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מילון מונחים
למען הנוחות ,בדוח תקופתי זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

FDA

 ,Food and Drug Administrationארגון פדראלי ,השייך לDepartment of Health and -
 Human Servicesהאמריקאי ,שתפקידו להגן על בריאות הציבור האמריקאי באמצעות ייסוד
ואכיפ ה של סטנדרט מוצרים גבוה ובאמצעות דרישות רגולטוריות שונות ,שיאפשרו את בטיחותם
ויעילותם של מוצרים שונים ,וביניהם מכשור רפואי.

CE Mark

סימון אירופי למוצרים שונים מסוגים שונים ,המהווה הצהרה של היצרן לפיה המוצר עומד
בקריטריונים ההכרחיים ובמפרטים הטכניים של הרשויות הרלוונטיות ,כגון בריאות ,בטיחות
ואיכות הסביבה (כללי ה .)CE-סימן  CEאינו מצביע על עמידה בתקנים כלשהם ,אלא על התאמה
לדרישות החוק והמפרטים הטכניים של האיחוד האירופי .סימן  CEמאפשר סחר חופשי במדינות
האיחוד האירופי ומספר מדינות נוספות ומתיר לרשויות האכיפה והמכס במדינות אירופה שלא
לאשר לשווק מוצרים דומים שאינם נושאים את סימן ה.CE -

LDT

 ,Laboratory Developed Testבדיקה מסוג  ,in vitroאשר פותחה ,יוצרה ומיושמת במעבדה
אחת ,בארה"ב .הבדיקה עוברת ולידציה פנימית במעבדה וניתנת לשיווק ללא אישור מה.FDA-

תקני ISO

תקנים של ארגון התקינה הבינלאומי,

,International Organization for Standardization

אשר מגדיר תקנים תעשייתיים ומסחריים בינלאומיים.
ועדת הלסינקי

ועדה אשר פועלת מכוח תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) ,התשמ"א ,1980-אשר
אחראית לאישור ולפיקוח על ניסויים קליניים.

אמ"ר

מכשיר ,אביזר ,חומר כימי ,מוצר ביולוגי או טכנולוגי ,המשמש בטיפול רפואי ,או הנדרש לצורך
פעולתו של מכשיר או אביזר המשמש לטיפול ושאינו מיועד בעיקרו לפעול על גוף האדם כאמצעי
תרופתי .היחידה לאמ"ר במשרד הבריאות היא הגוף האחראי למתן היתרי יבוא מסוגים שונים
לאמ"ר ,מעקב אחר שיווק אמ"ר בישראל ואישור ניסויים קליניים באמ"ר.

סרטן

שם כולל המתאר קבוצת מחלות המורכבת מלמעלה מ 200 -סוגים שונים של מחלות .מחלות
הסרטן מאופיינות בהתרבות מהירה ולא מבוקרת של תאים בגוף .ההבדל בין סוגי הסרטן השונים
תלוי בסוג האיבר בו מתפתח הגידול ,סוג התאים מהם מתפתח הגידול ותהליכים מיקרוביולוגים
שונים.

שיטת הFISH-

שיטת ה ,Fluorescence in situ Hybridization-במסגרתה נצבעת דגימת התאים בחומר המכיל
סמנים המסומנים בצובענים פלואורסנטים הנחזים כנקודות אור צבעוניות (סיגנלים) במיקרוסקופ
המצויד בתאורה פלואורסנטית .באופן עקרוני ,הסמן מתחבר לאיזור ספציפי על גבי כרומוזום
ספציפי ומסמנו בצובען פלואורסנטי .סוג הסמן בו משתמשים תלוי במחלה אותה מעוניינים לאבחן
ובאיזור הספציפי בכרומוזום אליו הוא מתחבר .תאים חריגים יבדלו משאר התאים בכך שהרכב
הסיגנלים בתוכם יהיה שונה מהרכב הסיגנלים בתאים נורמאלים.

הבדיקות הכפולות

בדיקות המבוססות על פיתוח ייחודי של החברה ,המאפשרות ניתוח של משטחי תאים שנצבעו או
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סומנו ,במספר שיטות שונות זו אחר זו ,וזאת באמצעות סריקה של אותו משטח תאים מספר
פעמים ,באופן המאפשר את צבירת המידע המתקבל עבור כל תא ותא בכל אחת מהשיטות.
Liquid Biopsy-

 ,Circulating Tumor Cellתאים סרטניים בודדים הנפלטים אל מחזור הדם של חולי סרטן.

CTC
CT

 ,Computerized Tomographyסריקה הדמיה ממוחשבת המבוססת על קרני רנטגן.

קריוטיפ

 – Karyotypeמצבת (מיפוי) של כלל הכרומוזומים בתא .לכל מין יש קריוטיפ המאפיין אותו.
בדיקת הקריוטיפ בתאיו של יצור מאפשרת זיהוי של שינויים במספר הכרומוזומים או בצורתם
ומלמדת על קיומן של מחלות שונות.
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תיאור הקבוצה ועסקיה
תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה ומידע אחר
1

1

פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה  -כללי
1.1

החברה התאגדה ביום  18באוגוסט  1998בישראל כחברה פרטית מוגבלת במניות .לחברה
חברת בת בבעלות מלאה ( )BioView (USA) Inc.הרשומה במדינת דלאוור

בארה"ב2

("החברה הבת" ,וביחד עם החברה " -הקבוצה").
1.2

מניותיה של החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") החל מיום 7
במרס  , 2006בעקבות הנפקה לציבור שנעשתה על פי תשקיף שפרסמה החברה ביום 22
בפברואר ( 2006בהתאמה " -ההנפקה הראשונה לציבור" ו" -תשקיף ההנפקה הראשונה
לציבור").

1.3

מיום היווסדה עוסקת הקבוצה במחקר ,פיתוח ,שיווק ומכירה של מערכות הדמייה ממוחשבות
לזיהוי תאים חריגים ("מערכת הסריקה") במגוון תחומים ובפיתוח בדיקות חדשות המסייעות
בגילוי סרטן ("הבדיקות הכפולות" ,לפרטים ראה סעיף  1.13לדוח זה) .נכון למועד דוח זה,
מערכות הסריקה מיושמות בבדיקות הנערכות בדגימות דם ,מח עצם ,שתן ,רקמת שד מי-
שפיר ואחרות ,כמפורט להלן.

1.4

נכון למועד דוח זה ,מאמצי החברה בפעילות הפיתוח ממוקדים בתחומים הבאים :פיתוח
יישומים ומכשיר יעודי בתחום ה CTC-ופיתוח יישומים קלינים בתחום ה FISH -והקריוטיפ
למערכת הסריקה.

1.5

בשלב זה מתמקדת הקבוצה בשיווק של יישומים למערכת הסריקה בעיקר בתחום הסרטן.
במקביל ובהתבסס על הידע ,הפיתוחים והיכולות שפיתחה החברה במסגרת פעילותה בתחום
הסרטן ,פיתחה ומשווקת הקבוצה גם יישומים בתחום הטרום-לידתי (קריוטיפ) .הקבוצה
משווקת את היישומים בטכנולוגית  FISHבתחומי סרטן הדם וציטוגנטיקה ,סרטן השד ,סרטן
הריאה וסרטן שלפוחית השתן בהתאם לאישורים שהוענקו לה לשיווק היישומים האמורים
לשימוש קליני ,ואילו היישומים האחרים ,כגון אלה בתחום ה ,CTC-משווקים כיום במסלול
 LDTולצרכי מחקר בלבד.

1.6

על פי פרסומים מקצועיים ,3מחלת הסרטן הינה גורם התמותה המוביל השני בעולם המערבי.
הסרטן הינה מחלה גנטית הגורמת לשינויים (מוטציות) בדנ"א .כתוצאה משינויים אלה,
משתנות צורותיהם של התא ושל גרעין התא .בנוסף ,התפתחויות במחקר הגנטי מלמדות על
קשר בין שונויות ("אברציות") גנטיות המתרחשות בתא לבין סוגי סרטן שונים ,כאשר חלק
מהשינויים קשו ר באופן ספציפי לסוג סרטן מסויים .כך לדוגמא ,החלפה של מקטעים ספציפיים

1
2
3

המידע המדעי ו המקצועי המובא בדוח זה מסתמך ,בין היתר ,על פרסומים מדעיים ומקצועיים ,על פי ההפניות
בהערות השוליים.
החברה הבת הוקמה בשנת  ,2002לשם שיווק מוצרי החברה ושירות לקוחות בארה"ב.
על פי הפרסומים הבאים :אתר האגודה האמריקאית לסרטן  www.cancer.org -ופרסום האגודה Cancer Facts
.and Figures 2009
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בין שני כרומוזומים בתא (" ) "Translocationעשויה להעיד על היותו של התא סרטני .בדומה
לכך גם "איבוד" מקטע ספציפי בכרומוזום מסוים (" )"Deletionאו הכפלה של מקטע
בכרומוזום מסוים (" )"Amplificationמהווים אינדיקציות להיותם של התאים סרטניים.
1.7

לפי פרסומים מדעיים , 4גילוי מוקדם של מחלת הסרטן ומעקב הדוק אחר חולי סרטן הנמצאים
בטיפול עשויים לשפר את סיכויי ההחלמה של חולים .בסוגים מסוימים של סרטן ,גילוי המחלה
בשלבים המוקדמים עשוי להעלות את שיעורי הריפוי עד כדי כ .590% -לפיכך ,יש צורך ממשי
בזיהוי תאים סרטניים או קדם-סרטניים בדגימות הנלקחות מאזורים חשודים בגוף החולה,
בשלבים ראשונים של התפרצות המחלה (או התפרצות מחדש אצל חולים במעקב) .משמעות
הדבר היא שבמרבית המקרים מספר התאים הסרטניים או הקדם-סרטניים בדגימה הנלקחת
בשלבים הראשוניים כאמור ,הינו קטן במיוחד ,דבר המקשה על גילוים .ככל שיפותחו שיטות
המאפשרות את זיהוי התאים הקדם-סרטניים בשלבים המוקדמים ,הערכת המדענים הינה כי
ניתן יהיה למנוע בצורה יעילה יותר את התפתחות הגידול.
תחום הFISH-

1.8

כיום מוכרות מספר שיטות המשמשות לאיתור תאים החשודים כסרטניים ,או איתור תאים
המעידים על כך שהחולה עלול לפתח סרטן ,וביניהן השיטות הבאות:
1.8.1

"צביעת" דגימת התאים ,באופן המאפשר לראות את גבולות התא ואת צורתו
("שיטת הצביעה הצורנית") .כאמור ,כתוצאה מהשינויים הנגרמים בדנ"א
בעקבות מחלת הסרטן ,משתנה גם צורתו של התא .צביעת דגימות התאים
כאמור מאפשרת לזהות תאים שצורתם החיצונית חריגה.

1.8.2

טכניקת צביעה אשר צובעת רק סוג תאים מסוים ("שיטת הצביעה המבדלת"),
כגון צביעות אימונוהיסטוכימיות ,אשר הינן צביעות מבדלות המבוססות על שימוש
בסמנים

ביולוגים

(נוגדנים)

הנקשרים

לחלבונים

שונים

בתא.

בצביעה

אימונוהיסטוכימית יצבעו רק תאים המכילים את החלבון אליו נקשר הנוגדן ,בעוד
שתאים אחרים ישארו בלתי צבועים .היות ותאים שונים נבדלים זה מזה ,בין
היתר ,גם בתכולת החלבונים שלהם ,שיטה זו מאפשרת לזהות באופן ספציפי וחד
משמעי סוגי תאים מסוימים.
1.8.3

שיטת ה ,(Fluorescence in situ Hybridization) FISH -במסגרתה נצבעת
דגימת התאים בחומר המכיל סמנים המסומנים בצובענים פלואורסנטים הנחזים
כנקודות אור צבעוניות (סיגנלים) במיקרוסקופ המצויד בתאורה פלואורסנטית
("שיטת ה .)"FISH -באופן עקרוני ,הסמן מתחבר לאיזור ספציפי על גבי
כרומוזום ספציפי ומסמנו בצובען פלואורסנטי .סוג הסמן בו משתמשים תלוי
במחלה אותה מעוניינים לאבחן ובאיזור הספציפי בכרומוזום אליו הוא מתחבר.
תאים חריגים יבדלו משאר התאים בכך שהרכב הסיגנלים בתוכם יהיה שונה
מהרכב הסיגנלים בתאים נורמאלים.

4

5

על פי הפרסומים הבאים :אתר האגודה האמריקאית לסרטן  www.cancer.org -ופרסום האגודה Cancer Facts
.and Figures 2009
על פי הפרסומים הבאים :אתר האגודה האמריקאית לסרטן  www.cancer.org -ופרסום האגודה Cancer Facts
.and Figures 2009
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1.8.4

שיטת  - FACS - Fluorescence Activated Cell Sortingצביעת התאים באופן
דומה לשיטת ה ,FISH -ומיונם על ידי העברת הדגימה הנבדקת במכשיר המפריד
בין תאים בהם הסמנים חיוביים לתאים בהם הסמנים שליליים ("שיטת ה-
.)"FACS

1.8.5

שיטת ה - (Polymerase Chain Reaction( PCR -בשיטה זו מבודדת במבחנה
כמות קטנה של דנ"א העוברת תהליך הגורם להכפלת מקטע מסוים בדנ"א,
בהתאם להגדרות התהליך .שיטה זו מאפשרת לאתר ביתר קלות מקטע מסוים
בדנ"א המעיד על קיומה של מחלה.

בנוסף על האמור ,קיימות שיטות נוספות לאיתור תאים חריגים.
1.9

ככלל ,את ניתוח הבדיקות המתוארות לעיל ניתן לבצע גם בצורה ידנית על ידי טכנאי מעבדה
מיומנים .בבדיקות מיקרוסקופיות ידניות בוחן טכנאי המעבדה את משטח התאים באמצעות
מיקרוסקופ (בתאורת אור לבן בשיטת הצביעה הצורנית ובשיטת הצביעה המבדלת או בתאורה
פלואורסנטית בשיטת ה ,)FISH -וסופר את התאים החריגים והנורמאליים בכל דגימה .בסופה
של הבדיקה ,מסכם הטכנאי באופן ידני את תוצאותיה ,תוך ציון מספר התאים החריגים ו/או את
שכיחותם (באחוזים) בדגימה ,בהתאם לסוג הבדיקה.

1.10

למיטב ידיעת החברה ,לבדיקה הידנית מספר חסרונות ,וביניהם:
1.10.1

כפי שהוסבר לעיל ,דגימות הנלקחות מחולים הנמצאים בשלבים מוקדמים של
מחלת הסרטן מכילות אחוז קטן בלבד של תאים החשודים כסרטניים .יתרה מכך,
בשלבים המוקדמים של המחלה השינויים החיצוניים בתא עשויים להיות קלים
בלבד .לפיכך ,קיים סיכון כי תאים חריגים לא יזוהו בשל שכיחותם הנמוכה
בדגימה.

1.10.2

ככלל ,בדיקות מיקרוסקופיות ידניות מוגבלות כפי יכולת הבודק לשמור על ריכוז
לאורך זמן .מגבלה זו מחריפה בבדיקות ידניות בשיטת ה ,FISH -מאחר והן
נערכות תחת תאורה פלואורסנטית מעייפת .מספר התאים המקובל לסריקה
ידנית בשיטת ה FISH -לביצוע בדיקות סרטן הוא בסדר גודל של מאות ספורות
של תאים.

1.10.3

אבחון ידני סובל מחוסר אובייקטיביות מובנה .חסרון זה בולט במיוחד כאשר
מדובר בזיהוי שינויים במראה החיצוני של התא (בשיטת הצביעה הצורנית) ,אולם
גם הערכת קשירת התא לנוגדן מסוים (בשיטת הצביעה המבדלת) או קשירתו
לסמן (בשיטת ה ) FISH -דורשת רמת מיומנות גבוהה ועשויה להשתנות בין בודק
לבודק .לפיכך קיימת ,לעיתים ,חוסר אחידות בין תוצאות בדיקות המתקבלות
מבודקים שונים.

1.10.4

ככלל ,בבדיקות ידניות סטנדרטיות המבוצעות במעבדות ,היכולת לאתר תא מסוים
על מנת לבדקו שוב או להצליב את המידע שהתקבל ביחס אליו עם מידע חדש
ביחס לאותו תא ,מוגבלת ביותר .מגבלה זו גורמת לכך שאין אפשרות מעשית
להצליב מידע משני סוגי בדיקות לגבי אותה דגימת תאים .הצלבת מידע כאמור
עשויה להגדיל את רמת הרגישות והדיוק של בדיקת דגימת התאים.
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1.11

לאור הצורך בפתרון יעיל ואוטומטי לאיתור מוקדם של תאים חריגים מסוגים שונים ,פיתחה
החברה משפחה של מערכו ת סריקה ,המאפשרות סריקה אוטומטית של משטחי תאים ומיונם
על פי צורתם או קישורם לסמנים ביולוגיים שונים .משפחת מערכות הסריקה מיישמת ,ככלל,
את אותן שיטות בדיקה (המפורטות בסעיף  0לדוח זה) ,תוך שהיא מתגברת ,להערכת
החברה ,על החסרונות המובנים בבדיקות הידניות (כמפורט בסעיף  1.10לדוח זה).

1.12

משפחת מערכו ת הסריקה מאפשרת סריקה אוטומטית של דגימות תאים בשתי צורות התאורה
(אור לבן ותאורה פלואורסנטית) ,וממיינת את כלל התאים על המשטח על פי שיטת הבדיקה
שיושמה באותה דגימה.

1.13

בנוסף ,פיתחה החברה שורה של בדיקות המבוססות על פיתוח ייחודי של החברה ,המאפשרות
ניתוח של משטחי תאים שנצבעו או סומנו ,במספר שיטות שונות זו אחר זו ,וזאת באמצעות
סריקה של אותו משטח תאים מספר פעמים ,באופן המאפשר את צבירת המידע המתקבל
עבור כל תא ותא בכל אחת מהשיטות ("בדיקות כפולות") .הטכנולוגיה עליה מבוססות
הבדיקות הכפולות משלבת תהליכים ותמיסות שפותחו על ידי החברה.

1.14

בשנת  2002החלה הקבוצה לשווק את מערכות הסריקה ובמהלך השנים נוספו למערכת
יישומים שונים (לפרטים בדבר היישומים השונים ראה סעיף  1.15לדוח זה) .6מיום הקמתה
ועד לסוף שנת  2017מכרה החברה כ 450 -מערכות סריקה.

1.15

הקבוצה מתמקדת כיום בעיקר בפיתוח ,שיווק ומכירה של מערכות הסריקה של דגימות
ביולוגיות המסומנות בשיטת ה ,FISH-המיועדות ליישומים בתחום הסרטן.
1.15.1.1

אישור של ה )"FDA"( US Food and Drug Administration -או ולידציה
פנימית על-ידי המעבדה)"LDT"( Laboratory Developed Test ,
ישנן בדיקות מבוססות  FISHשאושרו על-ידי ה FDA-לשימוש דיאגנוסטי .בדיקות
אלו חייבות לעמוד בדרישות הרגישות והספציפיות המצוינות על-ידי היצרן.
דוגמאות לבדיקות החברה אשר אושרו על-ידי ה AneuVysion :FDA-עבור
בדיקות מי שפיר PathVysion ,עבור סרטן השד ו UroVysion-עבור סרטן
שלפוחית השתן (לפרטים נוספים ראה סעיף .)7
מרבית הבדיקות בהם משתמשים בשיטת ה FISH-לצרכים קליניים נחשבות
לריאגנטים אנליט-ספציפיים ,כלומר ריאגנטים אשר מיוצרים תחת הנחיות שנקבעו
על-ידי ה ,FDA-אבל הסגוליות והרגישות שלהם חייבים להיקבע על-ידי
המשתמש .כאשר ריאגנט חדש מסוג זה נכנס לשימוש של מעבדה ()LDT
נדרשת ולידציה פנימית נרחבת ,לרבות ולידציה ספציפית של הבדיקה עצמה
( )probe validationושל התהליכים של השימוש בבדיקה ( analytical
.)validation
על מנת לאמת בדיקת  FISHיש לבחון מקרים נורמליים ואבנורמליים על מנת
לקבוע קריטריונים ברורים לשימוש .מעבדות יכולות לבחור לפצל את המקרים בינן
לבין מעבדות נוספות ולהשוות בין התוצאות .אין להשתמש בבדיקה הקלינית עד

6

ניתן לעשות שימוש בכל מערכת סריקה למספר יישומים ,בהתאם לתכנות הייעודיות ,המותאמות ליישומים השונים,
המותקנות על גבי מערכת הסריקה.
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אשר המעבדה בטוחה ביכולתה להגיע לתוצאות מדויקות ,לאחר סקירה של
התוצאות המתקבלות על-ידי שימוש בשיטות מקבילות ובחינת תוצאות סותרות.
תקנות  )Clinical Laboratory Improvement Amendments ( CLIAקובעות כי
יש צורך בבחינה דו-שנתית או מתמשכת של ביצועי כל בדיקה מבוססת  FISHעל
מנת להעריך מגמות המצביעות על בעיות של הבדיקה.
החברה פיתחה יישומי סריקה אשר מתאימים הן לבדיקות מאושרות  FDAוהן
לבדיקות .LDT
1.15.1.2

יישומי סריקה אוטומטית המפותחים על-ידי החברה
באופן כללי ,מדיניות החברה הינה לנסות ולקבל אישורים רגולטוריים ליישומים
שלה ,לרבות ) 510(kמה ,CE Mark ,FDA-ה FDA-הסיני (" )"CFDAוהFDA-
הקוריאני (" ,)"KFDAליישומים שלה ,בעיקר עבור בדיקות אשר קיבלו כבר אישור
 .)FDA clearance( FDAברשות החברה מספר אישורים מסוג זה (ראה גם
סעיף  .) 7אם וכאשר בדיקות נוספות יקבלו את אישורים רגולטוריים לשימוש ידני,
מדיניות החברה תהיה לנסות ולקבל אישורים רגולטוריים לשימוש בבדיקות הללו
על גבי מערכות הסריקה של החברה.
עבור כל שאר בדיקות ה( FISH-במסלול  )LDTמדיניות החברה הינה לפתח
יישומי סריקה אוטומטית ולספקן ללקוחות במעבדות לולידציה פנימית .לאור
העובדה כי בדיקות אלו לא קיבלו אישור  FDAעל-ידי היצרן ,בדרך-כלל החברה
לא תנסה להשיג אישורי  FDAעבור יישומי הסריקה האוטומטית שלה.
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1.15.1.3

פיתוח בדיקות חדשות על-ידי החברה
בקשר לפיתוח החב רה בדיקה משלה לצרכי אבחון קליני ,מדיניות החברה הינה
לשקול שיווק הבדיקה במסלול ( LDTדורש הסכם עם מעבדת  CLIAלביצוע
אימות) ובנוסף לשקול ביצוע ניסוי קליני רחב היקף ,אשר יכול לשמש כבסיס
להגשת  PMAאו ) 510(kל ,FDA-על מנת לקבל אישורם לבדיקה .זוהי מדיניות
החברה אשר יושמה בקשר לפיתוח הבדיקה לסיוע באבחון מוקדם של סרטן
הריאה (ראה סעיף .)7.2
היישומים העיקריים שפותחו על ידי החברה עד כה בתחום ה FISH-הינם:
יישומים בתחום המטולוגיה ,יישומים בתחום סרטן שלפוחית השתן ,יישומים
בתחום סרטן השד ,יישומים בתחום סרטן הריאה המבוסס על בדיקה מסוג ,ALK
יישומים בתחום סרטן הערמונית ,סרטן המוח ,סרטן הקיבה ועוד .בנוסף החברה
פיתחה יישום בתחום גילוי מוקדם של סרטן הריאה באמצעות בדיקות כפולות
(לפרטים ראה סעיפים  7.2ו.)16.4 -

1.16

תחום בדיקות של CTCs
בנוסף ,מפתחת החברה יישומים המבוססים על טכנולוגיה של סריקת תאים אשר
נלקחו בשיטת  .Liquid Biopsyבדיקות אלו משווקות תחת מסלול  LDTוהחברה
עובדת עם שותפים במדינות שונות על מנת לקבל אישורים רגולטוריים ליישומים
אלו.
"( Liquid Biopsyביופסיה נוזלית") משיגה מה שביופסיה רגילה משיגה,
ללא הליך פולשני.
ביופסיה היא הסרה רפואית של רקמה מאדם על מנת לקבוע נוכחות או את
רמתה של מחלה .הרקמה נבדקת לרוב תחת מיקרוסקופ על-ידי פתולוג ,ויכולה
גם לעבור אנליזה כימית .כאשר גוש או אזור חשוד מוסרים בשלמותם ההליך
נקרא ביופסית כריתה .כאשר רק חלק מתוך הרקמה מוסר לצורך בדיקה
היסטולוגית של מבנה הרקמה ההליך נקרא ביופסית חיתוך .ביופסיה בה מוציאים
תאים בודדים או נוזל בעזרת מחט ,מבלי לשמר את מבנה הרקמה ,נקראית
ביופסית שאיבת מחט .לרוב מבצעים ביופסיות על מנת לקבל מידע במצבים
דלקתיים או חשד לסרטן.
ביופסיה נוזלית היא לא ביופסיה כהלכתה ,אבל היא משיגה מטרות דומות.
המטרה של הביופסיה היא להבין ולזהות רקמה המשוייכת למחלה (לרוב חשד
לסרטן) .ביופסיה נוזלית עושה שימוש בעובדה שהתגלתה לאחרונה :גידולים
ורקמה סרטנית מפרישים תאים סרטניים שלמים ,חלקי תאים וחלקי חומר גנטי
( DNAלמשל) למחזור הדם ,שם הם מתפזרים בכל הגוף.
ביופסיה נוזלית מבוצעת באופן פשוט על-ידי לקיחת דגימת דם ובחינת הדגימה
במעבדה לנוכחות של תאים סרטניים או חלקיקים אחרים אשר מעידים על
נוכחות ,או העדר ,מחלה .ביופסיה נוזלית היא סוג אחד של בדיקה דיאגנוסטית
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מתוך מה שנקרא ( Molecular Diagnosticsאבחון מולקולרי) ,משום שמבצעים
אנליזה של מולקולות בודדות ,לרובת פרוטאינים או חומר גנטי ( ,)DNAברמה
המולקולרית ,אשר מאפיינים נוכחות ומצב המחלה .בדיקות אלו שימושיות במגוון
תחומים רפואיים ,לרבות מחלות זיהומיות ,אונקולוגיה וגנומיקה אישית
( – )pharmacogenomicaענף בו הטיפול מותאם לחולה על בסיס הפרופיל
הגנטי שלו .אבחון מולקולרי הפך לחלק כה חשוב באבחון  in vitroשהרבה
מעבדות ,במיוחד הגדולות שבהן ,הקימו לשם כך מחלקות חדשות בתחומן.
ל CTCs-תפקיד קריטי בהתפשטות הסרטן בכל הגוף
 CTCsהינם תאים סרטניים אשר הופרשו למחזור הדם על-ידי גידול .תאים אלו
הינם למעשה זרעים לצמיחת גידולים נוספים (גרורות) באיברים חיוניים ,מנגנון
אשר אחראי למרבית מקרי המוות ממחלת הסרטן.
לראשונה נצפו תאי  CTCבשנת  1869בדמו של חולה סרטן גרורותי על-ידי
תומאס אשוורת'  ,אשר שיער כי תאים זהים לאלו של הסרטן עצמו נמצאים
במחזור הדם ו יכולים לשפוך אור על מקורות הגידולים השונים המתקיימים באותו
האדם .החשיבות של  CTCsבחקר הסרטן העכשווי החלה באמצע שנות ה90-
של המאה הקודמת ,עם הגילוי כי תאי  CTCקיימים כבר בשלבים מוקדמים של
המחלה .אבחנה זו התאפשרה בזכות טכנולוגיה חדשה שהצביעה על כך שניתן
לגלות במחזור הדם תאים אשר הופרשו על-ידי גידולים קטנים מאוד אשר
מפרישים תאים בקצב של פחות מ 1%-ליום .מגוון טכנולוגיות נוספות יושמו מאז
לאיתור תאים אלו .המחקר המודרני הדגים כי תאי  CTCמקורם בגידול העיקרי,
דבר אשר אישש את השערתו המקורית של תומאס אשוורת'.
ביופסיה של הרק מה הינה הליך בעייתי לאבחון :פולשני ,שאינו ניתן לחזרה,
ושאינו יעיל בהבנת הסיכון לגרורות ,התקדמות המחלה ויעילות הטיפול .מכאן ש-
 CTCיכול להיחשב "ביופסיה נוזלית" אשר מגלה גרורות פעילות ומספק מידע
עדכני אודות מצב המחלה .בדיקת דגימות הדם מצאה זיקה בחולים בין עליה
בכמות תאי  CTCלבין התקדמות המחלה .בדיקות דם הין פשוטות ובטוחות
לביצוע וניתן לחזור עליהן פעמים רבות לאורך זמן .וזאת בניגוד להליכים
הנדרשים ב בדיקת גידולים מוצקים אשר עלולים להגביל את שיתוף הפעולה מצד
החולה .היכולת לנטר התקדמות המחלה לאורך זמן יכולה לסייע בהתאמת
הטיפול לחולה ,מה שיכול לשפר את סיכויי ההחלמה ואיכות החיים.
נוכחנו לדעת שה CTC-הוא תחום חשוב בדיאגנוסטקה ,אך הקושי טמון בכך
שכמות התאים הללו באדם קטנה ומקשה על מציאתם במחזור הדם .בדגימת דם
רגילה ייתכן ויהיו רק עשרות  CTCsמתוך מליוני תאים אחרים.
מכאן כי נדרשות שיטות להכנת הדם שמסננות חלק מהתאים הלא רלוונטיים
ואחרי זה מערכות או שיטות שיזהו את ה .CTCs -אחת הדרכים הוא באמצעות
ביומרקר פלורוסנטי שיתפוס רק  CTCsויחד עם מערכת סריקה ,כדוגמת זו של
ביו-ויו.
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בסיס הטכנולוגיה של מערכת הסריקה לעיל טמון באלגורתמי צילום מהירים
שפותחו על-ידי החברה ,המסוגלים לכסות שטחים סריקה גדולים בעלי מורכבות
גאומטרית גבוהה .היישום משלב מדידה וכימות של חלבונים המתבטאים באופן
אקסקלוסיבי בתאי הסרטן .חלבונים אילו מסומנים ע"י סמנים המכונים immuno-
 .fluorescent markersהחברה משתפת פעולה עם מספר חברות ברחבי העולם
אשר הכשירו את המכשיר ,יחד עם סמנים ושיטות בידוד תאים ייחודיות  ,לשימוש
קליני .נכון למועד הדוח ,לא הוגשה בקשה לאישור רגולטורי של הבדיקה והן
נעשות על בסיס .LTD
2

תרשים מבנה האחזקות של הקבוצה

100%

3

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
לא נעשו השקעות בהון החברה ועסקאות מהותיות אחרות מחוץ לבורסה במניותיה של החברה על ידי
בעלי עניין החל משנת  2014ועד למועד פרסום הדוח.

4

חלוקת דיבידנדים
על אף שלחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנדים ,בשנת  2017חילקה החברה סך של  2,787אלפי ש"ח
כדיבדידנד לבעלי מניותיה אשר משקף דיבידנד של  20אג' למניה.
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5

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה
 5.1קיימים מגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה בה פועלת הקבוצה ,העשויים להשפיע על פעילות
הקבוצה בכללותה ,כמפורט להלן :מגמות מקרו כלכליות  -פעילות הקבוצה הינה בתחום המכשור
הרפואי ופיתוח בדיקות ועיקר הכנסותיה בשלב הזה מגיע ממכירת מערכות הסריקה .תחום זה
רגיש לתנודות כלכליות ,ומקובל כי בתקופה המתאפיינת בהאטה כלכלית התקציבים המיועדים
לרכישת מכשור כאמור עלולים להיפגע.
 5.2מגבלות החלות על תקציבי הרכש של בתי חולים ומעבדות  -כאמור ,הכנסות הקבוצה כיום
מבוססות על מכירת מערכות הסריקה ,בין היתר ,למוסדות רפואיים מסוגים שונים (לפרטים ראה
סעיף  .) 10.1תקציב הרכש של בתי חולים ומעבדות הינו ,לעיתים ,משותף לכל המוסד הרפואי או
לכמה מחלקות בתוכו .לפיכך ,הוצאות בקשר עם רכישת מכשור אחר על ידי מחלקות מסוימות של
מוסד רפואי עשויות להקטין את התקציבים אשר יוותרו פנויים לטובת רכישת מוצרי החברה על ידי
מחלקות אחרות המעוניינות ברכישתם.
 5.3התפתחות טכנולוגית של מוצרים חליפיים  -פיתוח בדיקות בטכנולוגיות חליפיות לאלו המיושמות
במוצרי החברה ,לצורך אבחון גנטי ,או שיפור בטכנולוגיות החליפיות הקיימות כיום בשוק לצורך זה,
עלול להקטין את הביקוש לבדיקות הנעשות בהדמיה של משטחי תאים.
 5.4פיתוח בדיקות מתחרות  -החברה פיתחה ,בין היתר ,בדיקות לאיתור מוקדם של סרטן .פיתוח
בדיקות חדשות לאיתור סרטן על ידי מתחרים של החברה עלול להקטין את הביקוש למוצרי
החברה.
 5.5מוצרים של חברות מתחרות  -הקבוצה מתחרה בחברות המפתחות מוצרים דומים ו/או תחליפיים
למוצרי החברה .חברות נוספות ,שאינן פעילות בשוק כיום ,עשויות להיכנס אליו ולהגביר את
התחרות עימה מתמודדת הקבוצה כיום.
 5.6מדיניות אישור מוצרים על ידי רשויות הפיקוח  -פעילות הקבוצה מושפעת ממדיניות רשויות הפיקוח
השונות לאישור מוצריה בארצות היעד .שינוי המדיניות או אי-אישור המוצרים יפגעו בתוצאות
העסקיות של הקבוצה.
 5.7מדיניות ההחזר (" )"reimbursementשל מבטחים רפואיים  -פעילות הקבוצה מושפעת ממדיניות
מבטחים רפואיים המחזירים את הוצאות הבדיקה למבוטחיהם .שינוי במדיניות ההחזרים עלול
להקטין את כ מות הבדיקות המבוצעת ,לשנות את מודל ההכנסות של לקוחות הקבוצה ולפגוע
בפעילות הקבוצה .בנוסף ,פיתוח הבדיקות החדשות שנעשה על ידי החברה ידרוש גם הכרה בהן
על ידי המבטחים .אי-הכרה שכזו תפגע בכדאיות הכלכלית של ביצוע הבדיקה מבחינת לקוחות
הקבוצה ועשויה לצמצם את השוק ללקוחות בעלי אמצעים המוכנים לשלם עבור הבדיקה מכיסם.
הבדיקות המבוצעות על ידי לקוחות הקבוצה באמצעות מערכות הסריקה מקבילות ,ברובן ,לבדיקות
ידניות .למיטב ידיעת החברה ,חלק ניכר מלקוחות הקבוצה ,אשר מבצעים בדיקות קליניות מבוססות
 ,FISHמקבלים החזרים מהמבטחים הרפואיים בגין הבדיקות המבוצעות באמצעות מערכות
הסריקה.
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תיאור עסקי הקבוצה  -תחום אבחון לזיהוי תאים חריגים
6

מידע כללי על תחום העיסוק של הקבוצה  -אבחון לזיהוי תאים חריגים
6.1

כללי
ניתן להגדיר את תחום העיסוק של הקבוצה כפיתוח ,שיווק ומכירה של מערכות הדמייה
ממוחשבות לז יהוי תאים חריגים (מערכות הסריקה) ,ופיתוח בדיקות ייחודיות הניתנות
לביצוע באמצעות מערכות הסריקה.

6.2

מבנה תחום העיסוק והשינויים שחלו בו
מיום היווסדה של החברה עוסקת הקבוצה בתחום פעילות אחד  -מחקר ,פיתוח ,שיווק
ומכירה של מערכות הדמיה ממוחשבות לזיהוי תאים חריגים בדגימות דם ,שתן ,רקמת שד,
מי -שפיר ואחרות ופיתוח בדיקות ייחודיות הניתנות לביצוע באמצעות מערכות הסריקה,
כמפורט בסעיף  7לדוח .בשנת  2002הקימה החברה את החברה הבת לצורך שיווק
מוצריה בצפון אמריקה.
התפתחות השוק בתחום עיסוקה של הקבוצה נובעת מהצורך בייעול אופן ביצוען של
הבדיקות המסורתיות לאיתור תאים חריגים וכן מהתקדמות מדעית וטכנולוגית ,אשר הניבה
את פיתוחן של בדיקות חדשות ומתוחכמות ,שביצוען באופן ידני כמעט ואינו אפשרי.
הקבוצה החלה לפעול בתחום העיסוק לאחר שזיהתה את הצורך במתן פתרונות מתקדמים
ויעילים לאיתור מוקדם של תאים סרטניים ,דבר העשוי לשפר באופן משמעותי את סיכויי
ההחלמה של החולים .הקבוצה פיתחה את מערכת הסריקה ,המבצעת הדמייה ממוחשבת
של בדיקות (אשר חלקן ניתנות לביצוע גם באופן ידני) ,לשם איתור תאים חריגים,
ומאפשרת סריקה אוטומטית של משטחי תאים ומיונם על פי סמנים ביולוגיים שונים.
במקביל ,פיתחה החברה את הבדיקות הכפולות  -בדיקות ייחודיות ,בעלות רגישות גבוהה
יותר מהבדיקות הסטנדרטיות הקיימות היום.
בנוסף ,החל משנת  ,2006הרחיבה החברה את פעילותה במחקר ופיתוח בדיקה לסיוע
באבחון מוקדם של סרטן הריאה .החברה השלימה פיתוח בדיקה כאמור ובשנת 2016
החברה סיימה את הניסוי הקליני .לפרטים אודות התוצאות הסופיות ראה סעיף  9.2לדוח
התקופתי לשנת  .2016החברה ממשיכה לבחון אפשרויות לשיווק הבדיקה( .לפרטים
נוספים אודות הפיתוח של הבדיקה לסיוע באבחון מוקדם של סרטן הריאה ,ראה סעיף
 16.4לדוח זה).
במהלך שנת  2017החליטה החברה על פיתוח הנדסי של מכשיר סריקה יעודי לתחום ה-
 Liquid Biopsyעל מנת לנצל את ההזדמנות השיווקית הטמונה בשוק צומח זה (ראה
סעיף  1.16לדוח זה).
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6.3

מגבלות חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום העיסוק
פעילות הקבוצה בתחום המכשור הרפואי כפופה לסטנדרטים של תקינה מקומית
ובינלאומית ובכלל זה  -כללי ה CE -באירופה ,תקני ה FDA -בארה"ב ,תקנים מקבילים
בארצות אחרות ,כגון קוריאה ,יפן ,אוסטרליה וסין ,ותקני  ISOלהבטחת איכות מוצריה.
לעניין הצורך בקבלת היתרים לשיווק ,מקובל להבחין בין סוגי מכשור רפואי על פי יעדי
השימוש בו .אם השימוש הוא מחקרי ,ניתן בחלק מן המקרים לשווקו ללא צורך באישור של
הרשויות דלעיל .לעומת זאת  ,אם מטרת השימוש היא קלינית בדרך כלל יש צורך בקבלת
אישור מוקדם של הרשויות הרלבנטיות.
כמו כן ,פעילות החברה כפופה להוראות החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ,תשמ"ד-
 , 1984מכוחו הוענקו לחברה מענקי המדען הראשי ,וכן להוראות החוק לעידוד השקעות
הון ,התשי"ט , 1959-מכוחו קיבלה החברה אישור לתכנית השקעות .לפרטים נוספים אודות
הוראות החקיקה והתקינה החלים על תחום פעילותה של הקבוצה ,ראה סעיף  25לדוח.

6.4

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
לפרטים אודות שינויים מהותיים במאפייני השוק בו פועלת החברה ,לרבות שיעורי הרווח
הממוצעים ,ככל שקיימים למיטב ידיעת החברה ,ראה סעיף  31לדוח זה.

6.5

התפתחויות בשווקים של תחום העיסוק או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
להערכת החברה ,ככלל המגמות העיקריות בשוק הבדיקות הינן:
6.1.1

התפתחות המחקר הגנטי והתפתחויות מדעיות נוספות ,המביאות לפיתוח של
בדיקות חדשות ומורכבות ,אשר שולי הרווח הגולמי שלהן גבוהים יחסית.

6.1.2

אוטומטיזציה של המעבדות ,העוברות מתהליכים ידניים לתהליכים אוטומטיים.

בארה"ב השוק מושפע מאוד ממדיניות ההחזרים עבור הבדיקות ,אשר נותרה יציבה בשנת
.2017
6.1.3

התפתחות שווקי ה ,Liquid Biopsy-ובמיוחד תחום ה.CTC -

ההערכות האמורות בדבר המגמות בשוק ובדבר השפעתן על פעילות הקבוצה הינן
מידע צופה פני עתיד .הערכות החברה מבוססות על היכרותה עם השוק וניסיונה בו ועל
ניתוחי שוק העוסקים במגמות הצפויות בשוק .ההערכות האמורות עשויות שלא
להתממש וזאת ,בין היתר ,במקרה בו ישתנו המגמות בשוק או במקרה שהשפעתה של
מגמה כלשהי תהיה שונה מההשפעה הצפויה לה כיום.

6.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום העיסוק והשינויים החלים בהם
להערכת החברה ,על מנת להצליח בפיתוח מוצרים רפואיים יש צורך בידע מדעי
ובטכנולוגיה ייחודית ,המאפשרים פיתוח של מוצרים יעילים ,או מוצרים המייעלים בדיקות
או טיפולים קיימים ,או מוצרים חדשניים ,העונים על צרכיהם המשתנים של הלקוחות
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הפוטנציאלים בשווקים הרלוונטיים .כן ,נדרשות השקעות ארוכות טווח ,הן במימון והן בכח
אדם איכותי ובעל יכולות מגוונות ,הן בתחום המדעי ,הן בתחום הטכנולוגי והן בתחום
השיווקי .בנוסף ,קיים צורך להגן על הנכסים הלא-מוחשיים המפותחים על ידי החברה,
המאפשרים את המשך פיתוחו ,שכלולו ושיווקו של מוצר החברה.
להערכת החברה ,עומד לרשותה כח אדם מקצועי ומיומן ,בעל נסיון הן בתחומים המדעיים
והן בתחומים הטכנולוגים ,המאפשר לחברה להמשיך ולפתח את מוצריה.
כגורמי הצלחה נוספים עשויים להיחשב השלמת פיתוחים חדשים; השלמה מוצלחת של
ניסויים קליניים; קבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים לשם שיווק מוצרי החברה בשווקים
הרלוונטיים; קביעת זכאות להחזר ממבטחים רפואיים ותעריפי החזר לבדיקות שיהפכו אותן
לכדאיות כלכלית; הקמת מערך שיווק בינלאומי יעיל ,התקשרות בהסכמי שיתוף פעולה או
בהסכמי שיווק והפצה עם גורמים בינלאומיים העוסקים בתחום.
6.1

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום העיסוק ושינויים החלים בהם
מחסומי הכניסה העיקריים אל תחום עיסוקה של הקבוצה ,נובעים מהצורך בטכנולוגיה
ייחודית המוגנת באמצעות הגנות הקניין הרוחני (פטנטים וכיו"ב); מהצורך בידע מקצועי
מתחומים שונים ומגוונים ,כגון  -עיבוד תמונה ,ביולוגיה ,מכניקה וידע קליני והיכולת לשלב
את הידע מהתחומים השונים לשם פיתוח המוצר; וכן מהצורך בקבלת אישורים רגולטוריים
לשיווק המוצרים בשווקים השונים ברחבי העולם.
יצוין ,כי מערכת הסריקה ,והיישומים שפותחו על ידי החברה וכן יישומים נוספים הנמצאים
בפיתוח על ידי הקבוצה ,מבוססים על פיתוח מקורי של הקבוצה וחלק ניכר מהם מוגן על ידי
פטנטים ועל ידי בקשות לרישומם כפטנטים (ראה סעיף  16.7.3.5לדוח זה) .כח האדם
המקצועי העומד לרשות הקבוצה כולל עובדים ויועצים המתמחים בתחומי העיסוק השונים
הנדרשים לשם המשך פיתוח מוצרי הקבוצה.
התחייבויות ארוכות טווח למתן שירות ואחריות למוצרים עשויות להוות חסם יציאה מתחום
עיסוקה של הקבוצה .ככלל ,תקופת האחריות למערכת הסריקה שמעניקה הקבוצה
ללקוחותיה הינה  12חודשים והסכמי השירות שמציעה הקבוצה ללקוחותיה הינם הסכמים
לתקופות שבין שנה לשלוש שנים.

6.2

תחליפים למוצרי תחום העיסוק ושינויים החלים בהם
קיימות מספר שיטות המתחרות בטכנולוגיה אותה מפתחת החברה ,וביניהן בדיקה ידנית
מסוג  FISHבמיקרוסקופ אור/פלואורסנטי  -מרבית הבדיקות המיקרוסקופיות (למעט
הבדיקות הכפולות ובדיקות המצריכות איתור של תאים ששכיחותם בדגימה נמוכה מאוד)
ניתנות לביצוע בצורה ידנית על ידי טכנאי מעבדה מיומנים .טכנאי המעבדה בוחן את
מ שטח התאים באמצעות מיקרוסקופ תוך ספירת התאים החריגים והנורמאליים .בסופו של
התהליך הטכנאי מסכם באופן ידני את תוצאות הבדיקה תוך ציון מספר התאים החריגים
ו/או את שכיחותם (באחוזים) ,בהתאם לסוג הבדיקה .לבדיקה הידנית מספר חסרונות,
כמפורט בסעיף  1.10לדוח זה.
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ישנן שיטות אחרות היכולות לסייע באבחון סרטן ומעקב אחר חולי סרטן .ההחלטה באיזו
שיטה להשתמש נעשית על-ידי הרופא המטפל ,בהתחשב בסוג המחלה ועל מנת לקבל את
המידע המתאים ביותר.
מבנה התחרות בתחום העיסוק ושינויים החלים בו

6.3

לפרטים בדבר מבנה התחרות בתחום העיסוק ושינויים החלים בו ראה סעיף .13
7

מוצרים ושירותים
מערכת הסריקה הינה (כאמור בסעיף  1.11לדוח זה) מערכת לזיהוי תאים חריגים בדגימות

7.1

דם ,שתן ,מי-שפיר ,רקמת שד ואחרות .המערכות מאפשרות סריקה אוטומטית ,צילום
התאים ומיונם באמצעות תכנה ייעודית המותקנת במחשב בהתאם ליישום הספציפי.
מערכת הסריקה של החברה ,ה ,Duet-משווקת ללקוחות בתצורות שונות.
הרמות של מערכות הסריקה הינן:


" - "Accordמשטח תאים בודד ,סמי-אוטומטי.



" - "Allegro+עד  8משטחי תאים ,אוטומציה מלאה.



" - "Duet-3עד  50משטחי תאים ,אוטומציה מלאה.



" – "Encoreעד  120משטחי תאים ,אוטומציה מלאה.

בנוסף יש לחברה מוצרים משלימים ,לדוגמא:
 )1עמדת  - Soloעמדת מומחה ,בה מותקנת מערכת מחשב הכוללת תוכנה ייעודית
שפותחה על-ידי החברה ("עמדת הסולו")  .עמדת הסולו משמשת לניתוח התוצאות
המתקבלות ממערכת הסריקה על ידי טכנאי המעבדה ולגיבוש הדיאגנוזה הקלינית ודוח
הבדיקה.
 )2תוכנת  – Solo Webמאפשרת סקירת התוצאות בגישה מרחוק.
 )3תוכנות ייעודיות המאפשרות את ביצוע הסריקה במערכת הסריקה ואת בדיקת תוצאות
הסריקה ,בהתאם ליישום הספציפי ("התוכנות הייעודיות").
7.2

החברה פיתחה בדיקה לסיוע ב אבחון סרטן הריאה על בסיס בדיקות כיח ("(ה)בדיקה
לאבחון סרטן הריאה") .בדיקה זו מתבססת ,בין היתר ,על הידע שנצבר בחברה ,בפרט
בנושא הבדיקות הכפולות ,כמפורט בסעיף  1.13לדוח זה ,וכן ,על סמנים גנטיים שפותחו
במרכז לחקר הסרטן  MD Andersonביוסטון ,טקסס ("( )"MD Andersonלפרטים אודות
הרישיון שקיבלה החברה מ MD Anderson -לשימוש בזכויות  MD Andersonבסמנים
הגנטיים ,ראו סעיף  16.4לדוח זה).
החברה ממשיכה לבחון ערוצים לשיווק הבדיקה ,במסלול  LDTבמדינות שונות.
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7.3

אישורים רגולטורים:

אישורי FDA
לחברה אישורי  FDAלמכשיר ה Duet-עבור היישומים הבאים:
שם היישום אשר קיבל

מועד קבלת

הליך

מספר

אישור

האישור

קבלת

האישור

מוצר מקביל

ההתוויה

האישור
יישום לזיהוי סרטן
הדם בכל שיטות

 20באוגוסט
2003

K030192

)510(k

™SlideScan
Applied Imaging
K001420

נבדקות דגימות דם
ומח עצם לאיתור
תאים סרטניים.

הסריקה ועל ידי שילוב
ACIS, Chroma
Vision Medical
Systems, Inc.
K984188

צביעות שונות

BandView, Applied
Spectral Imaging
K012103

יישומים לאיתור פגמים
גנטיים אצל עוברים

 16בספטמבר
2004

K040591

)510(k

בשיטת הFISH -

יישום לזיהוי סרטן
שלפוחית השתן

Applied Spectral
Imaging k012103
 16באוגוסט
2005

K050840

)510(k

בשיטת הFISH-
יישום בתחום סרטן
השד בשיטת הFISH-

Human Manual
microscopy
™BioView Duet
System k030192

Duet System
K040591
Vysis UroVysion
K011031

 23בינואר
2007

K061602

)510(k

Duet™ System
K050840
Applied Imaging
Ariol K043519
Vysis AutoVysion
K041875

יישום בתחום סרטן

 9במאי 2014

K130775

)510(k

הריאות בשיטת ה-
FISH

Duet™ System
K061602
Human Manual
microscopy
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תאים המבודדים
ממי השפיר
ומסומנים בסמן
 FISHלאיתור
פגמים גנטיים כגון
תסמונת דאון
(מונגולואיזם).
דגימות שתן
נבדקות בשיטת ה-
 FISHלאיתור
תאים סרטניים.
מבוסס על שימוש
בסמן גנטי המזהה
ביטוי יתר של גן
הנקרא
,Her2/Neu
ובמסגרתו נסרקות
בשיטת הFISH-
רקמות שד
שנלקחו בביופסיה
מנשים הסובלות
מסרטן השד.
מבוסס על שימוש
בסמן גנטי המזהה
ביטוי לא תקין של
גן ה,ALK -
ובמסגרתו נסרקות
בשיטת הFISH-
רקמות ריאה
שנלקחו בביופסיה
מחולים בסרטן
ריאות.

אישורי CE Mark
שם המוצר אשר קיבל

מועד

תקופת

מספר

Authorized

אישור

קבלת

האישור

האישור

Representative

ההתוויה

האישור
Duet

שנת

שנתי.

Self-

.2003

ניתן

Certified

מחודש

לחידוש

Mednet GMBH

In-vitro
Diagnostic
Medical

באופן

Device

שנתי.

Directive
98/79/EC

7.4

מערכת הסריקה המפותחת ומשווקת על ידי הקבוצה מהווה פלטפורמה כללית ,באמצעותה
ניתן לבצע סוגים שונים של בדיקות .חלקן של הבדיקות מבוצע כיום בשוק בצורה ידנית,
ובעזרת מערכת הסריקה ניתן לבצען באופן אוטומטי ,תוך הגדלת פריון העבודה ,הגדלת
שולי הרווח של המעבדות וסטנדרטיזציה של התהליכים .חלק מהיישומים עבור בדיקות אלו
הינם פרי פיתוח יחודי של החברה.7

7.5

מערכות הסריקה מורכבות ממיקרוסקופ ,8מצלמה ,במה ,המחזיקה את משטחי התאים,
ומחשב ,בו מותקנת התוכנה הייעודית אשר פותחה על ידי החברה .התוכנה אחראית
לשליטה על כל רכיבי החומרה (הזזת הבמה ,צילום התאים ,מיקוד התמונות וכיו"ב)
ולעיבוד התמונה ומיון התאים על פי הסמנים הרלוונטיים והיישום הספציפי .כמו כן ,ניתן
לשלב במערכות הסריקה רובוט טעינה של משטחים ,אשר עליהם מונחות הדגימות.

7.6

מערכת הסריקה מאפשרת סריקה אוטומטית של משטחי התאים בשתי רמות ומיון כלל
התאים על פני המשטח על פי הסמנים שהוצמדו אליהם (בהתאם לשיטת הבדיקה וליישום
הספציפי) .כך לדוגמה ,אם התאים סומנו בסמן גנטי הנקשר לאזור מסוים בכרומוזום
מסוים ,המעיד על שינוי המופיע בתאים סרטניים ,תמיין מערכת הסריקה את התאים
לתאים שאינם מבטאים שינוי כאמור (תאים "נורמלים") ולתאים המבטאים שינוי כאמור
(תאים "חריגים") .בסיום הסריקה תציג המערכת למשתמש "גלריות" של תמונות (של
התאים הנורמלים ושל קבוצות התאים החריגים).

7.7

להערכת החברה ,מוצרי החברה מייעלים את צורת העבודה של טכנאי המעבדה ומקלים
עליה ,מעלים את פרודוקטיביות המעבדה ,ומשפרים את סטדנרטי איכות אנליזה ובקרת
התוצאות ,לעומת צורת העבודה בבדיקות ידניות.

7
לדוגמא ,פיתוח שיטת הבדיקות הכפולות ויישומה לפיתוח הבדיקה לסיוע באבחון מוקדם של סרטן הריאה על ידי
החברה ,אשר ניתן לבצע רק באמצעות מערכת הסריקה.
8
המיקרוסקופ במערכות החברה מסוג  Allegro+ ,Accordו Duet 3-הינו בעל אפשרות של תאורה כפולה (רגילה
ופלורוסנטית).
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7.8

ככלל ,מערכת הסריקה נמכרת ללקוחות הקבוצה עם אחריות לשנת הפעילות הראשונה.
החל מתום שנת האחריות הראשונה מציעה הקבוצה ללקוחותיה לרכוש חוזה שירות
ותחזוקה שנתי.

8

פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים
8.1

מקורות ההכנסה העיקריים של הקבוצה הינם מכירת מערכות הסריקה ,חוזי שירות ,מכירת
שדרוגים למערכות הסריקה ו מכירת יישומים נוספים ללקוחות שרכשו את מערכת הסריקה
עם יישום מסוים (יחד בסעיף זה " -הכנסות נוספות").

8.2

להלן נתונים אודות הכנסות הקבוצה והרווח הגולמי ממכירת מערכות הסריקה ומהכנסות
נוספות בשנים :2017 - 2015

הכנסות הקבוצה והרווח הגולמי ממכירת מערכות הסריקה ומהכנסות נוספות בשנים :2017 – 2015
הכנסות מחוזי שירות

הכנסות ממכירת

שדרוגי חומרה ,תוכנה

מערכות הסריקה
2015

הכנסות באלפי ש"ח

21,777

מספר מערכות שנמכרו

42

שיעור מכלל הכנסות

63%

סה"כ

ואחרים
8,841

26%

3,910

11%

34,534

100%

הקבוצה

2016

רווח גולמי

62%

(*)

(*)

62%

הכנסות באלפי ש"ח

18,839

9,681

4,769

33,289

מספר מערכות שנמכרו

37

שיעור מכלל הכנסות

57%

29%

14%

100%

הקבוצה

2017

רווח גולמי

64%

(*)

(*)

64%

הכנסות באלפי ש"ח

15,859

9,344

2,557

27,760

מספר מערכות שנמכרו

38

שיעור מכלל הכנסות

57%

34%

9%

100%

הקבוצה
רווח גולמי

(*)

60%
(*) הנתונים אינם ניתנים לפילוח.
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(*)

60%

מכירות מערכות הסריקה על ידי הקבוצה בשנים  2017 - 2015התפלגו כך שכמעט כל
הלקוחות משתמשים בהן ליישומים בתחום הסרטן ומיעוטם ליישומים אחרים.9
9

מוצרים חדשים
בשנת  2016החברה השלימה פיתוח עצמי של אפליקציית קריוטיפ .ברבעון הרביעי של
שנת  2016החל השיווק של המערכת החדשה ובמהלך שנת  2017היישום נכנס למשפחת
המוצרים המשווקים על-ידי החברה.

10

לקוחות
10.1

ככלל ,ניתן לחלק את לקוחות הקבוצה לארבעה סוגים :מעבדות מסחריות גדולות ,מעבדות
מסחריות ייעודיות ,מעבדות הפועלות במסגרת בתי חולים ולקוחות מחקר.
10.1.1

מעבדות מסחריות גדולות  -מעבדות מסחריות מעניקות שירותי בדיקה ללקוחות
קצה ,כגון בתי-חולים ,מרפאות וכד' .מעבדות מסחריות כאמור נפוצות בעיקר
בארה"ב וקיימות במידה קטנה יותר גם בשווקים אחרים .בארה"ב קיימים מספר
תאגידים המפעילים רשתות של מעבדות מסחריות גדולות .לרוב ,מעניקות
רשתות המעבדות המסחריות שירותים בפריסה גיאוגרפית רחבה ,כאשר
הגדולות מביניהן מחזיקות סניפים בכמה אתרים .חלק ניכר מלקוחות החברה
שייכים לקטגוריה זו.

10.1.2

מעבדות מסחריות ייעודיות  -מעבדות אלה הינן מעבדות מסחריות המתמחות,
בדרך כלל ,בסוג בדיקות ספציפי ,כגון  -מעבדות פתולוגיות ומעבדות אורולוגיות.
מעבדות אלה רוכשות ,בדרך כלל ,ציוד המיועד ליישום אחד.

10.1.3

מעבדות הפועלות במסגרת בתי חולים  -מעבדות הפועלות במסגרת בתי חולים
מעניקות שירותי מעבדה ללקוחות בית החולים ולעיתים גם ללקוחות בתי חולים
קטנים יותר ומעבדות באזורם .מעבדות כאלה משתמשות ,בדרך כלל ,בכל
מערכת סריקה למספר יישומים במקביל.

10.1.4

לקוחות מחקר  -לקוחות המחקר של הקבוצה כוללים בתי חולים אוניברסיטאיים,
מכוני מחקר וחברות שונות ,העוסקים הן במחקר רפואי והן בפיתוח מוצרים,
תוך שימוש בטכנולוגיה של החברה.

10.2

החל מיוני  2013הקבוצה מפיצה את מוצריה באמצעות חברת אבוט ( ,Abbottראה גם
סעיף  )11.3ולכן אין בידה הנתונים המלאים לעניין התפלגות הלקוחות לפי הקבוצות לעיל.
מרבית לקוחות הקבוצה מצויים בצפון אמריקה ,ומיעוטם באירופה ,בישראל ,באוסטרליה
ובמזרח הרחוק .להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות הקבוצה בשנים 2017 - 2015
בחלוקה לפי מיקומם של הלקוחות:

9

חלק מלקוחות הקבוצה משתמשים במערכת סריקה אחת למספר יישומים.
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שנת 2015
הכנסות

מיקום הלקוח

באלפי ש"ח

שנת 2017

שנת 2016

שיעור

הכנסות

שיעור מסך

מסך

באלפי

הכנסות

הכנסות

ש"ח

הקבוצה

שיעור מסך

הכנסות

הכנסות

באלפי ש"ח

הקבוצה

לקוחות בצפון אמריקה

20,970

הקבוצה
61%

22,228

67%

16,231

58%

לקוחות מחוץ לצפון

13,564

39%

11,061

33%

11,529

42%

אמריקה (*)
* מרבית המכירות נעשות דרך אבוט ארה" ב ,ללקוחותיה של אבוט הממקומים באירופה ,אוסטרליה
ואסיה
10.3

לקוחות עיקריים
ההכנסות מלקוח עיקרי (קבוצת  ,Abbottראו גם סעיף  11להלן) ,אשר מחזור ההכנסות עמו
היווה מעל  10%מסך הכנסות התאגיד בדוחות המאוחדים בשנת  2017הינן:

שנת 2015

שנת 2017

שנת 2016

הכנסות באלפי

שיעור מסך

הכנסות באלפי

שיעור מסך

הכנסות באלפי

שיעור מסך

ש"ח

הכנסות

ש"ח

הכנסות

ש"ח

הכנסות

הקבוצה
19,787
11

57.3%

הקבוצה
54%

17,987

הקבוצה
12,926

47%

שיווק והפצה
11.1

קיים שוני בין אופן שיווק מוצריה של הקבוצה בצפון אמריקה לבין אופן שיווק מוצריה בשאר
העולם  .בצפון אמריקה משווקת הקבוצה את מוצריה ומעניקה שירות ללקוחותיה בעיקר
באמצעות החברה הבת ,אשר אחראית לאיתור הלקוחות הפוטנציאליים ,השלמת תהליך
המכירה ,הזמנת הציוד מהחברה ,ביצוע התקנת הציוד אצל הלקוח ,הדרכת הלקוחות
ותמיכה במוצרי החברה לאחר ההתקנה.

11.2

לקוחות החברה בצפון אמריקה הינם בעיקר מעבדות מסחריות (גדולות וייעודיות) ובתי
חולים (ראה סעיף  10.1לדוח זה) .שוק זה מתאפיין ,בין היתר ,להערכת החברה ,ברמת
שמרנות גבוהה המקשה על החדרת מוצרים חדשים לשוק .לגורם זה השפעה ממשית על
אורך תהליך המכירה של מוצרי החברה ועל קצב החדירה לשוק של הקבוצה.

11.3

ביום  30ביוני  2013התקשרה החברה בהסכם הפצה בלעדי עם חברת

Abbott

( Molecular Inc.להלן – "אבוט") במסגרתו תשווקנה המערכות של החברה מחוץ
לארה"ב באופן בלעדי על ידי אבוט ,בתחום יישומי  FISHקליניים .בארה"ב ניתנו לאבוט
זכויות הפצה שאינן בלעדיות .בשיווק יישומים בתחום ה CTC-אין לחברת אבוט בלעדיות
גם במדינות מחוץ לארה"ב .במסגרת ההתקשרות על מנת לשמר את הבלעדיות נקבעו
תנאים מקובלים בהסכמי הפצה כגון זה ,הכוללים בין היתר ,התחייבות לרכישה מינימאלית
של מוצרים ,אי תחרות ומתן שירותי תמיכה למוצרים .תוקף ההסכם הינו ל 3-שנים עם
אפשרות להארכה .ההסכם מוארך משנה לשנה.
11.4

אין הבדל ,מבחינת האחריות שמעניקה החברה לרכיבים של מערכות הסריקה ,בין מערכות
סריקה הנמכרות באמצעות הנציגים לבין מערכות הסריקה הנמכרות באופן ישיר על ידי
החברה ללקוחותיה .לפרטים ראה גם סעיף .7.8
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11.5

בשנת  2017ועד למועד דוח זה לא היו החזרות של מוצרי הקבוצה על ידי לקוחות.

11.6

בנוסף הקבוצה מקדמת את מכירת מוצריה באמצעות השתתפות בתערוכות מקצועיות.

צבר הזמנות
לרוב ,לקבוצה אין צבר הזמנות משמעותי על בסיס רבעוני ,מאחר ותהליך המכירה של מערכות הסריקה
הינו תהליך ארוך יחסית ,שלקראת סופו החברה יכולה להיערך לאספקת מערכת הסריקה ללקוח תוך
זמן קצר מקבלת ההזמנה בפועל (בטווח של מספר שבועות).
נכון ליום  31בדצמבר  2017לחברה צבר הזמנות של מערכות סריקה בסך של  597אלפי ש"ח .נכון ליום
 31בדצמבר  2016לא היה לחברה צבר הזמנות של מערכות הסריקה.
נכון למועד דוח זה ,לחברה צבר הזמנות של מערכות בסך של כ 940 -אלפי ש"ח העתידות להיות
מוכרות כהכנסה ברבעון הראשון של שנת  2018בכפוף להתקיימותם של התנאים הנדרשים לשם הכרה
בהכנסות (ראה ביאור  2לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לדוח זה).
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תחרות
13.1

שוק הבדיקות הממוחשבות הינו חלק משוק הבדיקות הקליניות .שוק הבדיקות
המ מוחשבות הינו שוק הנמצא בתהליך התהוות .במהלך השנים האחרונות ניכרת מגמה
של הפניית תקציבים רבים מבעבר לפיתוח מוצרים ויישומים חדשים ומתקדמים בתחום זה.
נוכח האמור ,המתחרים בשוק הבדיקות הממוחשבות כוללים הן חברות הזנק ,המפתחות
מוצרים חדשים ,והן חברות מבוססות ,הפעילות בשוק ו/או בשווקים מקבילים.

13.2

בשוק הבדיקות הקליניות הכללי  -חלקה של הקבוצה הוא מזערי .להערכת החברה ,בשוק
הבדיקות הממוחשבות מהווה הקבוצה כיום את אחד מהגורמים המובילים .אין באפשרותה
של הקבוצה להעריך את חלקה מתוך השוק משום שמרבית החברות עמן מתחרה החברה
אינן מפרסמות נתונים פרטניים בהתייחס למכירותיהן לפלח שוק זה ,כמו גם מרבית
הלקוחות בשוק ,אשר אינם מפרסמים נתונים כאמור.

13.3

להערכת החברה ,בשוק הבדיקות הממוחשבות פועלים כיום גורמים ספורים בלבד .חלק
מהגורמים הפועלים בשוק משווקים מוצרים המתחרים באופן ישיר במערכות הסריקה,
ביניהם החברות  MetaSystems GmbHמגרמניה( Leica BioSystems ,חטיבה של
תאגיד  )Danhauerמארה"ב ו Applied Spectral Imaging Ltd.-מישראל.

13.4

בשוק הבדיקות הקליניות הכללי פועלים מספר גורמים ,אשר כיום אינם מתחרים ישירים של
הקבוצה  ,אך הם עשויים להפוך לכאלה בשל עיסוקם בתחומים משיקים או דומים לתחום
עיסוקה של הקבוצה.

13.5

אחת הדרכים העיקריות של החברה להתמודד עם התחרות בשוק הינה לפעול למיצובה
בשוק כחברה המוכרת פתרונות המותאמים לצרכי הלקוח ולא ככזו המוכרת מכשור רפואי
גרידא .מיצוב זה מתבטא גם בהתאמתו של המכשור לאפליקציות הספציפיות ללקוח.

13.6

להערכת החברה ,בין הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של הקבוצה ניתן
למנות ,בין היתר ,את רמת השירות המוענקת על ידי הקבוצה ,את מספר הלקוחות
המשתמשים במוצרי החברה וכן את יכולת התגובה המהירה לדרישות השוק .בנוסף,
החברה רואה בחתימת הסכם ההפצה עם אבוט יתרון משמעותי ,שכן לחברת אבוט
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נציגויות ברחבי העולם וכיסוי עולמי רחב ביותר של מערך ההפצה .זאת ועוד ,לאור העובדה
כי חברת אבוט מוכרת גם סמנים לבדיקות ( )probeביכולתה להציע ללקוחות עסקאות
מסוגים שונים (לרבות תשלום פר בדיקה ו/או עסקאות המשלבות סמנים ומערכות) ולהציג
מענה טוב יותר למתחרים (אשר לחלקם יכולת דומה ,לרבות לחברות Metasystems
 GmbHו.)Leica BioSystems -
13.7

בין הגורמים השליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של הקבוצה ניתן למנות ,בין
היתר ,את רמת החשיפה הגבוהה של מתחרי הקבוצה ללקוחות פוטנציאלים שלה ,וזאת
בשל פעילותם של המתחרים בתחומים קרובים לתחום עיסוקה של הקבוצה ,וכן את גודלם
וחוסנם הפיננסי של המתחרים בהשוואה לגודלה ולחוסנה הפיננסי של הקבוצה.
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כושר ייצור
14.1

הרכבת מערכות הסריקה מתבצעת במחלקת היצור בשטח אותו שוכרת החברה ברחובות,
ישראל .מוצרי החברה מורכבים על דרך אינטגרציה של רכיבים שונים הנרכשים מספקים
והתקנת תוכנות המחשב הייעודיות שפותחו על ידי החברה במערכת .לאחר סיום הרכבת
המערכת מבוצעות בדיקות בקרת איכות למוצר המוגמר.

14.2

כושר הייצור של החברה תלוי בעיקר בכח האדם העומד לרשותה .אופי הייצור של מערכות
החברה מאפשר לחברה לייצר שתי מערכות מלאות בשבוע עבודה של עובד אחד .היקף
כח האדם העומד לרשות החברה ,נכון למועד דוח זה ,מאפשר לחברה לייצר כ 8 -מערכות
בחודש.

14.3

לאור האמור ,החברה מעריכה כי יש באפשרותה להגדיל את כושר הייצור בזמן קצר יחסית
באמצעות הכשרת עובדי יצור נוספים.
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רכוש קבוע ומתקנים
נכון למועד דוח זה ,החברה שוכרת משרדים בפארק ת.מ.ר ברחובות ,ישראל .לפרטים נוספים ראה
ביאור  13בדוחות הכספיים לשנת  .2017בנוסף שוכרת החברה הבת בשכירות משנה משרדים
במסצ'וסטס ,ארה"ב.
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מחקר ופיתוח
התחומים העיקריים בהם עוסקת החברה הינם מחקר ופיתו ח בתחום עיסוקה וכן ייצור ושיווק של פירות
המחקר והפיתוח שבוצע על ידה.
16.1

במהלך שנת  2017השקיעה החברה במחקר ופיתוח סך של  6,884אלפי ש"ח .לא היתה
השתתפות של המדען הראשי-רשות לחדשנות בפעילות המחקר והפיתוח של החברה
בשנת .2017

16.2

מתוך הסכום לעיל מעל  40%הושקעו בפרויקט פיתוח הנדסי של מכשיר סריקה יעודי
לתחום ה( CTC-ראה גם ביאור 16ג' לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת .)2017

16.3

מיום היווסדה עוסקת החברה בפיתוח מוצריה ובפיתוח התהליכים המשמשים לביצוע
בדיקות שונות .במהלך השנים פיתחה החברה מספר יישומים אשר להם אישורי .FDA
לפרטים בדבר היישומים המאושרים על-ידי ה FDA-שבידי החברה ראה טבלה בסעיף .7
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ביום  26בפברואר  2007התקשרה החברה בהסכם עם  MD Andersonאשר העניק

16.4

לחברה אופציה בלעדית לרכישת רישיון בלעדי לשימוש בזכויות  MD Andersonבפטנטים
לסמנים גנטיים המשמשים לגילוי תאים סרטניים באוכלוסיה עם סיכון גבוה לפתח סרטן
ריאה (בסעיף זה בלבד " -זכויות  MD Andersonבפטנטים"" ,הסמנים" ו" -הסכם
האופציה" ,לפי העניין) .ביום  7באוקטובר  2008הודיעה החברה כי מימשה את זכותה
לרכישת רישיון השימוש הבלעדי בזכויות  MD Andersonבפטנטים ,בהתאם לתנאים
שנקבעו בהסכם האופציה ("הרישיון") .בהתאם לתנאי הרישיון החברה מחויבת לשלם ל-
 ,MD Andersonבין היתר ,תמלוגים בשיעור של עד ל 3% -ממכירות של מוצרים
שיתבססו על המצאות המוגנות על ידי הפטנטים האמורים .נכון למועד הדוח טרם שולמו
תמלוגים כאמור.
תקופת תשלום התמלוגים אינה מוגבלת בזמן .בנוסף ,לחברה תשלומים מינימליים שנתיים
בסך  30אלפי דולר .אם וכאשר תחל החברה במכירת מוצרים כאמור ,התמלוגים בגינם
יקוזזו מהתשלומים המינימליים לעיל .ההסכם בתוקף כל עוד זכויות הפטנטים בתוקףMD .
 Andersonיכולים לבטל את ההסכם החל משנתיים ממועד החתימה ,בהודעה מוקדמת
של  90יום לחברה ,במידה והחברה לא פעלה למסחור הרישיון .בנוסף ,במקרים מסוימים,
כגון חדלות פרעון או פירוק של אחד הצדדים ,ההסכם יבוטל.
 16.5מענקים ותמלוגים בגין פיתוחי החברה:
במסגרת פיתוח מוצריה ,החברה קיבלה מענקים ממ ספר גורמים ,המפורטים בטבלה להלן,
בגינם נדרשת החברה לשלם תמלוגים.
זהות מקבל

סוג תשלום

הערות

טווח תמורה

התמלוגים
מדען ראשי-רשות

תמלוגים

לחדשנות

 3.5%מההכנסות בכל

יתרת החוב הנומינלית (ללא

שנה ממכירת המוצרים

היוון) ליום  31בדצמבר

בגינם התקבלו המענקים,

 2017מסתכמת בסך של כ -

עד לפרעון סך יתרת

 1,211אלפי ש"ח ונובעת

החוב (ראה סעיף )16.7

מסך המענקים שהתקבלו
בניכוי התמלוגים ששילמה
החברה עד ליום 31
בדצמבר .2017

קרן קוריאה-ישראל

תמלוגים

 3%מההכנסות בכל שנה

טרם שולמו תמלוגים בגין

ממכירת המוצרים בגינם

מכירות כאמור .לפרטי ראה

התקבלו המענקים ,עד

דיווח מיידי מיום  24באוגוסט

לפרעון סך יתרת החוב.

 ,2017אסמכתא2017-01- :

בשלב זה סכום החוב

.073822

אינו מהותי.
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16.6

תכניות פיתוח עתידיות
תכנית הפיתוח של החברה לשנת  2018כוללת ,בין היתר:


פיתוח אפליקציות  FISHעל פלטפורמת הסריקה של החברה ,לרבות תוך שיתוף
פעולה עם אבוט ,בהמשך להסכם שיתוף הפועלה בתחום הפיתוח שנחתם עם
חברת אבוט (ראה סעיף .)26.6



הוספה של יישומים חדשים למערכות הסריקה של החברה ושיפור ביצועים
ליישומים הנוכחיים.



המשך וסיום פיתוח של מכשיר סריקה יעודי לתחום ה.CTC-

המידע בד בר תכניות הפיתוח העתידיות של החברה הינו מידע צופה פני עתיד .המידע
האמור מבוסס על תכניות הפיתוח הנוכחיות של החברה ,השלמת הפיתוחים האמורים
ללא בעיות או עיכובים בלתי צפויים ומידע המצוי בידי החברה בדבר התנאים הנדרשים
לשם קבלת אישור ה FDA -ו\או סימן  .CEההערכות האמורות עשויות שלא להתממש,
וזאת ,בין היתר ,במקרה שהפיתוחים האמורים ידרשו משאבים רבים מכפי שתוכנן או
שיתקלו בבעיות טכנולוגיות לא צפויות ,במקרה שתוצאות הניסויים שעורכת החברה
לא יהיו מספקות ,או במקרה שתחול התדרדרות במצבה הפיננסי של הקבוצה ,וכן
במקרה שהחברה תידרש לבצע השלמות ובדיקות נוספות ,שלא נערכו על ידה ,לשם
קבלת אישור ה FDA -ו\או סימן .CE
יודגש ,כי תכניות הפיתוח והשקעות החברה במחקר ופיתוח ,לרבות סכומי ההשקעות,
מועדן ויעדי הפיתוח של החברה ,כפופות לשינויים בהתאם להחלטת דירקטוריון
החברה מעת לעת.
16.7

מענקי המדען הראשי-רשות לחדשנות
16.7.1

במהלך השנים  2009 - 2000קיבלה החברה כתבי אישור למתן מענקים
שונים מהמינהל למחקר ופיתוח תעשייתי ("המינהל") ,בתוקף סמכותו לפי
החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ,התשמ"ד( 1984-בסעיף זה " -חוק
העידוד") ,עבור תכניות מחקר ופיתוח שהוגשו על ידה .נושאיהן של תכניות
אלו הינם  -מערכת לאיתור תאים נדירים במחזור הדם וניתוח המבנה
הכרומוזומאלי ,לרבות פיתוח מערכת לאיתור סרטן וניטור חולי סרטן,
תהליכים וקיטים ביולוגים לסיוע באבחון מוקדם של סרטן ריאה ושד
ושלפוחית השתן ,וכן ,הדמיה ממוחשבת לאבחון מחלות סרטניות ופיגור
שכלי (בסעיף זה " -הפרויקט") .המענקים האמורים הוענקו בכפוף
למסגרת התקציבית שנקבעה בכל אחד מכתבי האישור ,כנגד הוצאות
שהוצאו בפועל על ידי החברה.

16.7.2

בשנת  2017לא קיבלה החברה מענקים מהמדען הראשי .התמלוגים
ששילמה החברה למדען הראשי בשנת  2017עמדו על סך של  967אלפי
ש"ח.
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16.7.3

בכתבי האישור השונים שניתנו לחברה על ידי המדען הראשי נקבעו תנאים
שונים שעל החברה לעמוד בהם ,בהתאם להוראות חוק העידוד והתקנות
שהותקנו מכוחו ,וביניהם התנאים הבאים:
החברה התחייבה להודיע למדען הראשי על כל שינוי

16.7.3.1

של  25%או יותר בהחזקה במניות החברה ו/או
באמצעי השליטה בחברה ו/או בזכות להשתתף
ברווחי החברה.
ביום  15בפברואר  2006הודיעה החברה למדען
הראשי על ההנפקה הראשונה לציבור.
העברת אחוז כלשהו מאמצעי השליטה בחברה

16.7.3.2

לתושב חוץ או לחברה זרה טעונה אישור בכתב
ומראש של ועדת המחקר במינהל.
החברה התחייבה לשלם למדען הראשי תמלוגים

16.7.3.3

מהכנסות שונות בגין מערכות ויישומים שונים
שפותחו על ידה.
בהתאם להוראות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח
בתעשייה (שיעור תמלוגים וכללים לתשלומם),
תשנ"ו , 1996-על החברה לשלם למדען הראשי
תמלוגים

בשלב

המסחרי

של

הפרויקט,

בגין

המוצרים ,בשיעור שבין  3%ל 5% -מן המכירות עד
לפירעון מלוא חובה (כאשר סכום המענקים צמוד
לשער דולר ארה"ב ונושא ריבית שנתית בגובה ריבית
הליבור).
משנת  2003ועד ליום  31בדצמבר  2017שילמה
החברה למדען הראשי תמלוגים בסך כולל של
 10,278אלפי ש"ח .יתרת סכום התמלוגים אותו
חייבת החברה בגין מכירות שבוצעו נכון ליום 31
בדצמבר  ,2017הינה כ 580 -אלפי ש"ח.
החברה התחייבה שלא להעביר לאחר את הידע,
הזכויות עליו ואת זכויות הייצור שיופקו מהמחקר
והפיתוח על פי התכניות שאושרו ,ללא קבלת אישור
ועדת המחקר.
בכתבי האישור נקבע כי אם תורשע החברה בעבירה

16.7.3.4

על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל בפסק דין
סופי וחלוט ,יהיה המינהל רשאי לבטל את ההטבות
שניתנו לה מכח חוק העידוד ולדרוש את החזר
המענקים בצירוף ריבית והפרשי הצמדה.
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לפרטים נוספים אודות חוק העידוד ,ראה סעיף 25.9
לדוח.
לא היו לחברה מענקים מהמדען הראשי שאושרו ו/או

16.7.3.5

שהתקבלו בשנים .2015-2017
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17

נכסים לא מוחשיים (קניין רוחני)
17.1

לפרטים אודות רכישת זכויות שימוש בסמנים שפותחו במרכז לחקר הסרטן MD
 ,Andersonארה"ב ,ראה סעיף  16.4בדוח זה.

17.2

ההוצאות בגין הגשת הבקשות לרישום פטנטים ורישום פטנטים במהלך שנת  2017ועד
למועד דוח זה ,מסתכמות בסך של כ 108 -אלפי ש"ח.

17.3

הגשת הבקשות לרישום הפטנטים כאמור לוותה בייעוץ מקצועי של מומחים ונעשה במטרה
להעניק לחברה הגנה קניינית נאותה ומרבית בפטנטים האמורים .להערכת החברה,
חשיבות רישום הפט נטים כאמור הינה הענקת הגנה קניינית למוצרי החברה במדינות בהן
נרשמו .הפטנטים המפורטים בטבלה להלן צפויים לפקוע בשנים .2023-2024

17.4

בכתב ההתחייבות לסודיות ואי תחרות אשר נחתם על ידי עובדי החברה ,בד בבד עם
חתימתם על הסכם העסקה ,נכלל סעיף לפיו הסכים והתחייב כל עובד כי כל שיפור ,פיתוח
והמצאה פרי מעשיו תוך כדי ועקב ביצוע עבודות בחברה יהיו שייכים לחברה בלעדית וללא
תמורה .בנוסף ,כל אחד מהעובדים ,אשר היו שותפים בפיתוחו של כל פטנט שבקשה
לרישומו הוגשה על ידי החברה ,חתם על כתב המחאה לפיו העביר את כל זכויותיו בפטנט
לחברה.

17.5
שם הפטנט

A DATA

להלן פרטים בנוגע לפטנטים הרשומים על שם החברה:
תיאור הפטנט

הזכויות בפטנט

מועד קדימות

שיטה להצגת תמונות

ביו-ויו בע"מ

06.12.00

מועד הגשת

מדינות בהן

בקשה

אושר

ארה"ב –

ארה"ב –

06.12.00

23.05.06

ACQUISITION

של תאים בתנאים

AND

שונים ,כגון תאורה

מס' פטנט-

שונה או צביעה שונה,

7,050,787

DISPLAY
SYSTEM AND
METHOD

בו-זמנית ,ובפרט
האפשרות לחזור אל
אותם תאים בדיוק
גבוה ,לאחר החלפת
שיטת הצביעה ו/או
שיטת התאורה.

IMAGE

שיטה לביצוע מיקוד

ביו-ויו בע"מ

06.08.01

06.08.02

ארה"ב –

FOCUSING IN

אוטומטי (auto-

28.11.06

FLUORESCE

 )focusמהיר ומדויק

מס' פטנט-

NT IMAGING

על דגימות תאים

7,141,773

שסומנו בשיטת ה-
10FISH

10

תהליך המיקוד על דגימות  FISHדורש זמן רב ואיכות התמונות מושפעת בצורה ישירה מדיוק תהליך המיקוד ,לכן
שיטת מיקוד יעילה עשויה להוות פרמטר משמעותי במערכת סריקה לבדיקת דגימות בשיטת ה.FISH -
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הון אנושי

18

18.1

מבנה ארגוני

מנכ"ל

מנהלת משרד

מנהל פעילות
צפון אמריקה

מכירות

שירות
ותמיכה

18.2

סמנכ"ל שיווק
ומכירות

סמנכ"ל
כספים

שירות
ותמיכה

הנהלת
חשבונות

סמנכ"ל
תפעול

בקרת איכות

משנה
למנכ"ל
(פיתוח)

יצור ורכש

ביולוגיה

נכון למועד דוח זה ,מועסקים בקבוצה  31עובדים במשרה מלאה ,כמפורט להלן:
מספר עובדים

תחום פעילות
מנכ"ל

1

מנהלה

3

פיתוח

10

רכש וייצור

2

שירות ותמיכה

5

שיווק ומכירות

1

החברה הבת (מכירות ,שירות ותמיכה)

9

סה"כ

31

31

הנדסה

תוכנה

18.3

עובדי מחקר ופיתוח
עובדי הקבוצה בתחום המחקר והפיתוח כוללים את העובדים העוסקים בפיתוח ,הנדסת
תוכנה ואבטחת איכות .נכון למועד דוח זה ,החברה מעסיקה  10עובדי מחקר ופיתוח .כל
עובדי המחקר והפיתוח הינם בעלי השכלה אקדמית.
עיקר פעילות המחקר והפיתוח בקבוצה מתבצעת באמצעות צוות פיתוח המורכב מעובדי
החברה ,בעלי הכשרה בתחום המדע ,מחשבים וההנדסה .כן ,מסתייעת הקבוצה ביועצים
חיצוניים וקבלני משנה בעלי התמחויות פרטניות.

18.4

תכניות תגמול לעובדים
להלן פירוט תכניות להקצאת אופציות לעובדים אשר הינן בתוקף במועד הדוח:
18.4.1

ביום  18במאי  ,2009החליט דירקטוריון החברה לאמץ תכנית כללית לפיה
יוקצו ,מעת לעת ,וללא תמורה ,עד  800,000כתבי אופציה לרכישה של
מניות רגילות של החברה לעובדים ו/או נותני שירותים ו/או דירקטורים ו/או
נושאי משרה של החברה ו/או חברות קשורות ו/או גורמים אחרים (להלן:
"תכנית אופציות  .)"2009מחיר המימוש של האופציות יהיה שווה לממוצע
של מחיר מניית החברה בבורסה ב 21 -ימי המסחר הקודמים למחיר
ההקצאה .עד למועד פרסום הדוח ,הקצתה החברה  895,000אופציות,
מתוכן  553,330אופציות מומשו 114,170 ,פקעו ו 227,500 -תקפות.

18.4.2

ביום  20בנובמבר  ,2014החליט דירקטוריון החברה לאמץ תכנית כללית
לפיה יוקצו ,מעת לעת ,וללא תמורה ,עד  600,000כתבי אופציה לרכישה
של מניות רגילות של החברה לעובדים ו/או נותני שירותים ו/או דירקטורים
ו/או נוש אי משרה של החברה ו/או חברות קשורות ו/או גורמים אחרים
(להלן" :תכנית אופציות  .)"2014מחיר המימוש של האופציות יהיה שווה
לממוצע של מחיר מניית החברה בבורסה ב 30 -ימי המסחר הקודמים
למחיר ההקצאה .עד למועד פרסום הדוח ,הקצתה החברה 400,000
אופציות ,מתוכן  15,000אופציות מומשו 15,000 ,אופציות פקעו ו-
 370,000תקפות.

18.4.3

להלן נתונים אודות אופציות שהוענקו לעובדי החברה והחברה הבת
במסגרת תוכניות האופציות אשר בתוקף:
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תכנית 2014

תכנית 2004
תכנית 2009
מחיר מימוש  2.89ש"ח

מחיר מימוש  2.91ש"ח

מחיר מימוש  3.59ש"ח

סה"כ

הוענקו בפועל

257,500

200,000

200,000

400,000

מומשו

30,000

15,000

-

15,000

פקעו

-

15,000

-

15,000

תקפות

227,500

170,000

200,000

370,000

מועדי זכאות ()Vesting

עד 2016

עד 2018

עד 2019

מועדי פקיעת האופציות

מאי 2018

מרס 2025

מרס 2027

 272אלפי ש"ח

 323אלפי ש"ח

 279אלפי ש"ח

שווי ההטבה במועד
ההענקה
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18.4.4

האופציות הוקצו לעובדים במסלול רווח הון.

18.4.5

האופציות אשר הוקצו לעובדי החברה הופקדו בידי נאמן בכפוף לתקופת
החסימה הקבועה בהוראות פקודת מס הכנסה ("תקופת החסימה").
תקופת החסימה של האופציות שהוקצו על פי תכנית אופציות  2009הינה
 24חודשים ממועד ההקצאה .הנאמן יפעל בקשר עם האופציות בהתאם
להוראותיו של הסכם הנאמנות שנחתם בינו לבין החברה.

18.4.6

בכפוף לתקופות החסימה כאמור לעיל ,כל עובד זכאי לקבל לידיו את
האופציות ו/או את המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות ("מניות
המימוש") בחלוף התקופה שנקבעה לשם כך על ידי החברה ("מועד
הזכאות ") ובלבד ,שבמועד הזכאות יהא עובד של החברה או של חברה בת
של החברה.

18.4.7

במועד הדוח ,מועדי הזכאות שנקבעו בקשר עם הזכאות לאופציות על פי
תכנית אופציות  - 2014עבור ההענקה שבוצעה בחודש מרס  2015הינם -
שליש מהאופציות בחלוף שנה מיום  19במרס  ;2015שליש מהאופציות
בחלוף שנתיים מהמועד האמור; ושליש מהאופציות בחלוף  3שנים מהמועד
האמור (מועד הזכאות האחרון יחול ביום  19במרס  ;)2018עבור ההענקה
שבוצעה בחודש מרס  2017הינם – שליש מהאופציות בחלוף שנה מיום 19
במרס  2017והיתרה בדרך של  1/12בכל שלושה חודשים החל מיוני 2018
(מועד הזכאות האחרון יחול ביום  14במרס .)2019

18.4.8

במועד הדוח ,חלפו כל מועדי הזכאות שנקבעו על ידי החברה בקשר עם
הזכאות לאופציות על פי תכנית אופציות  .2009מועדי הזכאות שנקבעו
בקשר עם הזכאות לאופציות על פי תכנית אופציות  2014עבור ההענקה
שבוצעה בחודש מרס  2015הינם  -שליש מהאופציות בחלוף שנה מיום 19
במרס  ;2015שליש מהאופציות בחלוף שנתיים מהמועד האמור; ושליש
מהאופציות בחלוף  3שנים מהמועד האמור (מועד הזכאות האחרון יחול
ביום  19במרס .)2018

18.4.9

האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד למוקדם מבין תום  10שנים לגבי
תכנית אופציות  ,2014ו 5-שנים לגבי תוכנית ( 2009כל עוד לא נקבע
אחרת בהסכם האופציות) ,ממועד הענקתן או תום כל תקופה כאמור
בסעיף  18.4.11לדוח ("תקופת המימוש") .אופציות שלא ימומשו עד לתום
תקופת המימוש ,יפקעו והדירקטוריון יהא רשאי להקצותן לניצעים אחרים,
בהתאם לשיקול דעתו.

18.4.10

בכפוף לתקופת החסימה ולמועדי הזכאות ,המניות שינבעו ממימוש אופציות
שהוקצו לניצע כלשהו יוקצו על שם הניצע עם קבלת הודעת מימוש מתאימה
מטעמו ,בצירוף כל המסמכים והתשלומים הנדרשים לשם כך על פי כל דין
או הסכם שבין הניצע לחברה ,ותשלום מחיר המימוש בכלל זה.

18.4.11

עם סיום התקשרותו של ניצע שהינו עובד החברה או חברה בת ("מועד
סיום התקשרות") ,תפקענה האופציות אשר הוקצו לניצע .עם זאת ,הניצע
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יהא רשאי לממש אופציות שהוענקו לו ושעודן בתוקף ,ובלבד שחלף מועד
הזכאות שנקבע בק שר עמן ,גם לאחר מועד סיום ההתקשרות ,במקרים
כדלקמן:
במקרה של סיום התקשרות שלא עקב "סיבה" 11ניתן

18.4.11.1

יהיה לממש אופציות בתוך  45יום ממועד סיום
ההתקשרות.
במקרה של סיום התקשרות עקב פטירה (חו"ח) או

18.4.11.2

נכות של הניצע ,ניתן יהיה לממש את האופציות
כאמור בתוך  90יום ממועד סיום ההתקשרות כאמור.
במקרה שהגוף הממונה על תכנית האופציות

18.4.11.3

(הדירקטוריון) החליט על שינוי התקופה למימוש
האופציות לאחר מועד סיום ההתקשרות.
הניצע יהא זכאי לקבלת דיבידנד בגין מניות המימוש

18.4.11.4

אשר יוקצו לניצע עקב מימוש האופציות ואשר יוחזקו
על ידי הניצע ו/או הנאמן.
האופציות תהיינה כפופות להתאמות כמפורט להלן:

18.4.11.5

במקרה של מיזוג ,רכישה ,ארגון מחדש של החברה
שלאחריו החברה אינה החברה השורדת ,או במכירה
של רוב או מלוא נכסי החברה (בסעיף זה -
"עסקה") ,יוחלפו האופציות התקפות שהוקצו על פי
תכניות האופציות וטרם מומשו בכמות מתאימה של
ניירות ערך של החברה השורדת ,בהתאם לניירות
הערך שיקבלו בעלי המניות של החברה במסגרת
עסקה כאמור ,ומחיר המימוש יעודכן בהתאמה.
במקרה בו החברה השורדת תסרב לאמץ את תכנית
האופציות יאפשר דירקטוריון החברה לניצע ,בכפוף
לכל דין ,להמיר את האופציות שהוקצו לו ,כולן או
חלקן ,לרבות אופציות שאין הניצע זכאי להמיר
באותה עת .במקרה כזה יודיע הדירקטוריון לניצע כי
עומדת לרשותו אפשרות להמרת האופציות כאמור
במשך תקופה בת  15ימים מיום מתן ההודעה .עם
סיום תקופה זו יפקעו כתבי האופציה.

11

"סיבה" פירושה כל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
הרשעה בעבירה שיש עמה שחיתות מוסרית או המשפיעה על החברה;
(א)
סירוב של הניצע למלא אחר הוראות סבירות של מנכ"ל החברה ,מועצת המנהלים או הממונה הישיר של
( ב)
הניצע ,בקשר עם עסקי החברה או חברה בת שלה ,ואשר ניתן היה לבצען באופן חוקי;
מעילה בכספי החברה או חברה בת שלה;
( ג)
הפרה של חובות הנאמנות או של חובות הזהירות של הניצע כלפי החברה ,לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות
(ד)
האמור לעיל) חשיפת מידע סודי של החברה;
כל מעשה (למעט מעשה בתום לב) אשר לדעתו הסבירה של הדירקטוריון גורם נזק מהותי לחברה.
(ה)
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במקרה של פירוק מרצון של החברה ,תודיע החברה

18.4.11.6

לניצעים על הפירוק ולניצעים תינתן תקופה של 15
ימים לממש את האופציות שטרם מומשו ,שלאחריה
יפקעו האופציות שטרם מומשו.
בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה ופיצול או איחוד

18.4.11.7

של מניות החברה ,יותאם מספר מניות ההמרה על
ידי הגדלת או הקטנת מספר המניות מסוג זה
שהניצע יהיה זכאי להן עם המרת האופציות במספר
המניות שהניצע היה זכאי להן אילו המיר את כל
האופציות שהוקצו לו על פי תכנית האופציות והסכם
האופציה עמו ערב התאריך הקובע ,כאמור .במקרה
של הנפקת זכויות לא תיעשה כל התאמה לכמות
כתבי האופציה ו/או לכמות מניות ההמרה שתנבענה
כתוצאה מהמרתם ו/או למחיר ההמרה.
18.4.12

כל חבויות במס בגין הקצאת האופציות ,מימושן ,מכירת מניות המימוש ,ו/או
כל אירוע או פעולה אחרת בקשר עם האופציות (בין אם על פי דיני המס
החלים על החברה או אלו החלים על הניצע) ,יחולו במלואן על הניצע עבורו
הוקצו האופציות.

18.4.13

הניצע ישפה את החברה וישא באחריות בגין כל תשלום מס כאמור ,לרבות
ריביות ,קנסות וכיו"ב ,לרבות אחריות בקשר עם הצורך להפחית מס כלשהו
מתשלומי החברה לניצע.

18.4.14

האופציות שהוענקו מכח תכניות האופציות וכל זכות הקשורה בהן אינן
ניתנות להעברה אלא בהתאם להוראות תכניות האופציות וזכויות הניצע על
פיהן ניתנו ת למימוש על ידי הניצע בלבד .כל עוד יוחזקו האופציות ו/או
המניות שינבעו ממימוש האופציות על ידי הנאמן ,לא תהיינה מניות ו/או
אופציות כאמור ניתנות להעברה אלא מכח צוואה או דיני הירושה.
דירקטוריון החברה יהא רשאי ,בכל עת ,לשנות את תנאי התוכנית ובלבד
שלא יפגעו זכו יות הניצעים לגבי אופציות שהוקנו להם קודם לכן.

18.4.15

תוכנית אופציות  2014כוללת בתוכה אפשרות להקצאת האופציות במנגון
 ,Cashlessמשמע הקצאה לפי שווי הההטבה במועד המימוש.

18.5

הסכמי העסקה
18.5.1

עובדי הקבוצה מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים.

18.5.2

תנאי ההעסקה כוללים ,בדרך כלל ,בין היתר ,ביטוח מנהלים ,קרן
השתלמות ,ביטוח אובדן כושר עבודה ,זכאות לחופשה ודמי הבראה.
הקבוצה מעמידה לרשות חלק מעובדיה רכב וטלפון נייד ,בתנאים הנקבעים
בין הצדדים וכן ,השתתפות בתכנית אופציות לעובדי הקבוצה (ראה
סעיף  18.4לדוח זה).

18.5.3

חלק מן העובדים זכאים לעמלה בגין מכירות ,בשיעורים שבין  0.3%ל-
 2.5%מהמכירות.
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18.5.4

בהסכמי ההעסקה התחייב כל עובד כי כל שיפור ,פיתוח והמצאה פרי
מעשיו ,תוך כדי ועקב ביצוע עבודות בחברה ,יהיו שייכים לחברה בלעדית
וללא תמורה.

18.5.5

הסכמי ההעסקה כאמור הינם לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד רשאי
להפסיק את ההסכם בהודעה מראש כקבוע בהסכם.

18.6

נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה
18.6.1

נושאי משרה ועובדי הנהלה מועסקים בקבוצה על פי חוזי העסקה אישיים,
על בסיס שכר חודשי גלובלי .תנאי ההעסקה כוללים ,בין היתר ,ביטוח
מנהלים ,קרן השתלמות ,ביטוח אובדן כושר עבודה ,זכאות לחופשה ודמי
הבראה ,רכב ,טלפון נייד ,והשתתפות בתכנית אופציות לעובדי הקבוצה
(ראה סעיף  18.4לדוח זה) .לגבי חלק מנושאי המשרה נקבע כי יהיו זכאים
לעמלה בגין מכירות בתנאים שנקבעו בהסכם .הסכמי ההעסקה האמורים
הינם לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד רשאי להפסיק את ההסכם
בהודעה מראש כקבוע בהסכם.

18.6.2

לפרטים אודות התגמולים שניתנו לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר
מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה שבשליטתה בשנת 2017
לרבות תנאי העסקתם ולרבות הסכום הכולל אשר שולם לחברי הדירקטוריון
של החברה בשנת  ,2017ראה תקנה  21בפרק "פרטים נוספים" בדוח זה
להלן.

18.6.3

לפרטים אודות תנאי ההעסקה של נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה
בחברה ראה תקנה  21לפרק "פרטים נוספים" בדוח זה.

18.6.4

ביום  28בדצמבר  2016אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות
התגמולים של החברה .התגמולים שניתנים לנושאי המשרה בחברה עונים
על דרישות המדיניות האמורה .לפרטים בדבר המדיניות התגמולים של
החברה ראה דיווח מיידי של החברה מיום  28בדצמבר  2016מס' אסמכתא
 .2016-01-144247המידע מובא על דרך ההפניה.
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אופציות לא סחירות המוחזקות על ידי נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה

18.6.5

נכון למועד פרסום הדוח ,שישה עובדי הנהלה בכירה בחברה מחזיקים באופציות לרכישת מניות החברה ,אשר
הוענקו להם במסגרת תכניות האופציות של החברה כמפורט להלן:
שם

תפקיד

מומשו

הוענקו

ניתנות למימוש
למועד פרסום הדוח

אלן שוויבל

מנכ"ל ודירקטור

345,000

192,000

71,667

יובל הררי

משנה למנכ"ל

444,857

306,357

50,000

דיויד קוטס

מנהל פעילות צפון

157,000

82,000

48,333

אמריקה

(מנכ"ל

החברה הבת)

אלעד כפיר

סמנכ"ל שיווק

131,000

47,500

45,833

מרינה וולפסון

סמנכ"ל כספים

92,500

15,000

45,833

עינבל שמולה

סמנכ"ל תפעול

60,000

-

33,333

הלל

18.6.6

התחייבויות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד-מעביד מכוסות בעיקרן באמצעות
תשלומים שוטפים לחברות הביטוח בגין קופות גמל ופוליסות ביטוח
מנהלים .הערכה אקטוארית של יתרת ההתחייבויות לעובדים שאינה מכוסה
כאמור מוצגת בדוחות הכספיים של הקבוצה כהתחייבות לזמן ארוך.
(לפרטים נוספים אודות הטיפול החשבונאי ראה ביאור  2לדוחות הכספיים
המצורפים לדוח זה).

18.6.7

תלות בעובדים  -נכון למועד הדוח ,לקבוצה אין תלות במי מעובדיה.
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19

חומרי גלם וספקים
 19.1חומרי גלם עיקריים
מערכות הסריקה מבוססות על מוצרי חומרה הנרכשים ממ ספר ספקים (לרבות רכישת
רשיונות לרכיבי התכנה ,ככל הנדרש) ,ותוכנה אשר פותחה על ידי החברה.
 19.2ספקים עיקריים
לקבוצה ספקים עיקריים ,אשר שיעור רכישות הקבוצה מהם עלה בשנת  2017על  10%מכלל
רכישות הקבוצה מספקיה באותה שנה:
שנת 2017

שנת 2016

שנת 2015

האחים אייזנברג בע"מ

39%

43%

33%

"( Marzhauser Wetzlarמרצהאוזר")

11%

15%

9%

19.2.1

להלן תיאור עיקרי ההתקשרות ,נכון למועד הדוח ,12עם האחים אייזנברג
בע"מ:
 המחירים נידונים עם הספק על בסיס שנתי;
 תנאי התשלום הינם תשלום ביום קבלת הסחורה;
 בהתקשרות החברה עם הספק לא נקבעה עד כה מסגרת אשראי.

19.2.2

להלן תיאור עיקרי ההתקשרות ,נכון למועד הדוח ,13עם חברת

Ludl

"( Electronic Productsלודל"):
 האחריות למוצרים הנרכשים מועברת בחצרי הספק (;)Ex works
 המחירים נידונים עם הספק על בסיס שנתי;
 תנאי התשלום הינם עד  30יום ממועד הוצאת החשבונית.
19.3

תלות בספקים
19.3.1

להערכת הנהלת הקבוצה ,לקבוצה תלות מסוימת בספקי הבמות ,שעליהן
מונחים משטחי התאים ,המיוצרות על ידי מרצהאוזר מגרמניה ועל ידי לודל
(במערכת  )Duet-3ובספק המיקרוסקופים ,האחים אייזנברג בע"מ .התלות
נובעת מכך שמערכות הסריקה מותאמות באופן ספציפי לרכיבים המסופקים
על ידי ספקים אלה.

19.3.2

להערכת החברה ,לא צפויה הפסקה פתאומית של אספקת הרכיבים הללו
מכל סיבה שהיא.

19.3.3

הערכתה האמורה של החברה הינה מידע צופה פני עתיד .ההערכה
האמורה מבוססת על קשרי החברה עם הספקים האמורים ועל היותם של
הספקים האמורים פעילים בתחום עיסוקם במשך שנים רבות .ההערכה

12

13

תנ אי ההתקשרות עם הספקים נקבעים ,מעת לעת ,במסמכי ההזמנה או מסמכי ההצעה שמעבירים הספקים
לחברה .לחברה אין הסכמים עם הספקים האמורים.
תנאי ההתקשרות עם הספקים נקבעים ,מעת לעת ,במסמכי ההזמנה או מסמכי ההצעה שמעבירים הספקים
לחברה .לחברה אין הסכמים עם הספקים האמורים.
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האמורה עשויה שלא להתממש ,וזאת ,בין היתר ,במקרה שתחול
התדרדרות במצבו הפיננסי של מי מהספקים.
19.3.4

יצוין ,כי במקרה של הפסקה פתאומית של אספקת הרכיבים ממרצהאוזר
ו/או מלודל ו/או מהאחים אייזנברג ,יידרש לחברה פרק זמן של כחודשיים
לשם השלמת התקשרות עם ספק חלופי (ככל שהתקשרות כאמור לא
תושלם לפני כן) והתאמת מערכת הסריקה למוצרי הספק החלופי .להערכת
הנהלת החברה ,לא צפויות לחברה עלויות מהותיות במקרה שיווצר צורך
להחלפת אחד הספקים המהותיים כאמור.

19.3.5

כל הרכיבים הנרכשים על ידי החברה מספקיה העיקריים ומהספקים בהם
לחברה יש תלות הינם מוצרי מדף של הספקים האמורים.

19.3.6

אחריות למוצרי ספקי הקבוצה  -ספקי הקבוצה מתחייבים להיות אחראים
למשך תקופה קצובה (לרוב  -לתקופה של שנה עד  3שנים) לרכיבים
שיתגלו כפגומים ,ואחריות זו מוגבלת לתיקונם או להחלפתם של הרכיבים
הפגומים בלבד ,ואינה כוללת אחריות בגין נזקים אחרים שיגרמו לקבוצה או
ללקוחותיה.

20

הון חוזר
20.1

מדיניות בקשר לפריטי הון חוזר (החזקת מלאי ,מדיניות החזרת סחורות ,מדיניות מתן
אחריות וכיו"ב)
מדיניות הקבוצה הינה למעט ככל הניתן בהחזקת מלאי מוצרים מוגמרים במחסניה,
ולייצר על פי הזמנה .ההצטיידות בחומרי גלם המשמשים לייצור מערכות הסריקה
נעשית על פי תחזיות המבוססות על מגעים של הקבוצה עם לקוחותיה הפוטנציאלים,
תוך עדכון הספקים העיקריים שמועדי האספקה של מוצריהם הינם ארוכים והעברת
חומרי הגלם למחסני הקבוצה רק לאחר קבלת הזמנה מלקוח ,או כאשר הקבוצה
מעריכה כי ישנה סבירות גבוהה כי הזמנה כזו עומדת להתקבל.
בנוסף ,שומרת החברה על רמת מלאי לתמיכה בלקוחותיה ( ,)installed baseעל מנת
לאפשר לחברה זמן תגובה מהיר במקרה של תקלה אצל לקוח.
בהתאם לתנאי ההתקשרות הסטנדרטים של הקבוצה ,מכירת מוצרי הקבוצה
ללקוחותיה הינה סופית וללא אפשרות החזרה .בשנת  2017ועד למועד הדוח לא היו
החזרות של מוצרי הקבוצה על ידי לקוחות.
לרוב ,ציוד החברה מסופק ללקוח בכפוף לאחריות לתקופה של שנה ("תקופת
האחריות") .האחריות מכסה את כל חלקי המוצר  -חומרה ותוכנה ,והחברה מתחייבת
לתקן ,ללא תמורה ,כל תקלה במהלך תקופת האחריות .עם תום תקופת האחריות
מציעה הקבוצה ללקוחותיה לרכוש חוזה שירות שנתי המעניק את אותו הכיסוי
שמעניקה האחריות .ככלל ,מחיר חוזה שירות כזה הינו בשיעור שנתי של כ10% -
ממחיר המחירון של מערכת הסריקה אשר נרכשה על ידי הלקוח.

20.2

מדיניות מתן אשראי ללקוחות
תנאי התשלום בגין מוצרי הקבוצה נקבעים במשא ומתן עם לקוחותיה .ככלל ,מדיניות
החברה הינה תנאי אשראי של תשלום מלא כ 30-ימים לאחר מועד הוצאת החשבונית

40

ו/או מועד התקנת מערכת הסריקה .הלקוחות אינם מעמידים בטחונות כנגד האשראי
הניתן להם.
שנת 2017

שנת 2016

שנת 2015

62

33

43

4,679

3,840

4,048

תקופת אשראי ממוצעת
היקף ממוצע של אשראי ללקוחות

20.3

אשראי מספקים
שנת 2017

שנת 2016

שנת 2015

70

57

29

1,323

1,175

1,285

תקופת אשראי ממוצעת
היקף ממוצע של אשראי מספקים

20.4

ימי מלאי

ימי מלאי ממוצעים
היקף ממוצע של המלאי

20.5

שנת 2017

שנת 2016

שנת 2015

111

105

116

3,403

3,490

4,138

גירעון בהון החוזר
אין לחברה גירעון בהון החוזר .בנוסף ,מדיניות החברה בקשר עם פערי אשראי ,ככל
שקיימים ,הינה מימונם על ידי יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה.

21

השקעות
בתקופת הדוח לא ביצעה החברה השקעות בחברות מוחזקות ,שותפיות ומיזמים שאינם החברה הבת
וכנ"ל לגבי פעילויות אחרות.

22

מימון

23

מיסוי

22.1

מימון פעילות הקבוצה בשנת  2017נעשה בעיקר באמצעות הכנסות הקבוצה ממכירות.

22.2

החברה לא קיבלה במהלך  2017הלוואות או אשראים ממוסדות בנקאיים או ממוסדות
חוץ בנקאיים.

לפרטים אודות מיסוי החברה וחברת הבת ,ראו באור  9בדוחות הכספיים המצורפים לדוח זה.
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24

איכות הסביבה
בידי החברה היתר רעלים בתוקף עד לחודש ספטמבר  .2019היתר הרעלים מתייחס לנהלי העבודה
במעבדת החברה .מוצרי החברה אינם כוללים חומרים הכפופים להוראות היתר הרעלים .החברה
מיישמת את הוראות היתר הרעלים במלואן.
להע רכת החברה לא צפויות לה עלויות והשקעות מהותיות לשם עמידה בהוראות הנוגעות לאיכות
הסביבה ,למעט שמירה על הנהלים המיושמים כיום בחברה.

25

מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה
פעילו ת הקבוצה בתחום המכשור הרפואי כפופה לעמידה בתקנים שונים ,מקומיים ובינלאומיים,
ובהנחיותיהן של רשויות שונות ,החלים בשווקים בהם פועלת הקבוצה ,כמפורט להלן:
"( CE Markסימן )"CE

25.1

מוצרי הקבוצה תואמים לסיווג .Annex III of the Council Directive 98/79/EEC-
נוכח האמור ,תהליך האישור האירופאי הנדרש ל שימוש ו/או שיווק מוצרי החברה תחת
סימן ה ,CE -נכון למועד הגשת דוח זה ,הינו תהליך הקרוי "."Self-Declaration
במסגרת התהליך האמור מצהירה החברה מהו הסיווג הנאות של המוצר ,מהו השימוש
המיועד למוצר ומהם הסטנדרטים המבטיחים את תאימות המוצר לדרישות סימן CE
בהתאם לסיווגו .להצהרה האמורה מצורף תיק טכני המתאר את המוצר ואת התהליכים
הנעשים לשם הבטחת פעולתו התקינה (תהליכי ייצור ,בדיקות ,תאימות לסטנדרטים
וכיו"ב) .לאחר השלמת ההליך האמור משווקת החברה את מוצריה לניתוח דגימות
תאים הצבועים במגוון רחב של סמנים ,ללא תלות ביישום הספציפי בכפוף לסימן .CE
25.2

)"FDA"( U.S. Food and Drug Administration
חברות זרות המייצרות מכשור רפואי והמתעתדות לייצאו לארה"ב ,מחויבות לעמוד
בדרישות הרגולטוריות של ה .FDA -דרישות ה FDA -כוללות ,בין היתר ,ייצור
המכשירים הרפואיים בהתאם לרגולציה של אבטחת האיכות ,קבלת דוחות מדעיים על
המכשירים הרפואיים ,מינוי סוכן אמריקאי ומתן אפשרות לנציגי ה FDA -לפקח על
הליכי היצור במפעל.
על פי הקריטריונים של ה FDA -המכשור הרפואי המשווק על ידי הקבוצה ,מוגדר כ-
 Class IIבתחום ה .In Vitro Diagnosis (IVD) -מכשור בדירוג הזה מוגדר כמכשור
המשמש במצבים שאינם " ."Life Sustainingבמהלך הליך האישור של מכשור מסוג
זה נדרש מבקש האישור להניח את דעת ה FDA -כי המכשירים הרפואיים בגינם
מתבקש האישור ,הינם בטוחים ואפקטיבים ,כי הם עומדים בתנאי ייצור נאותים ()GMP
ובתנאי סימון ( ) Labelingשל המוצר ,וכי הם שקולים למוצרים אחרים מתחומים שונים
המשווקים באופן חוקי ב ארה"ב .תהליך אישור כזה מחייב ביצוע בדיקות להוכחה
סטטיסטית של דיוק המערכת ,בדיקת יכולתה של המערכת להגיע לתוצאות זהות לגבי
אותו משטח תאים והשגת אחידות של התוצאות בין מערכות שונות .נכון למועד דוח זה,
קיבלה החברה ארבעה אישורים מה FDA -לשיווק מוצריה ליישומים בתחום סרטן
הדם ,בתחום סרטן שלפוחית השתן ,סרטן השד ולבדיקה גנטית של מי השפיר.

25.3

במדינות אחרות ,בהן הקבוצה מתעתדת להרחיב את שיווק מוצריה ,קיימת מערכת
מקבילה של תקנים ואישורים מקומיים .החברה פועלת להשגת האישורים במדינות בהן
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להערכתה התקנים והאישורים המקומיים צפויים להוות חסם כניסה משמעותי בשלב
החדרת מוצרי החברה לשווקים האמורים.
25.4

בחודש מרס  2014הודיעה החברה על קבלת אישור הרשויות הרגולטוריות בקוריאה,
ה ,KFDA-לשיווק מערכות הסריקה של החברה בקוריאה .לפרטים נוספים ראה דיווח
מיידי מיום  26במרס  ,2014אסמכתא .2014-01-024396 :המידע בדוח זה מובא על
דרך ההפניה בלבד.

25.5

בחודש מאי  2014הודיעה החברה על קבלת אישור ה FDA-ליישום ה ALK-שלה.
לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  14במאי  ,2014אסמכתא.2014-01-063126 :
המידע בדוח זה מובא על דרך ההפניה בלבד.

25.6

בחודש מאי  2014הודיעה החברה על קבלת אישור שיווק באוסטרליה .לפרטים נוספים
ראה דיווח מיידי מיום  26במאי  ,2014אסמכתא .2014-01-072741 :המידע בדוח זה
מובא על דרך ההפנייה בלבד.

25.7

בחודש בספטמבר  2015הודיעה החברה כי מערכת ה DUET-שפיתחה ,יחד עם
האפליקציה לבדיקה לסיוע בגילוי מוקדם של סרטן הריאה ,תואמת את סטנדרט
התקינה של ה .CE-לפרטים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  2בספטמבר ,2015
אסמכתא .2015-01-111879 :המידע בדוח זה מובא על דרך ההפניה בלבד.

25.8

בחודש נובמבר  2015הודיעה החברה על קבלת אישור שיווק בסין ( .)CFDAלפרטים
נוספים ראה דיווח מיידי מיום  30בנובמבר  ,2015אסמכתא.2015-01-168225 :
המידע בדוח זה מובא על דרך ההפנייה בלבד.

25.9

חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ,תשמ"ד" ( 1984-חוק העידוד")
חוק העידוד קובע שורה של דרישות ,שעל המבקש הטבות למימון מחקר ופיתוח לעמוד
בהן .מי שזכה להטבות על פי חוק העידוד ,ישלם לאוצר המדינה תמלוגים מכל הכנסה
הנובעת מהמוצר שפותח במסגרת התוכנית או הנובע ממנה ,לרבות שירותים נלווים
למוצר או הכרוכים בו .כמו כן ,מחייב חוק העידוד ,כי המוצר שיפותח כתוצאה מהמחקר
והפיתוח ייוצר אך ורק בישראל ,אלא אם כן אישרה ועדת המחקר של משרד התעשיה
והמסחר את העברת זכוי ות היצור של המוצר אל מחוץ לישראל .מכח חוק זה ,ניתנו
לקבוצה מענקים על ידי המדען הראשי .לפרטים בדבר תנאי המענקים והתחייבויות
החברה בקשר עם קבלתם ,ראה סעיף  16.7לעיל.
ביום  7באפריל  2005פורסם תיקון מס'  3לחוק העידוד (בסעיף זה " -התיקון לחוק").
התיקון לחוק מאפשר ,בין היתר ,הוצאה או מכירה של ידע שפיתוחו נתמך על ידי מענקי
משרד המדען הראשי לצדדים שלישיים מחוץ לישראל ,תמורת חלק מסוים (לפי נוסחה
מוגדרת) מתמורת עסקת הוצאת הידע או מכירתו (ובלבד שחלקו של המדען הראשי לא
יפ חת מסך המענקים שהוענקו לחברה בתוספת ריבית שנתית ,ובניכוי התמלוגים
ששולמו על ידי החברה עד לאותו מועד) ,או תמורת קבלת ידע מצדדים שלישיים או
שיתוף בפעילות מחקר ופיתוח .בהתאם להוראותיו ,התיקון לחוק נכנס לתוקף בחודש
יוני  2005וחל גם על תוכניות שאושרו לפני יום תחילתו של התיקון לחוק .ראה גם
ביאור  11לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים.
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25.10

החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט "( 1959 -חוק ההשקעות")
חוק ההשקעות קובע תנאים שונים ,שעל המבקש לקבל הטבות מכח החוק לעמוד בהן.
מי שזכה לקבל אישור לביצוע תכנית השקעות במסגרת חוק ההשקעות נדרש לעמוד
בתנאים שונים ,כמפורט בחוק ובכתב האישור.
בשנת  2002אישרה מנהלת מרכז ההשקעות את תכנית ההשקעות שהגישה החברה
על פי חוק ההשקעות ,לייצור מערכות לאבחון תאי דם סרטניים ,בהיקף השקעה של
 305,500ש"ח ( 65אלפי דולר ארה"ב) .14האישור שניתן לתכנית הינו אישור במסלול
חלופי ,המעניק לחברה הטבות מס כמפורט בחוק ובכתב האישור בגין ביצוע התכנית
(לפרטים בדבר הטבות המס בגין התכנית המאושרת ראה ביאור  9לדוחות הכספיים).
על פי כתב האישור ,הותנה מתן ההטבות מכח כתב האישור ,בין היתר ,בתנאים
כדלקמן:
 30% 25.10.1לפחות מההשקעות ברכוש קבוע ימומנו באמצעות השקעה בהון
מניות רגילות נפרע נוסף .הקצאת המניות ופרעון ההון יעשו במקביל
לביצוע השוטף של ההשקעות במסגרת התכנית המאושרת .אי עמידה
בתנאי כתב האישור עשויה לגרום בעתיד לביטול ההטבות שניתנו לחברה
מכח חוק ההשקעות על פי כתב האישור ,כולן או חלקן;
 25.10.2החברה תדווח למרכז ההשקעות על כל שינוי במצבה ,בתוצאותיה
העסקיות או בביצוע התכנית המאושרת ,אשר יש בו כדי להשפיע באופן
מהותי על ביצוע התכנית המאושרת ,וכן תגיש אחת לשנה דיווחים אודות
התקדמות ביצוע התכנית המאושרת ואודות ההקצאה והפרעון של הון
המניות הנדרש;
 25.10.3החברה תשמור על דיני הקניין הרוחני ,כפי שינהגו מעת לעת במדינת
ישראל .הרשעה בפסק דין חלוט וסופי בעילה של הפרת דיני הקניין הרוחני
תהווה עילה לביטול כל הטבה שהוענקה לחברה על ידי מרכז ההשקעות;
 25.10.4יחסי המסחר בין החברה לבין תאגידים בהם החברה או בעליה הינם בעלי
עניין יהיו על בסיס מחירי ותנאי שוק ,תוך ייחוס נאות של הוצאות;
 25.10.5החברה התחייבה להעסיק לפחות  20עובדים מקצועיים במשרה מלאה,
החל מתום השנה השנייה לביצוע התכנית המאושרת וכי מספר העובדים
המקצועיים לא יפחת במשך כל תקופת ההטבות .בפועל ,החברה לא
עמדה בתנאי האמור .אי עמידה בתנאי כתב האישור עשויה לגרום בעתיד
לביטול ההטבות שניתנו לחברה מכח חוק ההשקעות על פי כתב האישור,
כולן או חלקן.
 25.10.6על פי כתב האישור ,שינויים שונים בהרכב הבעלות בחברה בתקופת
ההטבות לפי התכנית ,לרבות הנפקה ציבורית בשיעור שמעל ל49% -
והנפקה פרטית בכל שיעור שהוא ,טעונה אישור מראש ובכתב של מרכז
ההשקעות.

14

חלק מסכום ההשקעה צמוד למדד המחירים לצרכן וחלקה צמוד לשער הדולר ,בהתאם לייעוד ההשקעה.
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25.11

הוראות משרד הבריאות
פעילות הקבוצה בישראל כפופה להיתר מאת משרד הבריאות בקשר עם ניסויים בבני
אדם ,הכפופים לאישור אביזרים ומכשירים רפואיים ולאישור "ועדת הלסינקי" ,כמפורט
להלן.

25.12

אישור אביזרים ומכשירים רפואיים ("אמ"ר")
אמ" ר מוגדר כמכשיר ,אביזר ,חומר כימי ,מוצר ביולוגי או טכנולוגי ,המשמש בטיפול
רפואי ,או הנדרש לצורך פעולתו של מכשיר או אביזר המשמש לטיפול ושאינו מיועד
בעיקרו לפעול על גוף האדם כאמצעי תרופתי .היחידה לאמ"ר במשרד הבריאות היא
הגוף האחראי למתן היתרי יבוא מסוגים שונים לאמ"ר ,מעקב אחר שיווק אמ"ר בישראל
ואישור ניסויים קליניים באמ"ר .החברה קיבלה את אישור היחידה לאמ"ר במשרד
הבריאות ,המאשר כי מערכת ה Duet -ועמדת הסולו הינם מוצרים המיוצרים בישראל
וכי ניתן למכור אותם בישראל באופן חופשי.

25.13

תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) ,תשמ"א"( 1980-תקנות בריאות
העם") ונוהל מס'  14של אגף הרוקחות במשרד הבריאות  -ניסויים בבני אדם
(בסעיף  25.13זה " -הנוהל")
תקנות בריאות העם והנוהל קובעים את ההסדרים לאישור ביצוע ניסוי רפואי וניסוי
בציוד רפו אי ,המוגדר כניסוי רפואי מיוחד בבני אדם .על פי הנוהל ,כל ניסוי רפואי כפוף
לתקנות ניסויים רפואיים בבני אדם ,הוראות הנוהל ,הוראות הנוהל ההרמוני הבין-לאומי
העדכני להליכים קליניים נאותים (מוצרי מחקר) ( ICH-GCP (E6) Harmonized
 )Tripartite Guideline for Good Clinical Practiceוהוראות התקן העדכני
למחקרים רפואיים בבני אדם באביזרים ומכשור רפואי (אמ"ר)EN540- Clinical :
 .Investigation of Medical Devices for Human Subjectsתקנות בריאות העם
קובעות כי ניסוי רפואי בבן אדם לא יאושר ,אלא לאחר ש"ועדת הלסינקי" (ראה להלן)
של בית החולים המתכוון לערוך את הניסוי אישרה את עריכתו והודיעה על כך בכתב
למנהל הרפואי של בית החולים ,ומנהל בית החולים שוכנע כי הניסוי אינו בניגוד
ל"הצהרת הלסינקי" ובניגוד לתקנות בריאות העם.
במקרים ספציפיים המפורטים בתקנות נדרשת גם חוות דעת מ"ועדת הלסינקי"
העליונה לניסויים רפואיים בבני-אדם ,על מנת לאשר את עריכת הניסוי.
"ועדת הלסינקי" לא תאשר עריכת ניסוי רפואי ,אלא אם כן שוכנעה ,להנחת דעתה ,כי
מתקיימים ,בין היתר ,התנאים הבאים :היתרונות הצפויים למשתתף בניסוי ולחברה
מצדיקים את הסיכון ואי הנוחות הכרוכים בניסוי למשתתף בו ,והמידע הרפואי והמדעי
הקיים מצדיק את עריכת הניסוי הרפואי המבוקש.
הקבוצה עורכת את הניסויים הקליניים שהיא מבצעת בהתאם לאישורי אמ"ר ולאישורי
ועדת הלסינקי כאמור.

25.14

רישיון עסק
נכון למועד דוח זה לחברה רישון עסק בתוקף עד לתאריך  31בדצמבר .2021
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25.15

תקינה
 25.15.1החברה פועל ת לעמידה בתקנים הרלוונטיים הקיימים במדינות בהן היא
משווקת מוצריה.
 25.15.2החברה עומדת בדרישות תקן  ISO 13485לתהליכי פיתוח ,ייצור ושיווק
של מוצרי החברה  ,שהינו תקן בינלאומי העוסק בארגונים המספקים מכשור
רפואי.15

תקן זה הינו בתוקף עד ליום  1בפברואר  2017ועמידה בתנאיו

מחייבת ביקורת של גוף מוסמך לאישור התקן פעם בשנה.
 25.15.3מוצרי החברה עומדים בתקני  RoHSו – ( REACHלמעט אלו שהתקינה
אינה תקפה אליהם).

26

הסכמים מהותיים ושיתופי פעולה
26.1

לפרטים בדבר הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה ,ד"ר אלן שוויבל ,והסכמים לפיהם
הוענקו לו אופציות לרכישת מניות החברה ,ראה תקנה  21לפרק ד' "פרטים נוספים
בדבר התאגיד" וסעיף  18לדוח זה.

26.2

לפרטים בדבר העקרונות הכלליים של הסכמי התקשרות הקבוצה עם לקוחותיה ,ראה
סעיף  10לדוח זה.

26.3

לפרטי ם בדבר תנאי ההתקשרות עם ספקים ,אשר לקבוצה יש תלות בהם ,ראה
סעיף  19.2לדוח זה.

26.4

לפרטים בדבר הסכם שיתוף הפעולה עם  MD Andersonורישיון השימוש שקיבלה
החברה בזכויות  MD Andersonבפטנטים ,ראה סעיפים  7.2ו 16.4 -לדוח זה.

26.5

ביום  30ביוני  2013חתמה החברה על הסכם הפצה עם חברת אבוט ,במסגרתו
הוענקו לאבוט זכויות שיווק בלעדיות של מערכות החברה מחוץ לארה"ב וזכויות שיווק
שאינן בלעדיות בארה"ב  .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  30ביוני ,2013
אסמכתא .2013-01-077163 :המידע במסגרת דוח זה מובא על דרך ההפניה ,ראה
גם סעיף .11.3

26.6

בחודש אוגוסט  2014חתמה החברה על הסכם שיתוף פעולה לצרכי פיתוח עם אבוט.
על -פי תנאי ההסכם חברת אבוט מתעתדת לפתח סמנים בטכנולוגיית  FISHלצרכי
מחקר ) (Research Use Only ,RUOולשימוש בבדיקות מסוג in-vitro diagnostics
( )IVDבכל העולם ,וחברת ביו -ויו תפתח תוכנה ויישומי תוכנה לשם הדמייה ממוחשבת
של הסמנים על מגוון מערכות הסריקה שלה .כל צד יישא בעלויות שלו עבור פיתוח
הסמן (אבוט) ופיתוח התוכנה (ביו -ויו) ,מלבד באם סוכם אחרת .המוצרים פרי הפיתוח
המשותף לעיל ישווקו ויופצו על-ידי חברת אבוט ,בהתאם להסכם ההפצה האמור לעיל.
לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  19באוגוסט  ,2014אסמכתא2014-01- :
 .136803המידע במגרת דוח זה מובא על דרך ההפניה.

26.7

ביום  6באוגוסט  2017חתמה החברה עם חברת ביטכנולוגיה סינית ,על הסכם שיתוף
פעולה ,החברה הסינית פתחה בדיקה לבידוד וזיהי תאי סרטן מדיגמת דם של חולה

15

לפרטים נוספים אודות התקן האמור ,ראה גם באתר.www.iso.org :
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( ,) CTCבמסגרת שיתוף הפעולה תתאים החברה את מערכת הסריקה האוטמטית
שלה ( ,)DUETאשר ביחד עם הטכנולוגיה של החברה הסינית תוכל לזהות ,לאפיין
ולכמת ,את התאים הסרטנים מתוך דמו של החולה ללא התערבות טכנאי .החברה
הסינית תשווק את המערכות שיפותחו על ידי החברה ביחד עם מוצריה בסין.
27

הליכים משפטיים
אין הליכים משפטיים מהותיים.

28

יעדים ואסטרטגיה עסקית
28.1

אסטרטגיית הקבוצה מבוססת על שני שלבים עיקריים:


שלב החדירה ויצירת המוניטין  ,על ידי שיווק מערכות הסריקה לאוטומציה של
בדיקות קיימות;



שיווק ומכירת מערכות שייועדו לביצוע בדיקות חדשות ,המבוססות ,בין היתר ,על
הקיטים של החברה ועל פיתוחים עתידיים ,הניתנות לביצוע באמצעות מערכות
הסריקה.

28.2

בשלב הראשון העמידה הקבוצה לעצמה כיעד את החדרת מערכות הסריקה למספר רב
של לקוחות תוך שימת דגש על לקוחות אסטרטגיים לביסוס המוניטין שלה .הלקוחות
שזוהו על ידי הקבוצה כלקוחות אסטרטגיים היו מכוני מחקר בעלי שם ורשתות מעבדה
גדולות.

28.3

ההחלטה להתמקד בלקוחות אלה נובעת מההנחה שמכוני המחקר יבססו את המוניטין
המדעי של מוצרי החברה ויספקו לה את הבסיס הנחוץ להצגת הבדיקות שהיא מפתחת
בשלב מאוחר יותר ,בעוד שרשתות המעבדה יעניקו לקבוצה את המוניטין בתחום
האמינות ,השירות והגברת היעילות.

28.4

בעקבות חתימת הסכם ההפצה עם חברת אבוט (ראה סעיף  26.5לעיל) ,אשר לה
נציגויות ברחבי העולם וכיסוי עולמי רחב ביותר של מערך ההפצה ,אין לקבוצה מגבלות
שיווקיות מבחינה גיאוגרפית ,מלבד מדינות ערב.

התוויה

מצב נוכחי

2018

2019

2020

פיתוח יישומי

המשך פיתוח

המשך פיתוח ושיווק של

המשך פיתוח

המשך פיתוח

הדמיה חדשים

ושיווק

בדיקות חדשות שתגענה

ושיווק של בדיקות

ושיווק של בדיקות

לשוק

חדשות שתגענה

חדשות שתגענה

לשוק

לשוק

פיתוח מכשיר

המשך פיתוח מכשיר

שיווק מכשיר

המשך שיווק

סריקה יעודי

סריקה יעודי לתחום ה-

סריקה יעודי

מכשיר סריקה

לתחום הCTC-

CTC

לתחום הCTC-

יעודי לתחום ה-

בתחום הFISH-
והCTC-
פיתוח הנדסי

CTC

ההערכה האמורה בדבר התקדמות הפיתוח ובדבר שיווק של מערכת הסריקה
החדשה ושל בדיקות חדשות שתגענה לשוק ואינן מפותחות על-ידי החברה מהווים
מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך .הערכות אלו של החברה
מבוססות על צפי ההתקדמות של החברה לגבי הפיתוח של מערכת הסריקה
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היעודית ופיתוחן של הבדיקות החדשות כאמור ,הערכות אשר ייתכן ולא יתממשו
ו/או לא יתממשו במועדן.

29

אירועים נוספים החורגים מעסקי התאגיד הרגילים במועד הדוח ולאחריו
29.1

ביום  12בפברואר  2017החלו ניירות הערך של החברה להיסחר במדד תל אביב-

ביומד בבורסה.
29.2

ביום  31באוגוסט  2017הודיעה החברה כי נמסר לה ממספר בעלי מניות כי התקשרו

בהסכם מותנה עם חברת "( Beilu Pharmaceuticals Co. Ltdהרוכשת") הסינית לפיו
בהתקיים מספר תנאים תציע הרוכשת ,באמצעות הצעת רכש מיוחדת ,לכלל בעלי המניות
בחרה ,הצעה לרכישת לא פחות מ 33.33%-מהונה המונפק והנפרע של החברה ,במחיר של
 5.65ש"ח למניה .בין היתר נקבע כי ההצעה תהיה מותנית בכך שהרוכשת תקבל אישורים
לביצוע ההצעה מהרשויות הסיניות (לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  31באוגוסט
 ,2017אסמכתא.)2017-01-089010 :
ביום  24בדצמבר  2017הודיעה הרוכשת כי לא התקבלו האישורים הדרושים לביצוע הצעת
הרכש מהרשויות הסיניות ,ובשל כך הצעת הרכש לא תתקיים (לפרטים נוספים ראה דיווח
מיידי מיום  24בדצמבר  ,2017אסמכתא.)2017-01-115405 :
30

מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים

המגזרים הגיאוגרפיים של הקבוצה הינם מדינות הנמצאות בצפון אמריקה ומדינות הנמצאות מחוץ לצפון
אמריקה.
31

דיון בגורמי סיכון
ההשקעה בניירות ערך של החברה כרוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברה העוסקת בתחום
המכשור הרפואי בשוק מתפתח ,ולפיכך ,כרוכה השקעה כאמור בסיכון לאובדן כספי ההשקעה תוך פרק
זמן קצר יחסית וזאת ,בין היתר ,לאור גורמי הסיכון המפורטים להלן ,אשר עשויה להיות להם השפעה
מהותית על פעילות הקבוצה ותוצאותיה העסקיות.
 31.1סיכוני שוק
לפרטים בדבר סיכוני השוק של הקבוצה ראה ביאור 4א1א לדוחות הכספיים לשנת .2017
 31.2סיכוני אשראי
לפרטים בדבר סיכוני האשראי של הקבוצה ראה ביאור 4א1ב לדוחות הכספיים.
 31.3סיכונים ענפיים
 31.3.1שוק בהתהוות
שוק האוטומציה של בדיקות המעבדה הינו שוק בהתהוות ,אשר אין וודאות
לגבי כיווני התפתחות ולגבי קצב צמיחתו .קצב צמיחתו של השוק עשוי
להיות איטי מזה שצופה החברה .כמו כן ,כיווני ההתפתחות של השוק
עשויים להיות שונים מהכיוונים שצופה החברה ואשר אליהם היא מכוונת
את מוצריה.
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 31.3.2שינויים ברגולציה ותקינה בינלאומית
שיווק מוצרי הקבוצה ללקוחות ברחבי העולם כפוף לתקנים מקומיים
ובינלאומיים בתחום עיסוקה של הקבוצה .שינויים בדרישות התקנים השונים
עשויים להטיל מגבלות על פעילות הקבוצה ,בין מגבלות שימנעו או יעכבו
מתן אישורים לשיווק מוצרי הקבוצה ובין מגבלות על אופן השיווק ,והדבר
עשוי לפגוע בתוצאותיה העסקיות של הקבוצה.
 31.4סיכונים המיוחדים לקבוצה
31.4.1

אי השלמת פיתוחם של הבדיקות והיישומים החדשים המפותחים על ידי
הקבוצה
הקבוצה עוסקת בפיתוח של בדיקות חדשות ויישומים חדשים למערכת
הסריקה  ,כמו גם בפיתוח הנדסי של מערכת סריקה יעודית לתחום ה-
 .CTCאין ודאות שפעילות הפיתוח המבוצעת על ידי הקבוצה תסתיים
בהצלחה.

31.4.2

רמת הביקוש למוצרי הקבוצה
הקבוצה ביססה את מעמדה בתחום הבדיקות האוטומטיות ,וכן פועלת
בשיתוף פעולה עם אבוט לשיווק מוצריה ,לפיכך ,החברה צופה כי תמשיך
למכור את מערכות הסריקה האוטמטית וכן באמצעות פיתוח מערכות
חדשות בעלות אפליקציות נוספות תוכל להגדיל את היקף מוצריה והיקף
המכירות.

31.4.3

העדר מקורת מימון נוספים להשלמת יעדי המחקר והפיתוח של הקבוצה
מקורות המימון העומדים לרשות הקבוצה ,יחד עם המזומנים הנובעים
מפעילותה השוטפת  ,עלולים שלא להספיק לצורך מימון השלמת יעדי
המחקר והפיתוח של הקבוצה .כמו כן ,צרכי המימון של הקבוצה עשויים
להשתנות באופן מהותי כתוצאה מגורמים שונים ,ובין היתר מהצורך
בהשלמת הליכי האישור והרישוי הנדרשים וכן ,במקרה שהפיתוח ידרוש
משאבים רבים מכפי שתוכנן ,או שיתקל בבעיות טכנולוגיות לא צפויות.
אין אפשרות להבטיח כי הקבוצה תצליח לגייס מקורות מימון נוספים ,אם
וכאשר אלה יידרשו .העדר אמצעי מימון מתאימים עלול לגרום לאי השלמת
יעדי המחקר והפיתוח ו/או השיווק של הקבוצה .יחד עם זאת ,כתוצאה
מפעילות החברה והכנסותיה ,לחברה מקורות מימון הנובעים מפעילות
שוטפת אשר בשלב זה תומכים ביכולת החברה לפתח את מוצריה.

31.4.4

חוסר ודאות בנוגע לקבלת פטנטים
אין ודאות כי הבקשות לרישום פטנט שהגישה הקבוצה ,כולן או חלקן,
יאושרו וכי ירשמו כל הפטנטים שנתבקש רישומם .במקרה שבקשה זו או
אחרת לרישום פטנט שהגישה הקבוצה לא תאושר ,לא יזכו מוצרי הקבוצה
להגנה קניינית נאותה ,ודבר זה עשוי לאפשר לגורמים אחרים בשוק לייצר
מוצרים המבוססים על טכנולוגיה וידע דומים לאלה עליהם מבוססים
המוצרים המיוצרים על ידי הקבוצה.
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31.4.5

הפרת זכויות של צד שלישי
הקבוצה עלולה להיתבע בגין הפרת בעלות בקניין רוחני של צד שלישי.
הדבר עלול לפגוע ביכולתה של הקבוצה למכור ולפתח את מוצריה ולגרום
לקבוצה להוציא הוצאות משמעותיות לצורך הגנה כנגד תביעות אלה.

31.4.6

הגנה על קניין רוחני
צד שליש י עלול לתקוף את האמצעים בהם נוקטת הקבוצה להגנה על קניינה
הרוחני .אם הקבוצה לא תצליח להגן על קניינה הרוחני הדבר עלול לפגוע
ביכולתה להתחרות בשוק באופן אפקטיבי ולהשפיע לרעה על עסקיה.

31.4.7

התפתחויות טכנולוגיות של מוצרים חליפיים
פיתוח בדיקות בטכנולוגיות חליפיות לאלו המיושמות במוצרי החברה לצורך
אבחון גנטי או שיפור בטכנולוגיות החליפיות הקיימות כיום בשוק (כגון שיטת
 , FACSשאינה מיושמת במוצרי החברה) ,עלול להקטין את שוק הבדיקות
הנעשות בהדמיה של משטחי תאים ועקב כך להקטין את הביקוש למערכות
הסריקה של החברה ולפגוע בפעילותה העסקית.

31.4.8

פיתוח בדיקות מתחרות
הקבוצה פיתחה  ,בין היתר ,בדיקות לאיתור מוקדם של סרטן .פיתוח בדיקות
חדשות לאיתור סרטן על ידי מתחרים של הקבוצה עלול להקטין את
הדרישה למוצרי החברה ולפגוע בפעילותה העסקית.

31.4.9

מוצרים של חברות מתחרות
הקבוצה מתחרה בחברות המפתחות מוצרים דומים ו/או תחליפיים למוצרי
הקבוצה .חלק ממתחריה של הקבוצה הינן חברות גדולות ומבוססות ובעלות
חוסן פיננסי ,דבר העשוי לסייע בידן לעבור בהצלחה את התקופה בה
הביקוש למוצרים בתחום העיסוק של הקבוצה עדיין אינו גבוה ויציב.
החברות האמורות פועלות גם בשווקים המשיקים לתחום עיסוקה של
הקבוצה (מכשור רפואי מסוגים שונים ,חומרים המיועדים לבדיקות מעבדה
וכיו"ב) ,דבר המעניק להן רמת נגישות גבוהה ללקוחות הפוטנציאלים של
הקבוצה .כמו כן ,בשנים האחרונות מעורר תחום בדיקות תאים חריגים
בהדמייה עניין לא מבוטל ,וחברות נוספות ,שאינן פעילות בשוק כיום,
עשויות להיכנס אליו ולהגביר את התחרות עימה מתמודדת הקבוצה כיום.
כל האמור לעיל עלול לגרום לפגיעה מהותית בפעילותה העסקית של
הקבוצה ואף להפסקתה.

 31.4.10מדיניות ההחזר (" )"reimbursementשל מבטחים רפואיים
פעילות הקבוצה מושפעת ממדיניות מבטחים רפואיים המחזירים הוצאות
של בדיקות שונות למבוטחיהם .שינוי במדיניות ההחזרים עלול להקטין את
כמות הבדיקות המבוצעת ,לשנות את מודל ההכנסות של לקוחות הקבוצה
ולפגוע בפעילות הקבוצה .בנוסף ,פיתוח הבדיקות החדשות שנעשה על ידי
החברה ידרוש גם הכרה בהן על ידי המבטחים .אי-הכרה שכזו תפגע
בכדאיות הכלכלית של ביצוע הבדיקה מבחינת לקוחות הקבוצה ועשוי
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לצמצם את השוק ללקוחות המוכנים לשלם עבור הבדיקה מכיסם .בשנים
האחרונות היו שינויים במדיניות ההחזרים בארה"ב .עיקר השינויים התבטאו
בצמצום ההחזר ,אך לעיתים בוטל הצמצום באופן מלא או חלקי לאחר
תקופה.
 31.4.11תלות בספקים
לקבוצה תלות במספר ספקים (ראה סעיף  19.3לדוח) ,באופן שלהפסקת
התקשרותן של חברות הקבוצה עם ספקים אלו עלולה להיות השפעה
מהותית לרעה על עסקיה של הקבוצה.
 31.4.12לקוח עיקרי
לקבוצה לקוח עיקרי (ראה סעיף  0לדוח) ,באופן שלהפסקת התקשרות
חברות הקבוצה עם לקוח זה עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על
עסקיה של הקבוצה.
 31.4.13הפסד מפעולות רגילות
בשנים  2014-2016הציגה הקבוצה רווח נקי וכולל בדוחותיה הכספיים ,אך
במחצית הראשונה של שנת  2017הציגה הפסד .במחצית השניה של שנת
 2017חזרה הקבוצה לרווח נקי.
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להלן ריכוז גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה על פעילות הקבוצה

31.5

ותוצאותיה העסקיות והערכת הנהלת הקבוצה לגבי מידת השפעתם של גורמי הסיכון
על פעילות הקבוצה בכללותה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות
הקבוצה בכללותה
השפעה

השפעה

השפעה

גדולה

בינונית

קטנה

סיכוני שוק
תנודות בשערי חליפין

X

סיכוני תזרים מזומנים בגין שעור הריבית

X

סיכוני אשראי

X

סיכונים ענפיים
שוק בהתהוות

X

שינויים ברגולציה ותקינה בינלאומית

X

סיכונים ייחודיים לקבוצה
אי השלמת פיתוחם של הבדיקות והיישומים החדשים

X

המפותחים על ידי הקבוצה
רמת הביקוש למוצרי הקבוצה

X

העדר מקורות מימון נוספים להשלמת יעדי המחקר

X

והפיתוח של הקבוצה
חוסר ודאות בנוגע לקבלת פטנטים

X

הפרת זכויות של צד שלישי

X

הגנה על קניין רוחני

X

התפתחויות טכנולוגיות של מוצרים חליפיים

X

פיתוח בדיקות מתחרות

X

מוצרים של חברות מתחרות

X

מדיניות

ההחזר

(")"reimbursement

של

מבטחים

X

רפואיים
תלות בספקים

X

לקוח עיקרי

X

הפסד מפעולות רגילות

X
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שימוש בתמורת ניירות הערך

לא חל שינוי ביעוד השימוש של כספים שגויסו בעבר על ידי החברה במסגרת הנפקת ניירות ערך.
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נתונים אודות החברה הבת
לחברה חברת בת אחת ,BioView (USA) Inc ,המוחזקת במלואה על ידי החברה .להלן פרטים אודות
החברה הבת של החברה:
הון המניות הרשום של החברה הבת מורכב מ 100 -מניות רגילות בנות  0.01דולר

33.1

ארה"ב ע"נ כ"א ו 10 -מניות בכורה בנות  0.01דולר ארה"ב ע"נ כ"א;
הונה המונפק והנפרע של החברה הבת מורכב מ 10 -מניות רגילות בנות  0.01דולר

33.2

ארה"ב ע"נ כ"א;
החברה הבת נוסדה ביום  20במרס  2002כחברה פרטית בבעלותה המלאה של

33.3

החברה .מאז הקמתה של החברה הבת ונכון למועד דוח זה ,מחזיקה החברה ב 100% -מהונה
המונפק והנפרע של החברה הבת ומזכויות ההצבעה בה;
החברה הבת הוקמה לשם שיווק מוצרי החברה בארה"ב וזהו עיסוקה ממועד היווסדה

33.4

ונכון למועד דוח זה .נכון למועד דוח זה בחברה הבת מועסקים  9עובדים במשרה מלאה;
33.5

הדירקטורים של החברה הבת הינם ד"ר אלן שוויבל ומר יובל הררי;

33.6

רווחיה של החברה הבת לפני הפרשה למס בשנים  2017ו 2016 -היו  164ו170 -

אלפי דולר ארה"ב ,בהתאמה .רווחיה של החברה הבת לאחר הפרשה למס בשנים  2017ו-
 2016היו  60ו 106 -אלפי דולר ארה"ב ,בהתאמה;
בתקופות האמורות לא קיבלה החברה מהחברה הבת כל תשלומי דיבידנד ,ריבית או

33.7

דמי ניהול ,והיא אינה זכאית לקבל מהחברה הבת תשלומים כאמור.
פירוט טבלאי בנוגע לחברה הבת :

33.8

 31בדצמבר2015 ,
שם החברה

 31בדצמבר2016 ,
Bioview (USA) Inc.

מדינת התאגדות
זכויות

התאגיד

 31בדצמבר2017 ,

דלאוור ,ארה"ב
בחברה

הבת

100%

100%

100%

(זכויות בהון וזכויות הצבעה)
פירוט

ניירות

ערך

הניתנים

-

-

-

למימוש למניות החברה הבת
סכומי הלוואות או ערבויות שניתנו

-

-

-

לחברה הבת
סכום נטו המיוחס לבעלים של

4,169

3,812

4,013

החברה האם ,של סך הנכסים,
בניכוי סך ההתחייבויות ,המציגים
בדוחות הכספיים המאוחדים מידע
חברה מוחזקת

כספי בגין חברת הבת
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ההתחייבויות ,המציגים בדוחות

33.9

הסכם הפצה עם החברה הבת
 33.9.1החברה הבת התקשרה עם החברה בהסכם הפצה מיום  17בפברואר ,2002
אשר חודש בשנת  ,2011ולפיו מונתה החברה הבת למפיצת מוצרי החברה
בשטחי ארה"ב (בסעיף  0זה " -הסכם ההפצה").
 33.9.2על פי הסכם ההפצה ,הפעילות השיווקית של החברה בארה"ב נעשית בתיאום עם
החברה הבת ,והחברה משפה את החברה הבת בגין כל הוצאותיה השיווקיות
שנעשו לשם קידום מוצרי החברה בארה"ב.
 33.9.3בהסכם ההפצה נקבע כי החברה הבת תרכוש את מוצרי החברה ישירות
מהחברה ,במחירי העברה ,בתנאי שוק ובהתאם לסעיף  482לפקודת מס ההכנסה
האמריקאית והתקנות שתוקנו לפיו ()Internal Revenue Code of 1986
(בסעיף  0זה " -הפקודה") .מחירי ההעברה נקבעו באופן שיניב לחברה הבת רווח
תפעולי ראשוני בשיעור של  .3%בהסכם נקבע כי בתום כל שנה קלנדארית יערך
מחקר על שיעורי מחירי ההעברה המקובלים בשוק באותה שנה ("השיעור
המקובל").
 33.9.4אם ימצא כי השיעור המקובל בשנה קלנדארית מסוימת היה נמוך משיעור הרווח
התפעולי שנקבע בין החברה לחברה הבת כאמור ,תשלם החברה הבת לחברה
את ההפרש בין הרווח התפעולי שנוצר לה בשנה האמורה לבין הרווח התפעולי
שאמור היה להיווצר לפי השיעור המקובל ,בארבעה תשלומים רבעוניים עוקבים.
אם ימצא כי השיעור המקובל בשנה קלנדארית מסוימת היה גבוה משיעור הרווח
התפעולי שנקבע בין החברה לחברה הבת כאמור ,תשלם החברה לחברה הבת
את ההפרש כאמור בארבעה תשלומים רבעוניים עוקבים .שיעור הרווח התפעולי
הראשוני לפיו יקבעו מחירי ההעברה בשנה העוקבת יקבע בהתאם לשיעור
המקובל שנמצא לגבי השנה שקדמה לה.
 33.9.5החברה ערכה מחקר שוק התומך בתמחור זה.
 33.9.6החברה הבת מצהירה בהסכם ההפצה כי זכויות הקניין של החברה במוצרים
נשארות בידי החברה ובכלל זה פטנטים ,זכויות יוצרים וסימני מסחר .עם זאת,
החברה הקנתה לחברה הבת זכות לא עבירה ובלתי ייחודית ,להשתמש בסימני
המסחר של החברה ובלבד ששימוש זה יעשה לשם שיווק וקידום מוצרי החברה.
 33.9.7הסכם ההפצה נחתם לתקופה בלתי קצובה וניתן להביאו לידי סיום על ידי מי
מהצדדים באמצעות מתן הודעה מוקדמת בכתב של  30יום.
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נתונים כספיים עיקריים
34.1

נתונים מאזניים מאוחדים של הקבוצה (באלפי ש"ח)
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
נכסים

נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מלאי
נכסים שאינם שוטפים:
פקדון מוגבל
חייבים אחרים זמן ארוך
נכס בלתי מוחשי
מסי הכנסה נדחים
רכוש קבוע
סך נכסים
התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים
תמלוגים למדען הראשי
הכנסות מראש
הפרשה לאחריות
התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
הכנסות מראש
התחייבות בגין תמלוגים למדען הראשי
התקשרויות והתחייבויות תלויות
סך התחייבויות
הון המיוחס לבעלים של החברה:
הון מניות רגילות
פרמיה על מניות
קרן הון בגין כתבי אופציה
קרנות הפסד כולל אחר
יתרת הפסד
סך הון
סך התחייבויות והון
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17,942

22,163

4,709
773
3,302
26,726

4,649
906
3,504
31,222

109
657
398
6,245
577
7,986
34,712

109
402
484
6,074
417
7,486
38,708

1,340
2,895
1,043
4,235
379
9,892

1,306
2,066
1,165
3,933
408
8,878

418
770
177
1,365

382
782
1,061
2,225

11,257

11,103

139
51,846
741
()752
()28,519
23,455
34,712

139
51,702
587
()343
()24,480
27,605
38,708

34.2

נתונים תוצאתיים מאוחדים של הקבוצה (באלפי ש"ח)

ביאור
הכנסות

16א'

עלות ההכנסות

16ב'

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
27,760
11,184

33,289
12,114

34,534
13,054

16,576

21,175

21,480

הוצאות מחקר ופיתוח

16ג'

6,884

5,684

5,564

הוצאות מכירה ושיווק

16ד'

5,225

6,122

6,989

הוצאות הנהלה וכלליות

16ה'

הוצאות אחרות (בעיקר הפרשי שער) ,נטו

16ו'

4,783
()1,097

4,583
50

4,853
229

()1,413

4,736

3,845

()117

76

22

()1,296

4,660

3,823

()44

223

()243

()1,252

4,437

4,066

רווח גולמי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות
הוצאות (הכנסות) מימון  -נטו

16ז'

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה

9

רווח נקי (הפסד) לשנה

ש"ח
רווח (הפסד) למניה:
רווח (הפסד) בסיסי למניה

17
()0.09
()0.09

רווח (הפסד) מדולל למניה
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0.32
0.32

0.30
0.29

פרק ב' – דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
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הסברי הדירקטוריון למצב ענייני הקבוצה ליום  31בדצמבר 2017
דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את סקירת הדירקטוריון לדוחות הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר  ,2017כשהיא ערוכה על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל.1970-
הנתונים הכספיים בסקירה זו הינם באלפי ש"ח ומתייחסים לדוחות המאוחדים של החברה והחברה
המאוחדת .פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות החברה ובאמצעות החברה המאוחדת (חברה ,אשר
החברה מחזיקה בהן ,במישרין או בעקיפין 50% ,או יותר מזכויותיהן; החברה והחברה המאוחדת ,יחד:
"הקבוצה").
תקני דיווח כספיים בינלאומיים
החל משנת  , 2008הדוחות הכספיים של החברה ערוכים לפי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (".)"IFRS
.1

מצב כספי
 31בדצמבר 2017

 31בדצמבר 2016

הסבר

אלפי ש"ח
רכוש שוטף

26,726

31,222

מסי הכנסה נדחים

6,245

6,074

רכוש קבוע ונכס בלתי

975

901

הקיטון נבע בעיקרו מקיטון ביתרת
המזומנים ושווי המזומנים עקב
תשלום דיבידנד לבעלי מניות
החברה וירידה בשע"ח של דולר
ארה"ב מול ש"ח.
השינוי ביתרות המסים הנדחים
נובע בעיקרו משינויים בניצול יתרת
ההפסדים המועברים של החברה.

מוחשי

הגידול נובע מרכישות מחשבים
וציוד אלקטרוני בניכוי פחת
והפחתות.

התחייבויות שוטפות

9,892

8,878

התחייבויות לזמן ארוך

1,365

2,225

הון עצמי

23,455

27,605

הגידול נבע בעיקרו מגידול בזכאים
בגין שכר לשלם וגידול בהכנסות
מראש בגין חוזי שירות.
הקיטון נבע בעיקרו מקיטון
בהתחייבות בגין תמלוגים למדען
הראשי עקב תשלומים שוטפים.
הקיטון נובע בעיקרו מתשלום
דיבידנד לבעלי מניות החברה
והפסד לתקופה.
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.2

תוצאות הפעולות
שנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2017

 31בדצמבר 2016

הסבר

אלפי ש"ח
הכנסות

27,760

33,289

הרווח הגולמי

)60%( 16,576

)64%( 21,175

הוצאות מחקר ופיתוח

6,884

5,684

הוצאות מכירה ושיווק

5,225

6,122

הוצאות הנהלה וכלליות

4,783

4,583

הוצאות אחרות (בעיקר

1,097

50

הירידה בהכנסות התרחשה במחצית
הראשונה של השנה (קיטון של 4,613
אלפי ש"ח לעומת החציון הראשון של
אשתקד) ונבעה בעיקרה משינוי המבנה
הארגוני של מפיץ עיקרי ,אשר הסתיים
במחצית השניה של השנה וגרם לעליה
בהכנסות ולגידול בפעילות.
שינויים ברווח הגולמי נובעים מתמהיל
המכירות של הקבוצה.
הגידול נבע בעיקרו מפרויקט פיתוח הנדסי
לפיתוח מערכת סריקה יעדוית לתחום ה-
( CTCראה סעיף  1.16לדוח זה).
הקיטון נבע בעיקרו מירידה בהוצאות שכר
ועמלות בגין מכירות והירידה בשער
החליפין של הדולר מול השקל (הוצאות
חברת הבת בארה"ב).
הוצאות לתקופת הדוח מורכבות בעיקרן

הפרשי שער) ,נטו

מהפרשי שער החליפין של דולר ארה"ב
והאירו.

רווח (הפסד) מפעולות

()1,413

4,736

רגילות

הקיטון נובע בעיקרו מהירידה בהכנסות
והוצאות בגין הפרשי שער של דולר ארה"ב
מול ש"ח.

הוצאות (הכנסות)

()117

השינוי נבע בעיקרו מגידול ברווח מעסקאות

76

מימון ,נטו
הוצאות (הכנסות)

הגנה.
()44

223

מסים על הכנסה

הוצאות והכנסות מסים נובעות בעיקרן
משינויים ביתרות מסים נדחים של החברה
ומהוצאות מס בגין חבות מס של החברה
הבת בארה"ב.
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.3

נזילות ומ קורות מימון
שנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר 2017

 31בדצמבר 2016

הסבר

אלפי ש"ח
תזרים מזומנים שנבע

הקיטון בתזרים המזומנים נבע

מפעילות שוטפת

בעיקרו מירידה בתוצאות פעילות
54

3,727

תזרים מזומנים ששימש

הקבוצה.
תזרים המזומנים שימש לרכישות

לפעילות השקעה

()202

()119

רכוש קבוע.

תזרים מזומנים שנבע

תזרים המזומנים שימש בעיקרו

מפעילות מימון (ששימש

לדיבידנד ששולם לבעלי מניות

לפעילות מימון)

()2,689

211

החברה.

מקורות מימון
מקורות מימון החברה בשנים  2016ו 2017 -היו הכנסות החברה ממכירות ומימוש אופציות על-ידי עובדים.
.4

היבטי ממ של תאגידי
 4.1דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטוריון החברה קבע כי בין היתר בהתחשב בסוג החברה ,גודלה ,היקף פעילותה
ומורכבותה ,המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
הינו אחד.
להלן שמות הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,שהדירקטוריון מצא כי
הינם בעלי מיומנות והבנה בנושאים עסקיים  -חשבונאיים ודוחות כספיים ,בהתאם
להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) ,תשס"ו"( 2005-תקנות המומחיות"):
עמנואל גיל  -כיהן או מכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברות שונות ,ישה סיטון  -בעל הסמכה
בראיית חשבון ומוסמך במנהל עסקים ( ,)M.B.Aכיהן או מכהן כמנכ"ל ודירקטור
בחברות שונות ,וורן אסאנו  -עו"ד המתמחה במסים ,בעל הסמכה בראיית חשבון ,כיהן
או מכהן כיו"ר ודירקטור בחברות שונות ואליהו אילון-לנציאנו  -מוסמך בהנדסת חשמל
ואלקטרוניקה ,מכהן או כיהן כדירקטור וכמנכ"ל בחברות שונות.
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 4.2דירקטורים בלתי תלויים
תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים .אולם,
בחברה מכהנים שני דירקטורים חיצוניים העונים על הגדרה זו .בנוסף ,אין בחברה בעל
שליטה.
 4.3גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד


שם המבקר הפנימי  -רו"ח זאב אילברט;



תאריך תחילת כהונה  29 -ביוני ;2006



למיטב ידיעתה של החברה וכפי שנמסר לה על ידי המבקר ,המבקר עומד בתנאים
הקבועים בסעיף (146ב) לחוק החברות ובתנאים הקבועים בסעיפים (3א) ו 8 -לחוק
הביקורת הפנימית ,תשנ"ב"( 1992-חוק הביקורת");



למיטב ידיעתה של החב רה וכפי שנמסר לה על ידי המבקר ,המבקר הפנימי אינו מחזיק
בניירות ערך של החברה ואין לו קשרים עסקיים מהותיים עם החברה או עם גוף קשור
אליה.



המבקר מעניק את שירותי הביקורת (ושירותים אלו בלבד) לחברה כנותן שירותים
חיצוני ואינו ממלא כל תפקיד נוסף בחברה.



ועדת הביקורת של החברה אישרה את מינוי המבקר הפנימי ביום  24ביוני 2006
והדירקטוריון אישר את המינוי ביום  29ביוני  .2006הנימוק לאישור מינויו של המבקר
הפנימי הינו ,בין היתר ,ניסיונו הרב והתמחותו בביקורת פנימית ובניתוח תהליכי בקרה
פנימית.



הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בחברה הינו יו"ר הדירקטוריון.



תכנית הביקורת
(א)

תכנית הביקורת הינה שנתית .תכנית הביקורת אושרה על ידי הדירקטוריון לפי
המלצת ועדת הביקורת ,לאחר שהמבקר הפנימי הביא את תוכנית העבודה
לדיון בפניהם .התכנית נקבעה ,בין היתר ,על פי סקר סיכונים שנערך על ידי
המבקר לפי הנח יית ועדת הביקורת .ממצאי והמלצות הביקורת לשנת 2017
הוגשו בכתב על ידי המבקר למנכ"ל החברה ולועדת הביקורת .ועדת הביקורת
קיימה דיון בממצאי הדוח ,בהשתתפות מנכ"ל החברה ,ביום  5בדצמבר .2017
ממצאי הביקורת הוצגו בפני דירקטוריון החברה באותו היום .הביקורת עסקה
בנושא רכש .החברה פועלת ליישום המלצות המבקר.

(ב )

היקף העסקת המבקר הפנימי בשנת  2017עמד על  100שעות .נמצא כי היקף
הביקורת הינו סביר ומאפשר בחינה ראויה של סוגיות הביקורת אשר נבחרו על
ידי ועדת הביקורת בהמלצתו של מבקר הפנים .מובהר כי היקף הביקורת
והיקפה נבחנים על ידי ועדת הביקורת מעת לעת בסיוע מבקר הפנים .לשנת
 2018נקבעה תכנית עבודה בהיקף דומה לשנת  2017בנושא ניהול כספים.

(ג)

כפי שנמסר לחברה על ידי המבקר הפנימי ,המבקר הפנימי עורך את ביקורתו
בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים כאמור בסעיף ( 4ב) לחוק הביקורת וכאמור
בחוק החברות .בהת אם לסעיף זה הוציאה לאור לשכת המבקרים הפנימיים
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בישראל קובץ הנחיות מקצועיות .הקובץ מאגד את התקנים המקצועיים אשר
חיוניים לעבודת המבקר הפנימי ,וכן את הקוד האתי של הביקורת הפנימית.
(ד)

למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית למסמכים ומידע כאמור בסעיף  9לחוק
הביקורת ,ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של
החברה ,לרבות לנתונים כספיים.

(ה )

דירקטוריון החברה בדעה כי היקף אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי וכן
תכנית העבודה של המבקר הפנימי ,הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי
להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בקבוצה .אופן תגמול הניתן למבקר
הפנימי והיקפו נגזר משעות הביקורת שנקבעו בתכנית הביקורת השנתית על
ידי ועדת הביקורת .בפועל שולם למבקר הפנימי סך של  24אלפי ש"ח עבור
עבודתו בשנת  .2017דירקטוריון החברה בדעה כי התגמול שמקבל המבקר
הפנימי הינו סביר בנסיבות העניין ולא צפויה להיות לתגמול השפעה על הפעלת
שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי.

.5

גילוי בדבר מתן הסכמה לביצוע ס קר עמיתים
דירקטוריון החברה נתן את הסכמתו להשתתפות החברה בסקר עמיתים ולהעברת החומר הנדרש לשם
כך ,בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך.

.6

גילוי בדבר מדיניות התאגיד בנו שא תרומות
ל אחר תקופת הדוח אימצה החברה מדיניות תרומות ,לפיה ,החברה תהא רשאית לתרום עד  10אלפי
ש"ח לרבעון ,כאשר בכל מקרה סך התרומות של החברה לא יעלה על  15%מהרווח השנתי של החברה.

.7

גילוי בדבר שכר רואה הח שבון המב קר
שם רואה החשבון המבקר  :קסלמן וקסלמן רואי חשבון.
השכר הכולל אשר שולם בשנת  2017לרואה החשבון המבקר בעד שירותי ביקורת ושירותי מס עמד על
כ 175-אלפי ש"ח עבור  1,158שעות עבודה .שכר הטרחה אשר שולם בשנת  2017עבור שירותי מס
אחרים עמד על  12אלפי ש"ח עבור  26שעות עבודה .השכר הכולל אשר שולם בשנת  2016לרואה
החשבון המבקר בעד שירותי ביקורת ,שירותי מס עמד על כ 173 -אלפי ש"ח .שעות העבודה שהושקעו
על ידי רואה החשבון המבקר ,במתן סך השירותים שצוינו לעיל ,בשנת  2016עמד על  1,280שעות.
שכר רואה החשבון המבקר נקבע בהתאם לשווי השרות הניתן כמקובל בשוק בו פועלת החברה ובהתאם
להיקף השרות הניתן .שכר רואה החשבון אושר על ידי דירקטוריון החברה.

.8

אימוץ קוד אתי
לקבוצה קוד אתי אשר אומץ על-ידי עובדיה.

.9

תוכנית אכיפה פנימית
דירקטוריון החברה מינה את הגב' מרינה וולפסון כממונה על תוכנית האכיפה הפנימית בחברה .החברה
מיישמת את תוכנית האכיפה הפנימית.
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. 10

הוראות גילוי בק שר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

אומדנים חשבונאיים קריטיים
הקבוצה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד .מעצם טבעם ,נדיר שהאומדנים החשבונאיים
יהיו זהים לתוצאות המתקבלות בפועל .ההנהלה מעריכה כי האומדנים החשבונאיים המתוארים
להלן הינם קריטיים משום שהם כוללים הערכות לגבי השפעת אירועים שהתממשותם אינה
ודאית .האומדנים וההנחות ,שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם
בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך הרבעון הבא ,מפורטים להלן:
10.1

מיסים נדחים
נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפרשים זמניים ,שטרם נוצלו ,במידה שצפוי שתהיה הכנסה
חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם .נדרש שיקול דעת של ההנהלה על מנת לקבוע את
סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי וסכום ההכנסה החייבת במס
הצפויה .החברה בוחנת מדי תקופה את יכולת ההשבה של נכסי המסים הנדחים האפשריים.
אם לא יהיה ביכולתה של החברה להפיק הכנסות חייבות עתידיות בסכום מספיק ,או במקרה
של שינוי מהותי בשיעורי המס האפקטיביים בתקופה שבמהלכה ההפרשים הזמניים
המתייחסים הופכים לחייבים במס או ניתנים לניכוי ,החברה עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי
המסים הנדחים וחייבים אחרים לזמן ארוך .לפרטים נוספים ראה ביאורים 3א' ו9-ה' לדוחות
הכספיים המאוחדים לשנת .2017

10.2

הפרשה לירידת ערך מלאי
הנהלת הקבוצה בוחנת ירידת ערך מלאי מדי תקופה .ההפרשה לירידת ערך מבוצעת עבור
חלקי החילוף בלבד .הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של המלאי האיטי והמת
בהתבסס על ניסיון העבר ותחזית צריכת חלקי החילוף .החברה רשמה לימים  31בדצמבר
 2017ו 2016 -הפרשה לירידת ערך מלאי חלקי חילוף בסך של  812אלפי ש"ח ובסך של 475
אלפי ש"ח ,בהתאמה .ראה גם באור  7לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת .2017
בשנת  2017לא חלו שינויים מהותיים בהנחות ששימשו בסיס לאומדני החברה.

10.3

חובות מסופקים
קביעת ההפרשה לחובות מסופקים של הקבוצה נעשית ספציפית לגבי חובות שגבייתם מוטלת
בספק .ראה ביאור  6לדוחות הכספיים המאוחדים לשנת .2017

ד"ר אלן שוויבל ,מנכ"ל

עמנואל גיל ,יו"ר דירקטוריון

רחובות 6 ,במרס 2018
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פרק ג' – דוחות כספיים מאוחדים

ביו ויו בע"מ
דוח שנתי 2017

ביו ויו בע"מ
דוח שנתי 2017

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

2

הדוחות הכספיים המאוחדים בשקלים חדשים (ש"ח):
דוח על המצב הכספי

3

דוחות על הרווח או ההפסד

4

דוחות על הרווח (הפסד) הכולל

5

דוחות על השינויים בהון

6

דוחות על תזרימי המזומנים

7-8

ביאורים לדוחות הכספיים

9-38

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
ביו ויו בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של ביו ויו בע"מ (להלן  -החברה) לימים  31בדצמבר 2017
ו 2016-ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ,הרווח או הפסד הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2017דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה
של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של
רואה חשבון) ,התשל"ג .1973 -על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה
של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים
ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו
על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו
מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברה
המאוחדת שלה לימים  31בדצמבר  2017ו 2016-ואת תוצאות פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל
אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2017בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSוהוראות
תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-

תל-אביב,
 6במרס 2018

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

ביו ויו בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח

ביאור

נכסים
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מלאי

5
6

4,709
773
3,302
26,726

4,649
906
3,504
31,222

109
657
398
6,245
577
7,986
34,712

109
402
484
6,074
417
7,486
38,708

1,340
2,895
1,043
4,235
379
9,892

1,306
2,066
1,165
3,933
408
8,878

418
770
177
1,365

382
782
1,061
2,225

11,257

11,103

139
51,846
741
()752
()28,519
23,455
34,712

139
51,702
587
()343
()24,480
27,605
38,708

7

נכסים שאינם שוטפים:
פקדון מוגבל
חייבים אחרים זמן ארוך
נכס בלתי מוחשי
מסי הכנסה נדחים
רכוש קבוע

13א'
3א'
8
9

סך נכסים
התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים
תמלוגים למדען הראשי
הכנסות מראש
הפרשה לאחריות

11
12
11

התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
הכנסות מראש
התחייבות בגין תמלוגים למדען הראשי

14
12
11

10

התקשרויות והתחייבויות תלויות
סך התחייבויות
הון המיוחס לבעלים של החברה:
הון מניות רגילות
פרמיה על מניות
קרן הון בגין כתבי אופציה
קרנות הפסד כולל אחר
יתרת הפסד
סך הון
סך התחייבויות והון

עמנואל גיל
יו"ר הדירקטוריון

17,942

22,163

13
15

ד"ר אלן שוויבל
מנכ"ל

מרינה וולפסון
סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 6 :במרס 2018
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

3

ביו ויו בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח או ההפסד

ביאור
הכנסות

16א'

עלות ההכנסות

16ב'

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
27,760
11,184

33,289
12,114

34,534
13,054

16,576

21,175

21,480

הוצאות מחקר ופיתוח

16ג'

6,884

5,684

5,564

הוצאות מכירה ושיווק

16ד'

5,225

6,122

6,989

הוצאות הנהלה וכלליות

16ה'

הוצאות אחרות (בעיקר הפרשי שער) ,נטו

16ו'

4,783
()1,097

4,583
50

4,853
229

()1,413

4,736

3,845

()117

76

22

()1,296

4,660

3,823

()44

223

()243

()1,252

4,437

4,066

רווח גולמי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות
הוצאות (הכנסות) מימון  -נטו

16ז'

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה

9

רווח נקי (הפסד) לשנה

ש"ח
רווח (הפסד) למניה:
רווח (הפסד) בסיסי למניה

17
()0.09
()0.09

רווח (הפסד) מדולל למניה

0.32
0.32

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

4

0.30
0.29

ביו ויו בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח (הפסד) הכולל
שנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
()1,252

רווח (הפסד) לשנה

4,437

4,066

רווח (הפסד) כולל אחר:
סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד -
מדידות מחדש של התחייבויות (נטו) בשל סיום יחסי עובד-מעביד

()36

()87

()30

סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או להפסד -
הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

()373

()60

6

סך הפסד כולל אחר

()409

()147

()24

רווח (הפסד) כולל לשנה

()1,661

4,290

4,042

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

5

ביו ויו בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

מניות
רגילות

יתרה ליום  1בינואר 2015

135

פרמיה על
מניות

50,700

קרנות
הפסד
כתבי
כולל אחר
אופציה
אלפי ש"ח
502

תנועה במהלך שנת :2015
סך רווח כולל
מימוש כתבי אופציות על ידי עובדים
הוצאות בגין אופציות לעובדים

3

709

()156
208

יתרה ליום  31בדצמבר 2015

138

51,409

554

תנועה במהלך שנת :2016
סך רווח כולל
מימוש ופקיעות כתבי אופציות על ידי עובדים
הוצאות בגין אופציות לעובדים
יתרה ליום  31בדצמבר 2016
תנועה במהלך שנת :2017
סך הפסד כולל
דיבידנד
מימוש ופקיעות כתבי אופציות על ידי עובדים
הוצאות בגין אופציות לעובדים
יתרה ליום  31בדצמבר 2017

1

293

()83
116

139

51,702

587

*

144

()46
200

139

51,846

741

סך הכל

()172

()32,983

18,182

()24

4,066

4,042
556
208

()196

()28,917

22,988

()147

4,437

4,290
211
116

()343

()24,480

27,605

()409

()1,252
()2,787

()1,661
()2,787
98
200

()28,519

23,455

()752

* נמוך מ 1-אלפי ש"ח.
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

6

יתרת
הפסד

(המשך) 1 -
ביו ויו בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
מזומנים נטו שנבעו מפעולות (ראה נספח א')
מסי הכנסה ששולמו  -נטו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

72
()18
54

3,840
()113
3,727

5,365
()703
4,662

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
פיקדונות ,נטו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()202
()202

()119
()119

()210
()6
()216

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
דיבידנד ששולם
מימוש כתבי אופציות למניות על ידי עובדים
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון (ששימשו לפעילות מימון)

()2,787
98
()2,689

211
211

556
556

גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים

()2,837

3,819

5,002

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

22,163

18,384

13,427

הפסדים מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים

()1,384

()40

()45

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

17,942

22,163

18,384

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

7

(סיום) 2 -
ביו ויו בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים (המשך)
נספחים לדוח תזרים מזומנים:
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
(א) תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:
רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
התאמות בגין הכנסות והוצאות שאינן כרוכות
בזרימת מזומנים:
פחת והפחתות
סכומים שנזקפו בגין אופציות לעובדים
הפסדים (רווחים) מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי
מזומנים
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
קיטון (גידול) במלאי
גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים (כולל הפרשה לאחריות)
קיטון בהתחייבות בגין תמלוגים למדען הראשי
גידול (קיטון) בהכנסות מראש (כולל הכנסות מראש לזמן
ארוך)
מזומנים נטו שנבעו מפעולות

(ב) מידע בדבר ריבית שהתקבלה במזומן

()1,296

4,660

3,823

289
200

200
116

389
208

366
()441

()23
4,953

62
4,482

()300
()130
()80

()1,648
()136
()25

2,039
24
1,254

64
1,229
()1,006

266
166
()999

()483
()386
()872

736
513
72

1,263
()1,113
3,840

()693
883
5,365

87

74

26

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים
ביאור  - 1כללי
ביו ויו בע"מ (להלן  -החברה) התאגדה בישראל ביום  18באוגוסט  1998והחלה בפעילותה בשנת .2000
החברה והחברה המאוחדת שלה (להלן  -הקבוצה) עוסקות במחקר ובפיתוח ,בייצור ,בשיווק ומכירה של
מערכות ממוחשבות לזיהוי תאים חריגים ובדיקות לגילוי סרטן .החברה המאוחדת בבעלות מלאה של
החברה ,המאוגדת במדינת  ,Delawareארה"ב ( BioView (USA), Inc. -להלן  -חברת הבת)  -עוסקת
בעיקר בפעילויות שיווק ומכירה של מוצרי הקבוצה בצפון אמריקה .לקבוצה מגזר פעילות אחד.
ביום  30ביוני  2013חתמה החברה על הסכם הפצה עם חברת ( Abbott Molecular Inc.להלן –
אבוט) לפיו תשמש אבוט כמפיצה עולמית של מערכות ביו-ויו המיועדות ליישומים קליניים והמבוססות
על טכנולוגיית סמני  .FISHעל פי מתווה ההסכם אבוט תהנה מזכויות הפצה בלעדיות של מוצרי
החברה בכל העולם מלבד צפון אמריקה ,שם ניתנו לאבוט זכויות הפצה שאינן בלעדיות .למידע בקשר
ללקוח עיקרי ראה ביאור 16א'.
מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בע"מ בתל-אביב .כתובת המשרד הינה פקריס ,3
רחובות.
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א.

בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים:
)1

הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים  31בדצמבר  2017ו 2016 -ולכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2017מצייתים לתקני הדיווח הכספי
הבינלאומיים ( )International Financial Reporting Standardsשהם תקנים
ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות ( International
( )Accounting Standard Boardלהלן  -תקני ה )IFRS-וכוללים את הגילוי הנוסף
הנדרש לפי תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2010 -
עיקרי המדיניות החשבונאית ,המתוארים להלן ,יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים
המוצגות ,אלא אם צוין אחרת.
הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההסטורית ,בכפוף
להתאמות בגין שערוך נכסי יעודה לפיצויים ,המוצגים בשווי הוגן.
עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה ,IFRS-דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים
מסוימים מהותיים .כמו כן ,היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך
יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה .בביאור  3ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת
מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות ,או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה
מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית
מהאומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת הקבוצה.

)2

תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה  12חודשים.

)3

הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח או הפסד לפי שיטת סיווג המבוססת
על מאפיין הפעילות של ההוצאות.

9

ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ב.

דוחות כספיים מאוחדים
חברת בת
חברות בנות הן ישויות (לרבות ישויות מובנות) הנשלטות על ידי החברה .החברה שולטת
בישות כאשר לחברה קיים כוח השפעה על הישות המושקעת ,יש לה חשיפה או זכויות
לתשואות משתנות ממעורבותה בישות וכן יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על
הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות שינבעו לה מאותה ישות .חברות בנות
נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו מושגת השליטה בהן על ידי החברה .איחודן
מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה.
עסקות ,יתרות ורווחים שטרם מומשו בעסקות בין החברה והחברה הבת בוטלו.
המדיניות החשבונאית המיושמת בחברת הבת עקבית עם המדיניות החשבונאית שאומצה על-
ידי הקבוצה.

ג.

תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ:
)1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים במטבע של
הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה ישות (להלן  -מטבע הפעילות) .הדוחות
הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח ,שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של החברה.

)2

עסקות ויתרות
עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות (להלן  -מטבע חוץ) מתורגמות למטבע הפעילות
באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות .הפרשי שער ,הנובעים
מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי
שערי החליפין לתום התקופה ,נזקפים לדוח על הרווח (הפסד) הכולל.
רווחים והפסדים הנובעים משינוי בשערי חליפין הקשורים לתמלוגים למדען הראשי
מוצגים בדוח על הרווח (הפסד) הכולל במסגרת "הוצאות (הכנסות) בגין שינויים בהפרשה
לתמלוגים למדען הראשי (למעט מרכיב מימון)" .כל שאר הרווחים וההפסדים עקב שינוי
בשערי החליפין מוצגים בדוח על הרווח הכולל במסגרת "הוצאות בגין הפרשי שער ,נטו".

)3

תרגום דוחות כספיים של חברה בת
התוצאות והמצב הכספי של החברה הבת אשר מטבע הפעילות שלה הינו דולר ארה"ב,
מתורגמים למטבע ההצגה כדלקמן:
א)

נכסים והתחייבויות מתורגמים לפי שער הסגירה במועד הדוח על המצב הכספי;

ב)

הכנסות והוצאות בדוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי החליפין הממוצעים
לתקופה (אלא אם ממוצע זה אינו קירוב סביר של ההשפעה המצטברת של שערי
החליפין במועדי העסקות .במקרה זה מתורגמות ההכנסות וההוצאות לפי שער
החליפין במועדי העסקות);

ג)

כל הפרשי השער הנוצרים מוכרים במסגרת הרווח (הפסד) הכולל האחר.
בעת איחוד הדוחות הכספיים ,נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר הפרשי שער
הנובעים מתרגום ההשקעה נטו בפעילויות חוץ .כאשר פעילות חוץ ממומשת או
נמכרת במלואה ,הפרשי השער שנזקפו לרווח (הפסד) כולל אחר מוכרים בדוח רווח
והפסד כחלק מהרווח או ההפסד הנובעים ממכירה.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ד.

רכוש קבוע
הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה .עלויות התיקונים ועבודות האחזקה נזקפות
לדוח רווח או הפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו.
הרכוש הקבוע מוצג בעלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו .העלות
ההיסטורית כוללת עלויות המיוחסות ישירות לרכישת הפריטים .הפחתות וירידות ערך בגין
הרכוש הקבוע שמוצג בעלות נזקפות לדוח על הרווח (הפסד) הכולל.
הפחת על הנכסים מחושב לפי שיטת הקו הישר ,כדי להפחית את עלותם לערך השייר שלהם
על-פני אומדן אורך החיים השימושיים שלהם ,כדלהלן:
מכונות וציוד אלקטרוני
רהיטים וציוד משרדי
מחשבים

 6-7שנים
 6-7שנים
 3שנים

ערכי השייר של הנכסים ,אורך החיים השימושיים שלהם ושיטת הפחת נסקרים ,ומעודכנים
בהתאם לצורך ,לפחות אחת לשנה ,בכל תאריך דוח על המצב הכספי.
ירידת ערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית ,במידה שערכו בספרים של
הנכס גדול מאומדן הסכום בר ההשבה (ראה ביאור  2ו' להלן).
עיקר הרכוש הקבוע מורכב מציוד אלקטרוני ומחשבים.
ה.

נכסים בלתי מוחשיים:
)1

מחקר ופיתוח
הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה .עלויות המתהוות בגין פרויקטים של
פיתוח (מתייחסות לעיצוב ובחינה של מוצרים חדשים או משופרים) מוכרות כנכסים בלתי-
מוחשיים כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
-

קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ,כך שהוא יהיה זמין לשימוש;
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;
משאבים מתאימים -טכניים ,כספיים ואחרים -זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש
בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו; ו-
ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו.

הוצאות אחרות בגין פיתוח ,שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן.
עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר .הוצאות
פיתוח עד לתאריך הדוח על המצב הכספי לא עמדו בתנאים כאמור ,ועל כן נזקפו לדוחות
על הרווח (הפסד) הכולל בעת התהוותן.
)2

זכויות בפטנטים
קניין רוחני שנרכש על ידי הקבוצה מוצג בעלות היסטורית .החל מיום  1בינואר 2017
נקבע כי הנכס הינו בעל אורך חיים שימושיים מוגדר והוא מוצג בעלות בניכוי הפחתה
שנצברה .ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים
הצפוי ( 5.5שנים) .בנוסף הנכס כפוף לבחינת ירידת ערך לפחות אחת לשנה ,ראה גם ו'
להלן.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ו.

ירידת ערך של נכסים לא-כספיים
נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר ,כדוגמת מוניטין ,וכן נכסים בלתי מוחשיים
שאינם זמינים עדיין לשימוש ,אינם מופחתים ,וירידה בערכם נבחנת אחת לשנה .ירידה בערכם
של נכסים לא כספיים אחרים נבחנת ,במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות ,המצביעים על
כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה.
סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו בספרים של נכס על הסכום
בר השבה שלו .סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס ,בניכוי עלויות
מכירה ,לבין שווי השימוש שלו .לצורך בחינת ירידת ערך ,מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות
ביותר ,בג ינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים (יחידות מניבות מזומנים) .נכסים לא-
כספיים ,למעט מוניטין ,אשר חלה ירידה בערכם ,נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת
הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.

ז.

התחייבות בגין תמלוגים למדען הראשי
מענקים המתקבלים מלשכת המדען הראשי במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה (להלן –
המדען הראשי) כהשתתפות במחקר ופיתוח שמבוצע על ידי החברה (להלן – מענקי מדען)
נכנסים לגדר "הלוואות הניתנות למחילה" כאמור בתקן חשבונאות בינלאומי " - 20הטיפול
החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי" (להלן – .)IAS 20
החברה מיישמת את המדיניות החשבונאית דלהלן:
)1

לגבי מענקי מדען שהתקבלו עד ליום  31בדצמבר 2008
במקרה בו במועד הזכאות הגיעה החברה למסקנה שלא קיים ביטחון סביר שמענק
המדען שהתקבל לא יוחזר ,הכירה הקבוצה בהפרשה ,אשר נמדדת בהתאם להנחיות
המפורטות בתקן חשבונאות בינלאומי " 37הפרשות ,התחייבויות תלויות ונכסים תלויים"
(להלן – .)IAS 37
במקרה בו במועד הזכאות הגיעה החברה למסקנה שקיים ביטחון סביר שמענק המדען
שהתקבל לא יוחזר ,ובהתאם באותו מועד הוא נזקף לרווח או הפסד ,ובתקופות עוקבות
נוצרת לראשונה הסתברות ברמה של יותר סביר מאשר לא לתשלום תמלוגים למדען
הראשי )" ,("more likely than notהכירה החברה בהפרשה כנגד רווח או הפסד ,אשר
נמדדת בהתאם להנחיות המפורטות ב – . IAS 37

)2

לגבי מענקי מדען שהתקבלו החל מיום  1בינואר 2009
אם במועד התגבשות הזכאות לקבלת מענק מדען (להלן  -מועד הזכאות) מגיעה הנהלת
החברה למסקנה שלא קיים ביטחון סביר ( (Reasonable Assuranceשמענק המדען
שהתגבשה הזכאות לקבלתו לא יוחזר ,מכירה החברה באותו מועד בהתחייבות פיננסית
המטופלת בהתאם להוראות המפורטות ב IAS 39-לגבי התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת .הפער בין מענק המדען שהתקבל לבין שוויה ההוגן של ההתחייבות
הפיננסית האמורה במועד ההכרה בה לראשונה מטופל כמענק ממשלתי ,אשר נזקף
לרווח או הפסד כהקטנה של הוצאות מחקר ופיתוח.
במקרה בו במועד הזכאות מגיעה הנהלת החברה למסקנה שקיים ביטחון סביר שמענק
המדען שהתקבל לא יוחזר ,נזקף המענק ,באותו מועד ,לרווח או הפסד כהקטנה של
הוצאות מחקר ופיתוח .ככל שבתקופה עוקבת מגיעה הנהלת החברה לראשונה למסקנה
שלא קיים ביטחון סביר שמענק המדען שהתקבל לא יוחזר ,מכירה החברה באותו מועד
בהתחייבות פיננסית כנגד רווח או הפסד .ההתחייבות הפיננסית האמורה מטופלת
בהתאם להוראות המפורטות ב IAS 39 -לגבי התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות
מופחתת.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ח.

נכסים פיננסיים:
)1

סיווג
לקבוצה נכסים פיננסיים מסוג הלוואות וחייבים .הסיווג נקבע בהתאם למטרה שלשמה
נרכשו הנכסים הפיננסיים .הנהלת הקבוצה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת
ההכרה בהם לראשונה.
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ,עם תשלומים קבועים או ניתנים
לקביעה ,ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל .נכסים אלה נכללים כנכסים שוטפים ,פרט
לחלויות לתקופה של יותר מ 12-חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .חלויות
אלו מסווגות כנכסים שאינם שוטפים .ההלוואות והחייבים של הקבוצה כלולים בסעיפים:
"מזומנים ושווי מזומנים"" ,חייבים ויתרות חובה"" ,פקדון מוגבל" ו"חייבים אחרים לזמן
ארוך" המופיעים בדוח על המצב הכספי (ראו גם סעיפים י ו-יא להלן).

)2

הכרה ומדידה
ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה ,עבור כל הנכסים
הפיננסיים שאינם מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .נכסים פיננסיים נגרעים כאשר
הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או הועברו ,והקבוצה העבירה את כל
הסיכונים והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה .הלוואות וחייבים מוצגים לפי עלות
מופחתת ,על בסיס שיטת הריבית אפקטיבית.

)3

ירידת ערך נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת
ערך של נכס פיננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים .ערכו של נכס פיננסי או ערכה של
קבוצת נכסים פיננסיים נפגם והפסדים מירידת ערך מתהווים רק אם קיימת ראייה
אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחשו לאחר ההכרה
לראשונה בנכס ("אירוע הפסד") ולאירוע ההפסד האמור (או לאירועי ההפסד) יש השפעה
על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הפיננסי או של קבוצת הנכסים
הפיננסיים שניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
הקבוצה לא ביצעה את הבחינה הקבוצתית היות שלדעתה אין לה כל השפעה על הדוחות
הכספיים והיא אינה מהותית.

ט.

מלאי
המלאי מוערך לפי העלות או שווי מימוש נטו ,כנמוך שבהם .העלות נקבעת על בסיס "נכנס
ראשון  -יוצא ראשון" .עלות המלאי של תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה נקבעת על בסיס הוצאות
הייצור כדלקמן  -מרכיב חומרי גלם וחלקי חילוף  -עלות מזוהה .שווי מימוש נטו הינו אומדן
מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל ,בניכוי הוצאות מכירה משתנות מתייחסות.

י.

לקוחות
יתרות הלקוחות מתייחסת לסכומים המתקבלים מלקוחותיה של הקבוצה עבור סחורות שנמכרו
או שירותים שהוענקו במהלך העסקים הרגיל .כאשר גביית סכומים אלו צפויה להתרחש תוך
שנה אחת או פחות ,הם מסווגים במסגרת הנכסים השוטפים ,אחרת ,הם מוצגים במסגרת
הנכסים שאינם שוטפים.
לקוחות מוכרים לראשונה בשוויים ההוגן ,ונמדדים לאחר מכן בעלות מופחתת ,על בסיס שיטת
הריבית האפקטיבית ,בניכוי הפרשה לחובות מסופקים (להלן " -הפרשה לירידת ערך" או
"הפרשה לחובות מסופקים") .באשר לאופן קביעת ההפרשה לירידת ערך והטיפול העוקב בה
ראה ח( )3לעיל.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יא.

מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה ופיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר,
שתקופת ההפקדה המקורית שלהן לא עולה על  3חודשים.

יב .

הון המניות
מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות.
עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות או אופציות חדשות מוצגות בהון כניכוי,
נטו ממס ,מתקבולי ההנפקה.

יג .

ספקים
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של הקבוצה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו
מספקים במהלך העסקים הרגיל .יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר
התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות ,אחרת הן מוצגות כהתחייבויות שאינן
שוטפות.
יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן ,ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת ,על בסיס
שיטת הריבית האפקטיבית.

יד.

מסים שוטפים ונדחים
הוצאות (הכנסות) המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים .המסים מוכרים
בדוח על הרווח (הפסד) הכולל.
הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו ,או שחקיקתם הושלמה
למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי ,במדינות בהן החברה והחברה הבת פועלות ומפיקות
הכנסה חייבת .הנהלת הקבוצה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה החייבת
לצרכי מס ,בהתאם לדיני המס הרלבנטיים ,ויוצרת הפרשות בהתאם לצורך.
הקבוצה מכירה במסים נדחים ,על בסיס שיטת ההתחייבות ,בגין הפרשים זמניים בין הסכומים
של הנכסים וההתחייבויות ,הכלולים בדוחות הכספיים ,לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצרכי
מס .עם זאת ,מסים נדחים אינם מוכרים ,אם ההפרשים הזמניים נוצרים בעת ההכרה
הראשונית בנכס או בהתחייבויות ,שלא במסגרת צירוף עסקים ,אשר במועד העסקה אין להם
כל השפעה על הרווח או ההפסד  -בין אם החשבונאי או זה המדווח לצרכי מס .סכום המסים
הנדחים נקבע בהתאם לשיעורי המס (וחוקי המס) שנחקקו או שחקיקתם הושלמה למעשה
נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי וצפויים לחול כאשר נכסי המס ימומשו או שהתחייבויות
המס הנדחות ייושבו.
ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצרכי מס ,בגבולות
סכום הפרשים ,שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס.
החברה אינה זוקפת מיסי הכנסה נדחים בגין הפרשים זמניים ,הנובעים מהשקעה בחברה
מאוחדת מאחר ועיתוי היפוך ההפרשים הזמניים נשלט על ידי הקבוצה וצפוי שלא יחול היפוך
בהפרשים הזמניים בעתיד הנראה לעין.
נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם:
-

קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים
שוטפים; וכן
נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה המוטלים
על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות במס אשר
מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו.

כאמור בבאור 9ג' ,במקרה של חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנסה מ"מפעלים מאושרים" או
"מפעלים מוטבים" שחל לגביה פטור ממס ,יחול מס בגין הסכום שיחולק בהתאם לשיעור המס
שהחברה היתה חייבת בתשלומו אילמלא הפטור .במקרה של חלוקה כאמור ייזקף סכום המס
כהוצאה בדוחות על הרווח (הפסד) הכולל.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
טו .הטבות עובד:
)1

התחייבות לפיצויי פרישה ופנסיה
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ,חייבת החברה בתשלום פיצויי
פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות.
תוכנית הפקדה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה במסגרתה
החברה מבצעת הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי-תלויה כך שלחברה אין כל
מחוייבות ,משפטית או משתמעת ,לבצע הפקדות נוספות ,במצב שבו לא יהיה די בנכסי
הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת
ובתקופות קודמות.
תוכנית הטבה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה שאינה תוכנית
להפקדה מוגדרת.
התחייבות החברה לפיצויי פרישה ופנסיה בישראל ממומנות בדרך-כלל באמצעות
תשלומים ,המועברים לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות .תוכניות
אלה מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת מאחר והחברה מבצעת הפקדות קבועות בגין
עובדיה בישראל לישות נפרדת ובלתי-תלויה.
בהתאם להתחייבות החברה לעובדים שלגביהם קיימת תוכנית המהווה הטבה מוגדרת,
סכומי ההטבות שיקבל העובד הזכאי לפיצויים בעת פרישה ,מתבססות על מספר שנות
הוותק ומשכורתו האחרונה.
התחייבות החברה לגבי יתר העובדים שהינם במסגרת תוכנית הפקדה מוגדרת הינה
לבצע הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה ,כאשר לחברה אין כל מחוייבות
משפטית או משתמעת לבצע הפקדות נוספות ,במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי
לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות
קודמות.
ההתחייבות לפיצויי פרישה המוצגת בדוח על המצב הכספי הנה הערך הנוכחי של
ההתחייבות להטבה מוגדרת לתאריך הדוח על המצב הכספי ,בניכוי השווי ההוגן של נכסי
התכנית .ההתחייבות להטבה מוגדרת נמדדת על בסיס שנתי ,על ידי אקטואר בלתי תלוי,
על בסיס שיטת ה.Projected Unit Credit method -
שיעור הריבית ששימש את החברה להיוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לשם
חישוב המחויבויות בגין תוכניות להטבה מוגדרת נקבע בהתבסס על שיעורי הריבית של
אגרות חוב קונצרניות שקליות בדירוג גבוה.
החברה זוקפת מדידות מחדש של ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת לרווח
כולל אחר ,בתקופה בה נבעו .מדידות מחדש אלה נוצרות כתוצאה משינויים בהנחות
אקטואריות ,משוני בין הנחות שהונחו בעבר לבין התוצאות בפועל ומהפרשים בין
התשואה על נכסי התוכנית לסכומים שנכללו בריבית נטו על ההתחייבויות (הנכס) נטו
בגין הטבה מוגדרת.
עלויות בגין שירותי עבר מוכרות באופן שוטף בדוח רווח או הפסד.
היעודות לפיצויים נמדדות לפי שוויין ההוגן .היעודות האמורות מהוות "נכסי תכנית"
כהגדרתם בתקן  ,IAS 19ועל כן קוזזו מיתרת ההתחייבות בגין יחסי עובד  -מעביד לצרכי
ההצגה בדוח על המצב הכספי.
כאמור לעיל ,החברה רוכשת פוליסות ביטוח ומבצעת הפקדות בקופות פנסיה ופיצויים
למימון התחייבותה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת .עם ביצוע ההפקדות ,היא איננה
מחויבת בתשלום נוסף .ההפקדות מוכרות כהוצאות בגין הטבות עובד במקביל לקבלת
השירות מהעובדים שבגינו הם זכאים להפקדה .הפקדות מראש מוכרות כנכס ,במידה
שהחברה זכאית להחזר במזומן או להפחתה בתשלומים העתידיים.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
)2

דמי חופשה והבראה
במסגרת החוק ,זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה ,כאשר שניהם מחושבים על
בסיס שנתי .הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה .הקבוצה זוקפת התחייבות
והוצאה בגין דמי חופשה והבראה ,בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.
ככל שה קבוצה צופה שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלך  12החודשים
לאחר תום תקופת הדיווח שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים,
ההתחייבות בגין הטבה זו נמדדת לפי הסכום הנוסף שהקבוצה חוזה לשלם בגין הזכאות
הלא מנוצלת שנצברה בסוף תקופת הדיווח .אם הקבוצה אינה צופה שההטבה בגין דמי
החופשה תסולק במלואה במהלך התקופה האמורה ,ההתחייבות בגין הטבה זו נמדדת
באותו אופן שבו נמדדת ההתחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת (ראו ( )1לעיל).

)3

תשלום מבוסס מניות
הקבוצה מפעילה מספר תוכניות לתשלום מבוסס מניות לעובדים ,המסולק במכשירים
הוניים של החברה ,שבהן הקבוצה מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הוניים
(אופציות) של החברה .שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה
להענקת האופציות מוכר כהוצאה בדוח על הרווח (הפסד) הכולל .סך הסכום הנזקף
כהוצאה בדוח על הרווח (הפסד) הכולל נקבע תוך התייחסות לשווי ההוגן של האופציות
המוענקות.
תנאי הבשלה שאינם תנאי שוק נכללים בין ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות
הצפויות להבשיל .סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה ,שהיא התקופה שבה
נדרש לקיים את כל התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מניות .בכל
תאריך דוח על המצב הכספי ,מעדכנת הקבוצה את אומדניה בנוגע למספר האופציות
הצפויות להבשיל ,בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק ,ומכירה בהשפעת
השינוי בהשוואה לאומדנים המקוריים ,אם קיים ,בדוח על הרווח (הפסד) הכולל,
ובהתאמה מקבילה בהון.
בעת מימוש האופציות ,החברה מנפיקה מניות חדשות .התקבולים ,בניכוי עלויות עסקה
שניתן לייחסן במישרין ,נזקפים להון המניות (בערכם הנקוב) ולפרמיה על מניות בעת
מימוש האופציות.

טז .הכרה בהכנסות
הקבוצה מכירה בהכנסה עם התקנת המוצר אצל הלקוח או במקרה של מכירה למפיץ הקבוצה
מכירה בהכנסה עם משלוח המוצר למפיץ מאחר והסיכונים הגלומים במלאי עוברים למפיץ.
הכנסות ממתן שירותים ,בעיקר שירותי תמיכה ,נזקפות באופן יחסי על פני תקופת ההסכם או
עם ביצוע השירות.
עסקות מרובות מרכיבים
הקבוצה מציעה הסדרים מסויימים ,במסגרתם יכול לקוח לרכוש מחשב אישי ביחד עם הסכם
שירות לשנה .כאשר קיים הסדר מרובה מרכיבים מסוג זה ,הסכום הניתן לזיהוי בגין הסכם
השירות נדחה ומוכר כהכנסות לאורך תקופת מתן השירות.
יז.

חכירות
כאשר נכסים מוחכרים ללקוחות במסגרת חכירה תפעולית ,הם נכללים בדוח על המצב הכספי
בהתאם למהותם ,ומופחתים על פני אורך החיים השימושיים הצפוי שלהם ,באופן עקבי לנכסים
דומים בבעלות הקבוצה.
הסכמי חכירה שבמסגרתם שיעור מהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות נשמרים בידי
המחכיר מסווגים כחוזי חכירה תפעולית .תשלומים המבוצעים במסגרת חכירה תפעולית
נזקפים לדוח על הרווח (הפסד) הכולל על בסיס שיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יח .רווח (הפסד) למניה
חישוב הרווח (הפסד) הבסיסי למניה מבוסס ככלל על הרווח (הפסד) המיוחס לחלוקה לבעלי
המניות הרגילות ,המחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור
במהלך התקופה.
בחישוב הרווח (הפסד) המדולל למניה ,מתווסף לממוצע המניות הרגילות ,ששימש לחישוב
הבסיסי ,גם הממוצע המשוקלל של מספר המניות שיונפקו ,בהנחה שכל המניות הפוטנציאליות
המדללות יומרו למניות .המניות הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור רק כאשר השפעתן
הינה מדללת (מקטינה את הרווח) והן כוללות אופציות לעובדים.
יט .הפרשות
הפרשה לאחריות מוכרת כאשר לקבוצה מחויבות קיימת משפטית או משתמעת ,צפוי כי יידרש
תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק המחוייבות; וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום
המחוייבות.
הפרשות נמדדות בהתאם לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים שידרשו ליישוב
המחוייבות ,המחושב באמצעות שימוש בשיעור היוון לפני מס ,המשקף הערכות שוק שוטפות
לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים למחויבות .הגידול בהפרשה עקב חלוף הזמן
מוכר כהוצאת ריבית.
כ.

תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות:
 )1תקנים ,תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא
בחרה ביישומם המוקדם ,כמפורט להלן:
א) תקן דיווח כספי בינלאומי " 9מכשירים פיננסיים" (להלן  "IFRS 9" -או "התקן"):
 IFRS 9עוסק בסיווג ,מדידה והכרה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות.
הגרסה המלאה של  IFRS 9פורסמה בחודש יולי  .2014תקן זה מחליף את
ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות בינלאומי " 39מכשירים פיננסיים :הכרה
ומדידה" (להלן  )IAS 39 -באשר לסיווג ומדידת מכשירים פיננסיים IFRS 9 .מותיר
על כנו את מודל המדידה המעורב למדידת נכסים פיננסיים אך מפשט אותו וקובע
שלוש קטגוריות עיקריות :עלות מופחתת ,שווי הוגן דרך רווח כולל אחר ושווי הוגן
דרך רווח או הפסד .הסיווג מבוסס על המודל העסקי של הישות ועל מאפייני תזרים
המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי .השקעות במכשירים הוניים תימדדנה בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד .עם זאת ,הנהלת הישות יכולה לבחור ,במועד ההכרה בראשונה,
באופן בלתי-הפיך ,להציג את השינויים בשווי ההוגן של מכשיר הוני ברווח כולל אחר,
ללא סיווג מחדש לרווח והפסד (.)recycling
התקן מציג מודל חדש לירידת ערך של נכסים פיננסיים ,המבוסס על הפסדי האשראי
הצפויים (" .)"Expected Credit Loss Modelמודל זה מחליף את המודל הקיים
ב ,IAS 39-המבוסס על הפסדים שהתרחשו (".)"Incurred loss model
לגבי סיווג ומדידת התחייבויות פיננסיות לא חלו שינויים ,למעט ההכרה בשינוי
בהתחייבויות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,הנובע מסיכון האשראי העצמי
של הישות ,ברווח כולל אחר.
 IFRS 9מקל את הדרישות לבחינת אפקטיביות של גידור על ידי החלפת הדרישה
לעמידה בקווים מנחים כמותיים ברורים לבחינת אפקטיביות של גידורIFRS 9 .
דורש כי יהיה יחס כלכלי בין המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר ,וכי "יחס הגידור"
יהיה זהה ליחס הגידור בו הנהלת הישות משתמשת בפועל לצורכי ניהול הסיכונים
שלה .התקן משמר את הדרישה לתיעוד במשך כל תקופת הגידור ,אך התיעוד שונה
מזה הנדרש לפי .IAS 39
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
התקן ייושם באופן רטרוספקטיבי החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 .2018לתקן הנ"ל לא צפויה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצה.
ב) תקן דיווח כספי בינלאומי " 15הכנסות מחוזים עם לקוחות" (להלן )IFRS 15 -
 IFRS 15יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה הקיימות
כיום בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.
עקרון הליבה של  IFRS 15הינו כי יש להכיר בהכנסה מחוזים עם לקוחות בדרך
המשקפת את העברת השליטה בסחורות או בשירותים המסופקים ללקוחות
במסגרת
החוזים ,בסכומים המשקפים את התמורה אשר הישות צופה כי תהיה זכאית לקבל
בגין אותם סחורות או שירותים.
 IFRS 15קובע מודל יחיד להכרה בהכנסה ,לפיו הישות תכיר בהכנסה בהתאם
לעיקרון הליבה האמור על ידי יישום חמישה שלבים:
( )1זיהוי החוזה עם הלקוח.
( )2זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה.
( )3קביעת מחיר העסקה.
( )4ייחוס מחיר העסקה למחויבויות הביצוע השונות בחוזה.
( )5הכרה בהכנסה כאשר מבוצעת כל אחת ממחויבויות הביצוע.
 IFRS 15מתייחס לטיפול החשבונאי במגוון רחב של נושאים הקשורים ביישום
המודל האמור ,ביניהם :הכרה בהכנסה מתמורה משתנה שנקבעה בחוזה ,תיאום
למחיר העסקה שנקבע בחוזה בכדי לשקף את ערך הזמן של הכסף ועלויות השגה
וקיום של חוזה.
התקן מרחיב את דרישות הגילוי ביחס להכנסות ,ובין היתר דורש מתן מידע כמותי
ואיכותי בנוגע לשיקולי דעת משמעותיים של ההנהלה אשר הובאו בחשבון לשם
קביעת ההכנסה שהוכרה.
הקבוצה בחנה את ההשפעות הצפויות של החלת  IFRS 15על דוחותיה הכספיים.
הקבוצה מתכוונת ליישם את  IFRS 15במועד בו הוא ייכנס לתוקף מחייב ,החל
מהרבעון הראשון של  ,2018בהתאם להוראת המעבר המאפשרת הכרה בהשפעת
המצטברת של היישום לראשונה כתיאום יתרת הפתיחה של העודפים ליום  1בינואר
( 2018כלומר ,ללא תיקון מספרי ההשוואה לתקופות הדיווח הקודמות).
הקבוצה בחרה לאמץ את ההקלות המעשיות הבאות בקשר עם יישום :IFRS 15
הכרה בעלויות התוספתיות של השגת חוזה כהוצאה בעת התהוותה ,אם תקופת
ההפחתה של הנכס שהקבוצה הייתה מכירה אילולא כן ,היא שנה אחת או תקופה
קצרה יותר;
עם השלמת בחינה זו ,הגיעה הקבוצה למסקנה כי ליישומו לראשונה של IFRS 15
לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים .בהתאם ,הן ליישום
ההקלות המעשיות לא צפויה להיות השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של
הקבוצה.
ג)

תקן דיווח כספי בינלאומי " 16חכירות" (להלן )IFRS 16 -
 IFRS 16יחליף עם יישומו לראשונה ,את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות
בינלאומי " 17חכירות" (" .)"IAS 17התקן עוסק בהכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי של
חכירות ,וצפוי להיות בעל השפעה משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי המיושם
על ידי הצד החוכר בעסקת חכירה.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
 IFRS 16משנה את ההנחיות הקיימות ב ,IAS 17-ודורש מחוכרים להכיר
בהתחייבות בגין חכירה ,המשקפת את תשלומי החכירה העתידיים ,ומנגד ב"נכס
בגין זכות שימוש" ,וזאת בהתייחס לכלל חוזי החכירה (למעט האמור להלן) ,ללא
הבחנה בין חכירה מימונית לבין חכירה תפעולית IFRS 16 .פוטר חוכרים מיישום
הוראותיו עבור חכירות לטווח קצר ועבור חכירות בהן הנכס נשוא החכירה הינו בעל
ערך נמוך.
עבור מחכירים ,כללי החשבונאות במסגרת  IFRS 16נותרו כמעט זהים לאלה שב-
 ,IAS 17כך שמחכירים ימשיכו ויסווגו חכירות ,כחכירות תפעוליות או כחכירות
מימוניות ,בדומה לכללים שב.IAS 17-
 IFRS 16משנה גם את הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחינה באם חוזה מכיל חכירה.
 IFRS 16ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום 1
בינואר  2019או לאחריו ,בהתחשב בהקלות המפורטות בהוראות המעבר לIFRS -
 .16בהתאם להוראות  ,IFRS 16יישומו המוקדם אפשרי רק עבור ישויות שתיישמנה
את הוראות  IFRS 15לפני או בד בבד עם יישומו המוקדם של  .IFRS 16הקבוצה
בוחנת את השפעתו הצפויה של  IFRS 16על דוחותיה הכספיים.
ד) תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי " 2תשלום מבוסס מניות" (להלן  -התיקון
ל)IFRS 2 -
התיקון ל IFRS 2 -מספק הנחיות בנוגע לטיפול החשבונאי בסוגיות הבאות:
 השפעת תנאי הבשלה ותנאים שאינם תנאי הבשלה על המדידה של תכנית
תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן.
 תכנית תשלום מבוסס מניות הכוללת מאפיין של סילוק נטו ,המשמש
להסדרת מחויבויות לניכוי מס במקור.
 שינוי תנאים של תכנית תשלום מבוסס מניות אשר משנה את סיווג התכנית
מתכנית המסולקת במזומן לתכנית המסולקת במניות.
התיקון האמור ייושם באופן רטרוספקטיבי החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום
 1בינואר  .2018בהתאם להוראות התיקון ,יישומו המוקדם אפשרי .ליישום לראשונה
של התיקון ל IFRS 2 -לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים של
הקבוצה.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 3אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים
אומדנים ושיקולי דעת ,נבחנים באופן מתמיד ,ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים ,לרבות
ציפיות ביחס לאירועים עתידיים ,שנחשבות לסבירות ,לאור הנסיבות הקיימות.
הקבוצה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד .מעצם טבעם ,נדיר שהאומדנים החשבונאיים
המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל .האומדנים בגינם ישנם סיכונים משמעותיים
לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של התחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה הינם:
א.

מסי הכנסה נדחים
הקבוצה בוחנת באופן שוטף את יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחים הנכללים בחשבונותיה,
על בסיס הכנסות חייבות היסטוריות ,הכנסות חייבות חזויות ,עיתוי היפוכם הצפוי של הפרשים
זמניים ויישומן של אסטרטגיות תכנון מס .אם לא יהיה ביכולתה של הקבוצה להפיק הכנסות
חייבות עתידיות בסכום מספיק ,או במקרה של שינוי מהותי בשיעורי המס האפקטיביים
בתקופה שבמהלכה ההפרשים הזמניים המתייחסים הופכים לחייבים במס או ניתנים לניכוי,
הקבוצה עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי המסים הנדחים או להגדיל את התחייבויות המסים
הנדחים ,ועקב כך שיעור המס האפקטיבי שלה עלול לגדול ולהשפיע לרעה על תוצאות
פעילותה .לו היתה הקבוצה נדרשת לבטל את נכסי המסים הנדחים שלה ,מאחר שלא היה
צפוי שתהיה לה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי,
הוצאות המסים על ההכנסה בדוח הרווח (הפסד) הכולל היו גדלות כנגד ביטול נכס המסים
הנדחים ויתרת חייבים אחרים לזמן ארוך בסך של  6,854אלפי ש"ח.

ב.

הפרשה לירידת ערך מלאי
קביעת ירידת ערך מלאי חלקי החילוף של הקבוצה מתבססת על ניסיון עבר של הקבוצה
ותחזית השימוש בחלקים בעתיד ,כמו כן אומדן זה עשוי להשתנות כתוצאה מחידושים
טכנולוגים .ראה ביאור .7

ג.

הפרשה לחובות מסופקים
קביעת ההפרשה לחובות מסופקים של הקבוצה נעשית ספציפית לגבי חובות שגבייתם מוטלת
בספק .ראה ביאור .6

ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים:
א.

ניהול סיכונים פיננסיים:
)1

גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה למגוון סיכונים פיננסיים :סיכוני שוק (לרבות סיכוני
מטבע וסיכון תזרים מזומנים בגין שעור ריבית) סיכוני אשראי וסיכוני נזילות.
ניהול הסיכונים מתבצע על-ידי מחלקת הכספים של הקבוצה בהתאם למדיניות
המאושרת על-ידי מועצת המנהלים .מחלקת הכספים של הקבוצה מזהה ,מעריכה
ומגדרת את הסיכונים הכספיים .מועצת המנהלים של החברה מספקת עקרונות כתובים
לניהולם הכולל של הסיכונים.
א)

סיכוני שוק:
סיכוני שער חליפין
פעילות הקבוצה היא בינלאומית והיא חשופה לסיכוני שער חליפין הנובעים
מחשיפות למטבעות שונים ,בעיקר לדולר ארה"ב .סיכון שער חליפין נובע מעסקות
מסחריות עתידיות ,נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע חוץ והשקעות נטו
בפעילות חוץ.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
הנהלת הקבוצה קבעה מדיניות המחייבת את החברה לנהל את סיכון שער החליפין
כנגד מטבע הפעילות שלה .סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות
או נכסים והתחייבויות המוכרים בדוחות הכספיים נמדדים ונקובים במטבע שאינו
מטבע הפעילות של הישות.
לשם כך ,הקבוצה עורכת מעקב קבוע אחר מאזן ההצמדה ואחר יחס התחייבויות-
נכסים במט"ח ומצמצת חשיפה אפשרית באמצעות הגנות טבעיות .הקבוצה פועלת
לשמירה על סכום דומה בקירוב של נכסים והתחייבויות החשופים לשינויים בשער
החליפין ומבצעת ,במידת האפשר ,הצמדה של המחירים בהם היא מוכרת את
מוצריה ללקוחות ,לשערי החליפין של המטבע בו מתבצעת רכישת חומרי הגלם.
מדיניות ניהול הסיכונים של מחלקת הכספים בחברה היא לגדר גידור כלכלי חלק
מתזרימי המזומנים הצפויים במטבעות זרים בהם החשיפה מהותית .לא היו
לקבוצה פוזיציות פתוחות ליום  31בדצמבר  .2017הפוזיציות הפתוחות ליום 31
בדצמבר  2016היו בסכום רעיוני בסך של  600אלפי דולר .שוויו ההוגן של הנגזר
ליום  31בדצמבר  2016נכלל בסעיף זכאים אחרים בסכום של  12אלפי ש"ח.
סיכוני תזרים מזומנים בגין שעור הריבית
החברה קיבלה מענקים מהמדען הראשי בגין השתתפות במחקר ופיתוח שמבוצע
על ידי החברה .בהתאם לתנאי המענק ,ישולמו למדען הראשי תמלוגים מההכנסות
ממכירת מוצרים שבפיתוחם השתתף המדען כשהוא צמוד לדולר ארה"ב בתוספת
ריבית שנתית בשיעור הליבור.
ב)

סיכוני אשראי
סיכוני האשראי מטופלים ברמת הקבוצה .סיכוני אשראי נובעים ממזומנים ושווי
מזומנים ופיקדונות בבנקים (ראה גם ביאור 4ב' )1וכן חשיפות אשראי ביחס
ללקוחות ,לרבות יתרות חובה שטרם נפרעו ועסקות שהקבוצה מחויבת בהן.

ג)

סיכון נזילות
החברה אינה מנצלת מסגרות אשראי מתאגידים בנקאיים .לחברה התחייבות בגין
תמלוגים למדען הראשי המותנית במכירות עתידיות.
הנהלת הקבוצה בוחנת באופן שוטף תחזיות בנושא עודפי הנזילות ממזומנים ושווי
מזומנים .הבחינה מבוססת על תזרימי המזומנים הצפויים ,ומתבצעת בדרך כלל
ברמת הקבוצה בהתאם לנהלים ולהגבלות שנקבעו על ידה.
בנוסף ,המדיניות לניהול סיכון הנזילות של החברה עוסקת בחיזוי תזרימי מזומנים
במטבעות עיקריים ובהגדרת רמות הנכסים הנזילים הדרושים כדי לעמוד בתזרימי
מזומנים אלו.
כל התחייבויותיה הפיננסיות של הקבוצה עומדות לפירעון בתוך  12חודשים ,למעט
ההתחייבות למדען הראשי אשר מטופלת לפי  .IAS 39יתרות שיעמדו לפירעון
בתוך  12חודשים ,שוויין בספרים מהווה קירוב סביר לשווין ההוגן כיוון שהשפעת
ההיוון בטווח זמן שכזה אינה מהותית .ההתחייבות למדען הראשי צפויה להיפרע
במהלך השנים .2018-2019

)2

ניהול סיכוני הון
יעדי ניהול סיכוני ההון של הקבוצה הוא לשמר את יכולתה של הקבוצה להמשיך ולפעול
כעסק חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם ,והטבות לבעלי עניין
אחרים ,ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות ההון.
הקבוצה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה,
לרבות הנפקת מניות חדשות.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
ב.

מכשירים פיננסיים:
)1

איכות האשראי של המזומנים ושווי המזומנים (מבוסס על דירוג של סוכנות הדירוג
:)Standard & Poor’s
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
AAA
ללא דירוג * S&P

11,879
10,284
22,163

8,489
9,453
17,942
* .Belmont Savings Bank

בשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2017ו ,2016 -לא בוצעה קביעה מחודשת של
התנאים בגין אף נכס פיננסי מהנכסים הפיננסיים שאינם בפיגור.
)2

ריכוז סיכוני אשראי
רוב מכירות הקבוצה נעשות בארצות הברית ,למספר לקוחות.
לגבי לקוח עיקרי ,אבוט ,ראה באור 16א' .יתרת לקוח עיקרי ליום  31בדצמבר 2017
הינה  2,690אלפי ש"ח .דירוג האשראי של לקוח זה ,לפי סוכנות הדירוג של Standard
 ,& Poor'sהינו  .BBBלהערכת הקבוצה יתרות הלקוחות של הקבוצה אינן מייצגות ריכוז
משמעותי של סיכון אשראי ליום  31בדצמבר .2017

ביאור  - 5מזומנים ושווי מזומנים:
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
4,485
13,457
17,942

מזומנים בבנקים ובקופה
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר

4,513
17,650
22,163

המטבעות בהם נקובים או אליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הינם:
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
4,495
13,118
40
289
17,942

ש"ח
דולר ארה"ב
אירו
ליש"ט
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8,675
13,313
175
22,163

ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 6חייבים ויתרות חובה:
א.

לקוחות
יתרת הלקוחות לימים  31בדצמבר  2017ו 2016 -מורכבת מחובות פתוחים בלבד .מרבית
הלקוחות נקובים בדולר ארה"ב .נכון לימים  31בדצמבר  2017ו ,2016 -יתרות חובה בסך כ-
 1,689אלפי ש"ח ובסך של  822אלפי ש"ח ,בהתאמה ,חורגות ממועד התשלום החוזי .יתרות
אלו קשורות למספר לקוחות בלתי-תלויים ,ועל פי ניסיונה של הקבוצה מהשנים האחרונות,
פרעו מרבית לקוחות אלו את חובותיהם במלואם.
לא קיימת יתרת הפרשה לחובות מסופקים לימים  31בדצמבר  2017ו .2016 -לא היו לחברה
הוצאות בגין חובות מסופקים בשנת  .2017ההוצאות בגין חובות מסופקים ואבודים לשנים
שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2016ו ,2015-הינן בסך  8אלפי ש"ח ו –  350אלפי ש"ח,
בהתאמה .במהלך שנת  2015הוכרה ירידת ערך לחוב של מפיץ לשעבר בגין תביעה אפשרית.
גיול יתרת לקוחות אלו ,נטו לאחר הפרשות ,הנו כדלקמן:
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
1,461
228
1,689

עד  3חודשים
מעל  3חודשים

706
116
822

מתוך יתרת הלקוחות בפיגור לעיל ,נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים סך של  528אלפי
ש"ח נפרע במלואו.
ב.

אחרים:
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
8
361
387
17
773

עובדים
הוצאות מראש
מוסדות
אחר

18
257
628
3
906

נכון לימים  31בדצמבר  2017ו 2016-לא היתה בספרי הקבוצה הפרשה לחובות מסופקים
בגין החייבים האחרים.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 7מלאי:
הרכב המלאי:
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
חומרי גלם
חלקי חילוף ואחר*
מלאי בתהליך
תוצרת גמורה

*

959
1,943
136
264
3,302

1,253
1,939
150
162
3,504

היתרה כוללת הפרשה לירידת ערך של מלאי חלקי חילוף בסכום של  812אלפי ש"ח ו475 -
אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר  2017ו ,2016 -בהתאמה .סכומי ירידת הערך הכלולים בסעיף
עלות המכר בדוחות רווח והפסד לשנים  2016 ,2017ו 2015-הינם  402אלפי ש"ח 720 ,אלפי
ש"ח ו 217 -אלפי ש"ח ,בהתאמה .ראה גם ביאור 3ב'.
מתוך מלאי חלקי החילוף סך של  834אלפי ש"ח חזוי להיות מיושב לאחר יותר מ  12חודשים
לאחר תקופת הדיווח.

ביאור  – 8נכס בלתי מוחשי
בחודש ספטמבר  2008חתמה הקבוצה על הסכם עם המרכז לחקר הסרטן  MD Andersonמיוסטון
טקסס ,ארה"ב ,למימוש זכות הסירוב הראשון שהייתה לקבוצה לרכישת רישיון בלעדי בזכויות
לפטנטים לסמנים גנטיים המשמשים לגילוי תאים סרטניים בכיח הנלקח מאוכלוסייה בעלת סיכון
לפתח סרטן ריאה.
על פי ההסכם ,הזכות לשימוש הבלעדי בפטנט הינה לתקופה של כ 15 -שנה .כמו כן ,שמורה לMD-
 Andersonהזכות לסיים את הזכות לשימוש הבלעדי בפטנט של הקבוצה בכל עת אם הקבוצה אינה
מצליחה לספק ראיה כתובה לכך שהיא מסחרה או ניסתה למסחר פיתוח הרלוונטי לפטנט .ראה גם
ביאור 13ב'.
נכס זה שימש לתהליך המחקר והפיתוח בפרויקט סרטן הריאה ,והוא מופחת בשיטת הקו הישר על
פני אורך החיים השימושיים שלו ,ראה גם באור 2ה.
ביאור  - 9מסים על ההכנסה:
א.

מיסוי החברה בישראל
הכנסות החברה מ"מפעלים מאושרים" " /מפעלים מוטבים" ,חייבות במס בשיעורים המפורטים
בסעיף ג' להלן .יתרת ההכנסות חייבות במס חברות בשיעור רגיל.
בהתאם ל חוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013
ו ,)2014-התשע"ג ,2013-אשר פורסם ברשומות ביום  5באוגוסט  ,2013נקבע כי מס החברות
שיחול משנת  2014ואילך יעמוד על שיעור של ( 26.5%באשר לשיעורי המס על הכנסות מפעל
מועדף ,כאמור בחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט - 1959-ראו ב' להלן).
בחודש ינואר  ,2016פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)216התשע"ו ,2016-אשר
קבע הפחתה של מס החברות ,החל משנת המס  2016ואילך ,משיעור של  26.5%לשיעור של
.25%
בחודש דצמבר  ,2016פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנות התקציב  2017ו ,)2018-התשע"ז ,2016-אשר קבע הפחתה נוספת של מס החברות
משיעור של  25%לשיעור של  .23%יחד עם זאת ,נקבעה במסגרת החוק האמור הוראת שעה
לפיה שיעור מס החברות בשנת  2017הינו  .24%שיעור מס החברות שיחול משנת 2018
ואילך יהיה .23%
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 9מסים על ההכנסה (המשך):
ב.

מיסוי החברה המאוחדת מחוץ לישראל
החברה הבת המאוגדת בארה"ב חייבת במסים על ההכנסה על פי שיעורי המס החלים במקום
מושבה.
שיעורי המס החלים על החברה הבת לפי חוקי המס בארצות הברית הינם מס חברות פדרלי
בשיעור מדורג של כ 26%-בתוספת מס מדינה ( )stateומס מקומי ( )localבשיעורים התלויים
במדינה ובעיר בה החברה מנהלת את עסקיה.
מיום  1בינואר  2013ועד ליום  31בדצמבר  2015חל על החברה הבת מס בגין מכירת מכשור
רפואי בארצות הברית המחושב כאחוז ממחיר המכירה נטו .הוצאות אלו סווגו להוצאות מכירה
ושיווק.
ככלל ,עסקות בינחברתיות בין החברה לחברה המאוחדת מחוץ לישראל כפופות להוראות
ודיווח על פי תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) ,התשס"ז .2006 -
ביום  22בדצמבר  2017חתם נשיא ארה"ב על חקיקה שתביא לשינויים נרחבים במערכת
המיסוי האמריקאית (" הרפורמה") .במסגרת הרפורמה הוחלו שינויים משמעותיים במערכת
חוקי המס בארה"ב ובכללם מספר הוראות אשר לחלקן תהיה השפעה על חבות המס של
חברת הבת בארה"ב ,ובעיקרן הורדת שיעור מס החברות הפדרלי בארה"ב מ 35%-ל,21%-
בתוקף מיום  1בינואר .2018

ג.

חוקי עידוד בישראל:
)1

הטבות במס מתוקף החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט( 1959 -להלן  -החוק)
על פי החוק ,לרבות תיקון מס'  60לחוק שפורסם באפריל  ,2005זכאית החברה להטבות
מס שונות ,בתוקף המעמד של "מפעל מאושר" או "מפעל מוטב" שניתן לחלק ממפעליה.
ההטבות מהן נהנת החברה הן בעיקר:
א)

שיעורי מס מופחתים
בתקופת ההטבות  -שבע או עשר שנים לפי העניין החל מהשנה שבה היתה
לראשונה הכנסה חייבת מהמפעל המאושר או המוטב (ובתנאי שטרם חלפו תקופות
מגבלה כקבוע בחוק)  -חל על ההכנסה המיוחסת למפעלים המאושרים והמוטבים
שבבעלותה מס בשיעורים מופחתים או שקיים פטור ממס בגין הכנסה זו ,כדלקמן:
פטור ממס על הכנסה ממפעלים מאושרים או מוטבים מסוימים אשר בחרו בעבר
בהחלת "מסלול הטבות חלופי" (ויתור על מענקים חלף הפטור ממס); פטור זה הוא
לתקופה של שנתיים ,ולאחר מכן תהיה ההכנסה ממפעלים אלה חייבת במס
בשיעור של  25%במשך  5שנים.
החלק הזכאי להטבות בשיעורי המס כאמור לעיל מבוסס על היחס שבין המחזור
המיוחס ל"מפעל המאושר" או ה"מפעל המוטב" לכלל המחזור של החברה.
תקופת ההטבות של החברה טרם החלה מאחר ולחברה יתרת הפסדים להעברה,
ראה סעיף ד' להלן.
במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן (לרבות דיבידנד כאמור מרווחי מפעל מוטב
בעת פירוק) מתוך הכנסה שחל לגביה פטור כאמור לעיל ,תהיה החברה חייבת
בתשלום מס על הסכום המגולם ,בהתאם לשיעור המס שהיה חל על ההכנסות
בשנה בה נצברו אלמלא הפטור ,בגין הסכום שיחולק.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 9מסים על ההכנסה (המשך):
ב)

תנאים לתחולת ההטבות
ההטבות כדלעיל מותנות בקיום תנאים שנקבעו בחוק ,בתקנות שהותקנו על פיו
ובכתבי האישור שלפיהם בוצעו ההשקעות במפעלים המאושרים .אי-עמידה
בתנאים עלולה לגרום לביטול ההטבות ,כולן או מקצתן ,ולהחזר סכומי ההטבות
בתוספת ריבית פיגורים .נכון ליום  31בדצמבר  2017עמדה החברה בתנאים
האמורים.

)2

תיקון החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט1959 -
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו( 2012 -תיקוני חקיקה) ,התשע"א ,2011 -
שאושר בכנסת ביום  29בדצמבר  ,2010תוקן גם החוק לעידוד השקעות הון ,תשי"ט -
( 1959להלן  -התיקון) .תחולת התיקון הינה מיום  1בינואר .2011
במסגרת התיקון נקבעו מסלולי הטבות ,חלף המסלולים הקיימים כיום בחוק לעידוד השקעות
הון.
כאמור לעיל ,החברה טרם החליטה האם ומתי להכנס לתחולת התיקון לחוק .אם וכאשר
תחליט החברה להכנס לתחולת התיקון לחוק ,היא תהיינה זכאיות ליהנות משיעורי מס
מופחתים בהתאם למסלול ההטבות שיחול עליהן ,כנקבע במסגרת החוק לשינוי סדרי
עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו ,)2014-התשע"ג-
 ,2013אשר פורסם ברשומות בחודש אוגוסט  ,2013וכן בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו ,)2018-התשע"ז ,2016-אשר
פורסם בחודש דצמבר  ,2016כדלקמן:
סוג המפעל

אזור פיתוח א'

שאר חלקי הארץ

"מפעל מועדף"

7.5%

16%

ההטבות האמורות יינתנו ללא מגבלת זמן ,למעט ההטבות במסגרת "מפעל מועדף מיוחד"
אשר יינתנו לתקופה של  10שנים .ההטבות יינתנו לחברות אשר יעמדו בתנאים המפורטים
בחוקים האמורים.
במסגרת הוראות מעבר לתיקון נקבע כי חברה תוכל להמשיך ליהנות מהטבות המס
במסגרת החוק עד לתיקונו וזאת עד לתום תקופת ההטבות כמשמעותה בחוק .בכל שנה
בתקופת ההטבות תוכל החברה להחליט להיכנס לתחולת התיקון ומאותה שנה ליהנות
משיעורי המס כאמור לעיל וזאת ללא זכות חזרה.
יתרת המסים הנדחים חושבה בהנחה כי החברה תעבור לתחולת התיקון לעיל.
ד .הפסדים לצרכי מס להעברה לשנים הבאות
נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות ,מוכרים במידה שמימוש
הטבת המס המתייחסת באמצעות קיומה של הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי.
הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות של החברה בישראל מגיעים לסך של 30,241
אלפי ש"ח וסך של  28,159אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר  2017ו ,2016-בהתאמה .ליום 31
בדצמבר  2017זקפה החברה מסים נדחים בגין כל ההפסדים המועברים .החברה צופה לנצל
את ההפסדים המועברים הנ"ל עד לסוף שנת .2021
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 9מסים על ההכנסה (המשך):
ה.

מסי הכנסה נדחים:
)1

ניתוח נכסי מסים נדחים הנו כדלקמן:
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
נכסי מסים נדחים:
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר יותר
מ 12 -חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 12
חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
נכסי מסים נדחים נטו

)2

5,190

5,187

1,055
6,245

887
6,074

הרכב המסים הנדחים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והתנועה בהם באותן שנים
הינם כדלקמן:

יתרה ליום  1בינואר 2015
שינויים בשנת -2015
זקיפה לדוח רווח והפסד
יתרה ליום  31בדצמבר 2015
שינויים בשנת -2016
זקיפה לדוח רווח והפסד
יתרה ליום  31בדצמבר 2016
שינויים בשנת -2017
זקיפה לדוח רווח והפסד
יתרה ליום  31בדצמבר 2017

רכוש קבוע
בר פחת

הפרשה בגין
תמלוגים
למדען
הראשי

אחרים *
אלפי ש"ח

בגין הפסדים
להעברה לצורך
מס (ראה ד'
לעיל)

()28

565

1,384

4,184

6,105

28
-

()142
423

1
1,385

588
4,772

475
6,580

-

()165
258

()174
1,211

()167
4,605

()506
6,074

-

()210
48

147
1,358

234
4,839

171
6,245

* נובע בעיקרו מהוצאות מחקר ופיתוח ,חובות מסופקים והכנסות מראש.
)3

סך הכל

המסים הנדחים לימים  31בדצמבר  2017ו 2016 -מחושבים בעיקר לפי שיעור מס של
 ,16%החלים על מפעל מועדף.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 9מסים על ההכנסה (המשך):
ו.

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח (הפסד) הכולל לתקופות המוצגות:
)1

כדלקמן:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אל פי ש "ח
מסים שוטפים:
מסים שוטפים בגין רווחי השנה המדווחת
הוצאות (הכנסות) בגין שנים קודמות
שינוי במסים נדחים
הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה

382
()255
127
()171
()44

71
()354
()283
506
223

199
33
232
()475
()243

המסים השוטפים בגין רווחי השנה המדווחת חושבו לגבי החברה הבת בלבד .בשנת 2017
המסים השוטפים חושבו לפי שיעור מס ממוצע של .)32% - 2015 ,36% – 2016( 37%
)2

להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי" ,שהיה חל אילו כל ההכנסות היו
מתחייבות במס לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות בישראל (ראה ב לעיל) ,לבין
סכום המס שנזקף בדוחות רווח והפסד לשנה המדווחת:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה ,כמדווח בדוחות
רווח והפסד המאוחדים
המס התיאורטי בגין רווח זה
גידול במסים הנובע משיעורי מס שונים לגבי חברה בת זרה
קיטון הנובע מיצירה של מסים נדחים בגין הפסדים
מועברים משנים קודמות ובגין הפרשי עיתוי
קיטון הנובע מיצירת מסים נדחים בשיעורי מס שונים
שינוי במסים הנדחים כתוצאה משינוי בשיעורי המס
אחר
מסים בגין שנים קודמות
מסים על ההכנסה
ז.

()1,296
()311
127
104
160
131
()255
()44

4,660
1,165
21

3,823
1,013
19

()346
()340

()1,050
()291

77
()354
223

33
33
()243

שומות מס
ככלל ,על פי הוראות הדין ,שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה והחברה הבת עד וכולל שנת
המס  2012נחשבות כסופיות (בכפוף למועדי הגשת הדוחות ותקופת ההתיישנות על פי דין).

ח.

מס ערך מוסף
החברה רשומה לצרכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)

ביאור  - 10זכאים ויתרות זכות:
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
א.

ב.

ספקים ונותני שירותים:
חובות פתוחים בארץ
חובות פתוחים בחוץ לארץ
המחאות לפירעון

682
180
478
1,340

648
247
411
1,306

ש"ח
אירו
דולר ארה"ב

362
175
803
1,340

867
439
1,306

זכאים אחרים:
1,105
855
696
137
102
2,895

שכר ונלוות
הפרשה לחופשה והבראה
הוצאות לשלם
מס הכנסה לשלם
אחר

823
819
412
12
2,066

שוויים ההוגן של זכאים ויתרות זכות שווה לערכם בספרים ,כיוון שהשפעת ההיוון אינה
מהותית.
ביאור  - 11הפרשות והתחייבויות אחרות:
התנועה בהפרשות הנה כדלקמן:
תמלוגים
למדען
הראשי
(א)*

יתרה ליום  1בינואר 2017
תנועה במהלך השנה שנסתיימה ביום
 31בדצמבר :2016
זקיפה לדוח רווח והפסד-
הפרשות נוספות והפרשי שער
סכומים ששולמו במהלך התקופה בגין תמלוגים
יתרה ליום  31בדצמבר 2017

הפרשה
לאחריות
(ב)
אלפי ש"ח

2,226

408

2,634

()39
()967
1,220

()29

()68
()967
1,599

379

* כולל מרכיב התמלוגים לשלם למדען הראשי הכלול בהתחייבויות השוטפות.
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סה"כ

ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 11הפרשות והתחייבויות אחרות (המשך):
תמלוגים למדען הראשי

(א)

לחברה התחייבויות לתשלום תמלוגים למדען הראשי ,המחושבות על בסיס התמורה
ממכירת מוצרים שבמחקרם ופיתוחם השתתף המדען הראשי ,בדרך של מענקים .בעת
שהתקבלו המענקים ,הצלחת הפיתוח של הפרויקטים המיוחסים לא הייתה מובטחת.
במקרה של כשלון בפרויקט אשר מומן בחלקו כאמור לעיל ,החברה אינה מחויבת לשלם
תמלוגים כלשהם.
בהתאם לתנאי ההשתתפות כאמור ,ישולמו למדען הראשי תמלוגים בשיעור של 3.5%
מההכנסות ממכירת המוצרים שבפיתוחם השתתף המדען הראשי עד ל 100%-מסכום
המענקים שהתקבלו על ידי החברה ,כשהוא צמוד לדולר ארה"ב בתוספת ריבית שנתית
בשיעור הליבור.
בשנת  2016הוקמה רשות החדשנות מכוח החלטת הממשלה על הקמת הרשות הלאומית
לחדשנות טכנולוגית והיא החליפה את לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה.
יתרת החוב הנומינלית (ללא היוון) בגין מענקים ממשלתיים ליום  31בדצמבר 2017
מסתכמת בסך של כ 1,211 -אלפי ש"ח ונובעת מסך השתתפות המדינה בעלויות הפיתוח
של מוצריה ,בניכוי תמלוגים ששילמה החברה עד ליום  31בדצמבר .2017
הפרשה לאחריות

(ב )

הקבוצה מציעה בדרך-כלל ללקוחותיה אחריות לשנה על המוצרים שהיא מוכרת .הנהלת
הקבוצה עורכת אומדן של ההפרשה המתייחסת לתביעות בגין אחריות מוצר עתידיות על
סמך נתוני תביעות עבר בנוגע לתביעות אחריות מוצר ,וכן בהתבסס על המגמות
השוררות באותה עת ,שעשויות להצביע על שוני בין עלותן של תביעות העבר לעלותן של
תביעות עתידיות.
ביאור  - 12הכנסות מראש:
הכנסות מראש בגין חוזי שירות ורשיונות לפי תקופת ההכרה בהכנסה הינן כדלקמן:
 31בדצמבר
2016
2017
3,933
311
4,235
249
556
184
180
38
34

2017
2018
2019
2020
2021
מוצג במסגרת התחייבויות שוטפות
מוצג במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות

5,005
()4,235
770

4,715
()3,933
782

ביאור  - 13התקשרויות והתחייבויות תלויות:
א.

בגין הסכמי חכירה תפעוליים:
 )1החברה התקשרה בהסכם חכירה תפעולי בגין המבנה שבשימושה עד לשנת  .2022דמי
השכירות השנתיים צמודים למדד ומגיעים לכדי  824אלפי ש"ח בשנה בתוספת מע"מ.
 )2לשם הבטחת התחייבויותיה על פי הסכם שכירות המבנה מסרה הקבוצה למשכירה
ערבויות בנקאיות אוטונומיות של בנק הפועלים בע"מ ,בסכום כולל של כ 200-אלפי ש"ח
שתוקפן מוארך מדי שנה וכן שטרי חוב בסכום כולל של כ 830-אלפי ש"ח לפקודת
המשכירה ללא מועד פירעון .לשם הוצאת הערבויות הבנקאיות שעבדה הקבוצה לטובת
בנק הפועלים בע"מ פיקדון שקלי שמחזיקה הקבוצה בבנק ,על סך של כ 109-אלפי ש"ח.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 13התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך):
 )3החברה הבת התקשרה בהסכם חכירה תפעולי בגין המבנה שבשימושה עד לשנת .2020
דמי השכירות השנתיים נקובים בדולר ארה"ב ומגיעים לכדי  35אלפי דולר בשנה.
 )4הקבוצה קשורה בהסכמי חכירה תפעולים בגין כלי רכב שבשימושה .ההסכמים יפוגו
בשנים  2018עד  .2020תשלומי השכירות צמודים למדד.
דמי החכירה החזויים בגין הרכבים שבשימוש החברה לשנים  2018-2020הינם כדלקמן:

ב.

שנה

אלפי ש"ח

2018

199

2019

84

2020

15

נכס בלתי מוחשי
באשר להסכם שחתמה החברה עם המרכז לחקר הסרטן  MD Andersonמיוסטון טקסס,
ארה"ב ,בספטמבר  2008למימוש זכות הסירוב הראשון שהייתה לקבוצה לרכישת רישיון
בלעדי בזכויות לפטנטים לסמנים גנטיים המשמשים לגילוי תאים סרטניים בכיח ,ראה ביאור 8
לעיל.
כמו כן התחייבה הקבוצה לשלם תמלוגים שוטפים בגובה  3%ממכירות מוצרים מבוססי
הפטנט ,וכן  30אלפי דולר מדי שנה עד לתום תקופת ההסכם.

ג.

הסכמים מהותיים
לפרטים אודות הסכם ההפצה שנחתם עם חברת  Abbott Molecular Inc.ראה באור  1לעיל.

ביאור  - 14התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד:
א.

בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף בארץ ,חייבת החברה בתשלום פיצויי פרישה
ופנסיה לעובדים שיפוטרו או יפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות.

ב.

התחייבות החברה בישראל לתשלומי פנסיה וכן התחייבות החברה לתשלומי פיצויים בגין
עובדיה בישראל מכוסה בחלקה על ידי הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרות והסכומים
שהופקדו כאמור אינם כלולים בדוחות על המצב הכספי.

ג.

לחברה בישראל התחייבות לתשלומי פיצויים לעובדיהן המהוות תוכניות הטבה מוגדרת .בגין
התחייבות זו קיימות יעודות לפיצויים וביטוחי מנהלים בהם מפקידות החברות המאוחדות
כספים .סכום ההתחייבות לסיום יחסי עובד-מעביד ,נטו ,הכלולה בדוח על המצב הכספי
משקפת את ההפרש בין ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד לבין נכסי תוכנית הפיצויים
כמפורט להלן.

ד.

התחייבות בגין פיצויי פרישה במסגרת תוכנית הטבה מוגדרת:
הסכומים המוצגים בדוח על המצב הכספי נקבעו כדלקמן:
2017
הערך הנוכחי של התחייבויות שנעשו בגינן
הפקדות
השווי ההוגן של נכסי התוכנית
יתרת ההתחייבות בדוח על המצב הכספי
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2,661
()2,243
418

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
2,422
()2,040
382

2015

1,621
()1,326
295

ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 14התחייבות בשל סיום יחסי עובד – מעביד (המשך):
להלן ההנחות האקטואריות העיקריות שהובאו בחשבון בגין תכניות הטבה מוגדרת:
 31בדצמבר
2016
2017
2.80%
2.20%
1.20%
1.30%
13%
13%
3%
3%

שיעור ההיוון
שיעור עליית המדד
שיעור פרישה צפוי
שיעור הגידול בשכר

הנחות ביחס לשיעורי תמותה עתידיים נקבעות בהתאם לסטטיסטיקות שפורסמו והניסיון
שנצבר בנושא זה בישראל.
ה.

הוצאות בגין הטבות לעובדים:
השנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר
2015
2016
2017
ש " ח
א ל פ י
שכר והוצאות נלוות*
הטבה בגין אופציות למניות שהוענקו לעובדים
מספר העובדים ליום  31בדצמבר
*

13,505
200
13,705
32

13,055
116
13,171
31

12,694
208
12,902
30

הסכום שנזקף כהוצאה בגין תכנית הפקדה מוגדרת בשנים  2016 ,2017ו 2015-הינו
 442אלפי ש"ח 391 ,אלפי ש"ח ו 349-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 15הון:
א.

הון המניות:
)1

ההרכב
הון המניות מורכב ממניות בנות  0.01ש"ח ,כדלקמן:
מספר מניות
 31בדצמבר
2016
2017
הון מניות רשום -
מניות רגילות

40,000,000

40,000,000

הון מניות מונפק ונפרע -
מניות רגילות *

13,964,468

13,931,135

בש"ח
 31בדצמבר
2016
2017

*

הון מניות רשום:
מניות רגילות *

400,000

400,000

הון מניות מונפק ונפרע:
מניות רגילות

139,645

139,311

נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב לפי  3.772ש"ח למניה רגילה בת  0.01ש"ח
ע.נ .ליום  31בדצמבר .2017

 )2המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות (כאשר
לבעל מניה בת  0.01ש"ח ע.נ .קול אחד) ,זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף בעודפי
הרכוש בעת פירוק החברה.
ב.

תשלום מבוסס מניות:
 )1ביום  21במאי  2013הוענקו  257,500אופציות לעובדי החברה בתנאי תוכנית ,2009
מתוכן הוקצו  55,000אופציות למנכ"ל החברה ודירקטור בה ו 35,000-למשנה למנכ"ל
ודירקטור בה .מחיר המימוש של אופציות אלו הינו  2.89ש"ח למניה.
תקופת ההבשלה של האופציות הינה ב 3 -מנות שוות :במאי  ,2015 ,2014ו,2016 -
בהתאמה.
השער בבורסה של מניות החברה בסמוך להקצאת האופציות האמורות בפועל לעובדים
היה  2.507ש"ח למניה.
נכון ליום  31בדצמבר  227,500 ,2017אופציות ניתנות למימוש .כל אופציה שלא תמומש
תפקע בחודש מאי .2018
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 15הון (המשך):
 )2ביום  20בנובמבר  2014אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות חדשה ,בתנאים דומים
לתכנית  ,2009להקצאת  600,000אופציות.
ביום  19במרס  2015הוענקו  200,000אופציות לעובדי החברה בתנאי תכנית ,2014
מתוכן הוקצו  25,000אופציות למנכ"ל החברה ודירקטור בה ו 22,500-למשנה למנכ"ל.
מחיר המימוש של אופציות אלו הינו  2.91ש"ח למניה ,לאחר התאמה לדיבידנד ששולם
לבעלי המניות (ראה סעיף ג להלן).
הערך הכלכלי התיאורטי של האופציות שהוענקו ,מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס
להערכת אופציות ,למועד ההענקה הינו כ 323 -אלפי ש"ח .ערך זה מבוסס על ההנחות
הבאות למועד ההענקה :סטיית תקן צפייה בשיעור ממוצע של  ,59%שיעור היוון שנתי
ממוצע של  ,1.24%אורך תקופה צפויה עד למימוש של  6שנים ודיבידנד צפוי בשיעור
 .0%מידת התנודתיות מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של מניית החברה ,לתקופות
המקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד למועד המימוש .תקופת ההבשלה של
האופציות הינה ב 3 -מנות שוות :במרס  2017 ,2016ו ,2018 -בהתאמה.
השער בבורסה של מניות החברה בסמוך להקצאת האופציות האמורות בפועל לעובדים
היה  3.13ש"ח למניה.
נכון ליום  31בדצמבר  115,000 ,2017אופציות ניתנות למימוש .כל אופציה שלא תמומש
תפקע בחודש מרס .2025
ביום  14במרס  2017הוענקו  200,000אופציות לעובדי החברה בתנאי תכנית ,2014
מתוכן הוקצו  50,000אופציות למנכ"ל החברה ודירקטור בה ו 25,000-למשנה למנכ"ל.
מחיר המימוש של אופציות אלו הינו  3.59ש"ח למניה ,לאחר התאמה לדיבידנד ששולם
לבעלי המניות (ראה סעיף ג להלן).
הערך הכלכלי התיאורטי של האופציות שהוענקו ,מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס
להערכת אופציות ,למועד ההענקה הינו כ 279 -אלפי ש"ח .ערך זה מבוסס על ההנחות
הבאות למועד ההענקה :סטיית תקן צפייה בשיעור ממוצע של  ,41%שיעור היוון שנתי
ממוצע של  ,1.36%אורך תקופה צפויה עד למימוש של  5.77שנים ודיבידנד צפוי בשיעור
 .0%מידת התנודתיות מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של מניית החברה ,לתקופות
המקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד למועד המימוש .תקופת ההבשלה של
האופציות הינה :שליש במרס  ,2018והיתרה ב 8 -מנות שוות  -ביוני ,בספטמבר ובדצמבר
של שנת  ,2018במרס ,ביוני ,בספטמבר ובדצמבר של שנת  2019ובמרס .2020
השער בבורסה של מניות החברה בסמוך להקצאת האופציות האמורות בפועל לעובדים
היה  3.60ש"ח למניה.
נכון ליום  31בדצמבר  2017אין אופציות ניתנות למימוש .כל אופציה שלא תמומש תפקע
בחודש מרס .2027
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 15הון (המשך):
הטבלה הבאה מסכמת את האופציות שהוענקו לעובדים בשנים :2015-2017
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
2017
ממוצע
ממוצע
משוקלל
משוקלל
של תוספת
של תוספת
מספר
מספר
מספר
המימוש
המימוש
האופציות
האופציות
האופציות
בש"ח
בש"ח

2015
ממוצע
משוקלל
של תוספת
המימוש
בש"ח

קיימות במחזור
לתחילת השנה
הוענקו
פקעו
מומשו
קיימות במחזור -
לתום השנה
ניתנות למימוש -
בתום השנה

435,833
200,000
2,500
33,333

3.30
* 3.59
3.11
2.96

536,741
10,000
90,908

3.11
2.32

600,000

3.34

435,833

3.30

536,741

342,500

2.90

312,500

2.93

250,908

2.76
3.11

3.09

636,167
200,000
299,426

1.86
3.09
2.68

* תוספת המימוש הותאמה בעקבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה ,בהתאם לתכנית
המתאר .ראה גם סעיף ג להלן.
התמורה הכוללת שנתקבלה במימושים אלה מגיעה לסך של  98אלפי ש"ח 211 ,אלפי ש"ח
ו 556-אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו ב 31-בדצמבר  2016 ,2017ו 2015 -בהתאמה.
האופציות שמומשו במהלך  2017הביאו להנפקתן של  33,333מניות ( 90,908 :2016מניות,
 299,426 :2015מניות).
להלן נתונים באשר למחיר המימוש ויתרת אורך החיים החוזי של האופציות הקיימות במחזור לתום
השנה:
2017
מספר
אופציות
הקיימות
במחזור
לתום
התקופה
600,000

תחום מחירי
המימוש

ממוצע
משוקלל
של יתרת
אורך החיים
החוזי

2.89-3.59

5.28

ג.

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
מספר
אופציות
ממוצע
הקיימות
משוקלל
במחזור
של יתרת
לתום
תחום מחירי אורך החיים
המימוש
התקופה
החוזי
435,833

2.89-3.11

3.30

2015
מספר
אופציות
הקיימות
במחזור
לתום
התקופה
536,741

תחום מחירי
המימוש

ממוצע
משוקלל
של יתרת
אורך
החיים
החוזי

2.32-3.11

3.09

דיבידנד
דירקטוריון החברה ,בישיבתו מיום  14במרס  ,2017החליט על חלוקת דיבידנד סופי במזומן ,מתוך
יתרת הרווח שלא יועד ליום  31בדצמבר  ,2016בסך  2,787אלפי ש"ח ( 0.20ש"ח למניה) .בעקבות
חלוקת הדיבידנד הותאם מחיר המימוש של אופציות לעובדים אשר הוקצו מכוח תכנית אופציות 2014
בגובה הדיבידנד.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 16פירוטים נוספים לדוחות הכספיים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
א .הכנסות :
הכנסות ממכירת מערכות ,שדרוגים ואחר
הכנסות מרשיונות תוכנה
הכנסות מחוזי שירות
* כולל מכירות לקבוצת אבוט
הכנסות לפי חלוקה גיאוגרפית:
ארה"ב
ישראל
יתר המדינות **
** מרבית המכירות נעשות דרך אבוט ארה"ב ,ללקוחותיה של אבוט
הממקומים באירופה ,אוסטרליה ואסיה
ב .עלות ההכנסות:
קניות חומרים
שכר עבודה
הוצאות אחרות
קיטון (גידול) במלאי תוצרת גמורה
ג .הוצאות מחקר ופיתוח:
שכר ונלוות
הוצאות בגין ניסוי קליני
פחת
שירותים מקצועיים (בעיקר קבלני משנה )
נסיעות לחו"ל
אחרות
*** מתוך הוצאות אלו סך של  3,177אלפי ש"ח הינן בגין פרויקט
פיתוח הנדסי.
ד .הוצאות מכירה ושיווק:
שכר ונלוות
תערוכות ,פרסום וקידום מכירות
שירותים מקצועיים
נסיעות
אחזקת משרד
פחת והפחתות
מס מכשור רפואי
אחרות
ה .הוצאות הנהלה וכלליות:
שכר ונלוות
שירותים מקצועיים
שכר דירה ואחזקת משרד
משפטיות ותלויות
אשל כיבודים ,נסיעות ושונות
הוצאות בגין חובות מסופקים ואבודים
תקשורת
ביטוחים
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17,796
620
9,344
*27,760
12,926

23,227
381
9,681
*33,289
17,987

25,113
580
8,841
*34,534
19,787

16,231
60
11,469
27,760

22,228
59
11,002
33,289

20,970
13,564
34,534

6,784
3,539
963
()102
11,184

7,451
3,227
1,353
83
12,114

8,384
2,574
1,231
865
13,054

4,467
203
1,983
40
191
*** 6,884

3,129
1,754
199
470
59
73
5,684

3,199
1,474
240
543
46
62
5,564

3,457
223
387
761
279
()18
136
5,225

4,461
184
444
640
247
55
91
6,122

4,817
149
601
720
280
97
166
159
6,989

2,042
875
1,106
152
460
92
56
4,783

1,823
918
1,075
122
482
8
95
60
4,583

1,675
908
1,087
280
377
350
102
74
4,853

ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)
ביאור  - 16פירוטים נוספים לדוחות הכספיים (המשך):
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
ו.

הוצאות אחרות (בעיקר הפרשי שער) ,נטו:
הוצאות בגין הפרשי שער ,נטו
הוצאות (הכנסות) בגין שינויים בהפרשה לתמלוגים למדען
הראשי (למעט מרכיב המימון)

ז .הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו:
הוצאות מימון:
עמלות בנקים
מרכיב המימון בהפרשה לתמלוגים למדען הראשי
הכנסות מימון:
רווח מנגזרים
ריבית מפיקדונות בנקאיים

1,201

27

25

()104
1,097

23
50

204
229

46
72
118

40
110
150

40
139
179

()148
()87
()235
()117

()20
()54
()74
76

()131
()26
()157
22

ביאור  - 17רווח (הפסד) למניה:
א.

בסיסי
הרווח (הפסד) הבסיסי למניה מחושב על-ידי חלוקת הרווח (הפסד) המיוחס לבעלי מניות
החברה בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
הרווח (הפסד) המיוחס לבעלים של החברה  -באלפי
ש"ח
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו בחישוב
הרווח (הפסד) למניה
רווח (הפסד) בסיסי למניה בש"ח

ב.

()1,252

4,437

4,066

13,955,898
()0.09

13,892,370
0.32

13,710,229
0.30

מדולל
הרווח (הפסד) המדולל למניה מחושב על-ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות
הרגילות שבמחזור תוך הכללת כל המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל.
ביחס לאופציות למניות ,מתבצע חישוב לקביעת מספר המניות שהיה ניתן לרכוש בשווי הוגן
(הנקבע כממוצע שנתי של מחיר השוק של מניות החברה) באמצעות ערכן הכספי של
האופציות ,בהתאם לתנאי האופציות שטרם מומשו .מספר המניות המחושב כאמור לעיל
מושווה למספר המניות שהיו מונפקות בהנחת מימוש האופציות.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו בחישוב הרווח
(הפסד) הבסיסי למניה
התאמה בגין מניות תוספתיות בשל מימוש כתבי אופציה
בחישוב הרווח (הפסד) למניה
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו בחישוב הרווח
(הפסד) המדולל למניה
הרווח (הפסד) המדולל למניה בש"ח
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13,955,898

13,892,370

13,710,229

*-

91,917

116,487

13,955,898
()0.09

13,984,287
0.32

13,826,716
0.29

ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות המאוחדים (המשך)

* המניות התוספתיות מובאות בחשבון רק כאשר השפעתן הינה מדללת.
ביאור  - 18עסקות ויתרות עם "בעלי עניין" וצדדים קשורים
"בעלי עניין"  -כהגדרת "בעלי עניין" בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2010 -
"צד קשור"  -כהגדרת מונח זה בתקן " -IAS 24גילויים בהקשר לצד קשור".
אנשי המפתח הניהוליים של הקבוצה ( - Key management personnelהנכללים ,יחד עם גורמים
אחרים ,בהגדרת "צדדים קשורים" בהתאם ל )IAS 24 -כוללים את חברי הדירקטוריון.
א.

עסקות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
הטבות לבעלי עניין:
שכר עבודה ונלוות לבעלי עניין המועסקים בקבוצה *
תשלומים מבוססי מניות
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה
תגמול לדירקטורים שאינם מועסקים בקבוצה
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

1,029
48
1
263
5
1,340

969
17
1
341
5
1,327

* הסכום כולל תשלומים לתכנית הפקדה מוגדרת.
ב.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:

זכאים ויתרות זכות (אינו נושא ריבית)
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 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
70
127

1,622
58
2
319
6
1,999

פרק ד' – פרטים נוספים

פרטים נוספים לשנת 2017
בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים) ,תש"ל.1970-

שם החברה:

ביו ויו בע"מ

מס' החברה:

512671371

כתובת:

פקריס  ,3רחובות .7670203

טלפון:

073-2271020

פקס:

073-2271050

תאריך המאזן:

31.12.2017

תאריך הדוח:

06.03.2018

שנת הדיווח:

( 31.12.2017 -1.1.2017לשם הזהירות בלבד ועל מנת להבטיח את שלמות הדיווח והצגה מלאה,
ככל האפשר ,של מצב החברה ,כולל הדוח גם אירועים שאירעו לאחר תום שנת הדיווח).

תקנה 8א:

תאור עסקי התאגיד
ראה פרק א' לדוח זה.

תקנה :9

דוחות כספיים
הדוחות הכספיים לתקופה מיום  1בינואר  2017ועד ליום  31בדצמבר  2017מצורפים בזאת לפרק ג' לדוח
זה לעיל ,ומהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה.

תקנה  9ד:

מצבת התחייבות התאגיד
ראה דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון המדווח בד בבד עם הדוח התקופתי של החברה לשנת ,2017
הנכלל בחלק זה על דרך ההפניה.

תקנה :10

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
דוח דירקטוריון החברה לשנת  2017מצורף בזאת כפרק ב' לדוח זה לעיל.

1

תקנה 10א:

תמצית דוחות רווח והפסד מאוחדים חצי-שנתי באלפי ש"ח
לששה החודשים שנסתיימו ביום
30.06.17

לשנה
שנסתיימה ביום
31.12.17

31.12.17

(בלתי מבוקר)

תקנה 10ג:

(מבוקר)

הכנסות

11,230

16,530

27,760

רווח גולמי

6,636

9,940

16,576

הוצאות מחקר ופיתוח

2,874

4,010

6,884

הוצאות מכירה ושיווק

2,588

2,637

5,225

הוצאות הנהלה וכלליות

2,382

2,401

4,783

הוצאות אחרות (בעיקר
הפרשי שער) ,נטו

808

289

1,097

רווח (הפסד) מפעולות רגילות

()2,016

603

()1,413

הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו

()134

17

()117

רווח (הפסד) לפני מסים על
הכנסה

()1,882

586

()1,296

הוצאות (הכנסות) מיסים על
הכנסה

110

()154

()44

רווח נקי (הפסד)

()1,992

740

()1,252

שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף
ראה סעיף  32בפרק עסקי התאגיד המצורף לדוח זה.

2

תקנה :11

רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך המאזן
שער

שם החברה
BioView (USA) Inc.
*

שיעור

בבורסה

ערך בדוח

המניות

לתאריך

הכספי

המוחזקים

סה"כ ע"נ

המאזן

עלות באלפי

הנפרד

בידי

סוג מניה

מספר מניות

דולר ארה"ב

בש"ח

ש"ח

באלפי ש"ח

החברה*

רגילות

10

0.1

_ _ __

0

4,013

100%

מתוך סך כל ניירות הערך המונפקים מסוג זה .בהתאם ,לחברה  100%מכוח ההצבעה בחברה והזכות למנות
 100%מחברי הדירקטוריון בחברה הבת.

תקנה :12

שינויים בהשקעות התאגיד בשנת הדיווח
לא היו שינויים בהשקעות בשנת הדיווח.

תקנה :13

הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן
רווח לפני מס אלפי

רווח אחרי מס אלפי

דיבידנד ודמי ניהול

ריבית עבור שנת

שם החברה

ש"ח

ש"ח מתואמים

לשנת 2017

2017

BioView (USA) Inc.

589

218

-

-

תקנה :20

מסחר בבורסה
במהלך תקופת הדוח ,נרשם למסחר ,עקב מימושי אופציות (לא רשומות) על ידי עובדי החברה ,סך של
 33,333מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב של החברה.

תקנה :21

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
תגמולים שניתנו לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה
שבשליטתה ,בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה שבשליטתה ,בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין
אם ניתנו על ידי אחר:

3

שיעור
מענק

העמדת

החזקה

תשלום

שנתי

רכב ו/או

היקף

בהון

מבוסס

עמלה

טלפון נייד

סה"כ

שם

תפקיד

משרה

החברה

שכר

מניות

(*)

(**)

1,077

ד"ר אלן שוויבל

מנכ"ל (מכהן גם כדירקטור בחברה)

100%

0.43%

911

48

-

62

56

דויד קוטס

מנהל תחום פעילות צפון אמריקה

100%

-

658

21

198

-

2

879

יובל הררי

משנה למנכ"ל

100%

0.61%

655

26

-

-

57

738

אלעד כפיר

סמנכ"ל שיווק

100%

-

567

26

82

-

4

679

מרינה וולפסון

סמנכ"ל כספים

100%

-

456

26

-

-

52

534

(*) עמלת מכירות ששולמה בפועל בשנת  2017אך הינה בגין שנת  2016כלולה במספרים המפורטים
לעיל.
(**) המענק השנתי ששולם הינו בגין שנת .2016
תגמולים שניתנו לנושאי המשרה הבכירה בחברה ,המצוינים בטבלה שלעיל ,לאחר שנת הדיווח ולפני מועד
הגשת הדוח בקשר עם כהונתם או העסקתם בשנת הדיווח:
תגמולים עבור שירותים
פרטי מקבל התגמולים
שם

(במונחי עלות לחברה)
שיעור החזקה

היקף משרה

בהון החברה

עמלה

שנתי

סה"כ

100%

0.43%

-

-

-

100%

0.61%

-

-

-

100%

-

52

-

52

אלעד כפיר

סמנכ"ל שיווק

100%

-

28

-

28

מרינה וולפסון

סמנכ"ל כספים

100%

-

-

-

-

ד"ר אלן

תפקיד

מענק

מנכ"ל ודירקטור

שוויבל
יובל הררי

דויד קוטס

משנה למנכ"ל

מנהל תחום פעילות
צפון אמריקה

בעלי עניין בתאגיד שאינם נמנים בטבלה לעיל
הדירקטורים המכהנים בחברה*

 263אלפי ש"ח

4

*הדירקטורים המכהנים בחברה ,למעט ד"ר אלן שוויבל ,זכאים לתגמול בדומה לתשלום הניתן לדח"צים
כמפורט בסעיף  7להלן .לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה ראה תקנה .26

פרטים נוספים לגבי נושאי המשרה המפורטים לעיל בהתאם לתוספת השישית של תקנות (דו"חות
תקופתיים ומיידים) ,תש"ל:1970-
 .1ד"ר אלן שוויבל:
1.1

על פי הסכם ההעסקה ,שאינו קצוב בזמן )1 :ד"ר שוויבל זכאי לסעיף  14בהתאם לחוק פיצוי
פיטורין ,כך שכל ההפרשות אשר הפרישה החברה במסגרת ביטוח המנהלים של המנכ"ל תועבר
אליו בכל מקרה בין במקרה של התפטרות ובין במקרה של פיטורין ,למעט עקב סיבה אשר בגינה
נשללים פיצוי פיטורין;  )2תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורין או התפטרות הינה  6חודשים ,אך
החברה תהא רשאית לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת במקרה של התפטרות ,על פי שיקול
דעת דירקטוריון החברה;  )3ככל ש בתקופה של שישה חודשים ממועד חילופי שליטה בחברה,
תסתיים העסקתו של המנכ"ל על ידי החברה או המנכ"ל יסיים את העסקתו עקב "סיבה טובה",
אזי כל האופציות אשר הוקצו למנכ"ל על פי החלטת דירקטוריון החברה החל מיום  1במרס
 ,2011יבשילו באופן מיידי וכן מועד המימוש יוארך בתקופה נוספת של  24חודשים.

1.2

"חילופי שליטה" – לצורך סעיף זה משמע מכירת מלוא פעילותה של החברה ,מיזוג או הקצאה
של מניות אשר כתוצאה מהן יחזיקו בעלי המניות הנוכחיים בחברה פחות מ –  50%מההון
המונפק והנפרע של החברה" .סיבה טובה" – לצורך סעיף זה משמע א) הפחתה משמעותית
בחובותיו של המנכ"ל או בסמכויותיו ,או במקרה של שינוי לרעה בתנאי השכר או ההטבות של
המנכ"ל במעל  10%ב) שינוי במקום העבודה ,ממקומו הנוכחי ,במרחק אשר עולה על  25מיילים,
בעקבות שינוי השליטה כאמור.

1.3

ד"ר אלן שוויבל מקבל מהחברה את התמורה הנ"ל בלבד בגין תפקידו כמנכ"ל ולפיכך אינו מקבל
תמורה לה זכאי דירקטור בחברה (גמול שנתי והשתתפות בישיבות).

1.4

לפרטים אודות אופציות המוחזקות על-ידי ד"ר אלן שוויבל ראה סעיף  18.6.5לפרק עסקי התאגיד
המצורף לדוח זה .

 .2מר דויד קוטס:
2.1

על פי הסכם ההעסקה ,וכאמור בטבלה לעיל ,עמו זכאי מר דויד קוטס לעמלות מכירה בשיעור
של  1.1%מסך התקבולים של "( BioView (USA) Inc.חברת הבת") עד לסך של  5מיליון דולר
ארה"ב ועמלה בשיעור של  1.35%מתקבולי חברת הבת שמעבר לסכום זה.

2.2

הצדדים רשאים להביא את הסכם ההעסקה לידי סיום בהודעה מוקדמת בת  60יום.

2.3

בנוסף ,מחזיק מר דויד קוטס ב 75,000 -אופציות (לא רשומות) אשר הוענקו לו במסגרת תכניות
האופציות הקיימות של החברה 35,000 )1( :אופציות הוענקו בשנת  2013במסגרת תכנית
אופציות  ,2009ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך  2.89ש"ח למניה ,בתוקף עד ליום
 21במאי  ,2018אשר הזכות למימושן קמה למועד דוח זה 20,000 )2( ,אופציות הוענקו בשנת
 2015במסגרת תכנית אופציות  ,2014ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך  2.91ש"ח
למניה ,בתוקף עד ליום  7במאי  ,2025אשר הזכות למימוש שני שליש מתוכן קמה נכון למועד
דוח זה 20,000 )3( ,אופציות הוענקו בשנת  2017במסגרת תכנית אופציות  ,2014ניתנות
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למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך  3.59ש"ח למניה ,בתוקף עד ליום  14במרס  ,2027אשר
הזכות למימושן טרם קמה נכון למועד דוח זה .הערך הכלכלי התיאורטי של סך האופציות
שהוענקו למר דויד קוטס ,מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס להערכת האופציות ,למועד הענקתן
הינו כ 151 -אלפי ש"ח (ראה גם באור  15בדוחות הכספיים לשנת .1)2017
 .3מר יובל הררי:
3.1

מר יובל הררי ,ממייסדי החברה ,מכהן כמשנה למנכ"ל.

3.2

הצדדים רשאים להביא את הסכם ההעסקה החדש לסיום בהודעה מוקדמת בת  90ימים.

3.3

כמו כן ,החברה רשאית להביא את הסכם ההעסקה עם מר יובל הררי לידי סיום ,ללא הודעה
מוקדמת ותוך שלילה חלקית או מלאה של פיצויי פיטורין ,על פי שיקול דעתה ,בקרות כל אחד מן
המקרים הבאים :העובד עבר עבירה פלילית שיש עמה קלון; העובד חיבל במזיד ברכוש החברה.

3.4

בנוסף ,מחזיק מר יובל הררי ב 82,500 -אופציות (לא רשומות) אשר הוענקו לו במסגרת תכניות
האופציות הקיימות של החברה 35,000 )1( :אופציות הוענקו בשנת  2013במסגרת תכנית
אופציות  , 2009ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך  2.89ש"ח למניה ,בתוקף עד ליום
 21במאי  ,2018אשר הזכות למימושן קמה למועד דוח זה 22,500 )2( .אופציות הוענקו בשנת
 2015במסגרת תכנית אופציות  ,2014ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך  2.91ש"ח
למניה ,בתוקף עד ליום  7במאי  ,2025אשר הזכות למימוש שני שליש מתוכן קמה למועד דוח
זה 25,000 )3( ,אופציות הוענקו בשנת  2017במסגרת תכנית אופציות  ,2014ניתנות למימוש
בתמורה למחיר מימוש בסך  3.59ש"ח למניה ,בתוקף עד ליום  14במרס  ,2027אשר הזכות
למימושן טרם קמה נכון למועד דוח זה .הערך הכלכלי התיאורטי של סך האופציות שהוענקו למר
יובל הררי ,מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס להערכת האופציות ,למועד הענקתן הינו כ986 -
אלפי ש"ח (ראה גם באור  15בדוחות הכספיים לשנת .)2017

 .4מר אלעד כפיר:
 4.1על פי הסכם ההעסקה עמו ,וכאמור בטבלה לעיל ,מר כפיר זכאי לעמלת מכירות בשיעור של 0.3%
מסך התקבולים של הקבוצה.
 4.2הצדדים רשאים להביא את הסכם ההעסקה לידי סיום בהודעה מוקדמת בת  60יום.
 4.3בנוסף ,מחזיק מר אלעד כפיר ב 77,500 -אופציות (לא רשומות) אשר הוענקו לו במסגרת תכניות
האופציות הקיימות של החברה 32,500 )1( :אופציות הוענקו בשנת  2013במסגרת תכנית
אופציות  ,2009ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך  2.89ש"ח למניה ,בתוקף עד ליום
 21במאי  ,2018אשר הזכות למימושן קמה למועד דוח זה 20,000 )2( .אופציות הוענקו בשנת
 2015במסגרת תכנית אופציות  ,2014ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך  2.91ש"ח
למניה ,בתוקף עד ליום  7במאי  ,2025אשר הזכות למימוש שני שליש מתוכן קמה למועד דוח זה,
( 25,000 )3אופציות הוענקו בשנת  2017במסגרת תכנית אופציות  ,2014ניתנות למימוש
בתמורה למחיר מימוש בסך  3.59ש"ח למניה ,בתוקף עד ליום  14במרס  ,2027אשר הזכות
למימושן טרם קמה נכון למועד דוח זה .הערך הכלכלי התיאורטי של סך האופציות שהוענקו למר

1לפרטים אודות תנאיהן של תכניות האופציות של החברה ראה סעיף  18.4לפרק עסקי החברה של דוח זה.
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אלעד כפיר ,מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס להערכת האופציות ,למועד הענקתן הינו כ139 -
2

אלפי ש"ח (ראה גם באור  15בדוחות הכספיים לשנת . )2017
 .5גב' מרינה וולפסון:
 4.4על פי הסכם ההעסקה עמה ,הצדדים רשאים להביא את העסקתה לידי סיום בהודעה מוקדמת בת
 60יום.
 4.5בנוסף ,מחזיקה גב' מרינה וולפסון ב 77,500 -אופציות (לא רשומות) אשר הוענקו לה במסגרת
תכניות אופציות  32,500 )1( :2009אופציות הוענקו בשנת  ,2013ניתנות למימוש בתמורה למחיר
מימוש בסך  2.89ש"ח למניה ,בתוקף עד ליום  21במאי  ,2018אשר הזכות למימושן קמה נכון
למועד דוח 20,000 )2( .אופציות הוענקו בשנת  2015במסגרת תכנית אופציות  ,2014ניתנות
למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך  2.91ש"ח למניה ,בתוקף עד ליום  7במאי  ,2025אשר הזכות
למימוש שני שליש מתוכן קמה נכון למועד דוח זה 25,000 )3( ,אופציות הוענקו בשנת 2017
במסגרת תכנית אופציות  , 2014ניתנות למימוש בתמורה למחיר מימוש בסך  3.59ש"ח למניה,
בתוקף עד ליום  14במרס  ,2027אשר הזכות למימושן טרם קמה נכון למועד דוח זה .הערך
הכלכלי התיאורטי של סך האופציות שהוענקו לגב' מרינה וולפסון ,מחושב על פי נוסחת בלאק
ושולס להערכת האופציות ,למועד הענקתן הינו כ 117 -אלפי ש"ח (ראה גם באור  15בדוחות
3

הכספיים לשנת . )2017
 .6הסכום הכולל אשר שולם לחברי הדירקטוריון של החברה ,למעט ד"ר אלן שוויבל ,בגין שכר והוצאות
נלוות ,שאינו חורג מן המקובל ,ואשר שולם על ידי החברה בשנת  ,2017מבוסס על גמול השתתפות
וגמול שנתי כפי שמוענק לדירקטורים חיצוניים בחברה.
 .7לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם נושאי המשרה שלה ראה סעיף  18לפרק עסקי החברה
בדוח זה ,לפרטים נוספים בדבר עסקאות עם בעלי עניין בחברה ראו ביאור  18בדוחות הכספיים.
תקנה 21א:

בעל השליטה בתאגיד
בחברה אין בעל שליטה.

תקנה :22

עסקאות עם בעל שליטה.
אין.

תקנה :24

מניות וניירות ערך המירים המוחזקים ביום ,על ידי בעלי עניין בחברה
לפרטים אודות אחזקות בעלי עניין ,למיטב ידיעת החברה ,ראה דיווח מיידי של החברה מיום  15באוקטובר
 ,2017אסמכתא ,2017-01-098703 :המידע מובא על דרך ההפניה.

2
3

לפרטים אודות תנאיהן של תכניות האופציות של החברה ראה סעיף  18.4לפרק עסקי החברה של דוח זה.
לפרטים אודות תנאיהן של תכניות האופציות של החברה ראה סעיף  18.4לפרק עסקי החברה של דוח זה.
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תקנה 24א':

הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים ליום  6במרס 2018
 40,000,000מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ.

הון רשום

כל אחת.
 13,964,468מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ.

הון מונפק

כל אחת.
ניירות ערך המירים
כתבי אופציה לא רשומים למסחר

 597,500כתבי אופציה לא רשומים ,הניתנים
למימוש למניות רגילות.

כתבי אופציה רשומים למסחר

אין כתבי אופציה רשומים למסחר נכון למועד
הדוח.

תקנה 24ב':
למועד הדוח בעלי העניין אינם מחזיקים במניות או ניירות ערך אחרים של החברה הבת.
להלן מרשם בעלי מניות של התאגיד לתאריך הדוח:
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א
בעל המניות הרשום

מספר זיהוי

סוג מספר זיהוי

כמות מניות

כתובת

חברה לרישומים של

51-573-681-7

מספר ברשם החברות

13,964,468

אחוזת בית  ,2תל אביב

בישראל

הבורסה לניירות ערך בתל-
אביב בע"מ
אופציות לא רשומות
בעל האופציה

כמות אופציות

עובדים

597,500

סה"כ

597,500

כתובת

הערות
מוחזקות על ידי אלטשולר שחם נאמנויות
בע"מ כנאמן בהתאם לסעיף  102לפקודת
מס הכנסה

תקנה 25א':

המען הרשום
רחוב פקריס  ,3רחובות .7670203
טלפון ,073-2271020 :פקס.073-2271050 :
אתר אינטרנטwww.bioview.com :
דואר אלקטרוניbioview@bioview.co.il :
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תקנה :26

הדירקטורים של התאגיד
עמנואל גיל

וורן אסאנו

ישה סיטון

ד"ר אליאן מרקוביץ

ד"ר אלן שוויבל

אליהו אילון-לנציאנו

מס' זיהוי (או דרכון)

045673035

01188465

222321293

58264607

049635733

15338148

תאריך לידה

09.02.1939

21.10.1943

22.11.1942

20.08.1963

01.03.1943

27.11.1954

אזרחות

ישראלית

ישראלית

אמריקאית

ישראלית

ישראלית

ישראלית

תאריך תחילת כהונה

16.03.2000

20.01.2004

20.01.2004

01.06.2015

01.06.2015

07.09.2009

מען להמצאת כתבי בית-דין

שדרות הנשיא ,109

אופנהיימר  ,6תל אביב

אלקבץ  ,3ראשון לציון

כרם הזיתים  ,9סביון

מרים

חיפה 31060

69395

75774

56536

רחובות

605 Third Avenue,
16th Floor, New

מזרחי

,6/1

York, NY 10158
דירקטור חיצוני

לא

לא

לא

כן

כן

לא

חברות בועדות הדירקטוריון

לא

דוחות כספיים ,תגמול,

לא

ביקורת ,דוחות כספיים,

ביקורת ,דוחות כספיים,

לא

תגמול

תגמול

תפקיד בחברה ,בחברת בת

מנכ"ל

אין

אין

ובבעל עניין בחברה

בגילברידג' ומנכ"ל גיל

ביקורת ,השקעות

ודירקטור

אין

אין

מנכ"ל ,דירקטור
בחברה ובחברה בת

גלובל ניהול בע"מ.
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עמנואל גיל
השכלה

ישה סיטון

תואר ראשון במדעים

רואה חשבון

והנדסת חשמל

מהאוניברסיטה העברית

מהטכניון בחיפה

וורן אסאנו

ד"ר אליאן מרקוביץ

 NYU Law Schoolדוקטור לביולוגיה
; LL.M., in Taxationמהאוניברסיטה העברית

אליהו אילון-לנציאנו

ד"ר אלן שוויבל

מוסמך בהנדסת חשמל

בוגר כימיה מ –

ואלקטרוניקה מהטכניון

Brooklyn

(השלוחה בתל-אביב)

St. John’s University

 College,NYו -דוקטור

ומוסמך במנהל עסקים

;School of Law, J.D.

בכימיה פיזקילית מה-

( )M.B.AמBernard -

City University of

Baruch College, NY

NY, B.S Accounting
and Economics
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City University of
NY

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

מנכ"ל גילברידג' ,מנכ"ל

מנכ"ל רוגבי השקעות

פרקליט בכיר ב-

סמנכ"ל

דיאגנוסטיקה

מנכ"ל א.א .אילון נכסים

גיל גלובל ,דירקטור ב-

בע"מ

דירקטוריון

LivePerson

Inc.

ודירקטור בעדי בע"מ;

;Katsky, Korins LLP

במדיסון ,מנכ"ל אבוט

בע"מ,

יו"ר

יו"ר בPaul Reed -

דיאגנוסטיקה ,דירקטור

Inc

Group

DSP

Smith Guitars

פיתוח

עסקי,

)DSPG

ב-

;Limited Partnership

דיאגנוסטיקה

ומוצרי

דירקטור בשח"ל בע"מ

Titanium

נשיא 18-20 Park 84

ביוסיינס בטבע מדיקל

Management Corp.

 ;Corp.יו"ר דירקטוריון

ובפלסן סאסא בע"מ

North Hill Signal

יו"ר

הדירקטוריון

Asset

Processing Corp.
(;)PORT.PK
Managing Member
of Digital Harmonic
;LLC
President of the
Managing General
Partner of
Commons
.Associates L.P
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,(NASDAQ:

דירקטור ומנהל כללי
בחברה

עמנואל גיל
תאגידים

נוספים

בהם

מכהן

גיל

גלובל

כדירקטור

LivePerson

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר

אין

בע"מ,

ישה סיטון
אספרו

וורן אסאנו

ד"ר אליאן מרקוביץ

אליהו אילון-לנציאנו

אקוסטיגייד

Paul Reed Smith

בע"מ,

Guitars,

),(NASDAQ: CEVA

 Valam Inc.ופרפקשן

18-20 Park 84

א.א .אילון נכסים בע"מ

גרופ,

דנטריי

טכנולוגיות בע"מ

Ceva Inc

ד"ר אלן שוויבל
החברה הבת

Corp,
Digital Harmonic
LLC and Commons
Associates L.P

אין

אין

אין

אין

אין

בחברה
האם דירקטור בלתי תלוי

לא

לא

לא

לא

לא

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

נחשב כבעל מומחיות

נחשב כבעל מומחיות

נחשב כבעל מומחיות

בעלת כשירות

נחשב כבעל מומחיות

לא

או כשירות מקצועית

חשבונאית ופיננסית

חשבונאית ופיננסית

חשבונאית ופיננסית

מקצועית.

חשבונאית ופיננסית

לצורך עמידה במספר

לצורך עמידה במספר

לצורך עמידה במספר

לצורך עמידה במספר

המזערי שנקבע על ידי

המזערי שנקבע על ידי

המזערי שנקבע על ידי

המזערי שנקבע על ידי

הדירקטוריון לפי סעיף

הדירקטוריון לפי סעיף

הדירקטוריון לפי סעיף

הדירקטוריון לפי סעיף

(92א)( )12לחוק

(92א)( )12לחוק

(92א)( )12לחוק

(92א)( )12לחוק

החברות

החברות

החברות

החברות .בעל כשירות
מקצועית.
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תקנה 26א':

נושאי משרה בכירים של התאגיד(שלא פורטו על פי תקנה  26לעיל)
אלעד כפיר

דיויד קוטס

עינבל שמולה הלל

מרינה וולפסון

מס' זיהוי (או דרכון)

11224049

31547425

307186098

33119892

תאריך לידה

01.11.1956

13.09.1978

11.01.1984

27.10.1976

תאריך תחילת כהונה

18.06.2007

04.07.2010

21.09.2010

08.05.2012

תפקיד בחברה ,בחברת בת

מנהל פעילות צפון אמריקה (מנכ"ל

סמנכ"ל שיווק בחברה

סמנכ"ל כספים בחברה

סמנכ"ל תפעול בחברה

ובבעל עניין בחברה

חברת הבת)

השכלה

מהנדס אלקטרוניקה,BSEE ,

בוגר הנדסת ביוטכנולוגיה

רו"ח ,בוגרת כלכלה וחשבונאות

תואר שני בניהול תעשייתי

.University of Cincinnati

מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב;

מאוניברסיטת בר-אילן; תואר

תואר שני במנהל עסקים עם

ראשון ( )BAבמנהל עסקים

התמחות במימון ,אוניברסיטת בן-

מהמרכז האקדמי רופין

אין

מנהל שיווק בחברה

מנהלת כספים בחברה

אין

אין

אין

גוריון בנגב

ניסיון עסקי נוסף בחמש השנים
האחרונות

קרבה משפחתית לנושא משרה

מנהלת תפעול בחברה ,מנהלת
תפעול באקסלנז ביוסיינס

בכירה אחר או לבעל עניין
בחברה
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אין

תקנה 26ב.

בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

תקנה :27

רואי החשבון של התאגיד
קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון ,רחוב המרד  ,25תל אביב.

תקנה :28

שינוי בתזכיר או בתקנון
אין.

תקנה :29

המלצות והחלטות המנהלים והאסיפה הכללית
ביום  28בדצמבר  2016אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול של החברה לתקופה
של  3שנים ממועד אישור האסיפה .לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה מיום  23בנובמבר 2016
(אסמכתא .)2016-01-081402

תקנה 29א:

פרטים בדבר החלטות החברה
 .1ביום  30באפריל  2015אישרה האסיפה הכללית של החברה מסגרת פוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר במסגרתה נקבע כי החברה תהא רשאית להתקשר בפוליסת
ביטוח לנושאי משרה ודירקטורים מעת לעת ,לתקופה של  3שנים החל מיום  1בנובמבר  ,2015זאת
מבלי שתידרש לעלות את נושא האישור לאסיפה הכללית של החברה והכל בכפוף לכך שההתקשרות
תעמוד בתנאים שנקבעו בעסקת המסגרת כדלקמן :כיסוי של עד  15מיליון דולר ארה"ב ,פרמיה של
עד  35אלפי דולר ארה"ב לשנה והשתתפות עצמית של עד  100אלפי דולר ארה"ב לכל תביעה בכל
מקום בעולם .לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום  26במרס ( 2015אסמכתא .)2015-01-063016
 .2ביום  31בדצמבר  2015אישרה האסיפה הכללית התקשרות בכתב שיפוי לנושאי משרה בחברה.
לנוסח כתב השיפוי ראו דוח זימון אסיפה מיום  26בנובמבר ( 2015אסמכתא .)2015-01-166113
__________
ביו-ויו בע"מ

תאריך 6 :במרס 2018
שמות החותמים:

תפקידם:

עמנואל גיל

יו"ר דירקטוריון

ד"ר אלן שוויבל

מנכ"ל
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פרק ה' – מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות
ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל1970-

ביו ויו בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -

ביו ויו בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

2

נתונים כספיים בשקלים חדשים (ש"ח):
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה
אם

3

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה
כחברה אם

4-5

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
כחברה אם

6-7

ביאורים ומידע נוסף לנתונים הכספיים

8-13

לכבוד
בעלי המניות של ביו ויו בע"מ
רח פקריס ,3
רחובות
א.ג.נ.

הנדון :דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל 1970 -
ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל 1970 -
של ביו ויו בע"מ (להלן" -החברה") לימים  31בדצמבר  2017ו 2016 -ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה
ביום  31בדצמבר  2017ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה .המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה
של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה ,נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית
של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים ובמידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים
שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן
הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים) ,התש"ל – .1970

תל-אביב,
 6במרס2018 ,

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

ביו ויו בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

ביאור

 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח

ר כ ו ש
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מלאי
נכסים שאינם שוטפים:
פקדון מוגבל
חייבים אחרים זמן ארוך
נכס בלתי מוחשי
מסי הכנסה נדחים
רכוש קבוע

2

8,489

11,879

3
3

1,975
5,023
1,877
17,364

2,521
5,578
1,901
21,879

3

109
657
398
6,020
567
7,751

109
402
484
5,841
405
7,241

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם ,של סך הנכסים ,בניכוי סך
ההתחייבויות ,המציגים בדוחות הכספיים המאוחדים מידע כספי בגין חברה
מוחזקת
סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

4,013
29,128

4,169
33,289

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים
הכנסות מראש
תמלוגים למדען הראשי
הפרשה לאחריות

1,117
2,191
325
1,043
379
5,055

1,042
1,359
267
1,165
408
4,241

4
4

418
23
177
618

382
1,061
1,443

התקשרויות והתחייבויות תלויות
סך הכל התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם

5,673

5,684

הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה האם
סך התחייבויות והון

23,455
29,128

27,605
33,289

4

התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,נטו
הכנסות מראש
הפרשה בגין תמלוגים למדען הראשי

עמנואל גיל
יו"ר הדירקטוריון

אלן שוויבל
מנכ"ל

מרינה וולפסון
סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים 6 :במרס.2018 ,
הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלו.

3

ביו ויו בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם

ביאור
רווח או הפסד :

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח

הכנסות

21,594

25,474

25,806

עלות ההכנסות

9,497

9,529

10,164

רווח גולמי

12,097

15,945

15,642

הוצאות מחקר ופיתוח

6,885

5,684

5,564

הוצאות מכירה ושיווק

1,251

1,503

2,008

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות אחרות (בעיקר הפרשי שער) ,נטו

4,783
1,097

4,576
50

4,503
229

רווח (הפסד) מפעולות רגילות

()1,919

4,132

3,338

הוצאות (הכנסות) מימון  -נטו

()33

127

46

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

()1,886

4,005

3,292

()416

()25

()426

רווח (הפסד) לשנה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם

()1,470

4,030

3,718

סכום נטו ,המיוחס לבעלים של החברה האם ,של סך
ההכנסות בניכוי סך ההוצאות ,המציגים בדוחות
הכספיים המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות
מוחזקות
סך הכל רווח (הפסד) לשנה ,המיוחס לבעלים של החברה
האם

הכנסות מסים על ההכנסה

6

218

407

348

()1,252

4,437

4,066

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלו.

4

ביו ויו בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
שנה שהסתיימה ב 31-בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
רווח (הפסד) כולל:
רווח (הפסד) לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם
רווח (הפסד) כולל אחר:
סעיפים אשר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד -
מדידות מחדש של התחייבויות (נטו) בשל סיום יחסי עובד-מעביד

()1,252

4,437

4,066

()36

()87

()30

סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או להפסד -
הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

()373

()60

6

סך הכול הפסד כולל אחר לשנה ,המיוחס לבעלים של החברה האם

()409

()147

()24

סך הכול רווח (הפסד) כולל לשנה ,המיוחס לבעלים של החברה האם

()1,661

4,290

4,042

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלה.

5

ביו ויו בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
2017
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
מזומנים נטו שנבעו מפעולות (ששימשו לפעולות ,ראה נספח א')
מסי הכנסה ששולמו ,נטו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (ששימשו לפעילות שוטפת)

()115
()18
()133

()1,811
()18
()1,829

3,969
()18
3,951

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
פקדונות ,נטו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()202
()202

()119
()119

()210
()6
()216

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
דיבידנד ששולם
מימוש כתבי אופציות למניות על ידי עובדים
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון (ששימשו לפעילות מימון)

()2,787
98
()2,689

211
211

556
556

גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים

()3,024

()1,737

4,291

רווחים (הפסדים) מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים

()366

23

()62

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

11,879

13,593

9,364

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

8,489

11,879

13,593

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים אלו.

6

ביו ויו בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם (המשך)
נספח:
2017

(א) מזומנים נטו שנבעו מפעולות (ששימשו לפעולות) המיוחסים לחברה
עצמה כחברה אם:
רווח (הפסד) המיוחס לחברה עצמה כחברה אם לפני מסים על ההכנסה
התאמות בגין -הכנסות והוצאות שאינן כרוכות
בזרימת מזומנים:
פחת והפחתות
סכומים שנזקפו בגין אופציות לעובדים
הפסדים (רווחים) מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
קיטון (גידול) במלאי
גידול בחייבים זמן ארוך
גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים (כולל הפרשה לאחריות)
קיטון בהפרשה בגין תמלוגים למדען הראשי
גידול (קיטון) בהכנסות מראש (כולל הכנסות מראש לזמן ארוך)
מזומנים נטו שנבעו מפעולות (ששימשו לפעולות)

(ב) מידע בדבר ריבית שהתקבלה במזומן
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2015

2016
אלפי ש"ח

()1,886

4,005

3,292

289
200
366
()1,031

200
116
()23
4,298

348
208
62
3,910

546
553
()136

()1,581
()3,763
91
27

513
()58
850

75
803
()1,006
81
916
()115

269
16
()999
()169
()6,109
()1,811

()238
()15
()872
()121
59
3,969

1

2

1

ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
ביו ויו בע"מ (להלן  -החברה) התאגדה בישראל ביום  18באוגוסט  1998והחלה בפעילותה בשנת .2000
החברה והחברה המאוחדת שלה (להלן -הקבוצה) עוסקות במחקר ובפיתוח ,בייצור ,בשיווק ומכירה של
מערכות ממוחשבות לזיהוי תאים חריגים ובדיקות לגילוי סרטן .החברה המאוחדת בבעלות מלאה של
החברה ,המאוגדת במדינת  ,Delawareארה"ב ( BioView (USA), Inc. -להלן  -חברת הבת)  -עוסקת
בעיקר בפעילויות שיווק ומכירה של מוצרי הקבוצה בצפון אמריקה.
ביום  30ביוני  2013חתמה החברה על הסכם הפצה עם חברת ( Abbott Molecular Inc.להלן –
אבוט) לפיו תשמש אבוט כמפיצה עולמית של מערכות ביו-ויו המיועדות ליישומים קליניים והמבוססות
על טכנולוגיית סמני  .FISHעל פי מתווה ההסכם אבוט תהנה מזכויות הפצה בלעדיות של מוצרי
החברה בכל העולם מלבד צפון אמריקה ,שם ניתנו לאבוט זכויות הפצה שאינן בלעדיות .ללקוח עיקרי
ראה ביאור 16א' לדוחות המאוחדים.
מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בע"מ בתל-אביב .כתובת המשרד הינה פקריס ,3
רחובות.
א .הגדרות
"המידע הכספי הנפרד"  -מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970 -
למעט אם נאמר אחרת ,כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם של
מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת ( 2017להלן  -הדוחות
המאוחדים).
"עסקות בינחברתיות"  -עסקות של החברה עם חברת הבת.
"יתרות בינחברתיות"" ,הכנסות והוצאות בינחברתיות"" ,תזרימי מזומנים בינחברתיים"  -יתרות,
הכנסות או הוצאות ,ותזרימי מזומנים ,בהתאם לעניין ,הנובעים מעסקות בינחברתיות ,אשר בוטלו
במסגרת הדוחות המאוחדים.
ב .להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד:
המידע הכספי הנפרד ,נערך בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)
התש"ל ( 1970 -להלן  -תקנה  9ג') לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות
(להלן  -התוספת) ,ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד"
שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב 24-בינואר  2010המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת
האמורות (להלן  -הבהרת סגל הרשות).
המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים ,לרבות דוחות כספיים נפרדים ,הערוכים והמוצגים
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  -תקני ה )IFRS -בכלל ,והוראות תקן חשבונאות
בינלאומי " - 27דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט .עם זאת ,המדיניות החשבונאית שפורטה
בביאור  2לדוחות המאוחדים ,בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ,והאופן בו סווגו הנתונים
הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים ,יושמו לצורך הצגת המידע הכספי הנפרד ,וזאת בשינויים
המתחייבים מהאמור להלן.
במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף ,גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף ,בהתאם
לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 9ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות ,ככל שמידע
כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 1אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ( 1970 -המשך)
 )1נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי מוצגים לאחר
ניטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה
עצמה כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות.
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי .סכומי הנכסים
וההתחייבויות האמורים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על
המצב הכספי ,למעט סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות ,ובתוספת או בניכוי,
בהתאם לעניין ,של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
בנוסף ,מוצג סכום נטו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי ,המיוחס לבעלים
של החברה האם ,של סך הנכסים ,בניכוי סך ההתחייבויות ,המציגים בדוחות המאוחדים על
המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות.
ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם ,על בסיס הדוחות
המאוחדים ,הינו זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד.
 )2הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים מוצגים בפילוח בגין רווח או הפסד
ורווח (הפסד) כולל אחר ,לאחר ניטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת
הדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ,ובפירוט לפי סוגי ההכנסות
וההוצאות.
נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על הרווח (הפסד) הכולל .סכומי
ההכנסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים
על הרווח (הפסד) הכולל למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות ,ובתוספת או
בניכוי ,בהתאם לעניין ,של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות
המאוחדים.
בנוסף ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים ,מוצג סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה האם
של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות ,המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין
חברות מוחזקות .נתונים אלה מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רווח (הפסד) כולל
אחר.
ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל
הרווח (הפסד) הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם ,על בסיס הדוחות המאוחדים,
הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל הרווח (הפסד) הכולל
לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם ,בהתאמה ,כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד.
 )3תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים ,המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם,
מוצגים כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים (דהיינו ,יתרות
הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים) ,בפילוח
לפי תזרים מפעילות שוטפת ,תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט
מרכיביהם .בנוסף ,במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות ,מוצגים בנפרד תזרימי המזומנים
הבינחברתיים נטו .נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים .סכומים אלו
משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים ,למעט סכומי תזרימי המזומנים
בגין חברות מוחזקות.
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2מזומנים ושווי מזומנים:
המטבעות בהם נקובים או שאליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים
והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם הינם כדקלמן:
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
8,675
4,494
ש"ח (מטבע הפעילות של החברה)
3,029
3,666
דולר ארה"ב
175
289
ליש"ט
אירו
40
11,879
8,489
הרכב המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים והמיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
הינו כדלקמן:
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
3,338
4,021
מזומנים בבנקים ובקופה
8,541
4,468
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר
11,879
8,489
ביאור  - 3חייבים ויתרות חובה:
לקוחות ,חייבים ויתרות חובה אחרים ופקדון מוגבל מורכבים כדלקמן:
ליום  31בדצמבר 2017
פריט
לא כספי
לקוחות
חייבים ויתרות חובה אחרים:
מוסדות
הוצאות מראש
הכנסות לקבל
פקדון מוגבל
יתרות חובה  -חברה בת

שקל
חדש לא
צמוד

שקל
חדש
צמוד
מדד

נקוב
נקוב
באירו
בדולר
אלפי ש"ח
74
1,901

נקוב
בליש"ט
-

1,975

387

387
271
13
109
4,352
7,107

271
13
109
271

122

387

4,352
6,253

74

סך הכל

-

ליום  31בדצמבר 2016
פריט
לא כספי
לקוחות
חייבים ויתרות חובה אחרים:
מוסדות
הוצאות מראש
פקדון מוגבל
יתרות חובה  -חברה בת

שקל
חדש לא
צמוד

שקל
חדש
צמוד
מדד

נקוב
נקוב
באירו
בדולר
אלפי ש"ח
31
2,450

נקוב
בליש"ט
40

338
154
109
154

109

10

338

5,086
7,536

31

40

סך הכל
2,521
338
154
109
5,086
8,208

ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 4זכאים ויתרות זכות
ספקים וזכאים ויתרות זכות  -אחרים מורכבים כדלקמן:
שקל חדש
לא צמוד
ספקים
זכאים ויתרות זכות אחרים:
שכר עובדים והוצאות נלוות ,לרבות ביטוח לאומי ומסים
נוספים ואחרים
הוצאות לשלם
תמלוגים למדען הראשי

797
1,366
528

148

2,691

148

שקל חדש
לא צמוד
ספקים
זכאים ויתרות זכות אחרים:
שכר עובדים והוצאות נלוות ,לרבות ביטוח לאומי ומסים
נוספים ואחרים
הוצאות לשלם
תמלוגים למדען הראשי

ליום  31בדצמבר 2017
שקל חדש
צמוד מדד
נקוב בדולר
אלפי ש"ח
320

850

26
123
1,043
1,512

ליום  31בדצמבר 2016
שקל חדש
צמוד מדד
נקוב בדולר
אלפי ש"ח
192

832
365

162

2,047

162

1,165
1,357

ביאור  - 5גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על -ידי אגף הכספים של החברה .אגף הכספים של החברה בוחן
תחזיות שוטפות של דרישות נזילות בחברה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים.
תחזיות אלו מביאות בחשבון מספר גורמים כגון תוכניות החברה להשתמש בחוב לצורך מימון
פעילותה ,יחסי נזילות מסוימים שהחברה שמה לעצמה מטרה להשיג ,וכן עמידה בדרישות חיצוניות
כמו חוקים או תקנות רגולציה.
עודפי מזומנים המוחזקים על-ידי החברה ,שאינם נדרשים למימון הפעילות כחלק מההון החוזר,
מועברים להשקעה באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון פיקדונות קצובים בזמן .אפיקי השקעה אלו
נבחרים בהתאם לתקופת הפירעון הרצויה או בהתאם למידת הנזילות שלהם כך שלחברה יהיו די
יתרות מזומנים ,בהתאם לתחזיות האמורות לעיל.
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סך הכל
1,117
1,540
651
1,043
4,351

סך הכל
1,042
994
365
1,165
3,566

ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 6מסים על ההכנסה:
א.

מסוי החברה בישראל
ראה באור 9א' לדוחות הכספיים המאוחדים.

ב.

חוקי עידוד בישראל
ראה באור 9ג' לדוחות הכספיים המאוחדים.

ג.

הפסדים לצרכי מס להעברה לשנים הבאות
ראה באור 9ד' לדוחות הכספיים המאוחדים.

ד.

מסי הכנסה נדחים:
)1

ניתוח נכסי והתחייבויות מסים נדחים הנו כדלקמן:
 31בדצמבר
2016
2017
אלפי ש"ח
נכסי מסים נדחים:
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר יותר
מ 12 -חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך 12
חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי

)2

5,190

5,187

830
6,020

654
5,841

הרכב המסים הנדחים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והתנועה בהם באותן שנים
הינם כדלקמן:
בגין הפסדים
הפרשה בגין
לצורך מס
תמלוגים
(ראה ג' לעיל)
אחרים *
למדען הראשי
אלפי ש"ח

יתרה ליום  1בינואר 2015
שינויים בשנת :2015
זקיפה לדוח על הרווח הכולל
יתרה ליום  31בדצמבר 2015
שינויים בשנת :2016
זקיפה לדוח על הרווח הכולל
יתרה ליום  31בדצמבר 2016
שינויים בשנת :2017
זקיפה לדוח על הרווח
(הפסד) הכולל
יתרה ליום  31בדצמבר 2017

565

960

4,184

5,709

()142
423

()2
958

588
4,772

444
6,153

()165
258

20
978

()167
4,605

()312
5,841

()210
48

155
1,133

234
4,839

179
6,020

* נובע בעיקרו מהוצאות מחקר ופיתוח.
)3

סך הכל

המסים הנדחים לימים  31בדצמבר  2017ו 2016 -מחושבים לפי שיעור מס של .16%
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ביו ויו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 6מסים על ההכנסה (המשך):
ה.

מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח (הפסד) הכולל לתקופות המוצגות:
כדלקמן:
2017
מסים שוטפים:
מסים שוטפים בגין רווחי השנה המדווחת
הוצאות בגין שנים קודמות
שינוי במסים נדחים
הכנסות מסים על ההכנסה

ו.

18
()255
()237
()179
()416

2016
אל פי ש "ח
17
()354
()337
312
()25

2015
18

18
()444
()426

שומות מס ומס ערך מוסף
ראה באור 9ז' ו9-ח' לדוחות הכספיים המאוחדים.

באור  - 7מידע נוסף על מכלול הקשרים ,ההתקשרויות ,ההלוואות ,ההשקעות והעסקות המהותיות
הקיימים בין החברה לבין החברה המוחזקת על ידיה
בשנים המדווחות ביצעה החברה עסקות מכירה וקנייה עם חברה הבת שלה במחירי שוק ובתנאי אשראי
מקובלים .האשראי הינו בדולרים ואינו נושא ריבית .סכומי המכירות בשנת  2017הסתכמו לסך של
 10,063אלפי ש"ח ( 14,413 - 2016אלפי ש"ח).

13

פרק ו' – הצהרת מנהלים לפי תקנה 38ג)ד()(1

(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(:)1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,ד"ר אלן שוויבל ,מצהיר כי:
( )1בחנתי את הדוח התקופתי של ביו-ויו בע"מ (להלן" :התאגיד") לשנת ( 2017להלן" :הדוחות");
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרי מי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,כל
תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים א חרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 6במרס2018 ,
תאריך

ד"ר אלן שוויבל ,מנכ"ל

(ב) הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(:)2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,מרינה וולפסון ,מצהירה כי:
( )1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של ביו-ויו בע"מ (להלן" :התאגיד") לשנת
( 2017להלן" :הדוחות");
( )2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור
הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
( )3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;
( )4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטורין התאגיד ,כל
תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או
מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 6במרס2018 ,
תאריך

מרינה וולפסון ,סמנכ"ל כספים

