטין:
בתום כל תקופת דיווח ,בוחנת החברה את הערך הפנקסני של נכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים ,במטרה לקבוע
האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו .במידה וקיימים סימנים כאמור ,נאמד סכום
בר-השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר ,אם בכלל .כאשר לא ניתן לאמוד את
הסכום בר ההשבה של נכס בודד ,אומדת החברה את הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת-המזומנים אליה
שייך הנכס.
סכום בר -השבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו .בהערכת
שווי השימוש ,אומדני תזרימי המזו מנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס
המשקף את הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים.
כאשר סכום בר-ההשבה של נכס (או של יחידה מניבה-מזומנים) נאמד כנמוך מערכו הפנקסני ,הערך הפנקסני של
הנכס (או של היחידה מניבה-מזומנים) מופחת לסכום בר -ההשבה שלו .הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה
בדוח רווח והפסד.
כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל  ,הערך הפנקסני של הנכס (או של היחידה מניבה-
מזומנים) מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר -ההשבה העדכני ,אך לא יותר מערכו הפנקסני של הנכס (או של היחידה
מניבה-מזומנים) שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך .ביטול הפסד מירידת ערך
מוכר מיידית בדוח רווח והפסד.
ירידת ערך השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני
הקבוצה בוחנת את קיומם של סימנים לירידת ערך של השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני .ירידת
ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מההשקעה
הושפעו לרעה.
בחינת ירידת ערך של ההשקעה נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה .בהתאם לכן ,הפסד המוכר מירידת ערך
של ההשקעה לא מיוחס לנכסים המרכיבים את חשבון ההשקעה ,לרבות מוניטין ,אלא מיוחס להשקעה בכללותה,
ולפיכך הקבוצה מכירה בהיפוך של הפסדים שהוכרו בגין השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,כאשר
בסכום בר ההשבה חלה העלייה שלהן.
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 2.14נכסים פיננסיים:
()1

כללי
נכסים פיננסיים מוכרים במאזן החברה כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של המכשיר.
מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה במסגרת הזמן
המקובלת על ידי השוק המתייחס ,ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר (המועד בו החברה
התחייבה לרכוש או למכור נכס).
השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי העלות הכוללת עלויות עסקה ,למעט אותם נכסים
פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד ,אשר מוכרים לראשונה לפי שווים ההוגן.
נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן .הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו
של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי ,או בתקופות דיווח
עוקבות במידה וניתן לסווג מחדש את הנכסים הפיננסיים לקטגוריה אחרת:




()2

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד;
הלוואות וחייבים.
נכסים פיננסיים זמינים למכירה; וכן

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
נכסים פיננסיים מסווגים כ" נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם נכסים מוחזקים
לצרכי מסחר או כאשר הם יועדו בעת ההכרה לראשונה כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בשווי הוגן .כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן,
לרבות אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין ,מוכר ברווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי .הרווח או
ההפסד נטו המוכר ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי.

()3

הלוואות וחייבים
לקוחות ,פיקדונות ,הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט
בשוק פעיל ,מסווגים כהלוואות וחייבים .הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת
הריבית האפקטיבית בניכוי ירידת ערך ,אם ישנה כזו .הכנסות ריבית מוכרות בשיטת הריבית האפקטיבית,
למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים.

()4

נכסים פיננסיים זמינים למכירה
השקעות במכשירי הון סחירים ולא סחירים ,שאינם מכשירים פיננסיים נגזרים ,אשר לא סווגו כנכסים
פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד או כהלוואות וחייבים מסווגים כנכסים פיננסיים זמינים למכירה.
השקעות במכשירי הון הנסחרים בשוק פעיל מוצגות לפי שוויין ההוגן בתאריך המאזן .רווחים או הפסדים
הנובעים משינויים בשווי ההוגן נזקפים ישירות להון העצמי לסעיף "קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים
למכירה" ,למעט הפסדים מירידת ערך אשר מוכרים ישירות בדוח רווח והפסד.
כאשר ההשקעות בנכסים פיננסיים אלו ממומשות ,או שחלה בהן ירידת ערך ,הרווחים או ההפסדים
שנצברו עד למועד המימוש או ירידת הערך ,לפי העניין ,ושנזקפו לקרן ההון ,נכללים בדוח הרווח והפסד
לתקופה בה בוצע המימוש או חלה ירידת הערך.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.14נכסים פיננסיים( :המשך)
()5

ירידת ערך של נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים ,נבחנים בכל תאריך דוח כספי לצורך זיהוי קיומם של סימנים לירידת ערך .ירידת ערך
כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שכתוצאה מאירוע אחד ,או יותר שהתרחש לאחר מועד
ההכרה הראשונית בנכס הפיננסי ,הושפעו לרעה תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של ההשקעה.
בגין יתר המכשירים הפיננסיים ,סימנים לירידת ערך עשויים לכלול:
-

קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או החייב;

-

אי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית;

-

צפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או רה-ארגון של חובות;

בגין נכסים פיננסיים מסוימים ,בגינם לא זוהו סימנים לירידת ערך ,בוחנת החברה על-בסיס קבוצתי את
קיומה של ירידת ערך ,בהתבסס על ניסיון העבר לגבי קבוצות חייבים בעלי מאפיינים דומים ושינויים ברמת
הפיגור בתשלומים ,וכן שינויים כלכליים המיוחסים לענף ולסביבה הכלכלית בה הם פועלים.
לגבי נכסים פיננסיים המוצגים לפי העלות המופחתת ,ירידת ערך מוכרת בגובה ההפרש בין ערכו הפנקסני
של הנכס הפיננסי לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים ממנו ,כשהם מהוונים
בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי שלו.
אם בתקופה עוקבת סכום ההפסד מירידת ערך של נכס פיננסי קטן ,ואותו קיטון קשור אובייקטיבית לאירוע
שהתרחש לאחר שירידת הערך הוכרה ,אזי במקרה זה מבוטל ההפסד מירידת ערך שהוכר בעבר ,במלואו
או בחלקו ,דרך דוח רווח והפסד .ביטול כאמור מוגבל בסכום ,באופן שהערך הפנקסני של ההשקעה בנכס
במועד בו מבוטל ההפסד מירידת ערך לא יעלה על ה סכום של העלות המופחתת של הנכס שהיה קיים
לאותו מועד אילו לא הוכרה בעבר ירידת הערך.
הערך הפנקסני של נכס פיננסי מופחת בגין ההפסד מירידת ערך לגבי כל הנכסים הפיננסיים באופן ישיר,
למעט לקוחות ,אשר ערכם הפנקסני מופחת תוך שימוש בחשבון הפרשה .כאשר חובות לקוחות אינם ברי-
גבייה מבוצעת המחיקה כנגד חשבון ההפרשה .גבייה בתקופות עוקבות של סכומים שנמחקו בעבר מזוכים
כנגד חשבון ההפרשה .השינויים בערך הפנקסני של חשבון ההפרשה מוכרים בדוח רווח והפסד.
לגבי נכס פיננסי זמין למכירה ,כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך ,ההפסד המצטבר שהוכר
ישירות בהון העצמי כתוצאה מהירידה בשווי הוגן של הנכס הפיננסי ,מסווג מחדש לדוח רווח והפסד.
הפסדים מירידת ערך שהוכרו כאמור בדוח רווח והפסד בגין השקעה במכשיר הוני המסווגת כזמינה
למכירה ,אינם מבוטלים דרך רווח והפסד .כל גידול בשווי ההוגן של השקעות במכשירי הון המסווגים
כזמינים למכירה בתקופה שלאחר התקופה בה הוכר הפסד מירידת ערך נזקף לרווח הכולל האחר.
השיקולים המנחים את הנהלת החברה לבחינה האם קיימים סימנים כאמור הם בעיקר שערי הבורסה של
הנכסים הסחירים בהתחשב בהחלטות ,פעולות ואישורים מרשויות שונות למוצרים המובילים של פרויקטי
המחקר ופיתוח.
אינדיקציה ראשונית לירידת ערך מהווה ירידה של שווי נייר הערך בשיעור של  20%מעלותו המקורית או
ירידת ערך מתמשכת במשך תקופה של  9חודשים ,בדומה לספים הכמותיים המקבלים ביטוי בפרסום
רשות ניירות ערך  -וההבהרה לה ,בנושא .FAQ 14
יודגש כי בכפוף למהותיות ,החברה מעמיקה את בחינת ירידת הערך אף לגבי ניירות ערך שלא עברו את
הספים המצוינים לעיל ,בהתאם לנסיבות הרלוונטיות.
עבור נכסים פיננסיים מהותיים ,נבחן הצורך בירידת ערך על בסיס נכס בנפרד.

15

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.15התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על-ידי החברה:
()1

סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני
מכשירים פיננסיים לא נג זרים מסווגים כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני ,בהתאם למהות ההסדרים
החוזיים שבבסיסם.
מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה .מכשירים
הוניים שהונפקו על ידי החברה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין
להנפקת מכשירים אלו.
התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:
 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
 התחייבויות פיננסיות אחרות.

()2

הלוואות חוב הניתנות להמרה למניות החברה
בהלוואו ת של החברה בהן מאפיין ההמרה ההוני שמשובץ בהלוואות שניתנות להמרה המוחזקות ע"י
החברה אינו קשור באופן הדוק למכשיר החוב המארח מנקודת מבטה של החברה ,מופרדים אלא אם
כן ,מדובר בנגזר אשר קשור למכשיר הוני שאין לו מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל ושלא ניתן למדוד את שוויו
ההוגן באופן מהימן.
במקרים בהם לא ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן ,במועד ההכרה לראשונה ,הנגזר המשובץ
נמדד בגובה ההפרש בין השווי ההוגן של המכשיר המעורב (משולב) לבין השווי ההוגן של החוזה המארח.
השווי ההוגן של החוזה המארח (הלוואה) נמדד על בסיס תזרימי המזומנים החזויים בגין תוך שימוש
בשיעור היוון אשר משקף ריבית שחברות המחקר יכולות לגייס בשוק.
הנגזר המשובץ ,אשר הופרד כאמור לעיל במקרים בהם לא ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן,
נמדד לאחר ההכרה לראשונה על פי עלות.

()3

כתבי אופציה לרכישת מניות החברה
א.

תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה ,המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש
מספר קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום קבוע של מזומן ,מוצגים במסגרת ההון בסעיף "
כתבי אופציה" .לעניין זה ,סכום מימוש המשתנה בהתאם למועד המימוש ,אך כבר במועד ההנפקה
ניתן לקבוע את מחיר המימוש בכל מועד מימוש אפשרי נחשב לסכום קבוע.

ב.

תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה ,המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש
מספר קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום משתנה של מזומן ,מוצגים במסגרת ההתחייבויות
השוטפות ,ומסווגים כהתחייבויות בשווי הוגן דרך רווח והפסד .לעניין זה ,סכום מימוש הצמוד למדד
המחירים לצרכן או למטבע חוץ נחשב כסכום משתנה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.15התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על-ידי החברה( :המשך)
()4

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
התחייבות פיננסית מסווגת בשווי הוגן דרך רווח והפסד אם היא מוחזקת למטרת מסחר או שהיא יועדה
כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה אשר נכללות בקטגוריה זו כוללות אופציות לרכישת מניות החברה
ו/או חברות בנות בעלות מחיר מימוש צמוד למדד המחירים לצרכן ו /או מטבע חוץ ומכשירים נגזרים על
מכשירים הוניים של החברה ושל חברות מאוחדות.
התחייבות פיננסית מסווגת כמוחזקת למטרות מסחר ,אם:




היא נוצרה בעיקרה למטרת רכישה חוזרת בעתיד הקרוב; או
היא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים ,המנוהלים יחד על-ידי הקבוצה ושיש לו דפוס
פעילות מעשי מוכח של הפקת רווחים בזמן הקצר; או
היא נגזר שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר גידור.

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצגות בשווי הוגן .כל רווח או הפסד הנובע משינויים
בשווי ההוגן מוכר ברווח והפסד .הרווח או ההפסד נטו המוכר בדוח רווח והפסד מגלם בתוכו ריבית
ששולמה בגין ההתחייבות הפיננסית .עלויות עסקה נזקפות במועד ההכרה הראשונית לרווח והפסד.
()5

התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבויות פיננסיות אחרות כגון :ספקים וזכאים ,מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה.
לאחר מועד ההכרה הראשונית התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת
הריבית האפקטיבית.
שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחשוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת
הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית .שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק
את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית
לערכה הפנקסני ,או מקום שמתאים ,לתקופה קצרה יותר.

()6

פיצול תמורה מהנפקת חבילה של ניירות ערך
התמורה המתקבלת מהנפקת חבילה של ניירות ערך מיוחסת למרכיבי החבילה השונים .התמורה מיוחסת
תחילה להתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד ולהתחייבויות פיננסיות אחרות ,אשר
נמדדות בשווי הוגן רק במועד ההכרה הראשונית ,ואילו היתרה מיוחסת למכשירים ההוניים .כאשר נכללים
בחבילת ניירות הערך מכשירים פיננסיים מעורבים ,מוכרות ההתחייבויות הפיננסיות האחרות בגובה
ההפרש בין השווי ההוגן של המכשיר המעורב בכללותו לבין השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות
שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד .כאשר מונפקים במסגרת חבילת ניירות ערך מספר מכשירים
הוניים ,מיוחסת תמורת החבילה לפי שוויים ההוגן היחסי .השווי ההוגן של כל אחד ממרכיבי החבילה
הנמדד בשווי הוגן כאמור ,נקבע בהתבסס על מחירי השוק של ניירות הערך בסמוך לאחר הנפקתם.
עלויות ההנפקה מוקצות בין כל אחד ממרכיביה באופן יחסי לשווי שנקבע לכל רכיב שהונפק .עלויות
ההנפק ה שהוקצו להתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד נזקפות לרווח והפסד
במועד ההנפקה .עלויות הנפקה שהוקצו להתחייבויות פיננסיות אחרות מוצגות בניכוי מההתחייבות,
ונזקפות לרווח והפסד בשיטת הריבית האפקטיבית .עלויות הנפקה שהוקצו למכשירים הוניים מוצגות
בניכוי מההון העצמי.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.16מענקים ממשלתיים ומענקי מדען ראשי:
()1

מענקים ממשלתיים
מענקים ממשלתיים מוכרים כהכנסה על בסיס שיטתי ,על פני אותן תקופות דיווח בהם נוצרת הקבלה
חשבונאית כנגד אותן עלויות בהן נשאה הקבוצה אשר הקנו לה את הזכות לקבלת המענקים .מענקים
ממשלתיים ומענקים מקרנות וגופים אחרים אשר הזכות לקבלתם נוצרת לקבוצה כפיצוי בגין הוצאות או
הפסדים שנוצרו או למטרת תמיכה כספית מיידית ,ללא עלויות מתייחסות עתידיות ,מוכרים בדוח רווח
והפסד בתקופה בה נוצרה הזכות לקבלתם.

()2

מענקי מדען ראשי
מענקים המתקבלים מהמדען הראשי ,אותם נדרשת החברה להחזיר בתוספת תשלומי ריבית ,בהתקיים
תנאים מוגדרים ואשר אינם מהווים הלוואות הניתנות למחילה ,יוכרו באופן הבא:
במועד ההכרה הראשונית ,יוכר המענק כהתחייבות פיננסית ,בשווי הוגן ,בהתבסס על הערך הנוכחי של
זרם תזרימי המזומנים הצפוי להחזר המענק ,כשהוא מנוכה בשיעור היוון המשקף את רמת הסיכון של
פרויקט המחקר והפיתוח .ההפרש בין גובה המענק לבין שוויו ההוגן יטופל כמענק ממשלתי ויוצג ברווח
והפסד כהקטנת הוצאות מחקר ופיתוח .בתקופות עוקבות ,תימדד ההתחייבות בעלות מופחתת תוך
שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
מענקי מדען ראשי נחשבים ככאלה שאינם מהווים הלוואות הניתנות למחילה בהתחשב במצבה של
החברה ובהתחשב בציפיות ההנהלה לסיכויי הצלחת הפיתוח (בהסתמך על שלב הפיתוח בו החברה
נמצאת והערכות ההנהלה).

 2.17תשלומים מבוססי מניות:
תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים ,בין הסדר תשלום מבוסס המניות מסולק
על ידי החברה עצמה או שמסולק על ידי בעלי מניותיה ,המסולקים במכשירים הוניים של הקבוצה נמדדים בשווים
ההוגן במועד ההענקה .החברה מודדת במועד ההענקה את השווי הה וגן של המכשירים ההוניים המוענקים על
ידי שימוש במודל בלק אנד שולדס .כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים
משלימים תקופת שירות מוגדרת ,בהתקיים תנאי שוק מוגדר ,החברה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות
בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כנגד גידול בהון העצמי ,תחת סעיף "קרן הון בגין עסקאות תשלום
מבוסס מניות" .בכל תאריך מאזן ,אומדת החברה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל .שינוי אומדן ביחס
לתקופות קודמות מוכר בדוח רווח והפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.

 2.18מיסים על הכנסה:
לאור הפסדים לצרכי מס ,שנצברו בחברה ובחברות מוחזקות ,ועקב אי ציפייה לקיומה של הכנסה חייבת בעתיד
הנראה לעין ,לא זוקפות החברה וחברות מוחזקות שלה ,מיסים נדחים לקבל בגין הפסדים להעברה לצרכי מס
ובגין הפרשים זמניים בערכם של נכסים והתחייבויות ,בין הדוח הכספי לבין הדוח לצרכי מס.
כמו כן ,לא מובאים בחשבון המיסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות ,מאחר ובכוונת
הקבוצה להחזיק בהשקעות ולפתחן .כמו כן לא מובאים בחשבון מיסים נדחים בגין חלוקת רווחים בחברות אלו,
מאחר והדיבידנדים אינם חייבים במס.
 2.19רווח למניה:
הח ברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד ,המיוחס לבעלי המניות של החברה על ידי
חלוקת רווח או הפסד ,המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ,בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח .לצורך חישוב הרווח המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או
ההפסד ,המיוחס לבעלי המניות הרגילות ,ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור ,בגין
ההשפעות של כל המניות הפוטנציאליות המדללות.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.20הטבות עובדים:
()1

הטבות לאחר סיום העסקה
הטבות הקבוצה לאחר סיום העסקה כוללות :פנסיה והתחייבות לפיצויי פיטורין .הטבות הקבוצה לאחר
סיום העסקה הינם תכנית להפקדה מוגדרת .הוצאות בגין התחייבות הקבוצה להפקדת כספים במסגרת
תכנית להפקדה מוגדרת  Defined Contribution Planנזקפות לדוח רווח והפסד ,במועד הספקת שירותי
העבודה ,בגינם מחויבת הקבוצה לביצוע ההפקדה .ההפרש בין סכום ההפקדה העומד לתשלום ,לבין סך
ההפקדות ששולמו מוצג במאזן הקבוצה כהתחייבות.
כאשר סך ההפקדות ששולמו עולה על ההפקדה הנדרשת בגין השירות שסופק עד לתאריך המאזן ,ועודף
זה יוביל להקטנת ההפקדות העתידיות ,או להחזר כספי ,מכירה הקבוצה בנכס.

()2

הטבות עובדים לטווח קצר
הטבות עובדים לטווח קצר ,הן הטבות אשר צפוי כי ינוצלו או ישולמו בתקופה שאינה עולה על  12חודשים
מתום התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה.
הטבות עובדים לטווח קצר בקבוצה כוללות את התחייבות הקבוצה בגין היעדרויות לזמן קצר /תשלומי
מענקים /שכר ,הטבות אלו נזקפות לדוח רווח והפסד במועד היווצרותן .ההטבות נמדדות על בסיס לא
מהוון .הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד ,לבין הסכום ששולם בגינן מוכר כנכס ,או
כהתחייבות.

 2.21שערי חליפין ובסיס ההצמדה:
()1

יתרות במטבע חוץ ,או הצמודות אליו ,נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על
ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.

()2

יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן( .מדד
החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי) או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח
(מדד החודש של החודש של מועד הדוח הכספי) ,בהתאם לתנאי העסקה.

()3

להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד:
היציג של הדולר
(ש"ח ל 1-דולר)
תאריך הדוחות הכספיים ליום:
 31בדצמבר 2010
 31בדצמבר 2009

שיעורי השינוי לתקופה של
שנה שנסתיימה ביום:
 31בדצמבר 2010
 31בדצמבר 2009
 31בדצמבר 2008

3.549
3.775

117.38
114.77

117.8
114.77

%

%

%

()5.99
()0.71
1.16

19

מדד בישראל
מדד בגין
מדד ידוע
נקודות
נקודות

2.3
3.8
4.5

2.7
3.95
3.8
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.22תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו:
2.22.1

תקנים ופרשנויות חדשים ,אשר בתוקף ,המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח
קודמות:


( IFRS 3מתוקן) "צירופי עסקים"
התקן החדש קובע כללים לטיפול החשבונאי בצירופי עסקים .התקן מיושם לגבי צירופי עסקים
שהתרחשו מיום  1בינואר  2010ואילך.



( IAS 27מתוקן) "דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים"
התקן החדש קובע את כללי הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים ונפרדים .הוראות
התקן חלות לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו .התקן מיושם
למפרע ,פרט למספר חריגים ,לגביהם מיושמות הוראות התקן בדרך של מכאן ולהבא.
להלן עיקרי כללי הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים מאוחדים ונפרדים:
התקן קובע כי עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ,במסגרתן מחזיקה הקבוצה
בשליטה בחברה מאוחדת לפני ולאחר העסקה ,יטופלו כעסקאות הוניות.
במסגרת עסקאות ,שלאחריהן מאבדת הקבוצה את שליטתה בחברה המאוחדת ,תימדד יתרת
ההשקעה בחברה המאוחדת במועד איבוד השליטה בשווי הוגן.
חלק המיעוט בהפסדי חברה מאוחדת ,העולה על חלקו בהונה העצמי ייוחס לו בהתעלם
מחויבויותיו ומיכולתו לביצוע השקעות נוספות בחברה המאוחדת.
הוראות התקן חלות לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2010ואילך .התקן מיושם
למפרע ,פרט למספר חריגים ,לגביהם ייושמו הוראות התקן בדרך של "מכאן ולהבא".
הקבוצה ייחסה לזכויות שאינן מקנות שליטה במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 2010את חלקן בהפסד בסך של  1,141אלפי ש"ח אשר נזקף להון העצמי חלף לרווח והפסד
כפי שהיה מוכר אילו לא היה מאומץ התקן החדש.
יתרת זכויות שאינן מקנות שליטה בהון החברה ליום  31בדצמבר  ,2010הסתכם לסך של 51
אלפי ש"ח כתוצאה מזקיפת הפסדי החברות המאוחדות ותשלום מבוסס מניות בחברות הבנות.



תיקון " IAS 28השקעות בחברות כלולות" (בדבר איבוד השפעה מהותית בחברה כלולה)
במסגרת אימוץ ( IAS 27מתוקן) " דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" ,כאמור לעיל ,תוקנו
הוראות מסוימות ב " IAS 28השקעות בחברות כלולות" .התיקון קובע את הטיפול החשבונאי
לעניין איבוד השפעה מהותית בחברה כלולה ,כאשר הישות ממשיכה להחזיק זכויות מסויימות
בחברה המושקעת .התיקון מיושם בדרך של "מכאן ולהבא" לגבי תקופות דיווח שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.22תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו( :המשך)
2.22.2

תקנים ופרשנויות חדשים ,אשר בתוקף ,אשר אין להם השפעה מהותית על התקופה הנוכחית ו/או
על תקופות דיווח קודמות



תיקון " IAS 7דוחות תזרים מזומנים"
תיקון " IAS 7דוחות תזרים מזומנים" מבהיר כי רק יציאות המביאות לידי נכס המוכר בדוח על
המצב הכספי כשירות לסיווג כתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה .התיקון מיושם
למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.



תיקון " IAS 36ירידת ערך נכסים"
תיקון " IAS 36ירידת ערך נכסים" קובע כי בהקצאת מוניטין ליחידות מניבות מזומנים או
לקבוצות של יחידות מניבות מזומנים לשם בחינת ירידת ערך ,כל יחידה או קבוצה של יחידות
לא תהיה גדולה ממגזר פעילות ,לפני קיבוץ מגזרים בעלי מאפיינים כלכליים דומים למגזר אחד.
התיקון מיושם בדרך של "מכאן ולהבא" לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 ,2010או לאחריו.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.22תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו( :המשך)
2.22.3

תקנים ופרשנויות שפורסמו ושאינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם על ידי הקבוצה ,אשר עשויה
להיות להם השפעה על תקופות עתידיות


תיקון " IAS 32מכשירים פיננסיים הצגה"
במסגרת התיקון נקבע ,כי מכשירים נגזרים אשר הונפקו במסגרת הנפקת זכויות לבעלי המניות
הקיימים ,המאפשרים למחזיק לרכוש מספר קבוע של מכשירים הוניים בתמורה לסכום קבוע
של מזומן או נכס פיננסי אחר ,הנקוב במטבע שאינו מטבע הפעילות של החברה ,יסווגו
כמכשירים הוניים ובלבד שהזכויות הוצעו לכלל מחזיקי המכשירים ההוניים של הישות ,בהתאם
לשיעורי החזקתם .התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 ,2011או לאחריו.
בשלב זה ,אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התיקון על מצבה הכספי
ותוצאות פעולותיה.



" IFRS 9מכשירים פיננסיים"
התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיים .התקן קובע
שכל הנכסים הפיננסיים יטופלו כלהלן -
 מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה לפי העלות המופחתת או לפי שווי הוגן
דרך רווח והפסד .קביעת מודל המדידה תהיה בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע
לניהול נכסים פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם
נכסים פיננסיים.
 ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת לשווי הוגן דרך רווח
והפסד אך ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה
נמדד בעלות מופחתת.
 מכשירי הון ימדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
 ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים
נזקפים לרווח כולל אחר .מכשירים שיועדו כאמור ,לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת
ערך ורווח או הפסד בגינם לא יועבר לרווח והפסד ,לרבות בעת במימוש.
 נגזרים משובצים בנכסים פיננסיים לא יופרדו מהחוזה מארח .במקום זאת ,חוזים מעורבים
יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן ,בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי
המזומנים החוזיים.
 מכשירי חוב יסווגו מחדש מעלות מופחתת לשווי הוגן ולהיפך רק כאשר הישות משנה את
המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים.
 השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו
יימדדו תמיד לפי השווי ההוגן .חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה .יחד עם
זאת התקן מציין שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
 2.22תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו( :המשך)
2.22.3

תקנים ופרשנויות שפורסמו ושאינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם על ידי הקבוצה ,אשר עשויה
להיות להם השפעה על תקופת עתידיות (המשך)


" IFRS 9מכשירים פיננסיים" (המשך)
התקן קובע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פיננסיות:
 השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה כשווי הוגן דרך
רווח או הפסד ,המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות נזקף ישירות לרווח כולל
אחר אלא אם זקיפה זו יוצרת או מגדילה חוסר הקבלה חשבונאית.
 כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת ,סכום השווי ההוגן שנזקף לרווח כולל
אחר לא יסווג לרווח והפסד.
 כל הנגזרים ,בין אם נכסים או התחייבויות ,יימדדו בשווי הוגן ,לרבות מכשיר פיננסי נגזר
המהווה התחייבות הקשור למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן
מהימן .
הוראות התקן חלות בדרך של יישום למפרע ,למעט חריגים כמפורט בתקן ,לגבי תקופות דיווח
שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2013או לאחר מכן .יישום מוקדם אפשרי .ישויות המיישמות
את התקן ביישום מוקדם לפני  1בינואר  2012רשאיות שלא ליישם בדרך של יישום למפרע .כמו
כן ,בכפוף להוראות המעבר של התקן ,ניתן לאמץ באימוץ מוקדם את הוראות התקן לגבי נכסים
פיננסיים בלבד ,מבלי לאמץ את ההוראות האמורות לעיל לגבי התחייבויות פיננסיות.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן על מצבה הכספי
ותוצאות פעולותיה.

 2.23שינוי מדיניות חשבונאית
במהלך שנת  2010החברה שינתה את מדיניותה החשבונאית בדבר הצגת התחייבות בגין תמלוגים לשלם למדען
הראשי .החברה נהגה בעבר להכיר בכל התקבולים מהמדען כחלק מהפעילות השוטפת ,והחליטה לשנות את
המדיניות החשבונאית שלה כך שסכומים שנתקבלו מהמדען הראשי והוכרה בגינם התחייבות פיננסית ייזקפו
לפעילות מימון בדוח תזרים.
ההנהלה בדעה שהמדיניות החדשה עדיפה כיוון שהיא מביאה לטיפול נאות יותר לגבי הצגת דוח על תזרימי
המזומנים והיא עקבית עם פרקטיקה ענפית מקו מית ולפיכך הדוחות הכספיים של החברה יהיו יותר בני השוואה.
שינוי המדיניות החשבונאית משפיע על הצגת נתוני ההשוואה בדוח על תזרימי המזומנים לתקופות שקדמו לשנת
.2010
השפעת היישום למפרע על דוח תזרים מזומנים לשנה הנוכחית ולשנים קודמות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
קיטון בתזרימי המזומנים מפעילות
שוטפת
גידול בתזרימי המזומנים מפעילות
מימון
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
2.23

שינוי מדיניות חשבונאית (המשך)
הנהלת החברה החליטה שלא להציג דוח נוסף על המצב הכספי זאת על אף כי יישמה למפרע מדיניות חשבונאית
חדשה כמפורט לעיל .הנהלת החברה סבורה כי מאחר והיישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה כאמור לעיל
אינה משפיעה על המצגים המשתקפים בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר , 2008הצגת דוח נוסף ליום 31
בדצמבר  2008תהא בנסיבות האמורות לא רלוונטית להבנת הדוחות הכספיים  ,וכן אינה תורמת למשתמשי
הדוחות הכספיים לצורך קבלת החלטות כלכליות או לצורך הבנת ההשפעה של עסקאות מסוימות ואירועים על
המצב הכספי של החברה.

ביאור - 3

שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן:
3.1

כללי:
ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ,המתוארת בביאור  2לעיל ,נדרשת הנהלת החברה ,במקרים מסוימים,
להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות
שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים .האומדנים וההנחות הקשורות ,מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים
הנחשבים כרלוונטיים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
האומדנים וההנחות שבבסיסם ,נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף .שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה
ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.
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שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן( :המשך)
3.2

שיקולי דעת קריטיים ביישום מדיניות חשבונאית:
המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים ,פרט לאלו הכרוכים באומדנים (ראה לעיל) ,שביצעה ההנהלה
בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של החברה ,ושיש להם השפעה משמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו
בדוחות הכספיים.


ירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה
החברה בוחנת ירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה בהתאם להוראות  .IAS 39במסגרת בחינת
ירידת הערך ,בוחנת החברה ,בין היתר ,את משך התקופה בה עולה עלות ההשקעה על שווייה ההוגן ,וכן
את מצב עסקי המושקעת ואת ביצועיה ביחס לחברות אחרות בתחום פעילותה ,לרבות שינויים בפעילותה
התפעולית ובתזרימי המזומנים שלה.



נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  -עלויות מחקר ופיתוח
החברה בוחנת את המעבר של רישום עלויות מחקר ופיתוח מדו"ח רווח והפסד לנכס בלתי מוחשי שנוצר
באופן פנימי מפעילויות הפיתוח של החברה שיוצג במאזן החברה.
במסגרת בחינת הנכס ,בוחנת החברה ,בין היתר ,את היתכנות הטכנית להשלמת הנכס ,את יכולתה
הכלכלית של החברה להשלים את הנכס ,את הצפי להטבות כלכליות שינבעו מהנכס בעתיד ואת יכולתה
של החברה למכור את הנכס.



מענקי מדען ראשי
כמבואר בביאור  2.16.2במועד ההכרה הראשונית ,יוכר המענק כהתחייבות פיננסית ,בשווי הוגן,
בהתבסס על הערך הנוכחי של זרם תזרימי המזומנים הצפוי להחזר המענק ,כשהוא מנוכה בשיעור היוון
המשקף את רמת הסיכון של פרויקט המחקר והפיתוח .ההפרש בין גובה המענק לבין שוויו ההוגן יטופל
כמענק ממשלתי .בתקופות עוקבות ,תימדד ההתחייבות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית.
שינוי באומדן שיעור ההיוון או בתחזית ההכנסות יביא לשינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות למדען.

3.3

מקורות מפתח לחוסר ודאות באומדן:


שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
כמתואר בביאור  ,2מפעילה הנהלת החברה שיקול דעת בבחירת טכניקות הערכה נאותות למכשירים
פיננסיים ,שאין להם מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל .טכניקות ההערכה בהן עושה הנהלת החברה שימוש
הינן כאלה המיושמות בידי משתתפי שוק .השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים אחרים נקבע בהתבסס על
היוון תזרימי המזומנים החזויים מהם ,בהתבסס על הנחות הנתמכות במחירי ושיעורי שוק נצפים .אומדן
השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם רשומים למסחר בשוק פעיל כולל מספר הנחות שאינן נתמכות
במחירי ושיעורי שוק נצפים.
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מזומנים ושווי מזומנים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מזומנים ויתרות בבנקים
פיקדונות לזמן קצר

ביאור - 5

1,061
7,740
8,801

6,345
10,240
16,585

השקעה בבטוחות סחירות
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אגרות חוב שקליות
אגרות חוב צמודות למדד
אגרות חוב לא צמודות
קרן נאמנות

ביאור - 6

333
10,427
10,021
20,781

467
20,600
21,067

חייבים ויתרות חובה
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
599
252
1,133
523
18
2,525

מוסדות ממשלתיים
מענקי מדען לקבל
צדדים קשורים
הוצאות מראש
אחרים

(*) סווג מחדש.
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השקעה בחברות מוחזקות
7.1

מידע על חברות מאוחדות:
פירוט החברות המאוחדות המוחזקות במישרין על ידי החברה:
שיעור החזקה בזכויות
בהון החברה המאוחדת
ליום  31בדצמבר
2009
2010
%
%
שם החברה המאוחדת
כאהר-מדיקל ( )2005בע"מ
אנלייבקס תרפויטיקס בע"מ
ביו מרקר טכנולוגיות בע"מ
ורטו בע"מ
פרוטאב בע"מ(*)
(*)

76.05
91.99
87.49
74.60
-

76.05
91.99
71.14
74.60
100.00

יצאה מאיחוד למידע נוסף ראה באור .7.2.3

פירוט היקף ההשקעה בחברות המאוחדות של הקבוצה:
היקף ההשקעה
בחברה מוחזקת (*)
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
שם החברה הבת מוחזקות במישרין
ורטו
אנלייבקס
כאהר
ביו-מרקר
פרוטאב (**)

(*)

(**)

()2,899
()9,083
()4,684
()2,306
()18,972

()2,848
()6,868
()2,889
()2,136
()6,561
()21,302

היקף ההשקעה בחברה מוחזקת במישרין מחושב כסכום נטו בהתבסס על הדוחות המאוחדים ,המיוחס
לבעלי מניות החברה האם ,של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות ,המציגים בדוחות המאוחדים של
החברה מידע כספי בגין החברה המוחזקת ,לרבות מוניטין.
יצאה מאיחוד למידע נוסף ראה באור .7.2.3

השקעות נוספות בחברות מאוחדות המוחזקות במישרין על ידי החברה:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הלוואות הניתנות להמרה למניות(*)
ורטו
אנלייבקס
כאהר
ביו-מרקר
פרוטאב(**)

(*)
(**)

2,910
8,549
5,958
2,532
19,949

3,012
6,973
4,322
2,616
6,987
23,910

עיקר ההלוואות צמודות לשער החליפין של הדולר ונושאות ריבית בשיעור  .Libor + 3%הלוואות בסך
 855אלפי ש"ח ,מכלל ההלוואות ,אינן צמודות ונושאות ריבית בשיעור פריים .3% +
יצאה מאיחוד למידע נוסף ראה באור .7.2.3
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השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
7.1

מידע על החברות המאוחדות( :המשך)
 7.1.1ורטו בע"מ (להלן " -ורטו")
ורטו התאגדה בישראל והחלה בפעילות עסקית בחודש ספטמבר  .2003החברה עוסקת במחקר ופיתוח
טיפול בלופוס ע"י הסרה של נוגדנים פתוגניים.
פיתוחי ורטו מבוססים על תגליות של פרופ' נפרסטק בבית חולים הדסה עין כרם .הקניין הרוחני של ורטו
כולל רישיון בלעדי מהדסית על פטנטים ובקשות פטנטים.
פרוייקט המ חקר והפיתוח של ורטו אושר על ידי המדען הראשי במסלול החממות הטכנולוגיות .בעקבות
האמור ,החלה ורטו ,בחודש ספטמבר  ,2003לפעול במסגרת החממה הטכנולוגית  -ניות מרכז טכנולוגי
בע"מ (להלן " -ניות") .חלק מפעילותה של ורטו מומן בשלב זה על-ידי המדען הראשי לתקופה בת
כשנתיים.
על-פי התקשרות עם המדען הראשי ,תהיה ורטו חייבת בתשלום תמלוגים בשיעור מסך המכירות בשלוש
השנים הראשונות בשיעור של  ,3%מתחילת השנה הרביעית ועד תום השנה השנה השישית ממועד
תחילת ההחזר  -תחילת מכירות פירות המחקר והפיתוח ,שיעור של  ,4%ומתחילת השנה השביעית
ממועד תחילת ההחזר ואילך שיעור של  5%ממכירות פירות המחקר והפיתוח שמומנו על ידי המדען
הראשי עד לגובה סכומי המימון שניתנו או שינתנו על-ידו כשהם צמודים לשער החליפין של הדולר,
ונושאים ריבית ליבור.2%+
ביום  9בינואר  2007נמסר לורטו אישור בכתב לפיו רשאית היא להתחיל בשלב ביצוע הניסויים הקליניים
בבני אדם.
בשנים  2006 - 2009נחתמו בין החברה לבין ורטו הסכמים למתן הלוואות ניתנות להמרה למניות ורטו
בסכום כולל של  750,000דולר ,ההלוואות הועמדו על ידי החברה לצורך הקניין הרוחני והפיתוח עסקי של
ורטו .ההלוואות נושאות ריבית שנתית של  Libor + 3%והן תפרענה (על פני מספר מועדים) אלא אם
תומרנה למניות ורטו .לחברה הזכות להמיר את ההלוואות למניות ורטו וזאת לפי שווי החברה לורטו של
 500,000דולר (לפני הכסף) .במידה וורטו תציע ניירות ערך בהצעה שסכומה הכולל ינוע בין  1,000ל
 500אלפי דולר ,בהתאם להסכמי ההלוואה השונים .ההלוואות ,בתוספת הריבית הצבורה ,תומרנה באופן
אוטומטי למניות ורטו וזאת בשיעור הנחה של  20%מערך המניות באותה הקצאה.
נכון למועד דוח זה החברה התחילה בניסויים בבני אדם .הניסויים ( )Phase I/IIהושלמו בהצלחה
והחברה נמצאת בתהליכי איתור שותף למימון וביצוע הניסוי הבא.
 7.1.2ביו מרקר טכנולוגיות בע"מ ("אינקיור" לשעבר") (להלן "-ביו מרקר")
ביו מרקר התאגדה בישראל ביום  25באוגוסט  2002והחלה את פעילותה באוגוסט .2002
ביו מרקר עוסקת במחקר ופיתוח בשוק הביו-טכנולוגיה ,בתחום איתור מוקדם של סרטן .ביו מרקר נמצאת
עדיין בשלבי הפיתוח ולכן עדיין לא רשמה הכנסות מפעילותה העיקרית.
ביו מרקר הוקמה בחממת "היי-טק הר חוצבים  -מרכז לייזמות" (להלן  -המרכז) .ביו מרקר שילמה למרכז
עבור שירותי ניהול והוצאות תפעול בסיסיות .בשנת  ,2003הופרט המרכז ובעקבות ההפרטה ,הוקמה
חברה חדשה“ ,מרכז ון-לייר לטכנולוגיה  -ירושלים בע"מ" (להלן -ון-לייר) ,שהמשיכה את פעילות המרכז.
בעקבות הסכם בין המדען הראשי לבין ביו מרקר ,תחייבה ביו מרקר לתשלום תמלוגים בשיעור מסך
מכירותיה בשיעור של  3%-3.5%בהתאם למכירות המוצרים של ביו מרקר אשר מומנו על ידי המדען.
גובה התמלוגים יהיה עד לסכום שנתקבל מהמדען הראשי ,צמוד לדולר ובתוספת של ריבית בשיעור ריבית
הליבור.

28

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 7

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
7.1

מידע על החברות המאוחדות( :המשך)
 7.1.2ביו מרקר טכנולוגיות בע"מ ("אינקיור" לשעבר") (להלן "-ביו מרקר")
בחודש ספטמבר  2005חתמו ביו מרקר ובעלי מניותיה על הסכם לפיו תקצה בעתיד ביו מרקר לבעלי
מניותיה  200מניות ,בתמורה להמרת הלוואות בעלים למניות בסך  216אלפי ש"ח .שעור אחזקותיה של
החברה בביו מרקר לאחר הנפקת המניות ידולל לכדי כ .67% -
ביום  11בינואר  2008התקבל אישור ועדת הלסינקי המוסדית בהדסה לעדכון פרוטוקול הניסוי וכמו-כן
טופס הסכמה מדעת להכללת כל שלבי סרטן השד ,סוגי סרטן נוספים ,ולקיחת דמים מחולי דלקת פרקים
וגם מאנשים העוברים ניתוח ו/או טראומה.
בשנים  2006 - 2009נחתמו בין החברה לבין ביו מרקר הסכמים למתן הלוואות ניתנות להמרה למניות ביו
מרקר בסך מצטבר של  657אלפי דולר .ההלוואות הועמדה על ידי החברה כדי לסייע ביו מרקר לעמוד
בהתחיי בויותיה ובכלל זה לבדוק אפשרות להשלמת מיזוג עם חברת פרוייקטים אחרת.
סוכם כי ההלוואות תישאנה ריבית שנתית בשיעור של  ,LIBOR + 3%והן תפרענה (על פני מספר
מועדים) ,אלא אם תומרנה למניות ביו מרקר .לחברה נתונה הזכות להמיר ,על פי שיקול דעתה ,את
ההלוואה למניות ביו מרקר .במידה וביו מרקר תציע ניירות ערך בהצעה שסכומה הכולל יעמוד על לפחות
 500,000דולר ,החברה תהיה רשאית להמיר את ההלוואה (בתוספת הריבית הצבורה) למניות ביו מרקר,
וזאת תוך שיעור הנחה של  20%מערך המניות באותה הקצאה .במידה ולא תבוצע השקעה בהון ביו
מרקר עד ליום הפירעון הנקוב בחוזי ההלוואות ,החברה תהיה רשאית עד  30יום לאחר יום הפירעון ולתת
לביו מרקר הודעה על המרת ההלוואה למניות ביו מרקר ,וזאת לפי שווי חברה לביו מרקר של 250,000
דולר (לפני הכסף ובדילול מלא).
בחודש נובמבר  2009שינתה חברת ביו מרקר בע"מ את שמה מ"אינקיור בע"מ" ל"ביו מרקר טכנולוגיות
בע"מ ,החברה מפתחת מוצרים דיאגנוסטיים למחלת הסרטן ונמצאת בעיצומו של ניסוי קליני EU-VIDO
(בדיקת דם של חולי סרטן) .במהלך הרבעון חברת ביו מרקר הגישה בקשה למענק מחקר מלשכת המדען
הראשי בנושא ערכה דיאגנוסטית מבוססת סמני  PARלזיהוי מחלות סרטן.
בחודש יוני  2010נחתם הסכם השקעה בין החברה לבין ביומרקר ,לפיו החברה השקיעה  400אלף דולר
בתמורה ל 89,888-מניות רגילות של ביומרקר .ההשקעה על פי ההסכם הועברה לביומרקר במנות ,כאשר
 200אלפי דולר הועברו לביומרקר לאחר החתימה על הסכם ההשקעה ,ו 200-אלפי דולר הנוספים הועברו
במהלך החודשים נובמבר ודצמבר  2010בעקבות השלמת אבן דרך שנקבעה בהסכם ההשקעה (חתימה
על מזכר ההבנות לקבלת רישיון בלעדי בסמן ה.)CCAT-
בחודש דצמבר  2010ביומרקר קיבלה את אישור ועדת הלסינקי המוסדית להרחבת הניסוי אותו היא
מבצעת במכון שרת לאונקולוגיה של בית החולים הדסה עין כרם ובהדסה הר הצופים על מספר גדול של
דגימות דם מחולות בסרטן השד והמעי הגס ,במטרה לאשש את הממצאים הראשונים ולקבוע במדויק את
הרגישות והסגוליות של בדיקת הדם הפשוטה .ביומרקר בנתה מאגר של כ 500 -דוגמאות דם אשר יבדקו
במהלך  .2011לצורך מימון הניסוי הקליני תעמיד החברה לרשות ביומרקר הלוואה בהיקף  1.2מיליוני
ש"ח.
 7.1.3כאהר-מדיקל ( )2005בע"מ (להלן " -כאהר")
כאהר הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל בחודש ספטמבר  2005בשליטת החברה.
כאהר מפתחת טיפולים חדשניים למחלות אוטו  -אימוניות וסרטן ,המבוססים על תגליות של פרופ' מארק
טיקוצ' ינסקי ומעבדתו באוניברסיטת פנסיבלניה וד" ר יעקב רחמילביץ ומעבדתו בבית החולים הדסה עין -
כרם.
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 7.1.3כאהר-מדיקל ( )2005בע"מ (להלן " -כאהר")
בחודש פברואר  ,2007החליט דירקטוריון החברה על ביצוע השקעה בחברת כאהר בסך של 500,000
דולר .ההשקעה בוצעה במסגרת התחייבותה של החברה להשקיע סך של  750,000דולר ,על פי הסכם
שנחתם ביום  18בדצמבר  .2005ביום  18ביוני  2007החליט דירקטוריון כאהר על שינוי שם החברה ל-
"כאהר  -מדיקל ( )2005בע"מ".
בסוף שנת  2008קיבלה כאהר מ University Of Pennsylvania -רישיון לקניין רוחני המקיף מספר
חלבונים חדשניים מוסג  .TSCPכאהר פועלת להמשיך את הפיתוח של מוצריה לרבות חלבון PP14
לטיפול במחלות אוטואימוניות שונות וכן להשלמת המו"מ מול .UPENN
במהלך הרבעון הראשון של  2009חתמה חברת כאהר בע"מ על הסכם לקבל רישיון לשימוש רוחני
המשלים להערכתו את הקניין הרוחני הקיים אצלה תמורת קבלת זכות השימוש בקניין הרוחני ,הוקצה
לבעלי הקניין הרוחני כ 4.9%-מהון המונפק של כאהר .לאחר הקצאה זו החברה מחזיקה בכאהר כ.7.6%-
כתוצאה מהקצאה זו הוכר בדוחות הכספיים נכס בלתי מוחשי בסך של  1,850אלפי ש"ח מול רווח כתוצאה
מירידה בשיעור החזקה באותו סכום.
בשנים  2007 - 2009נחתמו בין החברה לבין כאהר הסכמים למתן הלוואות המירות בסך כולל של 1,100
אלף דולר לצורך המשך מימון פעילותה .סוכם ,כי ההלוואות תישאנה ריבית שנתית בשיעור של
 .LIBOR+3%ההלוואות תפרענה בהתאם ליום הפירעון המצויין בהסכם .סוכם בין הצדדים כי במקרה בו
כאהר תקצה מניות עד למועד בו עליה להשיב לחברה את ההלוואה ,תומר ההלוואה באופן אוטומטי
למניות כאהר ,וזאת תוך שיעור הנחה של  20%מערך המניות באותה הקצאה.
בשנת  2010נחתמו בין החברה לבין כאהר הסכמים למתן הלוואות המירות בסך כולל של  400אלף דולר
וכן  200אלף ש"ח לצורך המשך מימון פעילותה .סוכם ,כי ההלוואות תישאנה ריבית שנתית בשיעור של
 LIBOR+3%להלוואות הצמודות לשער החליפין של הדולר ו פריים  3% +להלוואות שאינן צמודות.
ההלוואות תפרענה בהתאם ליום הפירעון המצויין בהסכם .סוכם בין הצדדים כי במקרה בו כאהר תקצה
מניות עד למועד בו עליה להשיב לחברה את ההלוואה ,תומר ההלוואה באופן אוטומטי למניות כאהר,
וזאת תוך שיעור הנחה של  20%מערך המניות באותה הקצאה להלוואות הצמודות לשער החליפין של
הדולר ותוך שיעור הנחה של  30%מערך המניות באותה הקצאה להלוואות שאינן צמודות.
כאהר נמצאת במשא ומתן עם שותף אסטרטגי אשר מתכוון להשקיע בה מספר מיליוני דולרים .החברה
מתכוונת לבצע הזרמת מימון בדרך של הלוואה המירה בכדי לאפשר את השלמת העסקה עם השותף.
במקביל ,כאהר תבקש הארכה של מועדי הפירעון של ההלוואות ההמירות התלויות ועומדות מול החברה.
 7.1.4אנלייבקס בע"מ
אנלייבקס הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל בחודש ספטמבר  ,2005ונמצאת בשליטת החברה.
אנלייבקס מפתחת מערכת חדשנית הכוללת תרופה ומכשיר רפואי לטיפול במחלת שתל כנגד מאחסן
) (graft-versus-host diseaseבהשתלות ובמחלות דלקתיות ואוטואימוניות .תשתית הפיתוח מיועדת
לצורך פיתוח תכ שירים למצבים דלקתיים קרדיווסקולריים ומחלות אוטואימוניות.
השתלת מח עצם או תאי גזע הנתרמים על ידי אדם אחר ,הליך המכונה השתלה אלוגנית (,)allogeneic
הוא טיפול שניתן במקרים של מחלות המטופואטיות ( ,)hematopoieticכגון סרטן הדם  -לוקמיה
( .)leukemiaבכ 50%-30%-ממקרי ההשתלות החולים מפתחים מחלה הנקראת "מחלת שתל כנגד
מאחסן" ) ,(graft-versus-host disease, GVHDשבה תאי השתל החדשים תוקפים את רקמות
המושתל ("המאחסן") .מחלת  GVHDמתבטאת בתפרחת ,בשלשולים ,בעיות בעור ,בליקוי בתפקוד הכבד
ולעתים אפילו בסכנת חיים .אין כיום טיפול סגולי ל ,GVHD-והדבר מהווה מחסום להשתלות מח עצם
אלוגניות מוצלחות.
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 7.1.4אנלייבקס בע"מ (המשך)
אנלייבקס מפתחת מערכת הנקראת  ApocureTMלטיפול במחלות דלקתיות ואוטואימוניות תוך התמקדות
בשלב הראשון של מחלת  .GVHDבניגוד לטיפולים הנוכחיים ApocureTM ,הוא מכשיר בטיחותי לכאורה
ואינו צפוי לגרום לתופעות לוואי היות והשימוש המיועד הוא רק בתאים שנלקחו מהמטופל.
ביום  12באוקטובר  2009הודיעה החברה כי לאחר השלמת ההכנות וקבלת האישורים הנדרשים ,היא
החלה בביצוע ניסוי קליני בבני אדם חולים ( )phase I/IIaלבחינת בטיחות ויעילות ראשונית של טיפול
מבוסס תאים במחלת השתל נגד מאחסן ( )Graft Versus Host Diseaseבבית החולים הדסה עין כרם.
אנלייבקס דיווחה לחברה כי בהתאם לתו כניותיה הכוונה היא כי הניסוי הקליני יתקיים במרכז רפואי נוסף
בארץ.
מחלת השתל נגד מאחסן הינה כיון המחסום המשמעותי ביותר לביצוע השתלות מח עצם .מדובר במחלה
קשה וקטלנית המתפתחת אצל חלק גדול מחולי סרטן הדם ( )30%-50%שעוברים השתלת מח עצם
הנתרמת מתורם זר או מקרוב משפחה.
הניסוי שהחל מתוכנן להסתיים בתוך כשנה ,יתבצע בשני מרכזים רפואיים בארץ וישתתפו בו כ 12 -חולים.
נכון לסוף שנת  2009דווחה אנלייבקס על תוצאות ראשוניות טובות בניסוי הקליני אותו היא מבצעת.
בשנים  2006 - 2009נחתמו בין החברה לבין אנלייבקס הסכמים למתן הלוואות המירות בסך כולל של כ-
 1,712אלפי דולר .ההלוואות תפרענה בהתאם ליום הפירעון המצויין בהסכם .ההלוואות תישאנה ריבית
שנתית בשיעור של  .LIBOR+3%סוכם בין הצדדים כי במקרה בו אנלייבקס תקצה מניות עד ליום הפירעון
בסיבוב השקעה של לפחות  500,000דולר ,תהיה רשאית החברה להמיר את ההלוואות בשיעור הנחה
של  20%מערך המניות באותה הקצאה .במידה ולא תומרנה ההלוואות עד למועד חלוף יום פירעון
ההלוואות ,תהיה החברה רשאית להמיר את ההלוואות למניות אנלייבקס ,וזאת לפי ערך חברה של 0.5
מיליון דולר לאנלייבקס (לפני הכסף).
בשנת  2010נחתמו בין החברה לבין אנלייבקס הסכמים למתן הלוואות המירות בסך כולל של כ280 -
אלפי דולר וכן  855אלף ש"ח .ההלוואות תפרענה בהתאם ליום הפירעון המצויין בהסכם .ההלוואות
תישאנה בשיעור  LIBOR+3%להלוואות הצמודות לשער החליפין של הדולר ו פריים  3% +להלוואות
שאינן צמודות .סוכם בין הצדדים כי במקרה בו אנלייבקס תקצה מניות עד ליום הפירעון בסיבוב השקעה
של לפחות  500,000דולר ,תהיה רשאית החברה להמיר את ההלוואות בשיעור הנחה של 20%-35%
מערך המניות באותה הקצאה .במידה ולא תומרנה ההלוואות עד למועד חלוף יום פירעון ההלוואות ,תהיה
החברה רשאית להמיר את ההלוואות למניות אנלייבקס ,וזאת לפי ערך חברה של  0.5מיליון דולר
לאנלייבקס (לפני הכסף).

7.2

מידע על חברות הכלולות:
פירוט החברות הכלולות המוחזקות במישרין על ידי החברה:
שיעור החזקה בזכויות
בהון החברה הכלולות
ליום  31בדצמבר 2010
2009
2010
%
%
שם החברה הכלולה
פרוטאב בע"מ
סל-קיור נוירוסייאנסס בע"מ
טרומבוטק בע"מ
קונג'יוגייט בע"מ
טי קיי סיגנל בע"מ

69.79
26.28
24.77
25.50
תחת פירוק
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7.2

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)

מידע על חברות הכלולות( :המשך)
להלן מידע תמציתי מתוך דוחותיהן הכספיים של החברות הכלולות של הקבוצה:
סלקיור
2010
אלפי ש"ח

2009
אלפי ש"ח

פרוטאב*
2009
2010
אלפי ש"ח אלפי ש"ח

טרומבוטק
2009
2010
אלפי ש"ח אלפי ש"ח

קונג'וגייט
2009
2010
אלפי ש"ח אלפי ש"ח

נכסים
התחייבויות

26,718
4,356
22,362

6,989
3,335
3,654

11,915
5,020
6,895

1,867
8,429
()6,562

3,885
1,513
2,372

3,951
3,304
647

534
1,457
()923

5,089
1,375
3,714

חלק הקבוצה בנכסים נטו של החברות הכלולות

8,509

1,243

3,627

-

587

155

()235

947

נכסים ,נטו

2010
אלפי ש"ח

סלקיור
2009
אלפי ש"ח

2008
אלפי ש"ח

2010
אלפי ש"ח

פרוטאב*
2009
אלפי ש"ח

2008
אלפי ש"ח

2010
אלפי ש"ח

טרומבוטק
2009
אלפי ש"ח

2008
אלפי ש"ח

2010
אלפי ש"ח

קונג'וגייט
2009
אלפי ש"ח

2008
אלפי ש"ח

הפסד לשנה

7,329

4,807

3,499

4,883

2,887

2,049

2,125

2,182

3,835

4,767

2,404

2,705

חלק הקבוצה בהפסדי
חברות כלולות

2,445

1,714

119

3,701

-

-

519

753

920

1,194

6,131

690

(*) יצאה מאיחוד למידע נוסף ראה באור .7.2.3
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השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
7.2

מידע על החברות הכלולות( :המשך)
 7.2.1טרומבוטק בע"מ (להלן " -טרומבוטק")
בדוחות הכספיים של החברה מוצגת ההשקעה של החברה בטרומבוטק ל 31 -בדצמבר  2010כדלקמן:
אלפי ש"ח
חלק החברה בהון עצמי של טרומבוטק
יתרת עודף עלות רכישה
חלק החברה בהפסדי טרומבוטק
סך הכל

3,552
196
()3,035
713

טרומבוטק התאגדה בישראל והחלה בפעילות עסקית בחודש ספטמבר  .2000תחום עיסוקה של
טרומבוטק הינו פיתוח תרופות המיועדות להמסת קרישי דם לטיפול בשבץ מוחי ,התקף לב ,פקקת בווריד
העמוק ובהתוויות דומות.
לטרומבוטק בעלות ורישיון בלעדי לשימוש על מגוון בקשות פטנטים ופטנטים.
טרומבוטק מבוססת על מחקרו של פרופ' חיג'אזי מבית חולים הדסה וקיימת תלות בהמשך מעורבותו
בשלבים המוקדמים של המשך המחקר.
חלק מפעילותה של טרומבוטק ממומן על ידי המדען הראשי ,על-פי ההתקשרות עם המדען הראשי ,תהיה
טרומבוטק חייבת בתשלום תמלוגים בשלוש השנים הראשונות בשיעור של  3%מהמכירות ,מתחילת
השנה הרביעית ועד תום השנה השישית ממועד תחילת ההחזר שיעור של  4%ומתחילת השנה השביעית
ממועד תחילת ההחזר ואילך שיעור של  - 5%ממכירות פירות המחקר והפיתוח שממונו על ידי המדען
הראשי עד לגובה סכומי המימון שניתנו או שינתנו על-ידו כשהם צמודים לשער החליפין של הדולר ונושאים
ריבית שנתית בשיעור .Libor
במהלך שנת  ,2007טרומבוטק מצאה בניסויי מעבדה כי חלק ממקטע של חלבון קצר שהחברה פיתחה
ואשר ניתן בשילוב עם תרופות קיימות ,עשוי למנוע את תופעות הלוואי .לאור תוצאות החברה ,ובכפוף
להעמדת מקורות כספיים כנדרש ,תכננה טרומבוטק להתחיל ניסויים קליניים במהלך שנת .2008
במהלך הרבעון השלישי בשנת  2009טרומבוטק סיימה בהצלחה ניסויי בטיחות ראשוניים הנדרשים לצורך
התחלת ניסויים קליניים.
במהלך שנת  , 2009קיבלה טרומבוטק אישור מהמדען הראשי לתמיכה בתכנית מחקר ופיתוח בנושא
"טיפול בשבץ מוחי" לתקופה מפברואר  2009עד ינואר  .2010סך תקציב התכנית עומד על כ 4-מיליון
ש"ח בשיעור השתתפות של .30%-50%
בחודש דצמבר  ,2010קיבלה טרומבוטק אישור מהמדען הראשי לתמיכה בתכנית מו"פ בנושא "טיפול
בשבץ מוחי" לתקופה החל מיוני  2010עד מאי  .2011סך תקציב התכנית עומד על עד  3.4מיליוני ש"ח
בהשתתפות ממוצעת של .43%
במהלך חודש אפריל  2010נכנסה טרומבוטק לשלב הניסויים הקליניים הראשוניים בבני אדם ,עבורו
קיבלה טרומבוטק אישור ממשרד הבריאות בחודש פברואר .2010
הניסוי הקליני נערך על  40מתנדבים בריאים ונועד לבחון את בטיחות החומר והסתיים בהצלחה.
ניסוי זה מיועד לתמוך בבטיחות החומר ובאפשרות שימוש בו במגוון שימושים רפואיים כגון שבץ מוחי,
אוטם שריר לב ,תסחיפי ריאה ואוטמים ורידיים .הניסוי הקליני עתיד להתבצע במרכז לניסויים קליניים
בבית החולים הדסה עין-כרם.
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השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
7.2

מידע על החברות הכלולות( :המשך)
 7.2.1טרומבוטק בע"מ (להלן " -טרומבוטק") (המשך)
אין בכניסה לשלב הניסויים הקליניים בבני אדם כדי להבטיח שהניסויים יצליחו או שהמוצר המפותח על ידי
טרומבוטק יגיע לכדי מוצר מסחרי המאושר לשיווק.
בעקבות ממצאים חדשים שהתקבלו בניסויים בחיות המצביעים על יעילות של הפפטיד בטיפול במחלות
ריאה כרוניות כגון אסתמה ,טרומבוטק הגישה בקשה לאישור פטנט וכי היא תבחן המשך פיתוח
אפליקציה מול חברות רב לאומיות העשויות לגלות עניין בפיתוח תרופתי לאסתמה.
הניסוי הסתיים בהצלחה וטרומבוטק נערכת לתחילת הניסוי הבא בארץ ובחו"ל.
בחודש אוגוסט  ,2007חתמו החברה ובעלי מניות אחרים על מסמך עקרונות לקראת ביצוע סבב השקעה
נוסף בטרומבוטק בסך כולל של  1,250,000דולר בחלוקה פרו  -ראטה על פי שיעור האחזקות
בטרומבוטק לאחר מימוש האופציה כאמור לעיל ,ובהנחת דילול מלא .ההשקעה בוצעה לפי שווי חברה
לטרומבוטק של  3,200,000דולר (לפני הכסף ,ובהנחת דילול מלא ,לרבות תוכניות אופציות לעובדים).
בחודש נובמבר  2009חתמה החברה על הסכם השקעה נוסף עם משקיעים שונים ,ובו נקבע כי בתמורה
להשקעה של  $750,000והאופציות שבידם עפ"י הסכם ההשקעה מ ,2007-היא תעניק להם מניות וכתבי
אופציה חדשים של החברה .במעמד הסכם זה ויתרו המשקיעים על כתבי האופציה לרכישת מניות מסדרה
 A-3של החברה שברשותם ע"פ ההסכם משנת .2007
עפ"י הסכם זה ,הקצתה החברה  9,458מניות מסדרה  A-2של החברה ,לפי מחיר מניה של .$54.46
בתאריך  13בספטמבר  2010המירו בעלי מניות של טרומבוטק  11,824אופציות (מתוך  28,374אופציות
שבמחזור) למניות סדרה  0.01 A-2ש"ח ע.נ .של טרומבוטק ,בתמורה לסך של  3,854אלפי ש"ח ,מסכום
זה התקבל כ 3,442 -אלפי ש"ח במזומן .במועד ההמרה האריכה טרומבוטק את תקופת מימוש יתרת
 16,550האופציות הנ"ל עד לתאריך  29בדצמבר .2011
הארכת תקופת האופציה הגדילה את השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצג בהתחייבויות לזמן ארוך בסך
 382אלפי ש"ח במקביל לקיטון בהון העצמי של טרומבוטק.
כתוצאה מהמרת האופציות ,עלה שיעור האחזקה של החברה בטרומבוטק מ 23.90%-ל 24.77%-ונוצר
עודף עלות רכישה בסך  197אלפי ש"ח.
הטיפול החשבונאי הראשוני בעודף העלות כמוצג בדוחות כספיים אלה הינו ארעי .עד לפרסום הדוחות
הכספיים ,טרם השלימה החברה את הקצאת עלות הרכישה לנכסים ולהתחייבויות של חברת טרומבוטק
ועודף עלות הרכישה מוצג בגובה  197אלפי ש"ח במסגרת המוניטין.
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7.2

מידע על החברות הכלולות( :המשך)
 7.2.2סלקיור נוירוסיאנסס בע"מ (להלן " -סלקיור")
בדוחות הכספיים של החברה מוצגת ההשקעה של החברה בסלקיור ליום  31בדצמבר  2010כדלקמן :
אלפי ש"ח
חלק החברה בהון העצמי של סלקיור
יתרת עודף עלות רכישה המיוחס לרישיון על פטנט
חלק החברה בהפסדי סלקיור
סך הכל

12,671
3,091
()7,227
8,535

סלקיור הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל בבעלותה המלאה של חברה סינגפורית בשם ESI Cell
( International Pte Ltdלהלן .(ESI -בכפוף להשקעה שהחברה ביצעה בסלקיור בסך של  3מיליון דולר
שהקנתה לחברה  22.5%ממניות סלקיור ESI ,הסכימה להעניק לסלקיור רישיון בלעדי לנצל את הIP-
למטרת פיתוח וליצור של תאי העצבים לטיפולים להחלפת התא של מחלות עצבים מתנוונים אצל בני אדם
(להלן  -הסכם הרישיון).
כתוצאה מההשקעה כאמור ,נוצר בחברה עודף עלות רכישה בסך  10,968אלפי ש"ח אשר מיוחס לרישיון
שימוש בפטנט .להערכת הנהלת החברה יתרת אורך חייו הכלכליים הינו  7שנים.
במועד העברת סכום ההשקעה לסלקיור ,ניתן לסלקיור רישיון עולמי בלעדי בתחום הטיפול במחלות
נוירודגנרטיבית ובראשן מחלת הפרקינסון.
במסגרת הסכם הרישיון נקבע כי במהלך תקופה של  36חודשים לאחר מתן הרישיון תישא סלקיור
בעלויות הרישיון של הפטנטים (עד לסכום של  250,000דולר) ,ולאחר חלוף תקופה זו תישא סלקיור
במלוא עלות הרישום וההחזקה של הפטנטים בגינם ניתן לה רישיון.
בשנת  2008סלקיור קיבלה אישור להשתתף בתכנית ה - ESNATs-תכנית המסונפת לתכנית המסגרת
למו"פ של האיחוד האירופי ( .)FP7המענק יעמוד על סך של כ 175-אלף יורו ועתיד להתפרש על פני
תקופה של  5שנים .המענק ניתן לטובת מחקר הבודק שימוש תאי גזע ,ולבדיקת רעילות של תרופות
חדשות למערכת העצבית.
ביום ה 30-לאוגוסט  2009נכנס לתוקפו חוזה מחקר ומתן רישיון בין הדסית שירותי מחקר רפואי ופיתוח
בע"מ ("הדסית") ובין החברה (להלן " -חוזה הרישיון") .וביחד עמו חוזה לפיתוח המוצר שצורף לו .חוזה
הרישיון מקנה לחברה רישיון בלעדי ,בינלאומי ,בר תמלוגים (עם זכות למתן רישיונות משנה) להשתמש,
לנצל ולמסחר פטנטים מסוימים ,אשר פותחו על ידי חוקרים בבית החולים הדסה ,על זכויותיהם בתחום
 )Retinal Pigment Epithetlial ( RPEשמקורם בתאי גזע הומניים .בתמורה לרישיון האמור ,הסכימה
החברה לשלם להדסית( :א) סכום חד פעמי של  249,058ש"ח כהחזר על הוצאות פיתוח הפטנטים; (ב)
תשלומים עתיים על פיתוח המוצר בהתאם לחוזה פיתוח המוצר לעיל; (ג) תמלוגים בשיעור של 5%
מסכום המכירה של המוצרים שברישיון; (ד) בין  10%-30%מההכנסות השונות ממכירת רישיונות משנה
(בהתאם לשלב הפיתוח); (ה) תשלומים נוספים בסכום כולל של  1,500,000דולר אמריקאי ,בהתאם
לשלבים שנקבעו .בנוסף התחייבה החברה ,בכפוף לתנאים מקדמיים ,לתשלום שנתי על סך 200,000
דולר אמריקאי כל שנה ,למשך שלוש שנים ,להמשך המחקר הבסיסי בתחום ניוון רשתית העין ומערכת
העצבים.
במהלך חודש אוקטובר  2009השלימה החברה גיוס הון בהיקף של  800אלפי דולר ,באמצעות הנפקת הון
מניות לבעלי המניות הקיימים של החברה .הגיוס בוצע לפי שווי חברה של  8,000אלפי דולר לפני הכסף.
לאחר ההנפקה עלה שיעור אחזקתה של חברת  HBLל 35% ( 38%בדילול מלא) ושיעור אחזקתה של
 ESIירד ל  46%( 49.5%בדילול מלא).
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 7.2.2סלקיור נוירוסיאנסס בע"מ (להלן " -סלקיור") (המשך)
כתוצאה מההשקעה כאמור ,נוצר בחברה עודף עלות רכישה נוסף בסך  1,063אלפי ש"ח ,אשר מיוחס
לרישיון שימוש בפטנט ,להערכת ההנהלה יתרת אורך חייו הכלכליים הינו  3.5שנים.
במהלך חודש מרץ  2010נחתם בין החברה לבין סלקיור נוירוסיאנסס בע"מ (להלן " -סלקיור") הסכם למתן
הלוואה המירה על סך של  100אלף דולר .סוכם כי ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור של + 3%
 ,LIBORובמידה והחברה תציע ניירות ערך בהצעה שסכומה הכולל יעמוד על סך של לפחות  1,000אלפי
דולר ,החברה תהיה רשאיות להמיר את ההלוואה (בתוספת הריבית הצבורה) למניות החברה ,בשיעור
הנחה של  20%מערך המניות באותה הקצאה.
ב 7-באוקטובר  ,2010נחתם הסכם השקעה בין סלקיור ,לבין החברה ,לבין טבע תעשיות פרמצבטיות
בע"מ (להלן " -טבע") ולבין חברת ביוטיים בע"מ (להלן " -ביוטיים) במסגרתו גייסה סלקיור סך כולל של
 7.1מיליון דולר (להלן " -הסכם השקעה  "2010ו"סבב  .)"2010הסכם השקעה  2010נחתם לפי שווי
חברה של  8מיליון דולר (לפני הכסף) .מתוך סכום ההשקעה הכולל ,ביוטיים השקיעה בחברה סך של 4.1
מיליון דולר שכלל המרת הלוואה של  250אלף דולר (בתוספת ריבית) ,טבע השקיעה סך של  2מיליון דולר
והחברה השקיעה סך של  1מיליון דולר ,שכלל המרת הלוואה של  100אלף דולר (בתוספת ריבית) .סכום
ההשקעה ישמש לצורך מימון תוכנית ה RPE-של סלקיור וכן למימון מחקר נוסף ופעילות שוטפת.
כמו כן ,במסגרת סבב  ,2010נחתם בין בעלי המניות של סלקיור הסכם בעלי מניות מתוקן וכן הוחלף
תקנון סלקיור בתקנון מתוקן .יצויין עוד שבמסגרת הסכם ההשקעה  ,2010נקבעו תנאים שעל פיהם יכולה
סלקיור לקבל רשיונות להשתמש בקניין רוחני מסוים שבבעלות או בשליטת ביוטיים.
במסגרת סבב  ,2010ב 7-לאוקטובר  ,2010נחתם הסכם מחקר ואופציה לרישיון בלעדי בין סלקיור לבין
טבע (להלן  -הסכם האופציה לטבע") ,על פיו הוענקה לטבע אופציה לקבל רישיון כלל עולמי ובלעדי ,נושא
תמלוגים (עם זכות למתן רישיונות משנה) לפיתוח ומסחור של™ . OpRegenהאופציה הינה בתוקף החל
מיום  18לאוקטובר 2010 ,ועד  60יום לאחר אישור  INDבגין המוצר הנ"ל .לטבע הוענקה גם אופציה
לקבל רישיון באותם התנאים ,לפיתוח ומסחור של מוצר לטיפול בהתנוות של רשתית העין ,הכולל התנוונות
מאקולורית ,והמבוסס על תאי  RPEאשר מונחים על ממברנה בשם ™ . OpRegen Plusהסכם האופציה
לטבע קובע את הסכומים שישולמו לסלקיור ע"י טבע בגין מימוש האופציה וכן שיעור התמלוגים שישולמו
לסלקיור במקרה של מכירות של המוצרים נשוא הרישיון ומשך הזמן בו תחול חובת תשלומי התמלוגים.
במסגרת הסכם האופציה לטבע הוסכם עוד ,כי במקרה בו טבע תבחר לממש את האופציה לקבלת
הרישיונות כאמור ,הרי שמאותה נקודה וא ילך תישא טבע בעלויות המחקר והפיתוח של נשוא הרישיון.
יצוין ,כי הענקת הרישיונות כאמור כפופה לאישור המדען הראשי וכי העברת חומרים מסויימים נשוא
הרישינות לידי טבע כפופה לאישור משרד הבריאות .עוד יצוין שגם  ESIוגם הדסית אישרו בכתב את
הסכמתם להסכם האופציה לטבע ולהענקת רישיונות המשנה על פיו ,וכי הסכם רישיון הדסית 2010
(כהגדרתו להלן) מכיל תנאים מיוחדים החלים על רישיון משנה זה ,במידה ורישיון טבע ימומש .נכון
לתאריך הדוחות הכספיים ,אין כל וודאות כי אופציה זו תמומש בעתיד הנראה לעין.
ב 7 -לאוקטובר  ,2010במסגרת סבב  ,2010נחתם הסכם חדש בין החברה והדסית שהחליף את הסכם
רישיון הדסית ( 2009להלן " -הסכם רישיון הדסית  .)"2010הסכם רישיון הדסית  2010הגדיר מחדש את
התנאים העסקיים למתן רישיון הדסית (לרבות תמלוגים ,תשלומי אבני דרך ,נשיאה בהוצאות וכו') .כמו כן,
בהסכם רישיון הדסית  ,2010נקבעו התנאים המיוחדים למתן רישיון משנה לטבע.
כתוצאה מסבב ההשקעה ירדה החברה בשיעור החזקתה בסלקיור מ  38.05%ל  ,26.28%והוכר ברווח
הון בסך  1,563אלפי ש"ח.

36

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 7

השקעה בחברות מוחזקות (המשך)
7.2

מידע על החברות הכלולות( :המשך)
 7.2.3פרוטאב בע"מ (להלן " -פרוטאב")
בדוחות הכספיים של החברה מוצגת ההשקעה של החברה בפרוטאב ליום  31בדצמבר  2010כדלקמן :
אלפי ש"ח
חלק החברה בהון העצמי של פרוטאב
יתרת עודף עלות רכישה
חלק החברה בהפסדי פרוטאב
סך הכל

11,571
9,449
()9,617
11,403

פרוטאב הינה חברה פרטית שהתאגדה בחודש אוגוסט  2005בישראל בבעלות מלאה של הדסית.
פרוטאב מפתחת תרופות בגישה טיפולית חדשנית לטיפול בדלקת פרקים שגרונית ( Arthritis
 )Rheumatoidומחלות אוטו  -אימוניות נוספות כולל סוכרת סוג  .1הפיתוח מתבסס על תגליות של פרופ'
יעקב נפרסטק מבית החולים הדסה עין  -כרם.
לפרוטאב רישיון בלעדי לשימוש בפטנטים ובבקשת פטנטים על פפטידים לטיפול במחלות אוטואימוניות.
רישיון בלעדי זה כולל שני פטנטים שהתקבלו בארה"ב ובאוסטרליה וחמש בקשות פטנטים בארה"ב,
אירופה ,קנדה ,יפן וישראל.
ביום  11בספטמבר  2007נחתם הסכם בין פרוטאב לבין החברה אחרת לביצוע מחקר לצורך ביצוע
האנשה (שינוי כימי שנועד להתאים את הנוגדן לשימוש בבני אדם) של נוגדן המפותח על ידי פרוטאב.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2008בוצעו בהצלחה ניסויים המוודאים כי הנוגדן הכימרי אכן משמר
את תכונות הנוגדן המקורי שנבדק ,הן מבחינת יעילות הטיפול בדלקת מפרקים (שנבחנה במודל חיות) והן
מבחינת השפעתו על הפרשת חומרים אנטי-דלקתיים וקישורו לחלבון המטרה ( .)peptide 6הצלחת
הניסויים בנוגדן הכימרי היוותה בסיס להמשך ביצוע תהליך ההאנשה לקראת פיתוחו של נוגדן שעבר
תהליך האנשה מלא.
במהלך הרבעון השני של שנת  ,2008ובעקבות הצלחת השלב הראשון בתהליך ,הוחלט להמשיך בתהליך
ההאנשה של הנוגדן בהתאם להסכם הנ"ל עם חברת אנטיטופ הבריטית .במהלך הרבעון השלישי של שנת
 ,2008הושלם בהצלחה השלב הסופי בתהליך ההאנשה.
במהלך שנת  ,2007פרוטאב התקשרה עם צד קשור בשני הסכמים :הסכם שרות (ביצוע מחקר ופיתוח
במוצר המוביל של פרוטאב לרבות ניסויים נוספים בחיות והכנות לניסוי קליני) והסכם ייעוץ מול פרופ' יעקב
נפרסטק .באוגוסט  2008הוארכו שני החוזים עד לסוף מאי .2009
ביום  12באפריל  2010התקשרה פרוטאב בהסכם להנפקת מניות למשקיעים חדשים ,קרן פונטיפקס
וחברת כלל ביו-טכנולוגיה ,וקיימים ,החברה ,ולהמרת הלוואות המירות למניות וכל זאת בכפוף להשלמת
תנאים מתלים שנקבעו בין הצדדים .לאחר קיום התנאים המתלים בוצעה ההנפקה כדלהלן -
המשקיעים התחייבו להזרים לפרוטאב  4מיליוני דולר 2 ,מיליוני דולר מיד לאחר התקיימות התנאים
המתלים ו 2-מיליוני דולר  6חודשים לאחר תאריך זה .בתמורה ,תקצה פרוטאב למשקיעים 111,111
מניות מועדפות  0.01 Aש"ח ע.נ .כל אחת ,בהתאם ליחס ההשקעה של כל משקיע מהתמורה.
כמו כן ,יינתנו למשקיעים  88,888אופציות לרכישת מניות מועדפות  ,Aהניתנות למימוש למשך  3שנים או
עד לקיומם של תנאים מסוימים ,כמוקדם ,בתוספת מימוש של  45דולר לאופציה.למשקיעים החדשים יוקצו
בנוסף  12,858אופציות למניות רגילות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת ,בתוספת מימוש של  0.01ש"ח לאופציה.
פרוטאב תמיר את כל הלוואותיה ההמירות שקיבלה מהחברה ,בסך  7,091אלפי ש"ח ,הכוללות ריבית
צבורה בגין ההלוואות ,בהתאם לשער החליפין של הדולר ליום ההסכם ,ל 64,743-מניות מועדפות A
 0.01ש"ח ע.נ .כל אחת.
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 7.2.3פרוטאב בע"מ (להלן " -פרוטאב") (המשך)
במסגרת ההסכם נערך עדכון של תקנון פרוטאב .בעדכון נקבע ,בין היתר ,כי לצורך פעולות מסויימות,
המנויות בתקנון ,נדרשת הסכמת כל בעלי המניות המועדפות  Aהמחזיקים מעל  7.5%מהון המניות של
פרוטאב ,לאחר הנפקת המניות ולאחר תשלום כל חובותיהם לפרוטאב בהתאם להסכם.
נכון לתאריך המאזן ,התקיימו התנאים המתלים ,הוקצו המניות והאופציות והומרו ההלוואות ההמירות
למניות פרוטאב ,בכפוף להסכם ההנפקה.
כתוצאה מהעסקה כאמור ,איבדה החברה את שליטתה בפרוטאב ושיעור האחזקה שלה דולל מ 100%-ל-
 69.79%משוקלל ,המורכב מהחזקה בהון מניות חברה של  52.6%והחזקה במניות רגילות של .100%
כמו -כן במועד אובדן השליטה הכירה החברה בהשקעה בפרוטאב לפי שוויה ההוגן וכתוצאה מכך נוצר לה
רווח הון משערוך ההשקעה בפרוטאב בסכום של  13,172אלפי ש"ח .בנוסף נוצר לחברה עודפי עלות
בסכום של  9,604אלפי ש"ח ,כאשר סכום של  6,374אלפי ש"ח מיוחס למוניטין וסכום של  3,230אלפי
ש"ח מיוחס לידע המופחת לתקופה של  15שנה.
( CONJUGATE LTD. 7.2.4להלן " :קונג'וגייט")
ביום  17במרס  2008אישרו ועדת הביקורת של החברה ולאחר מכן דירקטוריון החברה השקעה בהון
המניות של חברת קונג'וגייט .קונג'וגייט היא חברת הזנק בתחום הביו-טכנולוגיה ומפתחת פלטפורמה
טכנולוגית שמטרתה היא נטרול תופעות לוואי שליליות המופיעות בצמוד לשימוש בתרופות שכבר קיבלו
אישור לשיווק ואשר משווקות לציבור .המוצר המוביל של קונג'וגייט צפוי להכנס לניסוי קליני ()PHASE 1
במהלך שנת .2008
בהלך חודש ינואר  ,2011החליטה מועצת המנהלים של קונג'וגייט על הפסקת פעילות החברה ,בשל
בעיות טכנולוגיות בפיתוח מוצריה וכן בשל העדר היכולת לייצר את המוצר בקנה מידה תעשייתי.
נכון לתאריך הדוח ,שווי ההשקעה של החברה בחברת קונג'וגייט עמד על אפס.
בדוחותיה הכספיים של החברה מוצגת ההשקעה בקונג'וגייט ליום  31בדצמבר  2010כדלקמן:
אלפי ש"ח
3,077
()3,077
-

עלות
חלק החברה בהפסדי קונג'וגייט
סך הכל

 7.2.5טי קי סיגנל בע"מ( .להלן " -טי.קי .סיגנל")
ביום  5ביולי  2009החליטה מועצת המנהלים של חברת טי .קי סיגנל על הפסקת פעילותה ועל תחילת
נקיטה בהליכי פירוק ,וככל שניתן פירוק מרצון.
החלטת מועצת המנהלים התקבלה לאחר שמועצת המנהלים של טי.קיי סיגנל מצאה ,כי בפרט לאור
מצבה הכספי של טי.קיי סיגנל אין לה עוד היתכנות כלכלית  -מסחרית.
בעקבות מהלך האמור ולפי הסכם הרישיון ,טי.קיי סיגנל פועלת להחזרת הקניין הרוחני המקורי כולל הידע
שנצבר במהלך התקופה אצל טי .קיי סיגנל לידי בית החולים הדסה והאוניברסיטה העברית באמצעות
חברות מסחור הידע שלהן ,הדסית ויישום.
להערכת הנהלת החברה ,לסגירתה של טי .קיי סיגנל אין השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של
החברה.
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נכסים פיננסיים זמינים למכירה
בחודש ינואר  2007רכשה החברה בהנפקה לציבור מניות ואופציות של ביוליין אר .אקס בע"מ (להלן " -ביוליין") בתמורה
ל 2,274 -אלפי ש"ח.
במהלך שנת  2009מכרה החברה את כל האופציות של חברת ביו ליין שברשותה בתמורה ל  106אלפי ש"ח.
ליום  31בדצמבר  ,2010שווי אחזקותיה של החברה במניות ביוליין בהתאם לשוויה ההוגן של המניה בבורסה הינו כ-
 991אלפי ש"ח (בשנת  1,133 : 2009אלפי ש"ח).
החברה מודדת את ההשקעה לפי שווי הוגן והפרשים בין הערך בספרים לשוויה ההוגן נזקפים לקרן בהון .בשנת 2010
החברה זקפה לקרן ההון  142אלפי ש"ח (בשנת  875 - 2009אלפי ש"ח).

ביאור - 9

רכוש קבוע ,נטו
ההרכב:
השתתפות
מדען
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר
אלפי ש"ח

מכונות
וציוד
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

מחשבים
אלפי ש"ח

3,530
218
()702
3,046

עלות
ליום  1בינואר 2010
רכישות
יציאה מאיחוד
עלות ליום  31בדצמבר 2010

2,420
40
2,460

1,013
163
()682
494

98
15
()20
93

()1
()1

591
2,939
3,530

עלות
ליום  1בינואר 2009
רכישות
עלות ליום  31בדצמבר 2009

2,420
2,420

513
500
1,013

79
19
98

()1
()1

פחת שנצבר
ליום  1בינואר 2010
הוצאות פחת
יציאה מאיחוד
פחת שנצבר ליום  31בדצמבר 2010

618
618

342
141
()42
441

66
18
()16
68

()1
()1

407
777
()58
1,126

פחת שנצבר
ליום  1בינואר 2009
הוצאות פחת
פחת שנצבר ליום  31בדצמבר 2009

-

169
173
342

44
22
66

()1
()1

212
195
407

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2010

1,842

53

25

-

1,920

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2009

2,420

671

32

-

3,123

39

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 10

נכסים בלתי מוחשיים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
3,077
()700
2,377

עלות ()2( )1
בניכוי  -פחת נצבר
סך הכל

2,520
()407
2,113

()1

בשנת  2006נוצר בדוחות המאוחדים עודף עלות רכישה המיוחס לרישיון שימוש בפטנט (ראה ביאור  7.1.1בגין
ורטו).

()2

בשנת  2009חתמה חברת כאהר על הסכם לקבלת רישיון לשימוש רוחני המשלים את הקניין הרוחני הקיים
אצלה ,תמורת קבלת ההסכם הוקצו לבעלי הקניין הרוחני כ 4.9%-מהון המניות של כאהר .כתוצאה מהקצאה זו
הוכר נכס בלתי מוחשי בסך  1,850אלפי ש"ח המופחת על פני  10שנים.
בשנת  2010נשאה החברה בעלויות נוספות בגין הרישיון ,במסגרת הסכם קבלת הרשיון ,בסך  150אלף דולר.

ביאור - 11

ספקים ונותני שרותים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
148
1,258
209
1,615

חשבונות פתוחים
הוצאות לשלם
המחאות לפרעון
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ביאור - 12

זכאים ויתרות זכות
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
660
454
109
507
1,730

עובדים ומוסדות בגין שכר
צדדים קשורים
מקדמות מהמדען הראשי
חלויות שוטפות של התחייבות לזמן ארוך

655
19
)*( 467
1,141

(*) סווג מחדש

ביאור - 13

הלוואות מבעלי מניות חיצוניים בחברות מאוחדות ,נטו
ביום  10ביוני  2007נחתם בין בעלי מניות חיצונית לבין ורטו הסכם למתן הלוואה ניתנת המרה למניות ורטו על סך של
 70,000דולר ארה"ב .ההלוואה הועמדה על ידי בעלי המניות החיצונית כדי לשמש את ורטו לצורך השלמת שלב הגיוס
בניסוי הקליני.
סוכם ,כי ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור של  ,LIBOR + 3%והיא תיפרע ,אלא אם תומר למניות ורטו ,ב31 -
בדצמבר  .2010במידה וורטו תציע ניירות ערך בהצעה שסכומה הכולל יעמוד על לפחות  500,000דולר ,בעלי המניות
החיצוניים יהיו רשאים להמיר את ההלוואה (בתוספת הריבית הצבורה) למניות ורטו ,וזאת תוך שיעור הנחה של 20%
מערך המניות באותה הקצאה .במידה ולא תבוצע השקעה בהון ורטו עד ליום  31בדצמבר  ,2010בעלי המניות החיצוניים
יהיו רשאים עד ליום  31בדצמבר  2010ליתן לורטו הודעה על המרת ההלוואה למניות ורטו ,וזאת לפי שווי חברה לורטו
של  500,000דולר (לפני הכסף) .ביום  30בדצמבר  2010נחתם הסכם להארכת פרעון ההלוואה עד ליום  31בדצמבר
.2011

ביאור - 14

כתבי אופציה
בחודש ינואר  ,2006הנפיקה החברה מניות וכתבי אופציה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב .על פי התשקיף
הוצעו לציבור  5,000,000מניות רגילות 2,300,000 ,כתבי אופציה (סדרה  )1ו 1,300,000 -כתבי אופציה (סדרה .)2
בהתאם לתשקיף ,כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת  0.01ש"ח ערך נקוב של החברה בכל יום
מס חר החל ממועד רישומם של כתבי האופציות למסחר בבורסה ועד ליום  3בינואר ( 2010כולל) וזאת כנגד תשלום
במזומן .במידה והמימוש בוצע עד ליום  3ביולי  ,2007מחיר המימוש יעמוד על סך של  6.4ש"ח ,צמוד למדד ,ובמידה
והמימוש יעשה החל מיום  4ביולי  2007ועד ליום  3בינואר ( 2010כולל) ,יעמוד מחיר המימוש על סך של  9.6ש"ח ,צמוד
למדד .כתב אופציה ,אשר לא ימומש עד ליום  3בינואר ( 2010כולל) ,לא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי והוא יהיה בטל
ומבוטל לאחר התאריך הנ"ל.
התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בכ 32,000 -אלפי ש"ח.
החברה מציגה את כתבי האופציה כהתחייבות פיננסית מוחזקת למסחר .כתבי האופציה פקעו ביום  3בינואר  ,2010ועקב
כך איפסה החברה את ערכם של האופציות כנגד הכנסות מימון.
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ביאור - 15

הון
 15.1ההרכב:
ליום  31בדצמבר
 2010ו2009-
רשום
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת

ליום  31בדצמבר
2009
2010
מונפק ונפרע

100,000,000

87,523,450

78,470,750

מניות רגילות
2010
אלפי מניות

מניות רגילות
2009
אלפי מניות

מניות רגילות
2008
אלפי מניות

19,405
59,066
78,471

19,405
19,405

תנועה בהון המניות:

78,471
8,848
204
87,523

יתרת מניות לתחילת השנה
הנפקת מניות
המרת מניות לאופציות
יתרת מניות לסוף השנה

 15.2ביום  17במרץ  2009נחתם בין החברה לבין הדסית (בעלת השליטה בחברה) ובעל ענין בחברה ואחרים (להלן
ביחד -המשקיעות) ,הסכם לפיו התחייבו המשקיעות לרכוש מהחברה ,בהנפקה פרטית 23,631,660 ,מניות
רגילות של החברה בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת ,ובנוסף יוקצו למשקיעות  11,815,830אופציות (לא
סחירות) שתהיינה ניתנות למימוש במשך  3שנים .סך התמורה הכולל הינו כ 18,433 -אלפי ש"ח.
 15.3ביום  30בספטמבר  2009פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א
של ניירות ערך אשר במסגרתה הוצעו לבעלי המניות של החברה ,למחזיקי כתבי אופציה (סדרה  ,)1למחזיקי
כתבי אופציה (סדרה  )2ולמחזיקי כתבי אופציה (לא סחירות המזכות) ,מ 35,465,100 -עד  37,339,500מניות
רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א של החברה ומ 17,732,550 -עד  18,669,750כתבי אופציה (סדרה ( )3להלן :
"ניירות הערך המוצעים").
ניירות הערך המוצעים הוצעו בדרך של זכויות למחזיקי ניירות הערך המזכים ,ב 1,612,050-עד 1,697,250
יחידות זכות ,באו פן שכל יחידת זכות אחת הוקצתה לכל מי שמחזיק ב 10-ניירות ערך מזכים .בהתאם לדוח
ההצעה נקבע כי כל יחידת זכות שתנוצל במחיר של  16.94ש"ח תקנה למחזיק  22מניות רגילות של החברה
בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א ו 11-כתבי אופציה (סדרה  )3של החברה 852,000 .כתבי אופציה (לא סחירות) של
החברה לא מומשו עד למועד הקובע וככאלו לא זיכו את המחזיקים בהן להשתתף בהנפקת הזכויות בהתאם
לאמור בדוח ההצעה (להלן " :האופציות שלא מומשו").
עד למועד האחרון לניצול הזכויות ,שחל ביום  21באוקטובר  ,2009התקבלו בידי החברה הודעות ניצול של
 1,610,626יחידות זכות לרכישת  35,433,776מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א של החברה ו-
 17,716,888כתבי אופציה (סדרה  )3של החברה ,המהוות כ 99.91% -מכלל יחידות הזכות שהוצעו (או
 94.90%מיחידות הזכות שהוצעו בהתחשב באופציות שלא מומשו עד למועד הקובע כאמור לעיל).
תמורת יחידות הזכות שנוצלו התקבל אצל החברה סך כולל של  27,252אלפי ש"ח (ברוטו).
 15.4על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום  31באוגוסט 2009 ,ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת
מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו ,2005-פרסמה החברה ביום  29באוגוסט  ,2010דוח הצעת מדף להנפקה
ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן " -דו"ח ההצעה") החברה הקצתה במסגרת דו"ח
ההצעה  88,477יחידות ,המורכבות מכ 8,848 -אלף מניות ומכ 8,848 -כתבי אופציה (סדרה  )4תמורת 128
ש"ח ליחידה אחת .כתבי האופציה אינם צמודים וניתנים למימוש עד ליום  30באוגוסט  2014בתוספת מימוש לא
צמודה בסך  1.75ש"ח.
סך הכל התמורה נטו שהתקבלה כתוצאה מההנפקה מסתכמת בכ 10,902 -אלפי ש"ח.
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ביאור - 15

הון (המשך)
 15.5אופציות לעובדים:
בישיבת דירקטוריון החברה מיום  21במאי  2007הוחלט לאשר תוכנית להקצאת כתבי אופציה לעובדי הדסית
שרותי מחקר ופיתוח רפואי בע"מ (להלן " -הדסית" או "חברת האם") שמעניקים או אשר יעניקו לחברה שירותי
ניהול בהתאם להסכם הניהול שנחתם בין החברה לבין הדסית ביום  21בדצמבר ( 2005להלן " -הסכם הניהול")
ביום  1באוקטובר  2007הוענקו לששה עובדי הדסית  325אלפי אופציות.
תקופת ה הבשלה של האופציות ושיעור האופציות שיהיו ניתנות למימוש למניות בגין כל הקצאה של אופציות ,יהיו
מורכבות משני רכיבים נבדלים על פי משקולות בגין כל רכיב כדלקמן:
א.

רכיב זמן  75% -מכל הקצאה של אופציות יהיו ניתנות למימוש למניות החברה תוך תקופה של  4שנים
ממועד ההקצאה כדלקמן 25% :מתוך  75%האמורים (דהיינו  - )18.75%בחלוף שנה ממועד הקצאת
האופציות .כל  6חודשים לאחר חלוף השנה הראשונה ועד לתום  4שנים ממועד ההקצאה  12% -נוספים
מתוך ה 75% -האמורים (דהיינו 9.375% ,נוספים כל חציון).

ב.

רכיב ההצלחה של החברה ( 25%נוספים מכל הקצאה של אופציות)  -היה ועד ליום  4בינואר 2011
יעלה הממוצע המשוקלל של מחיר המניה של החברה בבורסה בתקופה של  30ימי מסחר רצופים על
 200%ממחיר המניה של החברה בבורסה בעת אימוץ תכנית זו 25% ,מכל הקצאה יהיו ניתנות למימוש
באופן מיידי .לאחר תאריך המאזן פקעו האופציות בשל אי עמידה בתנאי השוק של מחיר האופציה.

מחיר המימוש הבסיסי של כל כתב אופציה הינו  7.12ש"ח כפוף להתאמות; כגון :במקרה שלחלוקת מניות הטבה;
חלוקת דיבידנד; וכו'.
האופציות בתכנית הוקצו לעובדים בהתאם להוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה במסלול מיסוי רווח הון.
חישוב ההטבה הנזקפת בדוח רווח והפסד השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל נאמד תוך יישום
מודל בלק אנד שולדס לתמחור האופציות .השווי של כתב האופציה הינו  4.06ש"ח לכל "כתב אופציה".
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם:
רכיב
7.12
7.12
 10שנים
37.89%-68.78%
2.6%-3.12%
0%
3.26%
0%

מחיר מניה
מחיר מימוש
אורך חיי תכנית האופציות
טווח סטיית תקן
טווח שיעור ריבית חסרת סיכון
שיעור עזיבת עובדים
מקדם מימוש מוקדם
שיעור דיבידנד צפוי

בשנת  2010נזקפו הוצאות שכר בגין תוכנית האופציות לעובדים בסך  855אלפי ש"ח כנגד קרן הון( .בשנת 2009
  745אלפי ש"ח).בישיבת דירקטוריון החברה מיום  19בפברואר  ,2009הוחלט לאשר תכנית להקצאה פרטית של 480,000
אופציות לא סחירות רשומות על שם ,הניתנות למימוש לעד  480,000מניות רגילות של החברה בנות  0.01ש"ח
ערך נקוב כל אחת לששת הדירקטורים של החברה.
תקופת ההבשלה של האופציות ושיעור האופציות שיהיו ניתנות למימוש למניות בגין כל הקצאה של אופציות הינה
 3שנים (הבשלה בשלוש מנות שוות) מיום  19בפברואר .2009
מחיר המימוש של כתבי האופציה הינו  2ש"ח צמוד למדד בגין חודש יוני .2009
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הון (המשך)
 15.5אופציות לעובדים (המשך)
הערך הכלכלי של כתבי האופציה אשר הוקצו לדירקטורים הינו כ 393 -אלפי ש"ח .שווי זה נאמד תוך יישום מודל
בלק אנד שולס לתמחור האופציות.
השווי של כל כתב אופציה אשר הוקצה לדירקטורים הינו  0.818ש"ח לכל כתב אופציה.
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם:
רכיב
 1.678ש"ח
 2ש"ח
 10שנים
60.57%-59.62%
1.18%-1.49%
5-5.78
0%

מחיר מניה
מחיר מימוש
אורך חיי תכנית האופציות
טווח סטיית התקן
טווח שיעור ריבית חסרת סיכון
משך חיים ממוצע לחישוב (בשנים)
שיעור דיבידנד צפוי

ביום  23בספטמבר  2009אישר דירקטוריון החברה תכנית להקצאה פרטית של  980,000אופציות לא סחירות
למימוש לעד  980,000מניות רגילות של החברה בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א ,ל-שישה עובדי הדסית ובכללם מנכ"ל
החברה.
תקופת ההבשלה של האופציות ושיעור האופציות שיהיו ניתנות למימוש למניות בגין כל הקצאה של אופציות הינה
 3שנים (הבשלה בשלוש מנות שוות) מיום  19בפברואר .2009
מחיר המימוש של כתבי האופציות הינו  2ש"ח צמוד למדד בגין חודש יוני .2009
הערך הכלכלי של כתבי האופציה אשר הוקצו למנהלים הינו כ 802 -אלפי ש"ח .שווי זה נאמד תוך יישום מודל
בלק אנד שולס לתמחור האופציות.
השווי של כל כתב אופציה אשר הוקצה למנהלים הינו  0.818ש"ח לכל כתב אופציה.
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם :
רכיב
מחיר מניה
מחיר מימוש
אורך חיי תוכנית האופציות
טווח סטיית התקן
טווח שיעור ריבית חסרת סיכון
משך חיים ממוצע לחישוב (בשנים)
שיעור דיבידנד צפוי

 1.678ש"ח
 2ש"ח
 10שנים
59.62% - 60.57%
1.18%-1.49%
5-5.78
0%

ביום  26בדצמבר  2010אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של אופציות למנכ"ל החברה .אישור ההקצאה
הותנה בחתימת ובאישור הסכם דמי ניהול חדש בין החברה לבין הדסית .הסכם כאמור נחתם ביום  12בינואר
 .2011ביום  27בפברואר  2011אישרה האסיפה הכללית את הסכם הניהול החדש והוקצו כתבי האופציה
במסלול ההוני בהתאם להוראות סעיף  102ובהתאם להוראות סעיף ( 3ט) לפקודת מס הכנסה.
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הון (המשך)
 15.5אופציות לעובדים( :המשך)
כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  0.01ש"ח ערך נקוב ,כנגד תשלום תוספת
מימוש צמודה למדד בסך של  2ש"ח (כפוף להתאמות) .כתבי האופציה יבשילו במספר מנות על פני  3.5שנים.
כתבי האופציה שיבשילו ניתנים למימוש למשך  7שנים ממועד ההקצאה  10או שנים מיום תחילת התוכנית ,לפי
המאוחר .עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציה שהוקצו כאמור ,בהתבסס על השווי ההוגן במועד הענקתם
נאמדה בסך של כ 281 -אלפי ש"ח.
השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל נאמד תוך יישום המודל הבינומי.
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן -
מחיר מנייה
מחיר מימוש
תנודתיות צפויה (*)
אורך חיי כתבי האופציה (בשנים) (*)
שיעור הריבית חסרת סיכון (**)
(*)

(**)

 1.051ש"ח
 2.00ש"ח צמוד למדד
63.6%
2.5
2.16%

התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות הסטורית במשך  5שנים של מחירי המניה בבורסה לניירות
ערך בתל אביב .אורך חיי כתבי האופציה הממוצע נקבע בהתאם למחקרים סטטיסטיים המצביעים על
מימוש מוקדם בין  2-3שנים בממוצע.
שיעור הריבית חסרת הסיכון נלקח לכל מנה בהתאם לאורך החיים הצפוי של האופציות.

פרטים נוספים באשר לכתבי אופציה שהוענקו לעובדים:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
מספר האופציות באלפים
כתבי אופציה שהוענקו לעובדים אשר:
קיימות במחזור לתחילת התקופה
הוענקו
קיימות במחזור לתום התקופה

1,820
60
1,880

360
1,460
1,820

כמות אופציות הניתנות למימוש

1,055

284

 15.6למניות הרגילות הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה ,הזכות להשתתף בחלוקת רווחים
והזכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.

ביאור - 16

מענקים ממשלתיים
סוג המענק

סכום המענק

מענקי מדען ראשי
מענקי מדען ראשי לקבל

7,469
143
7,612

סך הכל

תנאי המענק הממשלתי
נכון ליום  31בדצמבר  2010החברות המאוחדות בקבוצה קבלו
הלוואות מהמדען בסך כולל של  7,469והכירו במענקי מדען לקבל
בסך  143אלפי ש"ח אלפי ש" ח הצמודים לשער החליפין של הדולר
ונושאים ריבית שנתית של  .Liborההלוואות יוחזרו לפי שיעור
תמלוגים מהמכירות .החברה הכירה בהתחייבות להחזר ההלוואות
לפי שיעור תמלוגים של ,3%-4.5%-שיעור היוון של  35%ובהתאם
לאומדן ההכנסות הצפוי.
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התקשרויות והתחייבויות תלויות
 17.1בין החברה לבין הדסית נחתם בחודש דצמבר  2005הסכם ניהול ,המתייחס להנפקה שהתבצעה בחודש ינואר
 ,2006שבמסגרתו התחייבה הדסית להעניק לחברה שרותי ניהול כוללים ובכלל זה ליווי של חברות המופ
באמצעות מנהלים בעלי ידע וניסיון בתחום הרפואי והביוטכנולוגי.
תקופת ההסכם הנה למשך חמש שנים ממועד השלמת ההצעה לציבור.
בתמורה לשירותי הניהול שתעניק הדסית לחברה ,תהיה הדסית זכאית לתמורה הבאה:
-

תשלום קבוע בשיעור של  2%לכל שנה במשך חמש שנים מהתמורה ברוטו בגין הסכום שיגוייס באמצעות
הנפקת מניות החברה לציבור וכתבי אופציה הנוכחית ומכל סכום אחר שיגויס לחברה בהנפקת הון מניות
(ציבורית או פרטית).

-

מכל סכום שיתקבל אצל החברה כדיבידנד מחברות המופ או מכל מימוש שתבצע החברה בחברות המופ
(לרבות חברות נוספות בהן תבצע החברה השקעות לאחר מועד השלמת ההצעה לציבור)( ,להלן -
תקבולים) תהיה הדסית זכאית לקבלת דמי הצלחה בשיעור של  5%עד  20%מהתקבולים על בסיס כל
תקבול שיתקבל בחברה .תנאי לתשלום דמי ההצלחה הוא כי סך התקבולים גבוה מסך ההפסדים הצבורים
של החברה וסך הסכום העודף ישמש בסיס לחישוב דמי הצלחה.

עוד נקבע בהסכם כי החברה תקצה לעובדי הדסית הבכירים שיעניקו את שירותי הניהול המפורטים בהסכם
אופציות לרכישת מניות בחברה .שיעור האופציות שיוקצו ותנאי האופציות ,יקבעו ע"י דירקטוריון החברה .נקבע כי
שיעור המניות שיוקצו בגין מימוש האופציות לא יעלה על  3%מההון המונפק של החברה לאחר השלמת ההצעה
לציבור .ב 29 -ביולי  2009אושרה תוכנית הקצאה זו לדירקטוריון החברה.
לאחר תאריך המאזן אושר ונחתם הסכם דמי ניהול חדש ,לפרטים נוספים ראה באור .26
 17.2ביום  18בדצמבר  ,2005נחתם הסכם מסגרת בין כאהר לבין תאגיד זר המצוי בבעלות של ממציא זר ושל עיזבון
אדם נוסף .בהתאם להוראות הסכם המסגרת נחתם בתחילת יולי  2006הסכם רישיון בין הממציא הזר לבין
כאהר ,שעל פיו קיבלה כאהר רישיון עולמי בלעדי ( למשך כל התקופה בה הפטנט יעמוד בתוקפו) מהממציא הזר
בפטנט ובבקשת הפטנט המפורט להלן .כמו כן קיבלה כאהר רישון עולמי בלעדי בטכנולוגיה שפותחה בתחום אצל
הדסה .על פי הסכם המסגרת ,שיעור הבעלות בכאהר מתחלק כך שהחברה מחזיקה ב 80%-מהבעלות בכאהר,
והממציא הזר מחזיק ב 20%-מהבעלות בכאהר .בהסכם המסגרת התחייבה החברה להשקיע בכאהר עד ליום 4
בינואר  2008סך של  750אלף דולר .בנוסף ,החברה התחייבה כי עד ליום  4בינואר  2009היא תעשה את מירב
מאמציה לצורך גיוס סכום נוסף לכאהר בסך של כ 2-מיליון דולר ,נכון לתאריך המאזן טרם גויס הסכום האמור.
בהסכם נקבע כי כאהר תשקיע חלק מהסכומים שיעמדו לרשותה בהמשך הפיתוח בהדסה וכן סכום שנתי של
לפחות  75אלף דולר במשך תקופה של  5שנים במחקר ופיתוח בתחום האמור באמצעות הממציא הזר במתקני
אוניברסיטת פנסילבניה .בהסכם המסגרת נקבע ,כי כאהר תשפה את הממציא הזר בגין עלויות שימור והחזקה
של פטנטים וכן הוצאות נוספות שהיו בקשר לאלו (ובכלל זה הוצאות מתן הרישיון) ,בסכום שיגובה בקבלות ושלא
יעלה בכל מקרה על  150אלף דולר.
כן נקבע בהסכם המסגרת ,כי הממציא הזר יהיה רשאי למנות שניים מתוך חמשת הדירקטורים שיכהנו בכאהר.
 17.3ביום  20בדצמבר  2005קיבל דירקטוריון החברה החלטה על רכישת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של
החברה ולדירקטורים של הדסית בקשר עם ביצוע ההנפקה של ניירות הערך של החברה לציבור.
ביום  25בדצמבר  2005קיבלה האסיפה הכללית של החברה החלטה על מתן כתב שיפוי ופטור לדירקטורים של
החברה .בנוסף ,האסיפה הסמיכה את דירקטוריון החברה להעניק כתבי שיפוי ופטור גם לנושאי משרה נוספים
בחברה ולחברי הוועדה המייעצת ,כפי שיימצא לנכון מעת לעת.
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התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)
( 17.3המשך)
הכיסויים העיקריים שנקבעו בפוליסה הם כדלקמן :ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה של החברה נקבע
בגובה של  10מיליון דולר ,לרבות כיסוי לחברה עצמה עם תת הגבלה של  5מיליון דולר .ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה של הדסית ושל הסתדרות מדיצינית הדסה בגובה הכיסוי האמור ,אך מוגבל לתביעות
הקשורות לתשקיף בלבד .הפוליסה נרכשה לשנה ונכנסה לתוקפה ביום  25בדצמבר  ,2010עם תאריך
רטרואקטיבי של  19בספטמבר  - 2005יום הקמת החברה .
פרמיית הביטוח שתשולם היא  12,800דולר לשנה וגובה ההשתתפות העצמית הינה כדלקמן 0 :דולר לנושאי
משרה 15,000 ,דולר לתאגיד אך  50,000דולר בארה"ב או בקנדה ו 35,000 -דולר לתביעות דיני ני"ע .רשימת
האירועים שפורטו בתוספת לכתב השיפוי הם רגילים ובמסגרת המקובל.
 17.4ביום  5בפברואר  2008נחתם הסכם שכירות בין החברה לבין חברה אחרת (להלן" :החברה האחרת") של כ-
 860מ"ר בפארק הביוטכנולוגי שבנייתו הושלמה בחודש אפריל .2009
הסכם השכירות נקבע לתקופה של  5שנים עם אופציה הנתונה לחברה להאריך את ההסכם ב  5 -שנים נוספות
תוך תוספת תשלום לדמי השכירות .בהסכם השכירות נקבע כי החברה תשלם דמי שכירות חודשיים בסך של 64
ש"ח למ"ר .בנוסף תשלם החברה למשך תקופת השכירות ותקופת האופציה סכום של  45ש"ח (צמוד למדד) בגין
עבודות התאמה אשר נעשו על ידי החברה האחרת.
בגין מחויבות לשלם את עלות עבודות ההתאמה גם במשך תקופת האופציה ,רושמת החברה התחייבות בסך 45
ש"ח למ"ר לחודש לכל אורך תקופת השכירות כנגד נכס הכרה בנכס שיפורים במושכר .במהלך שנת  2009הכירה
החברה ברכוש קבוע בסך  2,420בשנת  2010נרשמה התחייבות נוספת כנגד רכוש קבוע בסך של  40אלפי ש"ח.
כמו כן נרשמה התחייבות נוספת כנגד דמי חכירה לקבל על סך  1,321אלפי ש"ח.
חלקי המושכר יושכר ,בשכירות משנה לחלק מחברות הפרויקטים ,בתנאים זהים ,בשינויים המחוייבים ,לאלה בהם
שכרה החברה את המושכר מידי החברה האחרת.
משרדי החברה עברו לפארק הטכנולוגי במהלך חודש יוני  2009וחמש מתוך חברות הפרוטפוליו העתיקו את
פעילותן (משרדים  +מעבדות) לפארק.
לאחר תאריך הדוח שינתה החברה את תנאי ה התקשרות מול אחת מחברות הפורטפוליו בכדי לאפשר את המשך
הישארותה בפארק.

ביאור - 18

עסקאות שאינן במזומן
 18.1באפריל  2010הומרו הלוואות המירות בסך  7,091אלפי ש"ח למניות בחברת פרוטאב (ראה גם ביאור .)7
 18.2במהלך שנת  2010מומשו אופציות בסך  110אלפי  ₪למניות בחברת טרומבוטק (ראה גם ביאור .)7
 18.3במהלך השנים  2009 ,2008ו ,2010 -רשמה הקבוצה תמלוגים לשלם למדען הראשי בגין הכנסות לקבל מהמדען
הראשי בסך של  402אלפי ש"ח 162 ,אלפי ש"ח  ,ו 72 -אלפי ש"ח  ,בהתאמה.
 18.4בגין מחויבות לשלם על עלות עבודות ההתאמה בשנת  2009רשמה הקבוצה נכס רכוש קבוע בסך  2,420אלפי
ש"ח מול הוצאות לשלם לזמן ארוך .ברבעון הראשון של שנת  2010עודכן תעריף עלות עבודות ההתאמה
וכתוצאה מכך רשמה החברה נכס רכוש קבוע נוסף בסך  40אלפי ש"ח מול הוצאות לשלם לזמן ארוך ,ראה ביאור
.17.4
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ביאור - 19

מכשירים פיננסיים
 19.1מדיניות ניהול ההון:
הקבוצה מנהלת את הונה על מנת להבטיח כי ישויות הקבוצה תוכלנה להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" תוך העצמת
התשואה של המחזיקים בהונה העצמי ,וזאת באמצעות שימור יחס הון לחוב מיטבי .בשנת  2010לא חלו שינויים
במדיניות ניהול ההון של הקבוצה.
 19.2עיקרי המדיניות החשבונאית:
פרטים לגבי עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו ,כולל התנאים להכרה ,בסיס המדידה והבסיס לפיו
הוכרו ההכנסות וההוצאות ביחס לכל קבוצה של נכסים פיננסיים ,התחייבויות פיננסיות ומכשירי הון ,מובאים
בביאור .2.14
 19.3קבוצות מכשירים פיננסיים:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים:
מזומנים ושווי מזומנים
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הלוואות וחייבים

8,801
22,642
991
3,127
35,561

16,585
21,067
1,133
1,760
40,545

6,459

6,368

התחייבויות פיננסיות:
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

 19.4מטרות ניהול סיכונים פיננסיים:
מחלקת הכספים של הקבוצה מספקת שירותים לפעילות העסקית ,מאפשרת גישה לשווקים פיננסיים מקומיים
ובינלאומיים ,מפקחת ומנהלת את הסיכונים הפיננסיים הקשורים לפעילויות הקבוצה באמצעות דוחות פנימיים
המנתחים את מידת החשיפה לסיכונים לפי רמתם ועוצמתם .סיכונים אלה כוללים סיכוני שוק (כוללים סיכון
מטבע) ,וסיכון נזילות.
הקבוצה מפחיתה את השפעת הסיכונים הנ"ל על-ידי שימוש במכשירים פיננסיים נגזרים על מנת לגדר את
החשיפות לסיכונים .השימוש במכשירים פיננסיים נגזרים נעשה בהתאם למדיניות הקבוצה שאושרה על-ידי
הדירקטוריון ,אשר קובעת עקרונות כתובים לגבי :ניהול סיכון מטבע ,סיכון שיעור ריבית ,סיכון אשראי ,השימוש
במכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים לא נגזרים וההשקעה של עודף נזילות .הציות למדיניות ולרמות
החשיפה נסקרת על-ידי המבקרים הפנימיים על בסיס מתמשך.
מחלקת ניהול הכספים הכוללת של הקבוצה מדווחת על בסיס רבעוני לוועדת ניהול הסיכונים של הקבוצה ,גוף
בלתי תלוי המפקח על הסיכונים ועל יישום המדיניות שהוטמעה להקטנת החשיפות לסיכון.

48

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 19

מכשירים פיננסיים (המשך)
 19.5סיכון מטבע:
הקבוצה ביצעה מספר עסקאות הנקובות במטבע חוץ .כתוצאה מכך ,נוצרת חשיפה לתנודות בשערי חליפין בעיקר
לדולר ולאירו .סיכון שער החליפין נובע מהוצאות ,נכסים והתחייבויות שהוכרו נקובים במטבע שאינו מטבע
הפעילות והדווח של הקבוצה.
הערכים הפנקסניים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים במטבע חוץ הינם כדלקמן:
התחייבויות
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

דולר

1,762

1,555

1,343

2,845

אירו

-

-

-

3

ליש"ט

-

-

822

914

סה"כ

1,762

1,555

2,165

3,762

הקבוצה חשופה בעיקר למטבע הדולר.
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מכשירים פיננסיים (המשך)
 19.5סיכון מטבע( :המשך)
ניתוח רגישות של מטבע חוץ
הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לירידה של  5%בשער החליפין הרלוונטי 5% .הוא שיעור הרגישות אשר
נעשה בו שימוש בדיווח לאנשי המפתח הניהוליים וכן מדד זה מייצג את הערכות ההנהלה לגבי השינוי האפשרי
הסביר בשערי החליפין .ניתוח הרגישות כולל יתרות קיימות של פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ ומתאים את
התרגום שלהם בתום התקופה לשינוי בשיעור של  5%בשיעורי מטבע חוץ.
השפעה של ירידה ב 5%-במטבע הש"ח מול המטבעות האחרים:
השפעת מטבע דולר
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
()21

רווח (הפסד)

65

 19.6חשיפה למחיר מכשירים הוניים של ישויות אחרות:
הקבוצה חשופה לסיכוני מחיר מניות הנובע מהשקעות בחברות אחרות ,המטופלות כנכסים פיננסיים זמינים
למכירה (ראה ביאור  .)2.14השקעות אלה מוחזקות למטרות אסטרטגיות .הקבוצה לא סוחרת באופן פעיל
בהשקעות אלו.
הערך הפנקסני של ההשקעות החשופות לסיכון מחיר מניות הינו  991אלפי ש"ח .למידע נוסף ראה באור .7
ניתוח רגישות של מחיר המניות
ניתוח הרגישות להלן נקבע בהתבסס על החשיפה לסיכוני מחיר מניות במועד הדיווח.
אם מחירי המניות המוחזקות היו גבוהים/נמוכים ב 5%-ההשפעה לאחר/לפני מס הייתה כדלקמן:
קרנות הון אחרות היו גדלות/קטנות ב 50-אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  57 - 2009( 2010אלפי ש"ח) כתוצאה
משינויים בשווי ההוגן של מניות זמינות למכירה.
רגישות הקבוצה למחירי המניות לא השתנתה מהותית מהשנה הקודמת.
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מכשירים פיננסיים (המשך)
 19.7ניתוח מכשירים פיננסיים לפי בסיסי הצמדה וסוגי מטבע:
ליום  31בדצמבר 2010
במטבע
חוץ או
בשקל חדש בשקל חדש
בהצמדה
לא צמוד
צמוד מדד
אליו
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
מזומנים ושווי
מזומנים
חייבים בעלות ו/או
בעלות מופחתת
מוחזקים למסחר
נכסים פיננסיים
זמינים למכירה
הנמדדים בשווי
הוגן
מכשירים פיננסים
בשווי הוגן

התחייבויות
פיננסיות:
התחייבויות
פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת

ליום  31בדצמבר 2009
במטבע
חוץ או
בשקל חדש בשקל חדש
בהצמדה
לא צמוד
צמוד מדד
אליו
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

304

-

8,497

3,762

-

12,823

822

1,360
333

1,767
20,448

-

)*( 1,321
467

1,760
20,600

-

-

991

-

-

1,133

1,039
2,165

1,693

31,703

3,762

1,788

36,316

1,762

3,848

2,079

)*(1,555

)*( 3,916

2,452

(*) סווג מחדש
 19.8מכשירים פיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן:
לצורך מדידת שווים ההוגן של מכשיריה הפיננסיים ,מסווגת הקבוצה את מכשיריה הפיננסיים ,הנמדדים בדוח על
המצב הכספי על פי שווים ההוגן ,למדרג הכולל את שלוש הרמות שלהלן -
רמה :1
רמה :2
רמה :3

מחירים מצוטטים (לא מותאמים) בשווקים פעילים לנכסים והתחייבויות פיננסיים זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  ,1אשר נצפים ,בצורה ישירה (קרי ,מחירים) או
עקיפה (נתונים הנגזרים ממחירים) ,לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיים.
נתונים לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

סיווג המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש
משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של המכשיר בכללותו.
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מכשירים פיננסיים (המשך)
 19.8מכשירים פיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן( :המשך)
להלן פירוט של מכשיריה הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן ,על פי רמות:
נכסים פיננסיים בשווי הוגן:
רמה 1
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
אופציות של חברות כלולות
השקעה בבטוחות סחירות
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
סה"כ

20,781
991
21,772

ליום  31בדצמבר 2010
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
-

1,039
1,039

סה"כ
אלפי ש"ח
1,039
20,781
991
22,811

ערכם בספרים של מכשירים פיננסיים שאינם מוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן זהה בקירוב לשווים ההוגן.
 19.9ניהול סיכון נזילות:
האחריות הסופית לניהול סיכון נזילות חלה על הדירקטוריון ,אשר קבע תוכנית עבודה מתאימה לניהול סיכון נזילות
ביחס לדרישות ההנהלה לגבי מימון ונזילות בטווח הקצר ,בטווח הבינוני ובטווח הארוך .הקבוצה מנהלת את סיכון
הנזילות על-ידי שמירה על קרנות מתאימות ,אמצעים בנקאיים ואמצעי הלוואה ,על-ידי פיקוח מתמשך על תזרימי
המזומנים בפועל ואלו הצפויים והתאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסים.
בנוסף ,הקבוצה חשופ ה לסיכון ריבית מכיוון שהחברות בקבוצה לוות ומלוות בשיעור ריבית משתנים.
פעולות גידור מוערכות באופן שוטף על מנת להתאמן לתחזיות בדבר שיעור הריבית והסיכון המוגדר הרצוי.
הבטחת אסטרטגית גידור אופטימלית נעשית ע"י תמהול הלוואות הקבוצה.
טבלאות סיכון ריבית ונזילות:
19.9.1

התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של הקבוצה בגין התחייבויות
פיננסיות ,אשר אינן מהוות מכשיר פיננסי נגזר .הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים
הבלתי מהוונים של ה התחייבויות הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו הקבוצה עשויה
להידרש לפרוע אותן .הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן.
שיעור ריבית
אפקטיבית
סה"כ
 1-5שנים
עד שנה
ממוצע
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
%
2010
5,524
3,341
2,183
שאינן נושאות ריבית
266
266
Libor+3%
מכשירים נושאי ריבית משתנה
964
964
Libor
מכשירים נושאי ריבית משתנה
6,754
4,305
2,449
2009
6,684
3,449
3,235
שאינן נושאות ריבית
278
278
Libor+3%
מכשירים נושאי ריבית משתנה
1,275
1,275
Libor
מכשירים נושאי ריבית משתנה
8,237
4,724
3,513
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מכשירים פיננסיים (המשך)
 19.9ניהול סיכון נזילות( :המשך)
19.9.2

נכסים פיננסיים שאינם מהווים נכסים פיננסיים נגזרים
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפדיון הצפויים של הקבוצה בגין נכסים פיננסיים שאינם נגזרים.
הטבלאות נערכו בהתבסס על מועדי הפדיון החזויים הבלתי מהוונים של הנכסים הפיננסים כולל ריבית
שתצמח מנכסים אלו ,פרט למקרים בהם הקבוצה צופה כי תזרים המזומנים יתרחש בתקופה שונה.
הטבלאות הוכנו בהתבסס על תשלומי/תקבולי המזומנים לגבי מכשירים נגזרים המסולקים על בסיס
נטו ותקבולי /תשלומי המזומנים ברוטו הבלתי מהוונים לגבי נגזרים אלו הדורשים סילוק נטו .כאשר
הסכום לתשלום או לתקבול אינו קבוע ,הסכום שניתן לגביו גילוי נקבע בהתייחס לשיעורי הריבית
החזויים כפי שמתוארים על-ידי עקומת תשואות הריבית הקיימת בתום תקופת הדיווח.
עד שנה
אלפי ש"ח
2010
נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר
מלוות ממשלתיים ואגרות חוב אחרות

20,781

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הנמדדים בשווי
הוגן
מניות

 1-5שנים
אלפי ש"ח

-

סה"כ
אלפי ש"ח

20,781

991

-

991

1,385

1,124

2,509

23,157

1,124

24,281

לקוחות וחייבים

2009
נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר
מלוות ממשלתיים ואגרות חוב אחרות

21,067

-

21,067

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הנמדדים בשווי
הוגן
מניות

1,133

-

1,133

לקוחות וחייבים
הכנסות לקבל
אחרים

1,140
1,077

1,164

1,140
2,241

24,417

1,164

25,581

53

אייץ' בי אל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 20

הוצאות מחקר ופיתוח
ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
3,144
3,552
534
613
429
177
8,449
()2,430
6,019

שכר ונלוות
יועצים וקבלני משנה
חומרים
הוצאות רישום פטנטים
פחת והפחתות
אחרות
מענקי מדען

2,378
)*( 3,786
)*( 1,120
651
)*( 356
)*( 365
8,656
()*( )2,752
5,904

2,307
3,375
)*( 1,401
)*( 401
)*( 210
)*( 1,628
9,322
()2,149
7,173

(*) סווג מחדש.

ביאור - 21

הוצאות הנהלה וכלליות
ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,797
2,211
472
1,422
642
681
7,225

שירותים מקצועיים
דמי ניהול
אחזקת משרד
שכר ונלוות
פחת
אחרות

ביאור - 22

1,561
1,789
992
1,317
41
195
5,895

1,061
1,114
559
1,355
21
78
4,188

הכנסות (הוצאות) אחרות
ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
רווח משערוך השקעה כתוצאה מיציאה מאיחוד
רווח מירידה בשיעור אחזקה בחברות מוחזקות ,נטו
הפרשה לירידת ערך בגין השקעה בחברות מוחזקות ואחרות
הכנסות אחרות
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13,172
1,561
()20
214
14,927

1,901
()342
1,559

43
()1,375
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ביאור - 23

הכנסות מימון
ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הכנסה מריבית פקדונות בנקים זמן קצר
הכנסה מריבית על ניירות ערך
הכנסות ריבית בגין איגרות חוב ניתנות להמרה
שינוי בשווי הוגן של התחייבות פיננסית
שיערוך ניירות ערך
פדיון ניירות ערך
אחרות

ביאור - 24

136
376
165
69
30
776

92
113
627
832

553
25
4,447
1,474
848
7,347

הוצאות מימון
ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תשלומי ריבית ועמלות לבנקים
הוצאות ריבית בגין אגרות חוב
שערוך ניירות ערך
הפרשי שער
שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים
הוצאות ריבית והצמדה על התחייבויות זמן ארוך

ביאור - 25

24
67
120
532
109
852

38
7
277
322

493
2,988
774
4,255

מסים על הכנסה
 25.1ביום  26בפברואר  2008עבר בכנסת בקריאה שלישית ,חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס'
( )20הגבלת תקופת התחולה) ,התשס"ח( 2008-להלן " -התיקון") ,לפיו תחולתו של חוק התיאומים בשל
אינפלציה תסתיים בשנת המס  ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות המעבר
שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס.
בהתאם לתיקון ,בשנת המס  2008ואילך ,לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי.
כמו-כן ,תופ סק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס ,באופן
שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס  ,2007והצמדתם למדד תיפסק ממועד זה ואילך.
 25.2ביום  23ביולי  2009פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו-
 ,)2010התשס"ט( 2009-להלן " -חוק ההסדרים") .על פי חוק ההסדרים ,יופחתו שיעורי המס בגובה  26%ו-
 25%המושתים על חברות בשנים  2009ו ,2010-בהתאמה ,באופן הדרגתי החל משנת המס  2011לגביה נקבע
מס חברות בשיעור  24%ועד לשנת המס  2016לגביה נקבע מס חברות בשיעור של .18%
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ביאור - 25

מסים על הכנסה (המשך)
 25.3לחברה ולחברות מוחזקות על ידה טרם הוצאו שומות מס סופיות.
 25.4נכון ליום  31בדצמבר  ,2010לחברה נצברה יתרת הפסד לצורכי מס להעברה לשנים הבאות בסך של כ14,173-
אלפי ש"ח ,כמו כן ,נכון לאותו יום ,לחברות מאוחדות יתרת הפסד נצבר לצורכי מס להעברה לשנים הבאות בסך
של כ 24,191-אלפי ש"ח.
 25.5החברה איננה צופה הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין .לפיכך ,לא זקפה חברה מסים נדחים בגין הפסדים
להעברה לצרכי מס ובגין הפרשים זמניים של נכסים והתחייבויות בין בסיס המס לערכם בספרים.

ביאור - 26

הפסד למניה
חישוב ההפסד למניה וההפסד המדולל למניה המוקצה לבעלי המניות הרגילות מבוסס על הנתונים הבאים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
ההפסד ששימש לצורך רווח בסיסי ומדולל למניה

7,414

14,998

15,679

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות

81,539

39,626

19,405

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר
בתוספת הנפקת מניות
בתוספת אופציות שמומשו למניות
ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו לצורך חישוב בסיס
למניה

78,471
2,933
135

19,405
20,221
-

19,405
-

81,539

39,626

19,405

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
הממוצע המשוקלל של ניירות הערך שלא נכללו בחישוב הרווח המדולל
למניה מאחר והשפעתם הייתה אנטי מדללת

אופציות

56

2010
אלפי ש"ח

2009
אלפי ש"ח

2008
אלפי ש"ח

2,572

1,090
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ביאור - 27

בעלי עניין וצדדים קשורים
 27.1בעלת המניות העיקרית של החברה הינה הדסית שירותי מחקר רפואי ופיתוח בע"מ.
 27.2יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
במסגרת הנכסים השוטפים
חייבים ויתרות חובה
ללא הצמדה

897

137

בהצמדה למדד

236

)*( 157

במסגרת נכסים לא שוטפים
דמי שכירות לקבל
בהצמדה למדד

1,124

במסגרת התחייבויות שוטפות
זכאים ויתרות זכות
ללא הצמדה

454

במסגרת התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מבעלי מניות חיצוניים בחברות מאוחדות ,נטו
במטבע חוץ או צמודות אליו

266

)*( 1,164

19

280

(*) סווג מחדש
 27.3עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הוצאות מחקר ופיתוח

1,471

2,869

1,824

הוצאות הנהלה וכלליות

2,882

3,355

1,238

הוצאות מימון

521

277

774

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
דמי ניהול לבעלי עניין שאינם מועסקים בחברה*

2,211

1,789

1,114

מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

1

1

1

גמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה

455

307

124

מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

1

1

1

*ראה באור  17בדבר הסכם דמי הניהול הישן ובאור  28בדבר חידוש הסכם דמי הניהול.
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ביאור - 28

אירועים לאחר תאריך המאזן
התקשרות נמשכת בתמורה שונה
ביום  12בינואר  2011אישרה החברה וחתמה על הסכם ניהול חדש עם הדסית שירותי מחקר רפואי ופיתוח בע"מ (להלן
 "הדסית") לתקופה של  4שנים החל מ 1 -בינואר  .2011החברה רשאית לבטל את ההסכם לאחר פרק זמן של שנה אושנתיים או שלוש שנים ממועד תחולתו ולהדסית לא יהיו כל טענות או תביעות כנגד החברה .בהסכם נקבע כי הדסית
תעניק לחברה באמצעות עובדיה ויועציה שירותי ניהול שוטפים בקשר עם פעילות החברה ועסקיה בתחום ,בתאום
ובפיקוח של הנהלת ודירקטוריון החברה .בתמורה למתן שירותי הניהול תשלם החברה להדסית  620אלפי ש"ח לשנה וכן
תישא החברה במלוא עלות שכרו של מנכ"ל החברה שמועסק על ידי הדסית.
ביום  27בפברואר  2011אישרה האסיפה הכללית את הסכם הניהול החדש.
להלן השפעת שינוי התנאים אילו תנאי הסכם דמי הניהול החדש עם הדסית היה חל בשנה הנוכחית ובתקופות קודמות.
 28.1השפעה בדוח על ההפסד הכולל לשנה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הפסד לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם כפי שדווח לפי
הסכם קודם

7,556

14,123

15,679

דמי ניהול לפי הסכם קודם
דמי ניהול לפי הסכם חדש

2,211
()1,400
811

1,789
()1,400
389

1,114
()1,400
()286

הוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם קודם
הוצאות הנהלה וכלליות לפי הסכם חדש

7,225
()6,414
811

5,895
()5,506
389

4,188
()4,474
()286

הפסד לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם פרופורמה

6,745

13,734

15,393

 28.2השפעה על ההפסד למניה (בש"ח)
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
()0.09
0.01
()0.08

הפסד למניה בסיסי כפי שדווח
השפעת פרופורמה
הפסד למניה בסיסי פרופורמה

()0.38
0.01
()0.37

 28.3השפעה על יתרת העודפים
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
()61,231
914
()60,317

יתרת עודפים כפי שדווח
השפעת פרופורמה
יתרת עודפים פרופורמה
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ביאור - 29

סיווג מחדש
הקבוצה סיווגה מחדש סכומים כמפורט להלן בנתוני ההשוואה ליום  31בדצמבר  ,2009הסיווג מחדש נובע מהתאמת
נתוני ההשוואה לאופן הצגתן של עסקאות מסוימות בדוחות הקבוצה ליום  31בדצמבר  .2010הסיווג מחדש אינו משפיע
על נתוני ההשוואה בדוח על המצב הכספי לתקופות שקדמו לשנת  .2009לאור זאת ,לא הוצגה השפעת הסיווג מחדש
בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר .2009
ליום  31בדצמבר 2009
כפי שמסווג
בדוחות
כפי שסווג
אלה
השינוי
בעבר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
חייבים ויתרות חובה

2,060

157

2,217

דמי שכירות לקבל

-

1,164

1,164

זכאים ויתרות זכות

674

467

1,141

הוצאות לשלם

2,595

854

3,449
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אייץ’.בי.אל - .הדסית ביו החזקות בע"מ

דוחות כספיים נפרדים
ליום  53בדצמבר 4232

תוכן העניינים

עמוד

דוח רואי החשבון המבקרים

1

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

2

דוחות מאוחדים על הרווח (ההפסד) הכולל

3

דוחות על תזרימי המזומנים

4-5

ביאורים לדוחות הכספיים הנפרדים

6-15

לכבוד,
בעלי המניות של
אייץ’.בי.אל - .הדסית ביו החזקות בע"מ
ירושלים

א.נ,.

הנדון< דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה ;ג'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל3;92-

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל 1970-של חברת
אייץ'.בי.אל - .הדסית ביו החזקות בע"מ (להלן  -החברה) לימים  31בדצמבר  2010ו 2009 -ולכל אחת משלוש השנים
שהאחרונה שבהם הסתיימה ביום  31בדצמבר  .2010המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.
אחריותינו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתינו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים לימים  31בדצמבר  2010ו –  2009של חברה בת שאוחדה אשר נכסיה הכלולים באיחוד
מהווים כ 1.3%-וכ 4.7% -בהתאמה ואשר תוצאותיה לשנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2010ו 2009-הכלולים באיחוד מהווים
כ 33.4% -וכ 8.3%-בהתאמה .כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברה כלולה על בסיס השווי המאזני ,אשר ההשקעה
בה לימים  31בדצמבר  2010ו 2009-הסתכמה לסך של  0אלפי ש"ח וכ 1,194-אלפי ש"ח ,בהתאמה והחלק בתוצאותיה לשנים
שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2010ו 2009-הסתכם לסך של כ )1,194(-אלפי ש"ח וכ )613(-אלפי ש"ח ,בהתאמה .הדוחות
הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרי ם שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים
שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי חשבון אחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של
ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו
בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות
ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתינו ועל הדוחות רואי חשבון אחרים ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם
להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל .1970 -

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
ירושלים 29 ,במרץ 2011
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אייץ’.בי.אל -.הדסית ביו החזקות בע"מ
נתונים על המצב הכספי

מידע נוסף
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות לזמן קצר
השקעה בבטוחות סחירות
נכסים פיננסיים זמינים למכירה
חייבים ויתרות חובה
הלוואות הניתנות להמרה לחברות מוחזקות

2

נכסים שאינם שוטפים
הלוואות הניתנות להמרה לחברות מוחזקות
השקעה בחברות מוחזקות
השקעה באופציות
רכוש קבוע  ,נטו
דמי שכירות לקבל

סך הכל נכסים

התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים
דמי שכירות לשלם

התחייבויות לזמן ארוך
עודף התחייבויות על נכסים בחברות מוחזקות
דמי שכירות לשלם
הון עצמי
הון מניות
פרמיה על מניות
קרן הון מפעולות עם בעל שליטה
קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
כתבי אופציה
קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה
יתרת הפסד

סך הכל התחייבויות והון עצמי

ליום  53בדצמבר
;422
4232
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
6,990
822
20,781
991
2,007
31,591

13,336
21,067
1,133
)*( 1,861
(*)37,397

19,949
20,651
1,039
1,499
1,478
44,616

)*( 23,910
9,869
)*( 1,823
)*( 1,626
37,228

76,207

74,625

276
507
783

371
)*( 468
839

18,973
3,341
22,314

21,302
)*( 3,449
24,751

875
98,645
754
2,432
10,902
733
()61,231
53,110

785
89,124
754
1,577
9,379
875
()53,459
49,035

76,207

74,625

(*) סווג מחדש
; 4במרץ 4233
תאריך אישור הדוחות הכספיים

פרופ' עדי רווה
חבר דירקטוריון

ד"ר רפי הופשטיין
יו"ר הדירקטוריון

אופיר שחף
מנכ"ל

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
2

אלחנדרו איגלמן
אחראי על תחום הכספים

אייץ’.בי.אל -.הדסית ביו החזקות בע"מ
נתונים על הרווח והפסד

לשנה שהסתיימה ביום  53בדצמבר
422:
;422
4232
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

הוצאות שיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות (הוצאות) אחרות

()45
()4,849
14,927

()66
()3,762
1,559

()18
()2,722
()1,332

רווח (הפסד) מפעולות רגילות

10,033

()2,269

()4,072

הכנסות מימון
הוצאות מימון

572
()1,257

763
()29

7,185
()3,419

הכנסות (הוצאות) מימון ,נטו

()685

734

3,766

רווח (הפסד) לאחר מימון

9,348

()1,535

()306

חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

()16,762

()13,463

()15,373

הפסד לשנה המיוחס לבעלי המניות של החברה

()7,414

()14,998

()15,679

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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נתונים על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום  53בדצמבר
422:
;422
4232
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים פעילות שוטפת
הפסד לשנה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת (נספח א')

()7,414
3,542

()14,998
11,286

()15,679
13,478

מזומנים נטו ,ששימשו לפעילות שוטפת

()3,872

()3,712

()2,201

תזרימי מזומנים פעילות השקעה
תקבולי ריבית
הלוואה ניתנת להמרה לחברות מוחזקות
השקעה בבטוחות סחירות
מימוש בטוחות סחירות
השקעה בפקדונות לזמן קצר
השקעה בחברות מוחזקות
השקעות בניירות ערך זמינים למכירה

572
()3,623
194
()822
()9,788
-

386
()8,254
()21,074
()4,579
-

2,107
()6,536
22,689
()1,807
-

מזומנים נטו (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילות השקעה

()13,467

()33,521

16,453

תזרימי מזומנים פעילות מימון
תשלומי ריבית ועמלות לבנקים
תשלומי קרן ריבית בגין אג"ח להמרה
הנפקת מניות וכתבי אופציה של החברה
המרת אופציות למניות

()21
10,903
232

()29
44,775
-

()392
()24,741
-

מזומנים נטו ,שנבעו (ששימשו) מפעילות מימון

11,114

44,746

()25,133

השפעת תנודה בשער חליפין של מזומנים ושווי מזומנים

()121

-

-

גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים

()6,346

7,513

()10,881

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

13,336

5,823

16,704

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום השנה

6,990

13,336

5,823

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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אייץ’.בי.אל -.הדסית ביו החזקות בע"מ
נתונים על תזרימי המזומנים

נספח א'  -התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת
לשנה שהסתיימה ביום  53בדצמבר
422:
;422
4232
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים<
חלק בהפסדים של חברות מוחזקות

16,762

13,463

15,373

פחת והפחתות

408

-

-

חלק בהפסדים (רווחים) של חברות בנות

-

()1,900

1,332

הוצאות מימון

1,257

29

3,419

הכנסות מימון

()572

()763

()7,185

מרכיב הטבה בגין אופציות לעובדים

855

745

649

רווח הון מיציאה מאיחוד

()14,816

-

-

הפרשה לירידת ערך בגין השקעות בחברות מוחזקות

-

341

-

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות<
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה

()71

()778

()45

גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים

()95

149

()65

גידול בזכאים ויתרות זכות

38

-

-

קיטון בהוצאות לשלם לזמן ארוך

()224

-

-

3,542

11,286

13,478

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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ביאור - 3

כללי
1.1

הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ערוכים בהתאם להוראות תקנה 9ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל .1970 -

3.4

הגדרות<

3.5

החברה -

חברת אייץ.בי.אל - .הדסית ביו אחזקות בע"מ.

חברות מוחזקות -

כהגדרה בביאור  1בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר .2010

מדיניות חשבונאית<
הדוחות הכספיים הנפרדים נערכו בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור  2לדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה פרט לסכומי הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות ,ההוצאות ותזרימי המזומנים בגין חברות
מוחזקות ,כמפורט להלן:
 1.3.1הנכסים וההתחייבויות מוצגים בגוב ה ערכם בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם,
למעט השקעות בחברות מוחזקות.
 1.3.2השקעות בחברות מוחזקות מוצגות כסכום נטו של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות המציגים בדוחות
המאוחדים של החברה מידע כספי בגין החברות המוחזקות ,לרבות מוניטין.
 1.3.3סכומי ה הכנסות וההוצאות משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסים
לחברה עצמה כחברה אם ,בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר ,למעט סכומי הכנסות והוצאות
בגין חברות מוחזקות.
 1.3.4חלק החברה בתוצאות חברות מוחזקות מוצג כסכום נטו של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות המציגים
בדוחות המאוחדים של החברה תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות ,לרבות ירידת ערך מוניטין או
ביטולה בפילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.
 1.3.5סכומי תזרימי המזומנים משקפים את הסכומים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
כחברה אם ,למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.
 1.3.6הלוואות שניתנו ו /או נתקבלו מחברות מוחזקות מוצגות בגובה הסכום המיוחס לחברה עצמה כחברה אם.
 1.3.7יתרות והכנסות והוצאות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים,
נמדדות ומוצגו ת במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בנתונים על המצב הכספי וכל רווח והפסד ,באותו אופן בו
היו נמדדות ומוצגות עסקאות אלו ,אילו היו מבוצעות מול צדדים שלישיים .רווחים (הפסדים) נטו שנדחו
מוצגים בניכוי (כתוספת) מסעיפי חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות והשקעות בחברות
מוחזקות.

ביאור - 4

מזומנים ושווי מזומנים
ההרכב<
ליום  53בדצמבר
;422
4232
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
6,697
293
6,990

מזומנים ושווי מזומנים נקובים בש"ח
מזומנים ושווי מזומנים במטבעות אחרים

6

10,543
2,793
13,336

אייץ’.בי.א.ל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

באור - 5
5.3

נכסים והתחייבויות פיננסיים

ניתוח קבוצות נכסים התחייבויות פיננסים לפי בסיסי הצמדה וסוגי מטבע
ליום  53בדצמבר 4232
במטבע
בשקל
חוץ או
חדש לא
בשקל חדש
בהצמדה
צמוד
צמוד מדד
אליו
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים<
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים בעלות ו/או בעלות מופחתת
מוחזקים למסחר
נכסים פיננסים זמינים למכירה
הנמדדים בשווי הוגן

התחייבויות פיננסיות<
התחייבויות פיננסיות
בעלות מופחתת

ליום  53בדצמבר ;422
במטבע
חוץ או
בשקל חדש בשקל חדש
בהצמדה
לא צמוד
צמוד מדד
אליו
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

293
822

1,821
333

6,697
1,664
20,448

2,793
-

)*( 2,098
20,600

10,543
1,393
467

1,115

2,154

991
29,800

2,793

)*( 22,698

1,133
13,536

הנמדדות
-

3,848
3,848

276
276

-

)*( 3,917
3,917

371
371

(*) סיווג מחדש
5.4

ניהול סיכון נזילות<
האחריות הסופית לניהול סיכון נזילות חלה על הדירקטוריון ,אשר קבע תוכנית עבודה מתאימה לניהול סיכון נזילות ביחס
לדרישות ההנהלה לגבי מימון ונזילות בטווח הקצר ,בטווח הבינוני ובטווח הארוך .החברה מנהלת את סיכון הנזילות על-ידי
שמירה על קרנות מתאימות ,אמצעים בנקאיים ואמצעי הלוואה ,על-ידי פיקוח מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים
והתאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסים.
טבלאות סיכון ריבית ונזילות<
 3.2.1התחייבויות פיננסיות שאינן מהוות מכשירים פיננסיים נגזרים -
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של הקבוצה בגין התחייבויות פיננסיות ,אשר אינן מהוות
מכשיר פיננסי נגזר .הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות הפיננסיות
בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו הקבוצה עשויה להידרש לפרוע אותן .הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן
בגין קרן.
עד שנה
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

4232
שאינן נושאות ריבית

783

783

שאינן נושאות ריבית

839

839

;422
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באור - 5

נכסים והתחייבויות פיננסיים (המשך)
5.4

ניהול סיכון נזילות< (המשך)
 3.2.2התחייבויות פיננסיות המהוות מכשירים פיננסיים נגזרים -
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפדיון הצפויים של הקבוצה בגין נכסים פיננסיים שאינם נגזרים.
הטבלאות נערכו בהתבסס על מועדי הפדיון החזויים הבלתי מהוונים של הנכסים הפיננסים כולל ריבית
שתצמח מנכסים אלו ,פרט למקרים בהם הקבוצה צופה כי תזרים המזומנים יתרחש בתקופה שונה.
הטבלאות הוכנו בהתבסס על תשלומי /תקבולי המזומנים לגבי מכשירים נגזרים המסולקים על בסיס נטו
ותקבולי /תשלומי המזומנים ברוטו הבלתי מהוונים לגבי נגזרים אלו הדורשים סילוק נטו .כאשר הסכום
לתשלום או לתקבול אינו קבוע ,הסכום שניתן לגביו גילוי נקבע בהתייחס לשיעורי הריבית החזויים כפי
שמתוארים על-ידי עקומת תשואות הריבית הקיימת בתום תקופת הדיווח.
עד שנה
אלפי ש"ח
4232
נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר
מלוות ממשלתיים ואגרות חוב אחרות
ופקדונות לזמן קצר

21,603

 3-7שנים
אלפי ש"ח

-

סך הכל
אלפי ש"ח

21,603

נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הנמדדים בשווי הוגן
מניות ואופציות

991

1,039

2,030

הלוואות לצדדים קשורים הנמדדות בעלות
מופחתת

-

19,950

19,950

הלוואות וחייבים

2,007

1,478

3,485

24,601

22,467

47,068

;422
נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר
מלוות ממשלתיים ואגרות חוב אחרות

21,067

-

21,067

נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הנמדדים בשווי הוגן
מניות

1,133

-

1,133

הלוואות לצדדים קשורים הנמדדות בעלות
מופחתת

9,183

14,727

23,910

הלוואות וחייבים

1,861

3,449

5,310

33,244

18,176

51,420
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מסים על הכנסה
6.3

לאור הפסדים לצרכי מס ,שנצברו בחברה ובחברות מוחזקות ,ועקב אי ציפייה לקיומה של הכנסה חייבת בעתיד
הנראה לעין ,לא זוקפות החברה וחברות מוחזקות שלה ,מיסים נדחים לקבל בגין הפסדים להעברה לצרכי מס
ובגין הפרשים זמניים בערכם של נכסים והתחייבויות ,בין הדוח הכספי לבין הדוח לצרכי מס.
כמו כן ,לא מובאים בחשבון המיסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות ,מאחר ובכוונת
הקבוצה להחזיק בהשקעות ולפתחן .כמו כן לא מובאים בחשבון מיסים נדחים בגין חלוקת רווחים בחברות אלו,
מאחר והדיבידנדים אינם חייבים במס.

6.4

ביום  26בפברואר  2008עבר בכנסת בקריאה שלישית ,חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס'
( )20הגבלת תקופת התחולה) ,התשס"ח( 2008-להלן " -התיקון") ,לפיו תחולתו של חוק התיאומים בשל
אינפלציה תסתיים בשנת המס  ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות המעבר
שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס.
בהתאם לתיקון ,בשנת המס  2008ואילך ,לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי.
כמו-כן ,תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס ,באופן
שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס  ,2007והצמדתם למדד תיפסק ממועד זה ואילך.
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6.5

בהתאם לתיקון מספר  147לפקודת מס הכנסה ,התשס"ה ,2005-מס החברות בשיעור  34%אשר הושת על
חברות הופחת באופן הדרגתי החל משנת ( 2006לגביה נקבע שיעור מס של  )31%ועד לשנת  2010לגביה נקבע
שיעור מס של ( 25%שיעור המס בשנים  2009 ,2008ו 2010-הינו  26% ,27%ו ,25%-בהתאמה).

6.6

ביום  23ביולי  2009פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו-
 ,)2010התשס"ט( 2009-להלן " -חוק ההסדרים") .על פי חוק ההסדרים ,יופחתו שיעורי המס בגובה  26%ו-
 25%המושתים על חברות בשנים  2009ו ,2010-בהתאמה ,באופן הדרגתי החל משנת המס  2011לגביה נקבע
מס חברות בשיעור  24%ועד לשנת המס  2016לגביה נקבע מס חברות בשיעור של .18%

התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות
הלוואות<
ורטו
בשנים  2006 - 2009נחתמו בין החברה לבין ורטו הסכמים למתן הלוואות ניתנות להמרה למניות ורטו בסכום כולל של
 750,000דולר ,ההלוואות הועמדו על ידי החברה לצורך הקניין הרוחני והפיתוח עסקי של ורטו .ההלוואות נושאות ריבית
שנתית של  Libor + 3%והן תפרענה (על פני מספר מועדים) אלא אם תומרנה למניות ורטו .לחברה הזכות להמיר את
ההלוואות למניות ורטו וזאת לפי שווי החברה לורטו של  500,000דולר (לפני הכסף) .במידה וורטו תציע ניירות ערך
בהצעה שסכומה הכולל ינוע בין  1,000ל  500אלפי דולר ,בהתאם להסכמי ההלוואה השונים .ההלוואות ,בתוספת
הריבית הצבורה ,תומרנה באופן אוטומטי למניות ורטו וזאת בשיעור הנחה של  20%מערך המניות באותה הקצאה.
פרוטאב
ביום  12באפריל  2010התקשרה פרוטאב בע"מ (להלן – "פרוטאב") בהסכם להנפקת מניות למשקיעים חדשים ,קרן
פונטיפקס וחברת כלל ביו-טכנולוגיה ,וקיימים ,החברה ,ולהמרת הלוואות המירות למניות וכל זאת בכפוף להשלמת תנאים
מתלים שנקבעו בין הצדדים .לאחר קיום התנאים המתלים בוצעה ההנפקה כדלהלן:
המשקיעים התחייבו להזרים לפרוטאב  4מיליוני דולר 2 ,מיליוני דולר מיד לאחר התקיימות התנאים המתלים ו 2-מיליוני
דולר  6חודשים לאחר תאריך זה .בתמורה ,תקצה פרוטאב למשקיעים  111,111מניות מועדפות  0.01 Aש"ח ע.נ .כל
אחת ,בהתאם ליחס ההשקעה של כל משקיע מהתמורה.
כמו כן ,יינתנו למשקיעים  88,888אופציות לרכישת מניות מועדפות  ,Aהניתנות למימוש למשך  3שנים או עד לקיומם של
תנאים מסוימים ,כמוקדם ,בתוספת מימוש של  45דולר לאופציה.
למשקיעים החדשים יוקצו בנוסף  12,858אופציות למניות רגילות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת ,בתוספת מימוש של 0.01
ש"ח לאופציה.
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התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות (המשך)

הלוואות< (המשך)
פרוטאב תמיר את כל הלוואותיה ההמירות שקיבלה מהחברה ,בסך  7,091אלפי ש"ח ,הכוללות ריבית צבורה בגין
ההלוואות ,בהתאם לשער החליפין של הדולר ליום ההסכם ,ל 64,743-מניות מועדפות  0.01 Aש"ח ע.נ .כל אחת.
במסגרת ההסכם נערך עדכון של תקנון פרוטאב .בעדכון נקבע ,בין היתר ,כי לצורך פעולות מסויימות ,המנויות בתקנון,
נדרשת הסכמת כל בעלי המניות המועדפות  Aהמחזיקים מעל  7.5%מהון המניות של פרוטאב ,לאחר הנפקת המניות
ולאחר תשלום כל חובותיהם לפרוטאב בהתאם להסכם.
נכון לתאריך המאזן ,התקיימו התנאים המתלים ,הוקצו המניות והאופציות והומרו ההלוואות ההמירות למניות פרוטאב,
בכפוף להסכם ההנפקה.
כתוצאה מהעסקה כאמור ,איבדה החברה את שליטתה בפרוטאב ושיעור האחזקה שלה דולל מ 100%-ל .69.79%-כמו-
כן במועד אובדן השליטה הכירה החברה בהשקעה בפרוטאב לפי שוויה ההוגן וכתוצאה מכך נוצר לה רווח הון משערוך
ההשקעה בפרוטאב בסכום של  13,172אלפי ש"ח .בנוסף נוצר לחברה עודפי עלות בסכום של  9,604אלפי ש"ח ,כאשר
סכום של  6,374אלפי ש"ח מיוחס למוניטין וסכום של  3,230אלפי ש"ח מיוחס לידע המופחת לתקופה של  15שנה.

ביומרקר
בשנים  2006 – 2009נחתמו בין החברה לבין ביו מרקר הסכמים למתן הלוואות ניתנות להמרה למניות ביו מרקר בסך
מצטבר של  657אלפי דולר .ההלוואות הועמדה על ידי החברה כדי לסייע ביו מרקר לעמוד בהתחיבויותיה ובכלל זה
לבדוק אפשרות להשלמת מיזוג עם חברת פרוייקטים אחרת.
סוכם כי ההלוואות תישאנה ריבית שנתית בשיעור של  ,LIBOR + 3%והן תפרענה (על פני מספר מועדים) ,אלא אם
תומרנה למניות ביו מרקר .לחברה נתונה הזכות להמיר ,על פי שיקול דעתה ,את ההלוואה למניות ביו מרקר .במידה וביו
מרקר תציע ניירות ערך בהצעה שסכומה הכולל יעמוד על לפחות  500,000דולר ,החברה תהיה רשאית להמיר את
ההלוואה (בתוספת הריבית הצבורה) למניות ביו מרקר ,וזאת תוך שיעור הנחה של  20%מערך המניות באותה הקצאה.
במידה ולא תבוצע השקעה בהון ביו מרקר עד ליום הפירעון הנקוב בחוזי ההלוואות ,החברה תהיה רשאית עד  30יום
לאחר יום הפירעון ולתת לביו מרקר הודעה על המרת ההלוואה למניות ביו מרקר ,וזאת לפי שווי חברה לביו מרקר של
 250,000דולר (לפני הכסף ובדילול מלא).
בחודש נובמבר  2009שינתה חברת ביו מרקר בע"מ את שמה מ"אינקיור בע"מ" ל"ביו מרקר טכנולוגיות בע"מ ,החברה
מפתחת מוצרים דיאגנוסטיים למחלת הסרטן ונמצאת בעיצומו של ניסוי קליני ( EU-VIDOבדיקת דם של חולי סרטן).
במהלך הרבעון חברת ביו מרקר הגישה בקשה למענק מחקר מלשכת המדען הראשי בנושא ערכה דיאגנוסטית מבוססת
סמני  PARלזיהוי מחלות סרטן.
בחודש יוני  2010נחתם הסכם השקעה בין החברה לבין ביומרקר ,לפיו החברה השקיעה  400אלף דולר בתמורה ל-
 89,888מניות רגילות של ביומרקר .ההשקעה על פי ההסכם הועברה לביומרקר במנות ,כאשר  200אלפי דולר הועברו
לביומרקר לאחר החתימה על הסכם ההשקעה ,ו 200-אלפי דולר הנוספים הועברו במהלך החודשים נובמבר ודצמבר
 2010בעקבות השלמת אבן דרך שנקבעה בהסכם ההשקעה ( חתימה על מזכר ההבנות לקבלת רישיון בלעדי בסמן ה-
.)CCAT
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התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות (המשך)
הלוואות< (המשך)
כאהר
בחודש פברואר  ,2007החליט דירקטוריון החברה על ביצוע השקעה בחברת כאהר בסך של  500,000דולר .ההשקעה
בוצעה במסגרת התחייבותה של החברה להשקיע סך של  750,000דולר ,על פי הסכם שנחתם ביום  18בדצמבר .2005
ביום  18ביוני  2007החליט דירקטוריון כאהר על שינוי שם החברה ל" -כאהר  -מדיקל ( )2005בע"מ".
במהלך הרבעון הראשון של  2009חתמה חברת כאהר בע" מ על הסכם לקבל רישיון לשימוש רוחני המשלים להערכתו
את הקניין הרוחני הקיים אצלה תמורת קבלת זכות השימוש בקניין הרוחני ,הוקצה לבעלי הקניין הרוחני כ 4.9%-מהון
המונפק של כאהר .לאחר הקצאה זו החברה מחזיקה בכאהר כ .7.6%-כתוצאה מהקצאה זו הוכר בדוחות הכספיים נכס
בלתי מוחשי בסך של  1,850אש"ח מול רווח כתוצאה מירידה בשיעור החזקה באותו סכום.
בשנים  2007 - 2009נחתמו בין החברה לבין כאהר הסכמים למתן הלוואות המירות בסך כולל של  1,100אלף דולר
לצורך המשך מימון פעילותה .סוכם ,כי ההלוואות תישאנה ריבית שנתית בשיעור של  .LIBOR+3%ההלוואות תפרענה
בהתאם ליום הפירעון המצויין בהסכם .סוכם בין הצדדים כי במקרה בו כאהר תקצה מניות עד למועד בו עליה להשיב
לחברה את ההלוואה ,תומר ההלוואה באופן אוטומטי למניות כאהר ,וזאת תוך שיעור הנחה של  20%מערך המניות
באותה הקצאה.
בשנת  2010נחתמו בין החברה לבין כאהר הסכמים למתן הלוואות המירות בסך כולל של  400אלף דולר וכן  200אלף
ש"ח לצורך המשך מימון פעילותה .סוכם ,כי ההלוואות תישאנה ריבית שנתית בשיעור של  LIBOR+3%להלוואות
הצמודות לשער החליפין של הדולר ו פריים  3% +להלוואות שאינן צמודות .ההלוואות תפרענה בהתאם ליום הפירעון
המצויין בהסכם .סוכם בין הצדדים כי במקרה בו כאהר תקצה מניות עד למועד בו עליה להשיב לחברה את ההלוואה,
תומר ההלוואה באופן אוטומטי למניות כאהר ,וזאת תוך שיעור הנחה של  20%מערך המניות באותה הקצאה להלוואות
הצמודות לשער החליפין של הדולר ותוך שיעור הנחה של  30%מערך המניות באותה הקצאה להלוואות שאינן צמודות.
כאהר נמצאת במשא ומתן עם שותף אסטרטגי אשר מתכוון להשקיע בה מספר מיליוני דולרים .החברה מתכוונת לבצע
הזרמת מימון בדרך של הלוואה המירה בכדי לאפשר את השלמת העסקה עם השותף .במקביל ,כאהר תבקש ארכה של
מועדי הפירעון של ההלוואות ההמירות התלויות ועומדות מול החברה.

אנלייבקס
בשנים  2006 – 2009נחתמו בין החברה לבין אנלייבקס הסכמים למתן הלוואות המירות בסך כולל של כ 1,712 -אלפי
דולר .ההלוואות תפרענה בהתאם ליום הפירעון המצויין בהסכם .ההלוואות תישאנה ריבית שנתית בשיעור של
 .LIBOR+3%סוכם בין הצדדים כי במקרה בו אנלייבקס תקצה מניות עד ליום הפירעון בסיבוב השקעה של לפחות
 500,000דולר ,תהיה רשאית החברה להמיר את ההלוואות בשיעור הנחה של  20%מערך המניות באותה הקצאה.
במידה ולא תומרנה ההלוואות עד למועד חלוף יום פירעון ההלוואות ,תהיה החברה רשאית להמיר את ההלוואות למניות
אנלייבקס ,וזאת לפי ערך חברה של  0.5מיליון דולר לאנלייבקס (לפני הכסף).
בשנת  2010נחתמו בין החברה לבין אנלייבקס הסכמים למתן הלוואות המירות בסך כולל של כ 280 -אלפי דולר וכן 855
אלף ש"ח .ההלוואות תפרענה בהתאם ליום הפירעון המצויין בהסכם .ההלוואות תישאנה בשיעור  LIBOR+3%להלוואות
הצמודות לשער החליפין של הדולר ו פריים  3% +להלוואות שאינן צמודות .סוכם בין הצדדים כי במקרה בו אנלייבקס
תקצה מניות עד ליום הפירעון בסיבוב השקעה של לפחות  500,000דולר ,תהיה רשאית החברה להמיר את ההלוואות
בשיעור הנחה של  20%-35%מערך המניות באותה הקצאה .במידה ולא תומרנה ההלוואות עד למועד חלוף יום פירעון
ההלוואות ,תהיה החברה רשאית להמיר את ההלוואות למניות אנלייבקס ,וזאת לפי ערך חברה של  0.5מיליון דולר
לאנלייבקס (לפני הכסף).
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התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות (המשך)
הלוואות< (המשך)
סלקיור
סלקיור הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל בבעלותה המלאה של חברה סינגפורית בשם ESI Cell International
( Pte Ltdלהלן .(ESI -בכפוף להשקעה שהחברה ביצעה בסלקיור בסך של  3מליון דולר שהקנתה לחברה 22.5%
ממניות סלקיור ESI ,הסכימה להעניק לסלקיור רישיון בלעדי לנצל את ה IP-למטרת פיתוח וליצור של תאי העצבים
לטיפולים להחלפת התא של מחלות עצבים מתנוונים אצל בני אדם (להלן  -הסכם הרישיון).
כתוצאה מההשקעה כאמור ,נוצר בחברה עודף עלות רכישה בסך  10,968אלפי ש" ח אשר מיוחס לרישיון שימוש בפטנט.
להערכת הנהלת החברה יתרת אורך חייו הכלכליים הינו  7שנים.
במועד העברת סכום ההשקעה לסלקיור ,ניתן ל סלקיור רישיון עולמי בלעדי בתחום הטיפול במחלות נוירודגנרטיבית
ובראשן מחלת הפרקינסון.
במהלך חודש אוקטובר  2009השלימה החברה גיוס הון בהיקף של  800אלפי דולר ,באמצעות הנפקת הון מניות לבעלי
המניות הקיימים של החברה .הגיוס בוצע לפי שווי חברה של  8,000אלפי דולר לפני הכסף.
לאחר ההנפקה עלה שיעור אחזקתה של חברת  HBLל 35% ( 38%בדילול מלא) ושיעור אחזקתה של  ESIירד ל
 46%( 49.5%בדילול מלא).
כתוצאה מההשקעה כאמור ,נוצר בחברה עודף עלות רכישה נוסף בסך  1,063אלפי ש"ח ,אשר מיוחס לרישיון שימוש
בפטנט ,להערכת ההנהלה יתרת אורך חייו הכלכליים הינו  3.5שנים.
במהלך חודש מרץ  2010נחתם בין החברה לבין סלקיור נוירוסיאנסס בע"מ (להלן – "סלקיור") הסכם למתן הלוואה
המירה על סך של  100אלף דולר .סוכם כי ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור של  ,LIBOR + 3%ובמידה והחברה
תציע ניירות ערך בהצעה שסכומה הכולל יעמוד על סך של לפחות  1,000אלפי דולר ,החברה תהיה רשאיות להמיר את
ההלוואה (בתוספת הריבית הצבורה) למניות החברה ,בשיעור הנחה של  20%מערך המניות באותה הקצאה.
ב 7-באוקטובר  ,2010נחתם הסכם השקעה בין סלקיור ,לבין החברה ,לבין טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן –
"טבע") ולבין חברת ביוטיים בע"מ (להלן – "ביוטיים) במסגרתו גייסה סלקיור סך כולל של  7.1מיליון דולר (להלן" :הסכם
השקעה  "2010ו"סבב  .)"2010הסכם השקעה  2010נחתם לפי שווי חברה של  8מיליון דולר (לפני הכסף) .מתוך סכום
ההשקעה הכולל ,ביוטיים השקיעה בחברה סך של  4.1מיליון דולר שכלל המרת הלוואה של  250אלף דולר (בתוספת
ריבית) ,טבע השקיעה סך של  2מיליון דולר והחברה השקיעה סך של  1מיליון דולר ,שכלל המרת הלוואה של  100אלף
דולר (בתוספת ריבית) .סכום ההשקעה ישמש לצורך מימון תוכנית ה RPE-של סלקיור וכן למימון מחקר נוסף ופעילות
שוטפת.
כמו כן ,במסגרת סבב  ,2010נחתם בין בעלי המניות של סלקיור הסכם בעלי מניות מתוקן וכן הוחלף תקנון סלקיור
בתקנון מתוקן .יצויין עוד שבמסגרת הסכם ההשקעה  ,2010נקבעו תנאים שעל פיהם יכולה סלקיור לקבל רשיונות
להשתמש בקניין רוחני מסוים שבבעלות או בשליטת ביוטיים.
במסגרת סבב  ,2010ב 7-לאוקטובר  ,2010נחתם הסכם מחקר ואופציה לרישיון בלעדי בין סלקיור לבין טבע (להלן:
הסכם האופציה לטבע") ,על פיו הוענקה לטבע אופציה לקבל רישיון כלל עולמי ובלעדי ,נושא תמלוגים (עם זכות למתן
רישיונות משנה) לפיתוח ומסחור של™ . OpRegenהאופציה הינה בתוקף החל מיום  18לאוקטובר 2010 ,ועד  60יום
לאחר אישור  INDבגין המוצר הנ"ל .לטבע הוענקה גם אופציה לקבל רישיון באותם התנאים ,לפיתוח ומסחור של מוצר
לטיפול בהתנוות של רשתית העין ,הכולל התנוונות מאקולורית ,והמבוסס על תאי  RPEאשר מונחים על ממברנה בשם
™ .OpRegen Plusהסכם האופציה לטבע קובע את הסכומים שישולמו לסלקיור ע"י טבע בגין מימוש האופציה וכן שיעור
התמלוגים שישולמו לסלקיור במקרה של מכירות של המוצרים נשוא הרישיון ומשך הזמן בו תחול חובת תשלומי
התמלוגים.
במסגרת הסכם האופציה לטבע הוסכם עוד ,כי במקרה בו טבע תבחר לממש את האופציה לקבלת הרישיונות כאמור ,הרי
שמאותה נקודה ואילך תישא טבע בעלויות המחקר והפיתוח של נשוא הרישיון .יצוין ,כי הענקת הרישיונות כאמור כפופה
לאישור המדען הראשי וכי העברת חומרים מסויימים נשוא הרישינות לידי טבע כפופה לאישור משרד הבריאות .עוד יצוין
שגם  ESIוגם הדסית אישרו בכתב את הסכמתם להסכם האופציה לטבע ולהענקת רישיונות המשנה על פיו ,וכי הסכם
רישיון הדסית ( 2010כהגדרתו להלן) מכיל תנאים מיוחדים החלים על רישיון משנה זה ,במידה ורישיון טבע ימומש .נכון
לתאריך הדוחות הכספיים ,אין כל וודאות כי אופציה זו תמומש בעתיד הנראה לעין.
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באור - 7

התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות (המשך)
הלוואות< (המשך)
ב 7 -לאוקטובר  ,2010במסגרת סבב  ,2010נחתם הסכם חדש בין החברה והדסית שהחליף את הסכם רישיון הדסית
( 2009להלן" :הסכם רישיון הדסית  .)"2010הסכם רישיון הדסית  2010הגדיר מחדש את התנאים העסקיים למתן רישיון
הדסית (לרבות תמלוגים ,תשלומי אבני דרך ,נשיאה בהוצאות וכו') .כמו כן ,בהסכם רישיון הדסית  ,2010נקבעו התנאים
המיוחדים למתן רישיון משנה לטבע.
טרומבוטק
בחודש אוגוסט  ,2007חתמו החברה ובעלי מניות אחרים על מסמך עקרונות לקראת ביצוע סבב השקעה נוסף
בטרומבוטק בסך כולל של  1,250,000דולר בחלוקה פרו  -ראטה על פי שיעור האחזקות בטרומבוטק לאחר מימוש
האופציה כאמור לעיל ,ובהנחת דילול מלא .ההשקעה בוצעה לפי שווי חברה לטרומבוטק של  3,200,000דולר (לפני
הכסף ,ובהנחת דילול מלא ,לרבות תוכניות אופציות לעובדים).
בחודש נובמבר  2009חתמה החברה על הסכם השקעה נוסף עם משקיעים שונים ,ובו נקבע כי בתמורה להשקעה של
 $750,000והאופציות שבידם עפ"י הסכם ההשקעה מ ,2007-היא תעניק להם מניות וכתבי אופציה חדשים של החברה.
במעמד הסכם זה ויתרו המשקיעים על כתבי האופציה לרכישת מניות מסדרה  A-3של החברה שברשותם ע"פ ההסכם
משנת .2007
עפ"י הסכם זה ,הקצתה החברה  9,458מניות מסדרה  A-2של החברה ,לפי מחיר מניה של .$54.46
בתאריך  13בספטמבר  2010המירו בעלי מניות של טרומבוטק  11,824אופציות (מתוך  28,374אופציות שבמחזור)
למניות סדרה  0.01 A-2ש"ח ע.נ .של טרומבוטק ,בתמורה לסך של  3,854אלפי ש"ח ,מסכום זה התקבל כ3,442 -
אלפי ש"ח במזומן .במועד ההמרה האריכה טרומבוטק את תקופת מימוש יתרת  16,550האופציות הנ"ל עד לתאריך 29
בדצמבר .2011
הארכת תקופת האופציה הגדילה את השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצג בהתחייבויות לזמן ארוך בסך  382אלפי ש"ח
במקביל לקיטון בהון העצמי של טרומבוטק.
כתוצאה מהמרת האופציות ,עלה שיעור האחזקה של החברה בטרומבוטק מ 23.90%-ל 24.77%-ונוצר עודף עלות
רכישה בסך  197אלפי ש"ח.
קונג'וגייט
בהלך חודש ינואר  ,2011החליטה מועצת המנהלים של קונג'וגייט על הפסקת פעילות החברה ,בשל בעיות טכנולוגיות
בפיתוח מוצריה וכן בשל העדר היכולת לייצר את המוצר בקנה מידה תעשייתי.
נכון לתאריך הדוח ,שווי ההשקעה של החברה בחברת קונג'וגייט עמד על אפס.

באור - 8

עסקאות שאינן במזומן
8.3

באפריל  2010הומרו הלוואות המירות בסך  7,091אלפי ש"ח למניות בחברת פרוטאב (ראה גם ביאור .)5

8.4

בגין מחוייבות לשלם על עבודות ההתאמה רשמה החברה נכס קבוע בסך  2,042אלפי ש"ח מול הוצאות לשלם
זמן ארוך .ברבעון הראשון של שנת  2010עודכן תעריף עבודות ההתאמה וכתוצאה מכך רשמה החברה נכס
רכוש קבוע נוסף בסך  84אלפי  ₪מול הוצאות לשלם לזמן ארוך.

8.5

במהלך שנת  2010מומשו אופציות בסך  110אלפי  ₪למניות בחברת טרומבוטק (ראה גם ביאור .)5
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באור - 9

מידע נוסף
על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום  31באוגוסט 2009 ,ובהתאם להור אות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של
ניירות ערך) ,התשס"ו ,2005-פרסמה החברה ביום  29באוגוסט  ,2010דו"ח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן "דו"ח ההצעה") .החברה הקצתה במסגרת דו"ח ההצעה  88,477יחידות,
המורכבות מכ 8,848-אלף מניות ומכ 8,848-כתבי אופציה (סדרה  )4תמורת  128ש"ח ליחידה אחת .כתבי האופציה
אינם צמודים וניתנים למימוש עד עד ליום  30באוגוסט  2014בתוספת מימוש לא צמודה בסך  1.75ש"ח.
סך הכל התמורה נטו שהתקבלה כתוצאה מההנפקה מסתכמת בכ 10,902-אלפי ש"ח.

באור - :

אירועים לאחר תאריך המאזן
במהלך חודש ינואר  2011החליטה מועצת המנהלים של קונג' וגייט על הפסקת פעילות החברה בשל בעיות טכנולוגיות
בפיתוח מוצריה וכן בשל העדר היכולת לייצר את המוצר בקנה מידה תעשייתי.
נכון לתאריך הדוח ,שווי ההשקעה של החברה בחברת קונג'וגייט עמד על אפס.
ביום  26בדצמבר  2010אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של אופציית למנכ"ל החברה .כתבי האופציה הוקצו
במסלול ההוני בהתאם להוראות סעיף  102ובהתאם להוראות סעיף ( 3ט) לפקודת מס הכנסה.
כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  0.01ש"ח ערך נקוב ,כנגד תשלום תוספת מימוש צמודה
למדד בסך של  2ש"ח כפוף להתאמות) .כתבי האופציה יבשילו במספר מנות על פני  3.5שנים .כתבי האופציה שיבשילו
ניתנים למימוש למשך  7שנים ממועד ההקצאה  10שנים מיום תחילת התוכנית ,לפי המאוחר .עלות ההטבה הגלומה
בכתבי האופציה שהוקצו כאמור ,בהתבסס על השווי ההוגן במועד הענקתם נאמדה בסך של כ 281 -אלפי ש"ח.
אישור ההקצאה הותנה בחתימת ובאישור הסכם דמי ניהול חדש בין החברה לבין הדסית .הסכם כאמור נחתם ביום 12
בינואר  .2011ביום  27בפברואר  2011אישרה האסיפה הכללית את הסכם הניהול החדש.
השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל נאמד תוך יישום המודל הבינומי.
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן:
 1.051ש"ח
מחיר מנייה
 200ש"ח צמוד למדד
מחיר מימוש
63.6%
תנודתיות צפויה (*)
אורך חיי כתבי האופציה (בשנים) (*) 2.5
2.16%
שיעור הריבית חסרת סיכון (**)
(*)

התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות הסטורית במשך  5שנים של מחירי המניה בבורסה לניירות ערך
בתל אביב .אורך חיי כתבי האופציה הממוצע נקבע בהתאם למחקרים סטטיסטיים המצביעים על מימוש מוקדם
בין  2-3שנים בממוצע.

(**)

שיעור הריבית חסרת הסיכון נלקח לכל מנה בהתאם לאורך החיים הצפוי של האופציות.

ביום  12בינואר  2011אישרה החברה וחתמה על הסכם ניהול חדש עם הדסית שירותי מחקר רפואי ופיתוח בע"מ (להלן
– "הדסית") לתקופה של  4שנים החל מ –  1בינואר  .2011החברה רשאית לבטל את ההסכם לאחר פרק זמן של שנה
או שנתיים או שלוש שנים ממועד תחולתו ולהדסית לא יהיו כל טענות או תביעות כנגד החברה .בהסכם נקבע כי הדסית
תעניק לחברה באמצעות עובדיה ויועציה שירותי ניהול שוטפים בקשר עם פעילות החברה ועסקיה בתחום ,בתאום
ובפיקוח של הנהלת ודירקטוריון של החברה .בתמורה למתן שירותי הניהול תשלם החברה להדסית  620אלפי ש"ח
לשנה וכן תשא החברה במלוא עלות שכרו של מנכ"ל החברה שמועסק על ידי הדסית
ביום  27בפברואר  2011אישרה האסיפה הכללית את הסכם הניהול החדש.

14

אייץ’.בי.א.ל  -הדסית ביו החזקות בע"מ
מידע נוסף לדוחות הכספיים הנפרדים

באור - 9

סיווג מחדש
החברה סיווגה מחדש סכומים כמפורט להלן בנתוני ההשוואה ליום  31בדצמבר  ,2009הסיווג מחדש נובע מהתאמת
נתוני ההשוואה לאופן הצגתן של עסקאות מסוימות בדוחות הקבוצה ליום  31בדצמבר  .2010הסיווג מחדש אינו משפיע
על נתוני ההשוואה בדוח על המצב הכספי לתקופות שקדמו לשנת  .2009לאור זאת ,לא הוצגה השפעת הסיווג מחדש
בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר .2008
ליום  53בדצמבר ;422
כפי שמסווג
בדוחות
כפי שסווג
אלה
השינוי
בעבר
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
חייבים ויתרות חובה

1,393

468

1,861

דמי שכירות לקבל

-

1,626

1,626

רכוש קבוע

-

1,823

1,823

דמי שכירות לשלם

-

468

468

דמי שכירות לשלם

-

3,449

3,449
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סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2010

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2010

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים

1

דוחות על המצב הכספי

2

דוחות על ההפסד הכולל

3

דוחות על השינויים בהון העצמי

4

דוחות על תזרימי המזומנים

6-5

ביאורים לדוחות הכספיים

28-7

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות

של סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של סלקיור נוירוסייאנסס בע"מ )להלן"-החברה"( לימים  31בדצמבר  2010ו-
 2009ואת הדוחות על ההפסד הכולל ,הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2010דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו
היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה
חשבון( ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון
שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות
דעתנו.

לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של
החברה לימים  31בדצמבר  2010ו 2009-ואת תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2010בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך
)עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון

ירושלים  13במרץ2011 ,

1

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
דוחות על המצב הכספי

ביאור

ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה

4
5

22,840
2,572
25,412

4,436
962
5,398

נכסים לא שוטפים
רכוש קבוע ,נטו

6

1,306

1,591

26,718

6,989

סך הכל נכסים
התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
צדדים קשורים

7
8
15

התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
הוצאות לשלם לזמן ארוך
תמלוגים לשלם

10.2
13

הון
הון מניות רגילות  0.01ש"ח ע.נ.
פרמיה על מניות
קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
יתרת הפסד

9.1
9.1
9.3

2,068
210
640
2,918

(*) 773
(*) 251
331
1,355

9
1,120
309
1,438

22
1,317
641
1,980

4
45,460
4,401
)(27,503
22,362

2
20,439
3,387
)(20,174
3,654

26,718

6,989

סך הכל התחייבויות והון

)*( סווג מחדש

 13במרץ2011 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

דיוויד שלכט
יו"ר הדירקטוריון

ד"ר צ'ארלס אירוינג
מנכ"ל ואחראי
על תחום הכספים

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

2

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
דוחות על ההפסד הכולל

ביאור

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו

11.1

5,339

2,537

2,233

הוצאות הנהלה וכלליות

11.2

1,955

2,426

1,453

הפסד מפעולות רגילות

7,294

4,963

3,686

הכנסות מימון
הוצאות מימון

370
405

162
6

194
7

הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

)(35

156

187

הפסד לשנה

7,329

4,807

3,499

הפסד כולל לשנה

7,329

4,807

3,499

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
3

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
דוחות על השינויים בהון

קרן הון
בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות
אלפי ש"ח

יתרת
הפסד
אלפי ש"ח

סך  -הכל
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2008

2

17,497

2,757

)(11,868

8,388

הפסד לשנה

-

-

-

)(3,499

)(3,499

יתרה ליום  31בדצמבר 2008

2

17,497

2,757

)(15,367

4,889

הנפקת מניות

(*) -

2,942

-

-

2,942

תשלום מבוסס מניות

-

-

630

-

630

הפסד לשנה

-

-

-

)(4,807

)(4,807

יתרה ליום  31בדצמבר 2009

2

20,439

3,387

)(20,174

3,654

הנפקת מניות,נטו

2

23,605

-

-

23,607

המרת הלוואות להון

(*) -

1,277

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות
אלפי ש"ח

1,277

תשלום מבוסס מניות

-

-

1,153

-

1,153

מימוש אופציות למניות

(*) -

139

)(139

-

(*) -

הפסד לשנה

-

-

-

)(7,329

)(7,329

יתרה ליום  31בדצמבר 2010

4

45,460

4,401

)(27,503

22,362

)*(

מייצג פחות מאלף ש"ח.

4

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

5

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
הפסד לשנה
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת )נספח א'(

)(7,329
1,075

)(4,807
(*)133

)(3,499
(*)574

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(6,254

)(4,674

)(2,925

תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( השקעה
רכישת רכוש קבוע
ריבית שהתקבלה

)(75
19

)(198
36

190

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות השקעה

)(56

)(162

190

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת מענקים מהמדען הראשי
הנפקת מניות
קבלת הלוואות המירות מצדדים קשורים
ריבית ששולמה

35
23,607
1,340
)( 6

(*)209
2,942
-

(*)403
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

24,976

3,151

403

עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

18,666

)(1,685

)(2,332

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

4,436

6,001

8,336

השפעת תנודות שערי חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

)(262

120

)( 3

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

22,840

4,436

6,001

)*( סווג מחדש

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
6

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

נספח א'  -התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי המזומנים:
35
501
)(13
1,153

הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו שהוכרו ברווח והפסד
פחת
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד ,נטו
תשלום מבוסס מניות

)(156
69
)(38
630

)(187
47
59
-

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה
גידול בספקים ונותני שירותים
גידול )קיטון( בצדדים קשורים
גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות
גידול )קיטון( בתמלוגים למדען לשלם
גידול )קיטון( בהוצאות לשלם זמן ארוך

)*( סווג מחדש

7

)(1,614
1,295
311
)(41
)(116
)(436

(*)331
(*) 337
48
)(*) (1,014
)(*)(163
89

(*)593
386
)(1,082
772
)(*)(14
-

1,075

133

574

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 1

-

ביאור 2

-

כללי
1.1

תאור החברה:
סלקיור נוירוסייאנסס בע"מ )להלן" :החברה"( נוסדה בחודש נובמבר  2005והחלה את פעילותה בחודש ינואר
 .2006החברה עוסקת במחקר ופיתוח בתחום של טיפול במחלות נוירודיגרטיביות על דרך של החלפת תאים,
כשמטרותיה העיקריות נכון לתאריך הדוחות הכספיים הן פיתוח מוצר תאי לרפוי מחלת הפרקינסון ופיתוח מוצר
לטיפול בהתנוונות של רשתית העין ,הכולל התנוונות מאקולורית ) ,(AMDהמבוסס על תאי  RPEבתרחיף ) IN
 (SUSPENSIONבשם ™) OpRegenלהלן.("OpRegen™ " :
למידע נוסף על החברה ראה ביאור 10.1

1.2

הגדרות:
החברה

-

סלקיור נוירוסייאנסס בע"מ.

צדדים קשורים

-

כהגדרתם ב.IAS 24 -

בעלי עניין

-

כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-על תקנותיו.

בעלי שליטה

-

כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-

מדד

-

מדד המחירים לצרכן ,כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר

-

דולר של ארה"ב.

המדען הראשי

-

המדען הראשי של משרד התעשיה והמסחר בישראל.

עיקרי המדיניות החשבונאית
2.1

הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ):(IFRS
הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן"-תקני  ("IFRSוהבהרות להם
שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) .(IASBעיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך
יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים אלה וכן בעריכת דוח על המצב הכספי
הפתיחה לפי תקני ה.IFRS -

2.2

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע) 2010 ,להלן – "תקנות
דוחות כספיים"(.

2.3

מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי:
החברה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפרטים שוטפים ולא שוטפים.

2.4

בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:
הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית ,למעט:


הנכסים וההתחייבויות הבאים הנמדדים לפי שוויים ההוגן :מכשירים פיננסיים נגזרים .לעניין קביעת השווי
ההוגן ,ראה ביאור .2.12



רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים מוצגים לפי הנמוך מבין עלות ,בניכוי הפחתה שנצברה לבין סכום בר-
השבה.

7

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
2.5

מתכונת דיווח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד:
הוצאות החברה בדוח על ההפסד הכולל מוצגות בהתבסס על מאפיין הפעילות של ההוצאה.

2.6

מטבע חוץ:
)( 1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא פועלת )להלן -
"מטבע הפעילות"( .התוצאות והמצב הכספי של החברה ,מוצגים בש"ח ,שהוא מטבע הפעילות של
החברה.

)( 2

תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות
בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות של החברה
)להלן " -מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות .בתום כל תקופת דיווח,
פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו מועד; פריטים לא-
כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו נקבע השווי ההוגן;
פריטים לא-כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד ביצוע
העסקה בקשר לפריט הלא-כספי.

2.7

מזומנים ושווי מזומנים:
מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות הניתנים למימוש מיידי וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש
בהם ואשר מועד פירעונם ,במועד ההשקעה בהם ,אינו עולה על שלושה חודשים.

2.8

ריביות שנתקבלו  /ששולמו:
תזרימי מזומנים מריביות שנתקבלו מסווגות במסגרת פעילות ההשקעה בדוח תזרימי המזומנים .תזרימי מזומנים
מריביות ששולמו מסווגים במסגרת פעילות המימון בדוח תזרימי המזומנים.

2.9

רכוש קבוע:
רכוש קבוע הוא פריט מוחשי ,אשר מוחזק לצורך שימוש בייצור או במתן שירותים ,אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך
יותר מתקופה אחת .החברה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה באופן הבא :
-

במודל העלות  -פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר .העלות
כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב
הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה.
הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר-פחת בעל עלות
משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט .ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני
אורך החיים השימושיים הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה
בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים השימושיים.
אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:

מחשבים ותוכנה
ציוד מעבדה
ריהוט וציוד
8

אורך חיים שימושיים )בשנים(

שיעורי פחת )(%

3
7-3
14-7

33
33-15
15-7
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
2.9

רכוש קבוע )המשך(
ערכי השייר ,שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת
כספים .שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".

 2.10נכסים בלתי מוחשיים ,פרט למוניטין:
2.10.1

נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית .נכסים בלתי מוחשיים
בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים ,ונבדקים לצורך בחינת ירידת ערך אחת
לשנה ,או בכל עת שקיים סימן ,המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות .IAS 36
אומדן משך החיים השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר,
נבחן בתום כל שנת דיווח .שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי המשתנה
מבלתי מוגדר למוגדר ,מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".

2.10.2

נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  -עלויות מחקר ופיתוח:
עלויות בגין פעילויות מחקר נזקפות לרווח והפסד במועד התהוותן ,בניכוי מענקים.
נכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי מפעילויות הפיתוח של החברה מוכר ,בניכוי מענקים
והשתתפויות ,רק בהתקיים כל התנאים הבאים:







קיימת היתכנות טכנית ) (Technical Feasibilityלהשלמת הנכס כך שהוא יהיה זמין
לשימוש או למכירה;
בכוונת החברה להשלים את הנכס ולהשתמש בו או למוכרו;
ביכולתה של החברה להשלים את הנכס ולהשתמש בו או למוכרו;
האופן שבו הנכס יפיק הטבות כלכליות עתידיות ניתן לקביעה;
קיימים בידי החברה משאבים טכניים ) ,(technicalפיננסיים ואחרים זמינים להשלמת
הפיתוח ולשימוש בנכס או למכירתו; וכן
עלויות במהלך הפיתוח שניתן לייחסן לנכס ,ניתנות למדידה באופן מהימן.

כאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי ,עלויות הפיתוח נזקפות לדוח רווח
והפסד במועד התהוותן.
למועד הדוחות לא התקיימו התנאים להכרה בנכס כאמור.
לעניין הטיפול במענקים המתקבלים מהמדען הראשי ותמלוגים המשולמים בגינם ,ראה ביאור 2.14
.
 2.11ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,פרט למוניטין:
בתום כל תקופת דיווח ,בוחנת החברה את הערך הפנקסני של נכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים ,במטרה לקבוע
האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו .במידה וקיימים סימנים כאמור ,נאמד סכום
בר-השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר ,אם בכלל .כאשר לא ניתן לאמוד את
הסכום בר ההשבה של נכס בודד ,אומדת החברה את הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת-המזומנים אליה
שייך הנכס.
סכום בר-השבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו .בהערכת
שווי השימוש ,אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס
המשקף את הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים.
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 2.11ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,פרט למוניטין )המשך(
כאשר סכום בר-ההשבה של נכס )או של יחידה מניבה-מזומנים( נאמד כנמוך מערכו הפנקסני ,הערך הפנקסני של
הנכס )או של היחידה מניבה-מזומנים( מופחת לסכום בר -ההשבה שלו .הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה
בדוח רווח והפסד.
כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל  ,הערך הפנקסני של הנכס )או של היחידה מניבה-
מזומנים( מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר -ההשבה העדכני ,אך לא יותר מערכו הפנקסני של הנכס )או של היחידה
מניבה-מזומנים( שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך .ביטול הפסד מירידת ערך
מוכר מיידית בדוח רווח והפסד.
 2.12נכסים פיננסיים:
)( 1

כללי
נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי החברה כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים
של המכשיר .מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה
במסגרת הזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס ,ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר )המועד בו
החברה התחייבה לרכוש או למכור נכס(.
השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שווין ההוגן הכוללת עלויות עסקה.
הסיווג לקטגוריות תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה
הראשוני של הנכס הפיננסי ,או בתקופות דווח עוקבות במידה וניתן לסווג מחדש את הנכסים הפיננסיים
לקטגוריה אחרת.
פיקדונות ,הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעיל,
מסווגים כחייבים אחרים.

)( 2

ירידת ערך של נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים ,נבחנים בכל תאריך דוח כספי לצורך זיהוי קיומם של סימנים לירידת ערך .ירידת ערך
כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שכתוצאה מאירוע אחד ,או יותר שהתרחש לאחר מועד
ההכרה הראשונית בנכס הפיננסי ,הושפעו לרעה תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של ההשקעה.
בגין יתר המכשירים הפיננסיים ,סימנים לירידת ערך עשויים לכלול:
-

קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או החייב;

-

אי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית;

-

צפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או רה-ארגון של חובות;

בגין נכסים פיננסיים מסוימים ,בגינם לא זוהו סימנים לירידת ערך ,בוחנת החברה על-בסיס קבוצתי את
קיומה של ירידת ערך ,בהתבסס על ניסיון העבר לגבי קבוצות חייבים בעלי מאפיינים דומים ושינויים ברמת
הפיגור בתשלומים ,וכן שינויים כלכליים המיוחסים לענף ולסביבה הכלכלית בה הם פועלים.
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 2.12נכסים פיננסיים )המשך(
לגבי נכסים פיננסיים המוצגים לפי העלות המופחתת ,ירידת ערך מוכרת בגובה ההפרש בין ערכו הפנקסני
של הנכס הפיננסי לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים ממנו ,כשהם מהוונים
בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי שלו.
אם בתקופה עוקבת סכום ההפסד מירידת ערך של נכס פיננסי קטן ,ואותו קיטון קשור אובייקטיבית לאירוע
שהתרחש לאחר שירידת הערך הוכרה ,אזי במקרה זה מבוטל ההפסד מירידת ערך שהוכר בעבר ,במלואו
או בחלקו ,דרך דוח רווח והפסד .ביטול כאמור מוגבל בסכום ,באופן שהערך הפנקסני של ההשקעה בנכס
במועד בו מבוטל ההפסד מירידת ערך לא יעלה על הסכום של העלות המופחתת של הנכס שהיה קיים
לאותו מועד אילו לא הוכרה בעבר ירידת הערך.
הערך הפנקסני של נכס פיננסי מופחת בגין ההפסד מירידת ערך לגבי כל הנכסים הפיננסיים באופן ישיר,
למעט לקוחות ,אשר ערכם הפנקסני מופחת תוך שימוש בחשבון הפרשה .כאשר חובות לקוחות אינם ברי-
גבייה מבוצעת המחיקה כנגד חשבון ההפרשה .גבייה בתקופות עוקבות של סכומים שנמחקו בעבר מזוכים
כנגד חשבון ההפרשה .השינויים בערך הפנקסני של חשבון ההפרשה מוכרים בדוח רווח והפסד.

 2.13התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על-ידי החברה:
)( 1

סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני
מכשירים פיננסיים לא נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני ,בהתאם למהות ההסדרים
החוזיים שבבסיסם.
מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה .מכשירים
הוניים שהונפקו על ידי החברה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין
להנפקת מכשירים אלו.
התחייבויות פיננסיות מוצגות כהתחייבויות פיננסיות אחרות.

)( 2

הלוואות חוב הניתנות להמרה למניות החברה
הלוואות חוב הניתנות להמרה למניות החברה הצמודות למדד המחירים לצרכן ו  /או למטבע השונה
ממטבע הפעילות של החברה הינו מכשיר פיננסי מעורב ) (HYBRIDהכולל רכיב חוב ואופציית המרה.
במועד קבלת ההלוואות מפוצלת התמורה בין רכיב החוב של ההלוואות לבין אופציית ההמרה הגלומה
בהן.
בהלוואות של החברה בהן מאפיין ההמרה ההוני שמשובץ בהלוואות שניתנות להמרה המוחזקות ע"י
החברה אינו קשור באופן הדוק למכשיר החוב המארח מנקודת מבטה של החברה ,מופרדים אלא אם כן,
מדובר בנגזר אשר קשור למכשיר הוני שאין לו מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל ושלא ניתן למדוד את שוויו
ההוגן באופן מהימן.
במקרים בהם לא ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן ,במועד ההכרה לראשונה ,הנגזר המשובץ
נמדד בגובה ההפרש בין השווי ההוגן של המכשיר המעורב )משולב( לבין השווי ההוגן של החוזה המארח.
השווי ההוגן של החוזה המארח )הלוואה( נמדד על בסיס תזרימי המזומנים החזויים בגין תוך שימוש
בשיעור היוון אשר משקף ריבית שחברות המחקר יכולות לגייס בשוק.
הנגזר המשובץ ,אשר הופרד כאמור לעיל במקרים בהם לא ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן,
נמדד לאחר ההכרה לראשונה על פי עלות.

11

סל קיור נוירוסייאנסס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.13התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על-ידי החברה )המשך(.
)( 3

התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבויות פיננסיות אחרות מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה .לאחר מועד ההכרה
הראשונית התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית.
שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחשוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת
הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית .שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק
את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית
לערכה הפנקסני ,או במקום שמתאים ,לתקופה קצרה יותר.

 2.14מענקים ממשלתיים ומענקי מדען ראשי:
)( 1

מענקים ממשלתיים
מענקים ממשלתיים מוכרים כהכנסה על בסיס שיטתי ,על פני אותן תקופות דיווח בהם נוצרת הקבלה
חשבונאית כנגד אותן עלויות בהן נשאה החברה אשר הקנו לה את הזכות לקבלת המענקים .מענקים
ממשלתיים ומענקים מקרנות וגופים אחרים אשר הזכות לקבלתם נוצרת לחברה כפיצוי בגין הוצאות או
הפסדים שנוצרו או למטרת תמיכה כספית מיידית ,ללא עלויות מתייחסות עתידיות ,מוכרים בדוח רווח
והפסד בתקופה בה נוצרה הזכות לקבלתם.

)( 2

מענקי מדען ראשי
מענקים המתקבלים מהמדען הראשי ,אותם נדרשת החברה להחזיר בתוספת תשלומי ריבית ,בהתקיים
תנאים מוגדרים ואשר אינם מהווים הלוואות הניתנות למחילה ,יוכרו באופן הבא:
במועד ההכרה הראשונית ,יוכר המענק כהתחייבות פיננסית ,בשווי הוגן ,בהתבסס על הערך הנוכחי של
זרם תזרימי המזומנים הצפוי להחזר המענק ,כשהוא מנוכה בשיעור היוון המשקף את רמת הסיכון של
פרויקט המחקר והפיתוח .ההפרש בין גובה המענק לבין שוויו ההוגן יטופל כמענק ממשלתי ויוצג ברווח
והפסד כהקטנת הוצאות מחקר ופיתוח .בתקופות עוקבות ,תימדד ההתחייבות בעלות מופחתת תוך
שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
מענקי מדען ראשי נחשבים ככאלה שאינם מהווים הלוואות הניתנות למחילה בהתחשב במצבה של
החברה ובהתחשב בציפיות ההנהלה לסיכויי הצלחת הפיתוח )בהסתמך על שלב הפיתוח בו החברה
נמצאת והערכות ההנהלה(.

 2.15תשלומים מבוססי מניות:
תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים ,בין הסדר תשלום מבוסס מניות
שמסולק על ידי החברה עצמה או שמסולק על ידי בעלי מניותיה ,המסולקים במכשירים הוניים של החברה
נמדדים בשוויים ההוגן במועד ההענקה .החברה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים
ההוניים המוענקים על ידי שימוש במודל בלק אנד שולס .כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם
מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימים תקופת שירות מוגדרת ,בהתקיים תנאי שוק מוגדר ,החברה
מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כנגד גידול בהון
העצמי ,תחת סעיף "קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות" .בכל תאריך דוח כספי ,אומדת החברה
את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל .שינוי אומדן ביחס לתקופות קודמות מוכר בדוח רווח והפסד
על פני יתרת תקופת ההבשלה.
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-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.16שינוי מדיניות חשבונאית
במהלך שנת  2010החברה שינתה את מדיניותה החשבונאית בדבר הצגת התחייבות בגין תמלוגים לשלם למדען
הראשי .החברה נהגה בעבר להכיר בכל התקבולים מהמדען כחלק מהפעילות השוטפת ,והחליטה לשנות את
המדיניות החשבונאית שלה כך שסכומים שנתקבלו מהמדען הראשי והוכרה בגינם התחייבות פיננסית ייזקפו
לפעילות מימון בדוח תזרים.
ההנהלה בדעה שהמדיניות החדשה עדיפה כיוון שהיא מביאה לטיפול נאות יותר לגבי הצגת דוח על תזרימי
המזומנים והיא עקבית עם פרקטיקה ענפית מקומית ולפיכך הדוחות הכספיים של החברה יהיו יותר בני השוואה.
שינוי המדיניות החשבונאית משפיע על הצגת נתוני ההשוואה בדוח על תזרימי המזומנים לתקופות שקדמו לשנת
.2010
השפעת היישום למפרע על דוח תזרים מזומנים לשנה הנוכחית ולשנים קודמות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
קיטון בתזרימי המזומנים מפעילות
שוטפת
גידול בתזרימי המזומנים מפעילות
מימון

)(35

)(209

)(403

35

209

403

 2.17הצגת דוח נוסף על המצב הכספי
הנהלת החברה החליטה שלא להציג דוח נוסף על המצב הכספי זאת על אף כי יישמה למפרע מדיניות חשבונאית
חדשה כמפורט בביאור  .2.16הנהלת החברה סבורה כי מאחר והיישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה
כאמור לעיל אינה משפיעה על המצגים המשתקפים בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר , 2008הצגת דוח
נוסף ליום  31בדצמבר  2008תהא בנסיבות האמורות לא רלוונטית להבנת הדוחות הכספיים  ,וכן אינה תורמת
למשתמשי הדוחות הכספיים לצורך קבלת החלטות כלכליות או לצורך הבנת ההשפעה של עסקאות מסוימות
ואירועים על המצב הכספי של החברה.
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-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

 2.18שערי חליפין ובסיס ההצמדה:
)( 1

יתרות במטבע חוץ ,או הצמודות אליו ,נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על
ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום הדוח הכספי.

)( 2

יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך הדוח הכספי )מדד
החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי( או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח
)מדד החודש של החודש של מועד הדוח הכספי( ,בהתאם לתנאי העסקה.

)( 3

להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד:

ליום  31בדצמבר 2010
ליום  31בדצמבר 2009

שיעורי השינוי לשנה שנסתיימה:
ביום  31בדצמבר 2010
ביום  31בדצמבר 2009
ביום  31בדצמבר 2008

שער
החליפין
היציג של
הדולר
)ש"ח ל1 -
דולר(

שער
החליפין
היציג של
האירו
)ש"ח ל1 -
אירו(

מדד בישראל )*(
מדד בגין
מדד ידוע
נקודות
נקודות

3.55
3.77

4.74
5.44

117.8
114.77

117.38
114.77

%

%

%

%

)(5.99
)(0.71
1.16

)(12.93
3.09
)(6.71

2.7
3.95
3.80

2.3
3.85
4.51

)*( לפי ממוצע 2002

 2.19תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו:
תקנים ופרשנויות אשר בתוקף ,אשר אין להם השפעה מהותית על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח
קודמות


תיקון " IAS 7דוחות תזרים מזומנים"
תיקון " IAS 7דוחות תזרים מזומנים" מבהיר כי רק יציאות המביאות לידי נכס המוכר בדוח על המצב
הכספי כשירות לסיווג כתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה .התיקון מיושם למפרע לגבי תקופות
דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.
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-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.19תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו:
תקנים ופרשנויות שפורסמו ושאינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם על ידי החברה ,אשר עשויה להיות
להם השפעה על תקופת עתידיות.


" IFRS 9מכשירים פיננסיים"
התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיים .התקן קובע שכל
הנכסים הפיננסיים יטופלו כלהלן:


מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה לפי העלות המופחתת או לפי שווי הוגן דרך
רווח והפסד .קביעת מודל המדידה תהיה בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים
פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.



ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת לשווי הוגן דרך רווח והפסד אך
ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות
מופחתת.



מכשירי הון ימדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד.



ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים נזקפים לרווח
כולל אחר .מכשירים שיועדו כאמור ,לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד
בגינם לא יועבר לרווח והפסד ,לרבות בעת במימוש.



נגזרים משובצים בנכסים פיננסיים לא יופרדו מהחוזה מארח .במקום זאת ,חוזים מעורבים יימדדו
בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן ,בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים
החוזיים.



מכשירי חוב יסווגו מחדש מעלות מופחתת לשווי הוגן ולהיפך רק כאשר הישות משנה את המודל
העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים.



השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו יימדדו
תמיד לפי השווי ההוגן .חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה .יחד עם זאת התקן
מציין שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.

התקן קובע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פיננסיות:


השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה כשווי הוגן דרך רווח
או הפסד ,המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות נזקף ישירות לרווח כולל אחר אלא אם
זקיפה זו יוצרת או מגדילה חוסר הקבלה חשבונאית.



כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת ,סכום השווי ההוגן שנזקף לרווח כולל אחר לא
יסווג לרווח והפסד.



כל הנגזרים ,בין אם נכסים או התחייבויות ,יימדדו בשווי הוגן ,לרבות מכשיר פיננסי נגזר המהווה
התחייבות הקשור למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן .

הוראות התקן חלות בדרך של יישום למפרע ,למעט חריגים כמפורט בתקן ,לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות
ביום  1בינואר  2013או לאחר מכן .יישום מוקדם אפשרי .ישויות המיישמות את התקן ביישום מוקדם לפני 1
בינואר  2012רשאיות שלא ליישם בדרך של יישום למפרע .כמו כן ,בכפוף להוראות המעבר של התקן ,ניתן לאמץ
באימוץ מוקדם את הוראות התקן לגבי נכסים פיננסיים בלבד ,מבלי לאמץ את ההוראות האמורות לעיל לגבי
התחייבויות פיננסיות.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.
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-

שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן
3.1

כללי:
ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ,המתוארת בביאור  2לעיל ,נדרשת הנהלת החברה ,במקרים מסוימים,
להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות
שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים .האומדנים וההנחות הקשורות ,מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים
הנחשבים כרלוונטיים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
האומדנים וההנחות שבבסיסם ,נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף .שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה
ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.

3.2

שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית:
המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים ,פרט לאלו הכרוכים באומדנים )ראה לעיל( ,שביצעה ההנהלה
בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של החברה ,ושיש להם השפעה משמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו
בדוחות הכספיים.
נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  -עלויות מחקר ופיתוח
החברה בוחנת את המעבר של רישום עלויות מחקר ופיתוח מדוח רווח והפסד לנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן
פנימי מפעילויות הפיתוח של החברה שיוצג בדוח על המצב הכספי של החברה.
במסגרת בחינת הנכס ,בוחנת החברה ,בין היתר ,את ההיתכנות הטכנית להשלמת הנכס ,את יכולתה הכלכלית
של החברה להשלים את הנכס ,את הצפי להטבות כלכליות שינבעו מהנכס בעתיד ואת יכולתה של החברה למכור
את הנכס.
מענקי מדען ראשי
כמבואר בביאור ) ,2.14.(2במועד ההכרה הראשונית ,יוכר המענק כהתחייבות פיננסית ,בשווי הוגן ,בהתבסס על
הערך הנוכחי של זרם תזרימי המזומנים הצפוי להחזר המענק ,כשהוא מנוכה בשיעור היוון המשקף את רמת
הסיכון של פרויקט המחקר והפיתוח .ההפרש בין גובה המענק לבין שוויו ההוגן יטופל כמענק ממשלתי .בתקופות
עוקבות ,תימדד בעלות מופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
שינוי באומדן שיעור ההיוון או בתחזית ההכנסות יביא לשינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות למדען.

מזומנים ושווי מזומנים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
2,091
20,749
22,840

מטבע ישראלי
מטבע חוץ – דולר ואירו

16
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2,227
4,436
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ביאור 5

-

ביאור 6

-

חייבים ויתרות חובה
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
439
1,117
1,016
2,572

מוסדות
הוצאות מראש
מענקי מדען לקבל

351
611
962

רכוש קבוע,נטו
ההרכב:
מחשבים
ותוכנות
אלפי ש"ח

ציוד
מעבדה
אלפי ש"ח

ריהוט
וציוד
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

עלות
יתרה ליום  1בינואר2009 ,
תוספות במשך השנה

64
14

138
114

131
70

1,228

333
1,426

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

78

252

201

1,228

1,759

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2009 ,
תוספות במשך השנה

43
18

55
41

11

-

98
70

יתרה ליום  31בדצמבר2009 ,

61

96

11

-

168

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2009 ,

17

156

190

1,228

1,591

עלות
יתרה ליום  1בינואר2010 ,
תוספות במשך השנה

78
12

252
61

201
2

1,228
141

1,759
216

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

90

313

203

1,369

1,975

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2010 ,
תוספות במשך השנה

61
10

96
41

11
16

434

168
501

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

71

137

27

434

669

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר2010 ,

19

176

176

935

1,306

17
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ביאור 7

-

ביאור 8

-

ביאור 9

-

ספקים ונותני שירותים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
2
1,720
346
2,068

חשבונות פתוחים
הוצאות לשלם
שטרות לפרעון

72
(*) 408
293
773

)*( סווג מחדש
זכאים ויתרות זכות
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
72
138
210

עובדים ומוסדות בגין שכר
הפרשה לחופשה
הוצאות לשלם

79
172
 )*(251

)*( סווג מחדש
הון מניות

 9.1ההרכב:
ליום  31בדצמבר 2010
רשום
מונפק ונפרע
מספר מניות
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת

365,427

9,959,100

ליום  31בדצמבר 2009
רשום
מונפק ונפרע
מספר מניות
185,800

9,959,100

הזכויות הנילוות למניות:
מניות רגילות
למחזקים במניות הרגילות הזכות לקבל דיבידנד כפי שיוכרז מפעם לפעם וזכות הצבעה באסיפות הכלליות לפי קול אחד
למניה.
תנועה בהון המניות הנפרע במלואו:
הון מניות
רגילות

יתרת מניות ליום  31בדצמבר 2009

166,900
18,900
185,800

יתרת מניות ליום  1בינואר 2009
הנפקת מניות

תנועה בשנת 2010
הנפקת מניות

179,627
19
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ביאור 9

-

הון מניות )המשך(
9.2

בחודש מאי  ,2007אישר דירקטוריון החברה תוכנית להקצאה ,ללא תמורה ,של כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל
ולעובדת החברה .במסגרת התוכנית הוקצו  6,000כתבי אופציה ,מתוכם  4,400כתבי אופציה למנכ"ל החברה ,ו-
 1600לעובדת החברה .כתבי האופציה הוקצו במסלול הוני בהתאם להוראות סעיף  102לפקודת מס הכנסה.
כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  ₪ 0.01ע.נ ,כנגד תשלום תוספת מימוש של
.₪ 0.01
כתבי האופציה שיבשילו ניתנים למימוש במשך  10שנים ממועד ההענקה.
עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציות שהוקצו ,בהתבסס על השווי ההוגן במועד הענקתם ,נאמדה בסך של כ-
 909אלף  .₪סכום זה נזקף לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה.
היות ומחיר המימוש הינו אפסי לעומת שווי המנייה נגזר ששווי האופציה הינו בקירוב שווי המניה.
עובדת החברה מימשה את האופציות שברשותה ל 800 -מניות אשר מוחזקות בנאמנות .בשנת  2009הפסיקה
את עבודתה בחברה ויתרת האופציות שטרם הבשילו פקעה.
ליום  31בדצמבר  2010כל האופציות שהוענקו ל-מנכ"ל החברה ניתנות למימוש למניות החברה.

9.3

במהלך חודש אוקטובר  ,2010נחתם הסכם למתן שירותי ייעוץ בין החברה לבין הדסית )להלן" :הסכם שירותי
הייעוץ"( במסגרתו נקבע כי הדסית ו 2-חוקרי הדסה המעורבים בפיתוחים בבסיס פעילותה של החברה )להלן:
"חוקרי הדסה"( ,זכאים לקבל אופציות לרכישת מניות של החברה בשיעור כולל של  5%מההון המונפק של
החברה במועד סגירת סבב ) 2010כהגדרתו להלן(.
במסגרת תוכנית האופציות הוענקה כמות כוללת של  7,840אופציות לחוקרי הדסה .שליש מהאופציות ניתנות
למימוש לפי תוספת מימוש של  $32.02והיתר לפי  .$40.02אורך חיי האופציה הינו  10שנים.
שליש מהאופציות לפי מחיר מימוש של  $32.02הבשילו במלואן ב 18 -באוקטובר  ,2010שליש מהאופציות
במחיר מימוש של  $40.02עתידות להבשיל עם הגשה סופית של  INDעבור ™ ,OpRegenדבר אשר להערכת
החברה צפויי לקרות במהלך חודש ספטמבר  ,2012ושליש מהאופציות במחיר מימוש של  $40.02עתידות
להבשיל עם אישור  INDעבור ™ ,OpRegenדבר אשר להערכת החברה צפוי לקרות ,לכל המוקדם ,במהלך
חודש אוקטובר .2012
בנוסף לתוכנית האופציות ,הוענקה כמות של  11,738אופציות להדסית .שליש מהאופציות של הדסית ניתנות
למימוש לפי תוספת מימוש של  $32.02והיתר לפי  .$40.02אורך חיי האופציה של הדסית הינו  10שנים .שליש
מהאופציות של הדסית לפי מחיר מימוש של  $32.02הבשילו במלואן ב 18 -באוקטובר  ,2010שליש מהאופציות
של הדסית במחיר מימוש של  $40.02עתידות להבשיל עם הגשה סופית של  INDעבור ™ ,OpRegenדבר אשר
להערכת החברה צפויי לקרות במהלך חודש ספטמבר  ,2012ושליש מהאופציות של הדסית במחיר מימוש של
 $40.02עתידות להבשיל עם אישור  INDעבור ™ ,OpRegenדבר אשר להערכת החברה צפוי לקרות ,לכל
המוקדם ,במהלך חודש אוקטובר .2012
השווי ההוגן של האופציות שהוענקו כאמור נאמד תוך יישום המודל הבינומי.
עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציות שהוקצו ,בהתבסס על השווי ההוגן במועד הענקתם ,נאמדה בסך של כ-
 2,182אלפי  .₪סכום זה יזקף לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה.
הפרמטרים אשר שימוש ביישום המודל:
$40.83
שווי הוגן של מניה
119.6%
תנודתיות צפויה )*(
אורך חיי האופציה )בשנים( 10
שיעור ריבית חסרת סיכון )**( 2.52%
)*(
)**(

התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה של חברות דומות הנסחרות
בבורסה ,פועלות באותו תחום ובעלות רמת סיכון עסקי דומה.
שיעור הריבית חסרת הסיכון נגזר מעקום של אג"ח ממשלת ארה"ב מסוג טרז'ריס לתקופה התואמת את
אורך חיי האופציה במועד הענקתן.
20
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התקשרויות והתחיבויות תלויות
 10.1עם הקמתה של החברה בנובמבר  2005החזיקה ) ES CELL INTERNATIONAL PTE LTDלהלן ("ESI" :ב-
 100%מהונה המונפק והנפרע של החברה באותה עת.
בהתאם להסכם שנחתם ביום  20בנובמבר  2005בין  ,ESIחברת הדסית ביו החזקות בע"מ )להלן – ",("HBL
והחברה ESI ,התחייבה להעניק לחברה רישיון עולמי בלעדי לפתח ,לשווק ,למסחר ,לנצל ולעשות שימוש בקניין
הרוחני המצוי ברשותה באותה העת בתחום של טיפול במחלות ניורודגנרטיביות על דרך של החלפת תאים )
 (CELL REPLACEMENT THERAPYבבני אדם ובכלל זה להעניק רישיונות משנה לצדדים שלישיים בכפוף
לתנאים מסוימים ,כמקובל )להלן " -רישיון  .("ESIהענקת רשיון  ESIוהיקפו היו מותנים בהשקעות  HBLבחברה
ו/או בגיוס מימון חיצוני לחברה על ידי  ,HBLתנאים אשר התקיימו במלואם.
רשיון  ESIהוענק לחברה על פי הסכם מיום ") 22.3.06הסכם רישיון  ("ESIו-החברה הנה חברה פעילה מאותו
מועד .רשיון  ESIמחייב את החברה לשלם תמלוגים ל ESI -בשיעור של  10.75%בגין הכנסות הנובעות ממתן
רישיונות משנה.
ביום  22במרס 2006 ,השקיעה  HBLסך של  13,541אלפי  ₪בחברה .בתמורה לכך ,הקצתה החברה לHBL -
 225מניות רגילות וכן  409מניות מוגבלות.
ביום  30באוגוסט  2007נחתם הסכם בין החברה HBL ,וחברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ )להלן" :טבע"I
"הסכם ההשקעה מ  ,"2007 -בהתאמה( לפיו בכפוף לכך שיושלם גיוס מקורות כספיים לפעילות החברה בסך
כולל של  2מליון דולר ,יושקע על ידי טבע סך של  1מליון דולר בחברה שישמשו לצורך פעילותה .בין הצדדים
סוכם כי ההשקעה בהון החברה תעשה לפי שווי חברה הנאמד בכ 13-מיליון דולר )לפני הכסף( וכי טבע תהיה
זכאית להחזקה בשיעור כולל של  11%מהבעלות בחברה.
ביום  13בדצמבר  2007השקיעה טבע בחברה  1,007אלפי דולר .בנוסף לחברה אושר מימון למחקר של  2מליון
דולר ,כך שעל פי ההסכמים שבין  ESIו ,HBL-המניות המוגבלות שהוחזקו על ידי  HBLהומרו למניות רגילות.
יצוין כי חלק מהמניות שהומרו הועברו לטבע ללא תמורה ,על פי הסכם ההשקעה מ .2007 -
ביום  1במרס  2008הורחב תחום רישיון  ESIלכלול גם גורמים המביאים להתנוונות של רישתית העין ). (AMD
כמו כן ESI ,העניקה לחברה רישיון נוסף ולא בלעדי ,תחת אותו קניין רוחני ,לחקור ,לפתח ולעשות שימוש בתאי
גזע עובריים לצורך בדיקת רעילות ויעילות של תרופות ,במסגרת קונסורציום ) ESNATSהמוזכר להלן( ולצרכים
אחרים .
ביום ה 30-לאוגוסט  ,2009נכנס לתוקפו הסכם למחקר ומתן רישיון בין הדסית ובין החברה )להלן":הסכם רישיון
הדסית  .("2009הסכם רישיון הדסית  2009הקנה לחברה רישיון בלעדי ,עולמי ,נושא תמלוגים )עם זכות למתן
רישיונות משנה בכפוף לתנאים( להשתמש ,בהמצאות מסוימות אשר פותחו ע"י חוקרים מבית החולים הדסה,
בתחום של פיתוח וניצול תאי גזע עובריים ותאי  RPEשמקורם בתאי גזע עובריים לצורך טיפול במחלות
ניורודגנרטיביות של הרשתית בדרך של החלפת תאים )להלן" -רישיון הדסית"( .באותו מועד נכנס לתוקפו גם הסכם
לפיתוח מוצר בין החברה להדסית ,על פיו מבצעת הדסית מחקר ופיתוח עבור החברה בתחום רישיון הדסית.
הסכם רישיון הדסית  2009הוחלף בהסכם רישיון הדסית  ,2010כמפורט להלן )ראה ביאור  10להלן(.
במהלך חודש נובמבר  2009השלימה החברה גיוס הון בהיקף  800אלפי דולר ,באמצעות הנפקת הון מניות ל-
 HBLולטבע .הגיוס בוצע לפי שווי חברה של  8,000אלפי דולר לפני הכסף.
בחודש מאי  ,2010רכשה חברת ביוטיים אינק ,חברה ציבורית אמריקאית שנסחרת בבורסה בארה"ב ).AMEX
) (BTIMלהלן" :ביוטיים"( את חברת .ESI
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התקשרויות והתחיבויות תלויות )המשך(
) 10.1המשך(
במהלך חודש מרץ  2010וחודש יוני  ,2010נחתמו הסכמים למתן הלוואות הניתנות להמרה למניות החברה בין
החברה לבין  HBLוביוטיים )בהתאמה( על סך של  100אלף דולר ו 250-אלפי דולר )בהתאמה( .סוכם כי הלוואות
אלו ישאו ריבית שנתית בשיעור של  ,LIBOR + 3%ובמידה והחברה תציע ניירות ערך בהצעה שסכומה הכולל
יעמוד על סך של לפחות  1,000אלפי דולר ,החברות תהינה רשאיות להמיר את ההלוואות )בתוספת הריבית
הצבורה( למניות החברה ,בשיעור הנחה של  20%מערך המניות באותה הקצאה.
ב 7-באוקטובר  ,2010נחתם הסכם השקעה בין החברה ,לבין  HBLטבע וביוטיים במסגרתו גייסה החברה סך
כולל של  7.1מיליון דולר )להלן" :הסכם השקעה  "2010ו"סבב  .("2010הסכם השקעה  2010נחתם לפי שווי
חברה של  8מיליון דולר )לפני הכסף( .מתוך סכום ההשקעה הכולל ,ביוטיים השקיעה בחברה סך של  4.1מיליון
דולר שכלל המרת הלוואה של  250אלף דולר )בתוספת ריבית( ,טבע השקיעה סך של  2מיליון דולר וHBL-
השקיעה סך של  1מיליון דולר ,שכלל המרת הלוואה של  100אלף דולר )בתוספת ריבית( .סכום ההשקעה ישמש
לצורך מימון תוכנית ה RPE-של החברה וכן למימון מחקר נוסף ופעילות שוטפת של החברה.
במסגרת סבב  ,2010אישרו בעלי המניות של החברה את פיצול הון המניות של החברה ,באופן שכל מניה רגילה
בעלת ערך נקוב של  1ש"ח של החברה הומרה ל 100-מניות רגילות בעלות ערך נקוב של  ₪ 0.01של החברה.
כמו כן ,במסגרת סבב  ,2010נחתם בין בעלי המניות של החברה הסכם בעלי מניות מתוקן וכן הוחלף תקנון
החברה בתקנון מתוקן .יצויין עוד שבמסגרת הסכם ההשקעה  ,2010נקבעו תנאים שעל פיהם יכולה החברה
לקבל רשיונות להשתמש בקניין רוחני מסוים שבבעלות או בשליטת ביוטיים .במסגרת סבב  ,2010ב 7-לאוקטובר
 ,2010נחתם הסכם מחקר ואופציה לרישיון בלעדי בין החברה לבין טבע )להלן :הסכם האופציה לטבע"( ,על פיו
הוענקה לטבע אופציה לקבל רישיון כלל עולמי ובלעדי ,נושא תמלוגים )עם זכות למתן רישיונות משנה( לפיתוח
ומסחור של™ . OpRegenהאופציה הינה בתוקף החל מיום  18לאוקטובר 2010 ,ועד  60יום לאחר אישור IND
בגין המוצר הנ"ל .לטבע הוענקה גם אופציה לקבל רישיון באותם התנאים ,לפיתוח ומסחור של מוצר לטיפול
בהתנוות של רשתית העין ,הכולל התנוונות מאקולרית ,והמבוסס על תאי  RPEאשר מונחים על ממברנה בשם
™ .OpRegen Plusהסכם האופציה לטבע קובע את הסכומים שישולמו לחברה ע"י טבע בגין מימוש האופציה וכן
שיעור התמלוגים שישולמו לחברה במקרה של מכירות של המוצרים נשואי הרישיון ומשך הזמן בו תחול חובת
תשלומי התמלוגים.
במסגרת הסכם האופציה לטבע הוסכם עוד ,כי במקרה בו טבע תבחר לממש את האופציה לקבלת הרישיונות
כאמור ,הרי שמאותה נקודה ואילך תישא טבע בעלויות המחקר והפיתוח של נשוא הרישיון .יצוין ,כי הענקת
הרישיונות כאמור כפופה לאישור המדען הראשי וכי העברת חומרים מסויימים נשוא הרישינות לידי טבע כפופה
לאישור משרד הבריאות .עוד יצוין שגם  ESIוגם הדסית אישרו בכתב את הסכמתם להסכם האופציה לטבע
ולהענקת רישיונות המשנה על פיו ,וכי הסכם רשיון הדסית ) 2010כהגדרתו להלן( מכיל תנאים מיוחדים החלים
על רישיון משנה זה ,במידה ורישיון טבע ימומש .נכון לתאריך הדוחות הכספיים ,אין כל וודאות כי אופציה זו
תמומש בעתיד הנראה לעין.
ב 7 -לאוקטובר  ,2010במסגרת סבב  ,2010נחתם הסכם חדש בין החברה והדסית שהחליף את הסכם רישיון
הדסית ) 2009להלן" :הסכם רישיון הדסית  .("2010הסכם רישיון הדסית  2010הגדיר מחדש את התנאים
העסקיים למתן רישיון הדסית )לרבות תמלוגים ,תשלומי אבני דרך ,נשיאה בהוצאות וכו'( .כמו כן ,בהסכם רישיון
הדסית  ,2010נקבעו התנאים המיוחדים למתן רשיון משנה לטבע.
במקביל להסכם רישיון הדסית  ,2010נחתמו מספר הסכמים קשורים במסגרת סבב :2010
)( 1

הסכם נוסף למתן שירותי מחקר על ידי הדסית לחברה בפיקוחו של פרופ' בנימין ראובינוף מסגל בית
החולים הדסה )"פרופ' ראובינוף"( במשך תקופה של  5שנים ,החל משנת  ,2011ובהיקף של  300אלף
דולר לשנה )להלן " -הסכם המחקר הנוסף"( .נושאי המחקר הספציפיים שייחקרו במסגרת הסכם המחקר
הנוסף טרם נקבעו ,וייקבעו מעת לעת על ידי הצדדים על פני מנגנונים שנקבעו בהסכם המחקר הנוסף.
בחודש דצמבר  2010העבירה החברה סכום של  300אלף דולר עבור שנת  2011לידי נאמן escrow
שמונה מטעם הצדדים על פי הסכם המחקר הנוסף לשם כך .סכום זה ,מוצג בדוח הכספי בסעיף הוצאות
מראש .בנוסף ,על פי הסכם המחקר הנוסף ,החברה תפצה את הדסית בעתיד ב 50%-מהוצאות
הפטנטים בהתקיים תנאים מסויימים ,כפי שנקבעו בהסכם המחקר הנוסף .עלות זו אינה ניתנת לאומדן
נכון לתאריך הדוחות הכספיים.
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התקשרויות והתחיבויות תלויות )המשך(
) 10.1המשך(
)( 2

הסכם שירותי ייעוץ )כהגדרתו לעיל( ,על פיו חוקרי הדסה ,פרופ' ראובינוף ופרופ' אייל בנין )להלן" :פרופ'
בנין"( מספקים לחברה שירותי יעוץ בנושא של פיתוח ™ .OpRegenכחלק מהתמורה על פי הסכם
שירותי הייעוץ ,התחייבה החברה לשלם להדסית סכום של  .₪ 26,600בנוסף ,קיבלו הדסית ,פרופ'
ראובינוף ופרופ' בנין אופציות לרכישת מניות החברה בשיעור של  5%מההון המונפק של החברה במועד
סגירת סבב  .2010בחודש אוקטובר  2010הוקצו האופציות הנ"ל )ראה ביאור .(9.3
עם השלמת סבב  ,2010שיעור ההחזקה של  HBLבחברה עומד על ) 26.28%ו 24.54%-בדילול מלא(,
שיעור ההחזקה של ביוטיים עומד על ) 28.47%ו 26.59%-בדילול מלא( ,שיעור ההחזקה של  ESIעומד
על ) 25.12%ו 23.46% -בדילול מלא( ושיעור ההחזקה של טבע עומד על ) 19.92%ו 18.6%-בדילול
מלא( .יצויין ,כי בעקבות סבב  ESI ,2010וחברת האם שלה ,ביוטיים ,מחזיקות יחדיו במעל ל 50%-מההון
המונפק והנפרע של החברה.

 10.2ביום  5בפברואר  2008נחתם הסכם שכירות בין  HBLלבין החברה האחרת של כ 860-מ"ר בפארק הביוטכנולוגי
במתחם הקמפוס הרפואי של בית חולים הדסה והאוניברסיטה העברית בעין כרם ,ירושלים שבנייתו הושלמה
בחודש אפריל .2009
הסכם השכירות נקבע לתקופה של  5שנים עם אופציות להארכה של עד  20שנים נוספות HBL .חתמה על הסכם
שכירות משנה עם החברה בתנאים זהים לאלה בהם שכרה  HBLאת המושכר מידי החברה האחרת )להלן:
"הסכם שכירות המשנה"( .בהסכם השכירות המשנה נקבע כי החברה תשלם דמי שכירות חודשיים בסך של 64
ש"ח למ"ר .בנוסף תשלם החברה למשך תקופת השכירות ותקופת האופציה ,במידה ותנוצל ,סכום של  46ש"ח
בגין עבודות התאמה אשר נעשו על ידי החברה האחרת.
בגין המחויבות לשלם את עלות עבודות ההתאמה גם במשך תקופת האופציה ,רשמה החברה התחייבות בסך 46
ש"ח למ"ר לחודש לכל אורך תקופת השכירות.
משרדי החברה עברו לפארק הטכנולוגי במהלך חודש יוני .2009
החברה שוכרת שטח של  290.3מ"ר מתוך ה 860 -מ"ר הנ"ל.
 10.3ביום  13ביוני  ,2010נחתם הסכם להשכרת מעבדת חדר נקי בתנאי  cGMPבין הדסית לבין החברה .החברה
תוכל להשתמש במעבדת חדר נקי בהדסה עין כרם בתמורה לתשלום חודשי של  125אלפי ש"ח .במשך שנתיים
עם אפשרות להארכת החוזה .עד לתאריך הדוחות הכספיים נרשמו הוצאות בגובה של  822אלפי ש"ח .בגין
שכירות המעבדה.
 10.4בחודש דצמבר  ,2006נחתם הסכם בין עמותת חקר האי.אל.אס בישראל )להלן "העמותה"( לבין החברה .בהתאם
להסכם העמידה העמותה לרשות החברה מענק בסך של  226אלפי דולר בתוספת  10%תקורה ,המיועד למחקר
אשר מטרתו מציאת תרופה למחלת ה .ALS -המענק שולם בארבעה תשלומים שווים במשך תקופה של שנתיים.
על פי ההסכם ,במידה ותנבענה לחברה הכנסות מפירות המחקר ,תשיב החברה לעמותה תמלוגים על פי קצב
מכירותיה עד להחזר כולל של  150%מסכום המענק הכולל צמוד לדולר .עד לתאריך הדוח הכספי התקבל סכום
של כ 886 -אלפי ש"ח.
מאחר והחברה הפסיקה מחקר זה היא אינה צפויה לשלם תמלוגים בגינו.
 10.5ביום  27במרץ  2007קיבלה החברה כתב אישור מלשכת המדען הראשי לפיו זכאית החברה למענק בסך של עד
 ₪ 2,717,658ובשיעור השתתפות של  .60%על פי כתב האישור ,קיבלה החברה מענקי מחקר ופיתוח בסך כולל
של כ 1,389 -אלפי ש"ח עבור ביצוע פעולות מחקר ופיתוח מאושרות אשר החלו בחודש דצמבר  2006והסתיימו
בחודש נובמבר .2007
ביום  24בנובמבר ,2008 ,קיבלה החברה כתב אישור נוסף מלשכת המדען הראשי לפיו זכאית החברה למענק
בסך של עד  ₪ 3,056,433ובשיעור השתתפות של  .60%על פי כתב האישור קיבלה החברה מענקי מחקר
ופיתוח בסך כולל של  1,626אלפי ש"ח עבור ביצוע פעולות מחקר ופיתוח מאושרות אשר החלו ביום  1בדצמבר
 2007והסתיימו בחודש נובמבר .2008
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התקשרויות והתחיבויות תלויות )המשך(
) 10.5המשך(
ביום  24במאי ,2009 ,קיבלה החברה כתב אישור נוסף משלכת המדען הראשי לפיו זכאית החברה למענק בסך
של עד  ₪ 3,068,543ובשיעור השתתפות של  .60%על פי כתב האישור קיבלה החברה מענקי מחקר ופיתוח
בסך כולל של  1,238אלפי ש"ח עבור ביצוע פעולות מחקר ופיתוח מאושרות אשר החלו ביום  1בינואר 2009
והסתיימו בחודש דצמבר .2009
ביום  31במאי ,2010 ,קיבלה החברה כתב אישור נוסף מלשכת המדען הראשי לפיו זכאית החברה למענק בסך
של עד  6,237,541ש"ח ובשיעור השתתפות של  .60%על פי כתב האישור החברה זכאית לקבל מענקי מחקר
ופיתוח בסך כולל של עד  3,742אלפי ש"ח עבור ביצוע פעולות מחקר ופיתוח מאושרות אשר החלו ביום  1בינואר
 2010והסתיימו בחודש דצמבר  .2010עד לתאריך הדוח הכספי התקבלו כ 956 -אלפי ש"ח.
 10.6במהלך השנים  2006עד  2009קיבלה החברה מענקי מחקר ופיתוח בסך  2,718אלפי  ₪במסגרת מאגד
"בראשית" )לשכת המדען הראשי( .החברה לא מחוייבת בתשלום תמלוגים בגין מענקים אלו.
 10.7ביום  24בנובמבר 2006 ,נחתם הסכם רישיון שימוש צולב בפטנטים בין החברה ESI ,וחברת ) GERONלהלן:
"ההסכם לשימוש צולב"( .ההסכם לשימוש צולב חל על זכויות בפטנטים מסויימים העוסקים בהפרדת תאי עצב
מתוך תאי גזע עובריים ממקור אנושי .ההסכם לשימוש צולב מעניק לכל הצדדים לו רישיון שימוש עולמי ,לא
בלעדי ,באותם פטנטים אשר מצויים בבעלות  Geronו . .ESI-לא הועברה כל תמורה בעסקה ואין התחייבות
לתמלוגים עתידיים .עוד הסכימו  Geronו ,ESI-בין היתר במסגרת ההסכם לשימוש צולב ,למשוך באופן הדדי
התנגדויות לרישום פטנטים שהגישו אחת כנגד השניה באוסטרליה.
על אף שלעסקה עשויה להיות מהות מסחרית ,לא נרשם הנכס הבלתי מוחשי בספרים ,מאחר ולא ניתן לאמוד
באופן מהימן את השווי ההוגן שלו.
 10.8ביום  30במאי  ,2008חתמה החברה על הסכם קונסורציום לביצוע שיתוף פעולה בפרוייקט מחקרי בנושא שימוש
בתאי גזע עובריים לצורכי פיתוח תרופות ובדיקת רעילות של תרופות חדשות למערכת העצבית הידוע בשם
) ESNATSלהלן" :הסכם הקונסורציום"( ,במימון האיחוד הארופאי ) .(FP7החברה הינה אחת מכ 30 -השותפות
להסכם הקונסורציום ,המונה קבוצות מחקר אקדמיות וחברות מתחום מחקר תאי הגזע .החברה מבצעת את
חלקה בהסכם הקונסורציום החל מאפריל  ,2009כאשר התקציב המיועד לביצוע תפקידה בקונצורסיום הינו
 €176,400לתקופה של חמש שנים החל מאפריל  .2009עד ליום  31בדצמבר  2010התקבל סכום של כ-
 391 ) € 77,000אלפי ש"ח( .החברה אינה מחוייבת בתשלום תמלוגים בגין מימון זה.
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ביאור  - 11פירוטים נוספים לסעיפי דוחות על ההפסד הכולל
ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
 11.1הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו:
משכורות ונלוות
חומרים וקבלני משנה
פטנטים
תשלום מבוסס מניות
פחת
נסיעות לחו"ל
בניכוי מענקים מהמדען ותמלוגים לשלם

770
4,163
861
1,153
366
10
7,323
)(1,984
5,339

719
(*) 2,912
819
(*) 41
43
4,534
)(1,997
2,537

1,292
(*) 3,721
757
(*) 25
97
5,892
)(3,659
2,233

 11.2הוצאות הנהלה וכלליות:
משכורות ונלוות
נסיעות לחו"ל
אחזקת רכב
שרותים מקצועיים
שכירות מבנה
פחת
משרדיות

555
31
92
570
44
135
528
1,955

1,384
83
383
89
(*) 29
(*) 458
2,426

817
90
66
(*) 22
(*) 458
1,453

)*( סווג מחדש
ביאור - 12

מסים על הכנסה
 12.1לחברה טרם הוצאו שומות מס סופיות מיום היווסדה.
 12.2ביום  26בפברואר  2008עבר בכנסת בקריאה שלישית ,חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקון מס' 20
( )הגבלת תקופת התחולה( ,התשס"ח) 2008-להלן " -התיקון"( ,לפיו תחולתו של חוק התיאומים בשל אינפלציה
תסתיים בשנת המס  ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות המעבר שמטרתן
למנוע עיוותים בחישובי המס.
בהתאם לתיקון ,בשנת המס  2008ואילך ,לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי.
כמו כן ,תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס ,באופן
שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס  ,2007והצמדתם למדד תיפסק ממועד זה ואילך.
 12.3בהתאם לתיקון מספר  147לפקודת מס הכנסה ,התשס"ה ,2005-מס החברות בשיעור  34%אשר הושת על
חברות הופחת באופן הדרגתי החל משנת ) 2006לגביה נקבע שיעור מס של  (31%ועד לשנת  2010לגביה נקבע
שיעור מס של ) 25%שיעור המס בשנים  2009 ,2008ו 2010-הינו  26% ,27%ו ,25%-בהתאמה(.
 12.4ביום  23ביולי  2009פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו-
 ,(2010התשס"ט) 2009-להלן " -חוק ההסדרים"( .על פי חוק ההסדרים ,יופחתו שיעורי המס בגובה  26%ו-
 25%המושתים על חברות בשנים  2009ו ,2010-בהתאמה ,באופן הדרגתי החל משנת המס  2011לגביה נקבע
מס חברות בשיעור  24%ועד לשנת המס  2016לגביה נקבע מס חברות בשיעור של .18%
 12.5לאור ההפסדים לצרכי מס שנצברו בחברה ועקב אי ציפייה לקיומה של הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין ,לא
זוקפת החברה ,מסים נדחים לקבל בגין הפסדים להעברה לצרכי מס ובגין הפרשים זמניים בערכם של נכסים
והתחייבויות ,בין הדוח הכספי לבין הדוח לצרכי מס.
25
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ביאור - 13

מענקים
סוג המענק
מענקי מדען

ביאור - 14

סכום המענקים
ליום  31בדצמבר 2010
 5,209אלפי ש"ח

תנאי המענק
החברה קיבלה הלוואה מוטבת מהמדען הראשי במשרד המסחר
והתעשייה בגין השקעותיה בתחום המחקר והפיתוח .על פי תנאי
ההלוואה ,בעת שהחברה תחל בייצור ההכנסות פרי ההשקעות
כאמור ,תידרש להחזיר את ההלוואה כשהיא מחושבת בדולרים
וצמודה לריבית לייבור שנתית על פקדונות דולריים .שיעור
התמלוגים שיש להחזיר למדען הינו  3.5%-3%מסך ההכנסות
פרי ההשקעה כאמור .על פי הערכת ההנהלה ,החברה תחל
במכירות בכפוף לעמידה בשלבים השונים של הפרויקט במהלך
שנת  .2018שיעור ההיוון לחישוב גובה התחייבות החברה
להחזר למדען הראשי נאמד בכ .35% -שיעור זה משקף את
רמת הסיכון של פרויקט המחקר והפיתוח .למידע נוסף ראה
ביאור .10.5

גילוי והצגה של מכשירים פיננסים
 14.1מדיניות ניהול ההון:
החברה מנהלת את הונה על מנת להבטיח כי תוכל להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" תוך העצמת התשואה של
המחזיקים בהונה העצמי ,וזאת באמצעות שימור הון חיובי .בשנת  2010לא חלו שינויים במדיניות ניהול ההון של
החברה.
 14.2עיקרי המדיניות החשבונאית:
פרטים לגבי עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו ,כולל התנאים להכרה ,בסיס המדידה והבסיס לפיו
הוכרו ההכנסות וההוצאות ביחס לכל קבוצה של נכסים פיננסיים ,התחייבויות פיננסיות ומכשירי הון ,מובאים
בביאור .2

 14.3קבוצות מכשירים פיננסיים:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים אחרים

22,840
1,455
24,295

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
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4,436
962
5,398
3,141
3,141
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ביאור - 14

גילוי והצגה של מכשירים פיננסים )המשך(
 14.4מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים:
פעילות החברה חושפת אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים ,כגון :סיכוני מטבע .תוכנית ניהול
הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים
הפיננסיים של החברה .ניהול הסיכונים מבוצע ע"י מנכ"ל החברה בהתאם למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון.
 14.5סיכון מטבע:
החברה ביצעה מספר עסקאות הנקובות במטבע חוץ .כתוצאה מכך ,נוצרת חשיפה לתנודות בשערי החליפין.
במהלך שנת  2010לא חל שינוי בחשיפה לסיכון מטבע או בדרך בה החברה מנהלת או מודדת את הסיכון.
הערכים הפנקסניים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של החברה הנקובים במטבע חוץ הינם כדלקמן:
נכסים
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

התחייבויות
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

דולר ארה"ב

21,448

1,908

-

6

אירו

365

319

-

-

דולר סינגפורי

-

-

129

122

ניתוח רגישות של מטבע חוץ
החברה חשופה בעיקר למטבע דולר.
הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לעלייה או ירידה של  5%בשער החליפין הרלוונטי 5% .הוא שיעור הרגישות
אשר נעשה בו שימוש בדיווח לאנשי המפתח הניהוליים וכן מדד זה מייצג את הערכות ההנהלה לגבי השינוי
האפשרי הסביר בשערי החליפין .ניתוח הרגישות כולל יתרות קיימות של פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ
ומתאים את התרגום שלהם בתום התקופה לשינוי בשיעור של  5%בשיעורי מטבע חוץ.
השפעה של עליה ב 5%-במטבע הש"ח מול המטבעות האחרים לפני השפעת מס:
השפעת הדולר הסינגפורי
לשנת
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
רווח )הפסד(

6.5

6

השפעת האירו
לשנת
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
)(18

27

)(16

השפעת הדולר
לשנת
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
)(1,073

)(95
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ביאור - 14

גילוי והצגה של מכשירים פיננסיים )המשך(
 14.6ניתוח מכשירים פיננסיים לפי בסיסי הצמדה וסוגי מטבע:
ליום  31בדצמבר
במטבע
חוץ או
בהצמדה
אליו

2010
בשקל חדש
נושא
ריבית/צמוד
מדד

בשקל חדש
לא צמוד

במטבע
חוץ או
בהצמדה
אליו

2009
בשקל חדש
נושא
ריבית/צמוד
מדד

בשקל חדש
לא צמוד

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד:
מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים

20,750

התחייבויות פיננסיות:
התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת

121

3,545

-

1,605

2,621

2,227

-

2,209

-

962

2,421

 14.7שווי נאות של מכשירים פיננסיים:
המכשירים הפיננסיים של החברה כוללים בעיקר נכסים לא נגזרים והתחייבויות לא נגזרות .נכסים לא נגזרים
כוללים מזומנים ושווי מזומנים וחייבים ויתרות חובה .התחייבויות לא נגזרות כוללות ספקים ,נותני שירותים ,זכאים
ויתרות זכות .בשל אופיים של המכשירים הפיננסיים האמורים ,שוויים הנאות זהה או קרוב ,בדרך כלל ,לערך בו
הם מוצגים בדוחות הכספיים.
 14.8ניהול סיכון נזילות:
האחריות הסופית לניהול סיכון נזילות חלה על החברה ,אשר קבעה תוכנית עבודה מתאימה לניהול סיכון נזילות
ביחס לדרישות לגבי מימון ונזילות בטווח הקצר ,בטווח הבינוני ובטווח הארוך .החברה מנהלת את סיכון הנזילות
על-ידי שמירה על קרנות מתאימות ,אמצעים בנקאיים ,אמצעי הלוואה וגיוס השקעות ,על-ידי פיקוח מתמשך על
תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים והתאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסיים.

ביאור - 15

עסקאות שאינן במזומן
 15.1באוקטובר  ,2010הומרו הלוואות המירות בסך  1,277אלפי ש"ח למניות החברה ,ראה ביאור .10.1
 15.2במהלך שנת  2010מומשו אופציות בסך  139אלפי  ₪למניות החברה ,ראה ביאור .9.2
 15.3במהלך השנים  2009 ,2008ו ,2010 -רשמה החברה תמלוגים לשלם למדען הראשי בגין הכנסות לקבל מהמדען
הראשי בסך של  33אלפי ש"ח 31 ,אלפי ש"ח  ,ו 37 -אלפי ש"ח  ,בהתאמה.
 15.4בגין מחויבות לשלם על עלות עבודות ההתאמה רשמה החברה נכס רכוש קבוע בסך  1,228אלפי ש"ח מול
הוצאות לשלם לזמן ארוך .ברבעון הראשון של שנת  2010עודכן תעריף עלות עבודות ההתאמה וכתוצאה מכך
רשמה החברה נכס רכוש קבוע נוסף בסך  141אלפי ש"ח מול הוצאות לשלם לזמן ארוך ,ראה ביאור .10.2
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ביאור - 16

בעלי עניין וצדדים קשורים
 16.1יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
במסגרת הנכסים השוטפים

52

-

במסגרת ההתחייבויות השוטפות

1,813

331

 16.2עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הוצאות בגין מחקר ופיתוח לבעל מניות

3,782

3,141

4,705

הוצאות שכירות לבעל מניות

444

207

-
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פרוטאב בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2010

פרוטאב בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2010

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים

1

דוחות על המצב הכספי

2

דוחות על ההפסד הכולל

3

דוחות על השינויים בהון )בגרעון בהון(

4

דוחות על תזרימי המזומנים

6-5

ביאורים לדוחות הכספיים

26-7

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

פרוטאב בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של פרוטאב בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2010ו 2009-ואת
הדוחות על ההפסד הכולל  ,הדוחות על השינויים בהון )בגרעון בהון( והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2010דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו
היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי-חשבון )דרך פעולתו של
רואה-חשבון( התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של
ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס
נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,דוחות כספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של
החברה לימים  31בדצמבר  2010ו ,2009-את תוצאות הפעולות ,השינויים בהון )בגרעון בהון( ותזרימי המזומנים של החברה
לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2010בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות
תקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010 -

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון

ירושלים 13 ,בפברואר 2011

1

פרוטאב בע"מ
דוחות על המצב הכספי

ביאור

ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה

נכסים לא שוטפים
רכוש קבוע ,נטו
הוצאות לזמן ארוך

4
5

10,130
1,165
11,295

1,204
149
1,353

6

602
18

505
9

11,915

1,867

סך הכל נכסים

התחייבויות והון )גרעון בהון(
התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

7
8

התחייבויות לא שוטפות
הלוואה מבעלי מניות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
אופציות למניות
תמלוגים לשלם

9
10
20

הון )גרעון בהון(
הון מניות
פרמיה על מניות
קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
קרן הון בגין כתבי אופציה
יתרת הפסד

11

סך הכל התחייבויות והון

 13בפברואר 2011
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

עו"ד אופיר שחף
דירקטור

ד"ר שירה יאיר
מנכ"ל
ואחראית על העניינים הכספיים

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
2

539
280
819

544
254
798

78
3,177
946
4,201

6,987
25
619
7,631

3
17,499
658
913
)(12,178
6,895

1
732
)(7,295
)(6,562

11,915

1,867

עופר גולדברג
דירקטור

פרוטאב בע"מ
דוחות על ההפסד הכולל

ביאור

12
13

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

3,860
1,334

2,012
795

1,469
427

5,194

2,807

1,896

603
292

10
90

130
283

הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

311

)(80

)(153

הפסד לשנה

4,883

2,887

2,049

הפסד כולל לשנה

4,883

2,887

2,049

הפסד מפעולות רגילות
14
15

הכנסות מימון
הוצאות מימון

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
3

פרוטאב בע"מ
דוחות על השינויים בהון )גרעון בהון(

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות
אלפי ש"ח

קרן הון
בגין כתבי
אופציה
אלפי ש"ח

קרן הון
בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות
אלפי ש"ח

יתרת
הפסד
אלפי ש"ח

סך  -הכל
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2008
הפסד לשנה

1
-

732
-

-

-

)(2,359
)(2,049

)(1,626
)(2,049

יתרה ליום  31בדצמבר 2008

1

732

-

-

)(4,408

)(3,675

יתרה ליום  1בינואר 2009
הפסד לשנה

1
-

732
-

-

-

)(4,408
)(2,887

)(3,675
)(2,887

יתרה ליום  31בדצמבר 2009

1

732

-

-

)(7,295

)(6,562

יתרה ליום  1בינואר 2010
הנפקת מניות ואופציות
המרת הלוואות המירות
תשלומים מבוססי מניות
הפסד לשנה

1
1
1
-

732
9,872
6,895
-

913
-

658
-

)(7,295
)(4,883

)(6,562
10,786
6,896
658
)(4,883

יתרה ליום  31בדצמבר 2010

3

17,499

913

658

)(12,178

6,895

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
4

פרוטאב בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
הפסד לשנה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת )נספח א'(

)(4,883
)(428

)(2,887
(*)1,056

)(2,049
)(*)(66

מזומנים ,נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(5,311

)(1,831

)(2,115

תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( השקעה
ריבית שהתקבלה
רכישת רכוש קבוע

14
)(186

10
)(477

130
)(49

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות השקעה

)(172

)(467

81

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
ריבית ששולמה
קבלת הלוואות מבעלי המניות
קבלת מענקים מהמדען הראשי
הנפקת הון
הנפקת אופציות

)( 7
174
10,721
3,741

)( 4
2,300
(*)420
-

)( 5
1,862
(*)229
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

14,629

2,716

2,086

גידול במזומנים ושווי מזומנים

9,144

418

52

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

1,204

786

734

השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות המזומנים ושווה מזומנים

)(218

-

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום השנה

10,130

1,204

786

)*( סווג מחדש

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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פרוטאב בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נספח א'  -התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת
הכנסות הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת והפחתות
הוצאות )הכנסות( מימון נטו שהוכרו ברווח והפסד
התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד ,נטו
הוצאות שכר בגין תשלומים מבוססי מניות

89
)(311
53
658

25
80
1
-

8
153
24
-

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה
גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות
גידול )קיטון( בספקים ונותני שירותים
גידול )קיטון( בתמלוגים לשלם

)(954
26
)( 5
16

(*)800
)(15
409
)(*)(244

)(*)(135
233
8
)(*)(357

)(428

1,056

)(66

)*( סווג מחדש

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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פרוטאב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 1

-

ביאור 2

-

כללי
1.1

פרוטאב הינה חברה פרטית שהתאגדה בחודש אוגוסט  2005בישראל בבעלות של חברת אייץ' בי אל  -הדסית
ביו אחזקות בע"מ ,קרן פונטיפקס וחברת כלל ביו-טכנולוגיה .אייץ בי אל וכלל נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל
אביב .למידע נוסף ראה באורים  11.2ו.19.1-
פרוטאב מפתחת תרופות בגישה טיפולית חדשנית לטיפול בדלקת פרקים שגרונית ),(Rheumatoid Arthritis
מחלות מעי דלקתיות )כולל מחלת קרוהן ודלקת כיבית של המעי הגס( ומחלות אוטו  -אימוניות נוספות .הפיתוח
מתבסס על תגליות של פרופ' יעקב נפרסטק מבית החולים הדסה עין  -כרם.
לפרוטאב רשיון בלעדי לשימוש בפטנטים ובבקשת פטנטים על פפטידים ונוגדנים כנגדם לטיפול במחלות אוטו -
אימוניות .רשיון בלעדי זה כולל תשעה עשר פטנטים שהתקבלו בארה"ב ,באוסטרליה ,בישראל ,בקנדה ובמדינות
באירופה ושלוש בקשות פטנטים בארה"ב,יפן וישראל .בנוסף ,יש לפרוטאב בעלות ישירה על שלוש בקשות
פטנטים ,המגנים בין השאר על הנוגדן המונוקלונאלי ,פרוקסימאב ,שנמצא בקדמת מאמצי הפיתוח של פרוטאב.

1.2

הגדרות:
החברה

-

פרוטאב בע"מ.

צדדים קשורים

-

כהגדרתם ב.IAS 24 -

בעלי עניין

-

כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-על תקנותיו.

בעלי שליטה

-

כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-

מדד

-

מדד המחירים לצרכן ,כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר

-

דולר של ארה"ב.

עיקרי המדיניות החשבונאית
2.1

יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ):(IFRS
הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים )(IFRS
הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן" -תקני ( "IFRSוהבהרות להם
שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) .(IASBעיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך
יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים אלה וכן בעריכת דוח על המצב הכספי
הפתיחה לפי תקני ה.IFRS -

2.2

מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי:
החברה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפרטים שוטפים ולא שוטפים.

2.3

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע) 2010 ,להלן – "תקנות
דוחות כספיים"(.

2.4

בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:
הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית ,למעט:


הנכסים וההתחייבויות הבאים הנמדדים לפי שוויים ההוגן :נכסים פיננסיים זמינים למכירה ,מכשירים
פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,מכשירים פיננסיים נגזרים .לעניין קביעת השווי ההוגן,
ראה באור 2.12



רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים מוצגים לפי הנמוך מבין עלות ,בניכוי הפחתה שנצברה לבין סכום בר-
השבה.
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פרוטאב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
2.5

מתכונת דיווח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד:
הוצאות החברה בדוח על ההפסד הכולל מוצגות בהתבסס על מאפיין הפעילות של ההוצאה.

2.6

מטבע חוץ:
)( 1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא פועלת )להלן -
"מטבע הפעילות"( .התוצאות והמצב הכספי של החברה ,מוצגים בש"ח ,שהוא מטבע הפעילות של
החברה.

)( 2

תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות
בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות של החברה
)להלן " -מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות .בתום כל תקופת דיווח,
פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו מועד; פריטים לא-
כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו נקבע השווי
ההוגן; פריטים לא-כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד
ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא-כספי.

2.7

מזומנים ושווי מזומנים:
מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות הניתנים למימוש מיידי וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש
בהם ואשר מועד פירעונם ,במועד ההשקעה בהם ,אינו עולה על שלושה חודשים.

2.8

ריביות שנתקבלו  /ששולמו:
תזרימי מזומנים מריביות שנתקבלו מסווגות במסגרת פעילות ההשקעה בדוח תזרימי המזומנים .תזרימי מזומנים
מריביות ששולמו מסווגות במסגרת פעילות המימון בדוח תזרימי המזומנים.

2.9

רכוש קבוע:
רכוש קבוע הוא פריט מוחשי ,אשר מוחזק לצורך שימוש במתן שירותים ,אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר
מתקופה אחת .הקבוצה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה באופן הבא:
פריטי רכוש קבוע ,בהתאם לשיטת העלות ,מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם ,בניכוי פחת שנצבר .העלות
כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך
הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה.
הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר-פחת בעל עלות משמעותית ביחס
לסך העלות של הפריט .ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים
הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום
החיים השימושיים.
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פרוטאב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
2.9

רכוש קבוע) :המשך(
אומדן שיעורי הפחת ואורך החיים השימושיים הינו כדלקמן:
שיעורי פחת
%

אורך החיים
השימושיים
בשנים

15
7
33

7-6
15-14
3

ציוד מעבדה
ריהוט
מחשבים

ערכי השייר ,שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת כספים.
שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".

 2.10נכסים בלתי מוחשיים ,פרט למוניטין:
נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית .נכסים בלתי מוחשיים בעלי
אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים ,ונבדקים לצורך בחינת ירידת ערך אחת לשנה ,או בכל
עת שקיים סימן ,המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות  .IAS 36אומדן משך החיים
השימושיים של נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר ,נבחן בתום כל שנת דיווח.
שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי המשתנה מבלתי מוגדר למוגדר ,מטופל בדרך
של "מכאן ולהבא".

נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  -עלויות מחקר ופיתוח:
עלויות בגין פעילויות מחקר נזקפות לרווח והפסד במועד התהוותן ,בניכוי מענקים.
נכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי מפעילויות הפיתוח של החברה מוכר ,בניכוי מענקים והשתתפויות,
רק בהתקיים כל התנאים הבאים:


קיימת היתכנות טכנית ) (Technical Feasibilityלהשלמת הנכס כך שהוא יהיה זמין לשימוש או
למכירה;



בכוונת החברה להשלים את הנכס ולהשתמש בו או למוכרו;



ביכולתה של החברה להשלים את הנכס ולהשתמש בו או למוכרו;



האופן שבו הנכס יפיק הטבות כלכליות עתידיות ניתן לקביעה;



קיימים בידי החברה משאבים טכניים ) ,(technicalפיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח
ולשימוש בנכס או למכירתו; וכן



עלויות במהלך הפיתוח שניתן לייחסן לנכס ,ניתנות למדידה באופן מהימן.

כאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי ,עלויות הפיתוח נזקפות לדוח רווח והפסד
במועד התהוותן.
למועד הדוחות לא התקיימו התנאים להכרה בנכס כאמור.
לעניין הטיפול במענקים המתקבלים מהמדען הראשי ותמלוגים המשולמים בגינם ,ראה ביאור .2.14
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ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.11ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,פרט למוניטין:
בתום כל תקופת דיווח ,בוחנת החברה את הערך הפנקסני של נכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים במטרה לקבוע
האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו .במידה וקיימים סימנים כאמור ,נאמד סכום
בר-השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר ,אם בכלל .כאשר לא ניתן לאמוד את
הסכום בר ההשבה של נכס בודד ,אומדת החברה את הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת-המזומנים אליה
שייך הנכס.
סכום בר-השבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו .בהערכת
שווי השימוש ,אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס
המשקף את הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים.
כאשר סכום בר-ההשבה של נכס )או של יחידה מניבה-מזומנים( נאמד כנמוך מערכו הפנקסני ,הערך הפנקסני של
הנכס מופחת לסכום בר -ההשבה שלו .הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה בדוח רווח והפסד.
כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל  ,הערך הפנקסני של הנכס מוגדל בחזרה לאומדן
סכום בר -ההשבה העדכני ,אך לא יותר מערכו הפנקסני של הנכס שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות
קודמות הפסד מירידת ערך .ביטול הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח והפסד.
 2.12נכסים פיננסיים:
)(1

כללי
נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי של החברה כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים
החוזיים של המכשיר .מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת
ההשקעה במסגרת הזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס ,ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר
)המועד בו החברה התחייבה לרכוש או למכור נכס(.
השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי העלות הכוללת עלויות עסקה ,למעט אותם נכסים
פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד ,אשר מוכרים לראשונה לפי שווים ההוגן.
נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן .הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו
של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי ,או בתקופות דיווח
עוקבות במידה וניתן לסווג מחדש את הנכסים הפיננסיים לקטגוריה אחרת:



נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד;
חייבים אחרים

)( 2

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
נכסים פיננסיים מסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם נכסים מוחזקים
לצרכי מסחר או כאשר הם יועדו בעת ההכרה לראשונה כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

)( 3

חייבים אחרים
חייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעיל ,מסווגים כחייבים
ונמדדים בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית בניכוי ירידת ערך ,אם ישנה כזו.
הכנסות ריבית מוכרות בשיטת הריבית האפקטיבית ,למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית
בהם יש להכיר אינם מהותיים.
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ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.13התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על-ידי החברה:
)( 1

סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני
מכשירים פיננסיים לא נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני ,בהתאם למהות ההסדרים
החוזיים שבבסיסם.
מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה .מכשירים
הוניים שהונפקו על ידי החברה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין
להנפקת מכשירים אלו.
התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

התחייבויות פיננסיות אחרות.


)( 2

הלוואות חוב הניתנות להמרה למניות החברה
בהלוואות של החברה בהן מאפיין ההמרה ההוני שמשובץ בהלוואות שניתנות להמרה המוחזקות ע"י
החברה אינו קשור באופן הדוק למכשיר החוב המארח מנקודת מבטה של החברה ,מופרדים אלא אם
כן,מדובר בנגזר אשר קשור למכשיר הוני שאין לו מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל ושלא ניתן למדוד את שוויו
ההוגן באופן מהימן.
במקרים בהם לא ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן ,במועד ההכרה לראשונה ,הנגזר המשובץ
נמדד בגובה ההפרש בין השווי ההוגן של המכשיר המעורב )משולב( לבין השווי ההוגן של החוזה המארח.
השווי ההוגן של החוזה המארח )הלוואה( נמדד על בסיס תזרימי המזומנים החזויים בגין תוך שימוש
בשיעור היוון אשר משקף ריבית שחברות המחקר יכולות לגייס בשוק.
הנגזר המשובץ ,אשר הופרד כאמור לעיל במקרים בהם לא ניתן למדוד את השווי ההוגן באופן מהימן,
נמדד לאחר ההכרה לראשונה על פי עלות.

)( 3

)( 4

כתבי אופציה לרכישת מניות החברה
א.

תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה ,המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש
מספר קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום קבוע של מזומן ,מוצגים במסגרת ההון בסעיף "קרן
הון בגין כתבי אופציה" .לעניין זה ,סכום מימוש המשתנה בהתאם למועד המימוש ,אך כבר במועד
ההנפקה ניתן לקבוע את מחיר המימוש בכל מועד מימוש אפשרי נחשב לסכום קבוע.

ב.

תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה ,המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש
מספר קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום משתנה של מזומן ,מוצגים במסגרת ההתחייבויות
הלא שוטפות ,ומסווגים כהתחייבויות בשווי הוגן דרך רווח והפסד .לעניין זה ,סכום מימוש הצמוד
למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ נחשב כסכום משתנה.

פיצול תמורה מהנפקת חבילה של ניירות ערך
התמורה המתקבלת מהנפקת חבילה של ניירות ערך מיוחסת למרכיבי החבילה השונים .התמורה מיוחסת
תחילה להתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד ולהתחייבויות פיננסיות אחרות ,אשר
נמדדות בשווי הוגן רק במועד ההכרה הראשונית ,ואילו היתרה מיוחסת למכשירים ההוניים .כאשר נכללים
בחבילת ניירות הערך מכשירים פיננסיים מעורבים ,מוכרות ההתחייבויות הפיננסיות האחרות בגובה
ההפרש בין השווי ההוגן של המכשיר המעורב בכללותו לבין השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות
שנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד .כאשר מונפקים במסגרת חבילת ניירות ערך מספר מכשירים
הוניים ,מיוחסת תמורת החבילה לפי שוויים ההוגן היחסי .השווי ההוגן של כל אחד ממרכיבי החבילה
הנמדד בשווי הוגן כאמור ,נקבע בהתבסס על מחירי השוק של ניירות הערך בסמוך לאחר הנפקתם.
עלויות ההנפקה מוקצות בין כל אחד ממרכיביה באופן יחסי לשווי שנקבע לכל רכיב שהונפק .עלויות
ההנפקה שהוקצו להתחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד נזקפות לרווח והפסד
במועד ההנפקה .עלויות הנפקה שהוקצו להתחייבויות פיננסיות אחרות מוצגות בניכוי מההתחייבות,
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ונזקפות לרווח והפסד בשיטת הריבית האפקטיבית .עלויות הנפקה שהוקצו למכשירים הוניים מוצגות
בניכוי מההון.
ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.14מענקים ממשלתיים ומענקי מדען ראשי:
)( 1

מענקים ממשלתיים
מענקים ממשלתיים מוכרים כהכנסה על בסיס שיטתי ,על פני אותן תקופות דיווח בהם נוצרת הקבלה
חשבונאית כנגד אותן עלויות בהן נשאה החברה אשר הקנו לה את הזכות לקבלת המענקים .מענקים
ממשלתיים ומענקים מקרנות וגופים אחרים אשר הזכות לקבלתם נוצרת לחברה כפיצוי בגין הוצאות או
הפסדים שנוצרו או למטרת תמיכה כספית מיידית ,ללא עלויות מתייחסות עתידיות ,מוכרים בדוח רווח
והפסד בתקופה בה נוצרה הזכות לקבלתם.

)( 2

מענקי מדען ראשי
מענקים המתקבלים מהמדען הראשי ,אותם נדרשת החברה להחזיר בתוספת תשלומי ריבית ,בהתקיים
תנאים מוגדרים ואשר אינם מהווים הלוואות הניתנות למחילה ,יוכרו באופן הבא:
במועד ההכרה הראשונית ,יוכר המענק כהתחייבות פיננסית ,בשווי הוגן ,בהתבסס על הערך הנוכחי של
זרם תזרימי המזומנים הצפוי להחזר המענק ,כשהוא מנוכה בשיעור היוון המשקף את רמת הסיכון של
פרויקט המחקר והפיתוח .ההפרש בין גובה המענק לבין שוויו ההוגן יטופל כמענק ממשלתי ויוצג ברווח
והפסד כהקטנת הוצאות מחקר ופיתוח .בתקופות עוקבות ,תימדד ההתחייבות בעלות מופחתת ,תוך
שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
מענקי מדען ראשי נחשבים ככאלה שאינם מהווים הלוואות הניתנות למחילה בהתחשב במצבה של
החברה ובהתחשב בציפיות ההנהלה לסיכויי הצלחת הפיתוח)בהסתמך על שלב הפיתוח בו החברה
נמצאת והערכות ההנהלה(.

 2.15תשלומים מבוססי מניות:
תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים ,בין הסדר תשלום מבוסס מניות שמסולק
על ידי החברה עצמה או שמסולק על ידי בעלי מניותיה ,המסולקים במכשירים הוניים של החברה נמדדים בשוויים
ההוגן במועד ההענקה .החברה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים על
ידי שימוש במודל בלק אנד שולס .כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים
משלימים תקופת שירות מוגדרת ,בהתקיים תנאי שוק מוגדר ,החברה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות
בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כנגד גידול בהון העצמי ,תחת סעיף "קרן הון בגין עסקאות תשלום
מבוסס מניות" .בכל תאריך דוח כספי ,אומדת החברה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל .שינוי אומדן
ביחס לתקופות קודמות מוכר בדוח רווח והפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.
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ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.16שער חליפין ובסיסי הצמדה:
)( 1

יתרות הצמודות למטבע חוץ מוצגות לפי שער החליפין היציג ליום הדוח כספי.

)( 2

יתרות צמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות לפי המדד שפורסם בגין חודש הדוח כספי )"מדד בגין"( או
לפי "המדד הידוע" לתאריך הדוח כספי וזאת בהתאם להסדרי ההצמדה לגביהן.

)( 3

הפרשי שער והצמדה נזקפים לדוח רווח והפסד עם התהוותם.

)( 4

להלן נתונים בדבר שער החליפין היציג של דולר ארה"ב ומדד המחירים לצרכן :
שער חליפין יציג
ליום  31בדצמבר
2009
2010
2008
דולר ארה"ב בש"ח

3.549

3.775

3.802

ירידה ב % -

)(6.0

)(0.71

)(1.16

מדד המחירים לצרכן )*(
ליום  31בדצמבר
2009
2010
2008
"מדד בגין" בנקודות

117.8

114.77

110.44

עליה ב % -

2.6

3.9

3.7

"מדד ידוע"

117.38

114.77

110.55

עליה ב% -

2.3

3.8

4.5

)*(

לפי ממוצע .2002

 2.17תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו:
תקנים ופרשנויות אשר בתוקף ,אשר אין להם השפעה מהותית על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח
קודמות


תיקון " IAS 7דוחות תזרים מזומנים"
תיקון " IAS 7דוחות תזרים מזומנים" מבהיר כי רק יציאות המביאות לידי נכס המוכר בדוח על המצב
הכספי כשירות לסיווג כתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה .התיקון מיושם למפרע לגבי תקופות
דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.17תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו) :המשך(
תקנים ופרשנויות שפורסמו ושאינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם על ידי החברה ,אשר עשויה להיות
להם השפעה על תקופת עתידיות


תיקון " IAS 32מכשירים פיננסיים הצגה"
במסגרת התיקון נקבע ,כי מכשירים נגזרים אשר הונפקו במסגרת הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים,
המאפשרים למחזיק לרכוש מספר קבוע של מכשירים הוניים בתמורה לסכום קבוע של מזומן או נכס
פיננסי אחר ,הנקוב במטבע שאינו מטבע הפעילות של החברה ,יסווגו כמכשירים הוניים ובלבד שהזכויות
הוצעו לכלל מחזיקי המכשירים ההוניים של הישות ,בהתאם לשיעורי החזקתם .התיקון ייושם למפרע
לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2011או לאחריו.
בשלב זה ,אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התיקון על מצבה הכספי ותוצאות
פעולותיה.



" IFRS 9מכשירים פיננסיים"
התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיים .התקן קובע שכל
הנכסים הפיננסיים יטופלו כלהלן:


מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה לפי העלות המופחתת או לפי שווי הוגן דרך
רווח והפסד .קביעת מודל המדידה תהיה בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים
פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.



ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת לשווי הוגן דרך רווח והפסד אך
ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות
מופחתת.

תקנים ופרשנויות שפורסמו ושאינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם על ידי החברה ,אשר עשויה להיות
להם השפעה על תקופת עתידיות )המשך(


" IFRS 9מכשירים פיננסיים" )המשך(


מכשירי הון ימדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד.



ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים נזקפים לרווח
כולל אחר .מכשירים שיועדו כאמור ,לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד
בגינם לא יועבר לרווח והפסד ,לרבות בעת במימוש.



נגזרים משובצים בנכסים פיננסיים לא יופרדו מהחוזה מארח .במקום זאת ,חוזים מעורבים יימדדו
בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן ,בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים
החוזיים.



מכשירי חוב יסווגו מחדש מעלות מופחתת לשווי הוגן ולהיפך רק כאשר הישות משנה את המודל
העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים.



השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו יימדדו
תמיד לפי השווי ההוגן .חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה .יחד עם זאת התקן
מציין שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.17תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו) :המשך(
התקן קובע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פיננסיות:


השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה כשווי הוגן דרך רווח
או הפסד ,המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות נזקף ישירות לרווח כולל אחר אלא אם
זקיפה זו יוצרת או מגדילה חוסר הקבלה חשבונאית.



כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת ,סכום השווי ההוגן שנזקף לרווח כולל אחר לא
יסווג לרווח והפסד.



כל הנגזרים ,בין אם נכסים או התחייבויות ,יימדדו בשווי הוגן ,לרבות מכשיר פיננסי נגזר המהווה
התחייבות הקשור למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן .

הוראות התקן חלות בדרך של יישום למפרע ,למעט חריגים כמפורט בתקן ,לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות
ביום  1בינואר  2013או לאחר מכן .יישום מוקדם אפשרי .ישויות המיישמות את התקן ביישום מוקדם לפני 1
בינואר  2012רשאיות שלא ליישם בדרך של יישום למפרע .כמו כן ,בכפוף להוראות המעבר של התקן ,ניתן לאמץ
באימוץ מוקדם את הוראות התקן לגבי נכסים פיננסיים בלבד ,מבלי לאמץ את ההוראות האמורות לעיל לגבי
התחייבויות פיננסיות.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.
 2.18שינוי מדיניות חשבונאית
במהלך שנת  2010החברה שינתה את מדיניותה החשבונאית בדבר הצגת התחייבות בגין תמלוגים לשלם למדען
הראשי .החברה נהגה בעבר להכיר בכל התקבולים מהמדען כחלק מהפעילות השוטפת ,והחליטה לשנות את
המדיניות החשבונאית שלה כך שסכומים שנתקבלו מהמדען הראשי והוכרה בגינם התחייבות פיננסית ייזקפו
לפעילות מימון בדוח תזרים.
ההנהלה בדעה שהמדיניות החדשה עדיפה כיוון שהיא מביאה לטיפול נאות יותר לגבי הצגת דוח על תזרימי
המזומנים והיא עקבית עם פרקטיקה ענפית מקומית ולפיכך הדוחות הכספיים של החברה יהיו יותר בני השוואה.
שינוי המדיניות החשבונאית משפיע על הצגת נתוני ההשוואה בדוח על תזרימי המזומנים לתקופות שקדמו לשנת
.2010
השפעת היישום למפרע על דוח תזרים מזומנים לשנה הנוכחית ולשנים קודמות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2008
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
קיטון בתזרימי המזומנים מפעילות
שוטפת
גידול בתזרימי המזומנים מפעילות
מימון

)(174

)(420

)(229

174

420

229

 2.19הצגת דוח נוסף על המצב הכספי
הנהלת החברה החליטה שלא להציג דוח נוסף על המצב הכספי זאת על אף כי יישמה למפרע מדיניות חשבונאית
חדשה כמפורט בביאור  .2.18הנהלת החברה סבורה כי מאחר והיישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה
כאמור לעיל אינה משפיעה על המצגים המשתקפים בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר , 2008הצגת דוח
נוסף ליום  31בדצמבר  2008תהא בנסיבות האמורות לא רלוונטית להבנת הדוחות הכספיים  ,וכן אינה תורמת
למשתמשי הדוחות הכספיים לצורך קבלת החלטות כלכליות או לצורך הבנת ההשפעה של עסקאות מסוימות
ואירועים על המצב הכספי של החברה.
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שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן
3.1

כללי:
ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ,המתוארת בביאור  2לעיל ,נדרשת הנהלת החברה ,במקרים מסוימים,
להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות
שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים .האומדנים וההנחות הקשורות ,מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים
הנחשבים כרלוונטיים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
האומדנים וההנחות שבבסיסם ,נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף .שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה
ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.

3.2

שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית:
המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים ,פרט לאלו הכרוכים באומדנים )ראה לעיל( ,שביצעה ההנהלה
בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של החברה ,ושיש להם השפעה משמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו
בדוחות הכספיים.
נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  -עלויות מחקר ופיתוח
החברה בוחנת את המעבר של רישום עלויות מחקר ופיתוח מדוח רווח והפסד לנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן
פנימי מפעילויות הפיתוח של החברה שיוצג בדוח על המצב הכספי של החברה.
במסגרת בחינת הנכס ,בוחנת החברה ,בין היתר ,את ההיתכנות הטכנית להשלמת הנכס ,את יכולתה הכלכלית
של החברה להשלים את הנכס ,את הצפי להטבות כלכליות שינבעו מהנכס בעתיד ואת יכולתה של החברה למכור
את הנכס.
מענקי מדען ראשי
כמבואר בביאור ) ,2.14.(2במועד ההכרה הראשונית ,יוכר המענק כהתחייבות פיננסית ,בשווי הוגן ,בהתבסס על
הערך הנוכחי של זרם תזרימי המזומנים הצפוי להחזר המענק ,כשהוא מנוכה בשיעור היוון המשקף את רמת
הסיכון של פרויקט המחקר והפיתוח .ההפרש בין גובה המענק לבין שוויו ההוגן יטופל כמענק ממשלתי .בתקופות
עוקבות ,תימדד ההתחייבות בעלות מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
שינוי באומדן שיעור ההיוון או בתחזית ההכנסות יביא לשינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות למדען.

מזומנים ושווי מזומנים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
967
9,163
10,130

מזומנים ויתרות בבנקים
פקדונות לזמן קצר

544
660
1,204

חייבים ויתרות חובה
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
583
532
2
14
34
1,165

מענקי מדען לקבל
פיקדון לזמן קצר
מוסדות ממשלתיים
הוצאות מראש
בעלי עניין
16

97
9
3
40
149
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רכוש קבוע ,נטו
ההרכב:
ציוד
מעבדה
אלפי ש"ח

מחשבים
אלפי ש"ח

ריהוט
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

עלות
ליום  1בינואר 2010
רכישות
עלות ליום  31בדצמבר 2010

248
165
413

20
16
36

273
5
278

541
186
727

עלות
ליום  1בינואר 2009
רכישות
עלות ליום  31בדצמבר 2009

12
236
248

20
20

32
241
273

64
477
541

פחת שנצבר
ליום  1בינואר 2010
הוצאות פחת
פחת שנצבר ליום  31בדצמבר 2010

9
63
72

14
7
21

13
19
32

36
89
125

פחת שנצבר
ליום  1בינואר 2009
הוצאות פחת
פחת שנצבר ליום  31בדצמבר 2009

3
6
9

8
6
14

13
13

11
25
36

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2010

341

15

246

602

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2009

239

5

260

505

ספקים ונותני שרותים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
26
513
539

שיקים לפרעון
הוצאות שנצברו

62
482
544

זכאים ויתרות זכות
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
146
28
81
25
280

הפרשה לחופשה
עובדים ומוסדות בגין שכר
אחרים
בעלי מניות

17

56
65
133
254
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הלוואות מבעלי מניות
החברה קבלה הלוואות מבעלת המניות אייץ' בי אל .ההלוואות נושאות ריבית  ,LIBOR +3%וצמודות לשער החליפין של
הדולר.
ההלוואות מקנות לבעלי המניות את הזכות להמיר את ההלוואות והריבית הצמודה למניות בשיעור הנחה של 20%
במידה והחברה תשלים הצעה של ניירות ערך ,שסכומה הכולל עומד על לפחות  500,000דולר.
בחודש אפריל 2010 ,הומרו ההלוואות בתוספת הריבית הצבורה ,בסך של  6,962אלפי  ₪למניות החברה .לפרטים
נוספים ראה ביאור .11.2

ביאור - 10

אופציות למניות
השווי ההוגן של כתבי האופציה נאמד תוך יישום מודל בלק ושולס.
הפרמטרים אשר שימשו בחישוב השווי ההוגן
ליום  31בדצמבר
2010

רכיב:
מחיר מניות בכורה בדולר
מחיר מימוש בדולר
תנודתיות צפויה )*(
אורך חיי כתבי האופציה )בשנים(
שיעור הריבית חסרת סיכון
שיעור דיבידנד צפוי
שווי הוגן של כתב אופציה ליום  31בדצבמר ) 2010בדולר(
)*(

23.96
45
102%
2.28
0.61%
0%
10.07

התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה של חברות הנסחרות בבורסה ,בעלות
תחום פעילות דומה לפעילות החברה.

האופציות למשקיעים נמדדות בשווי הוגן .שינוי בשווי ההוגן של האופציות נזקף לסעיף המימון ברווח והפסד .בשנת 2010
הכירה החברה בהכנסות מימון בסך של  564אלפי  .₪למידע נוסף ראה ביאור .11.3
ביאור - 11

הון מניות
ההרכב:
ליום  31בדצמבר 2010
מונפק
רשום
ונפרע
מספר מניות

ליום  31בדצמבר 2009
מונפק
רשום
ונפרע
מספר מניות

מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת

100,000

9,735,258

100,000

100,000

מניות בכורה  Aבנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת

175,854

264,742

-

-

הזכויות הנילוות למניות:
מניות רגילות
למחזקים במניות הרגילות הזכות לקבל דיבידנד כפי שיוכרז מפעם לפעם וזכות הצבעה באסיפות הכלליות לפי קול אחד
למניה.
מניות בכורה A
למחזיקים במניות הבכורה  Aקדימות בתשלומי דיבידנד כפי שיוכרז מפעם לפעם בסך של  150%ממחיר המניה
בהשקעה ,קדימות בעת פירוק החברה ,יכולת המרת המניה למניה רגילה ,המרה כפויה של המניות למניות רגילות
בהתקיים תנאים מסוימים וכן זכויות נוספות.
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הון מניות )המשך(
תנועה בהון המניות הנפרע במלואו:
הון מניות
רגילות
יתרת מניות ליום  1בינואר 2009
שינויים בשנת 2009
יתרת מניות ליום  31בדצמבר 2009
תנועה בשנת 2010
הנפקת מניות
יתרת מניות ליום  31בדצמבר 2010

הון מניות
בכורה A

100,000
100,000

-

100,000

175,854
175,854

 11.1בחודש מרס  2010אישר דירקטוריון החברה תוכנית להקצאה ,ללא תמורה ,של כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל
החברה ,לעובדים ,נושאי משרה בחברה ולנותני שירותים .במסגרת התוכנית יוקצו  8,057כתבי אופציה ,מתוכם
 6,378כתבי אופציה למנכ"ל ולדירקטורים בחברה .כתבי האופציה הוקצו במסלול הוני בהתאם להוראות סעיף
 102לפקודת מס הכנסה.
כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  0.01ש"ח ערך נקוב ,כנגד תשלום תוספת
מימוש שאינה צמודה למדד בסך של  0.01ש"ח )כפוף להתאמות( .כתבי האופציה יבשילו על פני  4שנים .כתבי
האופציה שיבשילו ניתנים למימוש למשך  10שנים ממועד ההענקה.
נכון לתאריך הדוח כספי כמות האופציות שניתנות למימוש הינה .7,747
עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציה שהוקצו כאמור ,בהתבסס על השווי ההוגן במועד הענקתם נאמדה בסך
של כ 580-אלפי ש"ח .סכום זה ייזקף לרווח והפסד על פני תקופות ההבשלה.
אומדן השווי ההוגן של כתבי האופציה:
היות ומחיר המימוש הינו אפסי ) 0.01ש"ח( לעומת מחיר המניה ) 72ש"ח( ,נגזר ששווי האופציה הינו בקירוב שווי
המניה ובהתאם לכך אין חשיבות למודל הנבחר ,בהתאם לכך גם לשאר הפרמטרים אשר משפיעים על שווי
האופציה אין חשיבות )ריבית ,סטיית תקן ,שיעור עזיבה ואורך חיים(.
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן:
מחיר מניה
מחיר מימוש
דיבידנד

)*(

 19.29דולרים
 0.01ש"ח
(*) 0%

קיימת התאמה מלאה במקרה של חלוקת דיבידנד ,לפיכך שיעור הדיבידנד שנלקח בחישוב הינו .0%
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הון מניות )המשך(
 11.2ביום  12באפריל  2010התקשרה החברה בהסכם להנפקת מניות למשקיעים חדשים וקיימים ולהמרת הלוואות
המירות למניות וכל זאת בכפוף להשלמת תנאים מתלים שנקבעו בין הצדדים .לאחר קיום התנאים המתלים
בוצעה ההנפקה כדלהלן:
)( 1

המשקיעים התחייבו להזרים לחברה  4מיליוני דולר 2 ,מיליוני דולר מיד לאחר התקיימות התנאים המתלים
ו 2-מיליוני דולר  6חודשים לאחר תאריך זה .בתמורה ,תקצה החברה למשקיעים  111,111מניות
מועדפות  Aבנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת ,בהתאם ליחס ההשקעה של כל משקיע מהתמורה.
כמו כן ,ינתנו למשקיעים  88,888אופציות לרכישת מניות מועדפות  ,Aהניתנות למימוש למשך  3שנים או
עד לקיומם של תנאים מסויימים ,כמוקדם ,בתוספת מימוש של  45דולר לאופציה.
למשקיעים החדשים יוקצו בנוסף  12,858אופציות למניות רגילות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת ,בתוספת
מימוש של  0.01ש"ח לאופציה.

)( 2

אייץ' בי אל תמיר את כל הלוואותיה ההמירות ,הכוללות ריבית צבורה בגין ההלוואות ,בהתאם לשער
החליפין של הדולר ליום ההסכם ,ל 64,743-מניות מועדפות  0.01 Aש"ח ע.נ .כל אחת.

)( 3

החברה תקצה  39,878אופציות למניות רגילות  ₪ 0.01ע.נ .כל אחת לחלוקה לעובדים וליועצים .נכון
למועד חתימת הדוח טרם הוקצו כל האופציות ליועצים ולעובדים .למידע נוסף ראה ביאור .11.3
במסגרת ההסכם נערך עדכון של תקנון החברה .בעדכון נקבע ,בין היתר ,כי לצורך פעולות מסויימות,
המנויות בתקנון ,נדרשת הסכמת כל בעלי המניות המועדפות  Aהמחזיקים מעל  7.5%מהון המניות של
החברה ,לאחר הנפקת המניות ולאחר תשלום כל חובותיהם לחברה בהתאם להסכם.
נכון ליום אישור הדוחות הכספיים ,התקיימו התנאים המתלים ,הוקצו המניות והאופציות והומרו ההלוואות
ההמירות למניות החברה ,בכפוף להסכם ההנפקה.

 11.3בכפוף להסכם כאמור בסעיף  ,11.2בחודש מאי בשנת  2010אישר דירקטוריון החברה הקצאה ללא תמורה של
 5,239כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל החברה .כתבי האופציה הוקצו במסלול הוני בהתאם להוראות סעיף
 102לפקודת מס הכנסה.
כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  0.01ש"ח ערך נקוב ,כנגד תשלום תוספת
מימוש שאינה צמודה למדד בסך של ) $28.8כפוף להתאמות( .כתבי האופציה יבשילו במספר מנות על פני 4
שנים .כתבי האופציה שיבשילו ניתנים למימוש למשך  10שנים ממועד ההענקה.
עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציה שהוקצו כאמור ,בהתבסס על השווי ההוגן במועד הענקתם נאמדה בסך
של כ 267 -אלפי ש"ח .סכום זה ייזקף לרווח והפסד על פני תקופות ההבשלה החל מחודש אוגוסט .2010
אומדן השווי ההוגן של כתבי האופציה:
השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל נאמד תוך יישום המודל הבינומי .במסגרת זו ,הביאה
החברה בחשבון את השפעת תנאי ההבשלה וכן את השפעת תנאי השוק על השווי ההוגן של המכשירים ההוניים
המוענקים.
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ביאור - 11

הון מניות )המשך(
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן -
מחיר מניה
מחיר מימוש
תנודתיות צפויה )*(
אורך חיי כתבי האופציה )בשנים( )*(
שיעור הריבית חסרת סיכון )**(
)*(

)**(

ביאור - 12

$19.29
$28.8
81%
2.5
4.22%

התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות הסטורית של מחירי המניה של חברות דומות הנסחרות
בבורסה ,פועלות באותו תחום ובעלות רמת סיכון עסקי דומה .אורך חיי כתבי האופציה הממוצע נקבע
בהתאם לתחזית ההנהלה בדבר תקופת ההחזקה של כתבי האופציה בידי העובדים בהתחשב בתפקידם
בחברה ונקבע בנפרד לכל מנה.
שיעור הריבית חסרת הסיכון נלקח לכל מניה בהתאם לאורך החיים הצפוי של האופציות.

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
1,305
3,855
7
161
61
108
5,497
)(1,637
3,860

שכר ונלוות
יועצים וקבלני משנה
נסיעות לחו"ל
חומרים
פחת
רישום בגין פטנטים ואחרות
הפרשה לתמלוגים למדען הראשי
בניכוי – מענקים מהמדען ותמלוגים לשלם

540
1,587
61
58
6
136
 )*(2,388
)(*) (376
2,012

384
1,831
112
3
40
 )*(2,370
)(*) (901
1,469

)*( סווג מחדש
ביאור - 13

הוצאות הנהלה וכלליות
ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
424
263
27
451
169
1,334

שכר ונלוות
שירותים מקצועיים
פחת
אחזקת משרד
אחרות
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263
94
19
391
28
795

185
78
6
148
10
427
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הכנסות מימון
ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הפרשי שער
שינויים בשווי הוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו בשווי הוגן דרך רווח
והפסד
אחרות

ביאור - 15

-

7

100

564
39
603

3
10

30
130

הוצאות מימון
ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
עמלות בנקאיות
הפרשי שער
הוצאות מימון התחייבויות הנמדדות בעלות מופחתת

ביאור - 16

7
218
67
292

4
86
90

5
278
283

מסים על הכנסה
 16.1ביום  26בפברואר  2008עבר בכנסת בקריאה שלישית ,חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקון מס' 20
( )הגבלת תקופת התחולה( ,התשס"ח) 2008-להלן " -התיקון"( ,לפיו תחולתו של חוק התיאומים בשל אינפלציה
תסתיים בשנת המס  ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות המעבר שמטרתן
למנוע עיוותים בחישובי המס.
בהתאם לתיקון ,בשנת המס  2008ואילך ,לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי.
כמו כן ,תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס ,באופן
שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס  ,2007והצמדתם למדד תיפסק ממועד זה ואילך.
 16.2בהתאם לתיקון מספר  147לפקודת מס הכנסה ,התשס"ה ,2005-שיעור המס  34%המושת על חברות יופחת
באופן הדרגתי החל משנת ) 2006לגביה נקבע שיעור מס של  (31%ועד לשנת  2010לגביה נקבע שיעור מס של
) 25%שיעור המס בשנים  2009 ,2008ו 2010-הינו  26% ,27%ו ,25%-בהתאמה(.
 16.3ביום  23ביולי  2009פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009
ו ,(2010-התשס"ט) 2009-להלן " -חוק ההסדרים"( .על פי חוק ההסדרים ,יופחתו שיעורי המס בגובה 26%
ו 25%-המושתים על חברות בשנים  2009ו ,2010-בהתאמה ,באופן הדרגתי החל משנת המס  2011לגביה
נקבע מס חברות בשיעור  24%ועד לשנת המס  2016לגביה נקבע מס חברות בשיעור של .18%
 16.4לאור הפסדים לצרכי מס ,שנצברו בחברה ,ועקב אי ציפייה לקיומה של הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין ,לא
זוקפת החברה ,מיסים נדחים לקבל בגין הפסדים להעברה לצרכי מס ובגין הפרשים זמניים בערכם של נכסים
והתחייבויות ,בין הדוח הכספי לבין הדוח לצרכי מס.
 16.5לחברה שומה הנחשבת כסופית בגין שנת המס .2006
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מכשירים פיננסיים
 17.1מדיניות ניהול ההון:
החברה מנהלת את הונה על מנת להבטיח כי תוכל להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" תוך העצמת התשואה של
המחזיקים בהונה העצמי ,וזאת באמצעות שימור הון חיובי .בשנת  2010לא חלו שינויים במדיניות ניהול ההון של
החברה.
 17.2עיקרי המדיניות החשבונאית:
פרטים לגבי עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו ,כולל התנאים להכרה ,בסיס המדידה והבסיס לפיו
הוכרו ההכנסות וההוצאות ביחס לכל קבוצה של נכסים פיננסיים ,התחייבויות פיננסיות ומכשירי הון ,מובאים
בביאור .2
 17.3קבוצות מכשירים פיננסיים:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים:
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים אחרים
התחייבויות פיננסיות:
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

10,130
1,149
11,279

1,204
137
1,341

3,177
1,619
4,796

8,348
8,348

 17.4מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים:
פעילות החברה חושפת אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים ,כגון :סיכוני מטבע .תוכנית ניהול
הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים
הפיננסיים של החברה .ניהול הסיכונים מבוצע ע"י מנכ"ל החברה בהתאם למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון.
 17.5סיכון מטבע:
החברה ביצעה מספר עסקאות הנקובות במטבע חוץ .כתוצאה מכך ,נוצרת חשיפה לתנודות בשערי חליפין בעיקר
לדולר .סיכון שער החליפין נובע מהוצאות ,נכסים והתחייבויות שהוכרו נקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות
והדיווח של החברה.
הערכים הפנקסניים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של הקבוצה הנקובים או צמודים במטבע חוץ הינם
כדלקמן:
נכסים
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
8,259

דולר

החברה חשופה בעיקר למטבע הדולר.

23

403

התחייבויות
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
4,123

7,606

פרוטאב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 17

מכשירים פיננסיים )המשך(
 17.6ניתוח מכשירים פיננסיים לפי בסיסי הצמדה וסוגי מטבע:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
במטבע חוץ
במטבע חוץ
או בהצמדה
בשקל חדש
בשקל חדש
או בהצמדה
אליו
לא צמוד
אליו
לא צמוד
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

מזומנים ושווי מזומנים
חייבים בעלות ו/או בעלות מופחתת

התחייבויות פיננסיות:
הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
אופציות למניות
הנמדדות בעלות מופחתת:
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
תמלוגים לשלם
הלוואות מבעלי מניות

8,259
8,259

1,871
1,165
3,036

403
403

801
149
950

3,177

-

-

-

946
4,123

539
134
673

619
6,987
7,606

544
198
742

 17.7שווי נאות של מכשירים פיננסיים:
המכשירים הפיננסיים של החברה כוללים בעיקר נכסים לא נגזרים והתחייבויות לא נגזרות .נכסים לא נגזרים
כוללים מזומנים ושווי מזומנים וחייבים ויתרות חובה .התחייבויות לא נגזרות כוללות ספקים ,נותני שירותים ,זכאים
ויתרות זכות .בשל אופיים של המכשירים הפיננסיים האמורים ,שוויים הנאות זהה או קרוב ,בדרך כלל ,לערך בו
הם מוצגים בדוחות הכספיים.
 17.8מכשירים פיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן:
לצורך מדידת שווים ההוגן של מכשיריה הפיננסיים ,מסווגת החברה את מכשיריה הפיננסיים ,הנמדדים בדוח על
המצב הכספי על פי שווים ההוגן ,למדרג הכולל את שלוש הרמות שלהלן:
רמה :1
רמה :2
רמה :3

מחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשווקים פעילים לנכסים והתחייבויות פיננסיים זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  ,1אשר נצפים ,בצורה ישירה )קרי ,מחירים( או
עקיפה )נתונים הנגזרים ממחירים( ,לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיים.
נתונים לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

סיווג המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש
משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של המכשיר בכללותו.
להלן פירוט של מכשיריה הפיננסיים של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן ,על פי רמות:
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן:
רמה 1
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח
והפסד:
אופציות למניות

-

ליום  31בדצמבר 2010
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

24

3,177

סה"כ
אלפי ש"ח

3,177

פרוטאב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
-

סה"כ
ביאור - 17

-

3,177

3,177

מכשירים פיננסיים )המשך(
 17.9ניהול סיכון נזילות:
האחריות הסופית לניהול סיכון נזילות חלה על החברה ,אשר קבעה תוכנית עבודה מתאימה לניהול סיכון נזילות
ביחס לדרישות לגבי מימון ונזילות בטווח הקצר ,בטווח הבינוני ובטווח הארוך .החברה מנהלת את סיכון הנזילות
על-ידי שמירה על קרנות מתאימות ,אמצעים בנקאיים ,אמצעי הלוואה וגיוס השקעות ,על-ידי פיקוח מתמשך על
תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים והתאמת מאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננסים.

ביאור - 18

עסקאות שאינן במזומן
 18.1במהלך השנים  2009 , 2010ו 2008 -הכירה החברה בהתחייבות לתשלום תמלוגים למדען הראשי כנגד הכנסות
לקבל ממנו בסכומים של  71אלפי ש"ח  29 ,אלפי ש"ח ,ו 374 -אלפי ש"ח בהתאמה.
 18.2במהלך שנת  2010הומרו הלוואות המירות בסך  6,962אלפי ש"ח למניות החברה .למידע נוסף ראה ביאור .11.2

ביאור - 19

בעלי עניין וצדדים קשורים
 19.1יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

במסגרת נכסים שוטפים
חייבים ויתרות חובה

34

במסגרת התחייבויות שוטפות
זכאים ויתרות זכות

25

במסגרת התחייבות שאינן שוטפות
הלוואות מבעלי מניות

-

40

133

6,987

 19.2עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הוצאות מחקר ופיתוח

739

1,044

919

הוצאות הנהלה וכלליות

459

356

138

הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

25

86

)(278

25

פרוטאב בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור - 20

התקשרויות
 20.1ביום  5בפברואר ,2008 ,נחתם הסכם שכירות משנה בין החברה לאייץ' בי אל ,שעניינו שטח בן  262מ"ר בפארק
הביוטכנולוגי .מועד האיכלוס היה ביום  1ביוני  .2009שכירות המשנה הנה לחמש שנים ,כאשר לחברה ניתנה
הזכות לסיים את תקופת השכירות בתום שנתיים .בהסכם שכירות המשנה נקבע כי דמי השכירות החודשיים
יעמדו על סך של  64ש"ח למ"ר .בנוסף ,תשלם החברה במהלך השכירות סך של  45ש"ח למ"ר לחודש בגין
עבודות בינוי שנעשו בשטח המושכר.
 20.2ביום  9ביולי  2010התקשרה החברה עם קבלן משנה לצורך ייצור הנוגדן המונוקלונאלי של החברה .סך
ההתקשרות נעה בסכום שבין  1.3ל 1.8-מיליון דולר על פני תקופה כוללת של עד שלוש שנים.
 20.3במהלך שנת  2010חתמה החברה על הארכת הסכמי ההתקשרות עם חברת הדסית משנת  ,2007עד לחודש
אוקטובר  .2010במסגרת ההסכם נקבע כי הדסית תספק חוקרים וחיות מעבדה.
ההסכם מסתכם לסך של כ 900 -אלפי ש"ח.

ביאור - 21

מענקים מהמדען הראשי
בחודש מאי  ,2010אושרה בקשת החברה לתוכנית מדען ראשי לפי תקציב של כ 4.7-מיליון ש"ח ושיעור מענק משוקלל
של  50%בנושא פיתוח של נוגדן מונוקלונאלי ,פרוקסימאב ,לטיפול בדלקת פרקים שיגרונית .להערכת הנהלת החברה,
החברה תנצל כ 90% -מהתקציב הנ"ל ,ובהתאם לכך כ 90% -מסך סכום המענק יתקבל בחברה בעבור ביצוע תוכנית זו.
נכון ליום  31בדצמבר  2010החברה קיבלה הלוואות מהמדען בסך כולל של כ 3.6 -מיליון ש"ח הצמודים לשער החליפין
של הדולר ונושאים ריבית שנתית של  .LIBOR +2%ההלוואות יוחזרו לפי שיעור תמלוגים מהמכירות.
החברה הכירה בהתחייבות להחזר ההלוואות לפי שיעור תמלוגים של  .3%שיעור היוון של  35%ובהתאם לאומדן
ההכנסות הצפוי.

26

טרומבוטק בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2010

טרומבוטק בע"מ
דוחות כספיים ליום  31בדצמבר 2010

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים

1

דוחות על המצב הכספי

2

דוחות על ההפסד הכולל

3

דוחות על השינויים בהון

4

דוחות על תזרימי המזומנים

6-5

ביאורים לדוחות הכספיים

25-7

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

טרומבוטק בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של טרומבוטק בע"מ )להלן-החברה( לימים  31בדצמבר  2010ו 2009-ואת
הדוחות על ההפסד הכולל ,הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2010דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות
דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה
חשבון( ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון
שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון
האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של
החברה לימים  31בדצמבר  2010ו 2009-ואת תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2010בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך
)עריכת דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון

ירושלים 8,במרץ 2011

1

טרומבוטק בע"מ
דוחות על המצב הכספי

ביאור

ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה

3,228
656
3,884

2,716
1,231
3,947

4
5

נכסים לא שוטפים
רכוש קבוע ,נטו

1

4

סך הכל נכסים

3,885

3,951

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
ספקים ונותני שירותים אחרים
זכאים ויתרות זכות

6
7

התחייבויות לא שוטפות
התחייבות בגין הטבות לעובדים
תמלוגים לשלם
התחייבות בגין אופציות להמרה למניות

8
11 ,19

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
יתרת הפסד

9

סך הכל התחייבויות והון

158
22
180

(*)490
(*) 20
510

44
370
919
1,333

27
392
2,375
2,794

1
14,393
323
)(12,345
2,372

1
10,866
)(10,220
647

3,885

3,951

)*(סווג מחדש

 8במרץ 2011
תאריך אישור הדוחות הכספיים

עופר גונן
דירקטור

פרופ' מריאן גוריצקי
יו"ר הדירקטוריון

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
2

יצחק למנסדורף
מנכ"ל ואחראי על
תחום הכספים

טרומבוטק בע"מ
דוחות על ההפסד הכולל

ביאור
12
13

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
2,716
828

2,554
662

2,317
716

)(3,544

)(3,216

)(3,033

1,593
174

1,045
11

186
)(988

הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו

1,419

1,034

)(802

הפסד לשנה

)(2,125

)(2,182

)(3,835

הפסד כולל לשנה

)(2,125

)(2,182

)(3,835

הפסד מפעולות רגילות
14
15

הכנסות מימון
הוצאות מימון

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
3

טרומבוטק בע"מ
דוחות על השינויים בהון

קרן הון
בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות
אלפי ש"ח

יתרת
הפסד
אלפי ש"ח

סך  -הכל
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2008

1

8,949

-

)(4,203

4,747

הפסד לשנה

-

-

-

)(3,835

)(3,835

יתרה ליום  31בדצמבר 2008

1

8,949

-

)(8,038

912

הנפקת מניות

(*) -

1,917

-

-

1,917

הפסד לשנה

-

-

-

)(2,182

)(2,182

יתרה ליום  31בדצמבר 2009

1

10,866

-

)(10,220

647

מימוש אופציות למניות

(*) -

3,909

-

-

3,909

שינוי בתנאי אופציות לצדדים קשורים

-

)(382

-

-

)(382

תשלום מבוסס מניות

-

-

323

-

323

הפסד לשנה

-

-

-

)(2,125

)(2,125

יתרה ליום  31בדצמבר 2010

1

14,393

323

)(12,345

2,372

)*(

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות
אלפי ש"ח

סכום הנמוך מאלף ש"ח.

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
4

טרומבוטק בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
הפסד לשנה
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'(

)(2,125
)(760

)(2,182
)(1,364

)(3,835
543

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(2,885

)(3,546

)(3,292

תזרימי מזומנים מפעילות )לפעילות( השקעה
ריבית שהתקבלה
רכישת רכוש קבוע

4
-

-

)( 7

מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( לפעילות השקעה

4

-

)( 7

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
ריבית ששולמה
קבלת מענקים מהמדען הראשי
תקבולים על חשבון אופציות להמרה למניות
מימוש אופציות למניות

)( 7
70
3,497

879
1,917

-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

3,560

2,796

-

גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים

512

)(750

)(3,299

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

2,716

3,466

6,765

השפעת השינויים בשער החליפין על יתרות מזומנים המוחזקים במטבע חוץ

)(167

-

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

3,228

2,716

3,466

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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נספח א'  -התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי המזומנים:
)(1,419
2
17
323

הוצאות )הכנסות( מימון ,נטו שהוכרו ברווח והפסד
פחת והפחתות
התחיבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד ,נטו
תשלום מבוסס מניות

)(957
2
17
-

719
1
11
-

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה
גידול )קיטון( בספקים ונותני שירותים
גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות
גידול בתמלוגים לשלם

614
)(331
2
33

)(*)(722
270
26
(*) -

)(115
93
)(166
-

)(760

)(1,364

543

)*( סווג מחדש

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

6

טרומבוטק בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים

ביאור 1

-

כללי
1.1

תאור החברה:
חברת טרומבוטק בע"מ )להלן " -החברה"( התאגדה בישראל והחלה בפעילות עסקית בחודש ספטמבר .2000
החברה עוסקת במחקר ופיתוח חומר טרומובוליטי חדשני לטיפול בקרישי דם.
במהלך חודש אפריל  2010נכנסה החברה לשלב הניסויים הקליניים הראשוניים בבני אדם ,עבורו קיבלה החברה
אישור ממשרד הבריאות בחודש פברואר .2010
הניסוי הקליני נערך על  40מתנדבים בריאים ונועד לבחון את בטיחות החומר .הניסוי הסתיים בהצלחה במהלך
שנת .2010
ניסוי זה מיועד לתמוך בבטיחות החומר ובאפשרות שימוש בו במגוון שימושים רפואיים כגון שבץ מוחי ,אוטם שריר
לב ,תסחיפי ריאה ואוטמים ורידיים .הניסוי הקליני עתיד להתבצע במרכז לניסויים קליניים בבית החולים הדסה עין
כרם.אין בכניסה לשלב הניסויים הקליניים בבני אדם כדי להבטיח שהניסויים יצליחו או שהמוצר המפותח על ידי
החברה יגיע לכדי מוצר מסחרי המאושר לשיווק.
בעקבות ממצאים חדשים שהתקבלו בניסויים בחיות המצביעים על יעילות של הפפטיד בטיפול במחלות ריאה
כרוניות כגון אסתמה ,החברה הגישה בקשה לאישור פטנט והיא תבחן המשך פיתוח אפליקציה מול חברות רב
לאומיות העשויות לגלות עניין בפיתוח תרופתי לאסתמה.

1.2

1.3

הגדרות:
החברה

-

טרומבוטק בע"מ.

צדדים קשורים

-

כהגדרתם ב.IAS 24 -

בעלי עניין

-

כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-על תקנותיו.

בעלי שליטה

-

כהגדרתו בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-

מדד

-

מדד המחירים לצרכן ,כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דולר

-

דולר של ארה"ב.

המדען הראשי

-

המדען הראשי של משרד התעשיה והמסחר בישראל.

גורמי סיכון:
ליום  31בדצמבר  ,2010צברה החברה הפסדים בסך של כ 12,345 -אלפי ש"ח .החברה עומדת בפני מספר
גורמי סיכון כמו חוסר ודאות ביחס להמשך הפיתוח ושיווק המוצר ,השפעת שינויים טכנולוגיים ,תחרות ופיתוח
מוצרים מתחרים אחרים .בנוסף ,גורמי סיכון נוספים כמו יכולת הצמיחה והיכולת לגיוס משקיעים על מנת לאפשר
את המשך הפיתוח.
לתאריך הדוח הכספי של החברה טרם החלה בביצוע מכירות ,ועל כן החברה תלויה עדיין בגיוס כספים
ממשקיעים קיימים וחדשים למימון הפעילות.
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ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית
2.1

הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ):(IFRS
הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן"-תקני  ("IFRSוהבהרות להם
שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) .(IASBעיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך
יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים אלה וכן בעריכת דוח על המצב הכספי
הפתיחה לפי תקני ה.IFRS -

2.2

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע) 2010 ,להלן – "תקנות
דוחות כספיים"(.

2.3

מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי:
החברה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפרטים שוטפים ולא שוטפים.

2.4

בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:
הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית ,למעט:

2.5



ההתחייבויות הבאים הנמדדות לפי שוויים ההוגן :מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ,מכשירים פיננסיים נגזרים .לעניין קביעת השווי ההוגן ,ראה באור 2.12



רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים מוצגים לפי הנמוך מבין עלות ,בניכוי הפחתה שנצברה לבין סכום בר-
השבה.

מתכונת דיווח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד
הוצאות החברה בדוח רווח והספד מוצגות בהתבסס על מאפיין הפעילות של ההוצאה.

2.6

מטבע חוץ:
)( 1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא פועלת )להלן -
"מטבע הפעילות"( .התוצאות והמצב הכספי של החברה ,מוצגים בש"ח ,שהוא מטבע הפעילות של
החברה.

)( 2

תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות
בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות של החברה
)להלן " -מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות .בתום כל תקופת דיווח,
פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו מועד; פריטים לא-
כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו נקבע השווי ההוגן;
פריטים לא-כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד ביצוע
העסקה בקשר לפריט הלא-כספי.

2.7

מזומנים ושווי מזומנים:
מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות הניתנים למימוש מיידי וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש
בהם ואשר מועד פירעונם ,במועד ההשקעה בהם ,אינו עולה על שלושה חודשים.

2.8

ריביות שנתקבלו  /ששולמו:
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תזרימי מזומנים מריביות שנתקבלו מסווגים במסגרת פעילות ההשקעה בדוח תזרימי המזומנים .תזרימי מזומנים
מריביות ששולמו מסווגות במסגרת פעילות המימון בדוח תזרימי המזומנים.
ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
2.9

רכוש קבוע:
רכוש קבוע הוא פריט מוחשי ,אשר מוחזק לצורך שימוש במתן שירותים ,אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר
מתקופה אחת .החברה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה באופן הבא:
פריטי רכוש קבוע ,בהתאם לשיטת העלות ,מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר .העלות
כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך
הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה.
הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר-פחת בעל עלות משמעותית ביחס
לסך העלות של הפריט .ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים
הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום
החיים השימושיים.
אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:
שיעור פחת
%

אורך החיים
השימושיים
בשנים

33

3

מחשבים

ערכי השייר ,שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת כספים.
שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".
 2.10נכסים בלתי מוחשיים ,פרט למוניטין:
נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית .נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך
חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים ,ונבדקים לצורך בחינת ירידת ערך אחת לשנה ,או בכל עת שקיים
סימן ,המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות  .IAS 36אומדן משך החיים השימושיים של נכסים
בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר ,נבחן בתום כל שנת דיווח .שינוי אומדן אורך החיים
השימושיים של נכס בלתי מוחשי המשתנה מבלתי מוגדר למוגדר ,מטופל בדרך של "מכאן ולהבא".
נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  -עלויות מחקר ופיתוח:
עלויות בגין פעילויות מחקר נזקפות לדו"ח הרווח והפסד במועד התהוותן ,בניכוי מענקים.
נכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי מפעילויות הפיתוח של החברה מוכר ,בניכוי מענקים והשתתפויות ,רק
בהתקיים כל התנאים הבאים:
קיימת היתכנות טכנית ) (Technical Feasibilityלהשלמת הנכס כך שהוא יהיה זמין לשימוש או

למכירה;
 בכוונת החברה להשלים את הנכס ולהשתמש בו או למוכרו;
 ביכולתה של החברה להשלים את הנכס ולהשתמש בו או למוכרו;
 צפוי שהנכס יפיק הטבות כלכליות עתידיות;
קיימים בידי החברה משאבים טכניים ) ,(technicalפיננסיים ואחרים זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש

בנכס או למכירתו; וכן
 עלויות במהלך הפיתוח שניתן לייחסן לנכס ,ניתנות למדידה באופן מהימן.
כאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי ,עלויות הפיתוח נזקפות לדוח רווח והפסד במועד
התהוותן.
למועד הדוחות לא התקיימו התנאים להכרה בנכס כאמור.
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לעניין הטיפול במענקים המתקבלים ,מהמדען הראשי ותמלוגים ששולמו ,בגינם ראה ביאור .2.13
ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.11ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,פרט למוניטין:
בתום כל תקופת דיווח ,בוחנת החברה את הערך הפנקסני של נכסיה המוחשיים והבלתי מוחשיים ,במטרה לקבוע
האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו .במידה וקיימים סימנים כאמור ,נאמד סכום
בר-השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר ,אם בכלל .כאשר לא ניתן לאמוד את
הסכום בר ההשבה של נכס בודד ,אומדת החברה את הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת-המזומנים אליה
שייך הנכס.
סכום בר-השבה הינו הגבוה מבין מחיר המכירה של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו .בהערכת
שווי השימוש ,אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס
המשקף את הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים.
כאשר סכום בר-ההשבה של נכס )או של יחידה מניבה-מזומנים( נאמד כנמוך מערכו הפנקסני ,הערך הפנקסני של
הנכס )או של היחידה מניבה-מזומנים( מופחת לסכום בר -ההשבה שלו .הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה
בדוח רווח והפסד.
כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל  ,הערך הפנקסני של הנכס )או של היחידה מניבה-
מזומנים( מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר -ההשבה העדכני ,אך לא יותר מערכו הפנקסני של הנכס )או של היחידה
מניבה-מזומנים( שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך .ביטול הפסד מירידת ערך
מוכר מיידית בדוח רווח והפסד.
 2.12נכסים פיננסיים:
)(1

כללי
נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי של החברה כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים
החוזיים של המכשיר .מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת
ההשקעה במסגרת הזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס ,ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר
)המועד בו החברה התחייבה לרכוש או למכור נכס(.
השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שווין ההוגן הכוללת עלויות עסקה.
הסיווג לקטגוריות תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה
הראשוני של הנכס הפיננסי ,או בתקופות דווח עוקבות במידה וניתן לסווג מחדש את הנכסים הפיננסיים
לקטגוריה אחרת.
פיקדונות ,הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעיל,
מסווגים כחייבים אחרים.

)( 2

ירידת ערך של נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים ,נבחנים בכל תאריך דוח כספי לצורך זיהוי קיומם של סימנים לירידת ערך .ירידת ערך
כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שכתוצאה מאירוע אחד ,או יותר שהתרחש לאחר מועד
ההכרה הראשונית בנכס הפיננסי ,הושפעו לרעה תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של ההשקעה.
בגין יתר המכשירים הפיננסיים ,סימנים לירידת ערך עשויים לכלול:
-

קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או החייב;

-

אי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית;
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צפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או רה-ארגון של חובות;

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.12נכסים פיננסיים )המשך(
בגין נכסים פיננסיים מסוימים ,בגינם לא זוהו סימנים לירידת ערך ,בוחנת החברה על-בסיס קבוצתי את
קיומה של ירידת ערך ,בהתבסס על ניסיון העבר לגבי קבוצות חייבים בעלי מאפיינים דומים ושינויים ברמת
הפיגור בתשלומים ,וכן שינויים כלכליים המיוחסים לענף ולסביבה הכלכלית בה הם פועלים.
לגבי נכסים פיננסיים המוצגים לפי העלות המופחתת ,ירידת ערך מוכרת בגובה ההפרש בין ערכו הפנקסני
של הנכס הפיננסי לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים ממנו ,כשהם מהוונים
בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי שלו.
אם בתקופה עוקבת סכום ההפסד מירידת ערך של נכס פיננסי קטן ,ואותו קיטון קשור אובייקטיבית לאירוע
שהתרחש לאחר שירידת הערך הוכרה ,אזי במקרה זה מבוטל ההפסד מירידת ערך שהוכר בעבר ,במלואו
או בחלקו ,דרך דוח רווח והפסד .ביטול כאמור מוגבל בסכום ,באופן שהערך הפנקסני של ההשקעה בנכס
במועד בו מבוטל ההפסד מירידת ערך לא יעלה על הסכום של העלות המופחתת של הנכס שהיה קיים
לאותו מועד אילו לא הוכרה בעבר ירידת הערך.
הערך הפנקסני של נכס פיננסי מופחת בגין ההפסד מירידת ערך לגבי כל הנכסים הפיננסיים באופן ישיר,
למעט לקוחות ,אשר ערכם הפנקסני מופחת תוך שימוש בחשבון הפרשה .כאשר חובות לקוחות אינם ברי-
גבייה מבוצעת המחיקה כנגד חשבון ההפרשה .גבייה בתקופות עוקבות של סכומים שנמחקו בעבר מזוכים
כנגד חשבון ההפרשה .השינויים בערך הפנקסני של חשבון ההפרשה מוכרים בדוח רווח והפסד.

 2.13התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על-ידי החברה:
)( 1

סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני
מכשירים פיננסיים לא נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני ,בהתאם למהות ההסדרים
החוזיים שבבסיסם.
מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה .מכשירים
הוניים שהונפקו על ידי החברה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין
להנפקת מכשירים אלו.
התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

התחייבויות פיננסיות אחרות.


)( 2

התחייבויות פיננסיות אחרות
התחייבויות פיננסיות אחרות מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה .לאחר מועד ההכרה
הראשונית התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית.
שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחשוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת
הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית .שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק
את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית
לערכה הפנקסני ,או במקום שמתאים ,לתקופה קצרה יותר.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.13התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על-ידי החברה)המשך(:
)( 3

כתבי אופציה לרכישת מניות החברה
תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה ,המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש מספר קבוע
של מניות רגילות בתמורה לסכום משתנה של מזומן ,מוצגים במסגרת ההתחייבויות הלא שוטפות,
ומסווגים כהתחייבויות בשווי הוגן דרך רווח והפסד .לעניין זה ,סכום מימוש הצמוד למדד המחירים לצרכן
או למטבע חוץ נחשב כסכום משתנה.

 2.14מענקים ממשלתיים ומענקי מדען ראשי:
)( 1

מענקים ממשלתיים
מענקים ממשלתיים מוכרים כהכנסה על בסיס שיטתי ,על פני אותן תקופות דיווח בהם נוצרת הקבלה
חשבונאית כנגד אותן עלויות בהן נשאה הקבוצה אשר הקנו לה את הזכות לקבלת המענקים .מענקים
ממשלתיים ומענקים מקרנות וגופים אחרים אשר הזכות לקבלתם נוצרת לקבוצה כפיצוי בגין הוצאות או
הפסדים שנוצרו או למטרת תמיכה כספית מיידית ,ללא עלויות מתייחסות עתידיות ,מוכרים בדוח רווח
והפסד בתקופה בה נוצרה הזכות לקבלתם.

)( 2

מענקי מדען ראשי
מענקים המתקבלים מהמדען הראשי ,אותם נדרשת החברה להחזיר בתוספת תשלומי ריבית ,בהתקיים
תנאים מוגדרים ואשר אינם מהווים הלוואות הניתנות למחילה ,יוכרו באופן הבא:
במועד ההכרה הראשונית ,יוכר המענק כהתחייבות פיננסית ,בשווי הוגן ,בהתבסס על הערך הנוכחי של
זרם תזרימי המזומנים הצפוי להחזר המענק ,כשהוא מנוכה בשיעור היוון המשקף את רמת הסיכון של
פרויקט המחקר והפיתוח .ההפרש בין גובה המענק לבין שוויו ההוגן יטופל כמענק ממשלתי ויוצג ברווח
והפסד כהקטנת הוצאות מחקר ופיתוח .בתקופות עוקבות ,תימדד ההתחייבות בעלות מופחתת תוך
שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
מענקי מדען ראשי נחשבים ככאלה שאינם מהווים הלוואות הניתנות למחילה בהתחשב במצבה של
החברה ובהתחשב בציפיות ההנהלה לסיכויי הצלחת הפיתוח)בהסתמך על שלב הפיתוח בו החברה
נמצאת והערכות ההנהלה(.

 2.15תשלומים מבוססי מניות:
תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים ,בין הסדר תשלום מבוסס מניות שמסולק
על ידי החברה עצמה או שמסולק על ידי בעלי מניותיה ,המסולקים במכשירים הוניים של החברה נמדדים בשוויים
ההוגן במועד ההענקה .החברה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים על
ידי שימוש במודל הבינומי .כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימים
תקופת שירות מוגדרת ,בהתקיים תנאי שוק מוגדר ,החברה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות בדוחות
הכספיים על פני תקופת ההבשלה כנגד גידול בהון העצמי ,תחת סעיף "קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס
מניות" .בכל תאריך דוח כספי ,אומדת החברה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל .שינוי אומדן ביחס
לתקופות קודמות מוכר בדוח רווח והפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.16שער חליפין ובסיסי הצמדה:
)( 1

יתרות במטבע חוץ ,או הצמודות אליו ,נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על
ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום הדוח הכספי.

)( 2

יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך הדוח הכספי )מדד
החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי( או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח
)מדד החודש של החודש של מועד הדוח הכספי( ,בהתאם לתנאי העסקה.

)( 3

להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד:

ליום  31בדצמבר 2010
ליום  31בדצמבר 2009

שיעורי השינוי לשנה שנסתיימה:
ביום  31בדצמבר 2010
ביום  31בדצמבר 2009
ביום  31בדצמבר 2008

שער
החליפין
היציג של
הדולר
)ש"ח ל1 -
דולר(

שער
החליפין
היציג של
האירו
)ש"ח ל1 -
אירו(

מדד בישראל )*(
מדד בגין
מדד ידוע
נקודות
נקודות

3.55
3.77

4.74
5.44

117.8
114.77

117.38
114.77

%

%

%

%

)(5.99
)(0.71
1.16

)(12.93
3.09
)(6.71

2.7
3.95
3.80

2.3
3.85
4.51

)*( לפי ממוצע 2002

 2.17תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו:
תקנים ופרשנויות אשר בתוקף ,אשר אין להם השפעה מהותית על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח
קודמות


תיקון " IAS 7דוחות תזרים מזומנים"
תיקון " IAS 7דוחות תזרים מזומנים" מבהיר כי רק יציאות המביאות לידי נכס המוכר בדוח על המצב
הכספי כשירות לסיווג כתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה .התיקון מיושם למפרע לגבי תקופות
דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2010או לאחריו.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(
 2.17תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו) :המשך(
תקנים ופרשנויות שפורסמו ושאינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם על ידי הקבוצה ,אשר עשויה להיות
להם השפעה על תקופת עתידיות


" IFRS 9מכשירים פיננסיים"
התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיים .התקן קובע שכל
הנכסים הפיננסיים יטופלו כלהלן:


מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה לפי העלות המופחתת או לפי שווי הוגן דרך
רווח והפסד .קביעת מודל המדידה תהיה בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים
פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.



ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת לשווי הוגן דרך רווח והפסד
אך ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות
מופחתת.



מכשירי הון ימדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד.



ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים נזקפים
לרווח כולל אחר .מכשירים שיועדו כאמור ,לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד
בגינם לא יועבר לרווח והפסד ,לרבות בעת במימוש.



נגזרים משובצים בנכסים פיננסיים לא יופרדו מהחוזה מארח .במקום זאת ,חוזים מעורבים
יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן ,בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים
החוזיים.



מכשירי חוב יסווגו מחדש מעלות מופחתת לשווי הוגן ולהיפך רק כאשר הישות משנה את המודל
העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים.



השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו
יימדדו תמיד לפי השווי ההוגן .חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה .יחד עם זאת
התקן מציין שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.

התקן קובע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פיננסיות:


השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה כשווי הוגן דרך רווח
או הפסד ,המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות נזקף ישירות לרווח כולל אחר אלא אם
זקיפה זו יוצרת או מגדילה חוסר הקבלה חשבונאית.



כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת ,סכום השווי ההוגן שנזקף לרווח כולל אחר לא
יסווג לרווח והפסד.



כל הנגזרים ,בין אם נכסים או התחייבויות ,יימדדו בשווי הוגן ,לרבות מכשיר פיננסי נגזר המהווה
התחייבות הקשור למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן .

הוראות התקן חלות בדרך של יישום למפרע ,למעט חריגים כמפורט בתקן ,לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות
ביום  1בינואר  2013או לאחר מכן .יישום מוקדם אפשרי .ישויות המיישמות את התקן ביישום מוקדם לפני 1
בינואר  2012רשאיות שלא ליישם בדרך של יישום למפרע .כמו כן ,בכפוף להוראות המעבר של התקן ,ניתן לאמץ
באימוץ מוקדם את הוראות התקן לגבי נכסים פיננסיים בלבד ,מבלי לאמץ את ההוראות האמורות לעיל לגבי
התחייבויות פיננסיות.
בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה.
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ביאור 3

-

ביאור 4

-

שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באמדן
3.1

כללי:
ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ,המתוארת בביאור  2לעיל ,נדרשת הנהלת החברה ,במקרים מסוימים,
להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות
שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים .האומדנים וההנחות הקשורות ,מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים
הנחשבים כרלוונטיים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
האומדנים וההנחות שבבסיסם ,נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף .שינויים לאומדנים החשבונאיים מוכרים רק
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה
ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.

3.2

שיקולי דעת קריטיים ביישום מדיניות חשבונאית:
המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים ,פרט לאלו הכרוכים באומדנים )ראה לעיל( ,שביצעה ההנהלה
בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של החברה ,ושיש להם השפעה משמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו
בדוחות הכספיים.
נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  -עלויות מחקר ופיתוח
החברה בוחנת את המעבר של רישום עלויות מחקר ופיתוח מדו"ח רווח והפסד לנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן
פנימי מפעילויות הפיתוח של החברה שיוצג בדוח על המצב הכספי החברה.
במסגרת בחינת הנכס ,בוחנת החברה ,בין היתר ,את היתכנות הטכנית להשלמת הנכס ,את יכולתה הכלכלית של
החברה להשלים את הנכס ,את הצפי להטבות כלכליות שינבעו מהנכס בעתיד ואת יכולתה של החברה למכור את
הנכס.
מענקי מדען ראשי
כמבואר בביאור ) .2.13.(2במועד ההכרה הראשונית ,יוכר המענק כהתחייבות פיננסית ,בשווי הוגן ,בהתבסס על
הערך הנוכחי של זרם תזרימי המזומנים הצפוי להחזר המענק ,כשהוא מנוכה בשיעור היוון המשקף את רמת
הסיכון של פרויקט המחקר והפיתוח .ההפרש בין גובה המענק לבין שוויו ההוגן יטופל כמענק ממשלתי .בתקופות
עוקבות ,תימדד ההתחייבות בעלות מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
שינוי באומדן שיעור ההיוון או בתחזית ההכנסות יביא לשינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות למדען.

מזומנים ושווי מזומנים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
3,206
22
3,228

מזומנים ויתרות בבנקים
פקדונות
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ביאור 5

-

ביאור 6

-

ביאור 7

-

ביאור 8

-

חייבים ויתרות חובה
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
3
70
583
656

הוצאות מראש
מוסדות ממשלתיים
מענקי מדען לקבל

7
240
984
1,231

ספקים ונותני שרותים אחרים
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2009
2010
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
11
61
15
71
158

חשבונות פתוחים
הוצאות לשלם
שטרות לפרעון
צדדים קשורים

255
205
(*)30
490

)*( סווג מחדש
זכאים ויתרות זכות
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
11
6
5
22

עובדים ומוסדות שכר
הפרשה לחופשה
מוסדות
צדדים קשורים

20
 )*(20

)*( סווג מחדש
מענקים מהמדען הראשי
סוג המענק
מענקי מדען ראשי
מענקי מדען ראשי לקבל

סכום המענקים ליום
 31בדצמבר 2010

תנאי המענק הממשלתי
נכון ליום  31בדצמבר  2010החברה קבלה הלוואות
מהמדען הראשי בגין השקעותיה בתחום המחקר ופיתוח
בסך כולל של  3,050אלפי ש"ח הצמודים לשער החליפין של
הדולר ונושאים ריבית שנתית של  .Liborההלוואות יוחזרו
לפי שיעור תמלוגים מהמכירות .החברה הכירה בהתחייבות
להחזר ההלוואות לפי שיעור תמלוגים של  3%מסך
ההכנסות פרי ההשקעה כאמור ,שיעור היוון של 35%
ובהתאם לאומדן ההכנסות הצפוי.

3,050
584
3,634
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ביאור 9

-

הון מניות
9.1

ההרכב:
ליום  31בדצמבר 2010
מונפק
רשום
ונפרע
מספר מניות

9.2

ליום  31בדצמבר 2009
מונפק
רשום
ונפרע
מספר מניות

מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת

21,438

3,885,921

21,438

3,885,921

מניות בכורה  Aבנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת

51,126

114,079

39,302

114,079

הזכויות הנלוות למניות:
מניות רגילות
המניות הרגילות מקנות לבעליהם זכות להשתתף ולהצביע באסיפת החברה .כמו כן יש לבעלי המניות הרגילות
זכות לדיבידנדים ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק ,בכפוף לזכויות מניות הבכורה.
מניות בכורה
מניות הבכורה מקנות לבעליהם ,פרט לזכויות המוקנות למניות רגילות ,זכות קדימה בחלוקת עודף נכסי החברה
בעת פירוק בשיעור השווה לסכום מחיר ההנפקה המקורי למנית בכורה בדולרים ובתוספת ריבית שנתית בשיעור
 7%מחושבת מיום ההנפקה של כל מנית בכורה בניכוי דיבידנדים שחולקו ,וזכות המרה למניות רגילות בהתאם
ליחס המרה שנקבע בהסכם ההנפקה.

9.3

תנועה בהון המניות הנפרע במלואו:
הון מניות
רגילות
מספר מניות

הון מניות
בכורה A
מספר מניות

יתרת מניות ליום  1בינואר 2009

21,438

29,844

יתרת מניות ליום  31בדצמבר 2009

21,438

9,458
39,302

21,438

11,824
51,126

שינויים בשנת 2009

תנועה בשנת 2010
הנפקת מניות
יתרת מניות ליום  31בדצמבר 2010

9.4

בחודש נובמבר  2009חתמה החברה על הסכם השקעה נוסף עם משקיעים שונים ,ובו נקבע כי בתמורה
להשקעה של  $750,000והאופציות שבידם עפ"י הסכם ההשקעה מ ,2007-היא תעניק להם מניות וכתבי
אופציה חדשים של החברה.
עפ"י הסכם זה ,הקצתה החברה  9,458מניות מסדרה  A-2של החברה ,לפי מחיר מניה של .$54.46

9.5

בחודש ספטמבר  2010המירו בעלי מניות בחברה  11,824אופציות )מתוך  28,374אופציות שבמחזור( למניות
בכורה סדרה  A-2בנות  0.01ש"ח ע.נ .של החברה ,ושולמה לחברה תוספת מימוש בסך של  3,497אלפי .₪
במועד ההמרה האריכה החברה את תקופת מימוש יתרת  16,550האופציות הנ"ל עד לתאריך  29בדצמבר
.2011
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הארכת תקופת האופציה הגדילה את השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצגים בהתחייבויות לזמן ארוך בסך 382
אלפי ש"ח במקביל לקיטון בהון העצמי של החברה.

ביאור - 10

תשלומים מבוססי מניות
בחודש יוני בשנת  2010אישר דירקטוריון החברה תוכנית להקצאה ,ללא תמורה ,של כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל
החברה ,לעובדים ,נושאי משרה בחברה ולנותני שירותים .במסגרת התוכנית הוקצו  6,442כתבי אופציה ,מתוכם 3,948
כתבי אופציה למנכ"ל החברה .כתבי האופציה הוקצו במסלול ההוני בהתאם להוראות סעיף  102ובהתאם להוראות סעיף
)3ט( לפקודת מס הכנסה.
כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת  0.01ש"ח ערך נקוב ,כנגד תשלום תוספת מימוש
שאינה צמודה למדד בסך של ) $59.47כפוף להתאמות( .כתבי האופציה יבשילו במספר מנות על פני  4שנים .כתבי
האופציה שיבשילו ניתנים למימוש למשך  7שנים ממועד ההענקה.
נכון לתאריך המאזן ,כמות האופציות הניתנות למימוש הינה  4,208אופציות.
עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציה שהוקצו כאמור ,בהתבסס על השווי ההוגן במועד הענקתם נאמדה בסך של כ-
 398אלפי ש"ח.
אומדן השווי ההוגן של כתבי האופציה:
השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל נאמד תוך יישום המודל הבינומי.
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן :
מחיר מניה
מחיר מימוש
תנודתיות צפויה )*(
אורך חיי כתבי האופציה )בשנים( )*(
שיעור הריבית חסרת סיכון )**(

)*(

)**(
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$23.88
$59.47
100%
5-1
4.05%-0.3%

התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות הסטורית של מחירי המניה של חברות דומות הנסחרות בבורסה,
פועלות באותו תחום ובעלות רמת סיכון עסקי דומה .אורך חיי כתבי האופציה הממוצע נקבע בהתאם לתחזית
ההנהלה בדבר תקופת ההחזקה של כתבי האופציה בידי העובדים בהתחשב בתפקידם בחברה ונקבע בנפרד לכל
מנה.
שיעור הריבית חסרת הסיכון נלקח לכל מנה בהתאם לאורך החיים הצפוי של האופציות.

התחייבות בגין אופציות להמרה למניות
 11.1ביום ה 26 -בנובמבר  2007חתמה החברה על הסכם השקעה עם  4משקיעים שונים להשקעה כוללת של
 1,250,000דולר ,אשר תמורתם העניקה החברה למשקיעים שני מרכיבים:
א.

 15,765מניות בכורה סדרה  A-2של החברה.

ב.

 26,983כתבי אופציה לרכישה נוספת של מניות מסדרה  A-3בחברה .כל משקיע קיבל כתבי אופציות
המאפשרים לו השקעה נוספת בסך של פי  2מסכום השקעתו ,לפי שווי חברה מרבי של  5.2מליון דולר,
לאחר ההשקעה )"לאחר הכסף"( .מחיר המימוש הנובע מתנאי זה ,כמוגדר בהסכם ,הינו  .$92.65במידה
ולאורך חיי האופציה החברה תירכש או תונפק ,בעלי האופציה יפוצו באופן יחסי לעליית שווי החברה.

ג.

ביום ה 19-בנובמבר  2009חתמה החברה על הסכם השקעה מול קבוצת משקיעים .במסגרת ההסכם
העבירו המשקיעים לחברה  750,000דולר במזומן ,וכן ביטלו  26,983כתבי אופציה למניות החברה
מסדרה  A-3שברשותם תמורת:
.1
.2

 9,458מניות מסדרה  A-2של החברה.
 28,374כתבי אופציה למניות  A-2של החברה ,לפי מחיר מימוש של  79.29דולר לתקופה של
שנה וחצי.
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במעמד הסכם זה ויתרו המשקיעים על כתבי האופציה לרכישת מניות מסדרה  A-3של החברה שברשותם
עפ"י ההסכם מיום  26בנובמבר .2007
ביאור - 11

התחייבות בגין אופציות להמרה למניות )המשך(
 11.2אומדן השווי ההוגן של כתבי האופציה:
השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל נאמד תוך יישום מודל בלק ושולס.
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הינם כלהלן -
ליום  31בדצמבר
2010
2009
רכיב
מחיר מימוש )בדולר(
משך חיי האופציה )בשנים(
מחיר מניה מסדרה ) Aבדולר(
ריבית חסרת סיכון
תנודתיות צפויה )*(
)*(

79.29
1.38
54.46
1.14%
114%

79.29
1
54.46
0.29%
104%

מאחר ומניית החברה אינה סחירה ,אמידת התנודתיות במחירי מניית החברה התבסה על התנדותיות
ההסיטורית של חברות דומות הפועלות באותו תחום בעלות רמת סיכון עסקי דומה )להלן " -החברות
הדומות"( .התנודתיות חושבה כסטיית תקן ,במונחים שנתיים ,של הלוגריתם הטבעי של התשואות
היומיות של מניות החברות הדומות ,לפרקי זמן שונים עד למועד ההקצאה .חישוב התנודתיות עבור
שנתיים נכון למועד ההערכה.

 11.3למימוש אופציות למניות והחלפת סדרת כתבי האופציה למניות  A-2לסדרה בעלת תקופת מימוש ארוכה יותר
ראה באור  9.5לעיל.
ביאור - 12

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
ההרכב:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
397
2,509
233
49
23
3,211
)(495
2,716

שכר ונלוות
יועצים וקבלני משנה
עריכת פטנטים
חומרים
אחרות
בניכוי מענקים מהמדען ותמלוגים לשלם

ביאור - 13

223
2,606
59
195
69
3,152
)(598
2,554

139
1,835
140
743
39
2,896
)(579
2,317

הוצאות הנהלה וכלליות
ההרכב:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
561
203
64

שירותי ניהול
שרותים מקצועיים
משרדיות ואחרות
19

436
189
37

439
270
7
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ביאור - 14

662

716

הכנסות מימון
ההרכב:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
שינויים בשווי הוגן של התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
שינויים בהתחייבויות הנמדדות בעלות מופחתת
הפרשי שער
אחרות

ביאור - 15

1,425
163
5
1,593

957
88
1,045

186
186

הוצאות מימון
ההרכב:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
שינויים בשווי הוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו בשווי הוגן דרך רווח
והפסד
עמלות בנקים
הפרשי שער

ביאור - 16

7
167
174

11
11

905
83
988

מסים על הכנסה
 16.1לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת .2006
 16.2ביום  26בפברואר  2008עבר בכנסת בקריאה שלישית ,חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( )תיקון מס' 20
( )הגבלת תקופת התחולה( ,התשס"ח) 2008-להלן " -התיקון"( ,לפיו תחולתו של חוק התיאומים בשל אינפלציה
תסתיים בשנת המס  ,2007ומשנת המס  2008לא יחולו עוד הוראות החוק ,למעט הוראות המעבר שמטרתן
למנוע עיוותים בחישובי המס.
 16.3בהתאם לתיקון ,בשנת המס  2008ואילך ,לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי.
כמו-כן ,תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס ,באופן
שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס  ,2007והצמדתם למדד תיפסק ממועד זה ואילך.
 16.4בהתאם לתיקון מספר  147לפקודת מס הכנסה ,התשס"ה ,2005-מס החברות בשיעור  34%אשר הושת על
חברות הופחת באופן הדרגתי החל משנת ) 2006לגביה נקבע שיעור מס של  (31%ועד לשנת  2010לגביה נקבע
שיעור מס של ) 25%שיעור המס בשנים  2009 ,2008ו 2010-הינו  26% ,27%ו ,25%-בהתאמה(.
 16.5ביום  23ביולי  2009פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו-
 ,(2010התשס"ט) 2009-להלן " -חוק ההסדרים"( .על פי חוק ההסדרים ,יופחתו שיעורי המס בגובה  26%ו-
 25%המושתים על חברות בשנים  2009ו ,2010-בהתאמה ,באופן הדרגתי החל משנת המס  2011לגביה נקבע
מס חברות בשיעור  24%ועד לשנת המס  2016לגביה נקבע מס חברות בשיעור של .18%
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 16.6לאור הפסדים לצרכי מס ,שנצברו בחברה ,ועקב אי ציפייה לקיומה של הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין ,לא
זוקפת החברה ,מיסים נדחים לקבל בגין הפסדים להעברה לצרכי מס ובגין הפרשים זמניים בערכם של נכסים
והתחייבויות ,בין הדוח הכספי לבין הדוח לצרכי מס.

ביאור - 17

התקשרויות
 17.1ביולי  2009התקשרה החברה עם צד ג' בהסכם לניסוי רעילות בכלבים .על פי ההסכם ,החברה תשלם  128אלפי
יורו ,בתמורה לניסויי הרעילות  GLPבמהלך שנת  2009החברה שילמה כ 70%-מן הסכום ואת היתרה תעביר
כאשר תקבל טיוטת דוח על תוצאות הניסוי.
 17.2במהלך שנת  2009התקשרה החברה עם צד ג' בהסכם ניסויי בטיחות  safety pharmacology -ובנוסף בדיקות
אנאליטיות של כמויות החומר המוזרקות.על פי ההסכם תשלם החברה  88אלפי פרנק שווצרי בתמורה לניסוי זה.
 17.3במהלך שנת  2009התקשרה החברה עם צד ג' בהסכם לניסוי בטיחות  - GLPהערכת בטיחות החומר .על פי
ההסכם החברה תשלם  62אלפי יורו בתמורה לניסוי זה.
 17.4במהלך  2009התקשרה החברה עם צד ג' בהסכם לפיתוח סופי של הפורמולציה והכנת החומר לניסויים קליניים.
על פי ההסכם החברה תשלם כ 400-אלפי ש"ח בתמורה לשירות זה.
 17.5בשנים  2008ו  2009התקשרה החברה עם צד ג' בהסכמים לפיתוח שיטות אנאליטיות ובדיקת כמויות חומר
בניסויי  PKחולדות כלבים ובהמשך הניסוי ההומאני .על פי ההסכמים החברה תשלם כ 400-אלפי ש"ח עבור
שירותים אלו.
כל הניסויים המפורטים לעיל הסתיימו בהצלחה .נכון למועד הדוח אין לחברה התחייבות לשלם בגין ניסויים אלה.
 17.6החברה קשורה בהסכם עם צד קשור למתן שירותי ניהול .עלות ההתקשרות כאמור עומדת על סך כולל של
 10,000דולר לחודש בגין החזר הוצאות שכר מנכ"ל ושירותי אדמיניסטרציה.
 17.7בחודש ספטמבר  2010התקשרה החברה עם צד ג' לביצוע ניסוי  .Phase 1/2aסך התמורה שנקבעה בהסכם
הינה  205אלפי דולר ותשולם בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם.
 17.8במהלך שנת  , 2009קיבלה החברה אישור מהמדען הראשי לתמיכה בתכנית מחקר ופיתוח בנושא "טיפול בשבץ
מוחי" לתקופה מפברואר  2009עד ינואר  .2010סך תקציב התכנית עומד על כ 4-מליון ש"ח בשיעור השתתפות
של  .50%-30%החברה הכירה בהכנסות לקבל כנגד קיטון בהוצאות המחקר ופיתוח.
 17.9בחודש דצמבר  ,2010קיבלה החברה אישור מהמדען הראשי לתמיכה בתכנית מו"פ בנושא "טיפול בשבץ מוחי"
לתקופה החל מיוני  2010עד מאי  .2011סך תקציב התכנית עומד על עד  3.4מיליוני ש"ח בהשתתפות ממוצעת
של  .43%החברה הכירה בהכנסות לקבל כנגד קיטון בהוצאות המחקר ופיתוח.

ביאור - 18

עסקאות שאינן במזומן
במהלך השנים  2009ו 2010 -הכירה החברה בהתחייבות לתשלום תמלוגים למדען כנגד הכנסות לקבל בסכומים של
 392אלפי  ₪ו 39 -אלפי  ₪בהתאמה.
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ביאור - 19

צדדים קשורים
 19.1יתרות עם צדדים קשורים:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
צדדים קשורים
במסגרת ההתחייבויות השוטפות -
ספקים ונותני שירותים

71

30

 19.2עסקאות עם צדדים קשורים:
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2009
2010
2008
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
צדדים קשורים
השתתפות בהוצאות מחקר ופיתוח )(1

856

91

170

השתתפות בהוצאות הנהלה וכלליות )(2

-

8

27

שירותי ניהול )(3

413

435

438

)( 1
)( 2
)( 3

שירותי מחקר ופיתוח שקיבלה החברה מחברת הדסית שירותי מחקר ופיתוח בע"מ.
 - 2008שירותי חשבות שקיבלה החברה באמצעות חברת האם.
 - 2009שירותי הנהלת חשבונות שקיבלה החברה באמצעות חברת האם.
שירותי ניהול שהתקבלו מחברת פארמהסיד בע"מ.
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ביאור - 20

מכשירים פיננסים
 20.1מדיניות ניהול ההון:
החברה מנהלת את הונה על מנת להבטיח כי תוכל להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" תוך העצמת התשואה של
המחזיקים בהונה העצמי ,וזאת באמצעות שימור הון חיובי .בשנת  2010לא חלו שינויים במדיניות ניהול ההון של
החברה.
 20.2עיקרי המדיניות החשבונאית:
פרטים לגבי עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו ,כולל התנאים להכרה ,בסיס המדידה והבסיס לפיו
הוכרו ההכנסות וההוצאות ביחס לכל קבוצה של נכסים פיננסיים ,התחייבויות פיננסיות ומכשירי הון ,מובאים
בביאור .2
 20.3קבוצות מכשירים פיננסיים:
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים:
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים אחרים

3,228
653
3,881

התחייבויות פיננסיות:
הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
אופציות למניות

919

הנמדדות בעלות מופחתת:
תמלוגים לשלם

2,716
1,224
3,940

2,375

370
370

392
392

2,592

1,173

 20.4מטרות ומדיניות ניהול הסיכונים:
פעילות החברה חושפת אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים ,כגון :סיכוני מטבע .תוכנית ניהול
הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים
הפיננסיים של החברה .ניהול הסיכונים מבוצע ע"י מנכ"ל החברה בהתאם למדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון.
 20.5סיכון מטבע:
החברה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים ,בעיקר לדולר .סיכון שער חליפין נובע
מהוצאות ,נכסים והתחייבויות שהוכרו ,הנקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות והדיווח של החברה.
הערכים הפנקסניים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של החברה הנקובים במטבע חוץ )דולר( הינם כדלקמן:
נכסים
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
נכסים:
מזומנים

3,086

התחייבויות:
תמלוגים לשלם
אופציות למניות

370
919
1,289

23
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ביאור - 20

מכשירים פיננסים )המשך(
 20.5סיכון מטבע) :המשך(
ניתוח רגישות של מטבע חוץ
החברה חשופה בעיקר לתנודות במטבע דולר.
הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לעלייה או ירידה של  5%בשער החליפין הרלוונטי 5% .הוא שיעור הרגישות
אשר נעשה בו שימוש בדיווח לאנשי המפתח הניהוליים וכן מדד זה מייצג את הערכות ההנהלה לגבי השינוי
האפשרי הסביר בשערי החליפין .ניתוח הרגישות כולל יתרות קיימות של פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ
ומתאים את התרגום שלהם בתום התקופה לשינוי בשיעור של  5%בשיעורי מטבע חוץ.
השפעה ירידה של  5%בשער החליפין של הדולר מול השקל ,לפני השפעת המס )עליה בשער החליפין של 5%
תשפיע באופן הפוך(:
השפעת מטבע $
ליום  31בדצמבר
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
רווח )הפסד(

)(90

25

 20.6ניתוח מכשירים פיננסיים לפי בסיסי הצמדה וסוגי מטבע:
ליום  31בדצמבר 2010
במטבע חוץ או
בהצמדה אליו
לא צמוד
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים:
מזומנים
חייבים אחרים

התחייבויות פיננסיות:
התחייבויות הנמדדות בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד:
אופציות למניות
התחייבויות הנמדדות בעלות
מופחתת:
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
תמלוגים לשלם

3,086
3,086

)(919

142
653
795

-

)(370
)(1,289

)(158
)(22
)(180

ליום  31בדצמבר 2009
במטבע חוץ או
בהצמדה אליו
לא צמוד
אלפי ש"ח
2,269
2,269

)(2,375

)(392
)(2,767

447
1,224
1,671

-

)(*)(490
)(*) (20
)(510

)*( סווג מחדש
 20.7שווי נאות של מכשירים פיננסיים:
המכשירים הפיננסיים של החברה כוללים בעיקר נכסים לא נגזרים והתחייבויות לא נגזרות .נכסים לא נגזרים
כוללים מזומנים ושווי מזומנים וחייבים ויתרות חובה .התחייבויות לא נגזרות כוללות ספקים ,נותני שירותים ,זכאים
ויתרות זכות .בשל אופיים של המכשירים הפיננסיים האמורים ,שוויים הנאות זהה או קרוב ,בדרך כלל ,לערך בו
הם מוצגים בדוחות הכספיים.
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מכשירים פיננסים )המשך(
 20.8שווי הוגן:
)( 1

מכשירים פיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי בשווי הוגן
לצורך מדידת שווים ההוגן של מכשיריה הפיננסיים ,מסווגת החברה את מכשיריה הפיננסיים ,הנמדדים
בדוח על המצב הכספי על פי שווים ההוגן ,למדרג הכולל את שלוש הרמות שלהלן -
רמה :1
רמה :2
רמה :3

)( 2

מחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשווקים פעילים לנכסים והתחייבויות פיננסיים זהים.
נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  ,1אשר נצפים ,בצורה ישירה )קרי ,מחירים(
או עקיפה )נתונים הנגזרים ממחירים( ,לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיים.
נתונים לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן:

רמה 1
אלפי ש"ח
התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך
רווח והפסד:
אופציות למניות
סה"כ

)( 3

-

ליום  31בדצמבר 2010
רמה 3
רמה 2
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

-

919
919

סה"כ
אלפי ש"ח

919
919

מכשירים פיננסיים בשווי הוגן אשר שווים נמדד על פי רמה :3
לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר 2010
התחייבות פיננסיות
2010
2009
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר
רווחים והפסדים שהוכרו:
ברווח והפסד
הנפקות
סילוקים
יתרה ליום  31בדצמבר
הצגת רווחים )הפסדים( שהוכרו ברווח והפסד:
הכנסות מימון
סה"כ

25

2,375

2,452

)(1,425
382
)(412
919

)(957
2,578
)(1,698
2,375

1,425
1,425

957
957

דוח בדבר הביקורת הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
הנהלת החברה ,בפיקוח ועדת המאזן והדירקטוריון של החברה ,אחראית לקביעתה והתקיימותה
של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
מר אופיר שחף ,מנכ"ל החברה;
מר אלחנדרו איגלמן ,מנהל כספים.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברה ,אשר תוכננו
בידי המנכ"ל ומנהל הכספים או תחת פיקוחם ,בפיקוח דירקטוריון החברה ,אשר נועדו לספק
מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות
הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף,
מעובד ,מסוכם ומדווח במועדו במתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשת
לכלול כאמור ,נצבר ומועבר לדירקטוריון החברה ,וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד
המתאים ,בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק
ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה בפיקוח ועדת המאזן והדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה ויעילותה .בהתבסס על הערכה זו ,ועדת המאזן ודירקטוריון
החברה הגיעו למסקנה ,כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 31
בדצמבר  , 2010היא אינה אפקטיבית בשל חולשה מהותית המפורטת להלן:
אי קיום בקרה אפקטיבית על תהליכי ההכנה והסגירה של הדיווח הכספי ליום 31.12.2010
ובכללם התהליכים הנדרשים לצורך חישוב ורישום השקעות החברה בחברות מוחזקות בדוחות
הכספיים בהתאם לתקני ה.IFRS-
לאור האמור ,ליום  31.12.2010הייתה קיימת חולשה מהותית בבקרה הפנימית בנושא הסגירה
והדיווח של הדוחות הכספיים.
החברה מתכוונת לנקוט במספר פעולות לתיקון החולשה המהותית כגון חיזוק מחלקת הכספים
של החברה ,הוספת נהלים ובקרות ,וכל זאת בפיקוח צמוד של מנכ"ל החברה.

פרטים נוספים על התאגיד
פרטים כלליים
שם החברה :

אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ

מספר ח.פ: .

513734590

כתובת :

הדסה עין כרם ,ת.ד ,12000 .ירושלים

טלפון :

02-6778757

פקסימיליה :

02-6437712

דואר אלקטרוני :

ophir@hbl.co.il

תאריך המאזן :

31.12.2010

תאריך הדוח :

תיאור עסקי התאגיד

תקנה
8א'

תיאור עסקי התאגיד מצורף לדוח תקופתי זה.

תקנה 9

דוחות כספיים
הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ,מלווים בחוות דעת רואה החשבון המבקר
מצורפים לדוח תקופתי זה.

תקנה 9ג

דוח כספי נפרד של החברה
דוח כספי מבוקר של החברה מלווה בחוות דעת רואה החשבון המבקר ,מצורף לדוח תקופתי זה.

תקנה  10דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
מצורף לדוח תקופתי זה.

תקנה תמצית דו"ח רווח והפסד )אלפי ש"ח(
10א'

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות שיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסה אחרת
הפסד מפעולות רגילות
הוצאות )הכנסות(מימון ,נטו
הוצאות )הכנסות( מיסים
הפסדי אקוויטי
)רווח( נקי הפסד

רבעון 1
אלפי ₪
1,928
8
1,927
3,863
7
1,312
5,182

רבעון 2
אלפי ₪
-

1,840
17
1,750
)(13,172
)(9,565
294
2,142
)(7,129

רבעון 3
אלפי ₪
1,307
11
1,430
)(112
2,636
186
3,129
5,951

רבעון 4
אלפי ₪
-

944
24
2,118
)(1,643
1,443
)(411
3,519
4,551

שנתי
אלפי ₪
6,019
60
7,225
)(14,927
)(1,623
76
10,102
8,555

תקנה שימוש בתמורת ניירות ערך
10ג'
ליעוד תמורת ההנפקה ,לאופן השקעות החברה וליעדים האסטרטגיים של החברה בביצוע השקעות  -ראו
תיאור עסקי התאגיד.

תקנה רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות
11
החברה מעמידה מקורות כספיים לחברות הפורטפוליו לצורך ביצוע פעילותן .להשקעות שביצעה החברה בשנת
 2010בשתי חברות פורטפוליו )פרוטאב וסלקיור( ולהלוואות המירות שהעמידה החברה לחברות פורטפוליו
במהלך שנת  – 2010ראו פרק עסקי התאגיד.
תקנה שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות
12
לאחר תאריך הדוח חברת פורטפוליו אחת בה לחברה יש החזקות )קונג'וגייט בע"מ( הודיעה על הפסקת
פעילותה .להשקעות ולהעמדת מקורות לחברות פורטפוליו במהלך שנת  – 2010ראו תקנה  11לעיל.

תקנה הכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכנסות מהן
13
אין

תקנה רשימת הלוואות
14
אין
תקנה מסחר בבורסה
20
במהלך שנת  2010נרשמו למסחר בבורסה  9,052,700מניות רגילות חדשות של החברה )כל אחת בת  0.01ש"ח
ע.נ ,(.כדלקמן:
א.

 8,847,700מניות רגילות חדשות כתוצאה מהשלמת ההצעה לציבור בדרך של הצעה לציבור על פי
תשקיף מדף בחודש אוגוסט .2010

ב.

 4,000מניות רגילות של החברה כתוצאה ממימוש  4,000כתבי אופציה )סדרה .(4

ג.

 201,000מניות רגילות של החברה כתוצאה ממימוש  201,000כתבי אופציה )סדרה .(3

בנוסף ,במהלך שנת  2010נרשמו למסחר בבורסה  8,847,700כתבי אופציה )סדרה  (4של החברה.
תקנה תשלומים לנושאי משרה בכירה
21
אין .לפרטים בדבר שירותי הניהול הניתנים לחברה על-ידי הדסית שרותי מחקר רפואי ופיתוח בע"מ – ראו
לתיאור עסקי התאגיד .במהלך שנת  2010שילמה החברה להדסית סך כולל של  2,211אלפי ש"ח בתוספת
מע"מ .לאחר מועד הדוח אישרה האסיפה הכללית של החברה את הסכם הניהול החדש שנחתם בין החברה
לבין הדסית – ראו פרק עסקי התאגיד.

תקנה שכר וטובות הנאה לדירקטורים ועסקאות עם בעל השליטה
22
סך כל הוצאות שכר של הדירקטורים והוצאות נלוות אליהן הסתכמו בתקופת הדו"ח בכ 455-אלפי ש"ח.

באשר לאופציות לעובדי הדסית שרותי מחקר רפואי ופיתוח בע"מ במסגרת הסכם הניהול – ראו תיאור עסקי
התאגיד.

תקנה החזקות בעלי עניין )מכוח החזקתם במניות החברה(
24
שם בעל העניין

הנייר בו הוא מחזיק

מספר

ני"ע שיעור

המוחזקים

החזקה

ובזכויות הצבעה

)ליום (10.3.09
הדסית שרותי
מחקר ופיתוח מניה רגילה
בע"מ
אופציות )לא סחירות(
Ciano
 Investmentsמניה רגילה
Ltd.
אופציות )לא סחירות(
אופציות )סדרה (3

36.33

8,288,720
597,881
3,652,649

הון מונפק 87,253,450 :מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א;

תקנה מען רשום
25א'
ראו לעיל בראש הפרטים הנוספים.

תקנה רואה החשבון של התאגיד
27

33.05

10,897,436

הון רשום 200,000,000 :מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א;

אופציות לא רשומות.14,547,830 :

ובזכויות הצבעה ,בדילול
מלא.

31,794,872

תקנה הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
24א'

מניות רדומות :אין;

בהון שיעור

החזקה

9.47

בהון

9.76

 – Deloitteברייטמן אלמגור

תקנה שינוי בתזכיר או בתקנות
28
אין

תקנה המלצות והחלטות הדירקטורים
29
במהלך שנת  2010לא התקבלו החלטות אסיפה כללית מיוחדת.
לאחר תאריך הדוח ,ביום  ,27.2.11החליטה אסיפה כללית מיוחדת של החברה לאשר את הסכם הניהול בין
החברה לבין הדסית .לפרטי הסכם הניהול – ראו פרק עסקי התאגיד.

תקנה החלטות החברה
29א'
בשנת  2006החליטה החברה על מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה.
ביום  25.12.2010רכשה החברה פוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה.

תקנה 26

הדירקטורים של התאגיד
]א[ ד"ר רפי הופשטיין  -יו"ר הדירקטוריון
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:

 12ביולי1949 ,
הדסה עין כרם ,ת.ד ,12000 .ירושלים

נתינות:

ישראלית

עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל

לא )היה מנכ"ל הדסית אך חדל מלכהן

עניין:

בתפקיד זה במהלך תקופת הדוח(

מכהן כדירקטור מתאריך:

 19בספטמבר2005 ,
תואר ראשון בכימיה ופיזיקה – ) 1974אונ'
עברית(
תואר שני בביוכימיה – ) 1975מכון ויצמן(

השכלה:

תואר שלישי במדעי החיים – ) 1980מכון
ויצמן(

התעסקותו בחמש השנים האחרונות:

שימש כמנכ"ל הדסית שרותי מחקר רפואי
ופתוח בע"מ עד שנת 2009

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

Inc.

Bioscience

;Forticell

ביומרקר

טכנולוגיות בע"מ; ורטו בע"מ; טי.קי.סיגנל
בע"מ; טרומבוטק בע"מ; קאהר רפואה )
 (2005בע"מ; פרוטאב בע"מ;

D.M.M.T

 ;Ltd.קונג'וגט בע"מ;  ;G.V.T Ltd.טרהויר
בע"מ; ביו ליין אר אקס בע"מ .
קרוב משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

לא

עומד בקריטריונים שנקבעו בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא

חבר בועדות דירקטוריון:

לא

]ב[ פרופ' שלמה מור יוסף דירקטור
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:

 27באפריל1951 ,
הדסה עין כרם ,ת.ד ,12000 .ירושלים
ישראלית
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עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל
עניין:

מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה

מכהן כדירקטור מתאריך:

 20בספטמבר2005 ,

השכלה:

דוקטור לרפואה – ) 1980אונ' עברית(.

התעסקותו בחמש השנים האחרונות:

מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה.

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

הדסית שרותי מחקר רפואי ופתוח בע"מ;
הפטו ביוטק בע"מ; שר"י בע"מ

קרוב משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

לא

עומד בקריטריונים שנקבעו בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

חבר בועדות דירקטוריון:

לא

]ג[ פרופ' עדי רווה – דירקטור
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:

 18ביולי1947 ,
רח' צמרות  ,132/16הרצליה
ישראלית

עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל
עניין:
לא
מכהן כדירקטור מתאריך:
השכלה:

 29ביולי2009 ,
תואר ראשון ,שני ושלישי – מנהל עסקים –
האוניברסיטה העברית בירושלים

התעסקותו בחמש השנים האחרונות:

פרופ'

בבית

הספר

למינהל

עסקים

באוניברסיטה העברית; דירקטור במיטב
קרנות נאמנות ו"פעילים" חברה לניהול
תיקים – בנק הפועלים; יו"ר ירושלים
שווקי הון חיתום והנפקות; דירקטור בקרן
מידאס השקעות בע"מ

-3-

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

כלל ביטוח בע"מ )דח"צ(; ) BOSדח"צ(;
אינטרקוסמא

בע"מ

)דח"צ(;

סיאלו

טכנולוגי; אקסלנס נשואה – קרנות נאמנות
)דח"צ(; מיטב קרנות נאמנות; פעילים
חברה לניהול תיקים; קרן מידאס השקעות
בע"מ
קרוב משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

לא

עומד בקריטריונים שנקבעו בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

חבר בועדות דירקטוריון:

ועדת ביקורת

דירקטור בלתי תלוי:

כן

]ד[ גב' מיכל ספיר  -דירקטורית חיצונית
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:

 25באוקטובר1957 ,
ת.ד ,3587 .רמות השבים
ישראלית

עובדת של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל
עניין:

לא

מכהנת כדירקטור מתאריך:

 29ביולי2009 ,
תואר ראשון – מדעי המדינה ויחסים בינ"ל

השכלה:

– האוניברסיטה העברית.
תואר שני – מינהל עסקים )מימון( NYU -

התעסקותה בחמש השנים האחרונות:

אי.סי.אי טלקו – הובלת מיזוגים ורכישות
באגף הכספים; הובלת תהליך חוצה ארגון
לשיפור רווחיות.

תאגידים נוספים בהם משמשת כדירקטורית:

אזימוט טכנולוגיות )דח"צית(

קרובת משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

לא

עומדת בקריטריונים שנקבעו בדבר מומחיות חשבונאית כן
ופיננסית:
חברה בועדות דירקטוריון:

]ה[ מר ירון קולס  -דירקטור חיצוני

ועדת ביקורת
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 21במאי1966 ,

תאריך לידה:

רח' נחל ערוגות  ,21הוד השרון

מען להמצאת כתבי בי-דין:

ישראלית

נתינות:
עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל
עניין:

לא

מכהן כדירקטור מתאריך:

 30במרץ 2006
האוניברסיטה העברית ):(1989

השכלה:

 B.Aכלכלה ומנהל עסקים

התעסקותו בחמש השנים האחרונות:

נשיא ומנכ"ל )קודם סמנכ"ל כספים( בחברת
BAE Systems Rokar International Ltd.
אין; חבר בועד המנהל של "בצלאל" –

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

אקדמיה לעיצוב ואמנות.
קרוב משפחה של בעל עניין אחר בחברה:

לא

עומד בקריטריונים שנקבעו בדבר מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כן

חבר בועדות דירקטוריון:

יו"ר ועדת הביקורת

]ו[ מר דורון דבי  -דירקטור
 3לדצמבר 1960

תאריך לידה:

סיגמא הלת'קר בע"מ קיבןץ גליל ים,
מען להמצאת כתבי בי-דין:

הרצליה

נתינות:

ישראלית

עובד של התאגיד ,חברה בת,
חברה קשורה או של בעל עניין:

לא

מכהן כדירקטור מתאריך:

מאי 2007
תואר ראשון בהנדסת תעשיה וניהול,

השכלה:

תואר שני במנע"ס

התעסקותו בחמש השנים האחרונות:

מנהל חברות בתחום מדעי החיים

תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

חברת טסנט בע"מ ,חברת חץ אקולוגיות
בע"מ

קרוב משפחה של בעל עניין אחר בחברה:
עומד

בקריטריונים

שנקבעו

מומחיות חשבונאית ופיננסית:

לא

בדבר כן
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חבר בועדות דירקטוריון:

לא

האם דירקטור בלתי תלוי:

לא

תקנה  26נושאי משרה בכירה
א'
כמפורט בסעיף  13לתיאור עסקי התאגיד ,שירותי הניהול מוענקים לחברה על-ידי הדסית .מר אופיר
שחף מונה לשמש כמנכ"ל החברה )ראו תיאור עסקי התאגיד(.
ביום  16.5.06אישר דירקטוריון החברה את מינויו של עו"ד )רו"ח( בועז ברזילי לשמש כמבקר הפנים של
החברה.
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:

 2למאי1966 ,
רח' בן יהודה  ,34ירושלים
ישראלית

עובד של התאגיד ,חברה בת ,חברה קשורה או של בעל
עניין:

לא .משמש כמבקר הפנים של הדסית.
תואר

ראשון

בחשבונאות

ובמשפטים

השכלה:

מהאוניברסיטה העברית בירושלים

התעסקותו בחמש השנים האחרונות:

שותף מנהל במשרד רואי חשבון ברזילי
ושות'.

 29במרץ2011 ,

ד"ר רפי הופשטיין

מר אופיר שחף

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל

הצהרת מנהל כללי
אני ,אופיר שחף ,מצהיר כי:
 (1בחנתי את הדוח התקופתי של אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ )"החברה"( לשנת
") 2010הדוחות"(.
 (2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם
מצגים ,לא יהיו מוטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
 (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של
התאגיד לתאריכים ולתקופת שאליהם מתייחסים הדוחות.
 (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה ,לדירקטוריון ולועדת המאזן של החברה,
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
)א( את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים ,באופן סביר ,להשפיע
לרעה על יכולתה של החברה לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן
שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם
להוראות הדין; וכן –
)ב( כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורב המנכ"ל או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.
 (5אני לבד או ביחד עם אחרים בחברה:
)א( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת
פיקוחי ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות חברות
מאוחדות כהגדרתן בדין ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות
המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות;
)ב( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת
פיקוחי ,המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות
מקובלים;
)ג( הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של
הבקרה הפנימית כמואר למועד הדוחות.
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
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הצהרת נושא משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,אלחנדרו איגלמן ,מצהיר כי:
 (1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של אייץ' בי אל – הדסית
ביו-החזקות בע"מ )"החברה"( לשנת ") 2010הדוחות"(.
 (2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם
מצגים ,לא יהיו מוטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
 (3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,
מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של
התאגיד לתאריכים ולתקופת שאליהם מתייחסים הדוחות.
 (4גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה ,לדירקטוריון ולועדת המאזן של החברה,
בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
)א( את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים ,באופן סביר ,להשפיע לרעה
על יכולתה של החברה לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות
הדין; וכן –
)ב( כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורב המנכ"ל או מי שכפוף לו
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי.
 (5אני לבד או ביחד עם אחרים בחברה:
)א( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות חברות מאוחדות
כהגדרתן בדין ,מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט
במהלך תקופת ההכנה של הדוחות;
)ב( קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות
הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
)ג( הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי והצגתי
בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה
הפנימית כמואר למועד הדוחות.
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אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

תאריך29.3.11 :

חתימה_______________________ :

