
 

  

  מ"בע אל ביופרמסוטיקלס טי אקס

  
   2010 בספטמבר 03עסקי התאגיד ליום  הדירקטוריון על מצב ח"דו

  

ח " להגיש בזאת את דומתכבד") החברה: "להלן(מ " אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בעדירקטוריון

 בספטמבר 30 ביום ושלושה חודשים שהסתיימ ותשעה של ותהדירקטוריון של החברה לתקופ

2010 .  

, ")הקבוצה: "להלן(ונים המובאים בדוח זה מתייחסים לחברה ולחברות הבנות במאוחד הנת

  . וזאת למעט אם צוין אחרת במפורש

  

ניתוח , מצבה הכספי, תיאור מתומצת של עסקי החברה, בין היתר, ח הדירקטוריון מכיל"דו

ת הכספיים ח על הנתונים שבדוחו"תוצאות הפעילות ואופן השפעתם של אירועים בתקופת הדו

ח הדירקטוריון "דו. ")הדוחות הכספיים: "להלן (2010 בספטמבר 30המאוחדים של החברה ליום 

בדצמבר  31ירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום ח הד"נערך מתוך הנחה כי מצוי בפני הקורא גם דו

   . להלן1.3.4סעיף כמפורט ב" עסק חי"ת חות הכספיים כוללים הער"יצוין כי הדו. 2009

   הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד- ראשון חלק .1

  חברהתמצית תיאור עסקי ה .1.1

ולשיפור  בין היתר לטיפול במחלות שטרם ניתן להן מענה רפואי, פיתוח תרופותבעוסקת החברה 

החברה הוקמה לפי חוק החברות . יות עסקיות בתחום הרפואיוויזמטיפולים רפואיים קיימים 

להלן (מ " חברת אקסטיפו בע מהון המניות של100%חברה בעלת ה. 1993 במרס 9בישראל ביום 

 חברה אמריקאית אקס טי אל ביופרמסוטיקלס  מהון המניות של100%וכן בעלת ) אקסטיפו"

   .ב" לפי חוקי מדינת דלוור ארה1999שהוקמה בשנת , .")אקס טי אל אינק"להלן . (אינק

הכנות ליישום תוכנית הפיתוח של ניסוי החברה החלה ב, דוחות כספיים אלואישור נכון למועד 

  . לטיפול בחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצההרקומביננטי  EPO - בתרופת הPhase 2קליני 

") DOS "-להלן  (Cכמו כן לחברה זכויות מסוימות לפי אבני דרך בתוכנית פיתוח תרופה לצהבת 

ינה חברת ביוטכנולוגיה פרסידיו ה"). פרסידיו"-להלן(מחברת פרסידיו פרמסוטיקלס אינק 

  .אמריקאית פרטית

  

  :חברות הבנות של החברה הינן כדלקמן

 על ידי בעלי 2009חברת אקסטיפו הינה חברה פרטית אשר הוקמה בישראל בחודש נובמבר 

ואשר אליה הועבר )  להלן1.2ראה (גאל - עסקת ביוביצוע  לצורכי מ" בעגאל-ביושל חברת מניות ה
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סרטן מסוג חולי טיפול בלהרקומביננטי  EPO - התרופתבלשימוש נט רישיון שימוש בלעדי בפט

  . מיאלומה נפוצה

. לאקס טי אל  אינק. בפיתוח תרופות ויזמויות עסקיות בתחום הרפואי עסקה. אקס טי אל אינק

שהוקמה בשנת ") אקס טי אל פיתוח "-להלן . ( אקס טי אל פיתוח אינק-חברה בבעלות מלאה 

ב ועסקה בפיתוח תרופה לטיפול בכאב עצבי של חולי סכרת "ת דלוור ארה לפי חוקי מדינ2007

 Phaseבו הודיעה הקבוצה שיעדי הניסוי הקליני , 2008 בנובמבר 18עד ליום ") ביסיפאדין "- להלן (

2b הופסק פיתוח התרופה של תרופת הביסיפאדין לא הושגו וכתוצאה מכך.  

  . מגזר פעילות אחדלקבוצה

 Pink -במסגרת הכן ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב והחברה הינה חברה 

Sheetsבאמצעות ב" בארה ADR) American Depositary Receipt (של החברה .  

  עיקריים במהלך התקופהאירועים  .1.2

 2010 באוגוסט 3ביום , 2009 בדצמבר 31בהמשך לאמור בדוח הדירקטוריון ליום  •

 בדצמבר 31תווה עליו חתמו הצדדים להסכם ביום גאל בהתאם למ-הושלמה עסקת ביו

חתימת הסכם עם , בין היתר, לאחר התקיימות כל התנאים המתלים אשר כללו, 2009

, )ו(ב104בדבר היות עסקת החלפת המניות פטורה ממס בהתאם לסעיפים רשות המיסים 

 .1961-א"התשכ, )נוסח חדש(לפקודת מס הכנסה ' כ103 -ו' ג103

בהתאם להסכמות שהושגו עם , 2010 ביולי 15 המיסים נחתם ביום ההסכם עם רשות

ראה גם  (גאל ובעלי מניותיהן-ביו, אקסטיפו, רשות המיסים ואשר אושרו על ידי החברה

  ).לדוחות הכספיים' ב1ביאור 

 נכס בלתי 2010החברה בספריה ברבעון השלישי של שנת כללה  ,בעקבות השלמת העסקה

הרקומביננטי  EPO - ון השימוש הבלעדי בפטנט על תרופת ההמייצג את רישי, מוחשי

, מחלת המיאלומה נפוצה וכל המחקרים והידע הנצבר בבסיסו של הפטנטטיפול בל

 3בהתאם לשוויו ההוגן למועד ההכרה הראשוני ביום ,  דולרמיליון 2.3 -בסכום של כ

, בנוסף. יצוניוזאת בהתבסס על הערכת שווי בלתי תלויה של מעריך ח, 2010באוגוסט 

 מיליוני 1.5 -במסגרת השלמת העסקה התקבל בקופתה של חברת אקסטיפו סך של כ

  . דולר

להערכת הנהלת החברה ההפסדים לצורכי מס , גאל-בעקבות השלמת עסקת ביו, כמו כן

 דולר י מיליונ14 -  בסך של כ2010 בספטמבר 30נכון ליום ,  ב"של החברות הבנות בארה

או יופחתו בהתאם לדין המקומי העוסק /לים ביכולת הניצול ועלולים להיות מוגב

  .במקרים של שינויי שליטה בחברה
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החברה לא זוקפת מסים נדחים בגין , 2009כאמור בדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

  .ההפסדים לצרכי מס מאחר שאין וודאות לניצולם בטווח הנראה לעין

 לעובד  כתבי אופציה100,000רה הקצאת החבאישר דירקטוריון , 2010בינואר  26ביום  •

נ .ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 100,000כתבי האופציה ניתנים למימוש ל . של החברה

, השווי ההוגן של כל כתבי האופציות. לכל כתב אופציה, ח" ש0.1א בתוספת מימוש של "כ

 החברה ליום קבלת החלטת דירקטוריון, IFRS 2ובהתאם להוראות " S&B"על פי מודל 

  שנים10תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של .  אלפי דולר10 -כהינו 

 בסוף כל  שוויםלמימוש בשיעוריםכתבי האופציה יהיו ניתנים שבאופן , ממועד הקצאתם

  . על פני תקופה של שלוש שניםרבעון קלנדארי ממועד ההקצאה 

י המניות אישרו בעלי מניותיה של במסגרת אסיפה מיוחדת של בעל, 2010 ס במר2ביום  •

שנחתם גאל וביצוע החלפת המניות בהתאם למתווה העסקה כפי - החברה את עסקת ביו

 לעניין השלמת .2010 בינואר 14 ופורסם לציבור ביום 2009  בדצמבר31בין הצדדים ביום 

  . להלן" במהלך התקופהעיקריים אירועים  "-  בהמשך סעיף זה ראה העסקה

כנסה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר  הת2010 ס במר2ביום  •

  : אישרה את הנושאים הבאים

 של החשבון כרואי ,ח"רו, וקסלמן קסלמן - מבקרה חשבוןה רואה של מחדש מינוי .1

 .שכרו את לקבוע דירקטוריון החברה את להסמיך ו2009לשנת  החברה

 עמית ,אלוש מרק ה"ה דש שלמח מינויים אישור- הדירקטורים  של מחדש מינוי .2

 ,הבאה השנתית עד לאסיפה בחברה כדירקטורים גרוסמן ודוד שויגר בועז, יונאי

 למעט דוד(לכל אחד מהדירקטורים לא סחירות  אופציות 150,000לרבות הענקת 

 הניתנות למימוש למניות , רשומות על שם,)ל החברה"גרוסמן המכהן גם כמנכ

נ .ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 150,000 - למימוש לכתבי האופציה ניתנים. החברה

השווי ההוגן של כל כתבי . לכל כתב אופציה ,ח" ש0.298א בתוספת מימוש של "כ

אישור האסיפה ליום , IFRS 2ובהתאם להוראות  "S&B"על פי מודל , האופציות

 תקופת מימוש האופציות הינה תקופה . אלפי דולר36 -כהחברה הינו  הכללית של

 מכמות כתבי האופציה 33.33% -באופן ש, ן ממועד הקצאת שנים10מקסימלית של 

 מכמות כתבי האופציה יהיו 66.67% ויתרת ןתהיה ניתנת למימוש מיד עם הקצאת

 24 על פני תקופה של ממועד הקצאתןניתנים למימוש בשיעורים שווים בכל חודש 

 63,699, כדירקטור בחברה חדל מר שויגר לכהן 2010 בנובמבר 22 ביום .חודשים

 .מתוך כמות האופציות שהוענקו לו כאמור חולטו בהתאם

 תנאי  אושרו,2010 באוגוסט 3אשר הושלמה ביום , גאל-בכפוף להשלמת עסקת ביו .3

 1,610,000 הענקת לרבות ,ודירקטור החברה ל"מנכ גרוסמן דוד מר של העסקתו

 כתבי .החברה למניות למימוש הניתנות שם על רשומות, סחירות לא אופציות

א בתוספת "נ כ.ח ע" ש0.1מניות רגילות בנות  1,610,000 - האופציה ניתנים למימוש ל
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על פי , השווי ההוגן של כל כתבי האופציות. לכל כתב אופציה ,ח" ש0.075מימוש של 

 החברה אישור האסיפה הכללית שלליום , IFRS 2ובהתאם להוראות " S&B"מודל 

 10תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של . דולראלפי  133 -כהינו 

 מכמות כתבי האופציה תהיה ניתנת 33.33% -באופן ש, ן ממועד הקצאתשנים

יהיו ניתנים למימוש  מכמות כתבי האופציה 66.67%יתרת  וןלמימוש מיד עם הקצאת

 ל פניע )2010 בינואר 18(אישור הדירקטוריון ממועד חודש בשיעורים שווים בכל 

  . חודשים24תקופה של 

 התחייבה החברה להשלים את הפער בין הערך הנקוב של המניה למחיר ,כמו כן

ביום המימוש בפועל על ידי העברת הסכומים מפרמיה על , המימוש על פי תוכנית זו

  .ת להון מניותומני

 פרמסוטיקל DOVהפסיקה החברה את הסכם ההתקשרות עם חברת , 2010בחודש מרס  •

וכל הזכויות תחת הסכם ההתקשרות הוחזרו לחברת , לעניין תרופת הביסיפאדין, .אינק

DOV בתיאום עימה. פרמסוטיקל אינק . 

אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקתו של פרופסור משה , 2010 באוגוסט 27ביום  •

רקומביננטי  EPO -של תוכנית הפיתוח למנהל רפואי   -  מיטלמן כנושא משרה בכירה

לא ( כתבי אופציה 640,000כמו כן אושרה הקצאת . מחלת מיאלומה נפוצהול בלטיפ

א "נ כ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 640,000 -כתבי האופציה ניתנים למימוש ל). רשומים

על , ותיהשווי ההוגן של כל כתבי האופצ. הלכל כתב אופצי, ח" ש0.1בתוספת מימוש של 

. ב" דולר ארה אלפי50 -דירקטוריון החברה הינו כליום קבלת החלטת , "S&B"פי מודל 

,  שנים ממועד הקצאתם10תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של 

 24 למימוש בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע לתקופה של ותהאופציות ניתנ

מיטלמן  יהיה זכאי פרופסור משה Phase 2עם גיוס חולה ראשון לניסוי ,  כמו כן.חודשים

 מיתרת כתבי האופציות שלא הבשילו נכון לאותו מועד ובנוסף במקרה 50%למימוש של 

 מיתרת כתבי 25%של פיטורים על ידי החברה ללא סיבה יהיה זכאי למימוש של 

  .האופציות שלא הבשילו למועד הפיטורים

מ " התקשרה החברה עם חברת ידע מחקר ופיתוח בע2010 בספטמבר 1ביום  •

בהסכם לרכישת זכות בלעדית לבחינת טכנולוגיה רפואית בתחום המערכת ") עיד:"להלן(

 חודשים לבחון את 15החברה רכשה זכות זו לתקופה של , בהתאם להסכם. החיסונית

י החברה ובהתאם " אלפי דולר אשר ישולמו ע120הטכנולוגיה הרפואית בתמורה לסך של 

בחלוף , יות שוות ערך לסכום האמורבמזומן או באמצעות הנפקת אופצ, לשיקולה הבלעדי

המונפק מהון המניות בדילול מלא  2% ומוגבל לעד  חודשים מיום חתימת ההסכם12

במקרה של גיוס באמצעות תשקיף ציבורי העולה . של החברה במועד ההקצאה והנפרע 

לידע תעמוד הזכות .  מליון דולר מחויבת החברה לפרוע את התמורה במזומן2על סך של 

 חודשים מיום החתימה במידה והחברה לא גייסה כספים מכל 12הסכם זה לאחר לבטל 

 היה והחברה תבחר לממש את זכותה . מליון דולר1.5מקור שהוא בסכום מינימום של 
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עליה להודיע על רצונה האמור לידע ולאחריו יחתמו הצדדים על , לקבלת רישיון השימוש

 ממחירי 15%בניכוי הנחה בשיעור של הסכם רישיון בהתאם לתנאים הנהוגים בידע ו

  . השוק למתן רישיון כאמור הנהוגים על ידי ידע

שלה כי משרד הפטנטים  קיבלה החברה הודעה מעורך הפטנטים 2010 בספטמבר 19ביום  •

 EPO -אשר מעניק לה בלעדיות בשימוש בתרופת ה, הקנדי אישר לחברה פטנט

  וזאת בנוסף2019עד לשנת , ה נפוצהוג מיאלומן מסטלטיפול בחולי סרהרקומביננטי 

הונג קונג , ישראל, אירופה, ב"ארה: לפטנטים הקיימים הרשומים בטריטוריות והמדינות

  . ויפן

 . אישור זה הינו האחרון ברשימת הבקשות לפטנטים של החברה בהקשר עם תרופה זו

  

  נזילות ומקורות המימון, תוצאות הפעילות, המצב הכספי .1.3

  המצב הכספי 1.3.1

  

  ):באלפי דולר(עיקריים  מאזניים נתונים להלן

  

% מסך מאזןסכום% מסך מאזןסכוםסעיף

אלפי דולראלפי דולר

3,995100%715100%סך המאזן

3,10878%71%הון עצמי

1,39635%55778%רכוש שוטף

0% -  201%פיקדונות מוגבלים (ז"א)

150%233%רכוש קבוע

0% -  2,56464%נכסים בלתי מוחשיים

0%13519% -  השקעות אחרות

88722%70899%התחייבויות לזמן קצר

ליום 31 בדצמבר 2009ליום 30 בספטמבר 2010

  
  

  עצמי הון

 -כ של גידול ,אלפי דולר 3,108 -כמסתכם ל 2010, בספטמבר 30ם ליוהחברה  של העצמי ההון

מסך המאזן  1% לעומת המאזן מסך 78% -כ ומהווה 2009  בדצמבר31מיום  דולר אלפי 3,101

 3 מניות ביום 133,063,688מהנפקת בעיקר נובע  העצמי בהון הגידול. 2009 בדצמבר 31יום ל

  . ההפסד בתקופהזוז בקיוגאל - עסקת ביובמסגרת 2010באוגוסט 

  

  נכסים

  

 אלפי 839 -כשל  לודיג, דולר אלפי 1,396 -כל םהסתכ 2010 בספטמבר 30הרכוש השוטף ליום  סך

 מעלייה  נובע בעיקרהשינוי .2009  בדצמבר31 ליום אלפי דולר 557-כל  בהשוואה,)151%( דולר

 מיליוני 1.5 -סך של כ הכספים בבעקבות כניסת הקבוצהביתרות המזומנים ושווי מזומנים של 

  .תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפתבקיזוז וגאל -דולר במסגרת עסקת ביו
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 1,377 - הסתכמה לסך של כ2010 בספטמבר 30ליום יתרת המזומנים ושווי מזומנים של הקבוצה 

 בדצמבר 31 בהשוואה ליתרת המזומנים ליום )234% ( אלפי דולר965 -של כ גידול ,אלפי דולר

  .  אלפי דולר412 - שהסתכמה לסך של כ2009

 31ליום   אלפי דולר23 לעומתפי דולר אל 15 -כ על עמד 2010 בספטמבר 30יום ל הקבוע הרכוש סך

  .ללא שינוי מהותי, 2009 בדצמבר

אשר  אלפי דולר 2,564 - בספטמבר הסתכם לסך של כ30ליום  הבלתי מוחשייםיתרת הנכסים 

הרקומביננטי  EPO -ון לשימוש הבלעדי בפטנט על תרופת הרכישת רישימורכבת בעיקרה מ

, 2010 באוגוסט 3 יוםגאל אשר הושלמה ב- במסגרת עסקת ביו,נפוצההמיאלומה טיפול במחלת הל

 187 - גאל אשר הוונו עם השלמתה בסך של כ-בתוספת עלויות הקשורות בעסקת ביוו, כאמור לעיל

 2009 בדצמבר 31 אלפי דולר ביום 135 -כבהשוואה להשקעות אחרות בסך של . אלפי דולר

    .גאל- שמקורן בהיוון עליות הקשורות בעסקת ביו

  

  התחייבויות

        סך שללהסתכמו  2010 בספטמבר 30  ליוםבמאזןההתחייבויות לספקים ולנותני שירותים יתרות 

ללא , 4% -כ גידול של .2009בדצמבר  31 ליוםדולר אלפי  192 -כ בהשוואה לדולראלפי  200 -כ

  .שינוי מהותי

אלפי  687 -כסך של להסתכמו  2010 בספטמבר 30 ליום במאזןזכות הות הזכאים ויתרות יתר

  בהתחייבותהעלייה .33% - כגידול של ,2009דצמבר ב 31ליום דולר אלפי  516 -כבהשוואה לדולר 

וגידול גאל - יועסקת ב בסעיף הוצאות לשלם לנותני שירותים בהקשר עם מגידול בעיקר תנובע

אישור ( שטרם שולמה תשעת החודשים האחרוניםל החברה בגין "בהתחייבות למשכורת מנכ

   .)2010 באוגוסט 3גאל אשר הושלמה ביום -הסכם העסקתו הותנה בהשלמת עסקת ביו

 בספטמבר 30סך יתרת ההתחייבויות השוטפות לספקים נותני שירותים וזכאים אחרים ליום 

  . אלפי דולר887 -ל כ הסתכמה בסך ש2010

  

  

  

  

  

  

  



 7

  ניתוח תוצאות הפעילות 1.3.2

  ):דולרבאלפי ( והפסד רווח ותדוח תמצית

2010200920102009

*)(2,429)296130*)(2,729)948הוצאות הנהלה וכלליות

144139 -  144 -  רווחים (הפסדים) אחרים -  נטו

142,568(296)2,873(948)רווח (הפסד) מפעילות

(4)(5)626הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

רווח (הפסד) לפני מסים על
92,564(290)2,875(942)   ההכנסה

23 -   -   -   -  הטבת מס

רווח נקי (הפסד) לשנה המיוחס
92,587(290)2,875(942)  לבעלים של החברה

אלפי דולר

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 31 
בדצמבר

2009

לשלושה חודשים 
שהסתיימו ביום 30 

בספטמבר

לתשעה חודשים 
שהסתיימו ביום 30 

בספטמבר

  

 מיליוני דולר כתוצאה מחילוט אופציות 4.1 -נרשמה הקטנת הוצאות בסך של כ 2009 שנת במהלך*) 

  .ל החברה לשעבר"ר החברה לשעבר ושל המנכ"למניות תלויות ביצוע של יו

  

והחלה בהכנות ליישום גאל -  עסקת ביו את2010 באוגוסט 3השלימה בתאריך החברה יצוין כי 

 לטיפול בחולי סרטן מסוג מיאלומה EPO - בתרופת הPhase 2ליני תוכנית הפיתוח של ניסוי ק

  .נפוצה

  

  הוצאות הנהלה וכלליות 

הסתכמו  2010 בספטמבר 30יום  חודשים שהסתיימו ב ושלושהלתשעההנהלה וכלליות  הוצאות

של ) הכנסות(לעומת הוצאות שליליות , בהתאמה, אלפי דולר 296 -כו אלפי דולר 948 -לסך של כ

  . אלפי דולר בתקופות המקבילות אשתקד 130 - הוצאות של כ אלפי דולר ו2,729

  : מהסיבות הבאותבעיקר נובע  בהוצאות הגידול

רשמה החברה קיטון בהוצאות הנהלה וכלליות בעקבות  2009הראשון של שנת החציון במהלך 

ה לשעבר ל החבר"ומנכר החברה לשעבר " הוצאות משנים קודמות בגין אופציות של יו"היפוך"

 והשפעתם הסתכמה לסך ם עזיבתהאופציות חולטו מיד עם .תנאי האופציותלאחר שלא התממשו 

 30בתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום הוצאות הנהלה וכלליות .  דולרי מיליונ4.1 -כשל 

ל "ומנכ  לשעברר החברה" בנטרול השפעת היפוך הוצאות בגין אופציות של יו,2009 בספטמבר

 בתקופה הנוכחית אלפי דולר 948 - בהשוואה לכ, אלפי דולר1,372 -לכהסתכמו  , לשעברהחברה

שכר  בהוצאותמקיטון  ה אשר נובעת בעיקר,)31% (אלפי דולר 424 - כירידה של,  חודשים9של 

סיום חוזה שכירות (משרדים ירידה בהוצאות שכירות , צמצום מצבת כוח האדם בחברהבהמשך ל

 כחלק וירידה בהוצאות התפעוליות של החברה )צום משרדי החברה בארץצמ, ב"משרדים בארה

י הניסוי הקליני בתרופת  מיד לאחר הודעת אי השגת יעדארגון שביצעה החברה- מתוכנית הרה

  . לדוחות הכספיים1 ר כמתואר בביאו,2008הביסיפאדין בסוף שנת 
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   נטו-אחרים ) הפסדים(רווחים 

 וםבי חודשים שהסתיימו  ושלושהתשעה בתקופות של  אחרים)הפסדים(לחברה לא נבעו רווחים 

 2009 בספטמבר 30ם ובתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו בי. 2010 בספטמבר 30

לעניין חובות  אשר מקורן בהסכמי פשרה  אלפי דולר144 -נבעו לחברה הכנסות אחרות בסך של כ

   . שוניםהספקים הנחתמו מול עבר אשר 

  

  מון מיהכנסות

 2010 בספטמבר 30 ביום ו חודשים שהסתיימ ושלושהתשעה של ות המימון בתקופהכנסות

 והוצאות  אלפי דולר2 - לעומת הכנסות מימון של כ ,ותפ לשתי התקו אלפי דולר6 -הסתכמו בכ

הכנסות  .ללא שינוי מהותי, בהתאמה,  אשתקדות המקבילותבתקופ אלפי דולר 5 -מימון של כ

בניכוי הוצאות ועמלות ,  נבעו בעיקר מריבית על פיקדונות בנקאיים2010 - ו2009המימון לשנים 

  . בנקים

  

  מיסים על הכנסה

 ביוםשלושה חודשים שהסתיימו  ותשעהמסים בתקופות של ) הכנסות(לחברה לא נבעו הוצאות 

  . בתקופות המקבילות אשתקד ו2010 בספטמבר 30

  

  לתקופה) הפסד(רווח  נקי 

 הסתכם לסך 2010 בספטמבר 30  ביוםו חודשים שהסתיימשלושה ותשעה  שלותתקופ לההפסד

        אלפי דולר2,875 -כ רווח נקי בסך שללעומת , בהתאמה, אלפי דולר 290 -אלפי דולר ו 942 - כ של

הקטנת ( הוצאות "היפוךמ"בעיקר  השינוי מוסבר . אשתקדות המקבילותבתקופ  אלפי דולר9 - ו

בגין , 2009  שנת הראשון של מיליוני דולר שנרשמו בחציון4.1 -סך של כבמשנים קודמות ) הוצאות

בעקבות אי התמלאות תנאי האופציות   לשעברל החברה"ומנכר החברה לשעבר "אופציות של יו

ראה גם ( לקיזוז הוצאות הנהלה וכלליות השוטפות ורישום רווח מו אשר גר,עם עזיבתם ןוחילוט

 של שנת בתשעה החודשים הראשוניםתוצאות הפעילות  .)להסבר בסעיף הנהלה וכלליות לעי

 בהשוואה  אלפי דולר1,226 -הפסד של כ למיםמסתכ , האופציות"היפוך" השפעת בנטרול ,2009

השינוי נובע מצמצום , 2010 של שנת בתשעה החודשים הראשוניםאלפי דולר  942 -להפסד של כ

 בהמשך לתוכנית רה הארגון ,פר העובדים כללית עקב צמצום במסשוטפות והתייעלותההוצאות ה

  . כמוסבר לעיל2008שהפעילה החברה בסוף שנת 

 בספטמבר 30 שהסתיימה ביום שלושה חודשים ותשעה של ות בתקופ ומדולל למניה בסיסיהפסד

 -למניה בסך של כומדולל  בסיסי רווח לעומת, בהתאמה,  דולר0.002 -דולר ו 0.011 על  עמד2010

ראה גם סעיף הנהלה (  אשתקדותמקבילה ותתקופב דולר 0.001 -ום הנמוך מוסכדולר  0.049

  .)וכלליות לעניין היפוך הוצאות אופציות אשר הגדילו את הרווח הנקי אשתקד
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   מזומניםזרימית 1.3.3

 ו שהסתיימחודשיםשלושה  ותשעה של ותתקופב תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת

 לעומת , בהתאמה,אלפי דולר 209 - ודולראלפי  453 - של כסךל מוהסתכ 2010 בספטמבר 30ביום 

 235 -ואלפי דולר  2,260 -תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת אשר הסתכמו לסך של כ

מהפסקת פעילות  בתזרים השלילי נבע קיטוןהעיקר .  אשתקדות המקבילותבתקופאלפי דולר 

, התפעוליותבהוצאות צמצום , )לעיל 1.3.2ראה סעיף  (של החברהפיתוח תרופת הביסיפאדין 

, 2008בהמשך לתוכנית הרה ארגון שביצעה החברה החל מסוף שנת   והמתקניםבמצבת כוח האדם

 לדוחות 1ראה ביאור  (מיד עם הודעתה על אי השגת יעדי הניסוי הקליני בתרופת הביסיפאדין

    .)הכספיים

 ושלושה חודשים שהסתיימ ותשעהשל  ותבתקופהשקעה פעילות ל ששימשותזרימי המזומנים 

לעומת ,  בהתאמה,אלפי דולר 24 - ו אלפי דולר55 - הסתכמו לסך של כ2010 בספטמבר 30ביום 

 -אשר הסתכמו לסך של כבתקופה המקבילה אשתקד תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה 

בתקופה ות השקעה פעילמ במזומנים הירידה .םשיבתקופות של תשעה ושלושה חוד אלפי דולר 24

 ששימשו מזומנים. פיקדונות מוגבליםבקיטון  גאל בקיזוז-מעלויות בהקשר עם עסקת ביונבעה 

נבעו אף הן מעלויות  אלפי דולר 24 -  בסך של כ אשתקדותהמקבילות בתקופלפעילות השקעה 

   . מוגבליםגאל ובקיזוז קיטון בפיקדונות - בהקשר עם עסקת ביו

מפעילות מימון בתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום תזרימי המזומנים שנבעו 

עסקת בהשלמת  ומקורן אלפי דולר בשתי התקופות 1,473 - הסתכמו לסך של כ2010 בספטמבר 30

לא בתקופות המקבילות אשתקד . ל"גאל אשר במסגרתה התקבל בקופת הקבוצה הסכום הנ-ביו

   .פעילויות מימוןמנבעו לחברה תזרימי מזומנים /שימשו לפעילות

 " חיעסק"הערת  1.3.4

  :כלהלן" עסק חי" ת כוללים הער2010 בספטמבר 30הדוחות הכספיים ליום 

לפיו , חות הכספייםבדו' ג1 תשומת הלב לאמור בביאור אנו מפנים את, ל" הנמסקנתנומבלי לסייג את "
 -בוצה סך של כגאל אשר במסגרתה התקבל בקופת הק- באוגוסט השלימה החברה את עסקת ביו3ביום 

עם השלמת העסקה החלה החברה בהכנות ליישום תוכנית הפיתוח של ניסוי קליני בתרופת .  מליון דולר1.5
מאחר ולחברה אין בשלב זה , עם זאת. לטיפול בחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצההרקומביננטי  EPO -ה

מאחר ואין  .רות מימון נוספים של החברה להמשיך ולפעול תלויה בהשגת מקויכולתה, הכנסות מפעילות
עסק "ברה להמשיך לפעול כ בדבר יכולתה של החמשמעותייםקיימים ספקות , ודאות בגיוס כספים כאמור

חות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם אשר יתכן בדו". חי
  .""סק חיע"במידה והחברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ, שתהיינה דרושות

   .לדוחות הכספיים' ג1לפרטים נוספים ראה ביאור 

  , מימוןמקורות 1.3.5

 בספטמבר 30יום נכון ל. ספקיםמבאמצעות הון עצמי ואשראי  מממנת את פעילותה הקבוצה

 ויתרות פיקדונות לזמן ולר ד אלפי1,377 - של כ יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך לקבוצה 2010

  .לר אלפי דו20 - ארוך בסך של כ
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  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם -חלק שני  .2

  : חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .2.1

קבוצה הינו ב השוק סיכוני ניהול על האחראי - קבוצההאחראי על ניהול סיכוני שוק ב  .א

 .החברה של הכספים ל"סמנכ, מר רונן טויטו

י שוק בדרך  הקבוצה חשופה למגוון סיכונ-תיאור סיכוני השוק להם חשופה הקבוצה   .ב

לר האמריקאי שכן דוח לעומת ה"העסקים שלה ובכללם שינויים בשערי החליפין של הש

מטבע הפעילות של החברה הינו דולר אמריקאי ורוב הוצאות החברה הינן דולר 

 .והשפעת המשבר בשווקים הפיננסיים; אמריקאי

 24ון ביום  הקבוצה קיבלה החלטה בדירקטורי-  מדיניות הקבוצה בניהול סיכוני שוק  .ג

כספי החברה יהיו ,   כי ניהול סיכוני השוק יתבצע באופן שבכל רגע נתון2010בנובמבר 

ח בשלושת "למעט הסכום הנדרש לתשלומים הנקובים בש, ב"במטבע דולר ארה

 . החודשים הבאים

 העיקריים הסיכונים את ומעריכה מזהה הקבוצה -םהפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני  .ד

 למדיניות בכפוף הקבוצה ידי על מבוצע הפיננסיים  ניהול הסיכונים. בפניה שעומדים

  .והנהלת הקבוצה דירקטוריון ידי על המאושרת

  סיכון שער חליפין .2.1.1

 הנזילים האמצעיםאת החברה מחזיקה וכנגדן  ב"ארה בדולר ותנקוב החברה הוצאות רוב

ח ועל כן "ה נקובות בש חלק מהוצאות החבר,עם זאת. דולר בצמודי או ב"ארה בדולר שברשותה

 הסיכון להקטנתהחברה פועלת  .הדולרל מו השקל שלחשופה החברה לשינויים בשער החליפין 

תחייבויות העד גובה ה, ח"על ידי החזקת חלק מהאמצעים הנזילים שברשותה בש המטבעי

חודשים שלושת ההערכת הנהלת החברה לצפי ההתחייבויות השקליות לבהתאם ל השקליות

   .הקרובים

 את מחזיקה החברה, החשבונאית החשיפה את סותרת אינה אשר, הכלכלית החשיפה על כהגנה

  .אליו צמודות או ח"מט ביתרות השוטפים נכסיה רוב

   והמשבר הכלכלי העולמיסיכונים הנובעים משינויים בסביבה הכלכלית .2.1.2

של הקבוצה  להשפיע לרעה על יכולתה עלולהמשבר הכלכלי העולמי מעריכה כי הנהלת החברה 

  )לדוחות הכספיים' ג1ראה באור ( כנדרש לגייס כספים להמשך פעילותה

אין היא חשופה על כן מדיניות ההשקעה של החברה הינה השקעה בפיקדונות בנקאיים בלבד ו

  . לשינויים בערכי השוק של ניירות ערך סחירים

השוק נהלת החברה להערכת ה , כמו כן.ולא בשלב הנראה לעין  בשלב זה מכירות איןחברהל

 מאחר ומדובר , באופן יחסיהעתידי של המוצרים המפותחים על ידה נמצא ברמת ביקוש קשיחה
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ועל כן החשיפה העתידית לשינויים בסביבה הכלכלית הינה , בתחום רפואי למחלה חשוכת מרפא

  .בהשוואה למוצרים רפואיים אחרים נמוכה

 

   בסיסי הצמדהדוח .2.2

  :2010 רבספטמב 03 ליום מאזן הצמדה

ש"חדולר
מטבעות 
סה"כלא כספיאחרים

נכסים

1,377 -  1,1702043מזומנים ושווי מזומנים

619 -  13 -  חייבים ויתרות חובה

20 -   -  20 -  פיקדונות מוגבלים (ז"א)

1,170237361,416

התחייבויות

התחייבויות לספקים ולנותני
200 -   -  16832   שירותים

687 -   -  391296זכאים ויתרות זכות

559328  -   - 887

נכסים כספיים בניכוי התחייבויות
36529(91)611     כספיות

אלפי דולר

  

  

  :2009 בספטמבר 30מאזן הצמדה ליום 

ש"חדולר
מטבעות 
סה"כלא כספיאחרים

נכסים

640 -  609292מזומנים ושווי מזומנים

20 -   -  614חייבים ויתרות חובה

49 -   -   -  49מסי הכנסה לקבל

40 -   -   -  40פיקדונות מוגבלים

704432  - 749

התחייבויות

התחייבויות לספקים ולנותני
228 -  176457   שירותים

405 -   -   -  405זכאים ויתרות זכות

581457  - 633

נכסים כספיים בניכוי התחייבויות
116 -  (5)(2)123     כספיות

אלפי דולר
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   רגישותניתוח .2.3

  : להלן דיווח בדבר החשיפה לסיכונים פיננסים

   :ח"שחס ל בידולר בשער החליפין של הםיישינולרגישות 

+10%+5%
שווי הוגן ליום 

30/09/2010-5%-10%

(20)(10)2010204מזומנים ושווי מזומנים
(1)(1)1113חייבים ויתרות חובה

(2)(1)2120פיקדונות מוגבלים (ז"א)
התחייבויות לספקים ולנותני

23(32)(2)(3)   שירותים
1530(296)(15)(30)זכאים ויתרות זכות

510(91)(5)(10)חשיפה במאזן הצמדה

רווח (הפסד) מהשינוייםרווח (הפסד) מהשינויים

אלפי דולר

  

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי .2.4

 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הצעת רשות ניירות ערך לאמץ ,2009 במבר בנו24ביום 

כך שיספקו מידה , תקנות העוסקות במערך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד

דוחות (תקנות ניירות ערך (ועמידתם בהוראות הדין הדוחות סבירה של ביטחון בנאותות 

התיקון פורסם ברשומות ")). התיקון "-להלן (, 2009 -ע "התש, )3ן מס תיקו) (תקופתיים ומיידיים

  . 2009בחודש דצמבר 

מועד  "- להלן  (2010 בדצמבר 31יחל בדוח התקופתי ליום , תחילתן של ההוראות האמורות

בתקופה שמיום פרסום התיקון ועד מועד , בהתאם להוראות התיקון, על אף האמור"). התחילה

דוח הדירקטוריון פרטים בדבר שלבי ההיערכות וההתקדמות של החברה יובאו ב, התחילה

  "). יישום הפרויקט "-להלן (ביישום הוראות התיקון 

  :גילוי בדבר הפעולות שביצעה החברה ליישום הפרויקט מיום פרסום התקנות ועד למועד דוח זה

ברה כגורם האחראי בח, ל הכספים"סמנכ, במסגרת ההערכות מונה מר רונן טויטו  .א

 . ליישום הפרויקט

ולצורך קביעת התהליכים וזיהוי הסיכונים העסקיים המהותיים , במסגרת תהליך המיפוי  .ב

שיקולים . בחברה עשתה החברה הערכה המשקללת גורמים כמותיים ואיכותיים

כמותיים שנלקחו בחשבון כללו מתן משקל יחסי לכל יתרה ותנועה כספית בדוחות כפי 

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

מורכבות התהליך החשבונאי , בין היתר, השיקולים האיכותיים שנלקחו בחשבון כללו

סיכונים , מורכבות מערכות המידע התומכות בתהליך העסקי, הכרוך ברישום דיווח כספי
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או אי פעילותה בתחומים פעילות החברה , השפעות גורמים חוץ ארגוניים, כלל חברתיים

  . מסוימים ועוד

 ערכה החברה בדיקה נוספת לסעיפים 2010 באוגוסט 3גאל ביום -עם השלמת עסקת ביו

  : חמישה תהליכי בקרה מהותיים לדיווח הכספי ולגילוי והםהמהותיים ואשר מתוכן זוהו

 )ELC - Entity Level Controls(בקרות ברמת הארגון  .1

 כספייםתהליך סגירת הדוחות ה .2

 )ITGC(בקרות כלליות על מערכות המידע  .3

 רכוש אחר .4

  הון עצמי .5

  :פעולות שבוצעו על ידי החברה עד למועד הדוח הנוכחי

הליך הערכת סיכונים של הבקרה הפנימית אשר כללו תיעוד התהליכים העסקיים   .א

 . והבקרות הפנימיות הקיימות על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  . בתכנון הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויהליך ניתוח פערים קיימים   .ב

כפי שמוגדר , 2010החברה ממשיכה בפעילות להערכות לקראת עמידה באבני הדרך בשנת 

  .בתקנות

   היבטי ממשל תאגידי-חלק שלישי  .3

 דירקטוריון החברה .3.1

 .ישיבות של ועדת הביקורת 5 -ישיבות של הדירקטוריון ו 9בתקופת הדוח התקיימו  .1

  .ה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר כהונתם של דירקטורים בלתי תלוייםהחבר .2

   הדיווח הפיננסי של התאגיד-חלק רביעי  .4

  ות הכספייםדוחגילוי בדבר הליך אישור ה .4.1

דן בדוחות   האחראי על בקרת העל בחברה והוא האורגן אשר הגורםדירקטוריון החברה הוא

ן מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות לאחר שחברי הדירקטוריו, הכספיים ומאשר אותם

דוחות דנה בפיו ועדת הביקורת -נוהל עלבחברה קיים  .הכספיים מספר ימים לפני הישיבה

  . ומעבירה המלצתה לדירקטוריוןהכספיים של החברה 

מר רונן , ל הכספים"וסמנכ ,מר דוד גרוסמן, החברהל "מנכ יםבמהלך ישיבת הדירקטוריון סוקר

 שיבוצעו לרבות עסקאות מהותיות שבוצעו או, ט את עיקרי הדוחות הכספייםבאופן מפור ,טויטו

. המקבילותרה במהלך התקופה המדווחת בהשוואה לתקופות בוכן גם כלל השינויים שחלו בח
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 החשבון ורואי  של החברהל הכספים"סמנכ, החברהל "מנכבמסגרת זו מתקיים דיון בהשתתפות 

  .קטוריון שאלות הנוגעות לדוחות הכספייםשבמהלכו מעלים חברי הדיר, המבקרים

 חברההמשהובהר כי הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצב עסקי , בתום הדיון

  .מאשר הדירקטוריון את הדוחות הכספיים, ותוצאות פעולותיה

 30 ליום החברה של הכספיים הדוחות את החברה דירקטוריון אישר 2010 בנובמבר 24 ביום

, ירון דיאמנט, דפנה כהן, )הדירקטוריון ר"יו(עמית יונאי : הדירקטורים  בנוכחות2010 בספטמבר

 הדוחות את, כאמור הישיבה  טרם,בחנה הביקורת שועדת וזאת לאחר מרק אלוש ודוד גרוסמן

   .הדירקטוריון המלצותיה למליאת והגישה הכספיים

  .עמית יונאי השתתף בדירקטוריון באמצעות שיחה טלפונית*)

  

  

  

        2010 בנובמבר 24

   ודירקטורל"מנכ, דוד גרוסמן   ר הדירקטוריון"יו, עמית יונאי   תאריך

   



  

  
  

  
  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

  וחות כספייםד
  )בלתי מבוקרים(
  2010 בספטמבר 30ליום 
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  2010 בספטמבר 30וחות כספיים ליום ד
  
  
  
  
 

  וכן הענייניםת                                                                                   
  
  

  מודע
  
  
  

  2     המבקרדוח סקירה של רואה חשבון 
  

   :ב" בדולרים של ארה-דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 
  

  3    דוח על המצב הכספי
  

  4    הכולל) ההפסד(דוח על הרווח 
  

  5-6  )בגירעון בהון (דוח על השינויים בהון
  

   7-8   דוח על תזרימי המזומנים
  

  9-12                         ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
  



  
  
  
  
  

  

 
  סלמן רואי חשבוןקסלמן וק

  68125 תל אביב 25המרד , מגדל הסחר
  61003 תל אביב 452. ד.ת

  03-7954555טלפון 
  03-7954556פקס 

 

 

  המבקר החשבון רואה של סקירה דוח

  של המניות לבעלי

  מ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע

  
  מבוא

  
 -להלן (  וחברות בנות שלהמ"אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע של המצורף הכספי המידע את סקרנו

ח התמציתי הדו ואת 2010 ספטמברב 30 ציתי המאוחד על המצב הכספי ליוםח התמהדו את הכולל, )הקבוצה
 ושלושת החודשים תשעתלתקופות של  המזומנים ותזרימי השינויים בהון, הכולל) הפסד(הרווח  על המאוחד

 ביניים זו כספי לתקופת מידע של אחראים לעריכה ולהצגה וההנהלה הדירקטוריון. תאריך באותו שהסתיימו
 מידע לעריכת וכן הם אחראים, "ביניים לתקופות כספי דיווח "IAS 34בינלאומי  תקן חשבונאותל בהתאם
 .1970 -ל "התש ,)תקופתיים ומיידיים דוחות(ערך  תקנות ניירות של 'פרק ד זו לפי ביניים לתקופת כספי

 .על סקירתנו זו בהתבסס ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה היא להביע אחריותנו
  

  ף הסקירההיק
  

לתקופות  כספי מידע של סקירה"חשבון בישראל  רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
ביניים מורכבת  לתקופות כספי מידע של סקירה". היישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים

אנליטיים  סקירה נהלי מיישוםו, הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר, מבירורים
לתקני ביקורת  בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת בהיקפה במידה הינה מצומצמת סקירה. ואחרים
שהיו יכולים  המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים
 .ביקורת של דעת ותחו מחווים אנו אין, לכך בהתאם. מזוהים בביקורת להיות

  
  מסקנה

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

  
 שהמידע ורלנו לסב הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, על סקירתנו בהתבסס, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף
ערך  ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי אחר הוראות, המהותיות הבחינות מכל, ממלא ל אינו"הנ הכספי

  .1970 -ל "התש ,)ומיידיים תקופתיים דוחות(
  

 3 ביום לפיו, הכספיים בדוחות' ג1 בביאור לאמור הלב תשומת את מפנים אנו, ל"הנ מסקנתנו את לסייג מבלי
 ליוןימ 1.5 -כ של סך הקבוצה בקופת התקבל במסגרתה אשר גאל-ביו עסקת את החברה השלימה באוגוסט

 EPO -ה בתרופת קליני ניסוי של הפיתוח תוכנית ליישום בהכנות החברה החלה העסקה השלמת עם. דולר
 הכנסות זה בשלב אין ולחברה מאחר, זאת עם. נפוצה מיאלומה מסוג סרטן בחולי לטיפולהרקומביננטי 

 בגיוס ודאות ואין מאחר. נוספים מימון מקורות בהשגת תלויה ולפעול להמשיך החברה של יכולתה, ותמפעיל
 בדוחות". חי עסק"כ לפעול להמשיך החברה של יכולתה בדבר משמעותיים ספקות קיימים, כאמור כספים

, דרושות נהשתהיי יתכן אשר וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי התאמות כל נכללו לא הכספיים
  ".חי עסק"כ ולפעול להמשיך תוכל לא והחברה במידה

  
  

  קסלמן וקסלמן   תל אביב     
  רואי חשבון  2010 בנובמבר 24
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  דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי
  

 
 בדצמבר 31ליום   בספטמבר 30ליום 

 2010  2009  2009  
  מבוקר  בלתי מבוקר 
  אלפי דולר 

  
        נכסים שוטפים

  412  640  1,377  ושווי מזומניםמזומנים 
  33  20  19  ייבים ויתרות חובהח

  72  49  -  מסי הכנסה לקבל
  40  40  -  פיקדונות מוגבלים

  1,396  749  557  
        

        נכסים שאינם שוטפים
  -  -  20  פיקדונות מוגבלים

  23  29  15  רכוש קבוע
  -  -  2,564  נכסים בלתי מוחשיים

  135  95  -   השקעות אחרות
  2,599  124  158  
        

 715  873  3,995  סך נכסים
        
        תחייבויות שוטפותה

  192  228  200  ספקים ונותני שירותים
  516  405  687  כאים ויתרות זכותז

  887  633  708 
        
        
        של החברההמיוחס לבעלים  הון

  1,445  1,445  4,990   רגילות הון מניות
  139,786  139,786  139,979  פרמיה על מניות

  )141,224(  )140,991(  )141,861(  יתרת הפסד
  7  240  3,108    הוןסך
        

  715  873  3,995   והון סך התחייבויות
  
  
  
  
  

                  ____________                                          ____________                                ____________      
  רונן טויטו                                 וסמן                  דוד גר                                         נאיעמית יו    
  ל כספים"סמנכ                              ל             "מנכו דירקטור                          ר הדירקטוריון"                     יו

  
  
  
  
  
  

  2010 בנובמבר 24 : אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברהתאריך
  
  
  
  
  .ממידע כספי ביניים זה מהווים חלק בלתי נפרד המצורפיםביאורים ה
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  הכולל) הפסד(דוח תמציתי מאוחד על הרווח 
  

 
  תשעהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  בספטמבר 30ביום 

  לתקופה של שלושה
  יימהחודשים שהסת

  בספטמבר 30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
   בדצמבר31

 2010  2009  2010  2009  2009  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
  )למניה) הפסד(למעט נתוני רווח (אלפי דולר  

 
  *)2,429(  130  296  )*2,729(  948  כלליותוהנהלה ) הכנסות(הוצאות 
  139  144  -  144  -  נטו, אחרים) הפסדים(רווחים 

            
  2,568  14  )296(  2,873  )948(  מפעילות) הפסד(רווח 

            
  6  -  9  10  11  מימון הכנסות

  10  5  3  8  5  הוצאות  מימון
  )4(  )5(  6  2  6  נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 

            
לפני מיסים על ) הפסד(רווח 
  2,564  9  )290(  2,875  )942(  הכנסהה

            
  23  -  -  -  -  הטבת מס

            
  2,587  9  )290(  2,875  )942(  כולל לתקופה) הפסד(רווח נקי 

            
ומדולל למניה בסיסי ) הפסד(רווח 

  0.044  **)  )0.002(  0.049  )0.011(  )בדולר(
            
  
  
 מיליוני דולר כתוצאה מחילוט אופציות למניות תלויות ביצוע של 4.1 - נרשמה הקטנת הוצאות בסך של כ2009 שנת במהלך* 
  .ל החברה לשעבר" ושל מנכר החברה לשעבר"יו
  

   .  דולר0.001 -פחות מ** 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  .ממידע כספי ביניים זהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד ה
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  בהוןדוח תמציתי מאוחד על השינויים 
  
  
  
 2010 בספטמבר 30 חודשים שנסתיימו ביום לתשעה 
  החברה האםהון המיוחס לבעלים של  
 

  ון מניותה
פרמיה על 
  ך הכלס  יתרת הפסד  מניות

  דולרלפי א  דולרלפי א  דולרלפי א  לפי דולרא 
  

 7 )141,224( 139,786 1,445  )מבוקר (1020 בינואר 1ליום יתרה 
 )942( )942( - -   הפסד לתקופה
 3,738 -  193  3,545  )'ב1ראה ביאור (הנפקת מניות 

 305 305 - -  דים ולאחריםתשלום מבוסס מניות לעוב
      

  3,108 )141,861( 139,979 4,990 )בלתי מבוקר  (2010 בספטמבר 30יתרה ליום 
  
  
  
  
 2009 בספטמבר 30 חודשים שנסתיימו ביום לתשעה 
  הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
 

  ון מניותה
פרמיה על 
  ך הכלס  יתרת הפסד  מניות

  לפי דולרא  לרלפי דוא  לפי דולרא  לפי דולרא 
  

 1,474 )139,757( 139,786 1,445  )מבוקר (2009 בינואר 1ליום יתרה 
 2,875 2,875 - -  רווח לתקופה

  )4,235(  )4,235(  -  -  תשלום מבוסס מניות לעובדים ולאחרים
זקיפה להון של התחייבות בגין זכויות לעליית 

 126 126 - -  ערך מניות
      

 240 )140,991( 139,786  1,445 )בלתי מבוקר (0920 בספטמבר 30יתרה ליום 
  
  
  
 
 2010 בספטמבר 30שלושה חודשים שנסתיימו ביום ל 
  הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
 

  ון מניותה
פרמיה על 
  ך הכלס  יתרת הפסד  מניות

  לפי דולרא  לפי דולרא  לפי דולרא  לפי דולרא 
  

 )490( )141,721( 139,786 1,445  )מבוקר בלתי (1020 ביולי 1יום יתרה ל
 )290( )290( - -  הפסד לתקופה
 3,738 -  193  3,545  )'ב1ראה ביאור (הנפקת מניות 

 150 150 - -  תשלום מבוסס מניות לעובדים ולאחרים
      

 3,108 )141,861( 139,979 4,990 )בלתי מבוקר (2010 בספטמבר 30יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ממידע כספי ביניים זהים חלק בלתי נפרד ביאורים המצורפים מהווה
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  בהוןדוח תמציתי מאוחד על השינויים 
  
  
  
 2009 בספטמבר 30שלושה חודשים שנסתיימו ביום ל 
  הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
 

  ון מניותה
פרמיה על 
  ך הכלס  יתרת הפסד  מניות

  לפי דולרא  לפי דולרא  לפי דולרא  לפי דולרא 
  

 61 )141,170( 139,786 1,445  )בלתי מבוקר (2009 ביולי 1יום ליתרה 
 9 9 - -  רווח לתקופה

  44  44      תשלום מבוסס מניות לעובדים ולאחרים
זקיפה להון של התחייבות בגין זכויות לעליית 

 126 126 - -  ערך מניות
      

 240 )140,991( 139,786 1,445 )בלתי מבוקר  (2009 בספטמבר 30יתרה ליום 
  
  
  
  
 2009 בדצמבר 31שנה שנסתיימה ביום ל 
  הון המיוחס לבעלים של החברה האם 
 

  ון מניותה
פרמיה על 
  ך הכלס  יתרת הפסד  מניות

  לפי דולרא  לפי דולרא  לפי דולרא  לפי דולרא 
  

 1,474 )139,757( 139,786 1,445  )מבוקר (2009 בינואר 1יתרה ליום 
 2,587 2,587 - -  רווח לשנה

  )4,180(  )4,180(  -  -  תשלום מבוסס מניות לעובדים ולאחרים
זקיפה להון של התחייבות בגין זכויות לעליית 

 126 126 - -  ערך מניות
      

 7 )141,224( 139,786 1,445 )מבוקר (2009 בדצמבר 31יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .כספי ביניים זהממידע ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד ה
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  מאוחד על תזרימי המזומנים דוח תמציתי
  

  
  חודשים תשעהלתקופה של 

 30שהסתיימה ביום 
  בספטמבר

  חודשיםלתקופה של שלושה 
 30שהסתיימה ביום 
  בספטמבר

לשנה 
  שהסתיימה

 31ביום 
  בדצמבר

  2010 2009  2010 2009 2009 
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
 
            זרימי מזומנים מפעילות שוטפתת
            

  2,587  9  )290(  2,875  )942(  לתקופה) הפסד ( נקירווח
מזומנים  התאמות הדרושות להצגת תזרימי

  )5,075(  )244(  81  )5,135(  489  )א(מפעילות שוטפת 
  )2,488(  )235(  )209(  )2,260(  )453(  זומנים נטו ששימשו לפעילות  שוטפתמ
            
            
            זרימי מזומנים מפעילות השקעהת
            

  31  31  20  31  20  נטו, ל בפיקדון מוגבקיטון
  )55(  )55(  )44(  )55(  )75(  השקעות אחרות

  )24(  )24(  )24(  )24(  )55(  פעילות  השקעהל ששימשוזומנים נטו מ
            

            תזרימי מזומנים מפעילות מימון
            

  -  -  1,473  -  1,473  )'ב1ראה ביאור  (אלג- בעסקת ביוהנפקת מניות
  -  -  1,473  -  1,473  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

            
            

  )2,512(  )259(  1,240  )2,284(  965  ושווי מזומנים  במזומנים)ירידה(עליה 
            
  2,924  899  137  2,924  412  תרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהי
            
  412  640  1,377  640  1,377   מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופהתרתי

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ממידע כספי ביניים זהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד ה
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  וח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומניםד
  

  
  תשעהלתקופה  של  

  חודשים שהסתיימה
  בספטמבר 30ביום 

  לתקופה  של  שלושה
  ים שהסתיימהחודש

  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה

 31ביום 
  בדצמבר

  2010 2009  2010 2009 2009 
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים ) א(

            מפעילות שוטפת
            

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 
            :מזומנים

            
  13  3  10  12  16  פחתותה ופחת
  5  -  -  -  -   ממימוש רכוש קבועהפסד

  )4,180(  44  30  )4,235(  185  לעובדים ואחריםעסקאות תשלום מבוסס מניות
  )435(  -  -  )435(  -   מעביד-שינוי בהתחייבות בגין סיום יחסי עובד 

  119  )52(  -  119  -  שינוי בהתחייבות בגין זכויות לעליית ערך מניות
            
  201  )4,539(  40  )5(  )4,478(  
            

            :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים
            

  249  114  -  285  86   ויתרות חובה ומסי הכנסה לקבלירידה בחייבים
  )542(  )372(  )2(  )653(  194  בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עליה 
ונותני  בהתחייבויות לספקים )ירידה(עליה 

  םשירותי
8  )228(  43  19  )304(  

  288  )596(  41  )239(  )597(  
  489  )5,135(  81  )244(  )5,075(  
            

מידע נוסף על תזרימי המזומנים מפעילות ) ב(
  :שוטפת

          

            
  3  -  1  3  1  ריבית שהתקבלה

  -  -  -  -  72   מסים  על הכנסהתקבולי
            
  
  : פעילויות שאינן במזומן)ג(

  
לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ) 'ב1ראה ביאור (גאל -צאות נדחות בקשר עם עסקת ביוהשקעה בהו    .1

" השקעות אחרות"בהתאמה אשר נרשמו תחת סעיף ,  אלפי דולר8 - אלפי דולר ו44 - של כבסך, 2010 בספטמבר 30ביום 
 ".ים בלתי מוחשייםנכס "-ו
 

 במסגרת החברה הנפקת מניות  אלפי דולר בתמורה ל2,265סך של ל םמסתכרכישת נכס בלתי מוחשי ששוויו ההוגן     .2
  ).'ב1ראה ביאור (גאל -עסקת ביו

  
 120של בסך  חודשים 15לתקופה של בתחום המערכת החיסונית רפואית טכנולוגיה לבחינת ת  זכות בלעדירכישה של    .3

 . )'ד4ראה באור ( כנגד הון עצמי אלפי דולר
 
  
 
  
  .ממידע כספי ביניים זהווים חלק בלתי נפרד ביאורים המצורפים מהה
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  )בלתי מבוקר( 2010 בספטמבר 30דוחות הכספיים המאוחדים ליום באורים ל
  
  

  כללי  - 1אור יב
  

  תיאור כללי על החברה ופעילותה  .א
    

 ניתן להן בין היתר לטיפול במחלות שטרם, פיתוח תרופותבעוסקת ") החברה "-להלן (מ "אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע
החברה הוקמה לפי חוק החברות .  ויזמויות עסקיות בתחום הרפואישיפור טיפולים רפואיים קיימים ולמענה רפואי

בעלת וכן ") אקסטיפו"להלן (מ " מהון המניות של חברת אקסטיפו בע100%החברה בעלת . 1993 במרס 9בישראל ביום 
שהוקמה , .")אקס טי אל אינק"להלן . (פרמסוטיקלס אינק מהון המניות של חברה אמריקאית אקס טי אל ביו100%
 .ב" לפי חוקי מדינת דלוור ארה1999בשנת 

 בתרופת Phase 2החלה בהכנות ליישום תוכנית הפיתוח של ניסוי קליני החברה ,  דוחות כספיים אלואישורנכון למועד 
   ).'יף בסעראה גם (לטיפול בחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצה הרקומביננטי  EPO -ה
  

מחברת פרסידיו ") DOS" - להלן (Cכמו כן לחברה זכויות מסוימות לפי אבני דרך בתוכנית פיתוח תרופה לצהבת 
  .פרסידיו הינה חברת ביוטכנולוגיה אמריקאית פרטית"). פרסידיו"-להלן(פרמסוטיקלס אינק 

  
  :חברות הבנות של החברה הינן כדלקמן
 מ" בעגאל-ביושל חברת  על ידי בעלי מניות 2009שר הוקמה בישראל בחודש נובמבר חברת אקסטיפו הינה חברה פרטית א

למיאלומה רקומביננטי  EPOרישיון שימוש בלעדי בפטנט על תרופת גאל ואשר אליה הועבר -עסקת ביו ך ביצועלצור
  .   )'ב1ראה ביאור  (נפוצה

 -חברה בבעלות מלאה לאקס טי אל  אינק  .רפואיעסקה בפיתוח תרופות ויזמויות עסקיות בתחום ה. אקס טי אל אינק
ב ועסקה " לפי חוקי מדינת דלוור ארה2007שהוקמה בשנת ") אקס טי אל פיתוח "-להלן  (.ל פיתוח אינקאקס טי א

יום בו הודיעה , 2008 בנובמבר 18עד ליום ") ביסיפאדין "-להלן (בפיתוח תרופה לטיפול בכאב עצבי של חולי סכרת 
   . התרופה פיתוחהופסק של תרופת הביסיפאדין לא הושגו וכתוצאה מכך Phase 2b הניסוי הקליני  שיעדיהחברה

  
  .מגזר פעילות אחד") הקבוצה "-להלן (לחברה ולחברות הבנות 

    
 ב" בארהPink Sheets -ה בתל אביב ובמסגרת רגולטורית של החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך

  . של החברה) ADR) American Depositary Receiptבאמצעות  
    

כך שהחברה תרכוש , 2009,  במרס18גאל המקורי מיום -חתמה החברה על תיקון להסכם ביו, 2009 בדצמבר 31ביום    .ב
 EPO שימוש בלעדי בפטנט על תרופת ן לצורכי העסקה תחזיק ברישיואשר,  אקסטיפות ממניותיה של חבר100%

וזאת בתמורה להקצאה של ,  ביום השלמת העסקה מיליוני דולר1.5 -וכן יהיו בקופתה כלומה נפוצה למיארקומביננטי 
 מהונה המונפק והנפרע של החברה 69.44% כל אחת של החברה המהוות .נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 133,063,688

לא תהיה זכאית לקבל את התשלום הנוסף על גאל -תיקון להסכם נקבע כי ביוה במסגרת ,כמו כן.  לאחר השלמת העסקה
  . מיליון דולר כפי שנקבע במתווה המקורי של העסקה10סך 

 אלפי דולר במקרה של הצלחה 350 מהמכירות נטו של המוצר וכן סך של 1%מחויבת החברה לשלם תמלוגים בסך , בנוסף
  :קדם מבין האירועים הבאיםתנאי התשלום בגין הסכום האמור הינם בהתאם למו. phase 2בניסוי קליני 

 
    הניסוי הקליניה בהצלחה שלהשלמ מיליוני דולר על ידי החברה או חברת אקסטיפו לאחר 2גיוס של לפחות  .1

Phase 2.  
  .Phase 2ניסוי קליני  ה בהצלחה שלהשלמשישה חודשים ממועד  .2

  
, 2009 בדצמבר 31דדים להסכם ביום גאל בהתאם למתווה עליו חתמו הצ- ביוהעסקה עם הושלמה 2010 באוגוסט 3ביום 

חתימת הסכם עם רשות המיסים בדבר היות עסקת החלפת , בין היתר, לאחר התקיימות כל התנאים המתלים אשר כללו
 .1961-א"התשכ, )נוסח חדש(לפקודת מס הכנסה ' כ103 -ו' ג103, )ו(ב104המניות פטורה ממס בהתאם לסעיפים 

 בהתאם להסכמות שהושגו עם רשות המיסים ואשר אושרו על ידי ,2010 ביולי 15 סים נחתם ביוםההסכם עם רשות המי
  : להעברת הנכס והחלפת המניות להלן תמצית עיקרי התנאים.גאל ובעלי מניותיהן-ביו, אקסטיפו, החברה

  
י  מיליונ80 -יתרת ההפסדים מעסק ויתרת ההפסדים ההוניים של החברה לצורכי מס הופחתו ונקבעו על סך של כ .1

אין באמור בסעיף זה כדי . בהתאמה, ) מיליוני דולר0.19 -כ(ח " מיליוני ש0.7 -וכ)  מיליוני דולר22 -כ(ח "ש
 . להפחית מסמכות פקיד השומה לקבוע כי יתרת ההפסדים הינה בסכומים נמוכים מהסכומים המפורטים לעיל

לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסה , 1עיף לאחר הפחתתם כאמור בס, הפסדים שהיו לחברה טרם ביצוע החלפת המניות .2
 . וכן לא יותר בקיזוז כנגד רווח הון ממכירת מניות אקסטיפו) החברה הנעברת(כלשהי שמקורה באקסטיפו 

בעלי מניות אקסטיפו לא יורשו למכור את זכויותיהם בחברה למשך שנתיים מתום השנה בה הושלמה העסקה  .3
 .  חקיקהבכפוף לשינויי, ")תקופת החסימה "-להלן (

החברה ואקסטיפו התחייבו שבמשך תקופת החסימה תישמר הפעילות הכלכלית העיקרית שהייתה בהן ערב  .4
 . העסקה

 . החברה לא תורשה למכור את החזקותיה באקסטיפו למשך כל תקופת החסימה .5
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  )בלתי מבוקר (2010בספטמבר  30באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
  
  

  )ךהמש(י כלל - 1אור יב

  
המייצג את רישיון השימוש הבלעדי בפטנט על תרופת , בעקבות השלמת העסקה כללה החברה בספריה נכס בלתי מוחשי

 2,265 -בסכום של כ, נפוצה וכל המחקרים והידע הנצבר בבסיסו של הפטנטהלמחלת המיאלומה הרקומביננטי  EPO -ה
וזאת בהתבסס על הערכת שווי בלתי , סגירת העסקהמועד בהתאם לשוויו ההוגן ל, )לא כולל עלויות עסקה (אלפי דולר

   .תלויה של מעריך חיצוני
ה האם חלה ירידה ננכס זה אינו מופחת באופן שיטתי והחברה בוחנת אחת לש, 38בהתאם להוראות תקן בינלאומי מספר 

חלה ירידת ערך של הנכס במידה וקיימים סימנים המצביעים כי יתכן ו, בחינה זו נעשית בתדירות גבוהה יותר. בערכו
   . האמור

  
נכון ,  ב"להערכת הנהלת החברה ההפסדים לצורכי מס של החברות הבנות בארה, גאל-בעקבות השלמת עסקת ביו, כמו כן
או יופחתו בהתאם לדין / דולר עלולים להיות מוגבלים ביכולת הניצול וי מיליונ14 - בסך של כ2010 בספטמבר 30ליום 

  .ים של שינויי שליטה בחברההמקומי העוסק במקר
  

החברה לא זוקפת מסים נדחים בגין ההפסדים לצרכי מס מאחר שאין , 2009לשנת כאמור בדוחות הכספיים השנתיים 
  .וודאות לניצולם בטווח הנראה לעין

  
 השלימה ,2010 באוגוסט 3ביום .  מיליון דולר142 - לחברה הפסדים צבורים בסך של כ2010 בספטמבר 30נכון ליום   . ג

, לעיל' אכאמור בסעיף .  מיליוני דולר1.5 -סך של כאשר במסגרתה התקבל בקופת הקבוצה גאל -החברה את עסקת ביו
לטיפול בחולי הרקומביננטי  EPO - בתרופת הPhase 2 בהכנות ליישום תוכנית הפיתוח של ניסוי קליני  החלההחברה

יכולתה של החברה להמשיך ולפעול , ין בשלב זה הכנסות מפעילותהיות ולחברה א, עם זאת. סרטן מסוג מיאלומה נפוצה
מאחר ואין . ליישם את תוכנית הפיתוח בכללותה ולהמשיך את פעילותה  על מנתורות מימון נוספיםהשגת מקב תלויה

 בדוחות". עסק חי"קיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה של החברה להמשיך לפעול כ, כספים כאמורודאות לגיוס 
במידה והחברה , הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם אשר יתכן שתהיינה דרושות

   ".עסק חי"לא תוכל להמשיך ולפעול כ
  

  
   בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים-  2אור יב
  

 החודשים שלושת ותשעתת הביניים של ו ולתקופ2010 בספטמבר 30 ליום הקבוצההמידע הכספי התמציתי המאוחד של 
      נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר") המידע הכספי לתקופת הביניים "-להלן ( באותו תאריך ושהסתיימ

וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך , ")IAS 34 "-להלן " (דיווח כספי לתקופות ביניים "- 34
יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים . 1970 - ל"התש, )ם ומיידייםחות תקופתיי"דו(

           תקני "-להלן (אשר נערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים ,  והביאורים אשר נלוו אליהם2009השנתיים לשנת 
  .2010 -ע "התש) דוחות כספיים שנתיים(רך וכללו את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ע") IFRS -ה

  .המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר
 
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית- 3אור יב
  

הינם עקביים ,  אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הבינייםהקבוצההמדיניות החשבונאית ושיטות החישוב של 
  :אמור להלןבכפוף ל 2009לשנת , כספיים השנתייםעם אלו ששימשו בעריכת הדוחות ה

  
 1 -ב תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות חשבונאיות המתחילות, תקנים  .א

  :2010בינואר 
 

 בתוקף ()IAS 27R-להלן" (ונפרדים מאוחדים כספיים דוחות" -) מתוקן (27 מספר בינלאומי חשבונאות תקן .1
 דורש להציג במסגרת ההון את השפעתן IAS 27R  ). או לאחריו2009 ביולי 1פות שנתיות המתחילות ביום לתקו

עסקות אלו לא , של כל העסקות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה שאינן גורמות לשינוי בשליטה ובהתאם
י בעת איבוד השליטה בישות  דן גם בטיפול החשבונאIAS 27R.  יביאו עוד ליצירת מוניטין או רווח והפסד

, נמדדות מחדש לפי שוויין ההוגן, שוויין של כל זכויות הבעלות הנותרות בישות עם אובדן השליטה בה. המוחזקת
מכאן (" באופן פרוספקטיבי IAS 27Rהקבוצה תיישם את . והרווח או ההפסד המתקבל מוכר ברווח או הפסד

.  ואילך2010 בינואר 1אינן מקנות שליטה שיחולו החל מיום לגבי כל העסקות עם בעלי הזכויות ש") ואילך
שלושה חודשים  ותשעהתקופות של  להקבוצה לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של  IAS 27Rליישום 

 . 2010 בספטמבר 30שהסתיימו ביום 
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  )בלתי מבוקר (2010בספטמבר  30באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
  
  
 )המשך(קרי המדיניות החשבונאית  עי- 3ביאור 
  

לתקופות שנתיות  בתוקף() IFRS 3R-להלן( "עסקים צירופי" -) מתוקן (3 מספר בינלאומי כספי דיווח תקן .2
 ממשיך לעשות שימוש בשיטת הרכישה  התקן במתכונתו העדכנית). או לאחריו2009 ביולי 1המתחילות ביום 

יש להכיר בכל התשלומים לרכישת עסק , לדוגמא. מהותייםאך עם כמה שינויים , לטיפול בצירופי עסקים
כאשר תשלומים מותנים יסווגו כהתחייבויות שתימדדנה מחדש לאחר , בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה

למדוד את הזכויות שאינן , לגבי כל רכישה ורכישה בנפרד, קיימת אפשרות בחירה. מכן דרך רווח או הפסד
או בהתאם לשוויין ההוגן או בהתאם לחלקן היחסי של הזכויות שאינן מקנות , שמקנות שליטה בעסק הנרכ

. יש לזקוף לרווח או הפסד את כל העלויות המתייחסות לעסקת הרכישה. שליטה בנכסים נטו של העסק הנרכש
 1לגבי כל צירופי העסקים שיחולו מיום ") מכאן ואילך(" באופן פרוספקטיבי IFRS 3R תיישם את הקבוצה

 תשעהתקופות של  להקבוצה לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים של IAS 3Rליישום .  ואילך2010ינואר ב
  . 2010 בספטמבר 30שלושה חודשים שהסתיימו ביום ו

תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים נוספים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה באימוצם   .ב
בנוסף לתקנים ולתיקונים בתקנים . 2009יים השנתיים של הקבוצה לשנת הכספפורטו במסגרת הדוחות , המוקדם

אשר ,  קיימיםIFRSהכולל תיקונים נוספים לתקני , IFRS 2010 מסמך השיפורים לתקני 2010פורסם במאי , אלה
קטובר באו, בנוסף.  או לאחריו2011 בינואר 1 -מרביתם ייכנסו לתוקף מחייב לגבי  תקופות שנתיות המתחילות ב

המרחיב את דרישות הגילוי " גילויים: מכשירים פיננסיים "- 7 פורסם תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי מספר 2010
אשר ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח ) IFRS 7 -התיקון ל: להלן(לגבי נכסים פיננסיים שהועברו לצד אחר 

מכשירים  "- 9פורסם עדכון לתקן דיווח כספי בינלאומי ו,  או לאחריו2011 ביולי 1שנתיות המתחילות ביום 
 בינואר 1אשר ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום , )IFRS 9 -העדכון ל: להלן" (פיננסיים

 - ושל התיקון לנים האמורים במסמך השיפוריםוקיהקבוצה לא בחרה באימוצם המוקדם של הת.  או לאחריו2013
IFRS 7 העדכון ל ושל- IFRS 9.  

  
  

  במהלך התקופהנוספים  אירועים - 4אור יב
  

פרסמה , גאל- את התקשרות החברה עם חברת ביו2009 בדצמבר 31בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום   .א
, מ" ממניותיה של חברת אקסטיפו בע100%דוח הצעה פרטית חריגה לעניין רכישת , 2010 בינואר 14החברה ביום 

 במרס 2מנה החברה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות אשר אישרה את ההתקשרות האמורה ביום זי, כמו כן
 ). לעניין תאור העסקה והשלמתה' ב1אור יראה גם ב (2010

 

  משרה בכירהילנושא, להלן פרטים בדבר תשלומים מבוססי מניות אשר הוענקו במהלך התקופה לדירקטורים  .ב
 :ולעובד

 
 כתבי אופציה לדירקטורים בחברה הניתנים 450,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2010 בינואר 18ביום  .1

ח לכל כתב " ש0.298וש של כל אחת בתוספת מימ. נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 450,000 -למימוש ל
אושרו הענקות כתבי האופציה , במסגרת אסיפה שנתית של בעלי המניות, 2010 במרס 2ביום  .אופציה

ליום , IFRS 2על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות , השווי ההוגן של כל כתבי האופציות. רקטוריםלדי
תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה .  אלפי דולר36 - החברה הינו כאישור האסיפה הכללית של

 לאחר הקצאתן  מכתבי האופציות ניתנים למימוש באופן מיידי33%.  שנים ממועד הקצאתן10מקסימלית של 
כל חודש ממועד ההענקה ועד לתום שנתיים , ויתרת כתבי האופציות ניתנים למימוש בעשרים וארבעה חלקים

חדל מלכהן כדירקטור אחד הניצעים ולפיכך  , 2010 בנובמבר 22ביום , לאחר תאריך המאזן. ממועד ההענקה
 .   כתבי אופציה שהוענקו לו חולטו63,699

  
ל החברה הניתנים " כתבי אופציה למנכ1,610,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2010 בינואר 18ביום  .2

ח לכל כתב " ש0.075כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 1,610,000 -למימוש ל
ל "אושרה הענקת כתבי האופציה למנכ, במסגרת אסיפה שנתית של בעלי המניות, 2010 במרס 2ביום . אופציה
השווי ההוגן של כל ). 'ב1 ביאורראה (גאל - בכפוף להשלמת עסקת ביו יחד עם אישור הסכם העסקתוהחברה

 - הינו כאישור האסיפה הכלליתליום , IFRS 2על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות , כתבי האופציות
 33%. ם ממועד הקצאתן שני10תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה מקסימלית של .  אלפי דולר133

מכתבי האופציות ניתנים למימוש באופן מיידי לאחר הקצאתן ויתרת כתבי האופציות ניתנים למימוש 
 .  כל חודש ממועד ההענקה ועד לתום שנתיים ממועד ההענקה, בעשרים וארבעה חלקים
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  )בלתי מבוקר (2010בספטמבר  30באורים לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
  
  

  )המשך (במהלך התקופהנוספים  אירועים - 4אור בי
  

 כתבי אופציה לעובד בחברה הניתנים 100,000אישר דירקטוריון החברה הקצאת , 2010 בינואר 26ביום  .3
. ח לכל כתב אופציה" ש0.1כל אחת בתוספת מימוש של . נ.ח ע" ש0.1 מניות רגילות בנות 100,000 -למימוש ל

ליום קבלת החלטת , IFRS 2ציות על פי מודל בלאק ושולס בהתאם להוראות השווי ההוגן של כל כתבי האופ
 שנים 10תקופת מימוש כתבי האופציה הינה תקופה מקסימלית של .  אלפי דולר10 -דירקטוריון החברה הינו כ

כל רבעון ממועד ההענקה ועד לתום , באופן שכתבי האופציות ניתנים למימוש בחלקים שווים, ממועד הקצאתן
 .וש שניםשל

 
אישר דירקטוריון החברה את הסכם העסקתו של פרופסור משה מיטלמן כנושא , 2010 באוגוסט 27ביום  .4

כמו .  מיאלומה נפוצהלטיפול במחלתהרקומביננטי  EPO - של תוכנית הפיתוח ל מנהל רפואי- משרה בכירה
 מניות 640,000 - למימוש לכתבי האופציה ניתנים). לא רשומים( כתבי אופציה 640,000כן אושרה הקצאת 

השווי ההוגן של כל כתבי . לכל כתב אופציה, ח" ש0.1א בתוספת מימוש של " כ.נ.ח ע" ש0.1רגילות בנות 
. ב" אלפי דולר ארה50 -הינו כליום קבלת החלטת דירקטוריון החברה , בלאק ושולסעל פי מודל , ותהאופצי

 למימוש ותהאופציות ניתנ,  שנים ממועד הקצאתם10תקופת מימוש האופציות הינה תקופה מקסימלית של 
 עם גיוס חולה ראשון לניסוי ,  כמו כן. חודשים24 לתקופה של ,בשיעורים שווים בכל חודש מהמועד הקובע

Phase 2  מיתרת כתבי האופציות שלא הבשילו נכון לאותו מועד 50%יהיה זכאי פרופסור מיטלמן למימוש של 
 מיתרת כתבי האופציות 25%ם על ידי החברה ללא סיבה יהיה זכאי למימוש של  במקרה של פיטורי,ובנוסף

 .שלא הבשילו למועד הפיטורים
       

סטיית תקן צפויה בשיעור , 0%דיבידנד צפוי בשיעור של : שווי כל אופציה בהענקות לעיל מבוסס על ההנחות הבאות
  עד ששאורך חיים צפוי עד למועד המימוש של חמש ו4.3%-3.5% שביןריבית חסרת סיכון בשיעור , 175%-160% שבין
  .שנים

החברה אינה זכאית לתבוע כהוצאה לצורכי מס סכומים , בהתאם למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה
בגין האופציות שהעובדים , לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות החברה, הנזקפים לעובדים כהטבה

  .שנקבע במועד ההקצאה, אם קיים, למעט מרכיב הטבה פירותי ,כניתקיבלו במסגרת התו
  

הבעלים של הפטנט , . פרמסוטיקל אינקDOVהפסיקה החברה את הסכם ההתקשרות עם חברת , 2010בחודש מרס   .ג
 פרמסוטיקל DOVוכל הזכויות תחת הסכם ההתקשרות הוחזרו לחברת , )'א1ראה ביאור  (לעניין תרופת הביסיפאדין

 .תיאום עימהב. אינק
  

לרכישת זכות בהסכם ") ידע:"להלן(מ "ה החברה עם חברת ידע מחקר ופיתוח בער התקש2010 בספטמבר 1 ביום  .ד
 לתקופה של זוזכות  רכשה החברה , בהתאם להסכם.ה רפואית בתחום המערכת החיסוניתבלעדית לבחינת טכנולוגי

ובהתאם  י החברה" אלפי דולר אשר ישולמו ע120  שלסךל חודשים לבחון את הטכנולוגיה הרפואית בתמורה 15
 חודשים מיום חתימת 12בחלוף , במזומן או באמצעות הנפקת אופציות שוות ערך לסכום האמור, לשיקולה הבלעדי

במקרה .  בדילול מלא מהון המניות המונפק והנפרע של החברה במועד ההקצאה2%מוגבל לעד בכל מקרה  וההסכם
לידע .  את התמורה במזומןמחויבת החברה לפרוע  מליון דולר2בורי העולה על סך של של גיוס באמצעות תשקיף צי

  מכל מקור שהואים כספהסיגיוהחברה לא   חודשים מיום החתימה במידה12תעמוד הזכות לבטל הסכם זה לאחר 
ה עלי, היה והחברה תבחר לממש את זכותה לקבלת רישיון השימוש . מליון דולר1.5 של כום מינימוםבס

להודיע על רצונה האמור לידע ולאחריו יחתמו הצדדים על הסכם רישיון בהתאם לתנאים הנהוגים בידע 
  . ממחירי השוק למתן רישיון כאמור הנהוגים על ידי ידע15%ובניכוי הנחה בשיעור של 

  
, רה פטנט קיבלה החברה הודעה מעורך הפטנטים שלה כי משרד הפטנטים הקנדי אישר לחב2010 בספטמבר 19ביום   .ה

עד , לטיפול בחולי סרטן מסוג מיאלומה נפוצההרקומביננטי   EPO-אשר מעניק לה בלעדיות בשימוש בתרופת ה
הונג קונג , ישראל, אירופה, ב"ארה:  וזאת בנוסף לפטנטים הקיימים הרשומים בטריטוריות ובמדינות2019לשנת 
 . ויפן
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  דיווח כספי לתקופת ביניים

  2010 בספטמבר 30ליום 
  

לתקנות ' ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
,     )דוחות תקופתיים ומיידיים(ניירות ערך 

   1970 -ל "התש
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  1970 -ל "התש, )יידייםדוחות תקופתיים ומ(לתקנות ניירות ערך ' ד38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  
  
  
  
 

  וכן הענייניםת                                                                                   
  
  

  מודע
  
  
  

  2 מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד של הרואה החשבון המבקרדוח 
  

   :ב" בדולרים של ארה- כספיים נתונים
  

  3 ה אםהמאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחבר ביניים במידע כספיהכלולים נכסים והתחייבויות 
  

  4 ים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם המאוחד בינייםבמידע כספיהכנסות והוצאות הכלולות 
  

  5   המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםביניים במידע כספיתזרימי מזומנים הכלולים 
  

   7   כספי ביניים הנפרדמידע הלומידע נוסף נבחרים ורים ביא
  
  



  
  
  
  
  
  

  

 
  אי חשבוןקסלמן וקסלמן רו

  68125 תל אביב 25המרד , מגדל הסחר
  61003 תל אביב 452. ד.ת

  03-7954555טלפון 
  03-7954556פקס 

  
 

 

  'ד38 תקנה לפי הנפרד הביניים הכספי המידע לסקירת מיוחד דוח
 1970-ל"התש, )ומיידיים תקופתיים דוחות (ערך ניירות לתקנות

  
  

  מבוא
  

חות תקופתיים דו(לתקנות ניירות ערך ' ד38תקנה המובא לפי  הביניים הנפרד הכספי המידע את סקרנו
 ספטמבר ב30ליום )  החברה-להלן (מ "בע  של חברת אקס טי אל ביופרמסוטיקלס1970 –ל "התש, )ומיידיים

המידע הכספי הביניים הנפרד הינו . ה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריךתשעולתקופות של , 2010
 הביניים הנפרד  הכספי המידע על מסקנה היא להביע אחריותנו. וההנהלה של החברה באחריות הדירקטוריון

  .על סקירתנו זו בהתבסס קופת בינייםלת
  

  היקף הסקירה
  

לתקופות  כספי מידע של סקירה"חשבון בישראל  רואי לשכת  של1סקירה  לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
ביניים  לתקופות כספי נפרד מידע של סקירה". היישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים
סקירה  נהלי ומיישום, הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים שיםאנ עם בעיקר, מבירורים מורכבת
לתקני  בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת בהיקפה במידה הינה מצומצמת סקירה. ואחרים אנליטיים
המשמעותיים  העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. זוהים בביקורתמ להיות יכולים שהיו

  
  מסקנה

 
לנו  הגורם דבר ליבנו בא לתשומת לא, אחרים חשבון רואי של הסקירה דוחות ועל סקירתנו על בהתבסס
' ד38בהתאם להוראות תקנה , המהותיות הבחינות מכל, ערוך הכספי הביניים הנפרד אינו שהמידע לסבור

  .1970 -ל "התש, )חות תקופתיים ומיידייםדו(יירות ערך נלתקנות 
  

,  המאוחדיםחות הכספייםבדו' ג1 תשומת הלב לאמור בביאור אנו מפנים את, ל" הנמסקנתנומבלי לסייג את 
 -סך של כ הקבוצההתקבל בקופת במסגרתה אשר גאל - עסקת ביוהשלימה החברה את  באוגוסט3ביום לפיו 

 -ה בתרופת קליני ניסוי של הפיתוח תוכנית ליישום בהכנות החברה החלה העסקה מתהשל עם.  מליון דולר1.5
EPOהכנסות זה בשלב אין ולחברה מאחר, זאת עם. נפוצה מיאלומה מסוג סרטן בחולי לטיפול  הרקומביננטי 

 יוסבג ודאות ואין מאחר. נוספים מימון מקורות בהשגת תלויה ולפעול להמשיך החברה של יכולתה, מפעילות
 בדוחות". חי עסק"כ לפעול להמשיך החברה של יכולתה בדבר משמעותיים ספקות קיימים, כאמור כספים

, דרושות שתהיינה יתכן אשר וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי התאמות כל נכללו לא הכספיים
  ".חי עסק"כ ולפעול להמשיך תוכל לא והחברה במידה

  
  
  

  קסלמן וקסלמן       תל אביב
  רואי חשבון  2010 בנובמבר 24   
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  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38 נפרד לפי תקנה  בינייםמידע כספי
  המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםהתמציתיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים 

  
   

  בספטמבר 30ליום   
   2010  2009  

 31ליום 
  בדצמבר

2009  
  מבוקר  בלתי מבוקר   
  אלפי דולר   

          נכסים שוטפים
  406  635  167    מזומנים ושווי מזומנים

  29  14  19    ייבים ויתרות חובהח
  1,634  1,634  87    חייבים בגין חברות מוחזקות

  40  40  -    פיקדונות מוגבלים
    273  2,323  2,109  

          נכסים שאינם שוטפים
  -  -  20    ות מוגבליםפיקדונ

  20  24  15    נטו, רכוש קבוע
  -  -  112    נכסים בלתי מוחשיים

  135  95  -    השקעות אחרות
    147  119  155  
          

של סך , סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם
המציגים , בניכוי סך ההתחייבויות, הנכסים

בדוחות הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין 
  חברות מוחזקות

  

3,716  )1,761(  )1,728(  
          

  536  681  4,136    סך הנכסים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
          
          תחייבויות שוטפותה

  88  93  133    ספקים ונותני שירותים
  -  -  255    זכאים בגין חברות מוחזקות

  441  348  640    כאים ויתרות זכותז
    1,028  441 529  
          
          
          לים של  החברההמיוחס לבע הון

  1,445  1,445  4,990     רגילות הון מניות
  139,786  139,786  139,979    פרמיה על מניות

  )141,224(  )140,991(  )141,861(    הפסדיתרת 
  7  240  3,108     הוןסך

ן המיוחסים לחברה עצמה  והוסך התחייבויות
  536  681  4,136    כחברה אם

  
  
  
  
  
  

                  ____________                                          ____________                                ____________      
  רונן טויטו                                וסמן                  דוד גר                                         עמית יונאי      

  ל כספים"סמנכ                                          ודירקטורל "מנכ                   ר הדירקטוריון"   יו                   
  
  
  
  
  
  

  .2010 בנובמבר 24 : על ידי דירקטוריון החברההנתונים הכספייםתאריך אישור 
  

  .אלהתמציתיים  כספיים מנתוניםמהווים חלק בלתי נפרד המצורפים  והמידע הנוסף םהביאורי
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  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38 נפרד לפי תקנה כספי ביניים מידע 
  המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם התמציתיים הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים

  
  
  

 
  תשעהלתקופה של 

  חודשים שהסתיימה
  בספטמבר 30ביום 

  לתקופה של שלושה
  ודשים שהסתיימהח

  בספטמבר 30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה

  ביום
  בדצמבר31

 2010  2009  2010  2009  2009  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
  )למניה) הפסד(למעט נתוני רווח (אלפי דולר  

  
  )1,363(  212  251  )1,675(  933  כלליותוהנהלה ) הכנסות(הוצאות 
  140  144  -  144  -  נטו,  אחריםרווחים

            
  1,503  )68(  )251(  1,819  )933(  מפעילות) הפסד(רווח 

            
  6  )4(  -  10  2  מימון הכנסות

  7  2  3  6  5  הוצאות  מימון
  )1(  )6(  )3(  4  )3(  נטו, מימון) הוצאות(הכנסות 

            
  1,502  )74(  )254(  1,823  )936(  מימון) הוצאות(לאחר הכנסות ) הפסד(רווח 

            
, מיוחס לבעלים של החברה האםה, סכום נטו

, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות
המציגים בדוחות התמציתיים המאוחדים 

  1,085  83  )36(  1,052  )6(  תוצאות פעולות בגין חברות מוחזקות
            

 המיוחס לחברה לתקופה) הפסד(רווח נקי 
  2,587  9  )290(  2,875  )942(  עצמה כחברה אם

            
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלהםהביאורי
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  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38נפרד לפי תקנה ביניים מידע כספי 
  ים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדתזרימי מזומנים הכלולים

  
  

  חודשים תשעהלתקופה של 
 30שהסתיימה ביום 
  בספטמבר

  חודשיםלתקופה של שלושה 
 30שהסתיימה ביום 
  בספטמבר

לשנה 
  שהסתיימה

 31ביום 
  בדצמבר

  2010 2009  2010 2009 2009 
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
  
            תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
            

  2,587  9  )290(  2,875  )942(  לתקופה) הפסד(רווח נקי 
י מזומנים תאמות הדרושות להצגת תזרימה

  )4,947(  )218(  112  )5,006(  481  )א(מפעילות שוטפת 
תזרימי מזומנים נטו מפעילות שוטפת בגין 

  483  -  235  483  277  עסקאות עם חברות מוחזקות
  )1,877(  )209(  57  )1,648(  )184(  זומנים נטו ששימשו לפעילות  שוטפתמ
            
            
            זרימי מזומנים מפעילות השקעהת
            

  31  31  20  31  20   בפיקדון מוגבלקיטון
  )55(  )55(  )44(  )55(  )75(  השקעות אחרות

  )24(  )24(  )24(  )24(  )55(  פעילות  השקעהל ששימשוזומנים נטו מ
            
            

  )1,901(  )233(  33  )1,672(  )239(  ושווי מזומנים  במזומנים)ירידה(עליה 
            
  2,307  868  134  2,307  406  תרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהי
            
  406  635  167  635  167  תרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופהי

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .דע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה והמיםהביאורי
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  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38 נפרד לפי תקנה  בינייםמידע כספי
   בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אםהכלולות תזרימי מזומנים הכלולים

  
  

  תשעהלתקופה  של  
  חודשים שהסתיימה

  בספטמבר 30ביום 

  לתקופה  של  שלושה
  חודשים שהסתיימה

  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
  שהסתיימה

 31ביום 
  בדצמבר

  2010 2009  2010 2009 2009 
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר  
  
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים ) א(

            מפעילות שוטפת
            

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 
            :מזומנים

            
  8  2  9  8  13  פחת והפחתות

  4  -  -  -  -   ממימוש רכוש קבועהפסד
  )4,180(  44  30  )4,235(  185  לעובדים ואחריםעסקאות תשלום מבוסס מניות

  12  -  -  12  -   מעביד-שינוי בהתחייבות בגין סיום יחסי עובד 
, המיוחס לבעלים של החברה האם,  נטוסכום

, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות
המציגים בדוחות התמציתיים המאוחדים 

  )1,085(  )83(  36  )1,052(  6  תוצאות פעולות בגין חברות מוחזקות
  119  )52(  -  119  -  שינוי בהתחייבות בגין זכויות לעליית ערך מניות

            
  204  )5,148(  75  )89(  )5,122(  
            

            :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים
            

  111  45  -  126  10   ויתרות חובהירידה בחייבים
ונותני  בהתחייבויות לספקים )ירידה(עליה 

  )54(  )65(  43  )9(  45  שירותים
  118  )109(  )6(  25  222  בזכאים ויתרות זכות) ירידה(עליה 

  277  142  37  )129(  175  
            
  481  )5,006(  112  )218(  )4,947(  
            
            
  

  :פעילויות שאינן במזומן) ב(
  

לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ) 'ב1ראה ביאור (גאל -השקעה בהוצאות נדחות בקשר עם עסקת ביו .1
השקעות "חת סעיף בהתאמה אשר נרשמו ת,  אלפי דולר8 - אלפי דולר ו44 -בסך של כ, 2010 בספטמבר 30ביום 
 ".נכסים בלתי מוחשיים "-ו" אחרות

 אלפי דולר בתמורה להנפקת מניות החברה 3,738בסך של ) אקסטיפו: "להלן(מ "רכישת חברת אקסטיפו בע .2
 ). לדוחות הכספיים המאוחדים' ב1ראה ביאור (גאל -במסגרת עסקת ביו

 120 חודשים בסך של 15ונית לתקופה של רכישה של זכות בלעדית בטכנולוגיה רפואית בתחום המערכת החיס .3
  ). לדוחות הכספיים המאוחדים' ד4ראה ביאור (אלפי דולר כנגד הון עצמי 

  
  
  
  

  . והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלהםהביאורי
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דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ד38תקנה המובא לפי ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד 
  1970 -ל "התש, )ומיידיים

  

  
דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ד38המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה אופן עריכת  -1ביאור 

  1970 - ל "התש, )ומיידיים
  
  :הגדרות. א
  

  .מ"ביופרמסוטיקלס בע אקס טי אל -"החברה"
  
  דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ד38נפרד המובא לפי תקנה לתקופת ביניים  מידע כספי -"דהמידע הכספי הנפר"

  .1970 -ל "התש, )ומיידיים
  

 נחים אלה במסגרתכל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם של מו, למעט אם נאמר אחרת
 ושלושה חודשים שהסתיימ ותשעה של ות ולתקופ2010 בספטמבר 30 ליום  של החברהמאוחדה המידע הכספי התמציתי

  ). דוחות הביניים התמציתיים המאוחדים-להלן(באותו תאריך 
  
  . חברה בת-"חברה מוחזקת"
  
  .ות של החברה עם חברות בנותא עסק-" עסקאות בינחברתיות"
  
 ,הוצאות הכנסות או,  יתרות-"יםתיברתזרימי מזומנים בינח", "הכנסות והוצאות בינחברתיות ","יתרות בינחברתיות"

  .המאוחדים אשר בוטלו במסגרת הדוחות, ותות בינחברתיאהנובעים מעסק, בהתאם לעניין, ותזרימי מזומנים
  
  :עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד. ב
  

 1970 -ל "התש )יםדוחות תקופתיים ומיידי(לתקנות ניירות ערך ' ד38נערך בהתאם לתקנה ,  הנפרד בינייםהמידע הכספי
, בצירוף סקירת רואה החשבון המבקר, יובאו בדוח ביניים, בהתאם לתקנה האמורה). תקנות דוחות תקופתיים -להלן(

לתקנות דוחות תקופתיים ' ג9כאמור בתקנה , נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים
  .בשינויים המחויבים, )'ג9 תקנה -להלן (
  

 30של החברה ליום המידע הכספי התמציתי המאוחד כולל נתונים כספיים מתוך , המידע הכספי ביניים הנפרד, בהתאם
 המידע הכספי התמציתי המאוחד -להלן ( באותו תאריך ו חודשים שהסתיימשלושהו תשעה  שלות ולתקופ2010 בספטמבר

  .המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, )ביניים
משלוש  ולכל אחת 2009 בדצמבר 31כספי ביניים הנפרד ביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום ן במידע הייש לעי

והביאורים אשר נלוו , )2009 שנת המידע הכספי הנפרד של החברה ל-להלן (השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך 
וספת העשירית לתקנות  האמורים בתלרבות הפרטים,  לתקנות דוחות תקופתיים'ג9אשר נערכו בהתאם לתקנה , אליהם

שפורסמה באתר רשות ניירות ערך " הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד"ובכפוף להבהרות האמורות ב, האמורות
  ).ת הרשות הבהר-להלן ( המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות 2010 בינואר 24 -ב

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

  . ואשר פורטו במסגרתו2009 - של החברה לששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד
    

  .המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר
  

כים והמוצגים בהתאם לתקני רוהע, םלרבות דוחות כספיים נפרדי, המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים
דוחות כספיים מאוחדים  "- 27והוראות תקן חשבונאות בינלאומי , בכלל) IFRS - תקני ה-להלן(דיווח כספי בינלאומיים 

דיווח כספי  "- 34 ראות בינלאומי מספונבפרט ואף אינו מהווה מידע כספי לתקופת ביניים שנערך לפי תקן חשב" ונפרדים
  ".יםלתקופת ביני

  
בדבר עיקרי המדיניות , בינייםהמידע הכספי התמציתי המאוחד  3אית שפורטה בביאור נהמדיניות החשבו, עם זאת

יושמו לצורך ,  הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים בינייםווהאופן בו סווג, החשבונאית
חייבים מהאמור לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות וזאת בשינויים המת, הצגת המידע הכספי ביניים הנפרד

  .החישוב שיושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד
  
  .2010 בספטמבר 30לתקופת ביניים ליום התמציתי המאוחד במידע כספי ' ג1 ראה ביאור -לעניין העסק החי . ג
  
  

  הותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלההשקעות ועסקאות מ, הלוואות, התקשרויות, קשרים - 2ביאור 
  

אקס טי אל ,  מיליוני דולר עם החברה הבת1.5 -המירה החברה יתרה בינחברתית שוטפת בסך של כ, 2010בחודש מאי 
  .  של החברה הבתהוןהשקעה בל, ביופרמסוטיקלס אינק אשר בבעלות מלאה

  
  


