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בהשלמת עסקת  מותנה פעילותה והמשך ממכירות הכנסות או אין לקוחות לחברה .אין פעילות פיתוח לחברה, הדוח למועד נכון

  .מתאימים או גיוס כספים ממקורות חלופיים, גאל וגיוס כספים במסגרתה-ביו

  

 והפרמצבטיקה בתחום הביוטכנולוגיה בחברה השקעה המאפיינים בסיכונים כרוכה החברה של הערך בניירות ההשקעה

 את להשלים תוכל החברה כי ודאות כל ת ואיןמכירו אין ,לחברה אין פעילות פיתוח ,הדוח למועד נכון. דרכה בתחילת הנמצאת

החברה  )א: (הם החברה על להשפיע בהם שיש הסיכון גורמי. מסחרי בסיס על אשר בכוונתה לפתח ולשווקם המוצרים פיתוח

, המוצר וכי פיתוחו את להשלים בידי החברה יעלה כי ודאות כל ואין לפתח תבקש היא אותו המוצר פיתוח את החלה טרם

 .הזמנים לוחות במסגרת המוצר את לפתח תצליח החברה כי ,כל ודאות אין, בנוסף. לשימוש ובטיחותי יעיל יימצא, חלכשיפות

המוצר אותו תבקש  פיתוח השלמת את למנוע אף ויתכן להוצאות נוספות לחברה לגרום עשויה ,הזמנים בלוחות עמידה אי

, כן כמו. המסחרי ושיווקם ייצורם את המצדיק ביקוש יהא שיפותחולכ, העתידים של החברה כי למוצריה ודאות אין )ב(; לפתח

 המוצרים יצורם של עלות ולגבי ידה על שיוצעו המוצרים תמחור לגבי, למוצריה העתידיים הביקוש לגבי ודאות כל לחברה אין

 רישום יושלם ולא היה. טפטנ ברישום יסתיימו ,החברה ידי על יוגשו אשר, פטנט לרישום בקשות כי ודאות אין )ג(; האמורים

 לאפשר עשוי אשר דבר, קניינית להגנה החברה פיתוחי יזכו לא אזי, שתגיש החברה פטנט לרישום בקשות עם בקשר פטנט

 האמצעים בהם על תגר לקרוא עלול שלישי צד )ד(; במוצריה העתידיים ולהתחרות החברה מוצרי את נוספים לייצר לגורמים

 להתחרות ביכולתה לפגוע עלול הדבר ,הרוחני קניינה על להגן תצליח לא החברה אם. הרוחני ינהקני על להגנה החברה נוקטת

 מידע בלעדי רישיון על מבוססת האפשרית העתידית של החברה פעילות הפיתוח )ה(; עסקיה על לרעה ולהשפיע אפקטיבי באופן

 מהירות בהתפתחויות מתאפיין הפרמצבטיקה שוק )ו(; הרישיון הסכם בתנאי עמידת החברה ועל מ"בע ופיתוח למחקר חברה

 המחקר כי כל ודאות אין. מוצרים של חדשים דורות עת בכל לפתח ביכולתה תלויות החברה של פעילותה תוצאות .ומתמידות

. המתחרים מוצרי עם מוצלחת תחרות קיום הנדרשת לשם ברמה ופיתוח מחקר לקיים תוכל וכי פרי יישאו החברה של והפיתוח

 בהם חלופיים מוצרים לפתח שלישיים צדדים בידי יעלה למוצרי החברה העתידיים ביחס הרגולציה השלמת לאחר כי ןיתכ

 שלישיים צדדים בידי ויעלה יתכן כזה במקרה. בפטנט המוגנות החברה זכויות את יאפשר לעקוף אשר טכנולוגי שינוי יוכנס

 להגביר אשר עשוי דבר, בפטנט המוגנות הזכויות את מפרים שאינם ךתו, החברה למוצריה העתידיים של מתחרים לפתח מוצרים

 במדינות לתקנים כפופה של החברה פעילותה )ז(; את פוטנציאל השוק והרווח של החברה ולהקטין החברה במוצרי התחרות את

 ע מהתפתחויותותושפ יתכן כן ועל )ואחרים ישראלים, אמריקאים, אירופאים תקנים לרבות(לפעול  החברה מתעתדת בהן

התקינה  בתנאי ויצרניה החברה עמידת אי או/ו שינוי לרבות, תרופות לשיווק ביחס בסביבה הרגולטורית שינוי. רגולטוריות

מוצריה העתידיים  שיווק) ח(; בעתיד למוצריה אישורים מתן על לרבות, החברה פעילות על שונות מגבלות להטיל עשוי, האמורה

 את יעכב אשר דבר, רב זמן תארך האישורים האמורים וקבלת יתכן. רגולטורים אישורים לקבלת כפוף החברה של) אם בכלל(

 לשיווק היתרים קבלת עם בקשר החברה נוספות של להוצאות לגרום ועשוי החברה ה העתידיים האפשריים שלמוצרי שיווק

. לשיווק הדרושים האישורים את תקבל החברהכי  ודאות אין, בנוסף. מסחרי בסיס על החברה של) אם בכלל(מוצריה העתידיים 

, החברה לרשות העומדים המימון מקורות )ט(; מוצריה העתידיים את לשווק החברה לא תוכל, הדרושים האישורים קבלת ללא

 של המימון צרכי .מתכננת לפתח אותוהעתידי  המוצר של והפיתוח המחקר והשלמת התפעול עלויות מימון לצורך לא מספיקים

, צפויה לתכנןהקליניים שהיא  והפיתוח והניסויים המחקר תוצאות בשל וזאת, מהותי מעת לעת באופן להשתנות עשויים, ההחבר

 וככל אם. השונות הרגולטוריות הרשויות נוספות של מדרישות עונבשעשויה ל ועלות בתחום טכנולוגיות התפתחויות, תחרותיות

 לשם נוספים סכומים לגייס עליה יהא, בעתיד משמעותית בתמורה ון משנהרישי מתן או מכירה של מהלך תבצע לא שהחברה

העדר . יידרשו אלה וכאשר אם, נוספים מימון מקורות לגייס תצליח החברה כי להבטיח כל אפשרות אין. תוכניותיה השלמת

 כל אין לחברה) י(; )לדוחות הכספיים' ד1ראה גם באור ( החברה של פעילותה להפסקת לגרום עלול מתאימים מימון אמצעי

) יא(; אלו מעין הכנסה מקורות לפתח תוכל היא כי ודאות כל ואין, לחברה אין פעילות פיתוח, מוצרים ממכירת הכנסה מקור

  .לשוק חדשים מתחרים של כניסה בשל והן חדשות טיפול שיטות פיתוח בשל הן לתחרות להיות חשופה צפויה החברה

 .לדוח זה 2פרק א ראו, החברה על להשפיע כדי םבה שיש הסיכון גורמי על לפרטים
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  תיאור עסקי החברה - ' פרק א

  

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה .1

 כללי .1.1

, כחברה פרטית על פי חוק החברות, 1993במרס  9בישראל ביום החברה התאגדה 

 3ביום . מ"תחת השם קסנוגרפט טכנולוגיות בע, ")חוק החברות: "להלן( 1999- ט"התשנ

מ כאשר "שינתה החברה את שמה לאקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע 1995ביולי 

עוסקת , זה תקופתי נכון למועד דוח .חוקיק וסיהנן לעסוק בכל ע מטרותיה המוגדרות

מתן זיכיונות ומיזמים עסקיים בתחום הרפואי לרבות , מכירה, רכישה, החברה בפיתוח

פואי ותרופות לשיפור טיפולים רפואיים תרופות לטיפול במחלות שטרם ניתן להן מענה ר

  . קיימים

נרשמו מניותיה של החברה למסחר בבורסה הראשית בלונדון , 2000בחודש ספטמבר 

בחודש אוגוסט . ב בהנפקה של מניות לציבור"מיליון דולר ארה 50.9 - והחברה גייסה כ

ן דולר מיליו 17.8-גייסה החברה בהנפקה נוספת בבורסה בלונדון סכום של כ 2004

מניותיה של החברה היו רשומות למסחר  2007ב וממועד זה ועד לחודש אוקטובר "ארה

  . בבורסה הראשית בלונדון

 1968- ח"התשכ, מיד לאחר תיקון התוספת השלישית לחוק ניירות ערך, 2005בחודש יולי 

והוספת הבורסה הראשונה בלונדון כבורסה שממנה ניתן לבצע רישום ") החוק: "להלן(

מ "אביב בע-ביצעה החברה רישום כפול של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל, ולכפ

זה מניותיה של החברה רשומות  תקופתי ומאז ועד למועד דוח") הבורסה: "להלן(

דיווחה החברה לפי הוראות , ממועד רישומה לבורסה כאמור, בהתאם. למסחר בבורסה

ראו דוח מיידי אשר פרסמה החברה  לפרטים בהרחבה). (לחוק 3'מכח פרק ה(הדין הזר 

  .)2005-02-025750אסמכתא , 2005ביולי  7ביום 

 Securities & Exchange Commission-הגישה החברה ל ,2005בספטמבר  1ביום 

: להלן( American Depository Shares בקשה לרישום של") SEC: "להלן(ב "בארה

"ADR ("למסחר בבורסת , של החברהNasdaq מה הקרויה כיום תחת רשיNasdaq 

Global Market )באפריל  17החל ממועד זה ועד ליום , )2005-02-050971:ראו אסמכתא

לפרטים בהרחבה ראו דוח ( Nasdaq של החברה נסחרו במסגרת בורסת ADR - ה, 2009

   ).2009-02-088053: אסמכתא, 2009, באפריל 17מיידי אשר פרסמה החברה ביום 

של  להקצאה בתמורהמליון דולר  28 - סה החברה בהנפקה פרטית כגיי 2006בחודש מרץ 

 2.3מליון מניות של החברה או  4.7לרכישת (מליון אופציות  4.7 -וכ  ADRsמליון  4.7 -כ

  ).של החברה  ADRsמליון 
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מליון דולר בתמורה  9.8 -גייסה החברה בהנפקה פרטית סך של כ 2007בחודש נובמבר 

בהתחשב באיחוד ההון .(נ.ח ע"ש 0.1 של החברה רגילות ניותמליון מ 14.5להקצאה של 

  ).לדוחות הכספים המאוחדים של החברה 16ראה באור ( )2009שבוצע ביוני 

נמחקו מניותיה של החברה ממסחר בבורסה בניו יורק עקב ירידת  2009 ,בחודש יולי

 של ADR -ה, לאחר מכן קצרזמן . מיליון דולר 25 -שווי השוק של החברה אל מתחת ל

החל , ובהתאם  Pink Sheets –ב  ) OTC1(מעבר לדלפק  ות מצוטטיםהחברה החלו להי

במקביל לדיווח בהתאם  תזאולחוק ניירות ערך ' ממועד זה החברה מדווחת על פי פרק ו

ביחס למנפיק זר אשר   U.S. Securities  ,Exchange Act of 1934לחובת הדיווח על פי 

 - המאז מחיקת . )Foreign Private Issuer(ים בידי הציבור ניירות הערך שלו נמצא

ADR החברה ממסחר ב של- Nasdaq, כפופה עוד להוראות ה החברה אינה- Nasdaq. 
: אסמכתא 2009, ביולי 12ביום  לפרטים בהרחבה ראו דוח מיידי אשר פרסמה החברה(

2009-01-167058.  

של חברה אמריקאית אקס טי אל  המונפק והנפרעמהון המניות  100% מחזיקההחברה 

לפי חוקי  1999שהוקמה בשנת , ").אקס טי אל אינק: "להלן. (ביופרמסוטיקלס אינק

  .ב"מדינת דלוור ארה

אקס טי  - ל . עסקה בפיתוח פעילויות ועסקים בתחום פיתוח תרופות. אקס טי אל אינק

אקס טי אל ": להלן. (אקס טי אל דיוולופמנט אינק, חברה בבעלות מלאה. אל אינק

ב ועסקה בפיתוח "לפי חוקי מדינת דלוור ארה 2007שהוקמה בשנת , ")דיוולופמנט

פיתוח תרופות ובעיקר בניהול ניסוי קליני של תרופת הביסיפאדין לכאב עצבי של , עסקי

דיוולופמנט אינן  לאקס טי א -ו. אקס טי אל אינק, נכון למועד דוח זה .חולי סכרת

  .פעילות

וצהבת  Cעסקה החברה בפיתוח תרופות לטיפול בצהבת  2008עד שנת , לכפי שצוין לעי

B . הפסיקה החברה את תוכניות הפיתוח והניסויים של תרופות אלה  2007במהלך שנת

) זרוע מסחור הטכנולוגיות של מכון ויצמן(מ "ונחתם הסכם עם ידע מחקר ופיתוח בע

 ראולפרטים נוספים  (ברה להשבת כל הזכויות בגין הטכנולוגיות המקוריות של הח

  ).2007-02-351218 - ו 2007-02-418286: אסמכתאות דיווחי החברה

, רישיון בלעדי") ויווקווסט: "להלן. (רכשה החברה מחברת ויווקווסט אינק 2005בשנת 

לרבות ספריה , בינלאומי ולצמיתות לרכישת נכסים בלתי מוחשיים של ויווקווסט

אשר כוללת מולקולות פוטנציאליות לטיפול , ")DOS: "להלן(מורכבת של מולקולות 

דיווח מיידי שפרסמה ראו  DOS -לפרטים בהרחבה אודות ה(ונכסים נוספים  Cבצהבת 

משנה  העניקה החברה רישיון 2008לך שנת במה). 2005-02-062344: אסמכתא, החברה

                                         
1

מחירים ונפח מסחר של ניירות ערך , הנה מערכת ציטוט אלקטרונית המציגה בזמן אמת ציטוטים OTC -ה 

  .ולא באחת מהבורסות בארצות הברית) Over The Counter(הנסחרים מעבר לדלפק 
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רחבה לפרטים בה. פרסידיו פרמסוטיקלס אינקחברת ל  DOS-לשימוש בטכנולוגיות ה

החברה  מיידי שפרסמה דיווחוכן  להלן 10.2אודות התקשרות החברה כאמור ראה סעיף 

 .2008-02-079572: אסמכתא 2009, במרץ 20יום ב

: להלן( פרמסוטיקל אינק DOVחתמה החברה על הסכם עם חברת , 2007במהלך שנת 

"DOV(" ,לקבלת רישיון בינלאומי לתרופת הביסיפאדין)רות לפרטים אודות התקש

  ). 2007-02-012607: אסמכתא ,2007, בינואר 16דיווח החברה מיום  ראוהחברה כאמור 

שערכה בתרופת  phase 2b  -הודיעה החברה כי ניסוי ה  2008בנובמבר  18ביום 

נקבעו השיג את היעדים הקליניים שהביסיפאדין לטיפול בכאב עצבי של חולי סכרת לא 

 ,כאמוראי השגת היעדים הקליניים בניסוי  בעקבות .ולפיכך הניסוי נכשלמראש 

ראו ( ,הפסיקה החברה את פיתוח תרופת הביסיפאדין לטיפול בכאב עצבי של חולי סכרת

 והפסיקה את תחזוקת הפטנטים פיטרה את רוב עובדיה ,)2008-02-321801: אסמכתא
יישמה החברה בחודש , כמו כן .DOVתרופת הבסיפאדין בתאום עם חברת הקשורים ל

"). התכנית:"להלן(במטרה לפתח את עסקי החברה , תוכנית רה ארגון 2008צמבר ד

פעילות לביצוע , את פיטוריהם של רוב עובדי החברה, בין היתר, התוכנית כללה

אחזקות בעיקר בחברות העוסקות במחקר יישומי  שיתופי פעולה ורכישת, השקעות

לפרטים ( )ולוגיה ופרמצבטיקהביוטכנ(תרופות  בתחום מדעי החיים ובמחקר ופיתוח של

-2008-02: אסמכתא 2008, בדצמבר 9בהרחבה אודות התכנית ראו דיווח החברה מיום 

התקשרות סיימה אקס טי אל דיוולופמנט את ה 2009, במרץ 8ביום ).348525

, לפיו הוחזרו כל הזכויות, בהקשר עם תרופת הביסיפאדין DOVעם חברת  תהפורמאלי

   .ים הקשורים בקניין הרוחני של הביסיפאדיןנתוני הפיתוח והחומר

לחברה זכויות מסוימות לפי אבני דרך בתוכניות פיתוח , זה תקופתי נכון למועד דוח

 .אינקמחברת ויווקווסט  2005שנרכש בשנת  DOS - על פי ה Cתרופות לצהבת 

. ברישיון משנה לפרסידיו פארמסוטיקלס אינקו נמכרואשר כאמור האמריקאית 

תמלוגים נוספים תשלומים ו ,בתמורה לתשלום מזומן 2008במהלך שנת ") יופרסיד("

 .דיויעל ידי חברת פרס ,מליון דולר 59עד לסך של  בהתאם לאבני דרך בפיתוח התרופה

    .להלן 10.2ראה סעיף , לפרטים אודות ההסכם כאמור לרבות אבני הדרך

ה "אושרו מינויים של ה 2009בפברואר  11בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום 

ל "דוד גרוסמן ובועז שויגר לדירקטורים בחברה וכן מינויו של מר דוד גרוסמן כמנכ

-2009-02: אסמכתא 2009, בפברואר 11לפרטים ראו דיווח החברה מיום (משותף 

035094.(  

ה "הוחלט על מינויים של ה, 2009במרס  18באסיפה כללית מיוחדת שהתקיימה ביום 

עוד הוחלט . בועז שויגר ועמית יונאי לדירקטורים בחברה, דוד גרוסמן, מרק אלוש

ה ירון דיאמנט ודפנה כהן לדירקטורים חיצוניים "באסיפה כאמור על מינויים של ה

החליטה האסיפה הכללית של בעלי מניות , בנוסף. 2012במרס  18בחברה עד ליום 
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שנסחר  ADRשינוי יחס החברה על ביצוע איחוד הון המניות הרשום של החברה ו

-2009: אסמכתא ,2009, ץבמר 18לפרטים בהרחבה ראו דיווח החברה מיום (. ב"בארה

02-061281.(  

  

 החברהמידע כספי לגבי  .1.2
  .החברהלהלן מידע כספי לגבי . פעילות פיתוחלחברה אין  ,דוחהנכון למועד 

  

  באלפי דולר תמצית דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 2008בדצמבר  31ליום  2009 בדצמבר 31ליום   

  3,402  715  כ נכסים"סה

  1,928  708  כ התחייבויות"סה

  1,474  7  הון עצמי
  

  באלפי דולר הכולל) ההפסד(תמצית דוחות מאוחדים על הרווח 

 - לשנה שנסתיימה ב  

  2009בדצמבר  31

 - לשנה שנסתיימה ב

  2008בדצמבר  31

  5,940  -  הכנסות

  4,099  -  רווח גולמי

  11,722  -  ות מחקר ופיתוחהוצא

  3,937  ) *)2,429(  הוצאות הנהלה וכלליות

  7,500  -  נכס בלתי מוחשיהפסד מירידת ערך 

  288  139  נטו, אחרים) הפסדים(רווחים 

  )18,772(  2,568  מפעילות) הפסד(רווח 
  

ר החברה "כולל הקטנת הוצאות כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו* 

  .לדוחות הכספיים 'ב16ראה גם , ל החברה לשעבר"כומנ

  

  לפרטים והסברים בדבר תוצאות הפעילות של החברה ראה דוח הדירקטוריון

  
  מ"חברת ביו גאל בע התקשרות החברה עם .2

, מ בהסכם לרכישת נכסים"התקשרה החברה עם חברת ביו גאל בע 2009, במרץ 19ביום 

 - להארכת חיי חולים סופניים ב Recombinant Erythropoietin-זכויות בפטנט לשימוש ב

Multiple Myeloma )לפרטים אודות התקשרות (ולשיפור איכות חייהם) סוג של סרטן דם

). 2009-01-061491אסמכתא , במרץ 19החברה ראו דיווח מיידי אשר פרסמה החברה ביום 

קה עד ליום חתמו הצדדים על הארכת תוקף המועד להשלמת העס, 2009 ,בספטמבר 30ביום 

חתמו , 2009 ,בנובמבר 30ביום .  )2009-01-244809ראו אסמכתא ( 2009 ,בנובמבר 30 -ה

אשר  2010 ,בפברואר 28 -על הארכת תוקף נוספת של העסקה עד ליום הגאל - החברה וביו
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לאפשר את  על מנת, זאתו 2010באפריל  30הוארכה פעם נוספת בחתימת הצדדים עד ליום 

   ).2009-01-305211ו אסמכתא רא(השלמת העסקה 

אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם לרכישת  2009בדצמבר  31ביום 

חברה פרטית ישראלית אשר , ")אקסטיפו:"להלן(מ "אקסטיפו בע' ממניותיה של חב 100%

רישיון  ועבריאליה אשר , מ לשם ביצוע העסקה"גאל בע-י בעלי מניות חברת ביו"הוקמה ע

וכמו כן  .גאל- מחברת ביו ")EPO:"להלן(על תרופת האריתרופואטין וש בלעדי בפטנט לשימ

  ).י מימוש האופציות שהוענקו להם"ע(מליון דולר ממשקיעים פרטיים  1.5- יושקעו כ

לבעלי  רגילות של החברה מליון מניות 133 -החברה תנפיק כ, לשם ביצוע הרכישה כאמור 

וזאת בדרך  בחברת אקסטיפו יהםהחזקותמ 100%בלת כנגד ק, המניות של חברת אקסטיפו

 הצעה(חריגה על פי תקנות ניירות ערך של הנפקת מניות רגילות של החברה בהנפקה פרטית 

הסכם : "להלן(לבעלי מניות אקסטיפו  ) 2000-ס"התש, פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה

 2של החברה ביום וחדת המיאשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות , ")החלפת המניות

יחזיקו בעלי מניות אקסטיפו , כך שלאחר השלמת הסכם החלפת המניות כאמור ,2010, במרץ

מהונה המונפק   70.64% -בכ) יחד עם החזקותיהם במניות החברה ערב ביצוע החלפת המניות(

  .תוחזק על ידי בעלי המניות של החברה 29.36% -בשיעור של כ, והיתרההחברה והנפרע של 

  :אחר ביצוע הסכם החלפת המניותלהקבוצה להלן יובא תרשים מבנה 

       

  XTLבעלי מניות                            2בעלי מניות אקסטיפו

               70.64%                                  29.36%  

                                           

  

  .פעילה לאחברה ה, יצוין כי נכון למועד דוח תקופתי זה*

                                         
2

  ביצוע הסכם החלפת המניותיחד עם החזקותיהם טרום  

 מ"אקס טי אל  ביופרמסוטיקלס בע

 * אינק ביופרמסוטיקלסאקס טי אל 
 ב"ארה

 אקסטיפו
  מ"בע

  * אקס טי אל דיוולופמנט אינק

 ב"ארה
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בהתמלאות תנאים המתלים , בין היתר, נקבע כי ביצועו מותנההחלפת המניות בהסכם יצוין כי 

 )ב(; פרסום דוח הצעה פרטית חריגה ביחס להקצאת המניות המוקצות )א: (להלן עיקרי התנאים 

מימוש האופציות על ידי  )ג(; כללית של החברהאישור הסכם החלפת המניות על ידי האסיפה ה

) ד. (מליון דולר 1.5 -המשקיעים באקסטיפו כך שביום העסקה יהיו בקופתה של אקסטיפו כ

 )ו( ;לרישום המניות המוקצות לבעלי מניות אקסטיפואישור הבורסה  )ה(; אישור רשות המיסים

התנאים : "להלן ביחד(; ןפי די-אחר הנדרש לביצוע הסכם החלפת המניות על כל אישור

  ")המתלים

 15יום בהחברה  אשר פרסמהח מיידי "ראה דונוספים באשר להסכם החלפת המניות לפרטים 

  ).2009-01-355719אסמכתא  ,2010 ,ינוארב

  
לרבות , המפורטים לעיל המהותיים תנאים המתליםחלק ניכר מה דוח זה התקיימוכון למועד נ

  .)2010, במרץ 2אשר התקבל ביום (מניות החברה אישור האסיפה הכללית של בעלי 

לביצוע החלפת המניות והעברת הנכס הבלתי אישור רשות המיסים החברה טרם קיבלה את 

השלמת העסקה צפויה לרבעון השני של חברה ויועציה נהלת הלהערכת ה .מוחשי בהתאם להסכם

   .2010שנת 

  

 ושאר התנאים המתלים  ת המיסיםקבלת אישורה של רשולעיל בדבר  תהמובא הערכת החברה

. בלבדויועציה חברה על הערכת הנהלת ה כתא מסתמימידע צופה פני עתיד וה ההינ כאמור

  .האמור לעיל עלול שלא להתממש שכן הערכת החברה כאמור אינה וודאית

  
ישנם ספקות משמעותיים , אם העסקה וגיוס הכספים במסגרתה לא יושגו בשבועות הקרובים

בדוחות הכספיים של החברה מפנה רואה . תה של החברה להמשיך לפעול  כעסק חיבאשר ליכול

החשבון המבקר את תשומת הלב למצבה הכספי של החברה ואי יכולתה להמשיך פעילותה ללא 

  )לדוחות הכספיים' ד1ראה באור . (או גיוס כספים ממקורות חיצונים אחרים/השלמת העסקה ו

  

הנדרשים לצורך מילוי התנאים  יםאישורההחברה תקבל את ובהנחה כי , על אף האמור לעיל

, החברה(בין בעצמה ובין באמצעות אקסטיפו תפעל החברה , העסקההשלמת המתלים כאמור ו

על מנת למסחר ") הקבוצה"להלן ביחד  ,ההנכד הוהחבר ,לרבות אקסטיפו, החברות הבנות

  :כמפורט להלן ,ה הנפוצהלטיפול בחולים בסרטן המיאלומ EPO -בהתוויה חדשה לשימוש 
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 הותיאור התפתחות עסקי הקבוצהפעילות  .3

 מקרא .3.1
  :בדוח זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, למען הנוחות

Multiple Myeloma 

  מיאלומה נפוצה –

המהווה , מיאלומה נפוצה הנה אחד מסוגי מחלות סרטן הדם

. חלות הממאירותמכלל המ 1% -מכלל סרטני הדם וכ 10% -כ

מחלה זו מאופיינת בשיגשוג בלתי מבוקר של כדוריות לבנות 

מסוג תאי פלסמה במוח העצם אשר גורמים ליצירת מוקדי 

למחלה זו . תאים ממאירים הפוגעים והורסים חלקים מהעצם

המתבטא ביצירת מספר רב של ) multiple(מוקדי  -אופי רב

חלבונים התאים הממאירים וה. מוקדי תאים ממאירים

אחראים לשורה של ביטויים קליניים וסיבוכים , המופרשים

פגיעה במוח העצם , פגיעה בעצמות עם כאבים ושברים, בכללם

היחלשות של , רגישות לזיהומים, )חוסר דם(עם אנמיה 

, אי ספיקת כליות, פגיעה במערכת העצבים, מערכת החיסון

פוצה הנה מחלת המיאלומה הנ. ליקויים במנגנון הקרישה ועוד

מחלה חשוכת מרפא אשר אורך החיים הממוצע של הלוקים 

  . שנים 3-5 -בה הנו כ

מכלל התאים הלבנים בגוף  2-5% - קבוצת תאים המהווה כ  תאי פלסמה

תאי הפלסמה מייצרים בגוף האדם חלבונים מסוג . האדם

  .אימונוגלובולינים המשמשים כנוגדנים במערכת החיסון

 EPO - אריתרופוייטין 
  ) אריתרופואטין(

י הכליות ותפקידו הידוע הנו "הורמון המיוצר בגוף האדם ע

  . לגרום ליצירה של כדוריות דם אדומות במוח העצם

EPO רקומביננטי  

)Recombinant 

Erythropoeitin(  

הורמון המיוצר באמצעות הנדסה גנטית אשר לרוב מיועד 

קר בעי, )אנמיה(לשימוש כנגד סוגים שונים של חוסר דם 

ומטופלים (אנמיה המלווה חולים באי ספיקת כליות 

 . וחולים במחלות סרטניות שונות המלוות באנמיה, )בדיאליזה

תאי גזע הם תאים בלתי מפותחים אשר מייצרים אב או - תאי  אב אוטולוגיים- תאי

רוב תאי הגזע נמצאים במוח . את שלושת סוגי תאי הדם

) PBSC(ההיקפי  הנקראים תאי גזע מהדם – םהעצם אך חלק

   .נאספים ממחזור הדם –

ממוח   מקבל תאי גזע חולהה –) אוטולוגית(השתלה עצמית 

  .העצם שלו או מהדם ההיקפי שלו

נורופתיה / נורופתיה

  היקפית

פגיעה בתפקוד העצבים האחראים על העברת התחושה 

במקרים קלים עשויה לגרום . מקצות הידיים והרגליים

יים והרגליים ובמקרים קשים לתחושת עקצוץ בכפות היד
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עד כדי קושי , לגרום לכאבים ודקירות בכל חלקי גוף האדם

  .בתפקוד ובתנועת הגפיים

של מערכת הדם המשמשים מרכיב ) כדוריות לבנות(תאים T -לימופוציטים מסוג 

פועלים במספר דרכים ואחראים . חשוב של מערכת החיסון

  .ם ועודתאים ממאירי, למלחמה של הגוף בזיהומים

סרטני הוא כל תופעה הגורמת לתאים - השפעה או אפקט אנטי  השפעה אנטי סרטנית

מחסלת אותם או , הסרטניים להפסיק להתחלק ולהתרבות

  .את צמיחתם והתפשטותם" מקפיאה"

ניסויים רפואיים (תקנות בריאות העם ועדה אשר פועלת מכוח   ועדת הלסינקי

ת לאישור ולפיקוח ואשר אחראי 1980-א"התשמ, )בבני אדם

  .להלן 9.1לפרטים נוספים ראו סעיף  -ניסויים קליניים 

IRB Institutional Review Board - ב "הועדה המקבילה בארה

  .ובעולם לועדת הלסינקי

FDA Food and Drug Administration - ב "הרשות בארה

 .שתפקידה לבקר ולהסדיר את פיתוח ורישום תרופות בארץ זו

EMEA European Medicines Agency -  הרשות האירופאית

שתפקידה להסדיר את פיתוח ורישום התרופות במדינות 

 30 -כ EMEA -נכון למועד זה חברות ב. האיחוד האירופי

  .3מדינות

 Serious Adverse Event (SAE) or Serious Adverse  תופעות לוואי קשות

Drug Reaction  - כל מינוןב, כל התרחשות רפואית מטרידה ,

אשר מסתיימת במוות או גורמת לסכנת חיים או דורשת 

אשפוז או הארכה של אשפוז או מסתיימת בנכות קבועה או 

  .  במוגבלות קבועה

תוצאה מעבדתית או קלינית אשר נותנת אינדיקציה ליעילות   פעילות

  .רפואית של התרופה

  .י קליני בבני אדםהוכחה  לאפקט רפואי של התרופה בניסו  )Efficacy(יעילות 

מסלול מיוחד לאישור ושיווק תכשירים רפואיים על ידי מנהל   תרופת יתום

המסלול נועד לענות על הצורך . FDA-ה, התרופות האמריקני

ועבור מחלות  לפתח תרופות עבור אוכלוסיות ייחודיות

מחלות אשר המספר  -ב"בארה(חשוכות מרפא ונדירות יחסית 

איש ובאיחוד  200,000 -סתכם ב המירבי של חולים בהן מ

חולים מתוך  5מחלות בעלות שכיחות של עד  - האירופי 

הכרה בתרופה כתרופת יתום מעניקה ליצרן  .)איש 10,000

ב ושל "שנים בארה 7בלעדיות רגולטורית לשיווק לתקופה של 

                                         
3

  http://www.emea.europa.eu/htms/aboutus/emeaoverview.htmעל פי מידע המופיע באתר הארגון  
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  .שנים באיחוד האירופי 10

  

ה י ליצררשא השרק מי שפיתח אות, פטנט תרופה מוגנת  תרופה אתית

  .ולמוכרה

 

 כללי .3.2
הינה חברה פרטית שהתאגדה ") החברה הבת"או " אקסטיפו: "להלן(מ "אקסטיפו בע

 1999-ט"התשנ, על פי חוק החברות, 2009בנובמבר  9ונרשמה במדינת ישראל ביום 

  "). חוק החברות: "להלן(

  

, חברהיועבר ל, לעיל 2בד בבד עם התקיימות כל התנאים המתלים כאמור בסעיף 

 EPO  -רישיון שימוש בלעדי בפטנט לשימוש בתרופת ה ,אקסטיפובאמצעות 

הרקומביננטי לטיפול בחולים בסרטן המאילומה הנפוצה המבוססת על סדרת מחקרים 

ריקומביננטי על ידי  EPO - תצפית אמפירית בחולים אשר טופלו ב, בין היתר, אשר כללו

אשר הוכיח , טולוג בעל שם בינלאומימשה מיטלמן הינו המ' פרופ. משה מיטלמן' פרופ

הרקומביננטי עשויה להאריך את תוחלת  EPO -בתצפיות אמפיריות כי טיפול בתרופת ה

וזאת תוך שיפור משמעותי ברמת חייהם , החיים בקרב חולים בסרטן המיאלומה הנפוצה

לפרטים אודות הסכם . ותוך גרימת תופעות לוואי פחותות מהטיפולים הקיימים כיום

   .להלן 10.1ישיון ראו סעיף הר

  

 הקבוצהתרופות  .3.3

EPO  

הנה תרופה אשר משמשת נכון ") EPO - תרופת ה: "להלן(הרקומביננטי  EPO - תרופת ה

למועד דוח זה לטיפול כנגד אנמית כליות ואנמיה הנובעת כתוצאה מסרטן על סוגיו 

רטן עשוי בקרב חולי סכימותרפי לאור העובדה כי טיפול , בין היתר, השונים וזאת

  .סרטן בחולי אנמיה ה שלוהתקדמות ההתפתחות את להחמיר

   

 תיאור כללי –הליך פיתוח תרופות  .3.4
, 4את השלבים העיקריים הבאים, בדרך כלל, הליך פיתוח תרופה הינו הליך מורכב הכולל

כאשר על מנת לעבור משלב אחד למשנהו יש צורך בכל שלב לעמוד בקריטריונים של 

  :כדלקמן, רשויות הבריאות

  

שלב זה כולל ניסויים בחיות ניסוי במטרה להדגים את היעילות  -קליני -שלב פרה  )א(

-השלב הפרה. של התרופה במודלים המדמים את המחלה אליה מיועדת התרופה

                                         
4

ניתן לאחד את , במקרים מסוימים ,למשל. תיאור השלבים הינו כללי ויתכנו לעיתים שינויים בהם בתרופות שונות 

  . III-ו IIאו לעיתים את  II-ו Iהשלבים 
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קליני כולל גם ניסויים בתנאים קפדניים במטרה לבדוק האם לתרופה תופעות 

-השלב הפרה, כמו כן. בחיות לוואי רעילות וכן ללמוד על מאפיינים שונים שלה

 GMP )Good Manufacturingקליני כולל גם פיתוח שיטות ייצור בסטנדרטי 

Practice -  שהם אסופה של דרישות ייצור שהתרופה חייבת לעמוד בהן כדי

 ).שאפשר יהיה לתת אותה בעתיד לחולים

 

זהו השלב הקליני הראשון של פיתוח תרופה בו מתבצעת בדיקה  – Phase I  )ב(

ראשונית בקרב אנשים שמטרתה להעריך את בטיחות התרופה ואת המינון 

במסגרת שלב זה מתבצעות גם לעיתים . המקסימאלי שניתן ליתן בבטחה לחולים

מדידות שיאפשרו , בדיקות נוספות כגון פיזור התרופה בגוף וזמן השהות שלה בדם

ב זה מבוצע בקרב יש מקרים שבהם ניסוי של. להעריך את זמינותה הביולוגית ועוד

  . אנשים בריאים ויש מקרים בהם הניסוי מבוצע בקרב חולים

  

. בשלב זה מתבצעת בדיקה ראשונה של יעילות התרופה בקרב חולים - Phase II  )ג(

. בשלב זה מנסים לקבוע את המינון המיטבי של התרופה לטיפול בחולים, כמו כן

מבוצעים מספר ניסויי  במקרים רבים. גם ממשיכים לבדוק את בטיחותה, בד בבד

Phase II , כאשר הניסוי שלבII  הראשון)Phase IIa ( מטרתו לשמש להוכחת

אשר הנו ניסוי , )Phase IIb(שני  IIוניסוי שלב ) proof of concept(ההיתכנות 

נרחב יותר הכולל כמות רבה יותר של חולים ומבוצע במספר נרחב יותר של 

  ).Phase IIa(הראשון  IIמרכזים רפואיים מאשר ניסוי שלב 

  

אקראיים , רב מרכזיים, השלב המכריע של מחקרים רב לאומיים – Phase III  )ד(

 Multinational, Multicenter, Randomized,) Placeboסמויי כפולות, מבוקרים

Controlled and Double Blind Trials .(מספר הנבדקים הינו רב יותר , בשלב זה

מתבצע במספר רב של מרכזים רפואיים בעולם ובמינון והניסוי ) מאות ואף אלפים(

המטרה של שלב זה הינה להוכיח את יעילות ובטיחות התרופה במספר . אחד בלבד

) מאשר בשלבים מוקדמים(גדול של חולים כך שניתן יהיה לדמות במידה רבה יותר 

בעקבות סיום מוצלח של . את האופן בו התרופה תשמש את הרופאים בקליניקה

 . זה ניתן להגיש בקשות לרשויות הבריאות לקבלת אישור לרישום התרופה שלב
  

- ו Phase I ,Phase IIיש להדגיש כי ביצוע ניסויים קליניים באנשים בכל אחד מהשלבים 

Phase III ,דורש את אישורן המקדים של ה- IRB/Helsinki  ושל הרשויות הרגולטוריות

רק תוצאות מוצלחות בשלבים , יצוין כי. םבמדינות בהן מתבצעים הניסויים הקליניי

  . יבטיחו את האפשרות למעבר משלב אחד למשנהו, המוקדמים
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תוכל ) Phase IIIכולל סיום (לאחר מעבר בהצלחה של כל השלבים האמורים לעיל 

, להגיש בקשה לאישור לרישום התרופה על ידי הרשות הרגולטורית הרלוונטית, קבוצהה

  .ב"בארה FDA -למשל ה

  

עקב התמשכות , אורך שנים רבות וכן נדרש לו מימון רב וזאת, הליך הפיתוח כאמור

אשר בסיומם , תהליך קבלת האישורים וכן הפקת המידע והתוצאות מהניסויים, הניסויים

או כל רשות  FDA - רשאית להגיש בקשה לאישור רישום תרופה על ידי ה  הקבוצהתהא 

לרבות הביצוע של , הפיתוח הקליני, יתים מזומנותלע. רגולטורית מקבילה במדינה אחרת

מבוצע בסיוע של קבלני משנה מומחים אשר אמונים לעבוד בסטנדרטים , הניסויים הקליניים

  .מקצועיים קפדניים המוכתבים על ידי הדרישות הרגולטוריות

 
 תחום הפעילות של הקבוצה  .4

  -בלעדי בפטנט על תרופת ה מכוח הסכם רישיון לשימוש, בתחום פעילות אחד הקבוצה תפעל

EPO , על מנת למסחר התוויה חדשה לשימוש בתרופה כאמור לטיפול בחולים בסרטן

  . משה מיטלמן' המיאלומה הנפוצה וזאת בהתבסס על מחקריו של פרופ

וזאת על  EPO -לקבלת מעמד של תרופת יתום לתרופת ה, בין היתר, הקבוצה תפעל, בנוסף

בתקופה מוגבלת וכן הקלות במסלול הפיתוח מהרשויות  מנת לקבל בלעדיות לשיווק

  . הרגולטוריות

  

מידע . כוללות מידע צופה פני עתיד, לעניין קבלת מעמד של תרופת יתום קבוצההערכות ה

. זה תקופתי נכון לתאריך דוח קבוצהזה אינו בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה הקיימת ב

וענק מעמד של תרופת יתום והיא לא תהיה זכאית לא י  EPO-יודגש כי ייתכן שלתרופת ה

  . למסלול רגולטורי מקוצר וכן תקופת בלעדיות לשיווק מוגבלת

  

  מידע אחר – חלק שני

  

  הקבוצהמידע כספי לגבי תחום הפעילות של  .5
טרם נתמלאו כל התנאים המתלים להשלמת העסקה המפורטת , הואיל ונכון למועד דוח זה

אין ). בסמוך למועד דוח זה(ברת אקסטיפו הוקמה לצורך העסקה וחומאחר , לעיל 2בסעיף 

 1.2לפרטים באשר למידע הכספי לגבי החברה ראה סעיף . לחברת אקסטיפו דוחות כספיים 

 .לדוח זה' וכן פרק ב לעיל
 

 הקבוצהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  .6
ם הטיפול בסרטן מסוג מיאלומה נפוצה ותחו, שוק התרופות לטיפול במחלות הסרטן בכללותו

הינו שוק עם צורך הולך וגדל לפיתוחים חדשים , אשר אליו פונה תרופת הקבוצה בפרט

שגיו יעל אף התקדמות ענף התרופות בכללותו וה. לטיפול בחולים במחלות הסרטן השונות

מחלות  קיימות עדיין, זהדוח תקופתי נכון למועד , המרשימים בעשרות השנים האחרונות
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הן , שהתרופות המצויות כיום לטיפול בהן אינן מספקות, לרבות מחלות סרטן שונות, רבות

העלייה . חוסר יעילות מספקת והן בשל תופעות לוואי קשות, מבחינת טווח פעילות מוגבל

בגיל הממוצע באוכלוסיה אשר מלווה בעליה מקבילה במספר החולים בסרטן באופן כללי 

  . מעלה צורך הולך וגובר בתרופות חדשות בתחום זה, מה נפוצה בפרטובסרטן מסוג מיאלו

  

לא יעילה בכל , טובה ככל שתהיה אשר תפחית את תסמיני המחלה ככל שתוכל, כל תרופה

החולים ובמקרים רבים קיימות אוכלוסיות חולים רבות שאין עבורם תרופה יעילה לטיפול 

תרופה משפיעה , במקרים רבים, ודזאת וע. במחלתם או לשלב המחלה בו הם מצויים

בפעולתה באופן חיובי על חולה למשך זמן מסוים אך לאחר חלוף תקופה מסוימת ההשפעה 

לתרופות רבות תופעות לוואי קשות ביותר אשר לעיתים , בנוסף. החיובית כאמור חולפת

  .מניעות חולים שלא ליטול את התרופה

  

) להלן 7.2.1ראו סעיף , לפרטים נוספים(י שוק המטרה של תרופת הקבוצה הנו שוק ייחוד

, היכולת של תרופה כלשהי לנגוס בנתח שוק תלויה ביעילותה של התרופה, ולדעת הקבוצה

וכן בתופעות הלוואי שלה באופן מוחלט ובאופן יחסי לתרופות , בטווח הקצר והארוך

  .מתחרות לה

  

אשר הנה תרופה , EPO -ה מפתחת התוויה חדשה לשימוש בתרופת  קבוצהלאור העובדה כי ה

לקבל פטור מביצוע ניסויי פרה קליני וכן  הקבוצה צפויה, קיימת ומאושרת לטיפול באנמיה

תוכנית מקדמית לשם  קבוצהל, זה תקופתי נכון למועד דוח. Phase Iמביצוע ניסוי קליני 

עובדה לאור ה, יצוין כי. בחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצה Phase IIהתחלת ניסוי קליני 

כחלק מהמחאת הסכם הרישיון בפטנט ולאור  קבוצהשהתוכנית המקדמית כאמור הועברה ל

תיאלץ לערוך  הקבוצהסביר להניח כי , העובדה כי חלף זמן רב ממועד הכנתה של תוכנית זו

שינויים בתוכנית ולהביאם לאישור נוסף של הרשויות הרפואיות בטרם ניתן יהיה להתחיל 

  .  ביישומה

  

בקרב חולים במחלת  EPO -מיטלמן עולה כי השימוש בתרופת ה ' ו של פרופממחקרי

לייצוב מצבם , שיפור מערכת החיסון, המיאלומה הנפוצה תורמת רבות לדיכוי סממני המחלה

להארכת שרידותם ולשיפור ניכר ברמת חייהם וזאת ללא גרימת תופעות לוואי , הבריאותי

ו יתרון במרבית התכונות הטיפוליות להם מיועדת התכונות הללו מעניקות לתרופה ז. קשות

, צופה כי היה ותכונות אלו יבואו לידי ביטוי גם בניסויים קליניים נוספים הקבוצה. התרופה

התרופה צפויה לתפוס פלח שוק גדול , י הרשויות הרפואיות לאישור תרופה"כפי שנדרש ע

לרבות מתן מענה לחולים  ,משוק התרופות לטיפול במחלת הסרטן מסוג מיאלומה נפוצה

סופניים אשר אינם מגיבים בצורה טובה לטיפולים הקיימים כיום או שתגובתם /מתקדמים

הקבוצה צופה לתרופה כאמור פלח שוק נוסף של , בנוסף. לתרופה הקיימת כיום אינה מספקת

צפוי , היה ותחזיות אלו תתממשנה. שילוב התרופה עם תרופות והטיפולים הקיימים כיום

יש להדגיש שבמחקר רפואי יש , אולם. תרופה שוק מוערך של מאות מיליוני דולרים בשנהל

אלמנטים רבים של אי וודאות ולכן לא ניתן להוציא מכלל אפשרות שהקבוצה לא תצליח 
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להמשיך ולהדגים את היעילות והבטיחות של התרופה או שהתרופה תתברר  הבניסיונ

יתן להוציא מן הכלל את האפשרות של פיתוח תרופות לא נ, כמו כן. כיעילה פחות מהמצופה

  .אחרות בידי מתחרים אשר יתחרו בתרופת הקבוצה

  

 כאמור ליכולת התרופה, EPO - הלעניין פוטנציאל תרופת , הערכות הקבוצה האמורות

כוללות , לתפוס פלח שוק גדול משוק התרופות לטיפול במחלת הסרטן מסוג מיאלומה נפוצה

 קבוצהמידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה הקיימת ב. תידמידע צופה פני ע

עשויות , תוצאות שלבי הניסוי המתקדמים בפועל, יודגש כי. זה תקופתי נכון לתאריך דוח

שכן אין כל ודאות לגבי , להיות שונות באופן מהותי מן ההערכות המשתמעות ממידע זה

   .הקבוצהידי -על EPO -המשך הצלחת פיתוח תרופת ה

  

  

  הבתחום פעילות הקבוצהתיאור עסקי  - חלק שלישי 

  

 מידע כללי על תחום הפעילות .7
בהנחה והעסקה המפורטת , להלן יובא תיאור מפורט של עסקי הקבוצה בתחום פעילותה

אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית , הכולל תיאור מגמות ,תושלםלעיל  2בסעיף 

כמפורט , פויה להיות להם השפעה מהותית על עסקי הקבוצהשיש להם או צ, של הקבוצה

  :להלן

 מבוא .7.1

 מיטלמן' מחקרו של פרופ .7.1.1

מיטלמן בחולים בסרטן מסוג מיאלומה ' ידי פרופ-תצפיות קליניות שבוצעו על

רקומביננטי האריך את משך החיים של   EPO–הראו כי טיפול ב , נפוצה וניתוחן

התוצאות . בם אלמלא טיפול זהחלק מהחולים מעבר למה שהיה צפוי במצ

נבחנו לאחר מכן בתנאי מעבדה , והמסקנות אשר נבעו מהתצפיות כאמור

רקומביננטי יש  EPO –במודלים עכבריים למיאלומה נפוצה אשר הראו כי ל 

 T -סרטנית וזאת לאור השפעתו על הפעלת לימפוציטים מסוג -השפעות אנטי

  .במערכת החיסון

רקומביננטי משפיע על מערכת החיסון  EPOחה כי ממצאים אלה עוררו את ההנ

' ידי צוות המחקר של פרופ-מחקר נוסף שנערך על. גם ללא קשר לגידול סרטני –

העלה כי בקרב חולי מיאלומה נפוצה הנמצאים במצב מחלה מתקדם , מיטלמן

וכי בעקבות הטיפול , ישנם שינויים בולטים בפרמטרים שונים של מערכת החיסון

רקומביננטי חל שיפור במצבה של מערכת  EPO –ה מקבלים ב שחולים אל
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עובדה אשר תורמת , הן מבחינת מרכיביה השונים והן מבחינה תפקודית, החיסון

  . רבות להארכת משך חייהם של חולים אלו

 ושינויים החלים בושל הקבוצה מבנה תחום הפעילות  .7.2

 )MM(מחלת המיאלומה הנפוצה  .7.2.1
מחלה זו מאופיינת בשגשוג , גי מחלות סרטן הדםמיאלומה נפוצה  הנה אחד מסו

בלתי מבוקר של כדוריות לבנות מסוג תאי פלסמה במוח העצם אשר גורמים 

למחלה זו . ליצירת מוקדי תאים ממאירים הפוגעים והורסים חלקים מהעצם

המתבטא ביצירת מספר רב של מוקדי תאים ) multiple(מוקדי  - אופי רב 

אחראים לשורה של , ם והחלבונים המופרשיםהתאים הממאירי. ממאירים

פגיעה , פגיעה בעצמות עם כאבים ושברים, ביטויים קליניים וסיבוכים בכללם

היחלשות של מערכת , רגישות לזיהומים, )חוסר דם(במוח העצם עם אנמיה 

 ליקויים במנגנון הקרישה, ת כליותאי ספיק, פגיעה במערכת העצבים, החיסון

מחלה חשוכת מרפא כאשר אורך החיים הממוצע של החולים מחלה זו הנה . ועוד

  .שנים 3-5 -בה הנו כ

   

 - עומד על כ, 2005כלל מקרי הסרטן החדשים אשר אובחנו בשנת , ב בלבד"בארה

כאשר מספר מקרי המוות מסרטן עמד על ) מהאוכלוסייה 0.4% -כ(מיליון  1.4

וך כלל סוגי הסרטן מת. 5)מהאוכלוסייה 0.2% -קרוב ל(מיליון  0.6 -קרוב ל

חולים  100,000 - כ(הנפוצים ביותר הינם סרטן המעי הגס , הידועים כיום

 - כ(סרטן השד בנשים , )חולים חדשים 170,000 -כ(סרטן ריאות , )חדשים

). חולים חדשים 230,000 - כ(וסרטן הערמונית בגברים ) חולים חדשים 210,000

  .מוערך במיליונים, רגע נתוןבכל , ב בלבד"מספר חולי הסרטן לסוגיו בארה

  

מכלל  10% -המהווה כ, מחלת המיאלומה הנפוצה הנה מחלת סרטן דם שכיחה

חולי מיאלומה נפוצה  60,000 -ב בלבד חיים כיום כ "כאשר בארה, סרטני הדם

מספר זה עולה בהתאם , מקרים חדשים 16,000 -ב כ "ומידי שנה מתגלים בארה

מחלת המיאלומה . ם הולכת ומתארכתככל שתוחלת החיים הממוצעת בעול

כאשר לרוב הופעת המחלה  , הנפוצה נחשבת לרוב כסרטן של הגיל המתקדם

אם כי מקרים בהם אובחנה המחלה בקרב בני אדם , 70 – 65נפוצה בין הגילים 

 1% - מיאלומה נפוצה מהווה כ , כמו כן. לחייהם אינם נדירים 50 - בשנות ה 

מכלל מקרי המוות שמקורם  2% -מכלל מקרי הסרטן על סוגיהם השונים וכ 

יצוין כי מחלת המיאלומה הנפוצה שכיחה יותר , כמו כן. 6במחלות סרטניות

                                         
5

 -) National Cancer Institute  - NCI(ב "נתונים לקוחים מתוך האתר של המכון הלאומי לסרטן בארהה 

eer.cancer.gov/csr/1975_2002/results_merged/sect_01_overview.pdfhttp://s   
6

 -) אגודה למיאלומה נפוצה(ן "מתוך האתר של עמותת אמ הנתונים לקוחים 

http://www.amen.org.il/site_files/index.he.1024.html  
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ומתוך קבוצה זו לגברים ממוצא אפריקני יש סיכוי כפול ללקות בקרב גברים 

  . במחלה על פני גברים לבנים

  

קיימות תרופות וטיפולים רבים למחלת המיאלומה , זה דוח תקופתינכון למועד 

הנפוצה אשר ניתנים עבור כל שלב משלבי המחלה באופן שונה ולעיתים תוך 

טיפול תרופתי וכן , )הקרנות(ה רדיותראפי, טיפול משולב הכולל כימותרפיה

הטיפול הנפוץ ביותר במחלת המיאלומה , יצוין כי. ביצוע השתלת מח עצם

הנפוצה הינו טיפול כימותרפי אשר פוגע בתאים הסרטניים אך גם בתאים 

תאי רקמת , ובעיקר תאים פעילים כגון תאי ריריות, בריאים בגוף המטופל

. תאים באברי הרבייה ועוד, חיסוןתאי דם לרבות תאים של מערכת ה, חיבור

הרי שהוא פוגע , שהגם שטיפול כאמור פוגע בגידול הסרטני, פגיעה זו מביאה לכך

גם בתאים בריאים בגוף החולה ומלווה בתופעות לוואי קשות ביותר הכוללות 

קיימות גם תרופות ביולוגיות , בנוסף. 'כאבים עזים וכו, נשירת שיער, בחילות

יותר לתאים סרטניים הידועות כבעלות תופעות לוואי פחותות שהינן ספציפיות 

דוגמא לסוג תרופות אלו הן תלידומיד . מאשר התרופות הכימותרפיות

)Thalidomide® ( שבבעלותה של חברתCelgene Corporation )להלן :

 Milleniumי חברת "שפותחה ע) ®Velcade(וולקייד ") תאלידומיד"

Pharmaceuticals )תרופות ביולוגיות אלו מתאפיינות במחיר , ")ולקיידו: "להלן

  .לטפל בחולה באמצעות הזרקה, לפחות חלקי, גבוה מאד וצורך

  

מתאפיין , שוק התרופות לסרטן בכלל ובמיאלומה נפוצה בפרט, בעולם המערבי

. להתוויה מאד ספציפית, בדרך כלל, גם בכך שתרופות מאושרות לשימוש

ימוש בסרטן מסוג מיאלומה נפוצה אלא תוך לא תאושר תרופה לש, לדוגמא

כאשר הגדרה , הגדרה מדויקת של סוג החולים אשר זכאים לקבל את התרופה

הגדרה של חולים על פי טיפולים , כזו כוללת את שלב המחלה בו מצויים החולים

התוצאה היא שלמעשה שוק התרופות לסרטן הוא שוק שמורכב . קודמים ועוד

אחד האתגרים שבפיתוח תרופות לסרטן הוא . בותמאוכלוסיות חולים מרו

הגדרה של התחום אליו מיועדת התרופה מאחר וישנם סוגים רבים של מחלות 

סרטן וכי בכל סוג מחלה כאמור ישנם מספר שלבים שונים בהתפתחות המחלה 

וכל תרופה המאושרת לשימוש מיועדת לשלב ספציפי בהתפתחות סוג המחלה 

תחום מחלות הסרטן קיימים תחומים רבים של ב .אליו מיועדת התרופה

אוכלוסיות חולים אשר לגביהם אין טיפול מתאים ולמחלות בהן הם לוקים אין 

  . טיפול מתאים

  

לכל אחת מהתרופות . יעילותן של כל התרופות הקיימות כיום מוגבלת, זאת ועוד

ם אצל רבים מהחולי, בנוסף. הקיימות יש שיעור חולים ניכר שלא מגיב להן

היא חלקית ביותר וקיים צורך בנטילת , התגובה לתרופה, שנחשבים כמגיבים

גידולים סרטניים . מספר תרופות יחדיו בכדי להגיע לתוצאה הרפואית הרצויה



 18

הם לעיתים כה אלימים עד שהארכה ממוצעת בחודשים ספורים בלבד בתוחלת 

י להחשיב דיה כד, או לעיתים שיפור קל באיכות החיים של החולים, החיים

  .תרופה כיעילה

קיים צורך רפואי לתרופות לטיפול במחלת סרטן , בהתאם לאמור לעיל

, ובעלת תופעות לוואי מועטות, המיאלומה הנפוצה אשר תהיה יעילה מצד אחד

 EPO -לפתח לתרופת ה  קבוצהההתוויה החדשה אשר בכוונת ה. מצד שני

, מענה מסוים לצורך זהלטיפול בחולים במחלת המיאלומה הנפוצה תנסה לתת 

   .תרופה יעילה אשר אינה גורמת לתופעות לוואי משמעותיות: קרי

  

 חקיקה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, מגבלות .7.3
  .להלן 9לפרטים אודות מגבלות החקיקה והאילוצים החלים על הקבוצה ראו סעיף 

 
 תהליכי פיתוח תרופות .7.4

-שלב פרה: לרבות השלבים הבאים, רב שלביתהליך הפיתוח של תרופה הוא תהליך 

  ).לעיל 3.4לפרטים נוספים ראו סעיף ( Phase III - ו Phase I ,Phase II, קליני

  

אשר הנה תרופה  EPO - לפתח התוויה חדשה לתרופת ה  הקבוצהלאור העובדה שבכוונת 

קליני ושלב הניסוי -מאושרת לשימוש אחר כאמור ולאור העובדה ששלב המחקר הפרה

, הנם שלבים אשר בוחנים את רעילות התרופה ובטיחותה בהתאמה Phase Iקליני ה

מעריכה כי תקבל פטור מביצוע שלבים אלו ותהליך פיתוח התרופה יחל מביצוע  קבוצהה

  .Phase IIניסוי קליני 

  

הערכות הקבוצה בקשר עם שלבי פיתוח התרופה וקבלת הפטור לביצוע שלב הניסוי 

מידע זה הינו בלתי . הינן בגדר מידע צופה פני עתיד Phase Iליני קליני וניסוי ק- הפרה

התוצאות . זה תקופתי דוח מועדנכון ל קבוצהודאי ומבוסס על האינפורמציה הקיימת ב

שכן אין , בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע זה

או באשר לתוצאות הניסויים /ר וכל ודאות לגבי קבלת הפטור מביצוע שלב כזה או אח

  .בתרופה אותם תערוך הקבוצה

  

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות .7.5
על מנת להצליח בפיתוח מוצר רפואי יש צורך בסיסי בידע ובטכנולוגיה המאפשרים 

הן של מימון פיננסי והן של כוח אדם , בהשקעות ארוכות טווח, פיתוח של מוצרים יעילים

בתחום הפעילות וכן יכולות מסחור לאחר גמר הפיתוח והאישור  איכותי אשר בקיא

המאפשרים את ) קניין רוחני(ישנו צורך בבעלות על נכסים לא מוחשיים , כמו כן. לשיווק

  . פיתוחו ושכלולו של המוצר המיועד
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רישיון שימוש בלעדי בפטנט  )באמצעות החברה הבת כאמור לעיל(הקבוצה ברשות 

לטיפול במחלת המיאלומה הנפוצה וזאת כאמור בהתבסס על  EPO -לשימוש בתרופת ה 

המטולוג בינלאומי ידוע אשר מכהן כמנהל מחלקה , משה מיטלמן' מחקרו של פרופ

  .  קבוצהפנימית בבית החולים איכילוב ואשר מכהן כחוקר הראשי ב

  

 מחסומי הכניסה לתחום הפעילות .7.6
הינו העובדה שמדובר בהליך ארוך מחסום הכניסה העיקרי לתחום שוק פיתוח התרופות 

יסודי , תהליך הפיתוח אשר הינו הליך סדור -טווח אשר לוקח מספר רב של שנים 

באין הצלחה באיזשהו שלב משלבי הפיתוח אין כל אפשרות להתקדמות : קרי, ומצטבר

כמובן שהליך ארוך שנים שכזה דורש גם הקצאת משאבים כלכליים . הלאה לשלב הבא

  .לממן את המשך הוצאות הפיתוחניכרים בכדי 

  

שכן בלעדיה לא ניתן , ישנה חשיבות מכרעת להבטחת בעלות על קניין רוחני, כאמור לעיל

לפתח ולהשתמש בחומרים ובמוצרים מסוימים ועל כן לא תיתכן כל התקדמות שהיא 

הבטחת הבעלות על קניין רוחני נדרשת כדי ליהנות מתוצרי , כמו כן. בתחום הפיתוח

וכן על מנת ולהבטיח כי הפיתוח אינו מצוי בתחום הפטנטים של , ח מחד גיסאהפיתו

ללא כל הגנה על פטנטים לא תהא כל מניעה כי גורם אחר ייהנה . מאידך גיסא, אחר

, מתוצרי המחקר והפיתוח ומבלי שנדרש להוצאות כלשהן כפי שהמפתח המקורי

וח יחרוג לתוך תחום פטנטים באופן דומה היה והפית. נשאה בהן, ובמקרה דנן הקבוצה

בכדי להבטיח חופש . של אחר תהא אפשרות לחסום כל פעילות מסחרית של המפתח

מסחור של תוצרי הפיתוח יש להבטיח את הרישיונות הרלוונטיים הנדרשים לצורך 

מקצועי ומומחה , נדרש כוח אדם מיומן, ובנוסף לכל האמור לעיל, כמו כן .פיתוח המוצר

  . בתחום

  

 ים למוצר תחום הפעילות ושינויים החלים בהם תחליפ .7.7

מוצרים , שבכוונת הקבוצה לפתח EPO - אין לתרופת ה, זהתקופתי נכון למועד דוח 

מיועדת לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה  EPO -וזאת לאור העובדה כי תרופת ה, מתחרים

כאמור  חולים סופניים. סופניים אשר כבר טופלו בכל שיטות הטיפול המקובלות כיום

  .מטופלים בשלב זה בתרופות לשיכוך כאבים בלבד

של הקבוצה  EPO -ייתכן כי בעתיד תבחן ותמצא תרופת ה, על אף האמור לעיל

כאפקטיבית גם עבור חולים אשר אינם סופניים וזאת תוך שילוב עם תרופות קיימות 

מש עשויה לש EPO -תרופת ה, היה וההערכה כאמור תתממש. אחרות המצויות כיום

או תרופות /או משלימה לתרופות אחרות הקיימות כיום בשוק ו/כתרופה תחליפית ו

סופניים קיימות - לחולי מיאלומה נפוצה בשלבים הלא, אולם. אשר נמצאות בפיתוח

. דבר אשר עשוי להקשות על חדירה לשוק זה, כיום בשוק תרופות מאושרות לשימוש

תרון על פני מוצר שפיתוחו מבוצע יצוין שלפיתוח התוויה חדשה לתרופה קיימת י

מתחילתו וזאת לאור הערכת הקבוצה כי ייתיתר למעשה שלב או שלבים מפיתוח 



 20

שכן שלבים אלו כבר התבצעו לפני כן בעת בדיקת אותו , phase Iהתרופה ובעיקר שלב 

אולם גם במקרה כזה פיתוח אותה התוויה חדשה צפוי , מוצר בהתוויתו המקורית

   .להימשך זמן רב

  

הטיפול המועדף בחולי מיאלומה נפוצה על שלביה השונים , 7יצוין כי בשנים האחרונות

, אב אוטולוגיים או שילוב של התאלידומיד- מורכב מכימותרפיה בשילוב עם השתלת תאי

אם מבוצעת . בהתאם למצבו של החולה, והוולקייד) סוג של סטרואיד(דקסמתזון 

ל התחלתי במינון גבוה של כימותרפיה מקדימה מקבלים המטופלים טיפו, השתלה כאמור

  . 65וזאת בהנחה שהחולה המטופל הנו מתחת לגיל 

  

ואשר מצבו הגופני אינו מאפשר ביצוע השתלה של , 65היה והחולה המטופל הנו מעל גיל 

הטיפול הכימותרפי המקובל הנו שילוב של שתי תרופות , אב אוטולוגיים כאמור- תאי

ולעיתים כולל גם ) אשר אינן ייעודיות למחלת המיאלומה הנפוצה תרופות(לטיפול בסרטן 

  . טיפול בתאלידומיד

  

מהמטופלים  83%חודשים בקרב  30 -טיפולים כאמור לעיל מובילים לזמן הישרדות של כ

 24 - ולזמן הישרדות של כ) 65ואשר הנם מתחת לגיל (אב - אשר עברו ביצוע השתלת תאי

  ).65אשר הנם מעל גיל ו(מהמטופלים  90%חודשים בקרב 

   

כי לטיפולים והתרופות המצויים כיום בשימוש לטיפול במחלת המיאלומה , יובהר

אשר לעיתים עשויה , נורופתיה היקפית –הנפוצה תופעות לוואי קשות כגון נוירופתיה 

  .להיות בלתי הפיכה ולעיתים מחייבת את הפסקת הטיפול לפרקי זמן ארוכים

  

 - שמה המדעי (ם לחולים בשלב הסופני הנה תרופה בשם ולקייד תרופה אשר ניתנת  כיו

Bortezomib ( על ידי ה 2003אשר אושרה בשנת- FDA  ואשר מביאה להארכת משך

מכלל המטופלים מגיעים לזמן הישרדות של  33%ההישרדות של החולים במחלה כאשר 

. חודשים 33 - כאשר זמן ההישרדות בקרב כלל המטופלים בתרופה זו הנו כ, שנים 5 -כ

  .הרקומביננטי שמפתחת הקבוצה עשויה להוות תחליף לתרופה זו EPO -תרופת ה 

 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.8

 כללי .7.8.1
בתחום הפעילות כוללים מגוון רחב של חברות בעולם החל  מתחרי הקבוצה  

לאומי -רבשיווק . לאומיות- מחברות ביופרמצבטיות קטנות וכלה בחברות ענק רב

כ "של תרופה מחייב נגישות לערוצי שיווק ברחבי העולם עובדה שמחייבת בד

עובדה זו , מחד גיסא. חברות קטנות לשתף פעולה עם חברות גדולות בתחום
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-בן' האמור להלן באשר לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה וזמן ההשירדות של המטופלים בהם נלקח ממאמרו של פרופ 

  .www.tevalife.comתל השומר אשר פורסם באתר , מרכז רפואי שבא, מנהל מכון כימיה פתולוגית, עמי סלע
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חברות הענק הללו מצויות , מהווה גורם מגביל לחברות קטנות ומאידך גיסא

מגוון התרופות  בחיפוש תמידי אחר תרופות חדשות וזאת במטרה להעשיר את

המשווקות על ידן או בכדי להעשיר את כמות התרופות המצויות בהליכי פיתוח 

לאומיות בתרופות חדשות - הצורך של חברות ענק רב"). צנרת פיתוח התרופות("

מביא לכך שחברות אלו מוכנות להשקיע סכומים גבוהים , בתקופות מסוימות

דבר המהווה הזדמנות , ופהמאד עבור רכישת זכויות פיתוח ושיווק של תר

  .לחברות המפתחות תרופות

  

. 8חולים 50 - הכוללת גיוס של כ Phase IIלקבוצה תוכנית מקדמית לביצוע ניסוי 

היה וייווצר מצב בו יהיו מספר רב של תרופות בפיתוח בזמן עריכת הניסוי של 

לבי עלול הדבר להקשות על גיוס חולים לביצוע הניסויים הקליניים בש, הקבוצה

Phase II  ו- Phase III . הצורך בכמות ניכרת של חולים בשלבים המתקדמים של

הניסויים הקליניים מהווה אבן נגף משמעותית בפיתוח תרופות אשר יכולה 

של הקבוצה  EPO -להשפיע על הסיכוי ועל לוח הזמנים להביא את תרופת ה

נקיטה של  במקרים רבים ניתן לתת מענה לבעיה זו על ידי. לגמר פיתוח

הגדרה נכונה של סוג החולים שישתתפו : בין היתר, אסטרטגיית פיתוח הכוללת

, על פי סוג טיפולים קודמים שקבלו החולים, על פי דרגת חומרת המחלה(בניסוי 

בחירה ; )'על פי תרופות אחרות שהם מקבלים במקביל לתרופת הניסוי וכו

ל ביצוע חלק מהניסויים למש(מיטבית של אתרים לביצוע ניסויים קליניים 

במדינות בהן אלטרנטיבות טיפוליות מסוימות עדיין אינן מוצעות לחולים או 

בחירה של מרכזים רפואיים אשר ידועים ביכולתם לגייס חולים לניסוי במהירות 

עניין ; 9שימוש בחברות אשר מתמחות בניהול של מחקרים קליניים; )'וכו, יחסית

מתן ; תתפו במחקר בתרופה ובמנגנון הריפוי שלהשיגלו הרופאים החוקרים שיש

התמריץ (תמריץ כספי מתאים לקרן המחקר של המחלקות המשתתפות בניסוי 

כדי להבטיח שיעדיפו להפנות ) משמש בעקיפין לשיפור תנאי האשפוז של החולים

חולים לניסוי הקליני של תרופת הקבוצה לעומת הפנייתם לניסויים קליניים 

מתכוונת לנקוט באסטרטגיות כאלו בכדי להבטיח קצב גיוס הקבוצה . אחרים

אם כי אין כל ערובה לכך , מהיר של חולים ועמידה בלוח הזמנים המתוכנן

  .שהדבר יעלה בידה

 תחרות בשוק הסרטן .7.8.2
היקף המכירות של כלל   2003בשנת . שוק התרופות לסרטן הינו שוק גדול ביותר

כאשר מתוך סכום זה , יארד דולריםמיל 28 - התרופות לסרטן הסתכם לסך של כ
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לתרופות אחרות המיועדות לטיפול הערכה זו הינה על בסיס מספרי חולים שנדרשו במחקרים קליניים בקשר  

לא נעשה עדיין תכנון סטטיסטי מקיף ואקסטיפו עדיין לא קיימה דיון על . במיאלומה נפוצה ובסרטן באופן כללי

ומספר החולים שיידרש בסופו של עניין עשוי להיות  - ואחרים  FDA -ה , התוכנית הקלינית עם הרשויות הרגולטוריות

  . שונה מהערכה זו
9

  .CRO - Clinical Research Organizationאלה ידועות בשם  חברות 
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היקף המכירות של תרופות המטפלות במחלת המיאלומה הנפוצה עצמה עמד על 

מיליארד דולרים בעוד שהיתרה כללה תרופות תומכות טיפול  15 - כ 

)Supportive Care  -  כדוגמת תרופות שמטרתם לשקם את מערכת החיסון

-2003בשנת ). ועוד, יעת בחילותתרופות למנ, ומערכת הדם שנפגעת בכימותרפיה

אושרה לשימוש והחל שיווקה של תרופה אנטי סרטנית חדשה הנקראת ולקייד  4

לפרטים אודות תרופת נוספות המתחרות . לטיפול במחלת המיאלומה הנפוצה

  .לעיל 7.2.1בתרופת הקבוצה ראו סעיף 

 דרכים להתמודדות עם התחרות .7.8.3
על הקבוצה למצב את תרופתה , ה להצפויהכדי להתמודד בהצלחה עם התחרות ב

להערכת הקבוצה יתרונותיה הצפויים . תוך הדגשת יתרונותיה לעומת המתחרים

הנה ההנחה כי תוחלת החיים של חולים אשר ייטלו , לכשתאושר, של תרופתה

תוארך וזאת תוך שיפור איכות חייהם ללא תופעות לוואי , את התרופה כאמור

העובדה שתרופתה עשויה להיות יעילה בטיפול , להערכת הקבוצה. משמעותיות

תחזק את מיצובה של תרופתה , משולב עם או לאחר טיפולים אחרים קיימים

, אם וכאשר תאושר תרופתה לשיווק, ומשכך, ותקנה לחברה יתרון שיווקי

צפויים יתרונות אלו להקנות לחברה עדיפות משמעותית אשר במאמצי שיווק 

יתרון בשוק הטיפולים למחלת המיאלומה , קבוצהלהערכת ה, יבטיחו, נכונים

  .הנפוצה

  

בין הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולת החדרת מוצר חדש לשוק , בנוסף

הם היתרונות הקליניים שהמוצר מספק והיכולת להגן , התרופות ועל התחרות בו

רישיון שימוש בלעדי בפטנט על  קבוצהלאור העובדה של. על הקניין הרוחני שלו

להערכת הקבוצה , הרקומביננטי לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה EPO -תרופת ה

  . לתרופתה התכונות המתאימות כדי לעמוד בתחרות הצפויה לה

  

עד להגעה , אולם, יחלפו עוד מספר שנים, עד לשלב שבו מוצר הקבוצה יגיע לשוק

לשלב זה קיים סיכוי כי אחת מחברות הענק בתחום תשאף לשתף פעולה עם 

  . או בשיווק תרופתה/בפיתוח ו הקבוצה

  

הערכות הקבוצה בקשר עם התאמת המוצר ואפשרות החדרתו לשוק התרופות 

מידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על . הינן בגדר מידע צופה פני עתיד

התוצאות בפועל . זה תקופתי דוח מועדהאינפורמציה הקיימת בחברה נכון ל

שכן , מן התוצאות המשתמעות ממידע זה עשויות להיות שונות באופן מהותי

  .בתרופתה אין כל ודאות לגבי תוצאות הניסויים אשר תערוך הקבוצה
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 נכסים לא מוחשיים .8
 Bio-Gal תעם חבר ,אקסטיפובאמצעות , הקבוצההתקשרה  200910בחודש דצמבר  .8.1

Limited  )להלן" :Bio-Gal ("בהסכם לרכישת רישיון שימוש בפטנט לשימוש ב-  EPO 

. לשם טיפול בחולים סופניים במיאלומה נפוצה ולשיפור איכות חייהם רקומביננטי

  .להלן 10.1לפרטים נוספים אודות הסכם הרישיון ראו סעיף 

התקשרה הקבוצה בהסכם לרכישת זכויות ונכסים עם חברת  2005, בחודש אוגוסט .8.2

"). קווסטויוו("אשר הנה חברה פרטית שהתאגדה במדינת דלוואר  .ויווקווסט אינק

הקבוצה זכויות שימוש בספריית מרכיבים תרופתיים רכשה , בהתאם להסכם כאמור

ציוד מעבדה וכן  ,")C ")DOSזכויות פיתוח לתרופות לטיפול בצהבת  רשומים לרבות

בהתאם להסכם . ויווקווסט אשר הייתה בשימושה שלאת זכויות השכירות במעבדה 

ות שימוש ופיתוח בלבד אשר בגינן מחויבת יוכאמור ונכון למועד דוח זה לקבוצה זכ

ב המבוסס על אבני דרך כאשר מתוך "מיליון דולר ארה 34הקבוצה בתשלום של עד 

בכפוף לאישור רגולטורי  הקבוצהמיליון ישולם על ידי  25הסכום כאמור סך של 

יצוין כי בהתאם להסכם לקבוצה מוקנית אפשרות הבחירה . ומכירות מוצרים בפועל

 .ם את התשלומים כאמור במזומן או באמצעות הקצאת מניותבאם לשל

  
התקשרה הקבוצה בהסכם להענקת רישיון משנה בזכויות הפיתוח  2009, בחודש מרץ

. ")פרסידיו("אשר רכשה מויווקווסט כאמור לחברת פרסידיו פרמסוטיקלס אינק 

  .  להלן 10.2בהסכם כאמור ראה סעיף  הקבוצהלפרטים אודות התקשרות 

  

  חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, גבלותמ .9

  ועדת הלסינקי .9.1

הינו קבלת אישור מוקדם מהגורמים המוסמכים  הקבוצהידי -תנאי לעריכת ניסויים על

בכל מדינה ומדינה שברצון הקבוצה לערוך את  לאשר ביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם

הצהרת הלסינקי ולקבל את אישור וועדת על הניסויים לעמוד בעקרונות . הניסוי

 הקבוצהאו ועדת הרופאים עמם /הרופא ו. האתיקה בכל מוסד רפואי בו הם נערכים

לאחר . את פרוטוקול הניסוי לועדת האתיקה של המוסד הרפואי יגישופעולה  ףשתת

, בכללי האתיקה עומד הועדה האם פרוטוקול הניסוי תבחןבמהלכו  אשר דיוןקיום 

כל שינוי . מתוכנןהלהתחיל בניסוי יהיה לאישור ניתן  יזכה הפרוטוקולובמידה ו

  .בפרוטוקול הניסוי מחייב עדכון והגשה מחודשת לאישור ועדת האתיקה

ידי -רפואיים על וצריםכאמור הינו התנאי לאישור השימוש במ - אישור ועדת הלסינקי 

הוכחת מאפשר הוא ו, ובכללן משרד הבריאות הישראלי, רשויות הבריאות המערביות

על מנת לערוך . הרפואיים באמצעות ניסויים קליניים וצריםבטיחות ויעילות של המ

ניסויים קליניים בישראל אשר נכללים בהם בני אדם נדרש לקבל היתר על פי תוכנית 

) המכונה כאמור ועדת הלסינקי(מאת ועדה ") ההיתר: "להלן) (פרוטוקול(המחקר 

                                         
10

 .Bio-Galעם  2009במרץ  18לאחר תיקון תנאי ההתקשרות מיום  
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: להלן( 1980-א"התשמ, )ניסויים רפואיים בבני אדם(ת העם הפועלת מכוח תקנות בריאו

  ). "תקנות בריאות העם"

ידי רופא מורשה שיהיה החוקר -ההיתר ניתן בכפוף לכך כי הבקשה לאישור תוגש על

החוקר המשתתף בניסוי הרפואי בבני אדם יהיה בעל המיומנות , הראשי האחראי לניסוי

  :וכן לעמידת הניסוי בתנאים שלהלןוהניסיון בתחומו לעריכת אותו ניסוי 

  

  

 מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות, למשתתף בניסוי ולחברה, היתרונות הצפויים )א(
 ;הכרוכים בניסוי למשתתף בו

 ;הקיים מצדיק את עריכת הניסוי הרפואי המבוקש המידע הרפואי והמדעי )ב(

, לה הנבדקתהמאפשרת מענה לשא, הניסוי הרפואי מתוכנן בצורה מדעית )ג(

 ;מפורטת ומדויקת בפרוטוקול הניסוי, ומתואר בצורה ברורה

בשל שימוש בשיטות מחקר , הסיכון למשתתף בניסוי הוא קטן ככל שניתן )ד(

בהליכים שכבר בוצעו בבני אדם או נוסו , במידת האפשר, ושימוש, נכונות

הניטור של המשתתף בניסוי והמעקב אחריו הם , כמו כן. בבעלי חיים

 .אופטימאליים

ההכללה על פי - המשתתפים בניסוי יבחרו בהתאמה לכללי ההכללה ואי )ה(

 ;פרוטוקול הניסוי

  ;כולל את כל המידע הנדרש כמפורט בנוהלהטופס הסכמה מדעת לניסוי  )ו(

תוכנית הניסוי כוללת הוראות בדבר דרכי השמירה על פרטיות המשתתפים  )ז(

 ;וסודיות המידע שנאסף

 ;ים בתוכנית הניסוי מנגנון מסודר של ניטור הניסויקי )ח(

 ;ידי יוזם הניסוי כיסוי ביטוחי הולם למשתתפים בו-על הובטח )ט(

היוזם והחוקר הראשי מסוגלים להקצות את המשאבים הנדרשים לביצוע נאות  )י(

 ;לרבות כוח אדם מיומן וציוד נדרש, של הניסוי

  )יא( 

 

עם החוקר ועם המוסד בו נערך הניסוי כדי  אין באופי ההתקשרות המסחרית

 ;לפגוע בביצוע הולם של הניסוי

עלולים להיות חשופים ללחץ או , כולם או חלקם, במידה שמשתתפים בניסוי )יב( 

ננקטו אמצעים מתאימים כדי למנוע  -השפעה בלתי הוגנים להשתתף בניסוי 

 .לחץ או למזער השפעה כאמור

 

  EMEA - ו  FDAאישור  .9.2

 ומכירת, וייצור, לפיכך. מוצר רפואי ולשווק הינו הקבוצה לפתח ר שבכוונתמוצה

על מנת . ו כאמורלשווק ן תבקשבקבלת רישוי בכל אחת מהמדינות בה המותנ וושיווק

לעמוד בדרישות הרישוי לרבות תנאי בטיחות ותקני  הקבוצהעל , כאמור לקבל אישור

  . אבטחת איכות כנדרש בכל אחת מהמדינות
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שונות ממדינה למדינה וכך גם  הקבוצה תרופתות לצורך קבלת האישור למכירת הדריש

ידי הרשויות השונות בכל מדינה לצורך קבלת הרישוי -משך הזמן שאורכות הבדיקות על

 וימנע את מכירת הקבוצההעדר רישוי במדינה מסוימת למוצר . והעלויות הכרוכות בכך

נת והשווקים המרכזיים בהם מתכו. הקבוצהעלול לפגוע בהכנסות  לכך ובהתאם

   .האיחוד האירופיו  ב"לפעול הינם ארה הקבוצה

  

 - וה   FDA- אישור ה את לקבל, לאחר השלמת פיתוח המוצרלפעול  הקבוצהבכוונת 

EMEA יובהר כי כל אישור כאמור הנו אישור נפרד ובלתי תלוי  .וומכירת ולצורך שיווק

אשר יקבל אישור או לצורך , ל שינוי במוצראישור כאמור יידרש בעתיד גם לכ .באחר

  . הקיימים בוהרחבת היישומים 

שיווק המוצר אך ורק ל הקבוצה תורשה EMEA - או ה  FDA - לאחר קבלת אישור ה

לערוך בדיקות וחקירות  םרשאי EMEA -וה  FDA - ה. שלשמן ניתן האישור התוויותל

ביכולתה של , כמו כן. שויעומדת בדרישות החוק והרי הקבוצהכי , על מנת לוודא

באמצעות מערכת בקרת  FDA -  ור ומעקב אחר עמידתה בדרישות הטלפעול לני הקבוצה

ידי כך לצמצם משמעותית את האפשרות לכשלים ואף להתריע עליהם מבעוד -איכות ועל

יכול להביא לנקיטת סנקציות כנגד  כאמור אי מילוי הדרישות. במידה ויתגלו, מועד

להשית על , )Black Box( פרסום אזהרה ציבורית בקשר עם המוצר, לרבות, הקבוצה

מוצרים חדשים או להסיר את  חברהלסרב לאשר ל, קנסות ופיצויים אזרחיים הקבוצה

  .קייםהמוצר ההרישוי מ

נחשבת לרשות המחמירה ביותר ולכן קבלת אישורה מהווה  FDA -יצוין כי כיום ה 

  .הרשויות הרגולטוריות האחרותאינדיקציה משמעותית למתן אישורן של 

  

 הסכמים מהותיים .10
  Gal-Bioהסכם רישיון עם  .10.1

 Bio-Galעם  ,אקסטיפובאמצעות , הקבוצההתקשרה  2009בדצמבר  31ביום 

-Bioאשר נחתם בין , )כהגדרת מונח זה להלן(בהסכם המחאת רישיון בלעדי לפטנט 

Gal מור יישום מחקרים וחברת ") ידע:"להלן(מ "לבין חברת ידע מחקר ופיתוח בע

 2002בשנת ") בעלי הרישיון: "ידע ומור יחדיו להלן") (מור:"להלן(מ "בע

לשימוש בלעדי בפטנט רשום של בעלי הרישיון על , ")הסכם הרישיון המקורי:"להלן(

וזאת במטרה לפתח התוויה חדשה אשר תפעל להארכת חיי חולים  EPO -תרופת ה 

יצוין כי המחאת "). הפטנט: "להלן(ים שלהם במיאלומה נפוצה ולשיפור איכות החי

הסכם הרישיון המקורי לחברה היה כרוך בקבלת הסכמת בעלי הרישיון אשר נתנו 

כבעלת הרישיון לכל דבר  Bio-Galאת הסכמתם ומשכך באה אקסטיפו בנעליה של 

  .  ועניין
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לנהל את המחקר להמשך  Bio-Galהתחייבה  המקורי הסכם הרישוי בהתאם לתנאי

, לרבות מימון מלא של המשך המחקר ,יתוח הפטנטים שבבעלות בעלי הרישיוןפ

הפצה ומכירה של , שיווק, שימוש, ותהיה בעלת רישיון בלעדי בינלאומי לפיתוח

תרופות לטיפול בסרטן המיאלומה הנפוצה ובסוגי סרטן נוספים ככל שהמחקר 

, מילוי, ה בהכנהבכל הוצאה הקשור Bio-Galלפי הסכם הרישוי תשא . יאפשר זאת

הרישיון הבלעדי שניתן . שמירה והגנה של כל פטנט שיירשם כתוצאה מהמחקר

שנה מרגע המכירה  15כאמור יעמוד בתוקפו במשך ) באמצעות החברה הבת(לחברה 

או עד לסיום תקופת הפטנט  Bio-Galהמסחרית הראשונה של התרופה על ידי 

יצוין כי הפטנט הנו פטנט רשום  ).המאוחר מביניהם(במדינות בהן הפטנט רשום 

בקשות רישום פטנטים , כמו כן. ישראל והונג קונג, וכן באירופה 1999ב משנת "בארה

תוקף הפטנט צפוי לפוג במדינות בהן הוא . מצויות בשלבי הליכי רישום בקנדה וביפן

  . 2019נרשם בשנת 

הרישיון  בתמורה להמחאת הרישיון כאמור ובהתאם לתיקונים אשר בוצעו להסכם

  :לידע הקבוצהתשלם ) 2008האחרון שבהם בחודש אפריל (המקורי 

על  EPO -תרופת ה ממכירות נטו של) 1%(תשלום רישיון שנתי בסך של אחוז אחד  .1

  . וקבלני משנה שלה הקבוצהידי 

או יותר ממניות  50%מכירה של ) 1: (תשלום חד פעמי עם התקיימות אחד מהבאים .2

מכירה או העברה של ) 3(מיזוג של אקסטיפו עם צד שלישי ) 2(אקסטיפו לצד שלישי 

 US$ 250,000 בסך של, ")אירוע מימוש: "להלן(הנכסים האסטרטגים של אקסטיפו 

  .)הנמוך מביניהם(מהרווח הברוטו של אקסטיפו מאותו אירוע  2.5%או 

התשלומים האמורים לעיל יידחו , החליטו הצדדים להסכם כי, למרות האמור לעיל .3

אשר בהתקיימותו תשלם  phase IIועד הצלחתו והשלמתו של ניסוי קליני למ

וכן  ב"דולר ארה 250,000 לידע סכום חד פעמי של  ,אקסטיפובאמצעות , הקבוצה

לאקסטיפו תגייס  הקבוצה ב במקרה בו"דולר ארה 100,000סכום נוסף בסך של 

לחה של ניסוי ב לכל הפחות ובכפוף להשלמתו בהצ"מיליון דולר ארה 2סכום של 

 .phase IIקליני 

 

 פרסידיו –הסכם למתן רישיון משנה  .10.2
עם  DOS -התקשרה הקבוצה בהסכם להענקת רישיון משנה ב 2008, במרץ 19ביום 

חברה אשר התאגדה במדינת דאלוור ועוסקת , חברת פרסידיו פרמסוטיקלס אינק

, באוגוסט 4ום בי"). פרסידיו" -ו" ההסכם"להלן בהתאמה (בפיתוח ושיווק תרופות 

אשר לפיו פרסידיו ") התיקון להסכם("חתמה הקבוצה על תיקון להסכם  2008

לרבות כל , נוטלת על עצמה את האחריות לביצוע כל פעילויות הפיתוח והמסחור

וזאת בתמורה לתשלום ראשוני בסך של  DOS -בקשר עם ה, העלויות הכרוכות בכך

ב בהתאם "מיליון דולר ארה 59עד  ב ותשלום עתידי של"מיליון דולר ארה 5.94

 – FDA )IND -לאבני דרך כגון הגשת בקשה לרישום תרופה מחקרית חדשה ב
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Investigational New Drug( ,הגשת בקשה למסחור ושיווק תרופה ב- FDA  או בכל

רשות מקבילה אחרת וכן תשלום משתנה בהתאם למכירות השנתיות אשר יבוצעו על 

שלומים המפורטים לעיל לקבוצה זכות לקבלת תמלוגים מכל בנוסף לת. ידי פרסידיו

בין תמלוגים בסך שהמכירות המסחריות שיבוצעו על ידי פרסידיו וכן זכות לקבלת 

 כמו כן הקבוצה זכאית לקבלת שיעור. בהתאם להכנסותיה של פרסידיו, 10% -ל 1%

לצד  DOS -משתנה מהתקבולים שישולמו לפרסידיו היה וזו תעניק רישיון משנה ב

  .   שלישי

 

 ון אנושיה .11
 ל"סמנכ, ל החברה"מנכ: במשרה מלאה לקבוצה שלושה עובדים, למועד דוח תקופתי זהנכון 

בפרק  21לפרטים אודות תנאי העסקתם של נושאי המשרה כאמור ראו תקנה . כספים וחשב

  . לדוח זה' ד

 

 מיסוי .12
  .הקבוצה על פי דיןהמס החלים על  עורישי .12.1

  :שיעורי המס

בהתאם להוראות החוק לתיקון ; חייבות במס חברות בשיעור רגיל, ות החברה בישראלהכנס

נקבעה הפחתה הדרגתית בשיעורי , 2005מחודש אוגוסט ) 2005 - ה "התשס(פקודת מס הכנסה 

: ואילך הינם 2007וכתוצאה מתיקון זה שיעורי מס החברות החלים בשנות המס , מס החברות

  . 25% - ואילך  2010, 26% - 2009,  27% - 2008, 29% - 2007

  

תיקוני חקיקה ליישום התכנית (אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית  2009ביולי  14ביום 

, בין היתר, אשר קבע) 2009תיקון  - להלן (, 2009 -ט "התשס, )2010 -ו  2009הכלכלית לשנים 

,  24% - 2011: קמןואילך כדל 2011הפחתה הדרגתית נוספת בשיעור מס החברות בשנות המס 

  .18% -ואילך  2016 -ו  20% - 2015,  21% - 2014,  22% - 2013, 23% - 2012

  

חות הכספיים "לדו 22ביאור לפרטים בהרחבה אודות חובות המס המוטלים על הקבוצה ראה 

  .2009, בדצמבר 31ליום 

  

 הליכים משפטיים .13
קבוצה אינה מנהלת הליכים לא מתנהלים כנגד הקבוצה וה, נכון למועד דוח תקופתי זה

  .משפטיים כלשהם

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .14
 -הקבוצה לפתח את תרופת ה בכוונת , לעיל 2בכפוף להשלמת העסקה המפורטת בסעיף 

EPO  לטיפול בחולי סרטן מיאלומה נפוצה ובראש ובראשונה להתחיל בביצוע ניסוי קליני

Phase II  ולתרופת הלקבוצה תוך בניית ערך- EPO.  
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מידע זה הינו . הערכות הקבוצה ליעדים ואסטרטגיה עסקית כוללות מידע צופה פני עתיד

התוצאות . זה תקופתי דוח מועדבלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה הקיימת בחברה נכון ל

שכן פיתוח , בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן ההערכות המשתמעות ממידע זה

אין כל , בין היתר, מהותו תהליך שיש בו אי וודאות רבה ואשר על כןקליני של תרופה הוא ב

אכן  EPO- ודאות שלוחות הזמנים לפיתוח וקבלת תוצאות קליניות ראשוניות מתרופת ה 

  .יתממשו באופן שבו צופה זאת הנהלת הקבוצה

  

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  .15
 הקבוצהכוונת ב, הקרובההשנה במהלך , לעיל 2בכפוף להשלמת העסקה המפורטת בסעיף 

אשר יוכיחו  Phase IIקליניים  ולערוך ניסויים, לאסוף נתונים קליניים ארוכי טווח על חולים

  .לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה EPO -תרופת ה את היתרונות של 

כוללות מידע , לרבות היקף ההוצאות הצפויות, להתפתחות בשנה הקרובה הקבוצההערכות 

נכון  חברהידע זה הינו בלתי ודאי ומבוסס על האינפורמציה הקיימת במ. צופה פני עתיד

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות . זה תקופתי דוח מועדל

ותוצאות הניסויים הקליניים אשר שכן אין כל ודאות לגבי המשך , המשתמעות ממידע זה

  .מתכננת הקבוצה לבצע

  

 דיון בגורמי סיכון .16
לן פרטים אודות גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על פעילות לה

  :ותוצאותיה העסקיות הקבוצה

  

 סיכונים ענפיים .16.1
 חשיפה להשפעות הרגולציה .16.1.1

רישיונות ופיקוח מצד , העוסק בתחום הרפואי כפופה לאישורים גוףככל  הקבוצה

רפואה , רעלים, גורמים ממשלתיים וכלל עולמיים הקשורים באיכות הסביבה

ייתכן  הקבוצהבמקרה ויחולו שינויים בהוראות חוק הקשורות לפעילות . ב"וכיו

  .EPO –תרופת ה להפסקת פיתוח  ואףוהדבר יגרום להוצאות כבדות לחברה 

 תלות במימון חיצוני .16.1.2
תלויה במימון חיצוני שכן למעשה , כגוף העוסק בענף הביוטכנולוגיה, הקבוצה

 EPO -בעוד הוצאות הפיתוח הכרוכות בפיתוח תרופת ה אין בידיה כל הכנסות

ייתכן ובשלב מסוים כלשהו יאזלו מקורות המימון אשר בידי . הנן גבוהות

הקבוצה ולא תהיה בידי הקבוצה האפשרות להמשיך ולממן את פעילות פיתוח 

  .התרופה  כאמור
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 תלות בכח אדם מקצועי ומיומן .16.1.3
לרשותה יעמוד כוח אדם מיומן אשר הקבוצה כחברת ביוטכנולוגיה נדרשת ש

יוכל לבצע את המשימות העומדות בפניו במיומנות ובמקצועיות הרבה ביותר 

 .יוזאת על מנת ולהגיע לתוצאות מרביות תוך פיקוח מקסימאל

 תלות במתנדבים לניסוי .16.1.4
הקבוצה כגוף העוסק בענף הביוטכנולוגיה רפואית אשר מבצעת ניסויים נדרשת 

פעמים רבות לצורך ביצוע . וחולים לצורך קיום ניסוייהלמתנדבים בריאים 

של מתנדבים חולים וזאת בשל העובדה כי  ניסויים ישנו קושי בעיקר בגיוסם

בייחוד במקרים של (לעיתים ישנה אף ממש תחרות על ליבם של חולים אלו 

עובדה  - ולעיתים בעקבות שימוש של חולים בתרופות נוספות ) חולים סופניים

 .את אפשרות ביצוע הניסויים באותם חוליםהשוללת 

 חשיפה לתביעות משפטיות .16.1.5
לאור פעילותה של הקבוצה בתחום הרפואי חשופה הקבוצה להליכים משפטיים 

תופעות לוואי בתרופות . EPO -בעקבות תופעות לוואי אפשריות של תרופת ה

י לא לקבוצה אין כל ודאות כ. הינן תופעות ידועות ובייחוד בעת שלבי הפיתוח

כאשר בעקבות גילוי אפשרי כאמור  EPO - תתגלה בעתיד תופעת לוואי לתרופת ה

 .תהא הקבוצה חשופה לתביעות משפטיות שונות
 מתחרים .16.1.6

הקבוצה חשופה לאפשרות כי חברות מתחרות יפתחו תרופה דומה לתרופה 

לפרטים נוספים אודות התחרות ומוצרים המתחרים במוצר  –המפותחת על ידה 

  .לעיל 7.8.2ו סעיף הקבוצה רא

  

עוד יצוין . והתרופה תהפוך לגנרית 2019יצוין כי הפטנט צפוי לפוג בשנת , כמו כן

כי הפטנט לשימוש באריתרופואטין לטיפול באנמיה יפקע בקרוב ויש סיכון 

שבמדינות מסוימות ייעשו שימושים בתרופת האריתרופואטין שלא בהתאם 

הנה  EPO -זה מסוייג היות ותרופת ה אולם סיכון use (off-label)להתוויה 

אשר מרתיעה מנטילת התרופה שלא  Black Boxתרופה הכוללת אזהרת 

  . בהתאם להתוויתה

  

 סיכונים ייחודיים לקבוצה .16.2

 כשלון פיתוח .16.2.1
מתבססת למעשה על , מעצם היותה גוף העוסק בתחום הביוטכנולוגיה, הקבוצה

כאשר נכון למועד דוח  EPO - הפוטנציאל העתידי הגלום בפיתוח תרופת ה 

היה וציפיות הקבוצה באשר לפיתוח תרופת . זה אין לחברה כל הכנסותתקופתי 

לא יתממשו לכדי מוצר בעל היתכנות שיווקית אזי המשך קיומה של  EPO -ה 

מדובר על תחום של פיתוח תרופות היות ו. מוטל בספק, כגוף עצמאי, הקבוצה

במידה , יצליחו וכאמור EPO -ת ה אין כל ודאות כי ניסויי הקבוצה בתרופ
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במחקר  יודגש כי .וניסויים אלו יכשלו הרי שכל קיומה של הקבוצה יוטל בספק

רפואי יש אלמנטים רבים של אי וודאות ולא ניתן להוציא מכלל אפשרות 

להוכיח ולהדגים את היעילות והבטיחות של  השהקבוצה לא תצליח בניסיונ

לא ניתן , כמו כן. ר כיעילה פחות מהמצופהאו שהתרופה תתבר EPO -תרופת ה 

להוציא מן הכלל את האפשרות של פיתוח תרופות אחרות בידי מתחרים אשר 

  .יתחרו בתרופת הקבוצה ויינגסו נתח שוק ניכר ממנה

  

 תלות יחסית באיש מפתח .16.2.2
  11משה מיטלמן אשר יכהן כמנהל רפואי בחברה' לקבוצה ישנה תלות בפרופ

היה ומסיבה כזו . מבוסס על מחקרו EPO -ל תרופת הואשר פיתוח ההתוויה ש

או לא יכהן /רפואיים ו/מיטלמן לא יתמוך באספקטים המדעיים' או אחרת פרופ

מיטלמן יפסיק את פעילותו ' היה ופרופ. צפוי להיגרם נזק לקבוצה, בתפקידו אזי

ייתכן ויעבור זמן עד אשר תאתר הקבוצה מחליף אשר יוכל להיכנס , בקבוצה

יודגש כי בכל הקשור לביצוע או להמשך ביצועם של . מיטלמן' יו של פרופבנעל

מיטלמן בכדי לעכב ' אין בעזיבתו של פרופ, EPO - הניסויים הקליניים בתרופת ה

  .באופן מהותי את הפעילות הקלינית של הקבוצה כמפורט לעיל

  

 הגנה על קניין רוחני .16.2.3
רבות על האפשרות כגוף העוסק בענף הביוטכנולוגיה מתבססת , הקבוצה

פגיעה בקניינה הרוחני באמצעות הפרת . לשמירה והגנה על קניינה הרוחני

יכולים לגרום לפגיעה חמורה בעסקי הקבוצה שכן , הפטנטים שניתנו לחברה

בלעדי הגנה אודות הקניין הרוחני של הקבוצה אין כל מניעה כי כל גורם אחר לא 

כמו . זדקק להוצאות פיתוח כבדותיעשה שימוש בפיתוחי הקבוצה וזאת מבלי לה

לא תעמוד במבחן של הליך משפטי , ייתכן וההגנה בפטנט שקבלה הקבוצה, כן

  .שיתקוף טענות הכלולות בו

  

 שיווק ומכירות .16.2.4

תגיע  EPO -שיווק ומכירות ובמידה ותרופת ה, הקבוצה נעדרת כל גורמי ייצור

עולה עם גוף אחר אזי תזדקק הקבוצה לשתף פ, לשלב בו הקבוצה תוכל למסחרה

שיווק ומכירות וזאת על מנת ולממש את , או לנסות וליצור מערכי ייצור

  . הפוטנציאל השיווקי הגלום בה
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 הקבוצהלהלן טבלת ריכוז גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה על פעילות  .16.3

לגבי מידת השפעתם של גורמי הסיכון על  הקבוצהותוצאותיה העסקיות והערכת 

 :בכללותה הקבוצהילות פע

 

  מידת ההשפעה על עסקי הקבוצה  תיאור תמציתי  סוג סיכון

  נמוכה  בינונית  גבוהה    

סיכונים 

  ענפיים

      √  .כפיפות לחוקים ורגולציה

      √  .תלות במימון חיצוני

    √   .תלות בכוח אדם מקצועי ומיומן

תלות באיתור משתתפים 

  לניסויים

√      

בוודאי בעת שימוש בתרופות ו

בעת שימוש תרופות בפיתוח 

מה שיכול  - יתכנו תופעות לוואי

  .לגרור תביעות משפטיות

  √    

    √    .פיתוח תרופות מתחרות  

סיכונים 

ייחודיים 

  לקבוצה

 - אלמנטים רבים של אי וודאות 

עיכוב או , תוצאות בלתי מספקות

אין כל  - כישלון תרופת  הקבוצה

ערובה להצלחת ניסוי או העדר 

  .ת לוואיתופעו

√      

בשל התלות הרבה בפטנטים 

ובשמירה על קניין רוחני ישנה 

אפשרות של הפרה של פטנטים 

  .קיימים

  √    

בעתיד כאשר תרופות של 

הקבוצה יעברו לשלב של ייצור 

לקבוצה תהא תלות בגורמי ייצור 

שכן אין באפשרותה לייצר באופן 

  . המוני את התרופה

  √    

  

  

  ,בכבוד רב                                   
      

      מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע              



 

  מ"בע אל ביופרמסוטיקלס טי אקס
  

   2009בדצמבר  31עסקי התאגיד ליום הדירקטוריון על מצב  דוח

  
  ח"דו את בזאתמתכבדת להגיש ") החברה": להלן( מ"בעשל אקס טי אל ביופרמסוטיקלס  המנהלים מועצת

 .2009לשנת  החברה של הדירקטוריון

 צויןאם  למעט ,וזאת )"קבוצהה": להלן( במאוחד בנותה ולחברות חברהל מתייחסיםהמובאים בדוח זה  הנתונים

  .במפורש אחרת

  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -חלק ראשון  .1

  

  במהלך השנה עיקרייםאירועים  1.1

ה דוד גרוסמן ובועז "אושר מינויים של ה 2009בפברואר  11בישיבת דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום  •

  .ל משותף"ינויו של דוד גרוסמן כמנכשויגר לדירקטורים בחברה וכן מ

, דוד גרוסמן, ה מרק אלוש"הוחלט על מינויים של ה, 2009במרס  18באסיפה כללית מיוחדת שהתקיימה ביום  •

ה ירון דיאמנט "עוד הוחלט באסיפה כאמור על מינויים של ה. בועז שויגר ועמית יונאי לדירקטורים בחברה

החליטה האסיפה הכללית על ביצוע , בנוסף. 2012במרס  18ה עד ליום ודפנה כהן לדירקטורים חיצוניים בחבר

   . ב"שנסחר בארה ADR -ה איחוד הון המניות הרשום של החברה ושינוי יחס 

  לשימוש זכויות בפטנט, מ בהסכם לרכישת נכסים"ל בעאהתקשרה החברה עם חברת ביו ג 2009 סמרבחודש  •

ולשיפור ) סרטן דםסוג של ( מיאלומה נפוצהב ם סופנייםיי חולילהארכת ח  Recombinant Erythropoietin-ב

 30ביום  .לרבות תנאי מימון ,יםתלתנאים מהתמלאות מספר כפפה לכאמור הו העסקה. םהאיכות חיי

 28 -חתמו הצדדים על הארכת תוקף מועד השלמת העסקה עד ליום ה 2009בנובמבר  30 -ו, 2009בספטמבר 

   . )ראה להלן( .על עדכון להסכםלעסקה חתמו הצדדים  2009צמבר בד 31ביום . 2010בפברואר 

 ל משותף בחברה"מנכמתפקידו כבן צור רון  מר התפטרארגון -במסגרת תוכנית הרה, 2009בחודש אפריל  •

   . ל החברה"דוד גרוסמן כמנכמר ומאותו מועד משמש 

  .רהל הכספים של החב"כסמנכמלכהן מר ביל קסלר  חדל  ,2009במאי  7ביום  •

, במרס 18יישמה החברה את איחוד ההון אשר אושר באסיפת בעלי המניות של החברה מיום  2009בחודש יוני  •

יחס מספר , במקביל. אחת לכ. נ.ע ח"ש 0.1 בנותמניות החברה הינן , 1:5 של ביחס ההון איחוד לאחר. 2009
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ס חהותאם וכעת הינו י, ב"בארה Pink Sheets -ה במסגרת מצוטט אשר, ADR -ל) ההון איחודלאחר (המניות 

  ).נותר ללא שינוי ADR -מחיר ה( 1:2של 

 הם מאזוק "של החברה מהמסחר בנאסד ADR –ק את מחיקת ה "יישמו רשויות הנאסד, 2009בחודש יולי  •

  . )XTLBY.PK(: תחת הסימול ב"שבארה Pink Sheets -מצוטטים במסגרת ה

  .ל הכספים של החברה"סמנככ כהןמונה מר רונן טויטו ל, 2009ביולי  29ביום  •

ל הכספים "לסמנכ) לא רשומים(כתבי אופציה  1,400,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2009בחודש יולי  •

א בתוספת מימוש "נ כ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  1,400,000 -כתבי האופציה ניתנים למימוש ל. חברהשל ה

ליום קבלת , "S&B"על פי מודל , ההוגן של כל כתבי האופציותהשווי . לכל כתב אופציה ,ח"ש 0.075של 

תקופת מימוש . ח"ש 589,106כ "ח לכל כתב אופציה ובסה"ש 0.42079החלטת דירקטוריון החברה הינו 

מכמות כתבי  33.33% -באופן ש, חודשים ממועד הקצאתם 120האופציות הינה תקופה מקסימלית של 

 66.67%עם הקצאתם ובלבד שעברו חמישה חודשים ממועד הענקה ויתרת האופציה תהיה ניתנת למימוש מיד 

מכמות כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע בתקופה של שלוש 

  .שנים נוספות

ם ביו, כמו כן התחייבה החברה להשלים את הפער בין הערך הנקוב של המניה למחיר המימוש על פי תוכנית זו

הבורסה אישרה את רישום המניות . המימוש בפועל על ידי העברת הסכומים מפרמיה על מנית להון מניות

  . אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה

מניות  2יוותרו ביחס של , ב"שהונפקו בארה ADR -החליט דירקטוריון החברה כי ה, 2009באוגוסט  27ביום  •

  .אחד ADRן כל ערך נקוב כל אחת בגי₪  0.1רגילות בנות 

על  מ"בע גאל-עם חברת ביו) לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה( החברה חתמה 2009 בדצמבר 31ביום  •

 :להלן( מניותיה ובעלי מ"בע אקסטיפוחברת  עם בהסכם התקשרה שהחברה כך ביניהן להסכםעדכון 

 הועבר אליה ואשר העסקה לצורך הוקמה אשר חדשה ישראלית חברה הינהאקסטיפו יצוין כי ( ")אקסטיפו"

  ).נפוצה מיאלומה בחולי לטיפול Recombinant Erythropoietin -ב לשימוש בפטנט השימוש רישיון גאל-מביו

 של המניות מבעלי תרכוש שהחברה באופן שונהי 2009 ממרס המקורי ההסכם, האמור להסכם התיקון פי -על
 בעלי לאותם החברה של מניות 133,063,688 של להקצאה בתמורה באקסטיפו מניותיהם את אקסטיפו
 ובעלי אקסטיפו של המניות הוןמ 100% -ב תחזיק החברה כאמור המניות החלפת ביצוע שלאחר כך המניות
 )לא כולל את אחזקותיהם טרום העסקה( החברה של המניות מהון 69.44% -בכ יחזיקו אקסטיפו של המניות

 לרבות, מתלים תנאים למספר כפופה האמורה המניות החלפת עסקת). "המניות החלפת עסקת": להלן(
החברה ביום בעלי המניות של של  מיוחדתאשר נתקבל באסיפה  החברה של המניות בעלי אסיפת אישור בלתק

 כי אישור ,הכנסה מס לפקודת 104 - ו 103 פיםלסעי בהתאם המיסים מרשות אישור בלתק, 2010במרץ  2
 1.5 -כ של סכום יהיה המניות החלפת במועד אקסטיפו של בקופתהש כך אופציה כתבי מומשו באקסטיפו

  .)לאחר תאריך המאזןמהותיים גם פרק אירועים  וראלפרטים נוספים ( ..ותנאים נוספים ב"ארה דולר מיליוני
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 מתווה פי-על אשר( דולר מיליון 10 -כ של התשלום את לקבל זכאית תהיה לא גאל-ביוהוסכם כי  ,כןכמו 

החברה במקרה של הצלחת  ידי-על משולמים להיות אמורים היו 2009 סבמר 19 ביום שדווח יתהמקור העסקה

 את תהווה לעיל כמוסבר אקסטיפו מניות לבעליהחברה  של המניות והקצאת phase 2)הניסוי הקליני 

  .החברה תשלם אותה היחידה התמורה

אלפי דולר במקרה  370וצר וכן סך של מהמכירות נטו של המ 1%מחויבת החברה לשלם תמלוגים בסך , בנוסף

האירועים התשלום בגין הסכום האמור הינם בהתאם למוקדם מבין תנאי  .phase 2 של הצלחה בניסוי קליני

  :הבאים

של  phase 2מיליוני דולר לפחות על ידי החברה או חברת אקסטיפו לאחר השלמת  2גיוס של לפחות  .1

 .בהצלחה הניסוי הקליני

  .בהצלחה phase 2ניסוי קליני עד השלמת שישה חודשים ממו .2

 

 נזילות ומקורות המימון, המצב הכספי 1.2
  

אלפי  7מיליון דולר ויתרת הון בסך של  141.2 - לחברה הפסדים צבורים בסך של כ 2009בדצמבר  31נכון ליום 

פים או גיוס כס, גאל וגיוס הכספים במסגרתה-המשך פעילותה של החברה מותנה בהשלמת עסקת ביו .דולר

  .הושלמו כל התנאים המתלים לעסקהטרם , נכון למועד חתימת הדוח .ממקורות חלופיים

צפויים להתקבל תוך לצורך השלמת התנאים המתלים בעסקה האישורים הנדרשים , להערכת הנהלת החברה

 אין, יחד עם זאת. גיוס הכספים במסגרתה והמשך פעילותה, פרק זמן סביר אשר יאפשרו את השלמת העסקה

ישנם , אם העסקה וגיוס הכספים לא יושגו בשבועות הקרובים. ודאות  לגבי השלמת העסקה והגיוס כאמור

ח את "הפנו רובדוחות הכספיים . "כעסק חי"משיך לפעול ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה לה

ראה באור (". חיעסק "קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כתשומת הלב לעובדה כי 

  )לדוחות הכספיים' ד1

  
 )באלפי דולר(עיקריים  מאזניים נתונים להלן 1.2.1

  
31 נתונים ליום 31 נתונים ליום 

2008בדצמבר 2009בדצמבר 

מסך  %יסכוםסעיף
 המאזן

מסך  %יסכום  
 המאזן

            
 100% 3,402  100% 715 סך המאזן
 43% 1,474  1% 7 הון עצמי

 99% 3,361  78% 557 רכוש שוטף
 1% 41  3% 23 רכוש קבוע

 - -  19% 135 השקעות אחרות
 57% 1,928  99% 708 התחייבויות לזמן קצר

  
  

  עצמי הון 1.2.2
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 דולר אלפי 1,467 -כ של קיטון ,אלפי דולר 7 -כל מסתכם 2009, בדצמבר 31ליום החברה  של העצמי ההון
 הפסדמהבעיקר נובע  העצמי בהון הקיטון. 2008ת בשנ 43% לעומת המאזן מסך 1% -כ ומהווה 2008 משנת

, כתוצאה מחילוט ל החברה לשעבר"ר ומנכ"אופציות של יוה היפוך הוצאות בגיןבנטרול השפעת ( 2009ת בשנ

 שהונפקו לנותני(זכויות לעליית ערך מניות יווג סמנגד ו )וחות הכספיםלד 'ב16באור  ורא לפרטים נוספים

וזאת לאחר בחינת הנהלת IFRS 2  -בהתאם לאלפי דולר  126בסך של  לקרן הון )2007שירותים במהלך שנת 

). לדוחות הכספיים 14 -ו' ד1ראה באורים (בהמשך למצבה הכספי של החברה , החברה את אופן הסילוק

  .לחברה אין מחויבות לסלק את העסקה במזומן

  

  נכסים 1.2.3

 קיטון, דולר אלפי 557 -בכ םוהסתכ דולר אלפי 2,804 -בכ קטן 2009 ברבדצמ 31הרכוש השוטף ליום  סך  
  :השינויים עיקרי להלן. 2008 בדצמבר 31לרכוש השוטף ליום  בהשוואה 83%של 

 
אלפי  2,512 -של כ קיטון ,דולר אלפי 412 - על סך של כ עמדו 2009 בדצמבר 31ליום , יתרות המזומנים

 קיטון .אלפי דולר 2,924 - ל  כשהסתכמה לסך ש 2008בדצמבר  31ם יובהשוואה ליתרת המזומנים בדולר 
  .שוטפתהפעילות המ השליליהמזומנים  תזריםמ נבע בעיקרו זה

בהשוואה דולר אלפי  33 - כסך של להסתכמו  2009 בדצמבר 31 ת חייבים ויתרות חובה במאזן ליוםויתר

  .בסעיף הוצאות מראש ומוסדותקיטון מיקר הירידה נובעת בע .2008דצמבר ב 31ליום דולר אלפי  305 -כל

 31ליום  אלפי דולר 41 לעומתאלפי דולר  23 - כ על עמד 2009בדצמבר  31ליום  בחברה הקבוע הרכוש סך

   . הוצאות פחתמהירידה נובעת בעיקר . 2008 בדצמבר

פי דולר אל 135 - הסתכמה לכ 2009 בדצמבר 31יתרת השקעות אחרות ליום  –השקעות אחרות לזמן ארוך 

לדוחות  'ב1ראה באור (השנה גאל אשר הצטברו במהלך - עסקת ביולבהיוון עלויות הקשורות  ןומקור

  .לא היו השקעות אחרות 2008בשנת . )הכספיים

  

  התחייבויות 1.2.4

 192 -כסך של להסתכמו  2009 בדצמבר 31 ההתחייבויות לספקים ולנותני שירותים במאזן ליוםיתרות 

נובעת בעיקר הירידה  .2008דצמבר ב 31 ליוםב "דולר ארהאלפי  416 -כאה לבהשוו ב"דולר ארהאלפי 

 phase 2bניסוי אי השגת יעדיי הלאחר  2008הניסוי הקליני בנובמבר עובדה שהחברה הפסיקה את המ

חובם  ופרעה את םהפעילות מול הספקים הרלוונטיי מכך הפסיקה אתוכתוצאה  דיןפאיבתרופת הביס

   .2009שנת במהלך 

דולר אלפי  516 -כסך של להסתכמו  ,2009 בדצמבר 31 ליום נכון, זכות במאזןהות הזכאים ויתרות תרי

בסעיף  קיטוןבעיקר מ תנובע הירידה בהתחייבות. 2008דצמבר ב 31ליום דולר  אלפי 1,058 - כבהשוואה ל

בנובמבר  אמורכ שהופסק פאדיןיבתרופת הביס הוצאות לשלם לנותני שירותים בהקשר עם הניסוי הקליני

2008.
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 תוצאות הפעילות העסקית 1.3
 

  :)דולרבאלפי ( והפסד רווח ותדוח תמצית 1.3.1

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2009 2008 2007 

 907 5,940 - הכנסות ממכירת זכויות
 (110) (1,841) - עלות ההכנסות

 797 4,099 - רווח גולמי
 11,500 11,722 - הוצאות מחקר ופיתוח

 7,596 3,937 (2,429)הנהלה וכלליות) הכנסות(הוצאות 
 8 7,212 (139))כולל רווח הון(אחרות ) הכנסות(הוצאות 

 (18,307) (18,772) 2,568 תפעולי) הפסד(רווח 
 314638(4)מימון נטו) הוצאות(הכנסות 

(206)(31)(23))הטבת מס(מסים על הכנסה 
 (17,463) (18,427) 2,587 לתקופה ) הפסד(רווח 

  

  
  תוצאות הפעילותניתוח  1.4

  
  מחזור המכירות 1.4.1

  

 .אלפי דולר 5,940 -לסך של כ םהסתכ 2008 בשנתמחזור המכירות . 2009בשנת לחברה לא היו מכירות 

חברת פרסידיו לאחר שינוי בתנאי העסקה ל DOSבטכנולוגיות ממכירת זכויות נבעו  2008המכירות בשנת 

  ).לדוחות הכספיים 1ר ראה ביאו(המקוריים 

  
  רווח גולמי 1.4.2

  

אלפי  4,099 -כ הסתכם לסך של 2008 בשנת הרווח הגולמי. 2009בשנת לחברה לא נבעו רווחים גולמיים 

   .כמוסבר לעיל בסעיף מכירות DOSבפטנט  שימוש נבע ממכירת זכויותו, דולר

  
 הוצאות מחקר ופיתוח 1.4.3

  

וזאת עקב הפסקת הניסוי  2009 בשנתח וות מחקר ופיתהוצא הייתה פעילות פיתוח וכיוצא מכךלחברה לא 

מחקר ההוצאות  .)לדוחות הכספים 1ראה גם באור ( 2008נובמבר חודש בביסיפאדין ההקליני בתרופה 

וכללו בעיקר הוצאות בהקשר עם הניסוי  אלפי דולר 11,722 -כ לסך של מוהסתכ 2008שנת ב פיתוחהו

עד ליום הודעת החברה על הפסקת הניסוי בעקבות על אי עמידה  ןשל תרופת הביסיפאדי Phase 2bהקליני 

  ).2008נובמבר (ביעדיי הניסוי 
 הוצאות הנהלה וכלליות  1.4.4
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לעומת , אלפי דולר 2,429 -הסתכמו לסך של כ 2009לשנת הנהלה וכלליות ) קיטון הוצאות(הכנסות 

 היפוך: מהסיבות הבאותיקר בענובע בהוצאות  הקיטון. 2008בשנת אלפי דולר  3,937 -של כ הוצאות

תנאי התמלאות ל החברה לשעבר בעקבות אי "ר ומנכ"הוצאות משנים קודמות בגין אופציות של יו

כן מצמצום מספר העובדים והתייעלות ו )דולר ימיליונ 4.1 -כ סך של( םהאופציות וחילוטם לאחר עזיבת

הניסוי  אי השגת יעדילאחר הודעת  מיד שבוצעה )רה ארגוןתוכנית הבהמשך ל( ,כוללת בהוצאות החברה

   .לדוחות הכספיים 1 רכמתואר בביאו ,2008בנובמבר ביסיפאדין הבתרופת הקליני 

  

  
  הכנסות אחרותהוצאות ו 1.4.5

  

אשר מקורן בהסכמי פשרה שנחתמו  אלפי דולר 139 - בסך של כ אחרות הכנסותלחברה  נבעו 2009 בשנת

ממימוש רכוש קבוע אשר הניבו בניכוי הפסד אלפי דולר  144אשר הניבו הכנסות בסך  מול ספקים שונים

 הוצאות אחרות בסךלעומת  ,)לדוחות הכספיים 20 - ו' ג15', ב15ים ראה באור( אלפי דולר 5 - הפסד של כ

אשר נכשל בניסוי ) פטנט(נכס בלתי מוחשי  בירידת ערךאשר מקורן  2008בשנת דולר  אלפי 7,212 -של כ

phase 2b  אלפי דולר  288 -ממימוש רכוש קבוע בסך של כבניכוי רווח דולר  אלפי 7,500ושהניב הפסד של

  .)לדוחות הכספיים 20 -ו' א10 יםראה באור(

  

  
  הוצאות מימון 1.4.6

  

 314 -כ בסך של נטו לעומת הכנסות מימון .אלפי דולר 4 - הסתכמו לסך של כ 2009הוצאות המימון לשנת 

  .בית על פיקדונות לזמן קצר בבנקיםנבעו מהכנסות רי אשר ,2008לשנת אלפי דולר 

  
  מיסים על הכנסה 1.4.7

  

 החברה רשמה: אשר נבעו מהסיבות הבאותאלפי דולר  23 - הסתכמו לסך של כ 2009בשנת הכנסות מיסים 

 2009ב בחודש נובמבר "תקנות חדשות שפורסמו בארהבמקורה אשר אלפי דולר  23 - הטבת מס בסך של כ

כנגד ניצול הפסדים ) שנים 5עד (וש מס ששולם בשנים קודמות ב לדר"לפיהן זכאית חברת הבת בארה

וזאת מאחר והרווח הנקי בתקופה נובע  2009שוטפות בשנת חברה לא היו הוצאות מיסים ל. שוטפים

החברה לא , כמו כן .רכי מסוההוצאות בגין אופציות משנים קודמות אשר לא מוכרות כהכנסות לצמהיפוך 

ורווח להכנסות  ודאותמאחר ואין  בשנהשוטפות פסדים מהעבר והוצאות נדחים בגין ההכירה במיסים 

  .פיתוחמחקר וחברת  נהשכן החברה ה

אשר נבעו גם הם מניצול הפסדים  .אלפי דולר 31 - כ הסתכמו לסך של 2008שנת בהמיסים הכנסות 

  .שוטפים כנגד מס ששולם בשנים קודמות
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  כולל לתקופה) הפסד(רווח  נקי  1.4.8

אלפי  18,427 -בסך של ככולל  הפסדאלפי דולר לעומת  2,587 -הסתכם לסך של כ 2009 שנתלהרווח הנקי 

: נובע מהסיבות הבאות 2008ביחס לשנת  2009שנת ב )הגידול ברווח(הקיטון בהפסד  .2008דולר בשנת 

אשר הקטינו הוצאות הנהלה מליון דולר  4.1 -בסך של כאופציות משנים קודמות  הוצאות בגיןהיפוך 

ביסיפאדין הפיתוח בתרופת ההפסקת המחקר ו ,כמו כן) ראה הסבר בסעיף הנהלה וכלליות(וכלליות 

 פ"מוהשהביא לצמצום ואף הפסקת הוצאות  Phase 2b אי עמידת היעדים בניסויאחר ל 2008בנובמבר 

החברה  ביצעהארגון שהרה  לתוכנית וכתוצאה מהתייעלות בהוצאות הנהלה וכלליות שוטפות בהמשך

  .מוסבר לעילכ

  

למניה בסך ומדולל בסיסי  הפסד דולר למניה לעומת 0.044על  עמד 2009בשנת  ומדולל למניה בסיסי רווח

שמקורו  2009המעבר מהפסד לרווח למניה נובע מהרווח בשנת  .2008דולר למניה בשנת  0.315 -כ של

תפקידם בחברה ואשר  שסיימו את ,ר לשעבר"ל ויו"כאמור מהיפוך הוצאות בגין אופציות של מנכ

  ).יםילדוחות הכספ' ב16ראה גם באור (מליון דולר  4.1 -כ סך שלב ,האופציות שברשותם חולטו ופקעו

  

  זרימי מזומניםת 1.4.9

 .ב"דולר ארהאלפי  2,488 -של כ סךל מוהסתכ 2009 בשנת תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת

מהפסקת הניסוי בתזרים השלילי נבע  קיטוןהעיקר  2008בשנת  ב"דולר ארהאלפי  10,578 - בהשוואה לכ

מחקר הצמצום והפסקת הוצאות ל אשר הוביל ,ביסיפאדיןה ,הקליני בתרופה המובילה של החברה

     .החברה הומהקטנת הוצאות הנהלה וכלליות בהמשך לרה הארגון שביצע של החברה פיתוחהו

לעומת  ,אלפי דולר 24 -כמו לסך של כהסת 2009 בשנתהשקעה תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות 

ואשר  2008מפעילות השקעה בשנת  שנבעב "אלפי דולר ארה 10,915 -חיובי בסך של כ מזומניםתזרים 

  .מכירת פיקדונות בנקאיים לזמן קצרבעיקר מקורו ב

 ומהסתכ 2008מפעילות מימון לשנת  שנבעו תזרים המזומנים. 2009 בשנתלחברה לא היו פעילויות מימון 

בגין הנפקת  2004מהחזר דמי ביול ששולמו בשנת בעיקר ואשר מקורו ב "אלפי דולר ארה 210 - לסך של כ

  .מניות

  
  לסיכוני שוק ודרכי ניהולם החשיפ –י שנחלק  .2

 
  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 2.1

 להם השוק ניסיכו ולכן מהותיות להכנסות צפי אין ,על כן, בתחום הביוטכנולוגיה הינה חברת פיתוח חברהה

 ב"ארה בדולר ותנקוב החברה הוצאות רוב, לעיל האמור למרות .בשלב זה משמעותייםפחות  החברה חשופה

 שמירת של בדרך המטבעי הסיכון להקטנת ופועלת הדולרל מו השקל של החליפין לשער חשופה החברה ולכן

  .דולר בצמודי או ב"ארה בדולר שברשותה הנזילים האמצעים
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 נכסיה רוב את מחזיקה החברה, החשבונאית החשיפה את סותרת אינה אשר, הכלכלית יפההחש על כהגנה

  .אליו צמודות או ח"מט ביתרות השוטפים

והנהלת  דירקטוריון ידי על המאושרת למדיניות בכפוף החברה ידי על מבוצע הפיננסיים הסיכונים ניהול

   .החברה

  
   .החברה הנהלת של הדעת שיקול פי על ,בפניה דיםשעומ העיקריים הסיכונים את ומעריכה מזהה החברה

  

 הקודם הכספים ל"סמנכ, ביל קסלר מר היה בחברה השוק סיכוני ניהול על האחראי ,2009במאי  7 עד ליום
 ,רונן טויטו מר הינו החברה של השוק סיכוני ניהול על האחראי 2009באוגוסט  27 מתאריך החל .החברה של

  .החברה של הנוכחי הכספים ל"סמנכ

  

 2009-12-31ליום  דוח בסיסי הצמדה 2.2

  
דולר 
 ח"ש  ב"ארה

מטבעות 
 סך הכול אחרים

 ב"אלפי דולר ארה  
      נ כ ס י ם

 412 0 81 331 מזומנים ושווי מזומנים
 12 0 8 4 חייבים ויתרות חובה

 72 0 0 72מסי הכנסה לקבל                                      
 40 0 0 40 ק"פיקדונות מוגבלים לז

          

  447 89 0 536 
         התחייבויות

 192 0 36 156 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 516 0 132 384 זכאים ויתרות זכות

  540 168 0 708 
          

 172- 0 79- 93- נכסים בניכוי התחייבויות
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 8200-12-31ליום מאזן הצמדה 
דולר  

 ח"ש  ב"ארה
מטבעות 
 סך הכול אחרים

 ב"אלפי דולר ארה 
    נ כ ס י ם

 2,924 3 24 2,897 מזומנים ושווי מזומנים
 94 0 2 92 חייבים ויתרות חובה

 49 0 0 49מסי הכנסה לקבל                         
 71 0 0 71 ק"פיקדונות מוגבלים לז

         
 3,109 26 3 3,138 

         התחייבויות

התחייבויות לספקים ולנותני 
 416 0 16 400 שירותים

 1,058 0 87 971 זכאים ויתרות זכות
 137110301474 
         

 1,664 3 77- 1,738 נכסים בניכוי התחייבויות
  

  

  

  ניתוח רגישות 2.3

   :ח"שביחס ל ב"דולר ארההחליפין של ה בשער םיישינולרגישות 

  

) הפסד(רווח  
 מהשינויים

) הפסד(רווח   
 מהשינויים

 
+10% +5% 

שווי הוגן 
ליום 

31.12.09 
-5% -10% 

ב"אלפי דולר ארה 

 (8) (4) 81 4 8 מזומנים ושווי מזומנים
 (1) 0 8 0 1 חייבים ויתרות חובה

התחייבויות לספקים 
 ולנותני שירותים

(4) (2) (36) 2 4 
 13 7 (132) (7) (13) זכאים ויתרות זכות

           
 8 5 (79) (5) (8) חשיפה במאזן הצמדה
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  אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 2.4

אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הצעת רשות ניירות ערך לאמץ תקנות העוסקות  2009, בנובמבר 24ביום 

כך שיספקו מידה סבירה של ביטחון בנאותות , הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגידבמערך 

 –ע "התש, )3תיקון מס ) (דוחות תקופתיים ומיידיים(תקנות ניירות ערך . (בדוחות ועמידתם בהוראות הדין

  .2009, התיקון פורסם ברשומות בחודש דצמבר"). התיקון –" להלן(, 2009

קון הינה לשפר את איכות הדיווח הכספי והגילוי בתאגידים מדווחים באמצעות שלושה אלמנטים מטרת התי

  :עיקריים

רקטוריון והנהלת החברה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ימתן דוח של ד 2.4.1

 .וזאת לשם חיזוק מערך הבקרות הפנימיות בחברה, ועל הגילוי

החברה ושל נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה ל "מתן הצהרות אישיות של מנכ 2.4.2

הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם , לפי ידיעתם, בין היתר, לפיה

כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 

הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר , יעתםוכי לפי יד. לא יהיו מטעים, שהמצגים שנכללו בהם

תוצאות , מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי, הכלול בדוחות משקפים באופן נאות

כי הם העריכו את האפקטיביות של הבקרה , וכן, הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה

ע הכספי דלמיככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ו, הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 .האחר הכלול בדוחות

בדבר אפקטיביות הבקרה , חוות דעת רואה חשבון המבקר של החברה, צירוף לדוח התקופתי 2.4.3

 .ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו, הפנימית על הדיווח הכספי בחברה

על אף "). התחילה מועד"- להלן( 2010, בדצמבר 31יחל בדוח התקופתי ליום , תחילתן של ההוראות האמורות

יובאו בדוח , ועד מועד התחילה, התיקון בתקופה שמיום פרסום, בהתאם להוראות התיקון, האמור

יישום " - להלן(רקטוריון פרטים בדבר שלבי ההיערכות וההתקדמות של החברה ביישום הוראות התיקון יהד

  ").הפרויקט

  :עד דוח זהעד למו הפרויקטפעולות שביצעה החברה ליישום גילוי בדבר ה

  .רונן טויטומר , ל הכספים"יקט הינו סמנכהאחראי בחברה ליישום הפרו

לצורך קביעת התהליכים וזיהוי הסיכונים העסקיים המהותיים בחברה נעשתה הערכה המשקללת גורמים 

  .כמותיים ואיכותיים

ת כפי שפורסמו על שיקולים כמותיים שנלקחו בחשבון כללו מתן משקל יחסי לכל יתרה ותנועה כספית בדוחו

  .כ היתרות או התנועות הרלוונטיות בדוח הכספי"ידי החברה ביחס לסה

רישום דיווח במורכבות התהליך החשבונאי הכרוך , בין היתר, השיקולים האיכותיים שנלקחו בחשבון כללו

ץ סיכונים כלל חברתיים השפעות גורמים חו, מורכבות מערכות המידע התומכות התהליך העסקי, כספי

  .ועודפעילות החברה או אי פעילותה בתחומים מסוימים , ארגוניים
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  :זוהו חמישה תהליכי בקרה מהותיים לדיווח  הכספי ולגילוי והם, מסך התהליכים שנבדקו

 )ELC-Entity Level Controls(בקרות ברמת הארגון   .א
 תהליך סגירת הדוחות הכספיים  .ב
 )ITGC(בקרות כלליות על מערכות המידע   .ג
 גזברות  .ד
 הון עצמי  .ה

  

  )IFRS(אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים  2.5

 אימוץ בדבר 29פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  2006, בחודש יולי

 1968 - ח"התשכ ךשכפופות לחוק ניירות ער קובע כי ישויות 29תקן  .)IFRS(בינלאומיים  כספי דיווח תקני

תקופות ל IFRS יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני, נותיו של חוק זהומחוייבות לדווח על פי תק

מהרבעון החל  IFRSהחברה עורכת את דוחותיה הכספיים לפי . 2008בינואר  1המתחילות החל מיום 

  ).יום המעבר( 2007בינואר  1לתקופה המתחילה ביום  2009 הראשון לשנת

  

 היבטי ממשל תאגידי –שלישי חלק  .3
  

  ושא מתן תרומותמדיניות בנ 3.1

  . החברה תרמה לא הדוח ובתקופת תרומות למתן באשר מדיניות החברה קבעה לא, הדוח למועד נכון

  

  מבקר פנים בחברה 3.2

ח בעל משרד עצמאי המתמחה במתן שירותי "ור, הינו מר דניאל שפירא, מבקר הפנים של החברה 3.2.1

שנים בביצוע ביקורת פנים  17 - למשרד ניסיון של כ. ל"ביקורת פנים לחברות הנסחרות בארץ ובחו

אינו עובד בחברה  המבקר  .והוא מתמחה במגוון רחב של תחומי פעילויות, בחברות ציבוריות

 26ביום החלה  של מבקר הפנים כאמור כהונתו. והוא מעניק שירותי ביקורת פנים כגורם חיצוני

  .2000דצמבר ב

, 1999-ט"תשנ, לחוק החברות) ב(146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף , למיטב ידיעת החברה 3.2.2

  . 1992- ב"התשנ, לחוק הביקורת הפנימית 8 - ו) א(3ובהוראות הקבועות בסעיפים 

התקנים המקצועיים על פיהם עורך המבקר את הביקורת הינם , על פי הודעת המבקר הפנימי 3.2.3

  .1992- ב"התשנ, התקנים המקצועיים המקובלים בחוק הביקורת הפנימית

    .ועדת הביקורתר "על מבקר הפנים הינו יו הממונה הארגוני 3.2.4

אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם , הנהלת החברה למיטב ידיעת 3.2.5

למבקר . חברהסבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית ב

בכלל זה , 1992- ב"התשנ, נימיתהביקורת הפ לחוק 9הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף 

   .לרבות נתונים כספיים, חברהלמערכת המידע של הלפי הנדרש גישה מתמדת ובלתי אמצעית 
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אופן אישור ההחלטות במוסדות החברה : ביצע מבקר הפנים ביקורת בנושאים הבאים 2009בשנת  3.2.6

 . רהאופן הדיווח לרשויות על החלטות שהתקבלו במוסדות החב, והמעקב אחר ביצוען

 .הדירקטוריון או/ו הביקורת ועדת י"ע שנה בכל מאושרים השנתית העבודה בתכנית הנושאים 3.2.7

 ,בחברה למקובל בהתאם. ממנה לסטות דעת שיקול הפנימי המבקר בידי מותירה העבודה תכנית 3.2.8

 .העבודה מתכנית המנומקות הסטיות על לדווח המבקר על

עמד  2009שלחברה אין פעילות פיתוח בשנת  לאור העובדה: 2009 הכולל לשנת הביקורת תקציב 3.2.9

  .שעות 40 -היקף תקציב הביקורת על כ

לתקנים  בהתאם הפנימית הביקורת את עורך, הודעתו פי על, הפנימי המבקר :מקצועיים תקנים 3.2.10

 לחוק 8 סעיף ולפי 1999 - ט"התשנ החברות לחוק )ב( 146 בסעיף כאמור המקובלים המקצועיים
 ותקני תכונות תקני, היתר בין, הכוללים ")הפנימית הביקורת חוק: "להלן( הביקורת הפנימית

 הפנימי המבקר, בישראל הפנימיים המבקרים לשכת של מקצועית בהתאם להנחיה. ביצוע

 .עצמית פנימית בחינה זה ובכלל איכות לאבטחת תוכנית מקיים

 לביקורת יםמקובל מקצועיים לתקנים בהתאם נערכה הביקורת עבודת, הדירקטוריון לדעת 3.2.11

 .פנימית

 להכשרתו לב בשים המבקר של המינוי את אישרו מטעמו הביקורת וועדת הדירקטוריון 3.2.12

 .החברה עסקי עם ולהיכרותו בביקורת לניסיונו, המבקר של המקצועית

עבודת ביקורת אחת וזאת לאור העובדה שלחברה אין פעילות פיתוח בשנת  בוצעה 2009בשנת  3.2.13

אשר החליטה לקבל את  2010שנערכה בחודש פברואר  הביקורת עדתדוח המבקר נידון בו, הדוח

 ר ועדת"הדירקטוריון וליו ר"ליו מוגשים הפנימי המבקר של הדוחות. המלצות המבקר
 בסעיף כאמור, לו נמסרים הפנימי ידי המבקר על שמתבקשים והמידע המסמכים כל.. הביקורת

 זה ובכלל סעיף באותו למידע כאמור יתחופש גישה לו ניתנת וכן, הפנימית הביקורת לחוק 9

  .הכספיים לרבות הנתונים, החברה של המידע למערכות אמצעית ובלתי מתמדת גישה

נמצאת החברה בשלבים , מאחר ולחברה אין פעילות פיתוח פעילה נכון למועד הדוח וכמו כן 3.2.14

נושאים הוחלט ביחד עם מבקר הפנים כי ה, גאל- מתקדמים של השלמת עסקת המיזוג עם ביו

 .יקבעו מיד עם השלמת העסקה האמורה 2010שיבוקרו בשנת 

 2.5(₪  9,000 של בסך הסתכם 2009 בשנת ידו על שנתנו השירותים בגין הפנימי המבקר של שכרו 3.2.15

 .) אלפי דולר

 הפעלת על משפיע ולא העניין בנסיבות סביר הינו הפנימי למבקר התגמול, הדירקטוריון לדעת 3.2.16
 מבצע הוא בו מהאופן הדירקטוריון להתרשמות לב בשים, היתר בין וזאת, המקצועי שיקול דעת

  .בחברה הפנים ביקורת מלאכת את
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 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 3.3

  .הביקורת ועדת של ישיבות 4 -ו הדירקטוריון של ישיבות 14 התקיימו הדוח בתקופת .1

  :יננסיתמומחיות חשבונאית ופ פרטים בדבר דירקטורים בעלי .2

ומחיות המספר המזערי של דירקטורים בעלי מ, 2009באוגוסט  27על פי החלטת דירקטוריון החברה מיום 

אשר אינו , זו התבסס דירקטוריון החברה על היקף פעילותה של החברה בקביעתו. הינו שנייםחשבונאית פיננסית 

בתחום פיתוח תרופות פי פעילותה אוו, בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית יותר משני דירקטוריםמצדיק 

  :חשבונאית ופיננסית ומחיותלהלן שמות הדירקטורים בחברה שהינם בעלי מ .וביוטכנולוגיה

. תל אביב אוניברסיטת MBA ומוסמך בינגהמטון אוניברסיטת חשמל הנדסת בוגר - יונאי עמית 3.3.1

 .ב"בארה ן"הנדל בתחום עסקים ואיש יזם

ל של טאגור קפיטל "משמש כמנכ. אוניברסיטת תל אביב, ונאותבוגר כלכלה וחשב -ירון דיאמנט  3.3.2

  .מ"בעהחזקות צ במגה אור "מ ומכהן כדח"בע

משמשת . האוניברסיטה העברית ירושלים, MBAבוגרת כלכלה וניהול ומוסמכת  - דפנה כהן  3.3.3

   .מ"בע )1985(פורמולה מערכות כדירקטורית ב

רת חבמנהל . אוניברסיטת תל אביב, MBAך ומוסמ, המכללה למנהל, בוגר משפטים -בועז שויגר  3.3.4

  .אחזקות פרטית

 .פאריז -אוניברסיטת דופין , בחשבונאות ומימון MBAובוגר ) צרפת(ח מוסמך "רו –מרק אלוש  3.3.5

 .ויזם  Private Equityלקרנות יועץ

  

 דירקטורים בלתי תלויים 3.4

   .בתקנונה הוראה בדבר כהונתם של דירקטורים בלתי תלויים צהמיהחברה לא א

  

 שכר רואה חשבון מבקר 3.5

השכר הכולל . )PwC Israel( ח"רו' קסלמן וקסלמן ושותרואה החשבון של החברה הוא משרד רואי החשבון 

אלפי  62מתוכו סך של ) עבודה שעות 1,250 -כ( אלפי דולר 70הסתכם בסך של  2009ח בגין שנת "ששולם לרו

  .ייעוץ ומס ,ט בגין שירותי ביקורת"מתייחס לשכדולר 

  :בגין מתן שירותים לקבוצה, בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה, ח"להלן פירוט שכר הטרחה הכולל לו זכאי רו

  
יקורת הקשורים בבגין שירותי 

   לביקורת ובגין שירותי מס
  בגין שירותים אחרים

  סכום  
  )דולרבאלפי (

  סכום  שעות
  )דולרבאלפי (

  שעות

2008  137  1,995  6  60  

2009  62  1,107  8  143  
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 הדיווח הפיננסי של התאגיד -חלק רביעי  .4

  אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן 4.1

) לא רשומים(כתבי אופציה  100,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2010בינואר  27ביום  4.1.1

נ .ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  100,000כתבי האופציה ניתנים למימוש ל . לעובד של החברה

על , השווי ההוגן של כל כתבי האופציות. לכל כתב אופציה, ח"ש 0.1 א בתוספת מימוש של"כ

ח לכל כתב אופציה "ש 0.2765ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו , "S&B"פי מודל 

חודשים  120תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של . ח"ש 27,654כ "ובסה

אופציה יהיו ניתנים למימוש בשיעורים מכמות כתבי ה 8.33% -באופן ש, ממועד הקצאתם

 . על פני תקופה של שלוש שניםבסוף כל רבעון קלנדארי ממועד ההקצאה 

 

של העסקה עד ליום  נוספתעל הארכת תוקף גאל -החברה וביותמו ח 2010בפברואר  28ביום  4.1.2

קבלת , להערכת הנהלת החברה. העסקהבכדי לאפשר את השלמת , וזאת 2010באפריל  30 -ה

ור רשויות המס לביצוע החלפת המניות והשלמת העסקה צפויים ברבעון השני של שנת איש

 )לדוחות הכספיים' ד1ראה באור (עם זאת אין וודאות להשלמת העסקה  .2010
קבלת אישורם  בדיונים מול רשות המיסים לצורךהחברה נמצאת נכון לתאריך הדוח  ,כמו כן

 103ניות עם חברת אקסטיפו בהתאם לסעיף המבוצעת בדרך של החלפת מגאל -לעסקת ביו

סעיף זה דן במיזוגים של חברות ומאפשר לרשות המיסים בדרך לאישור . לפקודת מס הכנסה

להערכת . העסקה להטיל הגבלות וצימצום גובה ההפסדים לצורכי מס הניתנים לניצול בעתיד

סדים לצורכי ההפ החברה קיימת סבירות גבוהה כי רשות המסים תדרוש לצמצם את סכום

  .מס הניתנים לניצול בעתיד והגבלות נוספות במסגרת החוק

  

בעלי המניות אישרו בעלי מניותיה של אסיפה מיוחדת של במסגרת , 2010במרץ  2ביום  4.1.3

גאל וביצוע החלפת המניות בהתאם למתווה העסקה כפי שנחתם בין -החברה את עסקת ביו

 . 2010בינואר  14ביום  ופורסם לציבור 2009, בדצמבר 31 הצדדים ביום

 

כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר אישרה אסיפה התכנסה  2010במרץ  2ביום  4.1.4

  : את הנושאים הבאים

 של החשבון כרואי ,ח"רו, וקסלמן קסלמן - מבקר חשבון רואה של מחדש מינוי 4.1.4.1
 .שכרו את לקבוע דירקטוריון החברה את להסמיךו 2009לשנת  החברה

 אלוש מרק ה"ה מחדש של מינויים את לאשר- הדירקטורים  של מחדש מינוי 4.1.4.2
 השנתית עד לאסיפה בחברה כדירקטורים גרוסמן ודוד שויגר בועז, יונאי עמית
למעט דוד (אופציות לכל אחד מהדירקטורים  150,000לרבות הענקת . הבאה

רשומות על שם , אופציות לא סחירות, )ל החברה"גרוסמן המכהן גם כמנכ

 150,000 -כתבי האופציה ניתנים למימוש ל .ת למימוש למניות החברההניתנו

לכל כתב  ,ח"ש 0.298א בתוספת מימוש של "נ כ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות 

ליום קבלת , "S&B"על פי מודל , השווי ההוגן של כל כתבי האופציות. אופציה

 105,615כ "הח לכל כתב אופציה ובס"ש 0.2347החלטת דירקטוריון החברה הינו 
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 120תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של . לכל האופציות ח"ש

מכמות כתבי האופציה תהיה ניתנת  33.33%באופן ש , חודשים ממועד הקצאתם

מכמות כתבי האופציה יהיו ניתנים  66.67%למימוש מיד עם הקצאתם ויתרת 

 24פני תקופה של למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע על 

 .חודשים

 ל"מנכ גרוסמן דוד מר של העסקתו תנאי אושרו, גאל-בכפוף להשלמת עסקת ביו 4.1.4.3
 על רשומות, סחירות לא אופציות 1,610,000 הענקת לרבות ,ודירקטור החברה

 - כתבי האופציה ניתנים למימוש ל .החברה למניות למימוש הניתנות שם

 ,ח"ש 0.075א בתוספת מימוש של "נ כ.ע ח"ש 0.1מניות רגילות בנות  1,610,000

ליום , "S&B"על פי מודל , השווי ההוגן של כל כתבי האופציות. לכל כתב אופציה

כ "ח לכל כתב אופציה ובסה"ש 0.2849קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו 

חודשים  120תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של . ח"ש 458,744

מכמות כתבי האופציה תהיה ניתנת למימוש  33.33% - באופן ש, ממועד הקצאתם

יהיו ניתנים למימוש מכמות כתבי האופציה  66.67%יתרת מיד עם הקצאתם ו

  .חודשים 24חודש מהמועד הקובע על פני תקופה של בשיעורים שווים בכל 

כמו כן התחייבה החברה להשלים את הפער בין הערך הנקוב של המניה למחיר 

ביום המימוש בפועל על ידי העברת הסכומים מפרמיה , על פי תוכנית זוהמימוש 

אשר תנבענה ממימוש הבורסה אישרה את רישום המניות . על מנית להון מניות

  .כתבי האופציה

  

לעניין תרופת , DOVעם חברת ההתקשרות הפסיקה החברה את הסכם , 2010בחודש מרס  4.1.5

 . בתיאום עימה DOVות הוחזרו לחברת וכל הזכויות תחת הסכם ההתקשר, הביסיפאדין

  

 משרה לנושאי שכר 4.2

 לאור כי ומצא בחברה הבכירים המשרה נושאי של וההטבות השכר מערך את בחן החברה דירקטוריון

  .השכר וההטבות הניתנות להם הינם ראויים וסבירים, ניסיונם ותרומתם לחברה, כישוריהם

 

 קריטיים חשבונאיים אומדנים 4.3

תשלומים מבוססי מניות לרבות : הבאים בסעיפים ביטוי לידי באים המהותיים אייםהחשבונ האומדנים

ומסים על ההכנסה , פיצויי פרישה, נכסים בלתי מוחשיים, התחייבויות בגין זכויות לעליית ערך מניות

   .הכספיים לדוחות 3 ביאור ראה קריטיים חשבונאיים אומדנים אודות .ומסים נדחים
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 עמיתים סקר 4.4

 סקר" לביצוע הסכמה מתן בדבר גילוי המחייבת ערך ניירות רשות הנחיית פורסמה 2005ביולי  28ביום 

 2010במרץ  24ביום  .המבקרים החשבון רואי עבודת על בקרה להניע ,בהנחיה כאמור, שמטרתו" עמיתים

  .עמיתים לסקר הסכמתה את החברה נתנה

  

 חתימה מורשי 4.5

  .בלעדיים חתימה מורשי בחברה אין

  

  ות הכספייםדוחוי בדבר הליך אישור הגיל 4.6

דן בדוחות הכספיים  האחראי על בקרת העל בחברה והוא האורגן אשר הגורם דירקטוריון החברה הוא

לאחר שחברי הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים מספר ימים לפני , ומאשר אותם

ומעבירה המלצתה דוחות הכספיים של החברה בדנה פיו ועדת הביקורת -נוהל עלבחברה קיים  .הישיבה

  . לדירקטוריון

 ,טויטומר רונן , ל הכספים"וסמנכ ,מר דוד גרוסמן, החברהל "מנכ יםבמהלך ישיבת הדירקטוריון סוקר

שיבוצעו וכן גם כלל  לרבות עסקאות מהותיות שבוצעו או, באופן מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים

במסגרת זו מתקיים דיון . המקבילותהתקופה המדווחת בהשוואה לתקופות רה במהלך בהשינויים שחלו בח

שבמהלכו מעלים חברי , החשבון המבקרים ורואי  ,של החברה ל הכספים"סמנכ ,החברהל "מנכבהשתתפות 

  .הדירקטוריון שאלות הנוגעות לדוחות הכספיים

ותוצאות  חברההעסקי משהובהר כי הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצב , בתום הדיון

  .מאשר הדירקטוריון את הדוחות הכספיים, פעולותיה
  

 2009בדצמבר  31 ליום החברה של הכספיים הדוחות את החברה דירקטוריון אישר 2010 ,סבמר 24 ביום

מרק אלוש , בועז שויגר, ירון דיאמנט, דפנה כהן, )הדירקטוריון ר"יו(עמית יונאי  : הדירקטורים בנוכחות

 והגישה הכספיים הדוחות את, כאמור הישיבה טרם ,בחנה הביקורת שועדת לאחרוזאת  רוסמןודוד ג

  .הדירקטוריון למליאת המלצותיה

  

  

  

  

        2010, במרץ 24

  ל"מנכדירקטור ו, דוד גרוסמן   ר הדירקטוריון"יו, עמית יונאי   תאריך

 



 

 

  
  

  וחות כספייםד
  

  מ "אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע
  

   2009דוח שנתי 
 

  
  
  



   מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

 

  2009 בדצמבר 31וחות כספיים ליום ד
  
  
  
  
 

  וכן הענייניםת                                                                                   
  
  

  מודע
  
  
  

  2 החשבון המבקררואה דוח 
  

   :ב"בדולרים של ארה -ים דוחות כספיים מאוחד
  

  3 על המצב הכספי ותדוח
  

  4   הכולל) ההפסד(על הרווח  ותדוח
  

  5  על השינויים בהון ותדוח
  

   6   על תזרימי המזומנים ותדוח
  

  8                          ביאורים לדוחות הכספיים
  



  
  
  
  
  
  
  

  

  
  קסלמן וקסלמן רואי חשבון

  68125תל אביב  25המרד , מגדל הסחר
  61003אביב תל  452. ד.ת

  03-7954555טלפון 
  03-7954556פקס 

  
 

 

 וח רואה החשבון המבקרד
  לבעלי המניות של

  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

  
  

 -להלן (מ "אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בעשל המאוחדים המצורפים  הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 
ווח את הדוחות המאוחדים על הרו 2007בינואר  1וליום  2007, 2008, 2009בדצמבר  31לימים ) החברה

הסתיימה ש קופהמשלוש השנים בתזרימי המזומנים לכל אחת העצמי ות השינויים בהון ,הכולל) ההפסד(
אחריותנו היא . החברהדוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של . 2009בדצמבר  31ביום 

  .לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו
  

לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
ובהתאם לתקנים של מועצת הפיקוח על חשבונאות של חברות , 1973 - ג"התשל, )ולתו של רואה חשבוןדרך פע(

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה - על. ציבוריות בארצות הברית
מית של ראיות ביקורת כוללת בדיקה מדג. סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל . התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים
וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות  החברההאומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

  .דעתנו בסיס  נאות לחוות מספקתאנו סבורים שביקורתנו . הכספיים בכללותה
  

של החברה  את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות ,באופן נאות ל משקפים"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
, פעולותיהןואת תוצאות  ,2007בינואר  1וליום  2007, 2008, 2009בדצמבר  31לימים והחברות הבנות שלה 

בדצמבר  31הסתיימה ביום ש המשלוש השנים בתקופלכל אחת  שלהן ותזרימי המזומנים השינויים בהון
, )דוחות כספיים שנתיים(והוראות תקנות ניירות ערך ) IFRS(בהתאם לתקני דווח כספי בינלאומיים , 2009
  .2010ע "התש

  
המשך , על פיו, בדוחות הכספיים 'ד1מת הלב לאמור בביאור אנו מפנים את תשו, מבלי לסייג את חוות דעתנו         

או גיוס כספים ממקורות , ל וגיוס כספים במסגרתהאג-בהשלמת עסקת ביו קיומה של החברה מותנה
או גיוס כספים ממקורות  ,מאחר שלא קיימת וודאות לגבי השלמת העסקה וגיוס כספים במסגרתה. חלופיים
ים לא בדוחות הכספי". עסק חי"קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ ,חלופיים

במידה , אם בכלל, הנכסים וההתחייבויות וסיווגם אשר עשויות להידרש לגבי ערכי נכללו כל התאמות
  ".עסק חי"והחברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ

  
  
  
  
  
  
  קסלמן וקסלמן  , אביב-תל
  רואי חשבון  2010במרץ  24
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  

   
  בדצמבר 31ליום   

 1ליום 
  בינואר 

   2009  2008  2007  2007  
  אלפי דולר  באור 

  
          נכסים שוטפים

  4,400  2,377  2,924 412 5  מזומנים ושווי מזומנים
  20,845  10,600  - - 6  פיקדונות לזמן קצר

  102  -  - -  הפסדאוים בשווי הוגן דרך רווחינכסים פיננס
  18  -  - -  נכסים המוחזקים למכירה
  -  -  12 - 13 נכסים בגין הטבות לעובדים

  609  654  305 33 7  ם ויתרות חובהייביח
  -  270  49 72   מסי הכנסה לקבל
  -   -   71 40   פיקדונות מוגבלים

  557 3,361  13,901  25,974  
         

          נכסים שאינם שוטפים
  172  61  - -   פיקדונות מוגבלים

  -  16  - - 13 נכסים בגין הטבות לעובדים
  490  106  41 23 9  רכוש קבוע

  1,808  9,294  - - 10  וחשייםנכסים בלתי מ
  -   -   -  135 'ב1  השקעות אחרות 
  48  -   -  -   מסי הכנסה נדחים

  158 41  9,477  2,518  
         

  28,492  23,378 3,402  715   סך נכסים
         
          תחייבויות שוטפותה

  941  2,144  416 192 11  ספקים ונותני שירותים
  1,834  1,665  1,058 516 12  כאים ויתרות זכותז

  143  -  - -   הכנסה לשלםימס
  399  -  - -   הכנסה נדחית

  -  -  447 - 13 מעביד- התחייבות בגין סיום יחסי עובד
  -   1,560  7 - 14 התחייבות בגין זכויות לעליית ערך מניות

  708 1,928 5,369  3,317  
         

         התחייבויות שאינן שוטפות
  223  131  - -  מעביד-ובדעהתחייבויות בגין סיום יחסי

  398  -  -  -    הכנסה נדחית
    -  -  131  621  

         
        16 של החברההון המיוחס לבעלים 

  1,072  1,444  1,445 1,445   רגילות הון מניות
  131,153  139,577  139,786 139,786   פרמיה על מניות

  )107,671(  )123,143(  )139,757(  )141,224(   יתרת הפסד
  24,554  17,878  1,474 7  הוןסך

         
  28,492  23,378  3,402  715   והון סך התחייבויות

  
  
  
  

                  ____________                                          ____________                                ____________      
  רונן טויטו                                וסמן                  דוד גר                                         עמית יונאי    

  ל כספים"סמנכל                                         "ומנכ דירקטור               ר הדירקטוריון"יו                       
  
  
  

  2010 במרס  24 :על ידי דירקטוריון החברה הדוחות הכספייםתאריך אישור 
  
  

  .מדוחות כספיים אלהמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפים םהביאורי
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  הכולל) ההפסד(על הרווח  מאוחדיםדוחות 
  

בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    
 20092008 2007 

)למניה) הפסד(למעט נתוני רווח (אלפי דולר באור
    

 907 5,940  -17הכנסות
 110 17-1,841עלות ההכנסות

   
 797 4,099-רווח גולמי

  
 11,500 18-11,722הוצאות מחקר ופיתוח
 7,596 3,937 )*2,429(19הוצאות הנהלה וכלליות

 - 7,500  -10הפסד מירידת ערך נכס בלתי מוחשי
)8( 20139288נטו -אחרים ) הפסדים(רווחים   

   
)18,772(2,568מפעילות) הפסד(רווח   )18,307(  

   
 668 216331הכנסות מימון
 30 211017הוצאות מימון

 638 314)4(נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 

   
)18,458( 2,564כנסההלפני מסים על ה) הפסד(רווח   )17,669(  

   
)31()23(22הטבת מס  )206(  

   
   ים של המיוחס לבעל לשנה) הפסד( נקי רווח

)18,427( 2,587החברה     )17,463(  

   
)0.315(230.044)**בדולר(למניה בסיסי ומדולל ) הפסד(רווח   )0.382(  

   
ראה גם  ,לשעברל החברה "ר החברה ומנכ"כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו כולל הקטנת הוצאות* 

.'ב16
).2(א16ראה ביאור  2009ביוני  22שבוצע ביום הון לאחר התחשבות באיחוד ** 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה המצורפים םהביאורי
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  ות מאוחדים על השינויים בהוןדוח
  
  
  

 2009בדצמבר   31לשנה שנסתיימה ביום  
  של החברה האםהון המיוחס לבעלים  

  ון מניותה 
על  פרמיה
  כ"סה  יתרת הפסד  מניות

  לפי דולרא  לפי דולרא  לפי דולרא לפי דולרא באור
  

 1,474 )139,757( 1,445139,786   2009בינואר  1ליום יתרה
 2,587 2,587 --    לשנהרווח

  )4,180(  )4,180(  - - 16 תשלום מבוסס מניות לעובדים ולאחרים
 זקיפה להון של התחייבות בגין זכויות 

 126 126 - - 14  לעליית ערך מניות
    

 7 )141,224( 1,445139,786  2009בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  
  
  

 2008בדצמבר  31שנה שנסתיימה ביום ל 
  של החברה האםהון המיוחס לבעלים  

  ון מניותה 
פרמיה על 
  כ"סה  יתרת הפסד  מניות

  דולרלפי א  לפי דולרא  לפי דולרא לפי דולרא באור
  

 17,878 )123,143( 1,444139,577   2008בינואר  1יתרה ליום 
 )18,427( )18,427( --   לשנההפסד

  1,813  1,813  - - 16 תשלום מבוסס מניות לעובדים ולאחרים
  33  -  32 1 16  מימוש אופציות

 177 - 177-  החזר בגין דמי ביול הקצאת מניות
    

 1,474 )139,757( 1,445139,786 2008בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  
  
  

 2007בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  
  של החברה האםהון המיוחס לבעלים  

  ון מניותה 
פרמיה על 
  כ"סה  יתרת הפסד  מניות

  לפי דולרא  לפי דולרא  לפי דולרא לפי דולרא באור
  

 24,554 )107,671( 1,072131,153   2007בינואר   1ליום יתרה
 )17,463( )17,463( --   לשנההפסד

  8,792  -  8,420 372 16  הנפקת מניות
 1,991 1,991 -- 16 תשלום מבוסס מניות לעובדים ולאחרים

 4 - 4* 16  מימוש אופציות
    

 17,878 )123,143( 1,444139,577  2007בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  
  דולר 1,000 - סכום נמוך ממייצג * 
  
  
  
  
  
  

  .המצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה םהביאורי
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  על תזרימי המזומנים מאוחדיםדוח 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .המצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה םהביאורי
  
  
  
  
  
  
  
  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     
    2009  2008  2007  
  אלפי דולר   באור  

         תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
         

  )17,463(  )18,427(  2,587   לשנה המיוחס לבעלים של החברה) הפסד(נקירווח
         תאמות הדרושות להצגת תזרימיה
  3,543  7,849  )5,075(    )א(מזומנים מפעילות שוטפת    

  )13,920(  )10,578(  )2,488(   שימשו לפעילות שוטפתשזומנים נטומ
         
         
         זרימי מזומנים מפעילות השקעהת
         

  113  )10(  31    בפיקדון מוגבל )גידול(קיטון
  10,245  10,600  -  6 קיטון בפיקדונות בנקאיים לזמן קצר

  )7,500(  -  -  10  רכישת נכס בלתי מוחשי
  )65(  )2(  -  9  רכישת רכוש קבוע

  308  327  -  20, 9 ונכסים המוחזקים למכירה רכוש קבוע שתמורה ממימו
  -  -  )55(  'ב1  השקעות אחרות

  3,101  10,915  )24(    השקעה )ששימשו לפעילות(זומנים נטו שנבעו מפעילות מ
         
         זרימי מזומנים מפעילות מימוןת
         

  8,792  -  -  16  תמורה מהנפקת מניות
  -  177  -   הנפקת מניותבגין2004 החזר דמי ביול ששולמו בשנת

  4  33  -  16  מימוש אופציות
  8,796  210  -   זומנים נטו שנבעו מפעילות מימוןמ
         
         

  )2,023(  547  )2,512(   ושווי מזומנים במזומנים) ידהיר(עליה
         
  4,400  2,377  2,924   השנהתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת י
         
  2,377  2,924  412   תרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנהי
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  על תזרימי המזומניםות מאוחדים וחד

  
  
  :מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת) ב

  
  
והיא נובעת  אלפי דולר 80 - כ הסתכמה לסך של ,2009 בדצמבר 31ביום שהסתיימה לתקופה פעילות השקעה שאינה במזומן ) ג

 .)להלן 'ב1ראה באור ( "השקעות אחרות"אשר נרשמו תחת סעיף , )אקסטיפו( גאל- מהוצאות נדחות בקשר עם עסקת ביו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .המצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה םהביאורי

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     
    2009  2008  2007  
  אלפי  דולר  באור  
          
         התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת)א
         

         :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
         

  108  39  13  9,10  פחת והפחתות
  )40(  )288(  5  20 ממימוש רכוש קבוע)רווח(הפסד

  1,991  1,813  )4,180(  16 סכומים שנזקפו בגין אופציות שהוענקו לעובדים ולאחרים
  -  7,500  -  10  ירידת ערך נכס בלתי מוחשי

  105  -  -  9  ירידת ערך רכוש קבוע
  -  1,783  -  10 יםשינוי בנכסים בלתי מוחשי

  )108(  320  )435(  13 נטו,מעביד-סיום יחסי עובדשינוי בהתחייבות בגין 
  1,560  )1,553(  119  14 שינוי בהתחייבות בגין זכויות לעליית ערך מניות

  48  -  -  22  שינוי במסים נדחים
  54  -  -   נטו,תמורה ממימוש ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  48  -  -   וי הוגן דרך רווח או הפסדשינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשו
  )2(  -  -    מוגבל ןשיערוך פיקדו

    )4,478(  9,614  3,764  
         :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים

         
  )797(  -  -    שינוי בהכנסות נדחות

  )315(  570  249  7 ויתרות חובהבחייבים  )עליה(ירידה
  )312(  )607(  )542(  12  ירידה בזכאים ויתרות זכות

  1,203  )1728(  )304(  11  ונותני שירותיםבהתחייבויות לספקים  )ירידה(עליה 
    )597(  )1,765(  )221(  
    )5,075(  7,849  3,543  

  921  390  3    ריבית שהתקבלה
  4  3  -    ריבית ששולמה

  -  262  -    תקבולי מסים על הכנסה
  165  2  -    תשלומי מיסים על הכנסה
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   2009 דצמברב 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  
  

  כללי  -  1אור ב
  

  תיאור כללי על החברה ופעילותה  .א
    

לות בין היתר לטיפול במח, עוסקת ברכישה ופיתוח תרופות") החברה" - להלן(מ "אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע
מהון  100%החברה בעלת . 1993במרס  9החברה הוקמה לפי חוק החברות בישראל ביום . שטרם ניתן להן מענה רפואי

לפי  1999שהוקמה בשנת , .")אקס טי אל אינק"להלן . (המניות של חברה אמריקאית אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק
 .ב"חוקי מדינת דלוור ארה

 -חברה בבעלות מלאה . אינק  לאקס טי אל. תרופות ויזמויות עסקיות בתחום הרפואי עוסקת בפיתוח. אקס טי אל אינק
 ועסקהב "לפי חוקי מדינת דלוור ארה 2007שהוקמה בשנת ") אקס טי אל פיתוח" -  להלן. (אקס טי אל פיתוח אינק

") הקבוצה" -להלן (נות לחברה ולחברות הב  ").ביסיפאדין" -  להלן(בפיתוח תרופה לטיפול בכאב עצבי של חולי סכרת 
  .מגזר פעילות אחד

זכויות בגינה נרכשו ש(של תרופת הביסיפאדין  Phase 2bשיעדי הניסוי הקליני ה הקבוצה הודיע 2008בנובמבר  18 -ב
את פיתוח  הקבוצהלא הושגו וכתוצאה מכך הפסיקה ) ")DOV" -להלן ( 2007בשנת . אינק פרמסוטיקל DOVמחברת 
 . 25ראה באור , לעניין הפסקת ההתקשרות. DOVהפטנטים בתיאום עם חברת ואת תחזוקת  התרופה

    
כתוצאה מאי השגת , פיטורי רוב עובדיה, הכוללת בין היתר, יישמה החברה תוכנית רה ארגון 2008בחודש דצמבר 

לביצוע  החברה פועלת, דוח זהנכון למועד . ביסיפאדין, היעדים הקליניים העיקריים בתרופה המובילה של החברה
שיתופי פעולה ורכישת אחזקות בעיקר בחברות העוסקות במחקר ,  )סעיף ב להלןראה גם (ל אג-השלמת עסקת ביו

כמו כן לחברה זכויות מסוימות  ). ביוטכנולוגיה ופרמצבטיקה(יישומי בתחום מדעי החיים ובמחקר ופיתוח של תרופות 
-להלן(מחברת פרסידיו פארמסוטיקלס אינק ") DOS" - להלן( Cלפי אבני דרך בתוכנית פיתוח תרופה לצהבת 

  .)להלן) 3('א15ובאור ' ראה סעיף ג( פרסידיו הינה חברת ביוטכנולוגיה אמריקאית פרטית"). פרסידיו"
  

 Pink Sheets -הבתל אביב ובמסגרת רגולטורית של  החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך
  . של החברה) ADR )American Depositary Receiptבאמצעות   ב"בארה

  
לעמידה  )ב"בורסה לניירות ערך הפועלת בארה( ק"קיבלה החברה הודעה מהוועדה של הנאסד, 2009באפריל  16ביום   

באפריל  17ק החל מיום "ק כי ניירות הערך האמריקאיים של החברה יימחקו ממסחר בנאסד"בתנאי הרישום בנאסד
חברה החל מיום זה ה. הדרושים על מנת להיסחר ברשימה זו םה עומדת בתנאים המינימאליימאחר והחברה אינ, 2009

מההקלות לפי כתוצאה מהאמור החברה אינה נהנית . Pink Sheets)(ב "בארהOTC כפופה למסגרת הרגולטורית 
' ות בהתאם לפרק דונדרשת לפרסם דוח 2000א "התשס) דוחות תקופתיים ומיידיים של תאגידי חוץ( תקנות ניירות ערך

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

לרכישת ") גאל-ביו" - להלן(מ "גאל בע-התקשרה החברה עם חברת ביו 2009בחודש מרס , בהמשך לתוכנית הרה ארגון   .ב
כת חיי חולים סופניים בסרטן להאר") EPO" -להלן (Recombinant Erythropeietin זכויות לשימוש בפטנט ו נכסים

גאל מניות רגילות המשקפות -תקצה החברה לביו, בהתאם להסכם. דם מסוג מיאלומה נפוצה ולשיפור איכות חייהם
מיליון דולר  10התחייבה החברה לתשלום נוסף בסך של , כמו כן. מהון המניות המוקצה במועד הסגירה 50% -פחות מ

על פי שיקול דעתו הבלעדי של . של הניסויים הקליניים Phase 2bפוף להצלחת התשלום כ. במזומן על פי אבני דרך
כמו  .גאל-להחליף את תשלום המזומן כמוזכר לעיל בהקצאת מניות נוספות לביו, רשאית החברה, דירקטוריון החברה

  .מהמכירות נטו של המוצר 1%החברה מחויבת לשלם תמלוגים בסך , כן
  

 כך שהחברה תרכוש, 2009, במרס 18גאל המקורי מיום -החברה על תיקון להסכם ביוחתמה , 2009בדצמבר  31ביום 
הוקמה על ידי בעלי  חברה פרטית ישראלית אשר, ")אקסטיפו" -להלן (מ "ממניותיה של חברה אקסטיפו בע 100%

וכן יהיו  EPOשימוש בלעדי בפטנט על תרופת  ןלאחר ביצוע העסקה תחזיק ברישיווש גאל לצורכי העסקה-מניות ביו
נ כל אחת של .ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  133,063,688וזאת בתמורה להקצאה של , מיליוני דולר 1.5 -בקופתה כ

כמו כן במסגרת תיקון להסכם   .מהונה המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת העסקה 69.44%החברה המהוות 
מיליון דולר כפי שנקבע במתווה המקורי של  10סף על סך גאל לא תהיה זכאית לקבל את התשלום הנו-נקבע כי ביו

  .העסקה
במקרה של אלפי דולר  370מהמכירות נטו של המוצר וכן סך של  1%מחויבת החברה לשלם תמלוגים בסך , בנוסף

  :האירועים הבאיםבהתאם למוקדם מבין  בגין הסכום האמור הינם תשלוםהתנאי . phase 2הצלחה בניסוי קליני 
של הניסוי  phase IIמיליוני דולר לפחות על ידי החברה או חברת אקסטיפו לאחר השלמת  2לפחות  גיוס של .1

 .הקליני
  .phase 2 ניסוי קליני  שישה חודשים ממועד השלמת  .2

  
 104 -ו  103לקבלת אישור מרשויות המס לביצוע החלפת המניות בהתאם לסעיף כפופה האמורה  העסקה השלמת

לאישור כי באקסטיפו מומשו כתבי אופציה כך שבקופתה של אקסטיפו במועד השלמת העסקה וכן  ס הכנסהלפקודת מ
  .ותנאים מתלים נוספים מיליוני דולר 1.5 -כ  יהיה סכום של
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  
  )המשך( כללי -  1אור ב
  

תחת סעיף השקעות  אשר נרשמואלפי דולר  135ישום העסקה בסך של התהוו לחברה הוצאות לי ,2009במהלך שנת       
  . אחרות

  
לרבות , ")ויווקווסט" - להלן ( .החברה רכשה זכויות בפטנטים ונכסים אחרים מחברת ויווקווסט אינק 2005בשנת        .ג

לחברת  2008חלק מזכויות אלו נמכרו במהלך שנת . Cתרופה לצהבת  ספרית מולקולות הכוללת מולקולה לפיתוח
  . פרסידיו

  
 .דולר אלפי 7בסך של דולר ויתרת הון  מיליון 141.2 -כ צבורים בסך שללחברה הפסדים  2009בדצמבר  31ליום נכון      .ד

או גיוס כספים ממקורות  ,גאל וגיוס הכספים במסגרתה-קת ביובהשלמת עס מותנה פעילותה של החברההמשך 
 ,כמו כן .גאל-על תיקון להסכם עם חברת ביו 2009בדצמבר  31ה חתמה ביום החבר ,לעיל' כאמור בסעיף ב .חלופיים

גאל במתווה -בעלי המניות את עסקת ביונדחית של במסגרת אסיפת  2010 במרס 2בעלי המניות של החברה אישרו ביום 
התאם ניות במרשויות המס לביצוע החלפת המ אישורטרם התקבל , נכון למועד חתימת הדוח .החדש כפי שנקבע כאמור

אישור כי באקסטיפו מומשו כתבי אופציה כך שבקופתה של אקסטיפו וכן  לפקודת מס הכנסה 104  -ו 103 לסעיפים
נוספים מתלים יחד עם תנאים ואשר מהווים תנאים מתלים  ,מיליוני דולר 1.5 -היה סכום של כבמועד השלמת העסקה י

  .השלמת העסקהלצורך 
את השלמת  ולהתקבל תוך פרק זמן סביר אשר יאפשר יםצפויים הנדרשים כאמור האישור, להערכת הנהלת החברה

אם . גיוס כאמורההעסקה והשלמת גבי ל אין ודאות  ,עם זאתיחד  .גיוס הכספים במסגרתה והמשך פעילותה, העסקה
משיך הספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה ל ישנם, הקרובים שבועותיושגו בהעסקה וגיוס הכספים לא 

אם , ות אשר עשויות להידרשבדוחות הכספיים לא נכללו התאמות לשווי הוגן של הנכסים וההתחייבוי. כעסק חילפעול 
   .בכלל

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור 

  
 בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים  .א
  

  IFRSאימוץ לראשונה של תקני 
 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים , 2008בדצמבר  31עד ליום  ,הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה נערכו. 1
  .  ב"בארה

  
אימצה החברה את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים  2009במרס  31 -החל מהתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ב

מיים אימוץ תקני דיווח כספי בינלאו" 29וזאת בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר  )"IFRS -תקני ה" -להלן (
)IFRS "(תקני ה. שפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות- IFRS שאומצו על ידי , הם תקנים והבהרות

  :תקנים אלה כוללים. הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים
  

  ,)IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים )  א
  

  וכן , )IAS(תקני חשבונאות בינלאומיים )  ב
 
או על ידי הוועדה שקדמה לה ) IFRIC(על ידי הוועדה לפרשנויות של תקני דיווח כספי בינלאומיים  הבהרות שנקבעו)  ג

  ).SIC(לפרשנויות של תקני חשבונאות בינלאומיים 
  

אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי " - 1מספר בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי  דוחות כספיים אלה הינם
אשר נערכו על פי הקבוצה שאלו הם הדוחות הכספיים השנתיים הראשונים של מפני , )IFRS 1 -להלן " (בינלאומיים

מרס (שפורסמו ונכנסו לתוקף או אומצו מוקדם בעת עריכתם , IFRS -הדוחות נערכו בהתאם לתקני ה. IFRS -תקני ה
2010  .(  

  
). מועד המעבר -להלן ( 2007ינואר ב 1הינו , IFRS 1 -בהתאם ל, IFRS -לדיווח לפי תקני ההקבוצה מועד המעבר של 

החל ממועד  IFRS -בכדי לשקף בהם למפרע את אימוץ תקני ה, הוצגו מחדש בדוחות הכספייםמספרי ההשוואה 
על מספרי  IFRS -ב לדיווח לפי תקני ה"באשר להשפעת המעבר מדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה. המעבר

  .26ראה באור  IFRS 1ליישם על פי ר להקלות שבחרה החברה ההשוואה המופיעים במידע הכספי ובאש
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 
  
  )המשך(בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים   .א
  

ולכל אחת  2007בינואר  1 -ו 2007בדצמבר  31, 2008בדצמבר  31 ,2009בדצמבר  31לימים  של החברההדוחות הכספיים . 2
 IFRS -פרשנויות לתקני ה, IFRS-נערכו בהתאם לתקני ה, 2009בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

ניירות ערך וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות , )IFRS )IFRIC -ידי הוועדה לפרשנויות של תקני ה שנקבעו על
  .2010 -ע "התש, )ת כספיים שנתייםדוחו(
  

  .אלא אם צוין אחרת, לכל השנים המוצגות ביחס יושמו באופן עקבי, המתוארים להלן, עיקרי המדיניות החשבונאית
  

בכפוף להתאמות בגין שערוך נכסי יעודה , סטוריתיהה העלות למוסכמת בהתאם נערכו המאוחדים הכספיים הדוחות
המוצגים בשווי , והתחייבות בגין זכויות לעליית ערך מניות הפסדאו בשווי הוגן דרך רווח נכסים פיננסיים  ,לפיצויים

  .הוגן
  

היא , כמו כן. דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים מהותיים, IFRS -עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה
גילוי  ניתן 3בביאור . הקבוצהאית של מחייבת את הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום מדיניותה החשבונ

התוצאות בפועל עשויות . לתחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים
  .להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת החברה

  .חודשים 12הינה  הקבוצהתקופת המחזור התפעולי של . 3
  

לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של  על הרווח הכוללת ההוצאות שהוכרו בדוח א החברה מנתחת .4
  .ההוצאות

  
  דוחות כספיים מאוחדים  . ב

  
כל חברות הבת של ). חברות בנות(הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן 

להתוות את , במישרין או בעקיפין, אשר לחברה יש את היכולתשליטה מתקיימת כ. החברה הינן בבעלות מלאה
ועד , איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה. המדיניות הכספית והתפעולית של החברה הנשלטת

  .למועד בו הופסקה השליטה
לו במלואם בדוחות יתרות ועסקאות הדדיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה וחברות מאוחדות בוט

  . הכספיים המאוחדים
  

  תרגום יתרות ועסקאות במטבע חוץ  .ג
  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה. 1

  
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה 

שהוא מטבע הפעילות של כל , ים מוצגים בדולרהדוחות הכספיים המאוחד ).מטבע הפעילות - להלן (פועלת אותה ישות 
  .חברות הקבוצה ומטבע ההצגה של החברה

מול השקל הישראלי  )הדולר  - ןלהל( ב"נויים שחלו בתקופות המדווחות בשער החליפין של הדולר של ארהלהלן השי
  :ושערי החליפין היציגים

  
השינוי שיעור  

פיןחליה שערב  
 של הדולר

 % 
  לשנה שהסתיימה:

2009בדצמבר  31ביום   )0.71(  
2008בדצמבר  31ביום   )1.14(  
2007בדצמבר  31ביום   )8.97(  
2006בדצמבר  31ביום   )8.21(  

  
פיןחליה שער   

 של הדולר
  ליום:

2009בדצמבר  31  3.775 
2008בדצמבר  31  3.802 
2007בדצמבר  31  3.846 
2006בדצמבר  31  4.225 
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   2009 בדצמבר 31ים המאוחדים ליום דוחות הכספיבאורים ל
  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 
  
  )המשך(תרגום יתרות ועסקאות במטבע חוץ   .ג
  

  עסקאות ויתרות . 2
  

נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין ) מטבע חוץ -להלן (עסקאות במטבע השונה ממטבע הפעילות 
יבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין ביום נכסים והתחי. במועד העסקה

נכסים והתחייבויות לא כספיים . מימון )הוצאות(הכנסות בסעיף , על הרווח הכוללהפרשי שער נזקפים לדוח . המאזן
  . מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד העסקה

  
  
  רכוש קבוע  .ד
  

בניכוי הפסדים מירידת ובניכוי פחת שנצבר , וש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירותפריטי הרכ
  . ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת

  :כדלקמן, הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס
  

   %  
     

  10-20   ציוד מעבדה
  33   מחשבים

  6-16   ריהוט וציוד משרדי
  

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של 
  . לפי הקצר שבהם, השיפורים

  
ערך השייר ואורך החיים השימושיים של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן 

  . ולהבא-אי באופן של מכאןחשבונ
  

נכס נגרע . הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע
רווח או הפסד מגריעת הנכס . מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש בנכס

רווחים "במסגרת  נכלל בתקופה בה נגרע הנכס) יעה והעלות המופחתת בספריםהמחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגר(
  .על הרווח הכולל בדוחות מאוחדים" נטו -אחרים ) הפסדים(

  
במידה שערכו בספרים של הנכס גדול מאומדן , ירידת בערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית

  ).להלן' זראה סעיף (ההשבה הסכום בר 
  

  פיננסים נכסים  .ה
  

  סיווג) 1
  

הלוואות , בשווי הוגן דרך רווח או הפסדפיננסיים נכסים : מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריות הבאות הקבוצה
נרכשו  הלשמנקבע בהתאם למטרה שהסיווג . והשקעות המוחזקות לפדיון זמינים למכירהפיננסיים נכסים , וחייבים

  .לראשונה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם ת החברההנהל. הנכסים הפיננסיים
  

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  ) א
  

נכסים פיננסיים המוחזקים למטרות מסחר ונכסים פיננסיים המיועדים : קטגוריה זאת כוללת שתי קטגוריות משנה
או אם , זו אם נרכש בעיקר לצורך מכירתו בטווח הקצר נכס פיננסי מסווג לקטגוריה .בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

אלא אם הם , נגזרים מסווגים אף הם כמוחזקים למסחרמכשירים פיננסיים . הוא מיועד לקטגוריה על ידי ההנהלה
או צפויים , אם הם מוחזקים למטרות מסחר, נכסים בקטגוריה זו מסווגים כנכסים שוטפים. גידורלצורכי  יועדיםמ

   .משים בטווח של שנה מתאריך הדוח על המצב הכספילהיות ממו
  
  וחייביםהלוואות   ) ב
  

אינם ואשר  ,תשלומים קבועים או ניתנים לקביעהעם  ,שאינם נגזרים נכסים פיננסייםהינם וחייבים הלוואות 
תאריך חודשים לאחר  12- פרט לחלויות לתקופה של יותר מ, רכוש שוטףכנכללים  הנכסים אל. בשוק פעיל מצוטטים

ההלוואות והחייבים של הקבוצה כלולים . חלויות אלו מסווגות כנכסים שאינם שוטפים. הדוח על המצב הכספי
דוח על המצב המופיעים ב "פיקדונות מוגבלים"וכן " מזומנים ושווי מזומנים", "חייבים ויתרות חובה: "בסעיפים
  ).להלן' גם סעיף טראה ( הכספי
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 
  
  )המשך( פיננסים נכסים  .ה
  

  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  ) ג
  

או שאינם מסווגים באחת , קטגוריה זואשר יועדו ל, נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם מכשירים שאינם נגזרים
מתכוונת לממש את  ההנהלהאלא אם , שוטפיםשאינם ללים במסגרת הנכסים הם נכ. הקטגוריות האחרותמ

  .הדוח על המצב הכספיחודשים מתאריך  12ההשקעה בהם בתוך 
  
  השקעות המוחזקות לפדיון  ) ד
  

עם תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה ותנאי , השקעות המוחזקות לפדיון הינן נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
מוכרת חלק שאינו בלתי  הקבוצהאם . כוונה בפועל ויכולת להחזיקם עד לפדיון חברהאשר להנהלת ה ,פדיון קבועים

. ומסווגת כזמינה למכירה" מוכתמת"כל קטגוריית הנכסים , מהותי מתוך הנכסים הפיננסיים המוחזקים לפדיון
  .לא החזיקה בהשקעות המסווגות לקטגוריה זו במהלך התקופות המדווחות הקבוצה

  
  הכרה ומדידה )2
  

שהינו המועד בו , במועד סליקת העסקה חברות בקבוצההרכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי 
עבור כל , ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה. הקבוצההנכס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי 

נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או . ן דרך רווח או הפסדהנכסים הפיננסיים שאינם מוצגים בשווי הוג
נכסים פיננסיים נגרעים . הכולל) ההפסד(על הרווח העסקה נזקפות לדוח  והוצאותהוגן הפסד מוכרים לראשונה בשווי 

ם והתשואות העבירה את כל הסיכוני והקבוצה, כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או הועברו
נכסים פיננסיים זמינים למכירה ונכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוצגים . בגין הבעלות על נכסים אלה
על בסיס , הלוואות וחייבים וכן השקעות המוחזקות לפדיון מוצגים לפי עלות מופחתת. בתקופות עוקבות בשווי הוגן
  .שיטת הריבית האפקטיבית

על הנובעים משינויים בשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצגים בדוח , יםרווחים או הפסד
  . בתקופה בה נבעו" נטו - אחרים ) הפסדים(רווחים "במסגרת  הרווח הכולל

  
  .4באור  ראה ן של המכשירים הפיננסים של החברהבאשר לאופן מדידת השווי ההוג

  
  יםקיזוז מכשירים פיננסי) 3
  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על המצב הכספי כאשר קיימת זכות 
וכן קיימת כוונה לסלק את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות , משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו

  .זמנית-ת בוהפיננסיות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבו
  
  ירידת ערך נכסים פיננסיים) 4
  

  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
  

ה אובייקטיבית לירידת ערך של נכס פיננסי או של יבוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם קיימת ראי הקבוצה
ם והפסדים מירידת ערך מתהווים ערכו של נכס פיננסי או ערכה של קבוצת נכסים פיננסיים נפג.  קבוצת נכסים פיננסיים

רק אם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחשו לאחר ההכרה לראשונה בנכס 
יש השפעה על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של ) או לאירועי ההפסד(ולאירוע ההפסד האמור ") אירוע הפסד("

  .סים הפיננסיים שניתן לאמוד אותה באופן מהימןהנכס הפיננסי או של קבוצת הנכ
  
  נכסים בלתי מוחשיים  .ו

  
  מחקר ופיתוח

 עלויות המתהוות בגין פרויקטים של פיתוח מוכרות כנכסים בלתי. הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה
  :מוחשיים כאשר מתקיימים התנאים הבאים

  
  ;כך שהוא יהיה זמין לשימוש, מוחשיקיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי   -
  ;בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו  -
  ;ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו  -
  ;ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות  -
  -ו;בלתי מוחשי או למכירתוזמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס ה -אחריםכספיים ו, טכניים -משאבים מתאימים  -
  .ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו  -
  

לא היוונה במהלך  הקבוצה. אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותןשאינן עומדות בתנאים , הוצאות אחרות בגין פיתוח
  .עלויות פיתוח לנכסים בלתי מוחשייםתקופת הדוח 
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  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  -2באור 
  

  )המשך( נכסים בלתי מוחשיים  .ו
  

  .החברה הכירה בנכס בלתי מוחשי בגין עלויות מחקר ופיתוח אשר נרכש מצדדים שלישיים על פי שוויו ההוגן
 -  IAS 36בהתאם להוראות , נבחנים מדי שנה לירידת ערךאלא , אינם מופחתים באופן שיטתיי פיתוח שנרכשו נכס

  .)להלן' זראה " (ירידת ערך נכסים"
  .הוקטנו מההוצאה הרלבנטית, מענקי הממשלה בגין פיתוח פרויקטים מאושרים

  
  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .ז

  
המצביעים על כך שערכם בספרים , במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, נבחנת פחת-ירידה בערכם של נכסים ברי

סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו של נכס בספרים על הסכום בר . לא יהיה בר השבה
לבין שווי השימוש , ירהבניכוי עלויות מכ, סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס. השבה שלו

בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים , מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות ביותר, לצורך בחינת ירידת ערך. שלו
נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת , אשר חלה ירידה בערכם, כספיים-נכסים לא). יחידות מניבות מזומנים(

  . יך מאזןהערך שהוכרה בגינם בכל תאר
  .לעיל' ראה ו, באשר לבחינת ירידת ערך של נכסי פיתוח שנרכשו

  
  יםימענקים ממשלת   .ח

  
וכי החברה תציית לכל התנאים , כאשר קיים ביטחון סביר כי המענק יתקבל, מענקים ממשלתיים מוכרים בשווים ההוגן

  .הנלווים אליו
  

על פני התקופה הנדרשת כדי  הכולל) ההפסד(על הרווח דוח כרים בונדחים ומ ,יותומענקים ממשלתיים המתייחסים לעל
  .להקביל ביניהם לבין העלויות שהם אמורים לתת בגינן פיצוי

  
  מזומנים ושווי מזומנים  .ט

  
קצר  זמןהשקעות אחרות ל, בתאגידים בנקאיים לזמן קצרפיקדונות , מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה

  .חודשים 3פת ההפקדה שלהן לא עולה על ותקו, שנזילותן גבוהה
  
  הון המניות  .י

  
להנפקת מניות או אופציות  יןישרבמעלויות תוספתיות המיוחסות  .מניות מסווגות כהוןשל החברה מניות רגילות 

  .ההנפקהתקבולי מ ,נטו ממס, ניכויחדשות מוצגות בהון כ
  
 פקים ס  .יא

  
לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים במהלך העסקים  הקבוצהיתרות הספקים כוללות התחייבויות של 

אחרת הן , יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות. הרגיל
  .שוטפות-מוצגות כהתחייבויות לא

  
  .ל בסיס שיטת הריבית האפקטיביתע, ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת, יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן

  
  מסים על ההכנסה  .יב

  
  . ומסים נדחים כוללים מסים שוטפים על הרווח הכוללמסים על ההכנסה בדוח 

  
  מסים שוטפים .1
  

, החבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה
  .וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות, יהדוח על המצב הכספעד לתאריך 

  
  מסים נדחים .2
  

לבין הסכומים המובאים בחשבון  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 
  .לצורכי מס

  
, הכולל) ההפסד(על הרווח קפו לדוח יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים אלה ייז

על סכום המסים הנדחים בדוח . בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן
  .הדוח בתקופתל "מבטא את השינויים ביתרות הנ הכולל) ההפסד(הרווח 
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  )המשך( מסים נדחים .2
  

כל עוד , בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש השקעות בחברות מוחזקות
מסים נדחים בגין  לא הובאו בחשבון, כמו כן. מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין

או בשל , מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים
  .מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת

  
ז נכסי מסים שוטפים כנגד לקז, כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה, נכסי והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים

 המוטלים על ידי אותה רשות מס, מסים על ההכנסהוכאשר המסים הנדחים מתייחסים ל, התחייבויות מסים שוטפות
  .הקבוצהלא נרשמו מיסים נדחים כנכס בספרי , בהעדר צפי באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתיד. על אותה ישות

  
  הטבות עובד  .גי

  
  לאחר העסקה  הטבות  .1

  
המועברים לחברות ביטוח או , התוכניות ממומנות בדרך כלל באמצעות תשלומים. החברה מפעילה מספר תוכניות פנסיה
ה מוגדרת מאחר שהחברה מבצעת הפקדות פקדתוכניות אלו מהוות תוכניות לה. לקרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות
במצב שבו , לבצע הפקדות נוספות, ת או משתמעתמשפטי, לחברה אין כל מחויבות. קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה

לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות 
  . קודמות

  
 פרישה פיצויי בתשלום החברה חייבת, החברה של לנוהג ובהתאם בישראל העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם
 כתוכנית מטופלת פרישה פיצויי לתשלום החברה התחייבות. בנסיבות מסוימות מעבודתם יפרשוש או רושיפוט לעובדים
   .ולגבי חלק מהעובדים מטופלת כתוכנית להפקדה מוגדרת מוגדרת להטבה

  
 שיקבל ההטבות סכומי, בהתאם להתחייבות החברה לעובדים שלגביהם קיימת תוכנית המהווה תוכנית להטבה מוגדרת

  .משכורתו האחרונהו ותקהו שנות מספרמתבססות על , פרישה בעתהזכאי לפיצויים  עובדה
התחייבות החברה לגבי יתר העובדים שהינם במסגרת תוכנית להפקדה מוגדרת הינה לבצע הפקדות קבועות לישות 

ו לא יהיה די במצב שב, כאשר לחברה אין כל מחויבות משפטית או משתמעת לבצע הפקדות נוספות, נפרדת ובלתי תלויה
   .בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות

  
 לתאריך מוגדרת להטבה ההתחייבות של הנוכחי הערך נהיה בדוח על המצב הכספי גתהמוצ פרישה לפיצויי ההתחייבות

 בלתי אקטואר ידי על, שנתי בסיס על נמדדת מוגדרת להטבה ותההתחייב. התכנית נכסי של ההוגן השווי בניכוי, המאזן
  .Projected Unit Credit method -ה שיטת בסיס על, תלוי

  
 שיעור בחשבון שנלקח לאחר( הצפויים העתידיים המזומנים תזרימי היוון באמצעות נקבע ההתחייבות של הנוכחי הערך
 ואשר, ההטבות ישולמו שבו במטבע הנקובות, ממשלתיות חוב גרותא של הריבית שיעורי בסיס על, )שכר עליית של צפוי

  . הפרישה לפיצויי המתייחסות ההתחייבויות לתקופת קרובה לפירעון עד תקופתן
שיעור ההיוון שבו יעשה שימוש לחישובי המחויבות האקטוארית ) IAS 19 -להלן " (הטבות עובד" - IAS 19 -בהתאם ל

כי , IAS 19מציין , עם זאת. וק בתאריך המאזן על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוההיקבע על ידי שימוש בתשואות ש
יש להשתמש בתשואות השוק , באגרות חוב כאלה) Deep market(במדינות בהן אין שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה 

  .בתאריך המאזן על אגרות חוב ממשלתיות
  

זרימי המזומנים העתידיים הצפויים לשם חישובי המחויבות שיעור הריבית ששימש את החברה להיוון ת, כאמור
זאת מכיוון שלדעת , האקטוארית נקבע בהתבסס על שיעורי הריבית של אגרות חוב ממשלתיות שקליות בדירוג גבוה

  .הנהלת החברה אין בישראל שוק בו מתקיימת סחירות גבוהה באגרות חוב קונצרניות
 לאגרות גבוהה סחירות מתקיימת בו שוק קיים בישראל האם לבחינה נוגעתה הסוגיה, החברה הנהלת ידיעת למיטב
. ישראל בנק של בסיוע ערך ניירות רשותת ובחשבונאו לתקינה הישראלי המוסד של בבחינה המצוי ,קונצרניות חוב

שויה תהיה ע, כדלעיל החברה מעמדת שונה שהינה האמורים הגופים ידי על החלטה זה בנושא בעתיד שתתקבל במידה
   .דוחות כספיים אלה מסגרתהחברה להידרש לתקן את התוצאות המדווחות על ידיה בנושא זה ב
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  )המשך(קרי המדיניות החשבונאית יע -2באור 
  

 )המשך(מעביד  -התחייבות בשל  סיום יחסי עובד   .גי
 
  )המשך( התחייבות לאחר העסקה   .1

  
 מהשוני וכתוצאה אקטואריות בהערכות משינויים כתוצאה בעונ אשר ,אקטואריים הפסדים או רווחים זוקפת החברה

  . בעונ בה בתקופה ,הכולל) ההפסד(על הרווח דוח ל ,בפועל התוצאות לבין בעבר שהונחו הנחות בין
  

  .     היעודות לפיצויים נמדדות לפי שוויין ההוגן
 - יחסי עובד סיום ועל כן קוזזו מיתרת ההתחייבות בגין , IAS 19 -כהגדרתה ב" נכסי תכנית"מהוות  היעודות האמורות

  . מעביד לצרכי ההצגה המאזנית
  

פנסיה  לתשלום התחייבותה כנגד פיצוייםפנסיה ו בקופות הפקדות ומבצעת ביטוח פוליסות רוכשת החברה, כאמור לעיל
 ההפקדות. נוסף בתשלום מחויבת איננה היא, ההפקדות ביצוע עם. וגדרתתכנית להפקדה מ המהווה פרישה פיצוייו

 הוצאות החזר שניתן במידה, כנכס מוכרות מראש הפקדות. מבוצעות הן כאשר עובד הטבות בגין כהוצאות מוכרות
  .העתידיים בתשלומים הפחתה ניתנת או במזומן

  
  והבראה חופשה דמי  . 2

  
 על מתבססת הזכאות. שנתי בסיס על מחושבים שניהם כאשר, הבראה ודמי ופשהח לימי עובד כל זכאי, החוק במסגרת

 עבור שנצברה ההטבה על בהתבסס, והבראה חופשה דמי בגין והוצאה התחייבות זוקפת החברה. ההעסקה תקופת משך
  .עובד כל

  
  מניות תשלום  מבוסס   .די

  
תני שירותים אחרים המעניקים שירותים הדומים החברה מפעילה מספר תוכניות לתשלום מבוסס מניות לעובדים ולנו

בהתאם  ,מעניקה לעובדים מעת לעת חברהה, במסגרת זאת. המסולק במכשירים הוניים של החברה, לשרותי עובדים
שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת . לרכישת מניות החברה אופציות, לשיקול דעתה

פני -המוכר כהוצאה על, הסכום הכולל. ובמקביל נזקף להון הכולל) ההפסד(על הרווח בדוח  האופציות מוכר כהוצאה
נקבע בהתייחס לשוויין , )התקופה בה כל תנאי ההבשלה שהוגדרו צפויים להתמלא(תקופת ההבשלה של האופציות 
 non-market(שוק  למעט השפעת תנאי הבשלה כלשהם שאינם תנאי, במועד ההענקה, ההוגן של האופציות שהוענקו

vesting conditions( . תנאי הבשלה שאינם תנאי שוק נכללים בין ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות
  .הצפויות להבשיל

  
בהתבסס על תנאי ההבשלה , מעדכנת החברה את אומדניה בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל, בכל תאריך מאזן
 ,הכולל) ההפסד(על הרווח וח בד, אם קיים, השינוי בהשוואה לאומדנים המקוריים ומכירה בהשפעת, שאינם תנאי שוק

  . ובהתאמה מקבילה בהון
  

נזקפת להון , בניכוי עלויות עסקה המיוחסות במישרין, המתקבלת בעת מימוש האופציות למניות, תוספת המימוש
  .כאשר האופציות ממומשות, ולפרמיה על המניות) ערך נקוב(המניות 

  
אינם מטופלים , 2007בינואר  1 -או שהבשילו עד ליום ה 2002בנובמבר  7 -לומים מבוססי מניות שהוענקו לפני התש

  .IFRS1 -כמתאפשר תחת ההקלה ב, IFRS2 -באופן רטרואקטיבי בהתאם  ל
  

הקבוצה של אשר הוענקה לנותן שירותים , עם חלופת סילוקתשלום מבוסס מניות בגין זכויות לעליית ערך מניות עסקת 
 30יום ב. ההתחייבותהחברה את שוויה של העריכה מידי מועד דיווח  .טופלה בעבר כהענקה המסולקת במזומן

וזאת לאחר בחינת IFRS 2  -בהתאם לשונה סיווג העסקה לעסקה המסולקת במכשירים הוניים , 2009בספטמבר 
לחברה אין מחויבות לסלק את . )'ד1באור  ראה(בהמשך למצבה הכספי של החברה , אופן הסילוקהנהלת החברה את 

  .סקה במזומןהע
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  )המשך(קרי המדיניות החשבונאית יע -2באור 

  
  ות הכרה בהכנס  .טו

  
וי שההטבות הכלכליות צפ, כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן הכולל) ההפסד(על הרווח הכנסות מוכרות בדוח 

ההכנסות . וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן לקבוצההקשורות לעסקה יזרמו 
  . נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה

  :הנדרשות להתקיים על מנת להכיר בהכנסה הקבוצהלהלן הוראות ספציפיות בדבר הכרה בהכנסות של 
  

הוכרו בקו , לאורך תקופת השימוש הקבוצהאשר כללו המשך מעורבות של , הכנסות מהעברת זכויות שימוש בפיתוח   .1
  .ישר לאורך התקופה הצפויה של ההסכם

   
  :על ידי החברה הוכרו כדלקמן לפרסידיו ומתן שירותי המשך DOS -הכנסות ממכירת זכויות פיתוח ה  . 2
     

  .הוכר לאורך תקופת השירות הקבוצההעבודה שסיפקו עובדי  השווי ההוגן של שירותי . א  
  

  הכנסות ממכירת זכות   כהעסקה ההפרש בין תמורת המכירה לשווי ההוגן של שירותי העבודה הוכר במועד   . ב      
  .DOS -הפיתוח ב       

  
  .הכנסות ריבית נזקפות על בסיס תקופתי בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית –הכנסות ריבית   .3

  
  למניה) הפסד(רווח   .זט

  
     המשוקלל רווח הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה בממוצעה  .  1

 .של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה
  

 גם ,הבסיסי וב הרווח לחישלממוצע המניות הרגילות ששימש  מתווסף, וב הרווח או ההפסד המדולל למניהבחיש .2
המניות  .יומרו למניות הממוצע המשוקלל של מספר המניות שיונפקו בהנחה שכל המניות הפוטנציאליות המדללות 

מקטינה את הרווח או מגדילה את ההפסד ( הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור רק כאשר השפעתן הינה מדללת
  .)למניה

  
  חכירות.   יז
  

תם שיעור מהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות נשמרים בידי המחכיר מסווגים כחוזי הסכמי חכירה שבמסגר  
במסגרת חכירה תפעולית נזקפים לדוח רווח והפסד על בסיס שיטת הקו הישר על  תשלומים המבוצעים. חכירה תפעולית

  . פני תקופת החכירה
  
  למכירה יםהמוחזק) או קבוצות מימוש(שוטפים  נכסים לא.   יח
  

ת להשיב את ועומד חברות הקבוצהכנכסים המוחזקים למכירה כאשר  יםמסווג) או קבוצות מימוש(שוטפים -נכסים לא  
 highly(" הגבוה רמהב צפויההמכירה עסקת הערכה היא כי הו, עסקת מכירהביצוע ערכם בספרים בעיקר באמצעות 

probable(". נכסים לא . עלויות מכירה בניכויההוגן  שווייםלבין בספרים ערכם נמוך מבין נמדדים על פי הכסים אלו נ
המסווגים כמוחזקים למכירה מוצגים בנפרד מנכסים אחרים בדוחות על המצב ) או נכסי קבוצות מימוש(שוטפים 
בדוחות על  ההתחייבויות של קבוצות מימוש המסווגות כמוחזקות למכירה מוצגות בנפרד מהתחייבויות אחרות. הכספי

  .המצב הכספי
  
  תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות, תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים  .יט

  
  :תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה לא בחרה באימוצם המוקדם, תקנים להלן

  
 בתוקף( )IAS 27R-להלן" (ונפרדים מאוחדים כספיים דוחות" -) מתוקן( 27 מספר בינלאומי חשבונאות תקן  )א

דורש להציג במסגרת ההון את השפעתן  IAS 27R  ).או לאחריו 2009 ביולי 1לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
עסקות אלו לא , של כל העסקות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה שאינן גורמות לשינוי בשליטה ובהתאם

בטיפול החשבונאי בעת איבוד השליטה בישות דן גם  IAS 27R.  יביאו עוד ליצירת מוניטין או רווח והפסד
נמדדות מחדש לפי שוויין , שוויין של כל זכויות הבעלות הנותרות בישות עם אובדן השליטה בה.  המוחזקת

באופן  IAS 27Rהקבוצה תיישם את /החברה. הפסדאו רווח בוהרווח או ההפסד המתקבל מוכר , ההוגן
 1החל מיום שיחולו קות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה לגבי כל העס") מכאן ואילך("פרוספקטיבי 

  .ואילך 2010בינואר 
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  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 
  

  )המשך(תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות , תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים  .טי
  

לתקופות שנתיות  בתוקף() IFRS 3R-להלן( "עסקים צירופי" -) מתוקן( 3 מספר בינלאומי כספי ווחדי תקן  )ב
התקן המתוקן ממשיך לעשות שימוש בשיטת הרכישה לטיפול  ).או לאחריו 2009 ביולי 1המתחילות ביום 
סק בהתאם יש להכיר בכל התשלומים לרכישת ע, לדוגמא. אך עם כמה שינויים מהותיים, בצירופי עסקים

כאשר תשלומים מותנים יסווגו כהתחייבויות שתמדדנה מחדש לאחר מכן דרך , לשוויים ההוגן במועד הרכישה
למדוד את הזכויות שאינן מקנות , לגבי כל רכישה ורכישה בנפרד, קיימת אפשרות בחירה. הפסדאו רווח 

ל הזכויות שאינן מקנות שליטה ההוגן או בהתאם לחלקן היחסי ש ןאו בהתאם לשוויי, שליטה בעסק הנרכש
 החברה. ת המתייחסות לעסקת הרכישההפסד את כל העלויואו ווח ריש לזקוף ל. בנכסים נטו של העסק הנרכש

 2010בינואר  1מיום  שיחולולגבי כל צירופי העסקים ") מכאן ואילך("באופן פרוספקטיבי  IFRS 3Rתיישם את 
  . ואילך

מהווה ו 2009פורסם בנובמבר  IFRS 9 .(IFRS 9 - להלן " (כשירים פיננסייםמ" - 9תקן דיווח כספי בינלאומי   )ג
מכשירים " - 39תקן חשבונאות בינלאומי  השלמה של החלק הראשון בפרויקט הכולל שלושה חלקים להחלפת

מחליף את החלקים מתוך , החלק הראשון שפורסם .בתקן חדש) IAS 39 -להלן " (הכרה ומדידה: פיננסיים
IAS 39 ,הוראות  יעיקרתמצית להלן . שר עוסקים בסיווג ומדידה של נכסים פיננסייםאIFRS 9: 

נכסים פיננסיים הנמדדים לאחר ההכרה : הקטגוריות הבאות נכסים פיננסיים מסווגים על פי אחת משתי -
ההחלטה לאיזו . לראשונה בשווי הוגן ונכסים פיננסיים הנמדדים לאחר ההכרה לראשונה בעלות מופחתת

מבוסס על האופן שבו הישות מנהלת הסיווג  .יש לסווג נכס פיננסי מבוצעת ביום ההכרה לראשונה וריהקטג
 . החוזיים של המכשיר והמאפיינים של תזרימי המזומנים )המודל העסקי שלה(את מכשיריה הפיננסיים 

האמורות לעיל  יסווג במלואו לאחת משתי הקטגוריות, מכשיר מורכב שבו החוזה המארח הינו נכס פיננסי -
 .ללא הפרדת הנגזר מהחוזה המארח

) א: (שני התנאים הבאים מתקיימים לראשונה בעלות מופחתת רק אם בו מדד לאחר ההכרהייפיננסי  נכס -
על מנת לגבות תזרימי מזומנים  יםהינה להחזיק בנכסשמטרתו מודל עסקי של הישות הוא מוחזק במסגרת 

 - כלומר (מייצגים רק תשלומי קרן וריבית הנובעים מהמכשיר חוזיים תזרימי המזומנים ה) ב(כן ו ,חוזיים
 ). למכשיר יש רק מאפייני הלוואה בסיסיים

 .בשווי הוגן דרך רווח או הפסד יימדדו ,שאינם עומדים בתנאים דלעילמכשירי חוב נכסים פיננסיים שהינם  -

 :כדלקמן, בשווי הוגן יימדדו מכשירים הונייםנכסים פיננסיים שהינם  -

i. מכשירים הוניים המוחזקים למסחר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד . 

ii. ואינה יכולה לחזור ( ההכרה לראשונהישות יכולה לבחור במועד , לגבי שאר המכשירים ההוניים
במקרה של בחירה . רווח כולל אחרששינויים עוקבים בשוויים ההוגן יוכרו ב, )בה מבחירה זו

גם הפסד או  רווחיועברו ללא , הוגןהווי המצטברים משינויים בש )הפסדים(רווחים ה, כאמור
ל תבוצע "הבחירה הנ .רווח או הפסדביוכרו  מהמכשיר דיבידנדים, מאידך. בעת מימוש המכשיר
ימדדו בשווי הוגן , מכשירים הוניים שלגביהם לא בוצעה הבחירה כאמור .לגבי כל מכשיר בנפרד

  .דרך רווח או הפסד

 IFRS 9  בוחנת  החברה בשלב זה .אימוץ מוקדם אפשרי. ואילך 2013בינואר  1בשנים אשר תחילתן מיום יחול
 .השפעתו על החברה ועיתוי אימוצו על ידי החברה, את הוראות התקן

התיקון ). IAS 7 -התיקון ל - להלן " (דוחות תזרים מזומנים" - 7תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )ד
התיקון . 2009שפורסם באפריל  IASB-של ה )improvements(קט השיפורים השנתי האמור מהווה חלק מפרוי

תהיינה כשירות לסיווגן בדוח תזרים , קובע שרק יציאות בעקבותיהן מוכר נכס בדוח על המצב הכספי IAS 7 -ל
 חל באופן רטרואקטיבי IAS 7 -התיקון ל. המזומנים במסגרת תזרימי מזומנים המשמשים לפעילות השקעה

הקבוצה . יישום מוקדם אפשרי. או לאחר מכן 2010בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום ) למפרע(
והיא אינה צופה כי ליישומו תהיה השפעה מהותית על  2010בינואר  1תיישם את התיקון האמור החל ביום 

 .דוחותיה הכספיים
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 
  

  )המשך(תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות , תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים  .טי
  

ן התיקו). IAS 38 -ל ןהתיקו -להלן " (מוחשיים-נכסים בלתי" -  38לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  ןתיקו  )ה
 ןהתיקו. 2009שפורסם באפריל  IASB-של ה )improvements(חלק מפרויקט השיפורים השנתי  ההאמור מהוו

" צירופי עסקים" -) מתוקן( 3את הדרישות בתקן דיווח כספי בינלאומי מספר  ,בין היתר, בהירמ IAS 38 -ל
התיקון . לגבי הטיפול החשבונאי בנכסים בלתי מוחשיים הנרכשים במסגרת צירוף עסקים) IFRS 3R -להלן (

. אורך חיים כלכלי זהה אחד מהםלכל שבמידה , מוחשיים כנכס יחיד-פר נכסים בלתימתיר קיבוץ של מס
או  2010בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום )  אילךמכאן ו(חל באופן פרוספקטיבי  IAS 38 -ל ןהתיקו

 IAS - ל ןתיישם גם את התיקו, בתקופה מוקדמת IFRS 3Rישות המיישמת . יישום מוקדם אפשרי. לאחר מכן
בשלב זה לא ניתן . 2010בינואר  1החל ביום  IAS 38-תיישם את התיקון להקבוצה  .תקופה מוקדמתאותה ב 38

  .הקבוצהשתהיה לתיקון האמור על דוחותיה הכספיים של , אם בכלל, להעריך את ההשפעה

 ןהתיקו). IAS 38 -ל ןהתיקו –להלן " (מוחשיים-נכסים בלתי" -  38תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי מספר   )ו
 ןהתיקו. 2009שפורסם באפריל  IASB-של ה )improvements(חלק מפרויקט השיפורים השנתי  ההאמור מהוו

מוחשיים הנרכשים -ערכה  למדידת שווים ההוגן של נכסים בלתיהאת טכניקות ה ,בין היתר, בהירמ IAS 38 -ל
חל באופן פרוספקטיבי  IAS 38 -ל ןתיקוה. לא קיים שוק פעיל לנכסים אלו כאשר, במסגרת צירוף עסקים

הקבוצה  .יישום מוקדם אפשרי. או לאחר מכן 2010בינואר  1לתקופות שנתיות המתחילות ביום )  מכאן ולהבא(
, אם בכלל, בשלב זה לא ניתן להעריך את ההשפעה. 2010בינואר  1החל ביום  IAS 38-תיישם את התיקון ל

  .הקבוצהספיים של שתהיה לתיקון האמור על דוחותיה הכ

  
  אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים -3באור 

               
לרבות ציפיות ביחס לאירועים , ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, אומדנים נבחנים באופן מתמיד

  .לאור הנסיבות הקיימות, שנחשבות לסבירות, עתידיים
  

נדיר שהאומדנים החשבונאיים המתקבלים יהיו זהים , מעצם טבעם. תידאומדנים והנחות בנוגע לעמגבשת  הקבוצה
שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם , האומדנים וההנחות. לתוצאות המתייחסות בפועל

  :מפורטים להלן, בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה
  

לצורך הערכת  -) 'די2ראה באור (בויות בגין זכויות לעליית ערך מניות מניות לרבות התחייתשלומים מבוססי   .א
פרמטרים שונים , בין היתר, השווי ההוגן ואופן ההכרה בתשלום מבוסס מניות נדרשת הנהלת החברה לאמוד

התוצאות . הנכללים בחישוב השווי ההוגן של האופציה וכן את תוצאות החברה וכמות האופציות אשר יבשילו
  .עשויים להיות שונים מהותית מההערכות הנוכחיות, והאומדנים שיבוצעו בעתיד ,בפועל

             
לצורך בחינת ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים של מחקר ופיתוח נדרשת הנהלת  - נכסים בלתי מוחשיים  .ב

מסחרית של  הישימות הטכנית, את התוצאות הצפויות של ניסויים שהחברה עורכת, בין היתר, החברה לאמוד
עשויים להיות שונים , התוצאות בפועל והאומדנים שיבוצעו בעתיד. הפיתוח וההטבות הכלליות הנגזרות

  .מהותית מההערכה הנוכחית
  

ת הנהלת נדרש ,ובהתאם ב"בישראל ובארה נישומה לצורכי מס  הקבוצה -מסים על ההכנסה ומסים נדחים   .ג
 בקבוצה. קבוע את ההפרשה הכוללת בגין מסים על הכנסהעל מנת ל ,שיקול דעת משמעותי להפעיל החברה
. אינה ודאית במהלך העסקים הרגיל םאשר קביעת חבות המס הסופית בגינ ,יםרבוחישובים ת ועסק קיימים

 על ההפרשות למסים על יםההפרש וישפיע, כאשר חבות המס הסופית שונה מחבות המס שנרשמה בספרים
  .נקבעה השומה הסופית כאמור על ידי רשויות המסהכנסה ולמסים נדחים בתקופה שבה 

  
מיליוני  161 - כלחברה (מיליוני דולר  175 -לקבוצה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות בסך של כ

שיקול דעת של . אשר בגינם לא נזקפו מסים נדחים מאחר שאין וודאות לניצולם בטווח הנראה לעין )דולר
, בהתבסס על העיתוי, אם בכלל, את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בוההנהלה נדרש על מנת לקבוע 

  .'ג22למידע נוסף ראה באור . ואסטרטגיית תכנון המסההכנסה החייבת במס הצפויה ומקורה סכום 
  
  
  
  
  
  
  
  



   מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

 19

   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  : פיננסייםמכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 4ביאור 
  
  ניהול סיכונים פיננסיים  .א  
  

  גורמי סיכון פיננסיים  )1        
  

סיכון שווי הוגן בגין , לרבות סיכוני מטבע(סיכוני שוק : חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים הקבוצהפעילויות 
תוכניתה  .י וסיכוני נזילותסיכוני אשרא, )בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר תזרימי מזומנים סיכון, תשיעור ריבי

לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים ובניסיון  הקבוצההכוללת של 
  .הקבוצהביצועיה הכספיים של  למזער השפעות שליליות אפשריות על

  
מחלקת . ועצת המנהליםידי מ-בהתאם למדיניות המאושרת על הקבוצההנהלת ידי -ניהול הסיכונים מתבצע על

מועצת המנהלים מספקת עקרונות כתובים . ת הסיכונים הכספייםמעריכה ומגדרת א, מזהה הקבוצההכספים של 
כגון סיכונים בגין שערי , כמו גם מדיניות כתובה המטפלת בתחומים ממוקדים יותר, לניהולם הכולל של הסיכונים

  .יםסיכוני שיעור ריבית והשקעת עודפי כספ, חליפין
  
  :סיכוני שוק  )א

  
  סיכוני שער חליפין 

  
בעיקר , היא בינלאומית והיא חשופה לסיכוני שער חליפין הנובעים מחשיפות למטבעות שוניםהקבוצה פעילות 

נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע וסיכון שער חליפין נובע מעסקות מסחריות עתידיות  .לשקל הישראלי
  . חוץ

  
יניות המחייבת את חברות הקבוצה לנהל את סיכון שער החליפין כנגד מטבע הפעילות חברה קבעה מדההנהלת 
במטרה לנהל את סיכון שער החליפין . חברות הקבוצה נדרשות להגן על כל חשיפתן לסיכון שער חליפין. שלהן

ח בפיקדונות קצרי טווהקבוצה ת משתמש, נכסים והתחייבויות שהוכרוו, בגין עסקות מסחריות עתידיות
סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים והתחייבויות . הנקובים במטבע חוץ

  . נמדדים ונקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של הישותהמוכרים בדוחות הכספיים 
  

יים מתזרימי המזומנים הצפו 100%-ל 75%היא לגדר בין  נים של מחלקת הכספים בחברהמדיניות ניהול הסיכו
  . החודשים הבאים 12-ע חוץ עיקרי בבכל מטב

  
ואילו כל יתר המשתנים , השקלמול  10%-אילו נחלש מטבע הפעילות של הקבוצה ב, 2009בדצמבר  31ביום 

אלפי  9 -הפסד לאחר מס גבוה בכ - 2008( אלפי דולר 8 -כב נמוךהיה הרווח לאחר מס לשנה , נותרו קבועים
בגין שינויי שער חליפין בעיקר כתוצאה מרווחים מ ,)אלפי דולר 17 -גבוה בכהפסד לאחר מס  -2007, דולר

. מזומנים ושווי מזומנים הנקובים בשקלבגין שינויי שער חליפין ומרווחים מתרגום יתרות חייבים ויתרות זכות 
שלקבוצה בעיקר בשל העובדה  2008 -בהשוואה ל 2009 -ב השקללתנועות בשער החליפין מול  פחותהרווח רגיש 

  . עקב הקיטון ביתרות המזומנים בחברהלא הייתה פעילות פיתוח בשנת הדוח וכן 
  
  סיכוני אשראי  )ב

  
מכשירים פיננסיים , סיכוני אשראי נובעים ממזומנים ושווי מזומנים. סיכוני האשראי מטופלים ברמת הקבוצה

קבוצה מחויבת שהועסקות שטרם נפרעו יתרות חובה וכן  פיקדונות בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים, נגזרים
תלוי -מתקשרת עם בנקים ומוסדות פיננסיים שדורגו באופן בלתי הקבוצה. )committed transactions(בהן 

    .לפחות Aבדירוג  
  

  .להלן לגבי מידע נוסף המתייחס לסיכוני אשראי 'ב4ביאור ראה 
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  )המשך( :מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 4ביאור 
  
  )המשך( ניהול סיכונים פיננסיים .א  
  

  )המשך( גורמי סיכון פיננסיים)  1        
  

  סיכון נזילות    )ג
  

. הן ברמת הישויות השונות בקבוצה והן במאוחד הקבוצההנהלת ידי -תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על
כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים  בקבוצהדרישות נזילות  שלתחזיות שוטפות  נתבוח קבוצהההנהלת 

תחזיות אלו מביאות בחשבון מספר גורמים כגון יחסי  .אינה משתמשת במסגרות אשראיהקבוצה . התפעוליים
  .שהחברה שמה לעצמה מטרה להשיגמסוימים  נזילות

  
באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון חשבונות  השוטפת מושקעיםילות עודפי מזומנים המוחזקים למימון הפע

אפיקי השקעה אלו נבחרים בהתאם לתקופת הפירעון . פיקדונות קצובים בזמן ואפיקים סולידיים נוספים, ש"עו
בהתאם לתחזיות האמורות , הרצויה או בהתאם למידת הנזילות שלהם כך שלקבוצה יהיו די יתרות מזומנים

  . לעיל
  

מועד פירעונן של התחייבויותיה הפיננסיות , 2007בינואר  1וליום  2007 -ו 2008, 2009בדצמבר  31 לימיםן נכו
  . של הקבוצה הינו עד שנה מיום כל אחד מהימים המדווחים

  
  ניהול סיכוני הון  )2

  
במטרה להעניק  להמשיך ולפעול כעסק חיהקבוצה הינם לשמר את יכולתה של הקבוצה יעדי ניהול סיכוני ההון של 

ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות , והטבות לבעלי עניין אחרים, לבעלי המניות תשואה על השקעתם
  .ההון

  
לרבות הנפקת מניות חדשות או , הקבוצה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה

  .מכירת נכסים לצורך פירעון חובות
  
  מכשירים פיננסיים  .ב

  

  מכשירים פיננסיים לפי קבוצות. 1   
  

כל הנכסים הפיננסיים סווגו תחת קבוצת הלוואות  ,2007בינואר  1וליום  2007 -ו 2008, 2009בדצמבר  31נכון לימים 
. ו הפסדוחייבים פרט לנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אשר סווגו תחת נכסים בשווי הוגן דרך רווח א

 כל ההתחייבויות הפיננסיות לאותם ימים סווגו תחת קבוצת התחייבויות פיננסיות אחרות בעלות מופחתת, כמו כן
  . פרט להתחייבות בגין זכויות לעליית ערך מניות אשר סווגו תחת קבוצת התחייבויות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  
  איכות האשראי של נכסים פיננסיים . 2

  
  

על ידי התייחסות לדירוגי אשראי , שטרם הוכרה בגינם ירידת ערך, עריך את איכות האשראי של נכסים פיננסייםניתן לה
  :או לנתוני עבר בנוגע למקרי חדלות פירעון של הצד שכנגד) אם זמינים(חיצוניים 

  
  

 בינואר  1ליום   בדצמבר 31ליום 

 20092008 2007  2007  

 אלפי דולר 
קדונות לזמן קצר פי, מזומנים בבנק

 ופיקדונות מוגבלים
  

  
AAA  - 1,305  6,187  11,319  
AA+ 440 - -  -  

AA  - 1,056 6,505  -  
AA- 10  632  341  14,088  

  10  5 22  מזומנים שאינם מוחזקים בבנקים

  4522,995 13,038  25,417  
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  שווי מזומניםוזומנים מ -  5באור 

 בינואר  1ליום   בדצמבר 31ליום  

 20092008 2007  2007  

 אלפי דולר 
     

  473  2,314 3582,700  מזומנים בבנק ובקופה
  3,927  63 54224  פיקדונות בנקאיים לזמן קצר

  4122,924 2,377  4,400  

 

:ומנים הינםשווי המזוהמטבעות בהם נקובים או אליהם צמודים המזומנים   

  בינואר 1ליום   בדצמבר 31ליום  

 20092008 2007  2007  

 אלפי דולר 
     
  228  55 8124ח"ש

  4,172  2,316  3312,897 ב"דולר ארה
  -  6 3-  ט"ליש

  4122,924 2,377  4,400  
  

  .מהותית ערכם בספרים של שווי המזומנים מהוה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה

  
  פיקדונות לזמן קצר – 6באור 

  
נקובים בדולר ואשר תקופת ההפקדה שלהן עולה על שלושה , הפיקדונות הינם פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר

          4.89%הינה  2007בינואר  1 -ו 2007בדצמבר  31הריבית הממוצעת על הפיקדונות לימים . חודשים אך לא עולה על שנה
  . בהתאמה, 5.37% -ו
  

  חייבים ויתרות חובה -  7באור 

  הרכב. א

  בינואר 1ליום   בדצמבר 31ליום  

 20092008 2007  2007  

 אלפי דולר 
     

 317 61 -- הכנסות לקבל
  8  21 869 מוסדות 

  259  553 21211  הוצאות מראש
  25  19 425  חייבים אחרים

  33305 654  609  
  
  

  :עות הבאיםבנקובים במטהמהווים פריטים כספיים חייבים ויתרות החובה האחרים הערכם בספרים של . ב

 
  בינואר 1ליום   בדצמבר 31ליום  

 20092008 2007  2007  

 אלפי דולר 
     
  12  40 82ח"ש

  338  61 492 ב"דולר של ארה
  350  101 1294  כ"סה

  
.לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית מהוה קירוב סביר החייבים ויתרות חובהערכם בספרים של 
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  עה בחברה בתקפרטים נוספים לגבי הש - 8ביאור 

שם החברה הבת 
  זכויות החברה בחברה הבת  תאריך ומדינת התאגדותה

היקף ההשקעה בחברה 
  הבת באלפי דולר

סכום הדיבידנדים 
או שהחברה שנתקבלו 

  זכאית לקבל

        
אקס טי אל 

ביופרמסוטיקלס 
אינק מאוגדת 
 ב"בדלוור ארה

 - )1,728(100%: זכויות בהון ובהצבעה31.12.09
 - )11,106(100%: זכויות בהון ובהצבעה31.12.08
  -  100%5,116: זכויות בהון ובהצבעה  31.12.07
  -  100%702: זכויות בהון ובהצבעה  1.1.07

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

 23

   2009 בדצמבר 31ות הכספיים המאוחדים ליום באורים לדוח
  

  רכוש קבוע - 9ביאור 

 :הינם, 2009והתנועה בהם בשנת , לפי קבוצות עיקריות, שנצברו בגינו הרכב הרכוש והפחת. א
    פחת  עלות  
  יתרה מופחתת  יתרה  גריעות  תוספות  יתרה  יתרה  גריעות  תוספות  יתרה  
  בדצמבר 31  לגמר  במשך  במשך  לתחילת  לגמר  במשך  משךב  לתחילת  
  2008  2009  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
                      

כולל (רהיטים וציוד משרדי 
  41  23  115  )19(  13  121  138  )24(  -  162  )מחשבים

  -  -  -  )141(  -  141  -  )141(  -  141  שיפורים במושכר
  303  -  )165(  138  262  13  )160(  115  23  41  

  

  

 :הינם, 2008והתנועה בהם בשנת , לפי קבוצות עיקריות, שנצברו בגינו הרכב הרכוש והפחת
    פחת  עלות  
  יתרה מופחתת  יתרה  גריעות  תוספות  יתרה  יתרה  גריעות  תוספות  יתרה  
  דצמברב 31  לגמר  במשך פחת במשך  לתחילת  לגמר  במשך  במשך  לתחילת  
  2007  2008  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
                      

כולל (רהיטים וציוד משרדי 
  102  41  121  )123(  28  216  162  )158(  2  318  )מחשבים

  -  -  141  -  -  141  141  -  -  141  שיפורים במושכר
  4  -  -  )115(  -  115  -  )119(  -  119  ציוד מעבדה

  578  2  )277(  303  472  28  )238(  262  41  106  
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    )המשך(רכוש קבוע  - 9ביאור 

 :הינם, 2007והתנועה בהם בשנת , לפי קבוצות עיקריות, הרכב הרכוש והפחת שנצברו בגינו
  יתרה מופחתת  פחת  עלות  
    31  יתרה  גריעות    תוספות  יתרה  יתרה  גריעות  תוספות  יתרה  
  בינואר 1  בדצמבר  לגמר  במשך   פחת במשך  לתחילת  לגמר  במשך  במשך  לתחילת  
  2007  2007  השנה  השנה ירידת ערך  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
                        

כולל (רהיטים וציוד משרדי 
  104  102  216  )96(  -  33  279  318  )130(  65  383  )מחשבים

  -  -  141  )431(  -  -  572  141  )431(  -  572  שיפורים במושכר
  386  4  115  )946(  105  61  895  119  )1,162(  -  1,281  ציוד מעבדה

  2,236  65  )1,723(  578  1,746  94  105  )1,473(  472  106  490  
  
  

 :מידע נוסף  .ב

. אלפי דולר המיוחסת לציוד מעבדה 105אשר במסגרתה נרשמה הפרשה לירידת ערך בסך של , ר ההשבה של הרכוש הקבועבחנה הנהלת הקבוצה את סכום ב 2007ת בשנ )1

 . ההפרשה לירידת ערך נרשמה תחת סעיף הוצאות מחקר ופיתוח

הוצאות מחקר הפחתת רכוש קבוע ל. )אלפי דולר 28 - 2007, אלפי דולר 28 - 2008(אלפי דולר נזקפה להוצאות הנהלה וכלליות  13בסך  2009הפחתת רכוש קבוע לשנת  )2

  ). אלפי דולר 66 - 2007(אין נכסים להפחתה  2008 - ו 2009 יםבשנ :ופיתוח
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  נכסים בלתי מוחשיים  - 10 באור

שביצעה בתרופת הביסיפאדין לטיפול  Phase 2b את תוצאות ניסוי שלבהחברה קיבלה , 2008בנובמבר  18ביום   .א
. בכאבים נוירופאטיים בחולי סכרת אשר העידו כי התרופה לא עמדה ביעדיה ולפיכך הופסקה פעילות הפיתוח

 7.5בסך  2007בשנת בלתי מוחשי המייצג את זכויות הפיתוח שנרכשו ה בגין הנכסהוכרה ירידת ערך במועד זה 
  ).4(ד26ראה גם באור מיליון דולר 

  
ייחסה החברה את עלות הרכישה , ))3('א15ראה באור (במסגרת ההתקשרות של החברה עם חברת ויווקווסט   .ב

 .בהתבסס על שווים ההוגן בעת הרכישה, לרכוש קבוע ולנכסים בלתי מוחשיים
  

  :הרכב עלות הרכישה
  

אלפי דולר 
 

שווי הוגן של מניות החברה אשר הונפקו 
1,391 במסגרת הרכישה

מנים ששולמומזו  400
148 עלויות ישירות הקשורות ברכישה

1,939 סך הכל עלות רכישה
  

  :הנכסים הנובעים מהרכישה כאמור הינם כדלקמן
  

אלפי דולר 
 

113 רכוש קבוע
:נכסים בלתי מוחשיים  

1,783נכסי מחקר ופיתוח בתהליך
43 הסכמי העסקה עם צוות עובדים מקצועי

תי מוחשייםסך הכל נכסים בל  1,826
1,939 סך הכל נכסים הנובעים מהרכישה

 
  2008בשנים  "הוצאות מחקר ופיתוח"תחת סעיף הוצאות הפחת בהקשר עם זכויות העסקת עובדים שנרשמו 

  . בהתאמה, אלפי דולר 14 -אלפי דולר ו 11הסתכמו לסך של  2007 -ו
  

ובהתאם לכך ייחסה החברה את  חברת פרסידיול DOS -זכויות פיתוח נכס ה מכרה החברה את 2008בשנת 
  .)להלן) 3('א15ראה באור ( אלפי דולר לעלות ההכנסות 1,783נכסי המחקר והפיתוח בסך 

  
  ספקים ונותני שירותים - 11 באור

  :הרכב. א

  בינואר 1ליום   בדצמבר 31ליום  

 20092008 2007  2007  

 אלפי דולר 
     

  941  2,144 170416 חובות פתוחים
  -  - -22  רעון ישקים לפ

  192416 2,144  941  
  

  .מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית הספקים ונותני שירותיםערכם בספרים של 

 :עות הבאיםבאחרים נקובים במט םערכם בספרים של ספקים ונותני שירותי. ב

  בינואר 1  בדצמבר 31 

 200920082007  2007  

 אלפי דולר 
  

  135  3616143ח"ש
  806  1564002,001 ב"דולר של ארה

  941  1924162,144  כ"סה
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  זכאים ויתרות זכות - 12אור ב

   :הרכב. א

  בינואר 1ליום   בדצמבר 31ליום  
 20092008 2007  2007  

 אלפי דולר 
     

  52  44 12239 עובדים ומוסדות שכר
  33  23 8-מוסדות

  1,683  1,570 3941,003  הוצאות לשלם
  66  28 8-  אחרים

  5161,058 1,665  1,834  
  

  .ערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית

  
  :כות האחרים נקובים במטבעות הבאיםיתרות הזערכיהם בספרים של הזכאים ו. ב

  
  בינואר 1ליום   בדצמבר 31ליום  
 20092008 2007  2007  

 אלפי דולר
     
  381  109 13287ח"ש

  1,453  1,556 384971 ב"דולר של ארה
  1,834  1,665 5161,058  כ"סה

  

  מעביד - יבות בשל סיום יחסי עובד התחי -  13ביאור 
  
בתשלום פיצויי  בנותוהחברות ה חייבות החברה, ובחוץ לארץ וקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בארץבהתאם לח  .א

  . או פנסיה לעובדים שיפוטרו או יפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות/פרישה ו
  
יהם וכן התחייבות החברה לתשלומי פיצויים בגין עובדים בישראל שלגב לתשלומי פנסיה בישראל החברההתחייבות  .ב

. תהפקדה מוגדרומכוסה על ידי הפקדות שוטפות בתוכניות לחוק פיצויי פיטורים  14המחויבות האמורה הינה לפי סעיף 
כל עובדי החברה היו מכוסים לפי  2009במהלך שנת  .דוחות על המצב הכספיהסכומים שהופקדו כאמור אינם כלולים ב

  . לחוק פיצויי פיטורים 14סעיף 
  

 57 -דולר ואלפי  35, דולראלפי  17הינו  2007 -ו 2008, 2009אה בגין תוכניות הפקדה מוגדרות בשנים הסכום שנזקף כהוצ
  .בהתאמה, אלפי דולר

 
יעודות לפיצויים בגין התחייבות זו קיימות . הטבה מוגדרתתוכניות המהוות לעובדיהן  פיצוייםתחייבות לתשלומי החברה ל .ג

דוחות על המצב ב ותהכלול, נטו, פיצוייםת ליוסכום ההתחייבו. כספים בקבוצהת מפקידות החברו םבה וביטוחי מנהלים
ההתחייבות בגין פיצויי פרישה  ת את הפער שביןומשקפ 2007 בינואר 1ליום ו  2007, 2008, 2009בדצמבר  31לימים  הכספי

   .כמפורט להלן, לבין נכסי תכנית הפיצויים
  

  :קבעו כדלקמןהסכומים המוצגים בדוח על המצב הכספי נ
  

 בינואר 1ליום בדצמבר 31ליום  
 20092008 2007  2007  

 אלפי דולר 
הנובעות מתכניות  הערך הנוכחי של התחייבויות

  219  33 27 - הממומנות במלואן או בחלקן
  )191(  )49( )39(-השווי ההוגן של נכסי התוכנית
הנובעות מתכניות שלא  הערך הנוכחי של התחייבויות

  28  )16( )12( - נות כללממומ
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  )המשך(מעביד  - יבות בשל סיום יחסי עובד התחי -  13ביאור 
  

  :הנה כדלקמן ות המוצגותבמהלך התקופ מעביד המהווה תוכנית הטבה מוגדרת-בהתחייבות בשל סיום יחסי עובדהתנועה 
  

 בדצמבר 31מה ביום שנה שהסתיי 
 2009 2008 2007  

 דולראלפי  
 219 33 27 יתרה לתחילת השנה
 46 - - עלות שירות שוטף

 8 2 - הוצאות ריבית
 )165( )10( )39( הטבות ששולמו

 )75( 2 12  אקטואריים) רווחים(הפסדים 
 33 27 -  יתרה לגמר השנה

  
  :תקופות המוצגות הנה כדלקמןהתנועה בשוויים ההוגן של נכסי התוכנית במהלך ה

  
 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  
 2009 2008 2007  

  דולראלפי  
 191 49 39 יתרה לתחילת השנה

 6 2 -תשואה צפויה על נכסי התוכנית
 1 )2( -אקטואריים) הפסדים(רווחים 

 16 - -  הפקדות מעסיק
 )165( )10( )39(  הטבות ששולמו

 49 39 -  יתרה לגמר השנה
  

  :לתקופות האמורות הנם כדלקמן הכולל) ההפסד(על הרווח הסכומים שנזקפו בדוח 
  

 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  
 2009 2008 2007  

 דולראלפי  
 46 - - עלות שירות שוטף

 8 2 - הוצאות ריבית
 )76( 4 12אקטואריים) רווחים(הפסדים 

 )6( )2( -  תשואה צפויה על נכסי התוכנית
 )28( 4 12  יתרה לגמר השנה

  
אלפי  )22( -2007( 2008בדצמבר  31 בשנה שהסתיימה ביום דולראלפי  1סכום של , מתוך סך הסכום שנכלל בהוצאות השכר

 דולראלפי  12ואילו סכום של . לא הייתה לחברה פעילות פיתוח 2009בשנת  ,הוצאות מחקר ופיתוח נכלל במסגרת) דולר
נכלל במסגרת הוצאות הנהלה ) דולראלפי  )14( -  2007, דולראלפי  1 - 2008( 2009בדצמבר  31 יוםבשנה שהסתיימה ב

   .וכלליות
 

 31 יוםאלפי דולר ול 1הייתה נמוכה מ   2008 -ו 2009בדצמבר  31 יוםשנים שהסתיימו בהתשואה בפועל על נכסי התוכנית ב
   .דולראלפי  7לסך של הסתכמה  2007בדצמבר 

  
  

  :האקטואריות העיקריות שהובאו בחשבון בגין תכניות הטבה מוגדרתלהלן ההנחות 
  

  
 בינואר 1ליום  בדצמבר 31ליום  

20092008 2007  2007  
  5.111  5.276 2.884- שיעור ההיוון

  1.29  2.5 )0.4(- שיעור עליית המדד
  5.111  5.276 2.884-תשואה צפויה על נכסי התוכנית

  47.17  47.17 47.17- שיעור פרישה צפוי
  1.29  2.5 )0.4(-  עליות עתידיות בשכר

  

התשואה החזויה על נכסי התכנית נקבעת בהתחשב בתשואות החזויות הזמינות בנוגע לנכסים שבבסיס מדיניות ההשקעה 
  . הנוכחית

  

  .שראלהנחות ביחס לשיעורי תמותה עתידיים נקבעות בהתאם לסטטיסטיקות שפורסמו והניסיון שנצבר בנושא זה בי
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   2009 בדצמבר 31ות הכספיים המאוחדים ליום באורים לדוח
  

  )המשך(מעביד  - יבות בשל סיום יחסי עובד התחי -  13ביאור 
  

הפקדות בצורה של ומכוסים לחוק פיצויי פיטורים  14חתומים על סעיף  2009בדצמבר  31היות ועובדי החברה נכון ליום 
בדצמבר  31 -לתכניות הטבה לאחר פרישה לשנה שמסתיימת ב הפקדות ויותלא צפ, תהפקדה מוגדרושוטפות בתוכניות 

2010.  
  
בדצמבר  31נכון ליום . תמו עם נושאי משרה ועובדיםמי פרישה שנחהסכבהקשר עם סכומים  מפרישה בדוחותיההקבוצה . ד

לא  2009 בדצמבר 31ן ליום נכו .אלפי דולר בהתאמה 131 -ו אלפי דולר 447 -סך של כעמדה ההתחייבות על  2007 -ו 2008
   .לעיל' בכאמור בסעיף המוגדרת  ההפקדההתחייבות להסכמי פרישה מעבר לתוכנית  הייתה לקבוצה

  

  התחייבות בגין זכויות לעליית ערך מניות - 14באור 

 בהמשך, 2008בחודש אוקטובר . דמי ייעוץ DOVהתחייבה חברה בת לשלם לצד שלישי בעסקה עם  2007בחודש ינואר 
חתמו החברה והחברה הבת על הסכם עם הצד השלישי לפיו דמי הייעוץ יתבססו על זכויות לעליית ערך , להתחייבות לעיל

  :מניות החברה כדלקמן
  
 1,659,945( 2009 - לפני איחוד ההון ב, מניות 8,299,723המייצגים  ממניות החברה בדילול מלא נכון למועד העסקה 3% .1

 . למימוש שנה אחת לאחר מועד העסקה הניתנים, )לאחר איחוד ההון
 2009 - לפני איחוד ההון ב ,מניות 19,366,019ממניות החברה בדילול מלא נכון למועד העסקה המייצגים  7% .2

 ". אירוע אבן דרך"המובשלים עם קרות  ) לאחר איחוד ההון 3,873,204(
  

  :מועד אירוע אבן דרך הינו כמוקדם מהאירועים הבאים
  

אדין שנוהל סיפכניסוי מהותי בתרופת הבי FDA - ת של ניסוי מהותי אשר בכוונת החברה להגישן לתוצאות חיוביו  .א
 IIהחברה הבת או כל שלוח מטעמן ואשר נכלל במחקר על כאב עצבי של חולי סכרת במסגרת השלב , על ידי החברה

על אי  2008בנובמבר  20ם של החברה מיו הודעתהעניין ל ללעי 1באור ראה ( של פיתוח התרופה) Phase 2b(שני 
 ).Phase 2bהשגת יעדי הניסוי הקליני 

 . חברה בת או כל שלוח מטעמן, אדין על ידי החברהפיסרישומו של יישום תרופתי חדש לבי  .ב
רכישה או עסקה דומה של החברה או החברה הבת כך שבעלי המניות אשר החזיקו ברוב מניות , השלמה של מיזוג  .ג

 .ההליך אינם מחזיקים ברוב לאחר ביצוע ההליךהחברה או החברה הבת טרם 

 .הנפקת מניות על פי בחירת החברהות מזומן או באמצעות תשלום בגין זכויות לעליית ערך מניות יכול להתבצע באמצע
יהיה בגובה ההפרש שבין שווי שוק  שווי התשלום מניות על ידי הנפקת במקרה של מימוש זכויות לעליית ערך מניות

לבין סך של ) כגבוה מביניהם, ליום המימוש או מחיר ממוצע למניה בחמישה ימים הקודמים ליום המימוש מחיר מניה(
בינואר  15הזכויות לעליית ערך מניות יפקעו בתאריך  ).$1.7לאחר איחוד ההון ( 2009לפני איחוד ההון שבוצע ביוני ,$ 0.34
2017 .  

ומוצגות הבשילו במלואן , לעיל 1כאמור בסעיף , 3%ניות בשיעור של הזכויות לעליית ערך מ 2009בדצמבר  31נכון ליום 
  . טרם הבשילו, לעיל 2כאמור בסעיף , 7%ואילו הזכויות לעליית ערך מניות בשיעור של  IFRS 2 -במסגרת ההון בהתאם ל

  
ת לעליית ערך קעו הזכויופ 2010במרס  8מיום אדין סיפבתרופת הבי DOVעם חברת סיום הסכם הרישיון של החברה  עם

  . מניות שטרם הבשילו
  . 2009בספטמבר  30 יוםלעיל נזקף המכשיר בגין זכויות לעליית ערך מניות להון החל מ' יד2כאמור בביאור 

 30 בכל תקופת דיווח ועד ליום החברה השתמשה במודל בלאק אנד שולס לחישוב ערכן של הזכויות לעליית ערך מניות 
הינן  בכל תקופת דיווחשו בסיס לחישוב הערך הכלכלי של הזכויות לעליית ערך מניות ההנחות ששימ. 2009בספטמבר 

ואורך  0%דיבידנד צפוי בשיעור של , 4.2% - ל 2.9%בין מקדם היוון בשיעור של , 124% - ל 59%בין סטיית תקן בשיעור של 
  .שנים 9 -ל 7.3בין חיים צפוי עד למועד המימוש של 

  
  חייבויות תלויותהתקשרויות והת - 15באור 

  תמלוגים ותשלומים התלויים באבני דרך  .א

בהתאם להסכמי הרישיון החברה מחויבת בתשלומים  התלויים באבני . חברה רכשה זכויות בפטנטים מאחריםה .1
החברה מחויבת בתשלום תמלוגים ממכירת , תחת אותם הסכמים, בנוסף. דרך מסוימים למעניקי הרישיונות

  . לוגיות שנרכשומוצרים שנבעו מאותן טכנו
החברה הבת מחויבת בתשלומים התלויים באבני דרך בסכומים של עד , DOV -בהתאם לתנאי רכישת הזכויות מ

אשר מתוך הסכום , לאורך חיי הרישיון) בהתאם להחלטת החברה(מיליוני דולר במזומן או במניות החברה  126.5
החברה הבת מחויבת . הביסיפאדיןתרופת  לשיווקטורי מיליוני דולר הינו עם קבלת אישור רגול 115ל סך של "הנ

  .הביסיפאדיןבגין מכירות  DOV - בנוסף בתשלום תמלוגים ל
ך אדין לא הושגו וכתוצאה מכפיסשל תרופת הבי  phase 2bהודיעה החברה שיעדי הניסוי הקליני  2008בנובמבר 

  ). אריך המאזןאירועים לאחר ת, 25ראה גם באור (הפסיקה החברה את פיתוח התרופה 
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  )המשך( התקשרויות והתחייבויות תלויות - 15באור 

  )המשך( תמלוגים ותשלומים התלויים באבני דרך  .א

 DOVלצד שלישי בהקשר לעסקה עם ) בדרך של מזומן או הנפקת מניות(דמי ייעוץ   החברה הבת מחויבת בתשלום .2
 ). לעיל 14ה באור רא(
  

מחברת ויווקווסט לרבות ) DOS -תוכנית ה(החברה רכשה זכויות בפטנטים ונכסים אחרים  2005בחודש ספטמבר  .3
ציוד מעבדה והסכמי העסקה של עובדי מחקר , Cספריית מולקולות הכוללת מולקולה לפיתוח תרופה לצהבת 

 . ופיתוח
  

  :להלן פרטים בהקשר להסכם הרכישה
  
ח "ש 0.1-לאחר איחוד ההון ל 262,884( כל אחת . נ.ח ע"ש 0.02מניות רגילות בנות  1,314,420יקה החברה הנפ  .א

אשר חושבו על פי שער ממוצע של המניה החל מיומיים לפני ביצוע (אלפי דולר  1,391בשווי כולל של ) למניה .נ.ע
ולר במזומן על מנת לכסות את אלפי ד 400כמו כן שילמה החברה ). העסקה ועד יומיים שלאחר ביצוע העסקה

אלפי דולר אשר  148ההוצאות התפעוליות עד העסקה של ויווקווסט והיוונה הוצאות ישירות בסכום של 
 . קשורות לעסקה

החברה מחויבת בתשלומים על פי אבני דרך שנקבעו בהתאם להשגת , על פי ההסכם של החברה עם ויווקווסט  .ב
 34לסך של נכון למועד הדוח  ם על פי אותם אבני דרך מסתכמיםהתשלומי. יעדים רגולטורים ומכירתיים

מיליוני דולר הינם במקרה של קבלת אישור רגולטורי או מכירות בפועל  25אשר מתוכם סך של , מיליוני דולר
 31נכון ליום . על פי החלטת החברה, והם ניתנים לתשלום במזומן או בדרך של הנפקת מניות החברה, של המוצר
לא שילמה החברה כל תשלום אבן דרך לויווקווסט היות וטרם הושגו היעדים המזכים את , 2009בדצמבר 

 . ויווקווסט בתשלום כזה
 . החברה מחויבת בתשלום תמלוגים לחברת ויווקווסט במקרה של מכירות עתידיות של המוצר  .ג

  
 DOS - זכויות פיתוח נכס ה של) 2008אשר תוקן בחודש אוגוסט (חתמה החברה על הסכם מכירה  2008בחודש מרס 

תחת הסכם זה נקבע כי חברת . מיליוני דולר אשר שולמו במזומן 5.94לחברת פרסידיו האמריקאית תמורת סך של 
פרסידיו , כמו כן. ממועד המכירה DOS - פרסידיו תהיה אחראית על כל תהליך הפיתוח והמסחור של נכס ה

בנוסף מחויבת פרסידיו . התלויים בהגעה לאבני דרך מסוימים מיליוני דולר 59התחייבה לשלם לחברה סך של עד 
  . לשלם לחברה כל תשלום אבן דרך אשר החברה מחויבת כלפי ויווקווסט ושנבע מהסכם הרכישה עם ויווקווסט

  
 תפעולית חכירההתחייבויות בגין  .ב

  
על הפסקת ") סוגה"- להלן. (לחברת סוגה פיתוח אינק. אינק הודיעה חברה מאוחדת אקס טי אל 2009 באפריל 6ביום 

י השכרת "לסוגה בבקשה להשקיע את מאמציה לצמצום נזקיה ע. אינק  פנתה אקס טי אל, כמו כן. הסכם שכירות המבנה
בספטמבר לאחר משא ומתן הסכימו הצדדים לבטל את ההסכם בתמורה לפיצוי חד  23ביום . המבנה לשוכרים אחרים

   .אשר שולמו במלואם אלפי דולר 36ל פעמי בגין הפסקת חוזה השכירות בסך ש

.  2011בשנת הסכמי החכירה יסתיימו . החברה חוכרת שלושה רכבים בחכירה תפעולית 2009בדצמבר  31נכון ליום 
להבטחת . בהתאמה, אלפי דולר 15 -ו 26, 25לסך של  2007 -ו 2008, 2009הוצאות חכירת הרכבים הסתכמו בשנים 

  .בלבד שני רכביםלאלפי דולר  40בסך של מוגבל בנקאית אשר מובטחת על ידי פיקדון  החכירה חתמה החברה על ערבות
  

  התחייבויות תלויות  .ג
  

 37של סך  הבתאשר תבע מהחברה , בבעלות מלאה בתהחברה הגיעה לפשרה עם ספק שירותים של חברה  2009בשנת 
  .אלפי דולר אשר שולמו במלואם 9הצדדים הגיעו להסכמה במסגרת הליך בוררות על פיצוי של  . אלפי דולר
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  הון מניות קרנות ועודפים - 16באור 

  :הון המניות    .א

  
  :ההרכב  )1
  

  סכום  מספר המניות  

  מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע  רשום  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  

  2009  2008  2009  2008  2009  2008  2009  2008  

  דולרבאלפי   באלפים  
                  

  -  1,445  -  18,543  -  58,561  - 700,000  *ח"ש 0.1מניות רגילות בנות 
  1,445  -  2,630  - 292,805  - 500,000  -  ח"ש 0.02מניות רגילות בנות 

  
  

  סכום  מספר המניות  

  מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע  רשום  

  
31 
 בינואר 1 רבדצמב

31 
 בינואר 1 בדצמבר

31 
 בינואר 1 בדצמבר

31 
 בינואר 1 בדצמבר

  2007  2007  2007  2007  2007  2007  2007  2007  

  דולרבאלפי   באלפים  
                  

  1,072  1,444  1,420  2,630 220,124 292,655 300,000 500,000  ח"ש 0.02מניות רגילות בנות 
  
  
  .31.12.2009ליום  ,ח"ש  0.1ח למניה רגילה בת "ש 0.272אביב לפי -תלנסחרות בבורסה לניירות ערך ב  *
  
זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף , בעלי המניות המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות  )2

  .בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה
  

  :אשר במסגרתה אושר כדלקמןהמניין  התקיימה אסיפת בעלי מניות שלא מן 2009במרס  18ביום 
  

  ..נ.ח ע"ש 0.1 בסך) 1(יאוחדו למניה אחת . נ.ע  ח"ש 0.02מניות בסך  5יאוחד כך שכל  חברההון המניות של ה. א
    ח "ש 0.1מניות רגילות בנות  100,000,000 -ח מחולק ל"ש. נ.ע 10,000,000 -הון המניות הרשום של החברה יגדל מ.  ב
  .נ.ח ע"ש 0.1מניות בנות  700,000,000 -לח מחולק "ש 70,000,000 -נ ל.ע    
  . נ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות ) 2(המייצג שתי  ADR )1(מיחס של אחד יתוקן   ADRיחס ההמרה של תעודות . ג

   ..נ.ח ע"ש 0.1בנות מניות ) 20(מייצג עשרים  ADR ) 1(לאחד   
שונו ת שהוענקו לפני איחוד ההון ותוספת המימוש בגינן כמות האופציו, בעקבות איחוד הון המניות של החברה  .ד

  . בהתאם
  

שינוי יחס המרה של . בוצע איחוד ההון וכן הגדלת ההון הרשום של החברה בהתאם לאמור לעיל 2009ביוני  22ביום 
 2009, ביולי 10ביום  . לא בוצע לאחר קבלת החלטת דירקטוריון החברה כי שינוי כאמור אינו נדרש ADR -תעודות ה

של החברה ממשיכים להיסחר ADR -ה. NASDAQ -של החברה מה ADR-על מחיקת ה SEC-התקבל דיווח מה
  .Pink Sheets -במסגרת ה

  
כל אחת . נ.ח ע"ש 0.02מניות בנות  72,485,020בדרך של הנפקה פרטית החברה הנפיקה , 2007בחודש נובמבר   )3

דולר למניה  0.675( דולר למניה 0.135 -בתמורה ל) לאחר איחוד ההוןנ כל אחת .ח ע"ש 0.1מניות בנות  14,497,004(
נטו לאחר קיזוז הוצאות , מיליוני דולר 8.8 -סך התקבולים אשר נבעו מהנפקה זו הסתכמו לכ. )לאחר איחוד ההון

  . הנפקה בסך של כמיליון דולר
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  
  )המשך( הון מניות קרנות ועודפים - 16ור בא

  
   שלום מבוסס מניותת  .ב
  

עובדים ולנותני שירותים במהלך ל, להלן פרטים בדבר תשלומים מבוססי מניות אשר הוענקו לדירקטורים בקבוצה
  :))לעיל' ראה סעיף א(ביוני  22את איחוד ההון שבוצע ביום  כל הנתונים המוצגים להלן משקפים( התקופות המדווחות

  
 ותכתבי האופצי. כתבי אופציה לעובד בקבוצה 70,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2007בחודש אפריל  .1

. דולר לכל כתב אופציה 1.87ח כל אחת בתוספת מימוש של "ש 0.1מניות רגילות בנות  70,000 -ניתנים למימוש ל
דולר לכל כתב אופציה  1.0 -ליום ההענקה הינו כ ,על פי מודל בלאק ושולס, השווי ההוגן של כל כתבי האופציות

 10לית של תקופה מקסימתקופת מימוש האופציות הינה . יותאלפי דולר עבור כל כתבי האופצ 70 -ובסך הכל כ
באופן שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל שנה מהמועד הקובע  שנים ממועד הקצאתם
  . בתקופה של ארבע שנים

, 50.62%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : ווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאותש
  . שנים 6ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  4.6%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

  . כל האופציות חולטו או פקעו, 2009בדצמבר  31נכון ליום 
  

כתבי האופציות  ניתנים . כתבי אופציה לנותני שירותים לחברה 30,000ה הקצאת דירקטוריון החבראישר , בנוסף
השווי . דולר לכל כתב אופציה 1.87כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  30,000 -למימוש ל

ל כתב אופציה ובסך דולר לכ 0.75 -ליום ההענקה הינו כ, על פי מודל בלאק ושולס, ההוגן של כל כתבי האופציות
שנים  10תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של . אלפי דולר עבור כל כתבי האופציות 23 -הכל כ

ממועד הקצאתם באופן שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל שנה מהמועד הקובע בתקופה 
  .שנתייםשל 

, 50.62%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של  :שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות
  .שנים 3ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  4.53%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

  
מניות רגילות בנות  4,000 -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 4,000הוקצו לדירקטור בחברה , 2007בחודש אוגוסט  .2

על פי , השווי ההוגן של כל כתבי האופציות. דולר לכל כתב אופציה 1.02חת בתוספת מימוש של כל א. נ.ח ע"ש 0.1
אלפי דולר עבור כל כתבי  2.2 -דולר לכל כתב אופציה ובסך הכל כ 0.55 -ליום ההקצאה הינו כ, מודל בלאק ושולס

תם באופן שכתבי שנים ממועד הקצא 10תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של . האופציה
 . האופציות יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל רבעון מהמועד הקובע בתקופה של שלוש שנים

, 50.98%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות
  .שנים 6ועד המימוש של ואורך חיים צפוי עד למ 4.69%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

  . כל האופציות חולטו או פקעו, 2009בדצמבר  31נכון ליום 
  

 - כתבי אופציה לעובדים בחברה הניתנים למימוש ל 859,060 אישר דירקטוריון החברה הקצאת, 2008בחודש ינואר  .3
השווי ההוגן . אופציהדולר לכל כתב  1.575כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  859,060

דולר לכל כתב  0.9 -ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו כ, על פי מודל בלאק ושולס, של כל כתב אופציה
תקופת מימוש כתבי האופציות הינה תקופה . אלפי דולר עבור כל כתבי האופציה 770 -אופציה בממוצע ובסך הכל כ

 :ן שבהם האופציות ניתנים למימוש הינו כדלקמןהאופ. שנים ממועד הקצאתם 10מקסימלית של 
רבע ניתנים למימוש מיידית והשאר ניתנים למימוש בשעורים שווים בכל שנה , כתבי אופציות 799,300לגבי   .א

 . שנים 3מהמועד הקובע בתקופה של 
 . כתבי אופציות ניתנים למימוש מיידית 24,000  .ב
 . שנים 4שווים בכל שנה מהמועד הקובע בתקופה של  כתבי אופציות ניתנים למימוש בשיעורים 35,760     .ג

  
סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי כל אופציה בממוצע מבוסס על ההנחות הבאות

  .שנים 5ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  2.95%ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 65% -כ
כתבי  140,424 על תבמחזור עומד והיתרהכתבי אופציות פקעו או חולטו  718,636 2009בדצמבר  31נכון ליום 
  .אופציות

  
ניתנים  כתבי האופציות. ני שירותים לחברהכתבי אופציה לנות 64,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת  ,בנוסף

. לר לכל כתב אופציהדו 1.575כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  64,000 -למימוש ל
דולר לכל כתב אופציה  0.82 -ליום ההענקה הינו כ, על פי מודל בלאק ושולס, השווי ההוגן של כל כתבי האופציות

 10תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של . אלפי דולר עבור כל כתבי האופציות 53 -ובסך הכל כ
כתבי אופציות יהיו  45,000, מיידי ופציה יהיו ניתנים למימושכתבי הא 15,000 - שנים ממועד הקצאתם באופן ש

כתבי אופציות יהיו ניתנים  4,000 -שנים ו 3בשיעורים שווים בכל שנה מהמועד הקובע בתקופה של  ניתנים למימוש
  .למימוש בשיעורים שווים בכל שנה מהמועד הקובע בתקופה של שנתיים

, 50.62%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של  :שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות
  .שנים 3ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  4.53%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

   .כתבי אופציה 60,000במחזור עומדת על  והיתרהכתבי אופציות פקעו או חולטו  4,000 2009בדצמבר  31נכון ליום 
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   2009 בדצמבר 31הכספיים המאוחדים ליום דוחות באורים ל
  

  )המשך( הון מניות קרנות ועודפים - 16באור 
  
  )המשך( שלום מבוסס מניותת  .ב

  
שהוענקו ליושב ראש הדירקטוריון ) תלויות ביצוע(כתבי אופציות  1,850,000החברה ביטלה  2007בחודש דצמבר  .4

כל אחת בתמורה לתוספת . נ.ח ע"ש 0.1מניות בנות  1,850,000 -אשר היו ניתנים למימוש ל 2005בחודש אוגוסט 
כתבי אופציה חדשים  1,850,000במקומם הוקצו ליושב ראש הדירקטוריון . דולר לכל כתב אופציה 1.77מימוש של 

דולר לכל כתב  1.8כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  1,850,000 - הניתנים למימוש ל
, השווי ההוגן של כתבי האופציות. ר תנאי המימוש נשארו זהים לתנאים של כתבי האופציות שבוטלוית. אופציה

אלפי דולר  4,916 - דולר לכל כתב אופציה ובסך הכל כ 2.98 - דולר ל 2.315הינו בין , בהתבסס על ההענקה המקורית
 . עבור כל כתבי האופציות

, 50%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%נד צפוי בשיעור של דיביד: אופציה מבוסס על ההנחות הבאות שווי כל
  .שנים 4.37שנים עד  1.43ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  4.6%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

  . כל האופציות חולטו או פקעו 2009בדצמבר  31נכון ליום 
 

   פציה לעובדים בחברה הניתנים למימוש   כתבי או 50,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2008בחודש מרס  .5
השווי ההוגן . דולר לכל כתב אופציה 1.595כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  50,000 -ל

דולר לכל  0.95 -ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו כ, על פי מודל בלאק ושולס, של כל כתבי האופציות
תקופת מימוש כתבי האופציות הינה תקופה . אלפי דולר עבור כל כתבי האופציות 48 - הכל כ כתב אופציה ובסך

שנים ממועד הקצאתם באופן שכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל שנה  10מקסימלית של 
 . מהמועד הקובע בתקופה של ארבע שנים

, 63.65%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%ד צפוי בשיעור של דיבידנ: שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות
  . שנים 6ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  2.65%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

  . כל כתבי האופציות חולטו או פקעו 2009בדצמבר  31נכון ליום 
  

כתבי האופציות  . תני שירותים לחברהכתבי אופציה לנו 8,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2008בחודש מאי  .6
. דולר לכל כתב אופציה 1.55כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  8,000 -ניתנים למימוש ל

דולר לכל כתב אופציה  0.75 -ליום ההענקה הינו כ, על פי מודל בלאק ושולס, השווי ההוגן של כל כתבי האופציות
שנים  10תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של . דולר עבור כל כתבי האופציות אלפי 6 - ובסך הכל כ

ממועד הקצאתם באופן שכתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל שנה מהמועד הקובע בתקופה 
  .של שנתיים

, 72.78%ית תקן צפויה בשיעור של סטי, 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות
  .שנים 3ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  2.59%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

  . כל האופציות חולטו או פקעו, 2009בדצמבר  31נכון ליום 
  

בנות  מניות רגילות 60,000 -כתבי אופציות הניתנים למימוש ל 60,000הוקצו לדירקטור בחברה  2008בחודש יולי  .7
על פי , השווי ההוגן של כל כתבי האופציות. דולר לכל כתב אופציה 1.75כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע"ש 0.1

אלפי דולר עבור כל כתבי  65 -דולר לכל כתב אופציה ובסך הכל כ 1.1 -ליום ההקצאה הינו כ, מודל בלאק ושולס
שנים ממועד ההקצאה באופן שכתבי  10של  תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית. האופציות

 . שנים 3האופציות יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע בתקופה של 
, 64.92%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות

  . שנים 6רך חיים צפוי עד למועד המימוש של ואו 3.67%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 
  . כל כתבי האופציה חולטו או פקעו, 2009בדצמבר  31נכון ליום 

  
מניות רגילות בנות  4,000 -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 4,000הוקצו לדירקטור בחברה , 2008חודש אוגוסט ב .8

על פי , השווי ההוגן של כל כתבי האופציות. פציהדולר לכל כתב או 1.84כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע"ש 0.1
אלפי דולר עבור כל כתבי  4.5 -לכל כתב אופציה ובסך הכל כ דולר 1.15 -ליום ההקצאה הינו כ, מודל בלאק ושולס

שנים ממועד הקצאתם באופן שכתבי  10תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של . האופציות
 . שנים 3ימוש בשיעורים שווים בכל רבעון מהמועד הקובע בתקופה של האופציות יהיו ניתנים למ

, 64.94%סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות
  .שנים 6ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  3.51%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

  . כל האופציות חולטו או פקעו, 2009 בדצמבר 31נכון ליום 
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  )המשך( הון מניות קרנות ועודפים - 16באור 
  
  )המשך( שלום מבוסס מניותת  .ב

 
מניות  940,000 -כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 940,000הוקצו לדירקטורים בחברה , 2008בחודש אוקטובר  .9

כתבי אופציה הוקצו  700,000מתוכם (דולר לכל כתב אופציה  0.99וש של כל אחת בתוספת מימ. נ.ח ע"ש 0.1בנות 
 0.32ליום ההקצאה הינו , על פי מודל בלאק ושולס, השווי ההוגן של כל כתבי האופציות). ליושב ראש הדירקטוריון

דולר לכל כתב אופציה שהוקצה לשאר  0.62 -ריון ודולר לכל כתב אופציה אשר הוקצה ליושב ראש הדירקטו
תקופת מימוש כתבי האופציות הינה תקופה . אלפי דולר עבור כל כתבי האופציות 376 -הדירקטורים ובסך הכל כ

 . שינם ממועד הקצאתן 10מקסימלית של 
  : אופן המימוש של כתבי האופציה שהוקצו ליושב ראש הדירקטוריון הינו כדלקמן

 . כתבי אופציות ניתנים למימוש מיידי 583,334 •
יתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע בתקופה של שישה נכתבי אופציה  116,666 •

 . חודשים
כתבי האופציה אשר הוקצו לשאר הדירקטורים בחברה ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד 

  . הקובע בתקופה של שלוש שנים
, 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : אופציה שהוקצתה ליושב ראש הדירקטוריון מבוסס על ההנחות הבאותשווי כל 

ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש  1.29%ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 83.24%סטיית תקן צפויה בשיעור של 
  .של שנה אחת

סטיית , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : ותשווי כל אופציה שהוקצתה לשאר הדירקטורים מבוסס על ההנחות הבא
 6ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של  3.25%ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 66.99%תקן צפויה בשיעור של 

  .שנים
  . כל האופציות חולטו או פקעו 2009בדצמבר  31נכון ליום 

  
לנושא משרה בכירה ) לא רשומים(ופציה כתבי א 1,400,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2009בחודש יולי  .10

א בתוספת מימוש של "נ כ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  1,400,000 -כתבי האופציה ניתנים למימוש ל. בחברה
ליום קבלת החלטת , על פי מודל בלאק ושולס, ל כל כתבי האופציותהשווי ההוגן ש. לכל כתב אופציה ,ח"ש 0.075

תקופת . ותאופציה יח עבור כל כתב"ש 589,106כ "ח לכל כתב אופציה ובסה"ש 0.42079דירקטוריון החברה הינו 
מכמות כתבי  33.33% -באופן ש, חודשים ממועד הקצאתם 120מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של 

 66.67%הענקה ויתרת העם הקצאתם ובלבד שעברו חמישה חודשים ממועד מיד  האופציה תהיה ניתנת למימוש
יהיו ניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע בתקופה של שלוש שנים  ות כתבי האופציהמכמ

 .נוספות
  

 ,156.4%טיית תקן צפויה בשיעור של ס, 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות
מידת התנודתיות . המימוש של חמש שנים ואורך חיים צפוי עד למועד 0.5%ריבית חסרת סיכון בשיעור של 

לתקופות המקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד , מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של מניית החברה
  .למועד המימוש

ביום , כמו כן התחייבה החברה להשלים את הפער בין הערך הנקוב של המניה למחיר המימוש על פי תוכנית זו
אישרה אביב -לניירות ערך בתלהבורסה . ידי העברת הסכומים מפרמיה על מניות להון מניותהמימוש בפועל על 

  .את רישום המניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה
 

המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות בכל ההענקות תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של 
  . מיד עם הקצאתן, החברה

  
, במסגרתה מונו חברי דירקטוריון חדשים לחברה. התקיימה אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין 2009למרס  18יום ב

אופציות שהוענקו לחברי הדירקטוריון שהתפטרו  306,443כתוצאה מהאמור לעיל . והדירקטוריון הקודם התפטר
עם התפטרות יושב ראש , כמו כן. פקעו 659,224יתרת האופציות שהבשילו בסך . וטרם הבשילו חולטו 2008במהלך 

בתמורה לתוספת  2007שהוענקו לו בדצמבר ) תלויות ביצוע(אופציות  616,667סך של  2009במרס  18הדירקטוריון ביום 
 2007שטרם הבשילו ואשר הוענקו בדצמבר  )תלויות ביצוע( אופציות 1,233,333יתרת . לאופציה פקעו$ 1.8מימוש של 

מיליון  2.65 -ההשפעה של חילוט אופציות אלו הסתכמה לסך של כ. לאופציה חולטו$ 1.8מימוש של בתמורה לתוספת 
  .אשר הוצגו בדוח רווח והפסד במסגרת סעיף הנהלה וכלליות כהקטנת הוצאה, דולר

  
ילוט ההשפעה של ח, 2009  ל החברה לשעבר שסיים את תפקידו באפריל"של מנכ) תלויות ביצוע( 933,333בנוסף חולטו 

.  אשר הוצגו בדוח רווח והפסד במסגרת סעיף הנהלה וכלליות כהקטנת הוצאות, מיליון דולר 1.45אופציות אלו הינה 
  .לאופציה פקעו$ 3.85בתמורה לתוספת מימוש של  2006אופציות שהוענקו לו במרס  466,667כמו כן סך של 
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  )המשך( הון מניות קרנות ועודפים - 16באור 
  
  )המשך( שלום מבוסס מניותת  .ב

  
  :של מחירי המימוש שלהן הנם כדלקמןהתנועה במספר האופציות למניות והממוצעים המשוקללים 

  

  בדצמבר 31 -שנה שהסתיימה ב  
  2009  2008  2007  
  

מספר 
  האופציות

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
  המימוש

מספר 
  ציותהאופ

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
  המימוש

מספר 
  האופציות

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
  המימוש

              
  3.11  6,647,048  3.07  5,833,531  2.63  6,165,036  קיימות במחזור לתחילת השנה

  1.80  1,954,000  1.31  1,985,060  0.02  1,400,000  )1( הוענקו
  0.53  )9,083(  1.10  )30,108(  -  -  )*2(מומשו 
  1.75 )1,850,000(  -  -  -  -  בוטלו
  3.50  )789,507(  3.03  )934,764(  2.18 )2,607,217(  פקעו
  2.40  )118,927(  2.03  )688,683(  2.44 )2,817,105(  חולטו

  3.07  5,833,531  2.63  6,165,036  1.70  2,140,714  קיימות במחזור לתום שנה
  3.53  2,597,004  2.93  2,900,192  2.65  1,338,121  ניתנות למימוש בתום השנה

  
  

בדצמבר  31-לשנים שהסתיימו ב דולראלפי  4 -ו דולראלפי  33התמורה הכוללת שנתקבלה במימושים אלה מגיעה לסך   *
  .בהתאמה 2007 -ו 2008

  
, דולר למניה 1.55 -דולר למניה ו 1.49 -היה כ 2007 -ו 2008לשנים הממוצע המשוקלל של מחיר המניה במועד המימוש 

  .מהבהתא
  

           30,108 הביאו להנפקתן של 2007 -ו 2008השנים האופציות שמומשו במהלך . לא מומשו אופציות 2009במהלך שנת 
  .כל אחתהתאמה דולר ב 0.53 -דולר ו 1.1-בתמורה ל ,בהתאמהמניות  9,083 -ו

  
  :במחזור לתום השנהלהלן נתונים באשר למחיר המימוש ויתרת אורך החיים החוזי של האופציות הקיימות 

  
  

  2008בדצמבר  31 ליום  2009בדצמבר  31 ליום
מספר אופציות 

הקיימות במחזור 
  לתום השנה

תחום מחירי 
  המימוש

ממוצע משוקלל 
של יתרת אורך 
  החיים החוזי

מספר אופציות 
הקיימות במחזור 
  לתום השנה

תחום מחירי 
  המימוש

ממוצע משוקלל 
של יתרת אורך 
  החיים החוזי

            
1,400,000  0-0.500  9.6  -  0-0.500  10  

18,150  0.500-1.499  0.1  987,075  0.500-1.499  10  
200,425  1.500-1.995  2.5  2,916,903  1.500-1.995  1.7  
10,840  2.000-2.495  0.3  10,840  2.000-2.495  2.3  
220,459  2.500-3.495  0.2  473,058  2.500-3.495  2.7  

2,880  3.500-4.495  0.1  1,439,880  3.500-4.495  7.1  
77,960  4.500-5.500  0.1  82,280  4.500-5.500  0.9  
210,000  5.500-10.55  0.7  255,000  10.55-5.500  1.7  

2,140,714    6.6  6,165,036    4.3  
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   2009 בדצמבר 31 ות הכספיים המאוחדים ליום באורים לדוח
  

  )ךהמש( הון מניות קרנות ועודפים - 16באור 
  
  )המשך( שלום מבוסס מניותת  .ב
  

  2007בינואר  1 ליום  2007בדצמבר  31 ליום
מספר אופציות 

הקיימות במחזור 
  לתום השנה

תחום מחירי 
  המימוש

ממוצע משוקלל 
של יתרת אורך 
  החיים החוזי

מספר אופציות 
הקיימות במחזור 
  לתום השנה

תחום מחירי 
  המימוש

ממוצע משוקלל 
של יתרת אורך 

  חוזיהחיים ה
            

116,702  0.500-1.499  5.5  163,555  0.500-1.499  5.9  
2,362,000  1.500-1.995  2.8  2,262,000  1.500-1.995  3.6  
681,164  2.000-2.495  0.2  1,160,520  2.000-2.495  1.1  
680,532  2.500-3.495  8.3  764,000  2.500-3.495  9.5  

1,439,880  3.500-4.495  8.1  1,454,760  3.500-4.495  9  
298,253  4.500-5.500  0.9  587,213  4.500-5.500  1.5  
255,000  10.55-5.500  2.7  255,000  10.55-5.500  3.7  

5,833,531    4.4  6,647,048    4.9  
  

של החברה לשנים המדווחות בגין הענקות של אופציות  הכוללרווח על השהוכרו בדוחות נטו , )הכנסות(סכומי ההוצאות 
 31, 2009בדצמבר  31ם שהסתיימו בימים לשני דולראלפי  1,991 -ו דולראלפי  1,813, דולראלפי  )4,180(לעובדים הנם 

  .בהתאמה, 2007בדצמבר  31 -ו 2008בדצמבר 
  

   .לפקודת מס הכנסה 102 במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה בסעיף מתנהלותת והתכני
החברה אינה זכאית לתבוע כהוצאה לצרכי מס סכומים , על ידי החברה ועל פי כללים אלה בהתאם למסלול שנבחר

בגין האופציות שהעובדים קיבלו , לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות החברה, הנזקפים לעובדים כהטבה
  .שנקבע במועד ההקצאה, אם קיים, למעט מרכיב הטבה פירותי, במסגרת התכנית

  
  . להלן 25ראה באור , לדירקטורים בחברה ולעובד, ל החברה"אזן למנכשהוענקו לאחר תאריך המלעניין כתבי אופציה 

  
  הכנסות ועלות ההכנסות - 17 באור

אשר תוקן בחודש אוגוסט ( ")Cubist" -להלן (אמריקאית ה Cubistעם חברת  חתמה החברה על הסכם 2004בחודש יוני . 1
בחודש יולי  Cubist דייל ההסכם הופסק ע. Bלצהבת  תרופה ורשיון למסחיר Cubist -בבלעדיות לבמסגרתו הוענק  ,)2005
2007.  

 907סך של מתוכם אשר  2007 -ו 2006, 2005אלפי דולר במשך השנים  1,815במסגרת עסקה זו נבעו לחברה הכנסות בסך 
קת לולא הפס 2008רות להירשם בשנת ואשר היו אמבגין שירותים וכללו בן היתר הכנסות  2007אלפי דולר נרשמו בשנת 

  .מה שזיכה את החברה במלוא ההכנסה במועד הפסקת ההסכם, Cubistוהוקדמו מאחר וההסכם הופסק על ידי   ההסכם
אלפי  218עלויות בסך  2007 -ו 2006, 2005משך השנים החברה הכירה ב, Cubistסקה עם עמהנסות הכלהכרה בבמקביל 

ויות אלו מקורן בהתחייבות החברה לתשלום תמלוגים על. 2007אלפי דולר הוכרו בשנת  110דולר אשר מתוכם סך של 
  ".מ"ופיתוח בע רידע חברה למחק"כאמור לחברת  Bבהקשר עם רישיון למסחור תרופת צהבת 

  .)3('א15 -ו' ב10ראה ביאורים   DOS-אשר נבעו ממכירת זכויות פיתוח נכס ה 2008בשנת ות ועלות הכנסות נסלעניין הכ  . 2
  

  ופיתוחהוצאות מחקר  - 18באור 

  בדצמבר 31 -שנה שהסתיימה בל

 2009 2008 2007 
 אלפי דולר 
    

 2,788 1,583-הוצאות משכורת והוצאות בקשר לעובדים
  149  54  -  הוצאות בגין אופציות לעובדים ולנותני שירותים

  1,525  602  -  חומרי מעבדה ועבודות ייצור
  3,610  8,473  -  ניסויים קליניים

  632  -  -  עבודות חוץ
  456  227  -  שירותים מקצועיים

  1,140  661  -  דמי שכירות ואחזקת מעבדות
  80  11  -  פחת והפחתות

  105  -  -  הפרשה לירידת ערך ציוד מעבדה
  1,071  111  -  אחרות

  -  11,722  11,556  
 56 --מענקים והשתתפויות -בניכוי 

  -11,722 11,500 
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   2009 בדצמבר 31 ם ות הכספיים המאוחדים ליובאורים לדוח
  
  הוצאות הנהלה וכלליות - 19אור ב

  בדצמבר 31 -לשנה שהסתיימה ב 

 2009 2008 2007 
 אלפי דולר 
    

 1,198 4281,307משכורת והוצאות בקשר לעובדים
 1,842 1,759 )4,180(* ולנותני שירותים הוצאות בגין אופציות לעובדים

 440 14235  פטנטים
 1,560 )1,553(119  אות בגין זכויות לעליית ערך מניותהוצ) הכנסות(

 280 98356  הוצאות דירקטורים
 85 817  ל"נסיעות לחו
 296 13145  ל יחסי ציבור ונסיעות"שירותי חו

 77 355183  דמי שכירות ואחזקת משרד
 14 2516  אחזקת רכבים

 203 198203  ביטוח
 1,233 3781,029  ים מקצועייםשירות

 28 1328  פחת והפחתות
 340 102212  אחרים

  )2,429( 3,937 7,596 
  

, ל החברה לשעבר"מנכ הדירקטוריון ושל ר"כולל הקטנת הוצאות כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו*) 
  .'ב16ראה גם באור 

  
  נטו, אחרים) הפסדים( רווחים - 20באור 

  
  נטו, מימון )הכנסות(הוצאות  - 21באור 

  
  בדצמבר 31 -לשנה שהסתיימה ב 

 2009 2008 2007 
 פי דולראל 

   :הוצאות מימון
 4 23 הוצאות ריבית
 9 --  הפרשי שער

 16 814  דמי ניהול ועמלות
 1 --  אחרים

 30 1017  סך הוצאות מימון
     

     :הכנסות מימון
 668 3251  הכנסות ריבית מפיקדונות בנקאיים 

 - 314  הפרשי שער
 - 66-  אחרים

 668 6331  סך הכנסות מימון
 638 314)4(  נטו, מימון )הוצאות(נסות הכ

  
  

  בדצמבר 31 -שנה שהסתיימה בל 

 2009 2008 2007 
 אלפי דולר 
    

 40 288)5(ממימוש רכוש קבוע) הפסד(רווח 
  )48(  -- הפסדאו  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווחמשערוך הפסד 
  -  -144  אחרות

  139288  )8( 
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  מסים על הכנסה  - 22באור 
  

  :בישראל ההחברמסוי   .א
  

עד לתום שנת  .בערכים נומינליים, לצרכי מס, ואילך נמדדות תוצאותיה של החברה בישראל 2008החל משנת המס   .1  
תיאומים בשל (חוק מס הכנסה בהתאם ל, בהתחשב בשינוי במדדהחברה של  ו התוצאות לצורכי מסנמדד 2007המס 

  .)חוק התיאומים -להלן ( 1985 -ה"התשמ, )אינפלציה
 

  :שיעורי המס  .2
בהתאם להוראות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה ; חייבות במס חברות בשיעור רגיל, הכנסות החברה בישראל

וכתוצאה מתיקון זה , נקבעה הפחתה הדרגתית בשיעורי מס החברות, 2005דש אוגוסט מחו) 2005 -ה "התשס(
 - ואילך  2010, 26% -  2009,  27% - 2008 ,29% - 2007 :ואילך הינם 2007שיעורי מס החברות החלים בשנות המס 

25%.   
  

 2009נית הכלכלית לשנים תיקוני חקיקה ליישום התכ(אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית  2009ביולי  14ביום 
הפחתה הדרגתית נוספת בשיעור מס החברות , בין היתר, אשר קבע) 2009תיקון  -להלן (, 2009 -ט "התשס, )2010 -ו 

 2016 -ו  20% - 2015,  21% - 2014,  22% - 2013, 23% - 2012,  24% - 2011: ואילך כדלקמן 2011בשנות המס 
  .18% -ואילך 

  
  מחוץ לישראל בנותחברות .    ב

  

שיעורי המס העיקריים  ,בארץ ומדינת מושבןנישומות לפי חוקי המס , ב"בארה שמקום איגודן בנותהחברות ה
                                                         .42%הינו  הרישוםובתוספת מס פדרלי במדינת , בנותהחלים על החברות ה

  

מחוץ לישראל כפופות להוראות ודיווח על פי תקנות מס  בנותברה לחברות העסקות בינחברתיות בין הח, ככלל
  .2006 -ז "התשס, )קביעת תנאי שוק(הכנסה 

  
  ממימוש ניירות ערך סחירים לצורכי מס להעברה לשנים הבאותריאלי הפסדים והפסד   .ג

  
ימוש הטבת המס מוכרים במידה שמ ,נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות

  . המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי
  

ליוני ימ 161 -כלחברה האם ( ליוני דולרימ 175 -מסתכמים לכלצורכי מס המועברים לשנים הבאות  הקבוצה הפסדי
החברה  .בהתאמה 31.12.2008- ו 31.12.2009 מיםלי) ליוני דולרימ 154 -כלחברה האם  (ליוני דולר ימ 168 -ו) דולר

מיליוני  14של ניצולם . בטווח הנראה לעין שאין וודאות לניצולםלא זקפה מסים נדחים בגין הפסדים אלה מאחר 
על פי , בזמן להינו מוגב, ל"מתוך סכומי ההפסדים המועברים לשנים הבאות שמקורם בחברות מוחזקות בחו דולר

גאל המבוצעת בדרך של החלפת מניות עם -יך השלמת עסקת ביוהחברה נמצאת בתהל, כמו כן .הדין המקומי שלהן
חברות ומאפשר דן במיזוגים של  סעיף זה). 'ב1ראה באור (ס הכנסה לפקודת מ 103חברת אקסטיפו בהתאם לסעיף 

. עתידב הניתנים לניצוללצורכי מס לאישור העסקה להטיל הגבלות וצימצום גובה ההפסדים לרשות המיסים בדרך 
להערכת החברה קיימת סבירות גבוהה  .המיסיםת עם רשו בדיונים נמצאתהחברה , חתימת הדוח הכספי נכון ליום

והגבלות נוספות במסגרת  צמצם את סכום ההפסדים לצורכי מס הניתנים לניצול בעתידתדרוש לכי רשות המסים 
  .החוק

  
שטרם קוזזו לצורכי מס ) וזזולרבות הפסדים מניירות ערך משנים קודמות שטרם ק(הפסדי הון מניירות ערך 

 31.12.2009מגיעים ליום , לצורכי מס המועברים לשנים הבאות אחרים הפסדי הוןוכן , לשנים הבאותומועברים 
, 2006החל משנת , לרבות( ניתנים לניצול כנגד רווחי הון בלבד הפסדים אלו ,)ליוני דולרימ 1.3( ח"ש מיליון 4.9 לכדי

   .)רווח מניירות ערך סחירים
  

מסתכמים  31.12.2009וטרם קוזז עד ליום  31.12.2005עד ליום , ניירות ערך לצורכי מס הפסד ריאלי שנבע ממימוש  
 ההיה כזיאם , ריאלי מניירות ערך סחירים רווחכנגד  רק יותר בניכוי בשנים הבאות ,זה הפסד .אלפי דולר 13  -לכ

  .בטווח הנראה לעין שאין וודאות לניצולםאחר מ, מסים נדחים זה לא נזקפובגין הפסד . באותן שנים
  

  .לעיןמאחר שניצולם אינו צפוי בטווח הנראה , מסים נדחים בגין הפסדי הון מועבריםהכירה בהחברה לא   
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  )המשך(מסים על הכנסה  - 22באור 
  
  :לתקופות המוצגות חות רווח והפסדמסים על ההכנסה הכלולים בדו  .ד
  
  :כדלקמן )1
  
 בדצמבר 31 -לשנה שהסתיימה ב 
 2009  2008  2007  

 דולראלפי  
    :מסים שוטפים

 - 10-מסים שוטפים בגין רווחי השנה המדווחת
 )254( )41()23(התאמות בגין שנים קודמות

 )23()31( )254( 
    

 48 --  מסים נדחים
 -- 48 

 )206( )31()23(מסים על ההכנסה סות הכנ
  

שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים , "התיאורטי"להלן מובאת התאמה בין סכום המס   )   2
  :לשנה המדווחת הכוללרווח ה עלסכום המס שנזקף בדוחות  לבין, )לעיל )2(א ראה(בישראל הרגילים החלים על חברות 

  
ובהתחשב בכך , )נטו(האחרים  ם הזמנייםהפרשיהמאחר שיתרת ההפסדים לצורכי מס משנים קודמות עולה על   )3

ל בעתיד הנראה "הנ שיאפשרו ניצול ההפסדים בעתיד שינבעו לה רווחים יכולה להעריך את הוודאותשהחברה אינה 
   .כנסה נדחים בגין הפסדים אלהמסי ה 2009לא זקפה החברה בשנת , לעין

  
  .מסים שוטפים של החברות הבנותלרוב הסכומים המוצגים בדוחות רווח והפסד כמסים שוטפים מייצגים   

  
  בישראל על חבות המס IFRS -השפעת אימוץ תקני ה  .ה

  
  .IFRS - לפי תקני ה, 2009בינואר  1עורכת החברה את דוחתיה הכספיים החל מיום ) 2(' א 2כאמור בביאור 

  
עשויה  IFRS -ה עריכת דוחות כספיים לפי תקני, לכך ובהתאם, חשבונאות מקובלים בישראל כללישונים מ IFRSתקני 

חשבונאות  כלליתוצאות פעולות ותזרימי מזומנים שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי , לשקף מצב כספי
  .מקובלים בישראל

  
 2010 -ע "התש, )2009 -ו 2008, 2007הוראת שעה לגבי שנות המס  -174' סמ(בהתאם לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה 

בקביעת , )התיקון לפקודה -להלן ( 2010בפברואר  4ופורסם ברשומות ביום  2010בינואר  25שהתקבל בכנסת ביום 
המוסד  שקבע 29לא יחול תקן חשבונאות מספר , 2009 -ו 2008, 2007לגבי שנות המס ההכנסה החייבת לצורכי מס 
  .אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס האמורות, הישראלי לתקינה בחשבונאות

לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצורכי מס בגין שנות  IFRS -משמעות התיקון לפקודה היא שתקני ה
  .המס האמורות

בהתבסס על התקינה החשבונאית  2008 -ו 2007חישבה את הכנסתה החייבת לצורכי מס בשנות המס הנהלת החברה 
בכפוף להתאמות מסוימות ועל כן לתיקון לפקודה אין , בישראל IFRS -הישראלית שהייתה קיימת ערב אימוץ תיקני ה

  .כל השפעה על חישוב המיסים השותפים והנדחים בדוחות הכספיים

 בדצמבר 31 -לשנה שהסתיימה ב  
  2009  2008  2007  
  אלפי דולר  
        

כמדווח בדוחות , לפני מסים על ההכנסה) הפסד(רווח 
  )17,669(  )18,458(  2,564  רווח והפסד

  )5,124(  )4,984(  667  התיאורטי בגין רווח או הפסד זה) חיסכון המס(המס 
במסים הנובע משיעורי מס שונים לגבי ) קיטון(ל גידו

  )365(  )1,138(  85  חברות בנות זרות
  761  405  2  הוצאות שאינן מוכרות לצורכי מס

  -  -  )1,087(  הכנסות שאינן חייבות במס
גידול במסים הנובע בעיקר מהפסדים לצורכי מס שנוצרו 

  4,776  5,727  333  בשנה המדווחת ושבגינם לא נזקפו מסים נדחים
  )254(  )41(  )23(  מסים בגין שנים קודמות

  )206(  )31(  )23(  מסים על ההכנסה
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  )המשך(מסים על הכנסה  - 22באור 
  
 שומות מס  .ו

  
חברות בנות שומות עצמיות שהגישו  .נחשבות כסופיות 2004שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה עד וכולל שנת המס 

רשאיות רשויות המס האמריקאיות לבקר את דוחות המס לשנים , עם זאת, נחשבות כסופיות 2005עד וכולל שנת המס 
בגין שנות מס  ,בגין הפסדים שוטפים אשר קוזזו ממסים ששולמו בעברהחזרי מס ב "ות בארהדרשו החברות הבנ בהם

- ו. 2003-2004אלפי דולר לשנים  72( ביקורת לשנים אלו מוגבלת עד לגובה החזרי המס אשר קיבלה החברה .2003-2005
   .)2005אלפי דולר לשנת  77

  

  רווח למניה - 23באור 

  :בסיסי  .א
  

ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלים של החברה האם בממוצע המשוקלל של מספר -מניה מחושב עלהרווח הבסיסי ל
ראה , 2009ביוני  22איחוד המניות אשר בוצע ביום , בתוקף למפרע, לאחר שהובאו בחשבון, המניות הרגילות המונפקות

  . לעיל' א16גם באור 
  

  
  
  :מדולל  .ב
  
תוך הכללת כל  שבמחזורדי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות י-הרווח המדולל למניה מחושב על  )1

מתבצע חישוב לקביעת מספר המניות שהיה , אופציות למניותלגבי . המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל
, פי של האופציותבאמצעות ערכן הכס) הנקבע כממוצע שנתי של מחיר השוק של מניות החברה(ניתן לרכוש בשווי הוגן 

למספר המניות שהיו מונפקות  מספר המניות המחושב כאמור לעיל מושווה. תנאי האופציות שטרם מומשובהתאם ל
  .בהנחת מימוש האופציות

  

  
  

  
  

 בדצמבר 31 -השנה שהסתיימה ב 
 2009  2008 2007 
 דולרי אלפ 
    

 )17,463( )18,427(2,587 המיוחס לבעלים של החברה האם) הפסד(רווח 
 45,698,564 58,561,06558,553,864 הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונקות

 )0.382( )0.315(0.044 )דולר(בסיס למניה  ) הפסד( רווח

 בדצמבר 31 -השנה שהסתיימה ב 
 2009  2008 2007 

 דולראלפי 
    

לשנה המיוחס לבעלים של החברה ) הפסד(רווח  לסך הכו
ששימש בחישוב הרווח הבסיס , רווח והפסד דוחותלפי , האם

 )17,463( )18,427( 2,587 למניה) ההפסד(
נקי ששימש בחישוב הרווח המדולל ) הפסד(רווח  לסך הכו

 )17,463( )18,427( 2,587 למניה) ההפסד(

 מספר מניות 
  בדצמבר 31 -השנה שהסתיימה ב 

2009  2008 2007 
 דולראלפי  
    

משוקלל של מספר המניות ששימשו בחישוב הרווח ממוצע 
 45,698,564 58,553,864 58,561,065 למניה) ההפסד(הבסיסי 

 - -209,102התאמה בגין מניות תוספתיות בשל מימוש כתבי אופציה
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו בחישוב הרווח 

 45,698,564 58,553,864 58,770,167 למניה) ההפסד(המדולל 
 )0.382()0.315(0.044  )בדולר(הרווח המדולל למניה 
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  .עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים - 24באור 

  
 .2009 -ע "התש, )דוחות כספיים שנתיים(בתקנות ניירות ערך  מונח זהכהגדרת  -" בעל עניין"
  
  ).IAS 24 -להלן ( "גילויים בהקשר לצד קשור" - 24תקן חשבונאות בינלאומי מונח זה בכהגדרת  -" צד קשור"
  

צדדים "בהגדרת , יחד עם גורמים אחרים, הנכללים - Key management personnel(אנשי המפתח הניהוליים של החברה 
   .חברי ההנהלה הבכירהו חברי הדירקטוריון: כוללים את) IAS 24האמורה ב " קשורים

  

  תגמול לבעלי עניין. 1

  
  

ל "בשל חילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של מנכ 2009בשנת  דולר מיליוני 1.45 -כסך של הקטנת הוצאות בכולל  )*
 919 -כ על עמד 2007 -ו 2008בשנים ל החברה לשעבר "למנכבגין אופציות שהוענקו  שנרשמה שווי הטבה. החברה לשעבר
  . בהתאמה, אלפי דולר 816 -כאלפי דולר ו

ר "בשל חילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו 2009וני דולר בשנת מיל 2.65 -כולל הקטנת הוצאות בסך של כ**) 
אלפי  643 - עמד על כ 2007 -ו 2008שווי הטבה שנרשמה בגין אופציות שהוענקו לדירקטורים בשנים . הדירקטוריון לשעבר

  . בהתאמה, אלפי דולר 946 -דולר וכ
  

  ) Key management personnel(תגמול לאנשי מפתח ניהוליים  .2
  

  :התגמול לאנשי המפתח הניהוליים עבור שירותי עבודה שהם מספקים לקבוצה הנו כדלקמן
  

  
  

, ל החברה לשעבר"ר הדירקטוריון ושל מנכ"כולל הקטנת הוצאות כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של יו*) 
  .'ב16ראה גם באור 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 בדצמבר 31 -שנה שהסתיימה בל 
 2009  2008 2007 
 דולראלפי  
    

 1,041 1,169)1,219(  (*)שכר ומשכורת לבעלי עניין המועסקים בקבוצה 
 1 21 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

 - -- דמי ניהול ועמלות לבעלי עניין המועסקים בקבוצה
 - --  יהם מתייחסת ההטבהמספר האנשים אל

 1,222 944)2,569(  (**) תגמול לדירקטורים שאינם מועסקים בקבוצה
 6 126  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

 - --  דמי שכירות לבעלי עניין אחרים שאינם מועסקים בקבוצה
 - --  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

 2009  2008 2007 
 דולראלפי  
    

 1,066 4241,122שכר והטבות אחרות לזמן קצר
 - -- פיצויי פיטורין מוגדלים
 - 76410 הטבות לאחר פרישה
 - --  רוךהטבות אחרות לזמן א

 1,865 1,769) *)4,059(  ם מבוססי מניותתשלומי
  )3,559(3,301 2,931 
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן – 25באור 
  

 :גאל-לעניין התקשרות החברה עם חברת ביו .1
פירסמה , גאל-את התקשרות החברה עם חברת ביו 2009בדצמבר  31מיום בהמשך לאישור דירקטוריון החברה   .א

ממניותיה של חברת אקסטיפו  100%לעניין רכישת דוח הצעה פרטית חריגה , 2010בינואר  14ביום החברה 
וזאת ) גאל- ברה פרטית שהוקמה למטרת העסקה ואשר אליה הועבר הנכס הבילתי מוחשי מחברת ביוח(, מ"בע

 69.44%כל אחת של החברה המהוות . נ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  133,063,688בתמורה להקצאה של 
חדת של כללית מיוזימנה החברה אסיפת , כמו כן.  מהונה המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת העסקה

לעניין תנאים מתלים ' ב1ראה גם באור ( 2010ס במר 2אשר אישרה את ההתקשרות האמורה ביום בעלי מניות 
 ).להשלמת העסקה

חתמו הצדדים להסכם על הארכת המועד הקבוע להתמלאות התנאים המתלים , 2010בפברואר  28ביום   .ב
באופן שכל ההוראות הקבועות למועד  ")המועד החדש" -להלן ( 2010באפריל  30להשלמת ההסכם עד ליום 

החברה פועלת על מנת . יתר הוראות ההסכם יוותרו ללא שינוי. ההשלמה בהסכם יחולו במועד החדש
 . שהתנאים להחלפת ההסכם יתקיימו בהקדם האפשרי

 
 אשר מכהן(ל "למנכ, לדירקטוריםלאחר תאריך המאזן להלן פרטים בדבר תשלומים מבוססי מניות אשר הוענקו  .2

 :ולעובד) בנוסף כדירקטור בחברה
ל החברה הניתנים "כתבי אופציה למנכ 1,610,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2010בינואר  18ביום   .א

ח לכל כתב "ש 0.075כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  1,610,000 -למימוש ל
ליום קבלת החלטת דירקטוריון , על פי מודל בלאק ושולס, ל כל כתבי האופציותהשווי ההוגן ש. אופציה

מכתבי  33% .ותאופציה יח עבור כל כתב"ש 458,744כ "ח לכל כתב אופציה ובסה"ש 0.2849 -כ החברה הינו
האופציות ניתנים למימוש באופן מיידי לאחר הקצאתן ויתרת כתבי האופציות ניתנים למימוש בעשרים 

  . ד ההענקה ועד לתום שנתיים ממועד ההענקהכל חודש ממוע, וארבעה חלקים
 ,ל החברה"הענקת כתבי האופציה למנכאושרה , במסגרת אסיפה שנתית של בעלי המניות, 2010במרס  2ביום 

 .)'ב1ראה סעיף (גאל -בכפוף להשלמת עסקת ביו
בשיעור של סטיית תקן צפויה , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות

  .של חמש שניםואורך חיים צפוי עד למועד המימוש  1%ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 64.6%
כתבי אופציה לדירקטורים בחברה הניתנים  450,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2010, בינואר 18ביום   .ב

. ח לכל כתב אופציה"ש 0.298של כל אחת בתוספת מימוש . נ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  450,000 - למימוש ל
ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו   , על פי מודל בלאק ושולס, השווי ההוגן של כל כתבי האופציות

מכתבי האופציות  33%. ח עבור כל כתבי האופציות"ש 105,615כ "ח לכל כתב אופציה ובסה"ש 0.2347 -כ
, רת כתבי האופציות ניתנים למימוש בעשרים וארבעה חלקיםניתנים למימוש באופן מיידי לאחר הקצאתן וית

  .כל חודש ממועד ההענקה ועד לתום שנתיים ממועד ההענקה
 . אושרו הענקות כתבי האופציה לדירקטורים, במסגרת אסיפה שנתית של בעלי המניות, 2010במרס  2ביום 

סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0% דיבידנד צפוי בשיעור של: שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות
  .ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש שנים 1%ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 64.6%

כתבי אופציה לעובד בחברה הניתנים  100,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2010בינואר  26ביום   .ג
. ח לכל כתב אופציה"ש 0.1ת בתוספת מימוש של כל אח. נ.ח ע"ש 0.1מניות רגילות בנות  100,000 - למימוש ל

 - ליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה הינו כ, השווי ההוגן של כל כתבי האופציות על פי מודל בלאק ושולס
תקופת מימוש כתבי האופציה . ח עבור כל כתבי האופציות"ש אלפי 36ח לכל כתב אופציה ובסך הכל "ש 0.36

באופן שכתבי האופציות ניתנים למימוש בשניים עשר , שנים ממועד הקצאתן 10הינה תקופה מקסימלית של 
 .כל רבעון ממועד ההענקה ועד לתום שלוש שנים ממועד ההענקה, חלקים

סטיית תקן צפויה בשיעור של , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי כל אופציה מבוסס על ההנחות הבאות
  .אורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש שניםו 1%ריבית חסרת סיכון בשיעור של , 175%

  

תנאי את , לאחר קבלת אישור הדירקטוריון, של החברההשנתית אישרה האסיפה הכללית  ,2010 סמרב 2ביום  .3
אשר ייכנס לתוקף , ובהתאם לכך נחתם עימו הסכם העסקה אישי ,דוד גרוסמןמר  ל החברה"מנכ של תוהעסק

פברואר (כולל תשלום בגין עבודתו החל מיום הצטרפותו לחברה סכם ההעסקה ה. גאל-עסקת ביובכפוף להשלמת 
 תהשייכואלפי דולר  114 -בסך של כאת הוצאות השכר , 2009החברה רשמה בדוחותיה הכספיים לשנת  .)2009

הנהלה כי ניתן יהיה להשלים את העסקה האמורה כאמור בתוך הוזאת בהמשך להערכת  ,לתקופה בהתאם להסכם
 .מן סבירפרק ז

  
וכל , לעניין תרופת הביסיפאדין, DOVהפסיקה החברה את הסכם ההתקשרות עם חברת , 2010בחודש מרס  .4

 . בתיאום עימה DOVהזכויות תחת הסכם ההתקשרות הוחזרו לחברת 
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   2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל

 
  

  IFRSב לדיווח לפי תקני "נאות מקובלים בארההתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבו - 26באור 
  

וכמו כן הסברים להתאמות אלה ולהקלות אותן , IFRSההתאמות הבאות מציגות את השפעת המעבר לתקני 
  :ההתאמות מוצגות כדלקמן. IFRSבחרה החברה ליישם עם המעבר לתקני 

  
 - ו 2007בדצמבר  31 ,")זן הפתיחהמא(" 2007בינואר  1לימים על המצב הכספי המאוחדים הדוחות התאמות של   .א

 .2008בדצמבר  31
  

  . 2008בדצמבר  31 -ו 2007בדצמבר  31התאמה של הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל לשנים שהסתיימו בימים   .ב
 

  .2008בדצמבר  31 -ו 2007בדצמבר  31, 2007בינואר  1התאמה של סעיפי הון מסוימים לימים   .ג
  
 -ביישום המעבר לתקני ה חברהתיאור ההקלות שאומצו על ידי התוך , צעו כאמורמתן הסברים להתאמות שבו  .ד

IFRS ,בהתאם ל- IFRS 1.  
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  2009 בדצמבר 31דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  

  )המשך( IFRSב לדיווח לפי תקני "התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה - 26באור 
 

  המאוחדים  על המצב הכספי השפעת המעבר על הדוחות  .א
  

2007בדצמבר  31  2007בינואר  1 2008בדצמבר  31    
  

 
תקינה 
אמריקאית

השפעת  
המעבר 
לתקני 

IFRS 

 
 

תקני 

IFRS

 
 

תקינה 
 אמריקאית

השפעת 
המעבר 
לתקני 

IFRS

 
 

תקני 

IFRS 

  
 

תקינה 
 אמריקאית

השפעת  
המעבר 
לתקני 

IFRS 

  
 

תקני 

IFRS 
לפי דולראסעיף  אלפי דולר  אלפי דולר 

         נכסים שוטפים
 2,924  -  2,924  4,4002,377-2,377 - 4,400מזומנים ושווי מזומנים

 -  -  -  20,84510,600-10,600 - 20,845לזמן קצר תפיקדונו

)28(  40  ---- - -1נכסים בגין הטבות לעובדים   12 
נכסים פיננסיים בשווי הוגן 

 -  -  -  ---102 - 102דרך רווח והפסד

 -  -  -  ---18 - 18נכסים מוחזקים למכירה 

)93( 1,9702חייבים ויתרות חובה  609924)270(654  354  )49(   305 

 49  49  -  270270-- - -9מסי הכנסה לקבל

)29( 829מיסים נדחים  ----  -  -  - 

 71  -  71  ---- - -פיקדונות  מוגבלים

26,096 )122(  25,97413,901-13,901  3,389  )28(   3,361 
         נכסים בלתי שוטפים

)98( 198נכסים בגין הטבות לעובדים  -48)32(  16  -  -  - 

 -  -  -  17261-61 - 172פיקדונות  מוגבלים
 41  -  41  490106-106 - 490רכוש קבוע

 -  -  -  1,808119,2839,294 1,783 4,525נכסים בלתי מוחשיים

 -  -  -  ---48 29 819מיסים נדחים
804 1,714 2,5182269,2519,477  41  -  41 

)28(ׁ  3,430  28,49214,1279,25123,378 1,592 26,900סך  נכסים   3,402 
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  2009 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
  

  )המשך( IFRSב לדיווח לפי תקני "התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה - 26באור 
 

 השפעת המעבר על הדוחות המאוחדים  על המצב הכספי  .ב
  

2007בינואר  1 2008בדצמבר  31 2007בדצמבר  31   
 
 

תקינה 
 אמריקאית

השפעת 
המעבר 
לתקני 

IFRS 

 
 

תקני 

IFRS

 
 

תקינה 
אמריקאית

השפעת 
המעבר 
לתקני 

IFRS

 
 

תקני 

IFRS

  
 

תקינה 
 אמריקאית

השפעת  
המעבר 

קני לת

IFRS 

  
 

תקני 

IFRS 
 אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולרסעיף

      התחייבויות שוטפות
 416  -  416 941-9412,144-2,144ספקים ונותני שירותים

 1,058  -  1,058 1,8341,665-1,665)228(1,92,062זכאים ויתרות זכות
 -  -  - ---9-143143סה  לשלםמסי הכנ

התחייבות בשל סיום יחסי 
עובד מעביד

 
1

 
-

 
-

 
---- 

 
523  

 
)76(   

 
447 

התחייבויות בגין זכויות 
לעליית ערך מניות 

 
- 

 
-

 
-1,560-1,560 

 
7  

 
-  

 
7 

 -  -  - ---399-399הכנסה נדחית

3,402)85(3,3175,369-5,369 2,004  )76(   1,928 
      התחייבויות שאינן שוטפות
התחייבות בשל סיום יחסי 

עובד מעביד
 

1
 

340
 

)117(
 

223194)63(131 
 

-  
 

-  
 

- 

 -  -  - ---398-398הכנסה נדחית 
738)117(621194)63(131 -  -  - 

)76(  2,004 5,500)63(3,9385,563)202(4,140סך התחייבויות   1,928 
      הון 

 1,445  -  1,445 1,072-1,0721,444-1,444הון מניות
)9,303(  149,089 139,577)7,405(131,153146,982)5,458(136,611פרמיה על מניות   139,786 

)149,108( )123,143(16,719)139,862()107,671(7,252)114,923(יתרת הפסד   9,351  )139,757(  
 1,474  48  1,426 22,7601,79424,5548,5649,31417,878כ הון"סה

)28(  3,430 26,9001,59228,49214,1279,25123,378סך התחייבויות והון   3,402 
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  2009 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
  

  )המשך( IFRSב לדיווח לפי תקני "התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה - 26באור 
  

 השפעת המעבר על דוח ההפסד הכולל המאוחד    .ב
 
 

  דצמבר 31 םביו לשנה שהסתיימה      
 2007  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2008  

        
 

  תקינה 
  אמריקאית

השפעת  
המעבר 
לתקני 
IFRS  

   
 

תקני 
IFRS  

   
 

תקינה 
  אמריקאית

השפעת  
המעבר 
לתקני 
IFRS  

   
 

תקני 
IFRS  

  )למעט נתוני הפסד למניה( אלפי דולר   )למעט נתוני הפסד למניה( אלפי דולר  סעיף   
                       

  5,940   -   5,940   907   -   907   5   הכנסות
  1,841   1,783   58   110   -   110   4   כנסותהעלות ה

                       
  4,099   )1,783(   5,882   797   -   797      רווח גולמי

                       
  11,722   )26(   11,748   11,500   )7,507(   19,007  1,2,4   הוצאות מחקר ופיתוח

  3,937   )1,178(   5,115   7,596   2,039   5,557  1,2,6   הנהלה וכלליות הוצאות
  פיתוח )הכנסה(הוצאות

  -   1,102   )1,102(   -   )2,008(   2,008   6   עסקי  
הפסד מירידת ערך נכס 

  )7,500(   )7,500(   -   -   -   -   4   בלתי מוחשי
אחרים  )הפסדים(רווחים 

  288   -   288   )8(   )48(   40      נטו -
                       
                       

  )18,772(   )9,181(   )9,591(  )18,307(   7,476   )25,735(      הפסד מפעילות
                       

  331   331   -   668   668   -   3   הכנסות מימון
  17   17   -   30   30   -   3   הוצאות מימון
  314   -   314   638   48   590   3   נטו, הכנסות מימון

                       
  הפסד לפני מיסים על

   ההכנסה 
  

 )25,145(   7,476   )17,669(  
  
)9,277(   

  
)9,181(   

  
)18,458(  

                       

   )206(   -   )206(      הטבת מס
  
)31(   

  
-   

  
)31(  

                       
  )18,427(   )9,181(   )9,246(  )17,463(   7,476   )24,939(      הפסד כולל לתקופה

                       
  הפסד למניה בסיסי

  )0.315(   )0.157(   )0.158(   )0.382(   0.164   )0.546(      )*בדולר(ומדולל  
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  2009 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
  

  )המשך( IFRSב לדיווח לפי תקני "התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה - 26באור 
  

  סעיפי הון מסויימיםהשפעת ההתאמות האמורות על    .ג
  

  

  

  
  IFRSלהתאמות בגין המעבר לדיווח לפי תקני  הסברים   .ד

  

  מעביד -י עובד התחייבות בשל  סיום יחס  .1
  

בקשר עם עובדים , מעביד-נמדדה ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד, ב"בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה
על בסיס מכפלת מספר שנות העבודה במשכורת החודשית האחרונה של העובד לכל תאריך מאזן על פי , בישראל
. תאם לערכי הפדיון שלהן לכל תאריך מאזןוהיעודות לפיצויים נמדדות בה" SHUT DOWN METHOD"-שיטת ה

  .כמו כן לא התבצע קיזוז בין יתרת ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד לבין היעודות לפיצויים
לחברה תוכנית להפקדה מוגדרת ותוכנית להטבה , "הטבות עובד" - IAS 19בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  . מוגדרת
ת החברה מחויבת להפקיד בתוכנית הפקדה מוגדרת ולזקוף כהוצאה לרווח במסגרת התוכנית להפקדה מוגדר

  .והפסד הוצאה במועד בו נוצרת המחויבות להפקיד
נטו על בסיס , מעביד-נדרשת החברה להציג התחייבות בשל סיום יחסי עובד, במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת

יעור עזיבת עובדים וזאת על בסיס הערכה של החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות וש. אקטוארי
  .עיתוי התשלום

לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב , הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים
שכן לדעת החברה אין אשר מועד פירעונן קרוב לתקופת ההתחייבויות המתייחסות לפיצויי הפרישה , ממשלתיות

החישובים נערכים על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות . ות חוב קונצרניות בישראלשוק עמוק לאגר
  .החזויה

  

  הון מניות

  
פרמיה על 
  מניות

  
 יתרת הפסד

  
  
  כ"סה

  אלפי דולר סעיף 
      

  22,760  )114,923(  136,611  1,072    תקינה אמריקאית  2007בינואר   1יתרה ליום 
            

  -  5,458  )5,458(  -  2  תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים
  11  11  -  -  1  התאמות בגין התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד

  1,783  1,783  -  -  4  בגין נכס בלתי מוחשי

  IFRS   1,072  131,153  )107,671(  24,554 2007 בינואר 1יתרה ליום 

  

  ן מניותהו

  
פרמיה על 
  מניות

  
 יתרת הפסד

  
  
  כ"סה

  אלפי דולר סעיף 
      

  8,564  )139,862(  146,982  1,444    תקינה אמריקאית  2007  בדצמבר 31יתרה ליום 
            

  -  7,405  )7,405(  -  2  תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים
  31  31  -  -  1  התאמות בגין התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד

  9,283  9,283  -  -  4  בגין נכס בלתי מוחשי

  IFRS   1,444  139,577  )123,143(  17,878 2007 בדצמבר 31יתרה ליום 

  

  הון מניות

  
פרמיה על 
  מניות

  
 יתרת הפסד

  
  
  כ"סה

  אלפי דולר סעיף 
      

  1,426  )149,108(  149,089  1,445    תקינה אמריקאית 2008 בדצמבר 31יתרה ליום 
            

  -  9,303  )9,303(  -  2  תשלום מבוסס מניות לעובדים ואחרים
  48  48  -  -  1  התאמות בגין התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד

  IFRS   1,445  139,786  )139,757(  1,474 2008 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  2009בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
  

  )המשך( IFRSב לדיווח לפי תקני "התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה - 26באור 
  

  )המשך( IFRSמעבר לדיווח לפי תקני להתאמות בגין ה הסברים   .ד
  

  )המשך( מעביד -התחייבות בשל  סיום יחסי עובד   .1
  

מוכר נכס עד לסכום נטו של הערך הנוכחי של הטבות כלכליות , כאשר לפי תוצאות החישובים נוצר לחברה נכס
רת החזרים או הטבה כלכלית בצו. הזמינות בצורה של החזר מהתוכנית או הקטנה בהפקדות עתידיות לתכנית

  .הקטנת הפקדות עתידיות תחשב זמינה כאשר ניתן לממשה במהלך חיי התוכנית או לאחר סילוק המחויבות
החברה מפקידה בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח 

  ).נכסי התוכנית(
  

  .IAS 19 להגדרת " נכסי תוכנית"היעודות האמורות מהוות . ההוגן ןהיעודות לפיצויים נמדדות לפי שוויו
את כל הרווחים וההפסדים האקטואריים הנובעים מתוכנית הטבה , ישירות לרווח והפסד, החברה זוקפת מיידית

  .מוגדרת
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת במאזן מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות ההטבות בניכוי השווי 

  .ן של נכסי התוכניתההוג
  

וכן  ,אלפי דולר 202- ת בשל סיום יחסי עובד מעביד בסך של כיוההתחייבו וקטנבעקבות האמור לעיל למועד המעבר 
קטנו ההתחייבויות  2007 -ו 2008בדצמבר  31לימים  .אלפי דולר 191-קטנו נכסים בגין הטבות לעובדים בסך של כ

 -כוכן קטנו הנכסים בגין הטבות לעובדים ב, בהתאמה, אלפי דלר 63 -דולר ואלפי  76 -בשל סיום יחסי עובד מעביד ב
קטנו הוצאות  2007 -ו 2008בדצמבר  31לשנים שהסתיימו בימים , כמו כן . בהתאמה, אלפי דולר 32 -אלפי דולר ו 28

אלפי  17 -טנו בכואילו הוצאות הנהלה וכלליות ק, בהתאמה, אלפי דולר 15 -אלפי דולר ו 0מחקר ופיתוח בסך של  
  . בהתאמה, אלפי דולר 5 -דולר ו

  
 תשלומים מבוססי מניות .2

  
בהקשר לעסקות תשלום  31.12.2004יישמה החברה עד ליום , ב"בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בארה

מתאפשרת לחברה , IFRS1על פי הוראות . FAS123Rאת  2005בינואר  1והחל מיום  APB25מבוסס מניות את 
רק לגבי עסקות תשלום מבוסס מניות שהוענקו ) תשלום מבוסס מניות( IFRS2פיה יש ליישם את הוראת  הקלה על

  .אך טרם הבשילו למועד המעבר, 2002בנובמבר  7לאחר 
  

בהתאם למתאפשר לפי התקינה האמריקנית זקפה החברה הענקות במנות של תשלום מבוסס מניות על פי שיטת 
  .חסת החברה לכל מנה כהענקה נפרדת של תשלום מבוסס מניותמתיי IFRS-בהתאם ל. הקו הישר

  .זוקפת החברה את הגידול בהון לסעיף העודפים IFRS-בדוחות לפי ה, כמו כן
  

תשלומים מבוססי מניות ליועצים נותני שירותים טופלו בהתאם לשווים ההוגן במועד הענקתם מאחר והחברה רואה 
  .דומים לשירותי עובדיםבהם נותני שירותים המספקים  שירותים ה

  
אלפי דולר מקרנות הון ליתרת העודפים בגין סיווג הוצאות תשלומים  5,458 -למועד המעבר סיווגה החברה סך של כ

  .מבוססי מניות לסעיף העודפים
  

 ,בהתאמה, אלפי דולר 1,947 -וכ אלפי דולר 1,898 -סיווגה החברה מחדש סך של כ 2007 - ו 2008 השניםבמהלך 
  .הון ליתרת העודפים בגין סיווג הוצאות תשלומים מבוססי מניות לסעיף העודפים מקרנות

קטנו הוצאות מחקר ופיתוח והוצאות הנהלה וכלליות בסך של  2008בדצמבר  31בתקופה של שנה שהסתיימה ביום 
ו הוצאות גדל 2007בדצמבר  31בתקופה של שנה שהסתיימה ביום  .אלפי דולר בהתאמה 59 -אלפי דולר וכ 26 -כ

  . אלפי דולר 36 -אלפי דולר ו 8 - מחקר ופיתוח והוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ
  

  הכנסות והוצאות מימון  .3
 

לפי תקני . נטו בדוח רווח והפסד, הוצגו הוצאות והכנסות מימון, ב"בארהבהתאם לכללי החשבונאות המקובלים 
IFRS ח רווח והפסדיש להציג בנפרד הוצאות מימון והכנסות מימון בדו.  
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  )המשך( IFRSלהתאמות בגין המעבר לדיווח לפי תקני  הסברים   .ד
  

  הוצאות מחקר ופיתוח.   4
  

רכישת נכסי מחקר ופיתוח בתהליך נזקפה כהוצאה מיידית בדוח רווח , ב"כללי חשבונאות מקובלים בארהבהתאם ל  
. נכס מחקר ופיתוח בתהליך הינו נכס בלתי מוחשי אשר מוכר כנכס במאזן החברה, IFRS-בהתאם לתקני ה. והפסד

בהתקיים סימנים המצביעים על , נכס זה אינו מופחת באופן שיטתי אלא נבחן מדי שנה לירידת ערך או קודם לכן
 7,500לפי תנאי ההתקשרות שילמה החברה . רכשה החברה רישיון לביסיפאדין 2007בחודש ינואר . ירידה בערכו

  . אלפי דולר במזומן והתחייבה לתשלומים נוספים הכפופים לאבני דרך
במסגרת סעיף , 2007מיידית בשנת  תמורת הרכישה נזקפה כהוצאה, ב"בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה       

  .הרכישה הוכרה כנכס במאזן החברהתמורת , IFRS-בהתאם לכללי ה. הוצאות מחקר ופיתוח
   

אלפי דולר במסגרת  7,500הוכרה ירידת ערך בגין נכס זה בסך של , בעקבות כישלון הניסוי בביסיפאדין, 2008בשנת 
  .סעיף הוצאות אחרות

  .מחברת ויוקווסט DOS-רכשה החברה נכס מחקר ופיתוח בתהליך , 2005בחודש ספטמבר , כמו כן
במסגרת סעיף , 2005תמורת הרכישה נזקפה כהוצאה מיידית בשנת , ב"בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה

  .הוצאות מחקר ופיתוח
  .תמורת הרכישה הוכרה כנכס במאזן החברה, IFRS -בהתאם לכללי ה

לסעיף , אלפי דולר 1,783בסך , נזקפה עלות הנכס הבלתי מוחשי למועד העסקה, בעקבות מכירת הנכס, 2008בשנת 
  .עלות ההכנסות

  
  הכרה בהכנסה ממימוש נכסים לא מוחשיים.   5

  
 21EITF00- )Revenueהוראותהחברה הכירה בהכנסות לפי , ב"בהתאם לכללי חשבונאות המקובלים בארה

Arrangements with Multiple Deliverables .( בהעדר יכולת של החברה לפצל את התמורה לרכיבים הכוללים
הכירה החברה במלוא ההכנסה על פני תקופת , 00-21EITF -כהגדרת ב, מכירת רשיון ומתן שירות לפי שווי הוגן

בהתאם לתקינה הבינלאומית ביססה החברה שווי הוגן על בסיס העלות בתוספת רווח סביר כמתאפשר לפי . השירות
IAS18 ")שיון כאשר יולפיכך על פי התקינה הבינלאומית הכירה החברה בהכנסה המיוחסת למרכיב הר") נסותהכ

  .התקיימו כל תנאי ההכרה בהכנסה ממכירת סחורות ובהכנסה ממרכיב מתן השירותים על פני תקופת השירות
  

מה החברה הכנסה רש 2008ב ברבעון הראשון והשני של "לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה, בהתאם לאמור
 IFRSבהתאם לתקני . לפרסידיו DOSבגין עסקת מכירת תוכנית , אלפי דולר בהתאמה 3,383אלפי דולר ו  557בסך 

אלפי דולר  12 -אלפי דולר הנובעת ממימוש הנכס הבלתי מוחשי ו 3,876רשמה החברה ברבעון הראשון הכנסה בסך 
רה סכום ההכנסה שהוכ .אלפי דולר הנובעת ממתן שירות 52ברבעון השני רשמה החברה הכנסה בסך . ממתן שירות

  . ב"והן על פי כללי חשבונאות מקובלים בארה IFRS-ה זהה הן על פי תקני ההי 2008ברבעון השלישי של שנת 
  

  הוצאות פיתוח עסקי.   6
  

ח על ההפסד פיתוח עסקי במסגרת סעיף נפרד בדוהוצגו הוצאות , ב"בדיווח החברה לפי כללי חשבונאות בארה  
  .התאם למאפיין הפעילות במסגרת סעיף הנהלה וכלליותב הוצגו הוצאות אלו IFRSלפי תקני . הכולל

  
  מספרי השוואה מצטברים  .7

  
ב נדרשת חברה בשלבי פיתוח לכלול בנוסף למספרי ההשוואה לתקופות מקבילות "בהתאם לכללי חשבונאות בארה

. קמת החברה עד לתום שנת הדיווח או עד לסיום הפיתוח לפי המוקדםקודמות גם נתונים כספיים מצטברים מיום ה
  .דרישה זו אינה קיימת בתקינה הבינלאומית

  
  מסים נדחים  .8

  
שנוצרו בגין סעיפים מאזניים , סווגו יתרות המסים הנדחים הכלולות במאזנים, ב"בהתאם לכללי חשבונאות בארה

על פי תקן , IFRSעם המעבר לדיווח לפי תקני . יות שוטפותבמסגרת נכסים שוטפים ובמסגרת התחייבו, שוטפים
מציגה החברה את כל יתרות המסים נדחים במסגרת " הצגה של דוחות כספיים" IAS 1חשבונאות בינלאומי 

לנכסים שאינם  נכסים שוטפיםסווגו מאלפי דולר  29במועד המעבר מסים נדחים בסך . הנכסים שאינם שוטפים
   .שוטפים
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  2009בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  באורים
  

  )המשך( IFRSב לדיווח לפי תקני "התאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה - 26באור 
  
  )המשך( IFRSלהתאמות בגין המעבר לדיווח לפי תקני  הסברים   .ד
  
  קבלשלם ולמסי הכנסה ל  . 9

  
זכאים ויתרות " פיםסעיקבל במסגרת שלם ולוצגו מסי הכנסה לב ה"בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה

מוצגים מסי " הצגה של דוחות כספיים"IAS1 בהתאם להוראת . בהתאמה, "חייבים ויתרות חובה " -ו" זכות
אלפי דולר מסעיף  143במועד המעבר סווגו מסי הכנסה לשלם בסך  .קבל בנפרד על פני המאזןשלם ולהכנסה ל

אלפי  49סווגו מסי הכנסה לקבל בסכומים של  2007 -ו 2008בדצמבר  31לימים . ת לסעיף נפרדזכאים ויתרות זכו
  . אלפי דולר מסעיף חייבים ויתרות חובה לסעיף נפרד 270 -דולר ו
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  פרטים נוספים על התאגיד - 'פרק ד
  
  

  ")החברה("מ "בע אקס טי אל ביופרמסוטיקלס  :שם התאגיד
    
  520039470  : חברהה' מס
    

  :כתובת
  ) א25תקנה (

    .רחובות, 370. ד.ת, 76100מיקוד , 3רחוב הספיר 

    
  :טלפון

  )א25תקנה (
03-6127011  

    
  :פקסימיליה

  )א25תקנה (
08-9300659  

    
  ר אלקטרונידוא

  )א25תקנה (
ir@xtlbio.com  

   
  :תאריך המאזן

  )9תקנה (
  2009, רבדצמב 31

    
  :דוחתאריך ה

  )7תקנה (
  2010, במרס 24

    
  תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים  א10תקנה 

   
 
, רבעון ראשוןהסעיף

2009 
, רבעון שני

2009 
, רבעון שלישי

2009 
, רבעון רביעי

  2009שנת  2009

  ב"באלפי דולר ארה
  - - - - -הכנסות

  - - - - - עלות המכירות
  - - - - - רווח גולמי

 - - -  - - מחקר ופיתוח
 - - - - - מכירה ושיווק
  )2,429( 300 130 )1,213( )1,646( הנהלה וכלליות

  139 )5( 144  -  -  נטו, אחרים) הפסדים(רווחים 
  2,568 )305( 14 1,213 1,646 תפעולי) הפסד( רווח

  6 )7( - 1 12 הכנסות מימון
  10 )1( 5 1 5 הוצאות מימון

  הטבת מס 
-  -  -  23 23  

 לתקופה )הפסד(רווח 
1,653 1,213 9 )288( 2,587  
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שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי   'ג10תקנה 
  התשקיף

  
  .אין

  
    

  ת ובחברות קשורות לתאריך המאזןב - רשימת השקעות בחברות   11תקנה 
  

  שם
 החברה

' מס
המניה 
בבורסה

  סוג
המניות

מספר 
מניות

כל . נ.ע
אחת 
 ערך מאזני עלותבדולר

  אלפי דולר  
  

אקס טי אל  
ביופרמסוטיקלס 

 )ב"ארה( .אינק
 ) 1,728(  19,793 0.01 1,000 רגילות -

  
אקס טי אל 
 .דיוולפמנט אינק

 * )ב"ארה(
 )17,023(  7,500 - 1,000 רגילות -

  

  שיעור ההחזקה

  שם
 החברה

בהון המניות 
סמכות למנות דירקטורים בהצבעה המונפק

 
אקס טי אל 

 .ביופרמסוטיקלס אינק
 )ב"ארה(

100% 100% 100% 

 
אקס טי אל דיוולפמנט

 * )ב"ארה( .אינק
100% 100% 100% 

 
    

  )חברה נכדה(נק מוחזקת בעקיפין באמצעות  אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אי*)
  

  
  דוחבת ובחברות קשורות בתקופת ה -שינויים בהשקעות בחברות  12תקנה 

  
מיליוני דולר  8.3 -המירה החברה יתרה בין חברתית שוטפת בסך של כ 2009במהלך שנת 

וזאת , להון, אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק אשר בבעלות מלאה, עם החברה הבת

אשר נוהל על ידי החברה , 2008יסיפאדין בסוף שנת לאחר הכישלון בניסוי תרופת הב

  .ושבעקבותיו לא יכלה החברה הבת לעמוד בהחזר יתרה בין חברתית זו, הבת
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הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות החברה מהן לתאריך   13תקנה 
  המאזן

  

  שם
 החברה

  /רווח
 )הפסד(

לפני מס

  /רווח
 )הפסד(

  ריבית דמי ניהול דיבידנד אחרי מס
  אלפי דולר

  
אקס טי אל  

ביופרמסוטיקלס 
 )ב"ארה( .אינק

1,024  1,085  - -  -  

  
אקס טי אל 
 .דיוולפמנט אינק

 * )ב"ארה(
38  38  - -  -  

 
    

  
  )חברה נכדה(באמצעות  אקס טי אל ביופרמסוטיקלס אינק  ,מוחזקת בעקיפין *
  

  
אם מתן , תנו לתאריך המאזןרשימת קבוצות יתרות הלוואות שני  14תקנה 

  הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
  

  .החברה אינה עוסקת במתן הלוואות -אין
  

    
או שהמסחר הופסק  ניירות ערך שנרשמו למסחר -מסחר בבורסה  20תקנה 

  בשנת הדיווח בהן
  

  .של החברה ערךמסחר ניירות ל נרשמולא  דוחבתקופת ה
  

 - של הההתאמה באפריל ועדת  15החברה כי ביום דיווחה , 2009באפריל  16ביום 

NASDAQ החליטה כי ה- ADR של החברה אינו עומד בדרישות הקבועות למסחר ולכן ,

  .של החברה מהמסחר ADR –ה יושעה , ועד להכרעה בנושא
  

 - התקבל דיווח המערכת של ה 2009ביולי  10הודיעה החברה כי ביום  2009ביולי  12ביום 

SEC,  מחיקת היישום על- ADR  ה של החברה מבורסת- NASDAQ .ה- ADR  של

  .  Pink Sheets -בין הברוקרים במסגרת הות מצוטטים החברה ממשיכים להי
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  תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי עניין בחברה    21תקנה 

  
  

  ): דולרבאלפי ( 2009בשנת , המשרה הבכירה של החברה להלן פירוט התגמולים לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי

  
  

                                                 
גאל ועל -ההסכם מותנה בהשלמת עסקת ביו, 2010, במרץ 2י האסיפה הכללית השנתית של החברה ביום "אושר ע) 2009פברואר (חל מיום הצטרפותו לחברה הסכם ההעסקה עם מר דוד גרוסמן הכולל תשלום בגין עבודתו ה 1

וזאת בהמשך להערכת הנהלה כי ניתן יהיה להשלים את העסקה  .לתקופה בהתאם להסכם תאת הוצאות השכר השייכו, 2009החברה רשמה בדוחותיה הכספיים לשנת . טרם שולמו בפועלכן התגמולים המפורטים בטבלה 
  . תקציר הסכם העסקהבהמשך ראה  .האמורה כאמור בתוך פרק זמן סביר

למר בנצור הוענקו במשך כהונתו , בנוסף). ות סוציאליותובתוספות הוצא(דולר  אלפי 250 -במהלך העסקתו של מר בן צור עמדה משכורתו השנתית ברוטו על כ. 2009ל החברה עד לחודש אפריל "צור כיהן כמנכן מר רון ב 2
עם עזיבתו את החברה כתבי האופציות שטרם הבשילו חולטו . תלויות ביצועאופציות  1,400,000 ןאשר מתוכ) בהתחשב באיחוד ההון( א"כ. נ.ע ₪ 0.1הניתנים להמרה למניות החברה בנות  כתבי אופציה 1,900,000 בחברה

  . מיליוני דולר בתקופת הדוח 1.4 -של כ) הכנסה(רשמה החברה הקטנת הוצאה , בעקבות חילוט האופציות תלויות הביצוע. יות פקעו במהלך השנהויתרת כתבי האופצ
  )לדוחות הכספיים 'ב16ראה באור ). (הקטנת הוצאות(מליון דולר  1.4אשר חולטו בתקופת הדוח סך של , לא כולל השפעת היפוך הוצאות בגין אופציות תלויות ביצוע*) 

 במהלך העסקתו הוקצו, בנוסף). ובתוספת הוצאות סוציאליות(אלפי דולר  135 -במהלך העסקתו של מר קסלר עמדה משכורתו השנתית ברוטו על כ. 2009ל הכספים של החברה עד לחודש מאי "מר ביל קסלר כיהן כסמנכ 3
  ).בהתחשב באיחוד ההון( א"כ. נ.ע ₪ 0.1רה בנות הניתנים להמרה למניות החב כתבי אופציה 200,000למר קסלר 

  .ב"מר מאיורגה מעניק שירותים לחברה בהקשר לחברות הבנות בארה 2009החל מספטמבר . 2009ב עד לחודש אפריל "מר כריסטיאן מאיורגה  כיהן כחשב חברות בנות בארה  4

ב"ם באלפי דולר ארהתגמולים בעבור שירותי פרטי מקבל התגמולים  תגמולים אחרים 
ב"באלפי דולר ארה כ "סה 

בדולר (
)ב"ארה היקף  תפקיד שם 

 משרה
שיעור 

החזקה בהון 
 התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
דמי  ריבית אחר עמלה ייעוץ

 שכירות

ל  "מנכודירקטור   1דוד גרוסמן
 128         128 - 100% )2009החל מפברואר (

 
2צורן ברון   

 ל החברה לשעבר"מנכ
)2009עד אפריל (  100% - 67   156 *        223 

החל ( ל כספים"סמנכ רונן טויטו
)2009מיולי   100% - 58  93       151 

3ביל קסלר ל כספים "סמנכ 
)2009עד מאי (לשעבר   100% - 73  13       86 

 טיאןכריס
4מאיורגה  

עד (חשב חברות בנות 
)2009אפריל   100% - 30  2  5     37 
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  מר דוד גרוסמן –ל החברה "הסכם העסקה מנכ  .1

, לאחר קבלת אישור הדירקטוריון, של החברההשנתית אישרה האסיפה הכללית  2010, מרץב 2ביום 

ובהתאם לכך נחתם עימו , ")ל"המנכ"להלן (דוד גרוסמן מר  ל החברה"מנכ של תותנאי העסקאת 

' כמפורט בפרק א( אשר ייכנס לתוקף בכפוף להשלמת הסכם החלפת המניות, הסכם העסקה אישי

   :שעיקריו כדלקמן ,")המועד הקובע" -לדוח 
  

כל צד "). םתקופת ההסכ("ל החברה אינה קצובה בזמן "העסקתו של מנכ – תקופת ההעסקה .1.1

יהא רשאי להביא את הסכם ההעסקה לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא לפני תום תקופת 

אשר תימסר , ")ההודעה המוקדמת("חודשים  4על ידי מתן הודעה מוקדמת מראש בת , ההסכם

 .בכתב לצד השני

ל "מנכ יהא זכאי ,)לעיל 1וכפוף להשלמת העסקה ראה סעיף ( 2010בינואר  1החל מיום  – שכר .1.2

 מליון ועד 3סכום של בין היה ותגייס החברה . ברוטו ח"ש 336,000בסך של  שנתיהחברה לשכר 

ולאחריו תבצע החברה עסקה מהותית נוספת  בבורסהב באמצעות גיוס "מיליון דולר ארה 10

באופן יחסי לסכום  ברוטוח "ש 630,000של עד לסך ל החברה "של מנכהשנתית לה משכורתו תע

 השנתית  תועלה משכורתו, החברה גיוס כאמורלא תבצע , 2010ביולי  1יה ועד ליום ה. הגיוס

כמקובל לנושא משרה  םכמו כן יהיה זכאי לתנאים סוציאליי . ברוטו ח"ש 480,000  שללסך 

 .בכירה

כתבי  1,610,000יהא זכאי מר גרוסמן להקצאת , ל החברה"בגין כהונתו כמנכ – תאופציו

 ח"ש 0.1מניות רגילות בנות  1,610,000 - הניתנים למימוש ל, ללא תמורה, אופציה לא סחירים

מחיר מימוש . בכפוף להתאמות הקבועות בתכנית האופציות של החברה, ערך נקוב של החברה

מכתבי האופציה כאמור יבשילו מיד עם  33%. ח"ש 0.075כתב אופציה למניות המימוש הנו 

בשילו ויהיו ניתנים למימוש למניות המימוש על בסיס מכתבי האופציה כאמור י 67% -הענקתן ו

שך תקופה זו ימשיך לכהן כי במ, חודשי החל  ממועד הענקתן ולמשך שנתיים בכפוף לכך

האופציה ליום הענקתן  יהערך הכלכלי של כל כתב, "בלק אנד שולס"על פי נוסחת . בתפקידו

  .   5ח"ש 458,744 הינו

ל הועסק בחברה ללא "ולאור העובדה כי המנכ, העסקתו כחלק מתנאי – 2009שכר בגין שנת  .1.3

 בגיןחד פעמי  תשלוםל החברה ל"יהא זכאי מנכ, 2009בפברואר  11קבלת כל תשלום החל מיום 

   .ח"שאלפי  430בסך של  2009עבודתו בשנת 

 של בסך הון גיוס החברה תבצע העסקתו ממועד חודשים 24ובמהלך  היה – נהמענק מות .1.4

 מסכום הגיוס 1%של  בשיעור בונוס ל"למנכ החברה תשלם ב"ארה דולר ליוןמי 3 -למעלה מ 
לבונוס שנתי בהתאם  גרוסמןכמו כן יהיה זכאי מר  .ב"אלפי דולר ארה 150של  ועד לסך, כאמור

  .לגובה הבונוסנוסחא  הטרם נקבע, להחלטת הדירקטוריון

 
 
 
 
 

                                                 
 ההפרש סך העברת ידי על ,ימומשו אם ,האופציות של המימוש במועד יכוסה של המניה הנקוב ערכה לבין המימוש מחיר בין הפער יצוין כי5

  .החברה של הכספיים בדוחות מניות הון לסעיף מניות על מסעיף פרמיה
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  מר רונן טויטו – חברההכספים ב ל"סמנכ .2

נחתם עם מר , בהתאם לכך. ל כספים בחברה"לתפקיד סמנכ רונן טויטומונה מר  2009, יוליב 29ביום 

שעיקריו , ")המועד הקובע(" 2009, ביוני 24אשר בתוקף החל מיום , הסכם העסקה אישי טויטו

  :כדלקמן

כל "). תקופת ההסכם("העסקתו של מר טויטו בחברה אינה קצובה בזמן  – תקופת ההעסקה .2.1

את הסכם ההעסקה לידי סיום בכל עת ומכל סיבה שהיא לפני תום צד יהא רשאי להביא 

אשר , )"ההודעה המוקדמת"(חודשים  3על ידי מתן הודעה מוקדמת מראש בת , תקופת ההסכם

 .תימסר בכתב לצד השני

. ברוטו ח"ש 318,000בסך של  שנתייהא זכאי מר טויטו לשכר , 2009, ביוני 24החל מיום  - שכר

 בבורסה ב באמצעות גיוס"מיליון דולר ארה 10 מליון ועד 3סכום של בין  היה ותגייס החברה

סך ל עדשל מר טויטו השנתית  תועלה משכורתו ,ולאחריו תבצע החברה עסקה מהותית נוספת

, חודשים מהמועד הקובע 12היה ועד חלוף . באופן יחסי לסכום הגיוס ברוטו ח"ש 600,000של 

 456,000של  שנתישל מר טויטו לסך  השנתיתה משכורתו תועל, לא תבצע החברה גיוס כאמור

  .כמקובל לנושא משרה בכירה םכמו כן יהיה זכאי לתנאים סוציאליי. ברוטו ח"ש

כתבי  1,400,000מר טויטו זכאי הוקצו ל, ל כספים בחברה"בגין כהונתו כסמנכ – אופציות

 ח"ש 0.1ניות רגילות בנות מ 1,400,000 - הניתנים למימוש ל, ללא תמורה, אופציה לא סחירים

מחיר מימוש . בכפוף להתאמות הקבועות בתכנית האופציות של החברה, ערך נקוב של החברה

מכתבי האופציה כאמור יבשילו מיד עם  33%. ח"ש 0.075כתב אופציה למניות המימוש הנו 

על בסיס מכתבי האופציה כאמור יבשילו ויהיו ניתנים למימוש למניות המימוש  67% -הענקתן ו

כי במשך תקופה זו ימשיך לכהן , בכפוף לכך שלוש שניםחודשי החל ממועד הענקתן ולמשך 

אופציה ליום ה יכתבכל הערך הכלכלי של  "בלק אנד שולס"על פי נוסחת המודל . בתפקידו

     6.ח"ש 589,106הענקתן הינו 

ב יהיה זכאי מר "מיליון דולר ארה 15-ל 3בין תגייס החברה סכום של והיה  –מותנה מענק .2.2

דולר  200,000של עד לסך באופן יחסי לסכום הגיוס ו ,חד פעמי מענקלקבלת תשלום  טויטו

 הטרם נקבע, בונוס שנתי בהתאם להחלטת הדירקטוריוןכמו כן יהיה זכאי מר טויטו ל .ב"ארה

 .לגובה הבונוסנוסחא 

  
  

 98 -על סך של כ 2009עמד בשנת  לעיל' הגמול הכולל לדירקטורים אשר אינם נמנים ברשימה בסעיף א

   .אלפי דולר

  

פרט לשכר החודשי לא שולמו לנושאי המשרה , בתקופה שלאחר שנת הדוח ועד למועד הגשת הדוח

כמו כן בתקופה האמורה לא אושרו בונוסים והטבות כלשהן למעט . המפורטים לעיל תשלומים נוספים

אופציות והענקת  גאל-ת ביועסקה עם חברל אשר מותנה בהשלמת ה"אישור תנאי העסקתו של המנכ

  .24מטה בתקנה כמפורט  דירקטוריםל

  

  
  
  

                                                 
 ההפרש סך העברת ידי על ,ימומשו אם ,האופציות של המימוש יכוסה במועד של המניה הנקוב ערכה לבין המימוש מחיר בין הפער יצוין כי6

  .החברה של הכספיים בדוחות מניות הון לסעיף מניות לע מסעיף פרמיה
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בדבר עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל , לפי  מיטב ידיעתה של החברה, פרטים  22תקנה 
  השליטה יש עניין אישי באישורן

  
החברה לא התקשרה בכל עסקה עם בעל שליטה או , במהלך תקופת הדוח ולאחריה

  .ה יש עניין באישורהשלבעל השליט

  
    

למיטב ידיעת , דוחמניות וניירות ערך המירים המוחזקים בתאריך ה  24תקנה 
   על ידי בעלי עניין בחברה, החברה

  
למעט הדירקטורים בחברה אשר אינם , אין לחברה בעלי עניין, למיטב ידיעת החברה

 .2009בדצמבר  31מחזיקים ניירות ערך של החברה נכון ליום 
  

    
 - בכל חברה , למיטב ידיעת החברה, מניות וניירות ערך המירים שכל בעל עניין מחזיק  

 או בתאריך סמוך לו ככל האפשר דוחבת או חברה קשורה בתאריך ה
  

  .אין
    
מניות רדומות  

  
  .אין

    
  2010, ץבמר 24הון מונפק וניירות ערך המירים נכון ליום , הון רשום  א24תקנה 

  
 .כל אחת. נ.ח ע"ש 0.1מניות בנות  700,000,000: הון רשום

  
   .כל אחת. נ.ח ע"ש 0.1מניות בנות  58,561,065: הון מונפק

  
 .כל המניות מקנות זכויות בהון ובהצבעה

  

 :למניות החברה ניירות ערך המירים
למימוש  םמשרה שעזבו את החברה הניתני ושאיכתבי אופציה לעובדים ונ 481,714

  .למניות החברה

  כתבי אופציה לנושא משרה בחברה הניתנים למימוש למניות החברה 627,408

  

  .של החברה לא מומשו כתבי אופציה, דוחתקופת הבמהלך 

   .של החברה כתבי אופציה 5,424,322 או חולטו פקעו 2009בדצמבר  31נכון ליום 

  

הדירקטוריון , בתקופה שלאחר שנת הדוח ועד למועד הגשת הדוח אישרו ועדת הביקורת

כתבי אופציה לדירקטורים בחברה  450,000והאסיפה הכללית של החברה הענקת 

ל החברה הניתנים "כתבי אופציה למנכ 1,610,000. הניתנים למימוש למניות החברה

לעניין  21ראה תקנה (גאל -למימוש למניות החברה ואשר כפופים להשלמת עסקת ביו

  ).ל החברה"הסכם התקשרות עם מנכ

כתבי אופציה לעובד בחברה הניתנים  100,000טוריון החברה הענקת בנוסף אישר דירק

  .למימוש למניות החברה
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  26תקנה 

   הדירקטורים של התאגיד
  

  ירון דיאמנט  :שם הדירקטור  )1(  
 22963789  :מספר זיהוי    
 02/07/1967  :לידה תאריך    
, 14דרך אבא הלל סילבר   :דין - תמען להמצאת כתבי בי    

  52506גן רמת 
 ישראלי  :נתינות    
ועדת , ועדת ביקורת  :חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון    

  ועדת תגמול, מינויים
  כן  :דירקטור חיצוני    
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או     

  :כשירות מקצועית
  כן

חברה קשורה , חברה בת, עובד של החברה    
  :או של בעל עניין בחברה

  לא

  18/03/2009  :תחילת כהונתו כדירקטורתאריך     
 –ה וחשבונאות לבוגר כלכ  :השכלה    

. אוניברסיטת תל אביב
  .ח בישראל"רו

 .ל בטאגור קפיטל"מנכ  :עיסוק בחמש השנים האחרונות    
ל כספים בטאגור "סמנכ
יועץ פיננסי , קפיטל
  .עצמאי

תאגידים נוספים בהם הוא מכהן     
  :כדירקטור

  .תמגה אור החזקוצ ב"דח

למיטב (בן משפחה של בעל עניין בחברה     
  ):ידיעת החברה

  לא

      
  

  

  

        

 עמית יונאי  :שם הדירקטור  )2( 
 024907743  :מספר זיהוי  

 28/03/1970  :לידה תאריך   

, 14דרך אבא הלל סילבר   :דין - תמען להמצאת כתבי בי   
 52506רמת גן 

 ואמריקאי ישראלי  :נתינות   
 חבר בועדת מינויים  :דה או בוועדות הדירקטוריוןחברות בווע   
 לא  :דירקטור חיצוני   
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או     

  :כשירות מקצועית
  כן

חברה קשורה , חברה בת, עובד של החברה   
  :או של בעל עניין בחברה

 לא

 18/03/2009  :תאריך תחילת כהונתו כדירקטור  

 –בוגר הנדסת חשמל   :השכלה   
, אוניברסיטת בינגהמטון

מוסמך מנהל עסקים 
MBA –  אוניברסיטת

 .א"ת
 של דירקטוריון ר"יו  :עיסוק בחמש השנים האחרונות   

 איש עסקים. החברה
בתחום ההשקעות בשוק 

ן "ההון ובשוק הנדל
  –אנליסט ראשי  .ב"בארה

ING Group - ישראל ,
מרץ  –מנהל פורטפוליו 

מרץ  –אנליסט , השקעות
 .השקעות
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תאגידים נוספים בהם הוא מכהן    
  :כדירקטור

 אין

למיטב (בן משפחה של בעל עניין בחברה    
  ):ידיעת החברה

  לא

 
        
 בועז שויגר  :שם הדירקטור  )3(  
 032182586  :מספר זיהוי    
 20/05/1975  :לידה תאריך    
, 14דרך אבא הלל סילבר   :דין - תמען להמצאת כתבי בי    

 52506רמת גן 
 ישראלי  :תינותנ    
 ועדת ביקורת  :חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון    
  לא  :דירקטור חיצוני    
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או     

  :כשירות מקצועית
  כן

חברה קשורה , חברה בת, עובד של החברה    
  :או של בעל עניין בחברה

 לא

 11/02/2009  :תאריך תחילת כהונתו כדירקטור    
 – L.L.B –בוגר משפטים   :לההשכ    

מוסמך , המכללה למנהל
 – MBA –מנהל עסקים 

 .אוניברסיטת תל אביב
מנהל חברת אחזקות   :עיסוק בחמש השנים האחרונות    

 –עורך דין , פרטית 
עורכי  –' הורוביץ ושות.ש
ישאל בדירקטור , דין

 ).1993(אמלט השקעות 
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן     

  :כדירקטור
 יןא

למיטב (בן משפחה של בעל עניין בחברה     
  ):ידיעת החברה

 לא

        
        
 מרק אלוש   :שם הדירקטור  )4(  
 319512562  :מספר זיהוי    
 23/10/1973  :לידה תאריך    
, 14דרך אבא הלל סילבר   :דין - מען להמצאת כתבי בי     

 52506רמת גן 
  וצרפתי ישראלי  :נתינות    
 ועדת תגמול  :בוועדות הדירקטוריוןחברות בוועדה או     
 לא  :דירקטור חיצוני    
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או     

  :כשירות מקצועית
  כן

חברה קשורה , חברה בת, עובד של החברה    
  :או של בעל עניין בחברה

 לא

 18/03/2009  :תאריך תחילת כהונתו כדירקטור    
 –בוגר כלכלה וניהול   :השכלה    

 –דופין  אוניברסיטת
 – MBAמוסמך , פאריז

 –אוניברסיטת דופין 
ח מוסמך "רו, פאריז
 .בצרפת

ראש . יזםיועץ עסקי ו  :עיסוק בחמש השנים האחרונות    
חטיבת השקעות 

הראל  – תאלטרנטיוויו

 VP, השקעות בביטוח
להשקעות ופיתוח 

, SGPA Ltd –אסטרטגי 
 Russel –מנהל בכיר 

Bedford International. 
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ידים נוספים בהם הוא מכהן תאג    
  :כדירקטור

  אין

למיטב (בן משפחה של בעל עניין בחברה     
  ):ידיעת החברה

 לא

      
  

  

 דפנה כהן  :שם הדירקטור  )5(  
 24812943  :מספר זיהוי    
 23/02/1970  :לידה תאריך    
, 14דרך אבא הלל סילבר   :דין - מען להמצאת כתבי בי     

 52506רמת גן 
 אליתישר  :נתינות    
ועדת , ועדת ביקורת  :חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון    

 .ועדת תגמול, מינויים
 כן  :דירקטור חיצוני    
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או     

  :כשירות מקצועית
  כן

חברה קשורה , חברה בת, עובד של החברה    
  :או של בעל עניין בחברה

 לא

 18/03/2009  :תאריך תחילת כהונתו כדירקטור    
בוגרת כלכלה ומדעי   :השכלה    

האוניברסיטה  – מדינהה
, ירושלים –העברית 

 – MBAמוסמכת 
האוניברסיטה העברית 

  . ירושלים
 – ומנהלת השקעות גזברית  :עיסוק בחמש השנים האחרונות    

  .אמבלייז
תאגידים נוספים בהם הוא מכהן     

  :כדירקטור
דירקטור בפורמולה 

  .)1985( מערכות
למיטב (בן משפחה של בעל עניין בחברה     

  ):ידיעת החברה
 לא

        
 דוד גרוסמן  :שם הדירקטור  )6(  
 011202793  :מספר זיהוי    
 26/02/1975  :לידה תאריך    
, 14דרך אבא הלל סילבר   :דין - מען להמצאת כתבי בי     

 52506רמת גן 
 בריטיו ישראלי  :נתינות    
 אין  :ות הדירקטוריוןחברות בוועדה או בוועד    
 לא   :דירקטור חיצוני    
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או     

  :כשירות מקצועית
  לא

חברה קשורה , חברה בת, עובד של החברה    
  :או של בעל עניין בחברה

 ל החברה"מנכ, דירקטור
ונושא משרה בחברות 

 ב"הבנות בארה
 11/02/2009  :תאריך תחילת כהונתו כדירקטור    
בוגר מנהל עסקים במרכז   :השכלה    

 הרצליה-הבינתחומי
 ל השקעות"סמנכ  :עיסוק בחמש השנים האחרונות    

, יורוקום השקעותב
סהר בל השקעות "סמנכ

דירקטור , אינווסטמנטס
גילת בוחבר ועדת ביקורת 

 –באנליסט בכיר , סאטקום
Israel Healthcare 
Ventures (IHCV).  

כהן תאגידים נוספים בהם הוא מ    
  :כדירקטור

השקעות במדעי  ביו לייט
 .החיים בישראל

למיטב (בן משפחה של בעל עניין בחברה     
  ):ידיעת החברה

 לא
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   )לעיל 26שלא פורטו על פי תקנה (נושאי משרה בכירה בחברה   א26תקנה 

  רונן טויטו  :שם  )1(  
  032161655  :מספר זיהוי    
  20/02/1975  :תאריך לידה    
  29/07/2009  :ך תחילת כהונהתארי    
בחברה , התפקיד שממלא בחברה    

  :או בבעל עניין בחברה בחברה קשורה,בת
  ל כספים"סמנכ

בן משפחה של נושא בעל עניין בחברה או     
משרה בכירה אחר או של בעל עניין 

  :בחברה

  לא

 בוגר מנהל עסקים  ,ח"רו  :השכלה    
 בהתמחות חשבונאות

 B.Ed, למנהל המכללה
  .בונאותחשב

 Corporate Finance  :סיון עסקי בחמש השנים האחרונותינ    
Director – Leadcom 
Integrated Solutions 

Ltd , ביקורת מנהל –

Ernst & Young ישראל  
    

  
  

  
  

  

  

  
  ב26תקנה 

  
  מורשי חתימה עצמאיים בחברה

  
  .מורשה חתימה עצמאי אחד איןבחברה 

    
  רואה החשבון של החברה  27תקנה 

  
  תל אביב , 25מגדל הסחר רחוב המרד , ) ישראל PWC(קסלמן וקסלמן רואי חשבון 

  
  

  

  שינויים בתזכיר או בתקנון ההתאגדות  28תקנה 
  

  .לא נעשה שינוי בתקנון החברה בשנת הדוח
  

  
  

  המלצות והחלטות הדירקטורים והאסיפה הכללית בשנת הדיווח   29תקנה 
    

 

פה הכללית והחלטות הדירקטורים שאינן טעונות המלצות הדירקטורים בפני האסי .2.3

 אישור האסיפה הכללית
  .אין

 שנתקבלו באסיפה הכללית , החלטות שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים .2.4
  .אין

  החלטות אסיפה כללית מיוחדת .2.5

: התקבלו בהחלטת אסיפה כללית מיוחדת של החברה ההחלטות הבאות 2009שנת מהלך ב  

סיפה כללית מיוחדת של החברה אשר על סדר יומה החלטות נערכה א 2009,במרץ 18ביום  .1

 :הבאות
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 בועז שויגר ודוד גרוסמן כדירקטורים, עמית יונאי, מרק אלוש ה"אישור מינויים של ה .1.1

 .בחברה

  .ומר ירון דיאמנט כדירקטורים חיצוניים בחברה ןדפנה כה' אישור מינויה של גב .1.2

. נ.ח ע"ש 0.02ש מניות רגילות בנות אישור איחוד הון המניות של החברה כך שכל חמ .1.3

 .של החברה. נ.ח ע"ש 0.1יאוחדו לכדי מניה רגילה אחת בת 

 100,000,000 -המחולק ל₪  10,000,000 -הגדלת הון המניות הרשום של החברה מ .1.4

 700,000,000 -המחולק ל₪  70,000,000 -ל. נ.ע₪  0.1מניות רגילות של החברה בנות 

 ..נ.ע₪  0.1נות מניות רגילות של החברה ב

. נ.ע₪  0.1מניות בנות  2ייצג  ADRשל החברה כך שבמקום שכל  ADR -שינוי יחס ה .1.5

 . 7של החברה. נ.ע₪  0.1מניות רגילות בנות  20ייצג  ADRשל החברה כל 

באסיפה התקבלה  2010, במרץ 2ביום , לאחר תאריך המאזן ולפני חתימה על הדוח הכספי .2

 :ההבא ההחברה ההחלט בעלי מניות כללית מיוחדת של

אקסטיפו ' ממניותיה של חב 100%התקשרות החברה בהסכם לרכישת לאשר את  .2.1

 9פרטית אשר הוקמה בישראל ביום  אשר הינה חברה, ")אקסטיפו:"להלן(מ "בע

חזיק ברישיון שימוש בלעדי בפטנט על תרופת אשר תו, 2009בנובמבר 

ת מניות חדשות של החברה וזאת בדרך של הנפק, ")EPO:"להלן(האריתרופואטין 

הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה (בהנפקה פרטית חריגה על פי תקנות ניירות ערך 

הסכם : "להלן(לבעלי מניות אקסטיפו ") התקנות:"להלן) (2000- ס"התש, רשומה

יחזיקו בעלי , כך שלאחר השלמת הסכם החלפת המניות כאמור, ")החלפת המניות

 -בכ) חזקותיהם במניות החברה ערב ביצוע החלפת המניותיחד עם ה(מניות אקסטיפו 

תוחזק על ידי בעלי  29.36% -כ, מהונה המונפק והנפרע של החברה  והיתרה 70.64%

 ).לדוחות הכספיים' ב1ראה באור ( )למעט בעלי מניות אקסטיפו(המניות של החברה 
  
    

  
  :החלטות החברה בשנת הדיווח  א29תקנה 

  פטור ושיפוי

  

 2010, בינואר 18דירקטוריון החברה שהתקיימה ביום ו ועדת הביקורת בישיבת

 העניקהחליטה הנהלת החברה ל 2010,במרץ  2ובאסיפה הכללית שהתקיימה ביום 

נושאי המשרה בחברה בגין נזקים הנגרמים לחברה עקב דירקטורים ופטור מראש ל

החליטה , בנוסף .כל זאת בכפוף להוראות חוק החברות, הפרת חובת הזהירות כלפיה

בהתאם . נושאי משרה בחברהדירקטורים ולאשר הוצאת מכתבי שיפוי ל, החברה

  :נושאי המשרה בחברה שעיקריו כדלהלןדירקטורים ולהחלטה זו הוצא מכתב שיפוי ל

נושא משרה בשל כל חבות או הוצאה דירקטור והחברה התחייבה לשפות כל   .א

נושא משרה או /דירקטור וקף היותו עקב פעולה שנעשתה על ידו בתו, שהוטלה עליו

או קשורות של החברה /או בתוקף תפקידו מטעם החברה בחברות בנות ו/בחברה ו

                                                 
היות ולאחר קיום האסיפה , אולם NASDAQ -יצוין כי ההחלטה כאמור נתקבלה בכדי לאפשר לחברה לחזור ולהיסחר ב 7

לא יישמה , NASDAQ -הכללית המיוחדת כאמור נתחוור לחברה כי שינוי היחס כאמור לא יאפשר לחברה לחזור ולהיסחר ב
 2ייצג  ADRכך שכל   ADR -השתנה  יחס ה 1.3עוד יצוין כי לאור החלטה המפורטת בסעיף . רה את ההחלטה כאמורהחב

 .מניות חדשות
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נושא המשרה לטובת אדם או /דירקטור וחבות כספית שהוטלה על ) א: כדלקמן

לרבות פסק דין שניתן בפשרה או בפסק בורר שאושר בידי בית , אחר על פי פסק דין

התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין שיוציא הוצאות ) ב; המשפט

במסגרת הליך , נושא המשרה או שיחויב בהן על ידי בית המשפטאו /הדירקטור ו

שיוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר או באישום פלילי ממנו זוכה 

 .או באישום פלילי בו יורשע בעבירה שאינה דורשת מחשבה פלילית

חברה למתן שיפוי כאמור מוגבלת לסוגי האירועים המפורטים התחייבות ה  .ב

אשר לדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם או חלק מהם ובלבד , לתוספת לכתב השיפוי

 .להלן) ג(שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 

נושאי המשרה הדירקטורים והסכום המצטבר המרבי של השיפוי כאמור לכלל   .ג

במידה "). סכום השיפוי המירבי: "להלן(ב "מיליון דולר ארה 4א יעלה על בחברה ל

בתוספת סך כל , וסך כל תשלומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם במועד כלשהו

יעלה על סכום , פי כתבי השיפוי- תשלומי השיפוי ששולמו על ידה עד לאותו מועד על

בין , העניין לפי, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו, השיפוי המרבי

נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי כאמור אשר טרם שולם להם עד הדירקטורים ו

נושאי הדירקטורים ובאופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מ, לאותו מועד

לבין  הםפי היחס בין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מ-יחושב על, המשרה האמורים

נושאי המשרה האמורים באותו טורים והדירקסכום השיפוי המצטבר שיגיע לכל 

 .מועד בגין דרישות שיפוי שהתקבלו בחברה

, נושא המשרהאו /דירקטור ולבקשת , פי כתב השיפוי-במסגרת התחייבותה על  .ד

רשאית החברה לשקול ליתן סכומים מקדמיים להוצאות התדיינות סבירות ובלבד 

א יעלו על הסכומים ל, בתוספת סכומים שיקבל על פי כתב השיפוי, שהסך הכולל

 .לעיל) ג(האמורים  בסעיף 
  

נושא המשרה ללא או /דירקטור והתחייבויות החברה לפי כתב השיפוי יעמדו לזכות 

ובלבד שהפעולות בגינן יינתן כתב השיפוי , הגבלת זמן גם לאחר סיום כהונתו בחברה

זכאי לשיפוי ללא תלות במועד גילוי האירוע בגינו הינו , נעשו בתקופת כהונתו בחברה

  . על פי כתב השיפוי

  

  
  

  . 2010, סבמר 24  : תאריך
  

  
  

  שמות החותמים

  
  

  תפקיד החותמים

  
  

  חתימה
  

  
      

  ______________       דירקטוריון הר "יו  עמית יונאי
  

  
  

  

    

  ______________    ל"מנכ  דוד גרוסמן
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  מ "אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

  
  

לתקנות ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
,     )דוחות תקופתיים ומיידיים(ניירות ערך 
  2009לשנת  1970 -ל "התש

 
  
  



   מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

 

  1970 - ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  
  
  
  
 

  וכן הענייניםת                                                                                   
  
  

  מודע
  
  
  

  2 חשבון המבקרהה דוח רוא
  

   :ב"בדולרים של ארה -כספיים  נתונים
  

  3 ה אםנכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחבר
  

  4 ים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אםלולות בדוחות הכספיים המאוחדהכנסות והוצאות הכ
  

  5  ות המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםתזרימי מזומנים הכלולים בדוח
  

   7   ורים ומידע נוסף לנתונים הכספייםביא
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  

  
  קסלמן וקסלמן רואי חשבון

  68125תל אביב  25המרד , מגדל הסחר
  61003תל אביב  452. ד.ת

  03-7954555טלפון 
  03-7954556פקס 

  
 

 

  
  
  
  
  

  לכבוד
  מ"בעלי המניות של אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

  
  
  
  

  לתקנות  ' ג9החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה דוח מיוחד של רואה :      הנדון
  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ניירות ערך  

                          
                              

, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה ביקרנו את 
 2007, 2008, 2009בדצמבר  31לימים ) החברה - להלן( מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בעשל  1970 -ל "התש

 והנפרד הינ המידע הכספי. 2009בדצמבר  31ביום  שנסתיימולכל אחת משלוש השנים ו 2007בינואר  1וליום 
בהתבסס  הנפרד המידע הכספיאחריותנו היא לחוות דיעה על . באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

  .על ביקורתנו
  

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את . ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
. הצגה מוטעית מהותית הנפרד במידע הכספיהביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין 
. הנפרד ובפרטים הכלולים במידע הכספימים ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכו

ושל האומדנים בעריכת המידע הכספי הנפרד  שיושמוהחשבונאיים  םכלליהביקורת כוללת גם בחינה של 
 של המידע הכספיהמשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 

  .נאות לחוות דעתנו אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס .הנפרד
  

לתקנות ניירות ערך ' ג9תקנה הוראות בהתאם ל, מכל הבחינות המהותיות, ערוך הנפרד המידע הכספי, לדעתנו
  . 1970 -ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(
  

על , בדוחות הכספיים המאוחדים 'ד1ים את תשומת הלב לאמור בביאור אנו מפנ, מבלי לסייג את חוות דעתנו
או גיוס כספים , וגיוס כספים במסגרתה גאל-המשך קיומה של החברה מותנה בהשלמת עסקת ביו, פיו

או גיוס כספים  ,מאחר שלא קיימת וודאות לגבי השלמת העסקה וגיוס כספים במסגרתה. ממקורות חלופיים
ספי במידע הכ". עסק חי"קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ ,ממקורות חלופיים

, אם בכלל, הנכסים וההתחייבויות וסיווגם אשר עשויות להידרש רד לא נכללו כל התאמות לגבי ערכיהנפ
  ".עסק חי"במידה והחברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ

  
  
  
  
  
  סלמן וקסלמןק  ,אביב-לת

  אי חשבוןרו  2010במרץ  24



   מ"ופרמסוטיקלס בעאקס טי אל בי

 3

  1970 - ל "התש, )ופתיים ומיידייםדוחות תק(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  
   

  בדצמבר 31ליום   
 1ליום 
  בינואר

   2009  2008  2007  2007  
  אלפי דולר באור 

          נכסים שוטפים
  3,980  2,123  2,307 406 3  מזומנים ושווי מזומנים

  20,845  10,600  - -   ות לזמן קצרפיקדונ
  102  -  - -  או הפסדים בשווי הוגן דרך רווחינכסים פיננס

  18  -  - -  נכסים המוחזקים למכירה
  -  -  12 -  נכסים בגין הטבות לעובדים

  492  212  140 29 4  ייבים ויתרות חובהח
  -  -  10,403 1,634  חייבים בגין חברות מוחזקות

  -   -   71 40   פיקדונות מוגבלים
  2,109 12,933  12,935  25,437  

          נכסים שאינם שוטפים
  172  61  - -   פיקדונות מוגבלים

  -  16  - -  נכסים בגין הטבות לעובדים
  297  49  32 20   רכוש קבוע

  1,808  1,794  - -   נכסים בלתי מוחשיים
  -   -   -  135   השקעות אחרות

  155 32  1,920  2,277  
של סך , לבעלים של החברה האם סכום נטו המיוחס

המציגים בדוחות , בניכוי סך ההתחייבויות, הנכסים
  702  5,116  -  -  הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין חברות מוחזקות

            
  28,416  19,971  12,965  2,264    המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם סך הנכסים

         
          תחייבויות שוטפותה

  677  517  62 88 5  ירותיםספקים ונותני ש
  1,098  667  323 441 6  כאים ויתרות זכותז

  1,067  778  - -  זכאים בגין חברות מוחזקות
  399  -   -   -     הכנסה נדחית 

  529 385 1,962  3,241  
         
         תושוטפ ןות  שאיניותחייבה
  223  131  - -  מעביד-תחייבות בגין סיום יחסי עובדה

  398  -  - -   הכנסה נדחית
  - -  131  621  

של סך , סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם
המציגים בדוחות , בניכוי סך ההתחייבויות, הנכסים

  -  -  11,106  1,728  הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין חברות מוחזקות
            

  3,862  2,093  11,491  2,257    ת המיוחסות לחברה עצמה כחברה אםסך התחייבויו
         

         הון המיוחס לבעלים של  החברה
  1,072  1,444  1,445 1,445   רגילות הון מניות

  131,153  139,577  139,786 139,786   פרמיה על מניות
  )107,671(  )123,143( )139,757( )141,224(   הפסדיתרת
  24,554  17,878  1,474 7  הוןסך

חברה ן המיוחסים לחברה עצמה כוהו סך התחייבויות
  28,416  19,971  12,965  2,264  אם

  
  

                  ____________                                          ____________                                ____________      
  רונן טויטו                                וסמן                  דוד גר                                         עמית יונאי    

  ל כספים"סמנכל                                         "ומנכ דירקטור               ר הדירקטוריון"יו                       
  
  

  .2010 במרס  24על ידי דירקטוריון החברה הנתונים הכספייםתאריך אישור 
  

  .כספיים אלה מנתוניםמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפים והמידע הנוסף  םהביאורי
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  1970 - ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם

  
  
  

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום     
   2009 2008 2007  

 אלפי דולר  באור 
        

  948 6,217  -    הכנסות
  110 1,841-   עלות ההכנסות

     
  838  4,376-   רווח גולמי

       
  5,818  1,438 -   הוצאות מחקר ופיתוח

  6,025  5,442 )1,363(    הנהלה וכלליות) הכנסות(הוצאות 
  )8(  )9(140   נטו, אחרים) הפסדים(רווחים 

      
  )11,013( )2,513(1,503   מפעילות) הפסד(רווח 

      
  658 332 6   סות מימוןנהכ

  22 713   הוצאות מימון
  636 319)1(   נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 

      
  )10,377( )2,194( 1,502 לפני מסים על הכנסה) הפסד(רווח 

      
  - 8-11  מסים על הכנסה 

  )7,086(  )16,222(1,085    מחברות מוחזקות )הפסד(רווח 
      

  )17,463(  )18,427(2,587   חברה אםכהמיוחס לחברה עצמה  לשנה) הפסד(רווח 
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .כספיים אלה מנתוניםהמצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד והמידע הנוסף  םהביאורי
  
  
  
  



   מ"ופרמסוטיקלס בעאקס טי אל בי

 5

  1970 - ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ערך לתקנות ניירות ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .כספיים אלה מנתוניםהמצורפים  מהווים חלק בלתי נפרד והמידע הנוסף  םהביאורי
  
  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     
    2009  2008  2007  
  אלפי דולר    

        :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

  )17,463(  )18,427(  2,587   לשנה) הפסד(נקירווח
  8,072  18,994  )4,947(  )א(מזומנים מפעילות שוטפתתאמות הדרושות להצגת תזרימיה

  )289(  )11,181(  483    תזרימי מזומנים נטו מפעילות שוטפת בגין עסקאות עם חברות מוחזקות

  )9,680(  )10,614(  )1,877(   זומנים נטו שימשו לפעילות  שוטפתמ
        
        
        :מזומנים מפעילות השקעהזרימית
        

  113  )10(  31  בפיקדון מוגבל) קיטון(גידול
  10,245  10,600  -  קיטון בפיקדונות בנקאיים לזמן קצר

  )12(  )2(  -   רכישת רכוש קבוע
  181  -  -   רכוש קבוע שתמורה ממימו

  -  -  )55(   השקעות אחרות
  )11,500(  -  -    ת עם חברות מוחזקותתזרימי מזומנים נטו מפעילות השקעה בגין עסקו

  )973(  10,588  )24(    השקעה )ששימשו לפעילות( זומנים נטו שנבעו מפעילותמ
        
        :זרימי מזומנים מפעילות מימוןת
        

  8,792  -  -   תמורה מהנפקת מניות
  -  177  -  הנפקת מניותבגין2004 החזר דמי ביול ששולמו בשנת

  4  33  -    מימוש אופציות
  8,796  210  -   זומנים נטו שנבעו מפעילות מימוןמ
        
        

  )1,857(  184  )1,901(  ושווי מזומנים במזומנים) ירידה(עליה
        
  3,980  2,123  2,307   השנהתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת י
        
  2,123  2,307  406   תרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנהי
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  1970 - ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

  אם תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה

  
  
  
והיא נובעת  אלפי דולר 80 - כ הסתכמה לסך של, 2009בדצמבר  31פעילות השקעה שאינה במזומן לתקופה שהסתיימה ביום ) ב

 ".השקעות אחרות"אשר נרשמו תחת סעיף , )אקסטיפו(גאל - מהוצאות נדחות בקשר עם עסקת ביו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .כספיים אלה מנתוניםבלתי נפרד המצורפים  מהווים חלק והמידע הנוסף  םהביאורי

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     
    2009  2008  2007  
  אלפי  דולר    
          
         התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת)א
         

         :הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
         

  46  21  8    פחת והפחתות
  )40(  9  4   ממימוש רכוש קבוע)רווח(הפסד

  1,991  1,813  )4,180(   עסקאות תשלום מבוסס מניות
  105  -  -    רכוש קבועירידת ערך

  -  1,783  -   ייםשינוי בנכסים בלתי מוחש
  )108(  )127(  12   מעביד-שינוי בהתחייבות בגין סיום יחסי עובד

  7,086  16,222  )1,085(   חלק החברה בהפסדי מוחזקות
  -  - 119   ליית ערך מניותשינוי בהתחייבות בגין זכויות לע

  54  -  -   נטו,תמורה ממימוש ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  48  -  -   שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  )2(  -  -    מוגבל ןשיערוך בפיקדו
    )5,122(  19,721  9,180  
  

 :ות תפעולייםשינויים בסעיפי רכוש והתחייבוי
  

      
         

  )797(  -  -    שינוי בהכנסות נדחות
  280  72 111   חייבים ויתרות חובהירידה ב

  )160(  )455(  )54(   ירידה בהתחייבויות לספקים ונותני שירותים
  )431(  )344(  118    בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עלייה 

    175  )727(  )1,108(  
          
    )4,947(  18,994  8,072  
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,    )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
  1970  -ל "התש

  
  

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת  - 1אור יב
  1970 - ל "שהת, )ומיידיים

  
  :הגדרות  .א

  
  .מ"ביופרמסוטיקלס בעאקס טי אל  -"החברה"                
  

    , )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  - "המידע הכספי הנפרד"
  .1970 -ל "התש

  
נחים אלה ד הינם כהגדרתם של מוכל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפר, למעט אם נאמר אחרת

  ).הדוחות המאוחדים -להלן( 2009מאוחדים של החברה לשנת במסגרת הדוחות הכספיים ה
  
  .חברה בת -"חברה מוחזקת "
  
  .עסקות של החברה עם חברות בנות -" עסקאות בינחברתיות" 
  

   הכנסות או , יתרות -"תיותרתזרימי מזומנים בינחב", "הכנסות והוצאות בינחברתיות" ,"יתרות בינחברתיות" 
    אשר בוטלו במסגרת הדוחות , הנובעים מעסקות בינחברתיות, בהתאם לעניין, ותזרימי מזומנים, הוצאות 
  .המאוחדים 

  
  :להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  .ב

  
 1970 -ל "התש )קופתיים ומיידייםדוחות ת(ג לתקנות ניירות ערך 9נערך בהתאם לתקנה , המידע הכספי הנפרד                
ובכפוף , )התוספת -להלן(לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות ) 'ג9תקנה  -להלן(

 24 -שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב" הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" להבהרות האמורות ב
  ).הבהרת סגל הרשות - להלן (תוספת האמורות לאופן יישום התקנה וה המתייחסת 2010בינואר 

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

בדבר עיקרי , המאוחדים לדוחות 2אור ישפורטה בבהמדיניות החשבונאית , עם זאת. בפרט" מאוחדים ונפרדים
יושמו לצורך הצגת המידע , והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים, המדיניות החשבונאית

  .הלןוזאת בשינוים המתחייבים מהאמור ל, הכספי הנפרד
בהתאם לדרישות הגילוי , גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף

ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים , וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל רשות' ג9האמורות בתקנה 
  .באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם

    
  ות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםנכסים והתחייבוי .1

  
טרול ביטול יתרות לאחר ני, ימוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספ  

המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ומפורטים לפי סוגי , יםדבינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוח
סכומי הנכסים . כספיהדוחות המאוחדים על המצב באופן בו סווגו  ונתונים אלו סווגו באות. יבויותנכסים וההתחיה

למעט , מורים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספיאיבויות היוההתח
של יתרות בינחברתיות , ענייןבהתאם ל ,ובתוספת או בניכוי, מוחזקותסכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות 

  .שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים
  

של סך ,המיוחס לבעלים של החברה האם, בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי, מוצג סכום נטו, בנוסף  
  .מוחזקות חברותהמציגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין  ,ההתחייבויות הנכסים בניכוי

  
הינו זהה , על בסיס הדוחות המאוחדים, גה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האםההצ  

  .להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד
  

  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם .2
  

בגין רווח או הפסד לאחר ניטרול ביטול בפילוח , ת המאוחדיםמוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחו
ובפירוט , לחברה עצמה כחברה אםהמיוחסים , סגרת הדוחות המאוחדיםמהכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו ב

  .לפי סוגי ההכנסות וההוצאות
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,    )וחות תקופתיים ומיידייםד(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
  1970  -ל "התש

  
  

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  - 1אור יב
  )המשך( 1970 - ל "התש, )ומיידיים

  
  )המשך: (להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  .ב

  
 )המשך( המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים  .2

  
סכומי ההכנסות וההוצאות האמורים  .הרווח הכוללנתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על 

למעט סכומי הכנסות  .הכוללדוחות הרווח בדוחות המאוחדים על משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות 
של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו  ,בהתאם לעניין ,ובתוספת או בניכויבגין חברות מוחזקות והוצאות 

  .במסגרת הדוחות המאוחדים
  

של סך ההכנסות בניכוי , המיוחס לבעלים של החברה האם, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, כום נטוסבנוסף מוצג 
 בדוחות נתונים אלה מוצגים . קותהמציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחז, סך ההוצאות

  .רווח או הפסדה
  

, על בסיס הדוחות המאוחדים, ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם  
  .מהמידע הכספי הנפרד יםהינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם כפי שנגזר

  
  ת המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםתזרימי מזומנים הכלולים בדוחו .3

  
כשהם , המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים

תזרימי מזומנים יתרות הסכומים לאחר שבוטלו , דהיינו( לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים
תזרים מפעילות השקעה ותזרים , בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת ,)חדיםבינחברתיים במסגרת הדוחות המאו

מוצגים בנפרד תזרימי , במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות, בנוסף .מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם
  .המזומנים הבינחברתיים נטו

  
הכלולים קפים את תזרימי המזומנים סכומים אלו מש. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו הדוחות המאוחדים

   .תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות סכומילמעט , בדוחות המאוחדים
  

  . בדוחות הכספיים המאוחדים) ד(1ראה ביאור  -לעניין העסק החי  .4
  

  "הכרה ומדידה: מכשירים פיננסיים" 39סיווג של מכשירים לפי קבוצות בהתאם לתקן חשבונאות  - 2ביאור 
  

כל הנכסים הפיננסיים סווגו תחת קבוצת , 2007בינואר  1וליום  2007-ו, 2008, 2009בדצמבר  31לימים  נכון
רווח דרך הלוואות וחייבים פרט לנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אשר סווגו תחת נכסים בשווי הוגן 

תחת קבוצת התחייבויות פיננסיות אחרות בעלות כל ההתחייבויות הפיננסיות לאותם ימים סווגו , כמו כן. או הפסד
   .מופחתת

  
  

   הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםמזומנים ושווי מזומנים  - 3ביאור 
  

  :הרכב המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הינו כדלקמן
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 בינואר 1 בדצמבר 31 
 20092008 2007  2007  

 דולראלפי  
      

 on hand(  352 2,283 2,064 280(מזומנים בבנק ובקופה 
  3,700 542459 פיקדונות בנקאיים לזמן קצר

 4062,307 2,123 3,980 
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,    )ומיידיים דוחות תקופתיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
  1970  -ל "התש

  
  

  )המשך( הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםמזומנים ושווי מזומנים  - 3ביאור 
  

המטבעות בהם נקובים או שאליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים 
  :לחברה עצמה כחברה אם הינם כדלקמן

  

  
  

  חייבים ויתרות חובה - 4ביאור 
  
  הרכב .א

  
 בינואר 1 בדצמבר 31 
 20092008 2007  2007  

 דולראלפי  
      

 8 21 82מוסדות
 317 61 --  הכנסות לקבל
 142 111 21138 הוצאות מראש
 25 19 -- חייבים אחרים

 29140 212 492 
    
    

  :נקובים במטבעות הבאיםהמהווים פריטים כספיים  חייבים ויתרות החובהה ערכיהם בספרים של  .ב
  
  
 בינואר 1 בדצמבר 31 
 20092008 2007  2007  

 דולראלפי  
      

 338 61 -- ב"דולר ארה
  12 40 82  ח"ש

 82 101 350 
  
  

  ספקים ונותני שירותים - 5ביאור 
  
  :הרכב  .א
  
 בינואר 1 בדצמבר 31 
 20092008 2007  2007  

 דולראלפי  
      

 677 517 6662  חובות פתוחים
  -  -  -  22 רעוןישקים לפ

 8862 517 677  
  
  

  .הספקים ונותני שירותים מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותיתערכם בספרים של 
  

 בינואר 1 בדצמבר 31 
 20092008 2007  2007  

 דולראלפי 
 3,748 2,062 3252,280)מטבע הפעילות של החברה(ב "דולר ארה

  228 55 8124ח"ש
 4 6 3- ט"ליש

  4062,307 2,123 3,980 
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,    )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
  1970  -ל "התש

  
  )המשך(ספקים ונותני שירותים  - 5ביאור 

  
 :ם אחרים נקובים במטבעות הבאיםיל ספקים ונותני שירותערכם בספרים ש  .ב
  
 בינואר 1 בדצמבר 31 
 20092008 2007  2007  

 דולראלפי  
      
 135 143 3616ח"ש

 542 374 5246  ב"דולר של ארה
  677 517 8862 כ"סה

  
  

  זכאים ויתרות זכות - 6ביאור 
  
  :הרכב. א
  
 בינואר 1 בדצמבר 31 
 20092008 2007  2007  

 דולראלפי  
      

 117 44 12239 עובדים ומוסדות שכר
 33 23 8-  מוסדות

 948 574 319268 הוצאות לשלם
 - 26 8-  אחרים

  441323 667 1,098  
  

  .יר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותיתבערכם בספרים של הזכאים ויתרות הזכות מהווה קירוב ס
  
  
 :נקובים במטבעות הבאים הזכאים ויתרות הזכות האחריםשל ערכם בספרים   .ב
  
  
 בינואר 1 בדצמבר 31 

20092008 2007  2007  

 דולראלפי  
      
 381 109 13287ח"ש

 717 558 309236  ב"דולר של ארה
 1,098 667 441323 כ"סה

  
  
  המיוחסות לחברה עצמה כחברה אםתחייבויות הפיננסיות וי אודות סיכון הנזילות הנובע בהגיל - 7יאור ב
  
  

הנהלת . ידי הנהלת החברה הן ברמת הישויות השונות בקבוצה והן במאוחד-תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על
. החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות נזילות החברה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים

 תחזיות אלו מביאות בחשבון מספר גורמים כגון יחסי נזילות מסוימים. החברה אינה משתמשת במסגרות אשראי
  .שהחברה שמה לעצמה מטרה להשיג

  
, ש"עודפי מזומנים המוחזקים למימון הפעילות השוטפת מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון חשבונות עו

ם בהתאם לתקופת הפירעון הרצויה אפיקי השקעה אלו נבחרי. פיקדונות קצובים בזמן ואפיקים סולידיים נוספים
  .בהתאם לתחזיות האמורות לעיל, או בהתאם למידת הנזילות שלהם כך שלקבוצה יהיו די יתרות מזומנים

  
מועד פירעונן של התחייבויותיה הפיננסיות של , 2007בינואר  1וליום  2007 -ו 2008, 2009בדצמבר  31נכון לימים 

  .ימים המדווחיםהחברה הינו עד שנה מיום כל אחד מה
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,    )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ג9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
  1970  -ל "התש

  
  

  מסים על ההכנסה - 8ביאור 
  
  חוקי עידוד החלים על החברה ושומות מס שלה, שיעורי המס, בישראל המסוי החבר  .א
  

רכי מס ובדבר שיעורי המס החלים על הכנסותיה וחוקי ואופן מדידת תוצאות החברה בישראל לצבאשר לפירוטים בדבר 
  .לדוחות המאוחדים 22ביאור  ראה, וכן בדבר שומות מס של החברה, העידוד החלים עליה

  
  להעברה לשנים הבאות של החברה עצמה לצורכי מס ממימוש ניירות ערך סחיריםריאלי הפסדים והפסד   .ב

  
 םמההפסדייתרות ניכוי בשל אינפלציה הפכו להיות חלק , ובעקבות ביטול חוק התיאומים 31.12.2009ליום נכון 

  .המועברים
  

לימים  מיליון דולר  154- ו מיליון דולר 161הפסדים לצורכי מס של החברה המועברים לשנים הבאות מגיעים לכדי 
 שאין וודאות לניצולםמאחר  והפסדים אלבגין ם נדחים ה מסיפהחברה לא זק. בהתאמה  31.12.2008  -ו 31.12.2009

) משנים קודמות שטרם קוזזו ךמניירות ער םבות הפסדירל(י הון מניירות ערך של החברה דהפס. בטווח הנראה לעין
מגיעים  וכן הפסדי הון אחרים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ,ותאים לשנים הברשטרם קוזזו לצורכי מס המועב

, לרבות(לבד בהפסדים אלו ניתנים לניצול כנגד רווחי הון  ).מיליון דולר 1.3 -כ( ח"שמיליון   4.9לכדי  31.12.2009ליום 
החברה נמצאת בדיונים מולן רשות המסים בהקשר עם אישור עסקת   ).ערך סחירים תרווח מניירו, 2006החל משנת 

  ). לדוחות הכספיים המאוחדים 22ראה ביאור (גאל -ביו
  

  מסתכמים  31.12.2009וטרם קוזז עד ליום  31.12.2005עד ליום , ניירות ערך לצורכי מס סד ריאלי שנבע ממימושהפ
 ההיה כזיאם , ריאלי מניירות ערך סחירים רווחכנגד  רק יותר בניכוי בשנים הבאות ,זה הפסד .אלפי דולר 13 -לכ

  .בטווח הנראה לעין ין וודאות לניצולםשאמאחר , מסים נדחים זה לא נזקפובגין הפסד . באותן שנים
  

  .בטווח הנראה לעין שאין וודאות לניצולםמאחר , החברה לא הכירה במסים נדחים בגין הפסדי הון מועברים
  

  :והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם לתקופות המוצגות מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד  .ג
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה, הלוואות, התקשרויות, קשרים - 9ביאור 
  
  השקעות ושיעורי החזקה בחברות מוחזקות  .א
  

לדוחות הכספיים  8ראה ביאור , ההשקעות ושיעורי ההחזקה בחברות מוחזקות באשר לפרטים בדבר היקפי
  .המאוחדים

  
  עסקאות עם חברה הבת  .ב
  

המוחזקת במלואה על , אקס טי אל אינק, בשנים המדווחות בצעה  החברה עסקות מכירה וקנייה עם חברה הבת שלה
בשנת . היתרות נקובות בדולר. ימי אשראי 360ן ימים לבי 270בתנאי אשראי הנעים בין ) במחירי שוק(, ידי החברה

היקף מכירת השירותים לחברה  2007 -ו 2008בשנים . לא היו מכירת שירותים או קניית שירותים מהחברה הבת 2009
מהחברה הבת עמד  שירותי המחקר ופיתוחוהיקף קניית , אלפי דולר בהתאמה 41 -כאלפי דולר ו 277 -הבת עמד על כ

  .בהתאמה, אלפי דולר 6,772 -לפי דולר וכא 3,972 -על כ
  

  
  

 20092008 2007 
 דולראלפי  
    

  :מסים שוטפים
 -11- מסים שוטפים בגין רווחי השנה המדווחת

 -11- הוצאות מסים על ההכנסה


