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  המבקר החשבון רואה דוח

  של המניות לבעלי

  מ"בע ויו ביו

  
  

   2018 בדצמבר 31 לימים) החברה - להלן( מ"בע ויו ביו שלהמצורפים  הכספי המצב על המאוחדים הדוחות את ביקרנו
 אחת לכל המזומנים ותזרימי בהון השינויים, כוללהאו הפסד רווח ה ,או הפסד רווח על המאוחדים הדוחות ואת 2017-ו

 וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים דוחות. 2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש
  .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דיעה לחוות היא אחריותנו. החברה של

  
 של פעולתו דרך( חשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-על. 1973 -ג"התשל), חשבון רואה

 בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של
 שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת. הכספיים שבדוחות ובמידע

 שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על
  .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת

  
 החברה של הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים ל"הנ המאוחדים הכספיים הדוחות, לדעתנו

 שלהן המזומנים ותזרימי בהון השינויים, פעולותיהן תוצאות ואת 2017-ו 2018 בדצמבר 31 לימים שלה המאוחדת והחברה
) IFRS( בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם, 2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת לכל

  .2010-ע"התש), שנתיים כספיים דוחות( ערך ניירות תקנות והוראות
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  "מבע ויו ביו

  הכספי המצב על מאוחדים דוחות
  

  בדצמבר 31  

  2017  2018  ביאור  

  "חש אלפי  

 
         נכסים

         :שוטפים נכסים
  17,942   18,007   5  מזומנים ושווי מזומנים

      6  :חובה ויתרות חייבים
  4,709   3,063     לקוחות 
  773   560     אחרים

  3,302   3,963   7  מלאי

     25,593   26,726  
        :שוטפים שאינם נכסים

  109   125   א'13  מוגבל פקדון
  657   672   א'3  חייבים אחרים זמן ארוך

  398   112   8  מוחשי בלתי נכס
  6,245   6,397   9  נדחים הכנסה מסי

  577   510     קבוע רכוש

     7,816   7,986  

  34,712   33,409     נכסים סך

        הון והתחייבויות 
        התחייבויות שוטפות:

      10  :זכות ויתרות זכאים
  1,340   1,547     ספקים ונותני שירותים

  2,895   2,904     אחרים
  1,043   422   11   הראשי למדען תמלוגים

  4,235   4,507   12  מראש הכנסות
  379   328   11   הפרשה לאחריות

    9,708   9,892  
        :שוטפות שאינן התחייבויות

  418   351   14  נטומעביד, -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
  770   601   12  מראש הכנסות

  177   -   11  הראשי למדען תמלוגים בגין התחייבות

     952   1,365  

      13  תלויות והתחייבויות התקשרויות

  11,257   10,660    סך  התחייבויות
      15  :המיוחס לבעלים של החברה הון

  139   141     רגילות מניות הון
  51,846   52,768     מניות על פרמיה

  741   591     אופציה  כתביקרן הון בגין 
  )752(  )378(    קרנות הפסד כולל אחר

  )28,519(  )30,373(    הפסד יתרת

  23,455   22,749     הון סך

  34,712   33,409     והון תיוהתחייבו סך
  
  

      
  ישה סיטון
  דירקטור

  שוויבל אלןד"ר 
  מנכ"ל 

  מרינה וולפסון
  סמנכ"ל כספים

  
הוסמך מר ישה סיטון על ידי דירקטוריון החברה לחתום על הדוח במקום יו"ר  2019במרס  12ביום 

 הדירקטוריון, מר עמנואל גיל.
  

  .2019 ,במרס 12תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 
  

  נפרד מהדוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 
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  ויו בע"מ ביו

  או ההפסד הרווח על מאוחדים דוחות

  
  

  בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום     

  2016  2017  2018  ביאור  

  "חש אלפי    

  33,289   27,760   25,280   א'16  הכנסות

  12,114   11,184   10,520   ב'16  ההכנסותעלות 

  21,175   16,576   14,760     גולמי רווח

  5,684   6,884   6,647   ג'16  ופיתוח מחקר הוצאות

  6,122   5,225   5,024   ד'16  ושיווק מכירה הוצאות

  4,583   4,783   5,664   ה'16  הנהלה וכלליות הוצאות

  50   1,097   )810(  ו'16  נטואחרות (בעיקר הפרשי שער), (הכנסות)  הוצאות

  4,736   )1,413(  )1,765(    רגילות מפעולות(הפסד)  רווח

  76   )117(  61   ז'16  נטו - מימון (הכנסות) הוצאות

  4,660   )1,296(  )1,826(    ההכנסה על מסים לפני(הפסד)  רווח

  223   )44(  28   9  ההכנסה על מסים) הכנסות( הוצאות

  4,437   )1,252(  )1,854(     לשנה (הפסד) נקי רווח

          

  ח"ש    

        17  :למניה(הפסד)  רווח
  0.32  )0.09(  )0.13(     למניה בסיסי(הפסד)  רווח

  0.32  )0.09(  )0.13(     למניה מדולל(הפסד)  רווח
  
  
  
  
  
  
  

  
  .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  מ"בע ויו ביו

  הכולל(הפסד)  הרווח על מאוחדים דוחות
  
  

   בדצמבר 31-ב שהסתיימה שנה 
 2018  2017 2016  
   ח"ש אלפי 

 4,437  )1,252( )1,854(   לשנה (הפסד) רווח

  :אחר כולל) הפסד( רווח

     - הפסד או לרווח מחדש יסווגו לא אשר סעיפים
 )87( )36( 67    מעביד-עובד יחסי סיום בשל) נטו( התחייבויות של מחדש מדידות

     
     - להפסד או לרווח מחדש מסווגים להיות עשויים אשר סעיפים

 )60( )373( 307    חוץ פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הפרשים
     

 )147( )409( 374   אחר כולל )הפסד(רווח  סך
     

 4,290  )1,661( )1,480(  לשנה כולל(הפסד)  רווח
  
  
  
  
  
  
  

  .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  מ"בע ויו ביו

  בהון השינויים על מאוחדים דוחות
  

 

  
  מניות
  רגילות

 על פרמיה
  מניות

 כתבי
  אופציה

 קרנות
 הפסד

  אחר כולל
 יתרת
  הכל סך  הפסד

  ח"ש אלפי  
              

  22,988   )28,917(  )196(  554   51,409  138  2016 בינואר 1 ליום יתרה

              :2016 במהלך שנת תנועה
  4,290   4,437   )147(          כולל רווח סך

  211       )83(  293  1   עובדים ידי על אופציות כתבי מימוש
  116       116        לעובדים אופציות בגין הוצאות

  27,605   )24,480(  )343(  587   51,702  139  2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

              :2017 במהלך שנת תנועה
  )1,661(  )1,252(  )409(          כולל הפסד סך

  )2,787(  )2,787(          דיבידנד
  98       )46(  144  *   עובדים ידי על אופציות כתביופקיעות  מימוש

  200       200        לעובדים אופציות בגין הוצאות

  23,455   )28,519(  )752(  741   51,846  139  2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

              :2018 במהלך שנת תנועה
  )1,480(  )1,854(  374           כולל הפסד סך

  672      )252(  922  2   עובדים ידי על אופציות כתביופקיעות  מימוש
  102      102        לעובדים אופציות בגין הוצאות

  22,749  )30,373(  )378(  591   52,768  141  2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
  

  אלפי ש"ח. 1-* נמוך מ
  
  
  
  
  

  .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  1 -) המשך(

  מ"בע ויו ביו

  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

  
  

   בדצמבר 31 ביום שהסתיימה שנה  

  2018  2017  2016  

  ח"ש אלפי  
          :שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

  3,840   72   )1,078(  ')א נספח ראה, לפעולותששימשו ( מפעולות שנבעו נטו מזומנים
  )113(  )18(  )247(  נטו - ששולמו הכנסה מסי

  3,727   54   )1,325(  שימשו לפעילות שוטפת)ש( שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים

        :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
  )119(  )202(  )180(  קבוע רכוש רכישת

  -   -   )14(  נטו, פיקדונות

  )119(  )202(  )194(   השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים

        :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

  -   )2,787(  -  דיבידנד ששולם
  211   98   672    עובדים ידי על למניות אופציות כתבי מימוש

  211   )2,689(  672   )מימון לפעילות ששימשו( מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

  3,819   )2,837(  )847(   מזומנים ושווי במזומנים(קיטון)  גידול

  18,384   22,163   17,942   השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

  )40(  )1,384(  912   מזומנים ושווי מזומנים בגין שער מהפרשי )הפסדיםרווחים (

  22,163   17,942   18,007   השנה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  2 -) סיום(

  מ"בע ויו ביו

  )המשך( המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

  
  :מזומנים תזרים לדוח נספחים

  
   בדצמבר 31 ביום שהסתיימה שנה  

  2018  2017  2016  

  ח"ש אלפי 
          :שימשו לפעולות)ששנבעו מפעולות ( המזומנים תזרימי)  א(

  4,660   )1,296(  )1,826(   ההכנסה על מסים לפני(הפסד)  חרוו
         כרוכות שאינן והוצאות הכנסות בגין התאמות

        :מזומנים בזרימת
  200   289   541   והפחתות פחת

  116   200   102    לעובדים אופציות בגין שנזקפו סכומים
         ושווי מזומנים בגין שער מהפרשי) רווחים( הפסדים

  )23(  366   )123(  מזומנים  

  )1,306(  )441(   4,953  
        :תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים

        :חובה ויתרות בחייבים) גידול( קיטון
  )1,648(  )300(  1,784    לקוחות
  )136(  )130(  230   אחרים

  )25(  )80(  )545(  במלאי גידול
        :זכות ויתרות בזכאים) קיטון( גידול

  266   64   194   שירותים ונותני ספקים
  166   1,229   )386(  )לאחריות הפרשה כולל( אחרים

  )999(  )1,006(  )798(  הראשי למדען תמלוגים בגין בהתחייבות קיטון
        לזמן מראש הכנסות כולל( מראש בהכנסות) קיטון( גידול

  1,263   736   )251(  )ארוך

   228   513  )1,113(  

  3,840   72   )1,078(  שימשו לפעולות)ש( מפעולות שנבעו נטו מזומנים
        
        

  74   87   92   במזומן שהתקבלה ריבית בדבר מידע)  ב(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים



  "מבע ויו ביו

  המאוחדים לדוחות ביאורים

  

9  

  כללי - 1 ביאור
  

. 2000 בשנת בפעילותה והחלה 1998 באוגוסט 18 ביום בישראל התאגדה) החברה - להלן( מ"בע ויו ביו
 של ומכירה בשיווק, בייצור, ובפיתוח במחקר עוסקות) הקבוצה - להלן( שלה המאוחדת והחברה החברה
 של מלאה בבעלות המאוחדת החברה. סרטן לגילוי ובדיקות חריגים תאים לזיהוי ממוחשבות מערכות
 עוסקת -) הבת חברת - להלן( BioView (USA), Inc. - ב"ארה, Delaware במדינת המאוגדת, החברה
  .אחד פעילות מגזר לקבוצה. אמריקה בצפון הקבוצה מוצרי של ומכירה שיווק בפעילויות בעיקר

  
 – להלן( .Abbott Molecular Inc  חברת עם הפצה הסכם על החברה חתמה 2013 ביוני 30 ביום

 והמבוססות קליניים ליישומים המיועדות ויו-ביו מערכות של עולמית כמפיצה אבוט תשמש לפיו) אבוט
 מוצרי של בלעדיות הפצה מזכויות תהנה אבוט ההסכם מתווה פי על. FISH סמני טכנולוגיית על

 בקשר למידע. בלעדיות שאינן הפצה ותזכוי לאבוט ניתנו שם, אמריקה צפון מלבד העולם בכל החברה
  .'א16 ביאור ראה עיקרי ללקוח

  
, 3 פקריס הינה המשרד כתובת. אביב-בתל מ"בע ערך לניירות בבורסה נסחרות החברה מניות

  .רחובות
  
  

  :החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
  

  :הכספיים הדוחות של ההצגה בסיס  .א
  
 משלוש אחת ולכל 2017 -ו 2018 בדצמבר 31 לימים הקבוצה של הכספיים הדוחות  ) 1

 הכספי הדיווח לתקני מצייתים, 2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים
 תקנים שהם) International Financial Reporting Standards( הבינלאומיים

 International( בחשבונאות לתקינה הבינלאומי המוסד ידי על פורסמו אשר ופרשנויות
Accounting Standard Board) (ה תקני - להלן-IFRS (הנוסף הגילוי את וכוללים 

  .2010 - ע"התש), שנתיים כספיים דוחות( ערך ניירות תקנות לפי הנדרש
  

 השנים לכל ביחס עקבי באופן יושמו, להלן המתוארים, החשבונאית המדיניות עיקרי  
  . אחרת צוין אם אלא, המוצגות

  
 בכפוף, ההסטורית העלות למוסכמת בהתאם נערכו המאוחדים הכספיים הדוחות  

  .הוגן בשווי המוצגים, לפיצויים יעודה נכסי שערוך בגין להתאמות
  

 חשבונאיים באומדנים שימוש דורשת, IFRS-ה לתקני בהתאם כספיים דוחות עריכת  
 בתהליך דעת שיקול להפעיל הקבוצה הנהלת את מחייבת היא, כן כמו. מהותיים מסוימים

 מעורבת בהם לתחומים גילוי ניתן 3 בביאור. הקבוצה של החשבונאית מדיניותה יישום
 השפעה ולאומדנים להנחות יש בהם תחומים או, מורכבות או דעת שיקול של רבה מידה

 מהותית שונות להיות עשויות בפועל התוצאות. המאוחדים הכספיים הדוחות על מהותית
  . הקבוצה הנהלת את ששימשו וההנחות מהאומדנים

  
  .חודשים 12 הינה הקבוצה של התפעולי המחזור תקופת  )2

  
 המבוססת סיווג שיטת לפי הפסד או רווח בדוח שהוכרו ההוצאות את מנתחת הקבוצה  ) 3

  .  ההוצאות של הפעילות מאפיין על
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  מאוחדים כספיים דוחות  .ב
  

 בת חברת
  

חברות בנות הן ישויות (לרבות ישויות מובנות) הנשלטות על ידי החברה. החברה שולטת 
זכויות  בישות כאשר לחברה קיים כוח השפעה על הישות המושקעת, יש לה חשיפה או

יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על  לתשואות משתנות ממעורבותה בישות וכן
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.
  

  .  בוטלו הבת והחברה החברה בין סקותבע מומשו שטרם ורווחים יתרות, עסקות
  

-על שאומצה החשבונאית המדיניות עם עקבית הבת בחברת המיושמת החשבונאית המדיניות
  .הקבוצה ידי

  
  :חוץ במטבע ועסקות יתרות תרגום  .ג

  
  ההצגה ומטבע הפעילות מטבע  )1

  
 של במטבע נמדדים הקבוצה מחברות אחת כל של הכספיים בדוחות הנכללים פריטים

 הדוחות). הפעילות מטבע - להלן( ישות אותה פועלת בה העיקרית הכלכלית הסביבה
  .החברה של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע שהוא, ח"בש מוצגים המאוחדים הכספיים

  
  ויתרות עסקות  )2

  
 הפעילות למטבע מתורגמות )חוץ מטבע - להלן( הפעילות ממטבע השונה במטבע עסקות

 הנובעים, שער הפרשי. העסקות למועדי שבתוקף החליפין בשערי שימוש באמצעות
 לפי חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים ומתרגום כאמור עסקות מיישוב

  . הכולל(הפסד)  הרווח על לדוח נזקפים, התקופה לתום החליפין שערי
  

 הכולל (הפסד) הרווח על בדוח מוצגים החליפין בשערי שינוי עקב וההפסדים הרווחים
  ". , נטו)הפרשי שער (הכנסות) אחרות (בעיקרהוצאות " במסגרת

  
  בת חברה של כספיים דוחות תרגום  )3

  
, ב"ארה דולר הינו שלה הפעילות מטבע אשר הבת החברה של הכספי והמצב התוצאות

  :כדלקמן ההצגה למטבע מתורגמים
  
  ;הכספי המצב על הדוח במועד הסגירה שער לפי מתורגמים והתחייבויות נכסים  )א
  
 הממוצעים החליפין שערי לפי מתורגמים הפסד או רווח בדוח והוצאות הכנסות  )ב

 שערי של המצטברת ההשפעה של סביר קירוב אינו זה ממוצע אם אלא( לתקופה
 שער לפי וההוצאות ההכנסות מתורגמות זה במקרה. העסקות במועדי החליפין
  ); העסקות במועדי החליפין

 
  .האחר הכולל(הפסד)  הרווח במסגרת מוכרים הנוצרים השער הפרשי כל  )ג
  

 שער הפרשי אחר כולל(הפסד)  לרווח נזקפים, הכספיים הדוחות איחוד בעת
 או ממומשת חוץ פעילות כאשר. חוץ בפעילויות נטו ההשקעה מתרגום הנובעים
 רווח בדוח מוכרים אחר כולל) הפסד( לרווח שנזקפו השער הפרשי, במלואה נמכרת
  .ממכירה הנובעים ההפסד או מהרווח כחלק והפסד
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  קבוע רכוש  .ד

  
 נזקפות האחזקה ועבודות התיקונים עלויות. הרכישה עלות לפי לראשונה נכלל הקבוע הרכוש

  .נבעו בה הדיווח תקופת במהלך הפסד או רווח לדוח
  
 העלות. שנצברו ערך מירידת והפסדים שנצבר פחת בניכוי בעלות מוצג הקבוע הרכוש

 בגין ערך וירידות הפחתות. הפריטים לרכישת ישירות המיוחסות עלויות כוללת ההיסטורית
  .הכולל(הפסד)  הרווח על לדוח נזקפות בעלות שמוצג הקבוע הרכוש
  
 שלהם השייר לערך עלותם את להפחית כדי, הישר הקו שיטת לפי מחושב הנכסים על הפחת

  :כדלהלן, שלהם השימושיים החיים אורך אומדן פני-על
  

  שנים 6-7  אלקטרוני וציוד מכונות
  שנים 6-7  משרדי וציוד רהיטים

  שנים 3  מחשבים
  

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

  
  עיקר הרכוש הקבוע מורכב מציוד אלקטרוני ומחשבים.

  
  :מוחשיים בלתי נכסים  ה.

  
  ופיתוח מחקר  )1

  
 של פרויקטים בגין המתהוות עלויות. התהוותה בעת כהוצאה מוכרת מחקר בגין הוצאה
-בלתי כנכסים מוכרות) משופרים או חדשים מוצרים של ובחינה לעיצוב מתייחסות( פיתוח

  :הבאים התנאים מתקיימים כאשר מוחשיים
  

  ;לשימוש זמין יהיה שהוא כך, מוחשי הבלתי הנכס להשלמת טכנית היתכנות קיימת  -
  ;למוכרו או בו ולהשתמש מוחשי הבלתי הנכס את להשלים ההנהלה בכוונת  -
  ;אותו למכור או מוחשי הבלתי בנכס להשתמש ניתן  -
  ;צפויות עתידיות כלכליות הטבות יפיק מוחשי הבלתי הנכס בו האופן את להמחיש ניתן  -
 ולשימוש הפיתוח להשלמת זמינים -ואחרים כספיים, טכניים -מתאימים משאבים  -

  -ו; למכירתו או מוחשי הבלתי בנכס
  .פיתוחו במהלך מוחשי הבלתי לנכס לייחס שניתן היציאה את מהימן באופן למדוד ניתן  -
  

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

  .התהוותן בעת הכולל(הפסד)  הרווח על
  
  זכויות בפטנטים  )2

  
 2017בינואר  1החל מיום . היסטורית בעלות מוצג הקבוצה ידי על שנרכש רוחני קניין

 מוגדר והוא מוצג בעלות בניכוי הפחתהנקבע כי הנכס הינו בעל אורך חיים שימושיים 
שנצברה. ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים 

' ו גם ראה, לשנה אחת לפחות ערך ירידת לבחינת כפוףשנים). בנוסף הנכס  5.5הצפוי (
  .להלן
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  כספיים-לא נכסים של ערך ירידת  ו.

  
 מוחשיים בלתי נכסים וכן, מוניטין כדוגמת, מוגדר  בלתי שימושיים חיים אורך בעלי נכסים
 בערכם ירידה. לשנה אחת נבחנת בערכם וירידה, מופחתים אינם, לשימוש עדיין זמינים שאינם

 על המצביעים, בנסיבות שינויים או אירועים שחלו במידה, נבחנת אחרים כספיים לא נכסים של
  . השבה בר יהיה לא בספרים שערכם כך
  

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 

ערך, מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות מכירה, לבין שווי השימוש שלו. לצורך בחינת ירידת 
-ביותר, בגינן 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

 
  הראשי למדען תמלוגים בגין בותהתחיי  ז.

  
 -מענקים המתקבלים מלשכת המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן 

מענקי מדען)  -(להלן  החברההמדען הראשי) כהשתתפות במחקר ופיתוח שמבוצע על ידי 
"הטיפול  20נכנסים לגדר "הלוואות הניתנות למחילה" כאמור בתקן חשבונאות בינלאומי 

 ).IAS 20 -החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי" (להלן 
 

. אם במועד התגבשות IFRS 9-התחייבויות בגין מענקי מדען מוכרות ונמדדות בהתאם ל
מועד הזכאות) מגיעה הנהלת הקבוצה למסקנה שלא קיים  -מענק מדען (להלן הזכאות לקבלת 

) שמענק המדען שהתגבשה הזכאות לקבלתו (להלן reasonable assuranceביטחון סביר (
המענק שהתקבל) לא יוחזר, מכירה הקבוצה באותו מועד בהתחייבות פיננסית המטופלת  -

תחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות לגבי ה IFRS 9 -בהתאם להוראות המפורטות ב
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.
  

  :פיננסיים נכסים  .ח
 

"מכשירים פיננסיים" (להלן  9, נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי 2018בינואר  1ביום  )1
- IFRS 9 הקבוצה מיישמת את .(IFRS 9 בינואר  1, באופן רטרוספקטיבי , החל מיום

, בהתאם להוראת המעבר המאפשרת הכרה בהשפעה מצטברת של היישום 2018
. ליישומו לראשונה 2018בינואר  1ליום  לראשונה כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים

 לא היתה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של הקבוצה.  IFRS 9של 
 

 IFRS, לפי 2018בינואר  1מדיניות הקבוצה ביחס לנכסים פיננסיים המיושמת החל מיום  )2
9:  

  
 סיווג  )א

  
מוחזקים נכסים פיננסים בעלות מופחתת. הסיווג תלוי במודל העיסקי שבו  לקבוצה

  הנכסים הפיננסיים ובתנאים החוזיים של תזרימי המזומנים בגינם.
  

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל 
עיסקי שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, 

מוגדרים לתזרימי מזומנים  וכן התנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים
  שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 

חודשים  12-נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לחלויות לתקופה של יותר מ
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, המסווגות כנכסים שאינם שוטפים. הנכסים 

ם בסעיפים: "חייבים ויתרות חובה", הפיננסיים בעלות מופחתת של הקבוצה כלולי
"חייבים אחרים ו"פקדון מוגבל"  "חייבים ויתרות חובה",  "מזומנים ושווי מזומנים",

  .לזמן ארוך" המופיעים בדוח על המצב הכספי
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 הכרה ומדידה  )ב
 

עסקה, עבור כל הנכסים  ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות
הפיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, למעט לקוחות. נכסים 
פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו, 
והקבוצה העבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות בגין הבעלות על נכסים 

לות מופחתת נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, אלה. נכסים פיננסיים בע
 על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.

  
 ירידת ערך נכסים פיננסיים  )ג

 
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית בסיכון 
האשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה, על בסיס אינדיבידואלי או 

וצתי. לשם כך, הקבוצה משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר על בסיס קב
הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד ההכרה 
לראשונה, תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס, כולל מידע צופה פני 

  עתיד.
ן האשראי ממועד ההכרה עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית בסיכו

בהם לראשונה, הקבוצה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי 
האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר. אחרת, ההפרשה להפסד תימדד בסכום 

  חודשים.  12השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה של 
י סיכון האשראי עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך, הקבוצה מניחה כ

  לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה.
לא ביצעה את הבדיקה הקבוצתית היות שלדעתה אין לה כל השפעה על  הקבוצה

  הדוחות הכספיים והיא אינה מהותית.
  

 :IAS 39, לפי 2017בדצמבר  31מדיניות הקבוצה ביחס לנכסים פיננסיים עד ליום  )3
  

  סיווג  )א
  

 למטרה בהתאם נקבע הסיווג. וחייבים הלוואות מסוג פיננסיים נכסים לקבוצה
 הנכסים סיווג את קובעת הקבוצה הנהלת. הפיננסיים הנכסים נרכשו שלשמה

  .לראשונה בהם ההכרה בעת הפיננסיים
  

 או קבועים תשלומים עם, נגזרים שאינם פיננסיים נכסים הינם וחייבים הלוואות
 כנכסים נכללים אלה נכסים. פעיל בשוק מצוטטים אינם ואשר, לקביעה ניתנים

 על הדוח תאריך לאחר חודשים 12-מ יותר של לתקופה לחלויות פרט, שוטפים
 של והחייבים ההלוואות. שוטפים שאינם כנכסים מסווגות אלו חלויות. הכספי המצב

 פקדון", "חובה ויתרות חייבים", "מזומנים ושווי מזומנים: "בסעיפים כלולים הקבוצה
 גם ראו( הכספי המצב על בדוח המופיעים" ארוך לזמן אחרים חייבים"ו" מוגבל

  ).להלן אי-ו י סעיפים
  

  ומדידה הכרה  )ב
  

 הנכסים כל עבור, עסקה עלויות בתוספת הוגן בשווי לראשונה מוכרות ההשקעות
 נגרעים פיננסיים נכסים. הפסד או רווח דרך הוגן בשווי מוצגים שאינם הפיננסיים

 והקבוצה, הועברו או פקעו מההשקעות מזומנים תזרימי לקבלת הזכויות כאשר
 וחייבים הלוואות. אלה נכסים על הבעלות בגין והתשואות הסיכונים כל את העבירה
  .אפקטיבית הריבית שיטת בסיס על, מופחתת עלות לפי מוצגים
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  מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים ערך ירידת  )ג
  

 אובייקטיבית ראייה קיימת האם הכספי המצב על דוח תאריך בכל בוחנת הקבוצה
 או פיננסי נכס של ערכו.  פיננסיים נכסים קבוצת של או פיננסי נכס של ערך לירידת
 אם רק מתהווים ערך מירידת והפסדים נפגם פיננסיים נכסים קבוצת של ערכה
 שהתרחשו יותר או אחד מאירוע כתוצאה ערך לירידת אובייקטיבית ראייה קיימת
 לאירועי או( האמור ההפסד ולאירוע") הפסד אירוע(" בנכס לראשונה ההכרה לאחר

 או הפיננסי הנכס של העתידיים המזומנים תזרימי אומדן על השפעה יש) ההפסד
  . מהימן באופן אותה לאמוד שניתן הפיננסיים הנכסים קבוצת של

  
 על השפעה כל לה אין שלדעתה היות הקבוצתית הבחינה את ביצעה לא הקבוצה
  .מהותית אינה והיא הכספיים הדוחות

  
  מלאי  .ט

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

  
   לקוחות  .י

  
 שנמכרו סחורות עבור הקבוצה של מלקוחותיה המתקבלים לסכומים מתייחסת הלקוחות יתרות

 תוך להתרחש צפויה אלו סכומים גביית כאשר. הרגיל העסקים במהלך שהוענקו שירותים או
 במסגרת מוצגים הם, אחרת, השוטפים הנכסים במסגרת מסווגים הם, פחות או אחת שנה

  .שוטפים שאינם הנכסים
  

 שיטת בסיס על, מופחתת בעלות מכן לאחר ונמדדים, ההוגן בשוויים לראשונה מוכרים לקוחות
 או" ערך לירידת הפרשה" - להלן( מסופקים לחובות הפרשה בניכוי, האפקטיבית הריבית

 בה העוקב והטיפול ערך לירידת ההפרשה קביעת לאופן באשר"). מסופקים לחובות הפרשה"
 .לעיל) 3(ח ראה

  
  מזומנים ושווי מזומנים  .אי

  
המזומנים ושווי מזומנים: מזומנים במסגרת הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים, כוללים 

 3לא עולה על  םתקופת ההפקדה שלהש ונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצרבקופה, פיקד
  .חודשים

  
  המניות הון  .בי

  
  .  מניות כהון מסווגות החברה של רגילות מניות

  
, כניכוי בהון מוצגות חדשות אופציות או מניות להנפקת במישרין המיוחסות תוספתיות עלויות

  .ההנפקה מתקבולי, ממס נטו
  

  ספקים  .גי
 

 שנרכשו שירותים או טובין עבור לשלם הקבוצה של התחייבויות כוללות הספקים יתרות
 כאשר שוטפות כהתחייבויות מסווגות הספקים יתרות. הרגיל העסקים במהלך מספקים
 שאינן כהתחייבויות מוצגות הן אחרת, פחות או אחת שנה תוך להתבצע אמור התשלום
  .שוטפות

 בסיס על, מופחתת בעלות נמדדות מכן ולאחר, הוגן בשווי לראשונה מוכרות ספקים יתרות
  .האפקטיבית הריבית שיטת
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  ונדחים שוטפים מסים  .יד
  

 מוכרים המסים. נדחים ומסים שוטפים מסים כוללות המדווחות לשנים המס(הכנסות)  הוצאות
  . הכולל(הפסד)  הרווח על בדוח

  
 הושלמה שחקיקתם או, שנחקקו המס חוקי בסיס על מחושב שוטפים כמסים שנזקף הסכום

 ומפיקות פועלות הבת והחברה החברה בהן במדינות, הכספי המצב על הדוח לתאריך למעשה
 החייבת הכנסתה על החלים המס היבטי את תקופה מדי בוחנת הקבוצה הנהלת. חייבת הכנסה
  .לצורך בהתאם הפרשות ויוצרת, הרלבנטיים המס לדיני בהתאם, מס לצרכי

  
 הסכומים בין זמניים הפרשים בגין, ההתחייבות שיטת בסיס על, נדחים במסים מכירה הקבוצה

 לצרכי בחשבון שיובאו הסכומים לבין, הכספיים בדוחות הכלולים, וההתחייבויות הנכסים של
 ההכרה בעת נוצרים הזמניים ההפרשים אם, מוכרים אינם נדחים מסים, זאת עם. מס

 להם אין העסקה במועד אשר, עסקים צירוף במסגרת שלא, בהתחייבויות או בנכס הראשונית
 המסים סכום. מס לצרכי המדווח זה או החשבונאי אם בין - ההפסד או הרווח על השפעה כל

 למעשה הושלמה שחקיקתם או שנחקקו) המס וחוקי( המס לשיעורי בהתאם נקבע הנדחים
 שהתחייבויות או ימומשו המס נכסי כאשר לחול וצפויים הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון

  .ייושבו הנדחות המס
  

 בגבולות, מס לצרכי לניכוי הניתנים זמניים הפרשים בגין נעשית נדחים מסים בנכסי ההכרה
  . במס חייבות הכנסות כנגד בעתיד לנצלם יהיה ניתן כי שצפוי, הפרשים סכום

 בחברה מהשקעה הנובעים, זמניים הפרשים בגין נדחים הכנסה מיסי זוקפת אינה החברה
 היפוך יחול שלא וצפוי הקבוצה ידי על נשלט הזמניים ההפרשים היפוך ועיתוי מאחר מאוחדת

  .לעין הנראה בעתיד הזמניים בהפרשים
  

  :אם ורק אם מקוזזים נדחים מסים והתחייבויות נדחים מסים נכסי
 

 מסים התחייבויות כנגד שוטפים מסים נכסי לקיזוז לאכיפה ניתנת משפטית זכות קיימת -
 וכן; שוטפים

 המוטלים הכנסה על למסים מתייחסים הנדחים המסים והתחייבויות הנדחים המסים נכסי -
 אשר במס החייבות שונות ישויות על או חייבת ישות אותה על מס רשות אותה ידי על

 . נטו בסיס על היתרות את לסלק מתכוונות
  

 או" מאושרים מפעלים"מ בהכנסה שמקורו דיבידנד חלוקת של במקרה', ג9 בבאור כאמור
 המס לשיעור בהתאם שיחולק הסכום בגין מס יחול, ממס פטור לגביה שחל" מוטבים מפעלים"

 המס סכום ייזקף כאמור חלוקה של במקרה. הפטור אילמלא בתשלומו חייבת היתה שהחברה
   .הכולל) הפסד( הרווח על  בדוחות כהוצאה

  
  :עובד הטבות  .וט

  
  ופנסיה פרישה לפיצויי התחייבות  )1

  
 פיצויי בתשלום החברה חייבת, בישראל העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם
  .מסוימות בנסיבות מעבודתם שיפרשו או שיפוטרו לעובדים פרישה

  
 במסגרתה העסקה סיום לאחר עובד להטבות תוכנית היא מוגדרת הפקדה תוכנית
 כל אין שלחברה כך תלויה-ובלתי נפרדת לישות קבועות הפקדות מבצעת החברה

 בנכסי די יהיה לא שבו במצב, נוספות הפקדות לבצע, משתמעת או משפטית, מחוייבות
 השוטפת בתקופה העבודה שירותי בגין ההטבות את העובדים לכל לשלם כדי הקרן

  . קודמות ובתקופות
 תוכנית שאינה העסקה סיום לאחר עובד להטבות תוכנית היא מוגדרת הטבה תוכנית

  .מוגדרת להפקדה
  

 באמצעות כלל-בדרך ממומנות בישראל ופנסיה פרישה לפיצויי החברה התחייבות
 תוכניות. בנאמנות המנוהלות פנסיה לקרנות או ביטוח לחברות המועברים, תשלומים

 בגין קבועות הפקדות מבצעת והחברה מאחר מוגדרת להפקדה תוכניות מהוות אלה
  .תלויה-ובלתי נפרדת לישות בישראל עובדיה
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, מוגדרת הטבה המהווה תוכנית קיימת שלגביהם לעובדים החברה להתחייבות בהתאם
 שנות מספר על מתבססות, פרישה בעת לפיצויים הזכאי העובד שיקבל ההטבות סכומי
  .האחרונה ומשכורתו הוותק

  
 הינה מוגדרת הפקדה תוכנית במסגרת שהינם העובדים יתר לגבי החברה התחייבות

 מחוייבות כל אין לחברה כאשר, תלויה ובלתי נפרדת לישות קבועות הפקדות לבצע
 כדי הקרן בנכסי די יהיה לא שבו במצב, נוספות הפקדות לבצע משתמעת או משפטית

 ובתקופות השוטפת בתקופה העבודה שירותי בגין ההטבות את העובדים לכל לשלם
  .קודמות

  
 של הנוכחי הערך הנה הכספי המצב על בדוח המוצגת פרישה לפיצויי ההתחייבות
 נכסי של ההוגן השווי בניכוי, הכספי המצב על הדוח לתאריך מוגדרת להטבה ההתחייבות

, תלוי בלתי אקטואר ידי על, שנתי בסיס על נמדדת מוגדרת להטבה ההתחייבות. התכנית
  .Projected Unit Credit method -ה שיטת בסיס על

 
 לשם הצפויים העתידיים המזומנים תזרימי להיוון החברה את ששימש הריבית שיעור
 של הריבית שיעורי על בהתבסס נקבע מוגדרת להטבה תוכניות בגין המחויבויות חישוב
  . גבוה בדירוג שקליות קונצרניות חוב אגרות

  
 לרווח מוגדרת הטבה בגין נטו) הנכס( ההתחייבות של מחדש מדידות זוקפת החברה

 בהנחות משינויים כתוצאה נוצרות אלה מחדש מדידות. נבעו בה בתקופה, אחר כולל
 בין ומהפרשים בפועל התוצאות לבין בעבר שהונחו הנחות בין משוני, אקטואריות

 נטו) הנכס( ההתחייבויות על נטו בריבית שנכללו לסכומים התוכנית נכסי על התשואה
  .מוגדרת הטבה בגין

  
  . הפסד או רווח בדוח שוטף באופן מוכרות עבר שירותי בגין עלויות

  
" תכנית נכסי" מהוות האמורות היעודות. ההוגן שוויין לפי נמדדות לפיצויים היעודות

 לצרכי מעביד - עובד יחסי בגין ההתחייבות מיתרת קוזזו כן ועל, IAS 19 בתקן כהגדרתם
  . הכספי המצב על בדוח ההצגה

  
 ופיצויים פנסיה בקופות הפקדות ומבצעת ביטוח פוליסות רוכשת החברה, לעיל כאמור
 איננה היא, ההפקדות ביצוע עם. מוגדרת להפקדה תוכנית בגין התחייבותה למימון

 לקבלת במקביל עובד הטבות בגין כהוצאות מוכרות ההפקדות. נוסף בתשלום מחויבת
 במידה, כנכס מוכרות מראש הפקדות. להפקדה זכאים הם שבגינו מהעובדים השירות

 .העתידיים בתשלומים להפחתה או במזומן להחזר זכאית שהחברה
  

  והבראה חופשה דמי  )2
  

החוק, זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם מחושבים על במסגרת   
בסיס שנתי. הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה. הקבוצה זוקפת התחייבות 

  והוצאה בגין דמי חופשה והבראה, בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.
  

החודשים  12 קבוצה צופה שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלךשהככל 
לאחר תום תקופת הדיווח שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים, 

הקבוצה חוזה לשלם בגין הזכאות שההתחייבות בגין הטבה זו נמדדת לפי הסכום הנוסף 
ופה שההטבה בגין דמי הלא מנוצלת שנצברה בסוף תקופת הדיווח. אם הקבוצה אינה צ

החופשה תסולק במלואה במהלך התקופה האמורה, ההתחייבות בגין הטבה זו נמדדת 
  לעיל). )1( באותו אופן שבו נמדדת ההתחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת (ראו

  
  מניות מבוסס תשלום  )3

  
 במכשירים המסולק, לעובדים מניות מבוסס לתשלום תוכניות מספר מפעילה הקבוצה

 הוניים למכשירים בתמורה מעובדים שירותים מקבלת הקבוצה שבהן, החברה של הוניים
 בתמורה מהעובדים המתקבלים השירותים של ההוגן שוויים. החברה של) אופציות(

 הנזקף הסכום סך. הכולל) הפסד( הרווח על בדוח כהוצאה מוכר האופציות להענקת
 האופציות של ההוגן לשווי התייחסות תוך נקבע הכולל) הפסד( הרווח על בדוח כהוצאה

    .המוענקות
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 האופציות מספר לאמידת המשמשות ההנחות בין נכללים שוק תנאי שאינם הבשלה תנאי
 שבה התקופה שהיא, ההבשלה תקופת במהלך מוכרת ההוצאה סך. להבשיל הצפויות

 בכל. מניות מבוסס התשלום הסדר של להבשלה המוגדרים התנאים כל את לקיים נדרש
 האופציות למספר בנוגע אומדניה את הקבוצה מעדכנת, הכספי המצב על דוח תאריך

 בהשפעת ומכירה, שוק תנאי שאינם ההבשלה תנאי על בהתבסס, להבשיל הצפויות
, הכולל) הפסד( הרווח על בדוח, קיים אם, המקוריים לאומדנים בהשוואה השינוי

 .בהון מקבילה ובהתאמה
 עסקה עלויות בניכוי, התקבולים. חדשות מניות מנפיקה החברה, האופציות מימוש בעת

 בעת מניות על ולפרמיה) הנקוב בערכם( המניות להון נזקפים, במישרין לייחסן שניתן
  .האופציות מימוש

  
  בהכנסות הכרה  .זט

  
 מדידת ההכנסות  )א

 
הכנסות הקבוצה נמדדו לפי השווי ההוגן ), IAS 18(יישום  2017בדצמבר  31עד ליום 

לקבל בגין מכירות היתה של התמורה שהתקבלה או התמורה שקבוצה זכאית 
נטו ממע"מ, החזרות,  הוצגוושירותים שסופקו במהלך העסקים הרגיל. ההכנסות 

  .זיכויים והנחות ולאחר ביטול הכנסות בינחברתיות
  

 הקבוצה הכנסות), IFRS 15(מועד היישום לראשונה של  2018בינואר  1ל מיום הח
לפי סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת  נמדדות

סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, למעט סכומים שנגבו עבור צדדים שלישיים, 
ולאחר ביטול הכנסות כגון מיסי מכירה מסוימים. ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ, 

  .בינחברתיות
  

 מועד ההכרה בהכנסה  )ב
  

בהכנסה כאשר סכום ההכנסות ניתן  הכירההקבוצה , 2017בדצמבר  31עד ליום 
למדידה באופן מהימן; צפוי שההטבות הכלכליות המיוחסות לעסקה יזרמו לקבוצה; 

ל וכאשר תנאים מסוימים נוספים מתקיימים עבור כל אחת מהפעילויות השונות ש
  הקבוצה, כמפורט להלן.

  
סכום ההכנסה אינו נחשב כניתן למדידה באופן מהימן, עד שכל ההתניות המתייחסות 
לעסקה יושבו. הקבוצה מבססת את אומדניה על ניסיון העבר, בהתחשב בסוג הלקוח, 

  סוג העסקה והפרטים המיוחדים לכל הסדר.
  

 מכירה הקבוצה), IFRS 15(מועד היישום לראשונה של  2018בינואר  1החל מיום 
 במסגרת שהובטחו השירות או הסחורה על שליטה משיג הלקוח כאשר בהכנסה

 ההתקשרות במועד קובעת, הקבוצה ביצוע, מחויבות כל עבור הלקוח. עם החוזה
  זמן. בנקודת או זמן לאורך הביצוע מחויבות את מקיימת היא אם בחוזה,

  
מחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן, אם אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים: (א) 
הלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי הקבוצה; (ב) 
ביצועי הקבוצה יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או 

נכס עם שימוש אלטרנטיבי לקבוצה,  שיפורו; או (ג) ביצועי הקבוצה אינם יוצרים
  לקבוצה יש זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.ו

  
   ככל שמחויבות ביצוע אינה מקוימת לאורך זמן, היא מקוימת בנקודת זמן.

  
 סוגי ההכנסות של הקבוצה:    )ג

 
הקבוצה מכירה בהכנסה ממכירת מערכות כשהלקוח  2018בינואר  1החל מיום 

  משיג שליטה על המוצר, בדרך כלל עם המשלוח.  
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 תקופת פני על יחסי באופן נזקפות, תמיכה שירותי בעיקר, שירותים ממתן הכנסות
הקבוצה מסווגת הכנסות מראש שלא צפויות להיות  .השירות ביצוע עם או ההסכם

  חודשים שלאחר תום תקופת הדיווח כהכנסות מראש לזמן ארוך.   12מוכרות במהלך 
  

  מרכיבים מרובות עסקות
  

 יחד מחשבעמדת  לרכוש לקוח יכול במסגרתם, מסויימים הסדרים מציעה הקבוצה
 הניתן הסכום, זה מסוג מרכיבים מרובה הסדר קיים כאשר. לשנה רישוי הסכם עם

 .השירות מתן תקופת לאורך כהכנסות ומוכר נדחה השירות הסכם בגין לזיהוי  
   

  חכירות  .זי
  

 בידי נשמרים הבעלות של והתשואות הסיכונים של מהותי שיעור שבמסגרתם חכירה הסכמי
 תפעולית חכירה במסגרת המבוצעים תשלומים. תפעולית חכירה כחוזי מסווגים המחכיר
 .החכירה תקופת פני על הישר הקו שיטת בסיס על הכולל) הפסד( הרווח על לדוח נזקפים

  
  למניה (הפסד) רווח  .חי

  
 לבעלי לחלוקה המיוחס (הפסד) הרווח על ככלל מבוסס למניה הבסיסי(הפסד)  הרווח חישוב

 במחזור הקיימות הרגילות המניות מספר של המשוקלל בממוצע המחולק ,הרגילות המניות
 .התקופה במהלך

  
 לחישוב ששימש, הרגילות המניות לממוצע מתווסף, למניה המדוללהפסד) ( הרווח בחישוב
 הפוטנציאליות המניות שכל בהנחה ,שיונפקו המניות מספר של המשוקלל הממוצע גם, הבסיסי

 השפעתן כאשר רק כאמור בחשבון מובאות הפוטנציאליות המניות. למניות יומרו המדללות
  .לעובדים אופציות כוללות והן) הרווח את מקטינה( מדללת הינה

  
  הפרשות  .יט

  
 יידרש כי צפוי, משתמעת או משפטית קיימת מחויבות לקבוצה כאשר מוכרת לאחריות הפרשה

 סכום של מהימן אומדן לערוך ניתן וכן; המחוייבות סילוק לצורך משאבים של שלילי תזרים
  . המחוייבות

  
 ליישוב שידרשו החזויים המזומנים תזרימי של הנוכחי לערך בהתאם נמדדות הפרשות

 שוטפות שוק הערכות המשקף, מס לפני היוון בשיעור שימוש באמצעות המחושב, המחוייבות
 הזמן חלוף עקב בהפרשה הגידול. למחויבות הספציפיים והסיכונים הכסף של הזמן ערך לגבי
 .ריבית כהוצאת מוכר

  
  :חדשות ופרשנויות לתקנים תיקונים, חדשים בינלאומיים כספי דיווח תקני  .כ

  
תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח  )1

 :להלן כמפורט, 2018בינואר  1המתחילות ביום 
 
  "): התקן" או" IFRS 9" - להלן" (פיננסיים מכשירים" 9 בינלאומי כספי דיווח תקן  )א

  
IFRS 9 פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים של והכרה מדידה, בסיווג עוסק .
 את מחליף זה תקן. 2014 יולי בחודש פורסמה IFRS 9 של המלאה הגרסה

 הכרה: פיננסיים מכשירים" 39 בינלאומי חשבונאות בתקן כיום הקיימות ההנחיות
 מותיר IFRS 9. פיננסיים מכשירים ומדידת לסיווג באשר) IAS 39 - להלן" (ומדידה

 וקובע אותו מפשט אך פיננסיים נכסים למדידת המעורב המדידה מודל את כנו על
 הוגן ושווי אחר כולל רווח דרך הוגן שווי, מופחתת עלות: עיקריות קטגוריות שלוש

 תזרים מאפייני ועל הישות של העסקי המודל על מבוסס הסיווג. הפסד או רווח דרך
 הוגן בשווי תימדדנה הוניים במכשירים השקעות. הפיננסי הנכס של החוזי המזומנים

, בראשונה ההכרה במועד, לבחור יכולה הישות הנהלת, זאת עם. הפסד או רווח דרך
, אחר כולל ברווח הוני מכשיר של ההוגן בשווי השינויים את להציג, הפיך-בלתי באופן

    ). recycling( והפסד לרווח מחדש סיווג ללא
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 האשראי הפסדי על המבוסס, פיננסיים נכסים של ערך לירידת חדש מודל מציג התקן
 הקיים המודל את מחליף זה מודל"). Expected Credit Loss Model(" הצפויים

  "). Incurred loss model(" שהתרחשו הפסדים על  המבוסס, IAS 39-ב
  

 בשינוי ההכרה למעט, שינויים חלו לא פיננסיות התחייבויות ומדידת סיווג לגבי
 העצמי האשראי מסיכון הנובע, הפסד או רווח דרך הוגן לשווי שיועדו בהתחייבויות

  . אחר כולל ברווח, הישות של
  

IFRS 9 הדרישה החלפת ידי על גידור של אפקטיביות לבחינת הדרישות את מקל 
 IFRS 9. גידור של אפקטיביות לבחינת ברורים כמותיים מנחים בקווים לעמידה

" הגידור יחס" וכי, המגודר הפריט לבין המגדר המכשיר בין כלכלי יחס יהיה כי דורש
 הסיכונים ניהול לצורכי בפועל משתמשת הישות הנהלת בו הגידור ליחס זהה יהיה
 שונה התיעוד אך, הגידור תקופת כל במשך לתיעוד הדרישה את משמר התקן. שלה
 . IAS 39 לפי הנדרש מזה

  
, 2018 בינואר 1 מיום החל,  רטרוספקטיבי, באופן IFRS 9הקבוצה מיישמת את 

בהתאם להוראת המעבר המאפשרת הכרה בהשפעה מצטברת של היישום 
. ליישומו 2018בינואר  1לראשונה כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים ליום 

 של הכספיים דוחותיה על מהותית השפעה היתה לא  IFRS 9לראשונה של 
  .הקבוצה

  
  )IFRS 15 - להלן" (לקוחות עם מחוזים הכנסות" 15 בינלאומי כספי דיווח תקן  )ב

  
IFRS 15 הקיימות בהכנסה ההכרה בנושא ההנחיות את לראשונה יישומו עם יחליף 

  .הבינלאומיים הכספי הדיווח בתקני כיום
  

 בדרך לקוחות עם מחוזים בהכנסה להכיר יש כי הינו IFRS 15 של הליבה עקרון
 ללקוחות המסופקים בשירותים או בסחורות השליטה העברת את המשקפת
 תהיה כי צופה הישות אשר התמורה את המשקפים בסכומים, החוזים במסגרת

  . שירותים או סחורות אותם בגין לקבל זכאית
  

IFRS 15 בהתאם בהכנסה תכיר הישות לפיו, בהכנסה להכרה יחיד מודל קובע 
  :שלבים חמישה יישום ידי על האמור הליבה לעיקרון

  . הלקוח עם החוזה זיהוי) 1(
  . בחוזה הביצוע מחויבויות זיהוי) 2(
  . העסקה מחיר קביעת) 3(
  .בחוזה השונות הביצוע למחויבויות העסקה מחיר ייחוס) 4(
  .הביצוע ממחויבויות אחת כל מבוצעת כאשר בהכנסה הכרה) 5(
  

. הקבוצה בחרה בהוראת 2018 בינואר 1באופן רטרוספקטיבי החל מיום התקן יושם 
 יתרת כתיאום לראשונה היישום של המצטברת בהשפעת הכרההמעבר המאפשרת 

  .2018 בינואר 1 ליום העודפים של הפתיחה
  

  :IFRS 15 יישום עם בקשר הבאות המעשיות ההקלות את לאמץ בחרה הקבוצה
 אם, התהוותה בעת כהוצאה חוזה השגת של התוספתיות בעלויות הכרה )1

 אחת שנה היא, כן אילולא מכירה הייתה שהקבוצה הנכס של ההפחתה תקופת
 ;יותר קצרה תקופה או

 מימון רכיב של השפעות בגין שהובטחה התמורה סכום של התאמה-אי )2
 בין שהתקופה, בחוזה ההתקשרות במועד, מצפה הקבוצה אם, משמעותי

 בו המועד לבין ללקוח שהובטחו שירות או סחורה מעבירה הקבוצה בו המועד
 קצרה תקופה או אחת שנה תהיה, אלה שירות או סחורה עבור משלם הלקוח
  .אחת משנה

  
 הכספיים דוחותיה על מהותית השפעה היתה לא IFRS 15 של לראשונה ליישומו

  . של הקבוצה
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   התיקון - להלן" (מניות מבוסס תשלום" 2 בינלאומי כספי דיווח לתקן תיקוןג) 
 )IFRS 2 -ל
  

 :הבאות בסוגיות החשבונאי לטיפול בנוגע הנחיות מספק IFRS 2 -ל התיקון
  השפעת תנאי הבשלה ותנאים שאינם תנאי הבשלה על המדידה של תכנית

 תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן.
  מניות הכוללת מאפיין של סילוק נטו, המשמש תכנית תשלום מבוסס

 להסדרת מחויבויות לניכוי מס במקור.
  שינוי תנאים של תכנית תשלום מבוסס מניות אשר משנה את סיווג התכנית

 מתכנית המסולקת במזומן לתכנית המסולקת במניות. 
  

באופן רטרוספקטיבי. ליישומו  IFRS2 -הקבוצה יישמה לראשונה את התיקון ל
לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים  IFRS2-לראשונה של התיקון ל
  המאוחדים של הקבוצה.

  
 לא הקבוצה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים לתקנים ופרשנויות תיקונים, תקנים )2

 :להלן כמפורט, המוקדם ביישומם בחרה
  

  )" או "התקן"IFRS 16" -"חכירות" (להלן  16תקן דיווח כספי בינלאומי 
  

IFRS 16  יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות
"). התקן עוסק בהכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות, IAS 17"חכירות" (" 17בינלאומי 

הטיפול החשבונאי המיושם על ידי הצד וצפוי להיות בעל השפעה משמעותית בעיקר על 
  החוכר בעסקת חכירה.

  
IFRS 16 משנה את ההנחיות הקיימות ב-IAS 17 ודורש מחוכרים להכיר בהתחייבות ,

תשלומי החכירה העתידיים, ומנגד ב"נכס הערך המהוון של בגין חכירה, המשקפת את 
ור להלן), ללא הבחנה בגין זכות שימוש", וזאת בהתייחס לכלל חוזי החכירה (למעט האמ

שלא חוכרים ל מאפשר IFRS 16 עם זאת, בין חכירה מימונית לבין חכירה תפעולית.
ועבור  , לפי קבוצות של נכסי בסיס,עבור חכירות לטווח קצר ת אלההוראו ליישם את

   נשוא החכירה הינו בעל ערך נמוך. הבסיס חכירות בהן נכס
  

IFRS 16  אם חוזה מכיל חכירה.המשנה גם את הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחינה  
  

IFRS 16 ב הקיימות ההנחיות את משנה-IAS 17 ,דורש לטפל  16 להכיר מחוכרים ודורש
בכל רכיב חכירה בחוזה כחכירה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה בחוזה. עם זאת, כהקלה 

מאפשר לחוכר לבחור, לפי קבוצות של נכס בסיס, שלא להפריד רכיבים  IFRS 16מעשית, 
שאינם חכירה מרכיבי חכירה, ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה וברכיבים כלשהם 

  שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד. 
  

, כך IAS 17-לאלה שב דומיםנותרו  IFRS 16עבור מחכירים, כללי החשבונאות במסגרת 
חכירים ימשיכו ויסווגו חכירות, כחכירות תפעוליות או כחכירות מימוניות, בדומה שמ

   .IAS 17-לכללים שב
  

כי חכירות משנה מסווגות בהתייחס לנכס זכות השימוש  IFRS 16בהקשר זה, מציין 
 כחכירות שסווגו משנה הנובע מהחכירה הראשית ולא בהתייחס לנכס הבסיס. חכירות

 כחכירה , יטופלוIFRS 16 מימוניות בעת יישום וכחכירות IAS 17 יישום בעת פעוליותת
  .IFRS 16לראשונה של  היישום במועד הייתה בה שההתקשרותה חדשמימונית 

  
  . 2019בינואר  1החל מיום  IFRS 16ליישם את  מתכוונת הקבוצה
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  ):המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
  

הקבוצה ליישם את התקן לראשונה בחרה ביחס לעסקאות שבהן הקבוצה היא החוכרת, 
בדרך לפיה תכיר בהתחייבויות בגין חכירה, עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות 
תפעוליות, בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכירה שיוותרו, המהוונים על ידי שימוש 

עד היישום לראשונה. במקביל, תכיר הקבוצה בשיעור הריבית התוספתי של החוכר במו
בנכסים בגין זכויות השימוש בנכסים החכורים בסכום השווה לסכום ההתחייבויות בגין 
חכירה, כשהוא מותאם בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם ששולמו מראש או שנצברו 

על יתרת  המתייחסים לחכירות אלה. כתוצאה מכך, לאימוץ התקן לא צפויה להיות השפעה
  העודפים. 

  
יצוין כי במסגרת היישום לראשונה של התקן, בחרה הקבוצה להשתמש בהקלות 

  המעשיות הבאות:
לא להעריך מחדש האם חוזה מכיל חכירה במועד היישום לראשונה. הקבוצה תיישם  -

 .בלבד IFRIC 4 -ו IAS 17 -את התקן לחוזים שזוהו קודם לכן כחכירות בהתאם ל
ליישם שיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם  ,שבהן היא החוכרתלגבי חכירות  -

 מאפיינים דומים באופן סביר.
לא להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין  ,לגבי חכירות שבהן היא החוכרת -

חודשים ממועד היישום  12חכירה אשר תקופת החכירה שלהן מסתיימת תוך 
 לראשונה.

לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של  ,לגבי חכירות שבהן היא החוכרת -
 נכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה.

השתמש ב"ראייה לאחור" לצורך קביעת תקופת , ללגבי חכירות שבהן היא החוכרת -
  .החוזה כולל אופציות להאריך או לבטל את החכירה במצב בוהחכירה 

  
מהכרה לחכירות לטווח קצר ולחכירות כמו כן, יצוין כי הקבוצה בחרה ליישם את הפטור 

  שבהן נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך.
  

 IFRSעם יישומו של  הנהלת הקבוצה, המבוססת על הבחינה שערכה עד כה, להערכת
 התחייבויות בגין חכירה בדוח המאוחד על המצב הכספייוכרו  2019בינואר  1ביום  16

נכסי זכות השימוש יוצגו  .מיליון ש"ח 2.9-כולל של כבסכום  ונכסים בגין זכויות שימוש
 בדוח על המצב הכספי בנפרד מנכסים אחרים.

 
להערכת הנהלת הקבוצה, ההשפעות העיקריות הצפויות של יישום התקן על הדוח 

 1-הן ירידה בהוצאות שכירות בסכום של כ 2019המאוחד על הרווח או ההפסד לשנת 
ה וכלליות והוצאות מכירה ושיווק), גידול מיליון ש"ח (המסווגות במסגרת הוצאות הנהל

מיליון ש"ח (המסווגות במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות  0.9 -בהוצאות פחת בסכום של כ
מיליון ש"ח ושינוי לא  0.1 -והוצאות מכירה ושיווק), גידול בהוצאות המימון בסכום של כ

פויה של ישום מהותי בהוצאות מסים על ההכנסה. להערכת הנהלת הקבוצה ההשפעה הצ
 אינה מהותית. 2019התקן על הרווח הנקי בדוח המאוחד על הרווח או ההפסד לשנת 

 
כמו כן, להערכת הנהלת הקבוצה, ההשפעות העיקריות הצפויות של יישום התקן על הדוח 

תתבטאנה בגידול בתזרימי המזומנים  2019המאוחד על תזרימי המזומנים לשנת 
 מיליון ש"ח. 1-מי המזומנים מפעילות מימון, בסכום של כמפעילות שוטפת וירידה בתזרי

  
המידע המובא לעיל, מהווה הערכה של הקבוצה, וייתכן שיהיה שונה מהנתונים אשר 

באשר להסכמי  הכספיים לתקופת היישום לראשונה. ייכללו בסופו של דבר בדוחות
   .א'13ראו ביאור  -החכירה בהם קשורה הקבוצה 
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  מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים - 3 ביאור
  

 לרבות, נוספים גורמים ועל העבר ניסיון על ומבוססים, מתמיד באופן נבחנים, דעת ושיקולי אומדנים
  .הקיימות הנסיבות לאור, לסבירות שנחשבות, עתידיים לאירועים ביחס ציפיות

  
 החשבונאיים שהאומדנים נדיר, טבעם מעצם. לעתיד בנוגע והנחות אומדנים מגבשת הקבוצה

 משמעותיים סיכונים ישנם בגינם האומדנים. בפועל המתייחסות לתוצאות זהים יהיו המתקבלים
  :הינם הבאה הכספים שנת במהלך התחייבויות של בספרים בערכם מהותיות התאמות לביצוע
  

  נדחים הכנסה מסי  .א
  

, בחשבונותיה הנכללים הנדחים המס נכסי של ההשבה יכולת את שוטף באופן בוחנת הקבוצה
 הפרשים של הצפוי היפוכם עיתוי, חזויות חייבות הכנסות, היסטוריות חייבות הכנסות בסיס על

 הכנסות להפיק הקבוצה של ביכולתה יהיה לא אם. מס תכנון אסטרטגיות של ויישומן זמניים
 האפקטיביים המס בשיעורי מהותי שינוי של במקרה או, מספיק בסכום עתידיות חייבות

, לניכוי ניתנים או במס לחייבים הופכים המתייחסים הזמניים ההפרשים שבמהלכה בתקופה
 המסים התחייבויות  את להגדיל או הנדחים המסים מנכסי חלק לבטל להידרש עשויה הקבוצה
 תוצאות על לרעה ולהשפיע לגדול עלול שלה האפקטיבי המס שיעור כך ועקב, הנדחים

 היה שלא מאחר, שלה הנדחים המסים נכסי את לבטל נדרשת הקבוצה היתה לו. פעילותה
, לניכוי הניתן הזמני ההפרש את לנצל יהיה ניתן שכנגדה חייבת הכנסה לה שתהיה צפוי

 המסים נכס ביטול כנגד גדלות היו הכולל(הפסד)  הרווח בדוח ההכנסה על המסים הוצאות
  .ח"ש אלפי 7,023 של בסך לזמן ארוך אחרים ויתרת חייבים הנדחים

  
 מלאי ערך לירידת הפרשה  .ב

 
 הקבוצה של עבר ניסיון על מתבססת הקבוצה של החילוף חלקי מלאי ערך ירידת קביעת
 מחידושים כתוצאה להשתנות עשוי זה אומדן כן כמו, בעתיד בחלקים השימוש ותחזית

  . 7 ביאור ראה. טכנולוגים
  

 מסופקים לחובות הפרשה  .ג
 

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

  
 

  :פיננסיים סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 4 ביאור
  

  :פיננסיים סיכונים ניהול  .א
  

  פיננסיים סיכון גורמי  )1
  

 סיכוני לרבות( שוק סיכוני: פיננסיים סיכונים למגוון אותה חושפות הקבוצה פעילויות  
  . נזילות וסיכוני אשראי סיכוני) ריבית שעור בגין מזומנים תזרים וסיכון מטבע

  
 למדיניות בהתאם הקבוצה של הכספים מחלקת ידי-על מתבצע הסיכונים ניהול  

מעריכה , מזהה הקבוצה של הכספים מחלקת. המנהלים מועצת ידי-על המאושרת
 כתובים עקרונות מספקת החברה של המנהלים מועצת. הכספיים הסיכונים את ומגדרת
  .הסיכונים של הכולל לניהולם

  
  :שוק סיכוני  )א

  
   חליפין שער סיכוני

  
 הנובעים חליפין שער לסיכוני חשופה והיא בינלאומית היא הקבוצה פעילות

 מעסקות נובע חליפין שער סיכון. ב"ארה לדולר בעיקר, שונים למטבעות מחשיפות
 נטו והשקעות חוץ במטבע הנקובים התחייבויות או נכסים, עתידיות מסחריות
  . חוץ בפעילות
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  ):המשך( פיננסיים סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 4 ביאור
 

 החליפין שער סיכון את לנהל החברה את המחייבת מדיניות קבעה הקבוצה הנהלת
 עתידיות מסחריות עסקות כאשר קיים חליפין שער סיכון. שלה הפעילות מטבע כנגד

 שאינו במטבע ונקובים נמדדים הכספיים בדוחות המוכרים והתחייבויות נכסים או
  . הישות של הפעילות מטבע

  
-התחייבויות יחס ואחר ההצמדה מאזן אחר קבוע מעקב עורכת הקבוצה, כך לשם

 פועלת הקבוצה. טבעיות הגנות באמצעות אפשרית חשיפה ומצמצת ח"במט נכסים
 בשער לשינויים החשופים והתחייבויות נכסים של בקירוב דומה סכום על לשמירה
 את מוכרת היא בהם המחירים של הצמדה, האפשר במידת, ומבצעת החליפין
  .הגלם חומרי רכישת מתבצעת בו המטבע של החליפין לשערי, ללקוחות מוצריה

  
 חלק גידור כלכלי לגדר היא בחברה הכספים מחלקת של הסיכונים ניהול מדיניות

לא היו . מהותית החשיפה בהם זרים במטבעות הצפויים המזומנים מתזרימי
  .2018-ו 2017 בדצמבר 31 לימים פתוחות פוזיציותלקבוצה 

  
  הריבית שעור בגין מזומנים תזרים סיכוני

  
 שמבוצע ופיתוח במחקר השתתפות בגין הראשי מהמדען מענקים קיבלה החברה

 מההכנסות תמלוגים הראשי למדען ישולמו, המענק לתנאי בהתאם. החברה ידי על
 בתוספת ב"ארה לדולר צמוד כשהוא המדען השתתף שבפיתוחם מוצרים ממכירת

  .הליבור בשיעור שנתית ריבית
 

  אשראי סיכוני  )ב
  

 ושווי ממזומנים נובעים אשראי סיכוני. הקבוצה ברמת מטופלים האשראי סיכוני
 ביחס אשראי חשיפות וכן) 1'ב4 ביאור גם ראה( בבנקים ופיקדונות מזומנים
  .בהן מחויבת שהקבוצה ועסקות נפרעו שטרם חובה יתרות לרבות, ללקוחות

  
  נזילות סיכון  )ג

  
 בגין התחייבות לחברה. בנקאיים מתאגידים אשראי מסגרות מנצלת אינה החברה

  .עתידיות במכירות המותנית הראשי למדען תמלוגים
  

 ושווי ממזומנים הנזילות עודפי בנושא תחזיות שוטף באופן בוחנת הקבוצה הנהלת
 כלל בדרך ומתבצעת ,הצפויים המזומנים תזרימי על מבוססת הבחינה .מזומנים

  . ידה על שנקבעו ולהגבלות לנהלים בהתאם הקבוצה ברמת
  

 מזומנים תזרימי בחיזוי עוסקת החברה של הנזילות סיכון לניהול המדיניות ,בנוסף
 בתזרימי לעמוד כדי הדרושים הנזילים הנכסים רמות ובהגדרת עיקריים במטבעות

 .אלו מזומנים
  

 יתרות. חודשים 12 בתוך לפירעון עומדות הקבוצה של הפיננסיות התחייבויותיה כל
   ההוגן לשווין סביר קירוב מהווה בספרים שוויין, חודשים 12 בתוך לפירעון שיעמדו

 הראשי למדען ההתחייבות. מהותית אינה שכזה זמן בטווח ההיוון שהשפעת כיוון
  .2019שנת  במהלך להיפרע צפויה

  
  הון סיכוני ניהול  )2

  
 ולפעול להמשיך הקבוצה של יכולתה את לשמר הוא הקבוצה של ההון סיכוני ניהול יעדי

 עניין לבעלי והטבות, השקעתם על תשואה המניות לבעלי להעניק במטרה חי כעסק
  .ההון עלויות את להפחית במטרה מיטבי הון מבנה ולקיים, אחרים

, שלה ההון מבנה את להתאים או לשמר במטרה שונים בצעדים לנקוט עשויה הקבוצה
  .חדשות מניות הנפקת לרבות
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  ):המשך( פיננסיים סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 4 ביאור
  
  :פיננסיים מכשירים  .ב

  
 הדירוג סוכנות של דירוג על מבוסס( המזומנים ושווי המזומנים של האשראי איכות )1

Standard & Poor’s:( 
  

  בדצמבר 31  

  2018  2017  

  ח"ש אלפי  

 
AAA  7,172  8,489  
  S&P *  10,835  9,453 דירוג ללא

  18,007  17,942  
  

 *Belmont Savings Bank. 
  

 של מחודשת קביעה בוצעה לא, 2017 -ו  2018 בדצמבר 31 בימים שהסתיימו בשנים
  .בפיגור שאינם הפיננסיים מהנכסים פיננסי נכס אף בגין התנאים

  
   אשראי סיכוני ריכוז  )2

  
  .לקוחות למספר, הברית בארצות נעשות הקבוצה מכירות רוב

 2018 בדצמבר 31 ליום עיקרי לקוח יתרת. 'א16 באור ראה, אבוט, עיקרי לקוח לגבי
 Standardדירוג האשראי של לקוח זה, לפי סוכנות הדירוג של . ח"ש אלפי 1,983 הינה

& Poor's הינו ,BBB .ריכוז מייצגות אינן הקבוצה של הלקוחות יתרות הקבוצה להערכת 
   .2018 בדצמבר 31 ליום אשראי סיכון של משמעותי

  
  

  :מזומנים ושווי מזומנים  - 5 ביאור
  

  בדצמבר 31  

  2018  2017  

  ח"ש אלפי  

 
  4,485  4,177   ובקופה בבנקים מזומנים

  13,457  13,830  קצר לזמן בנקאיים פיקדונות

  18,007  17,942  
  

  :הינם המזומנים ושווי המזומנים צמודים אליהם או נקובים בהם המטבעות
  

  בדצמבר 31  
  2018  2017  
  ח"ש אלפי  

 
  4,495  5,178   ח"ש

  13,118  12,051  ב"ארה דולר
  40  441  אירו
  289  337  ט"ליש

  18,007  17,942  
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  :חובה ויתרות חייבים - 6 ביאור
  

  לקוחות  .א
  

מרבית  .בלבד פתוחים מחובות מורכבת 2017 -ו 2018 בדצמבר 31 לימים הלקוחות יתרת
 -כ בסך חובה יתרות, 2017 -ו 2018 בדצמבר 31 לימים נכוןהלקוחות נקובים בדולר ארה"ב. 

. החוזי התשלום ממועד חורגות, בהתאמה, ח"ש אלפי 1,689 של ובסך ח"ש אלפי 1,762
 מהשנים הקבוצה של ניסיונה פי ועל, תלויים-בלתי לקוחות למספר קשורות אלו יתרות

   .במלואם חובותיהם את אלו לקוחות מרבית פרעו, האחרונות
  

לא היו לחברה . 2017 -ו 2018 בדצמבר 31 לימים מסופקים לחובות הפרשהלא קיימת יתרת 
 ואבודים מסופקים חובות בגין ההוצאות. 2017-2018בשנים הוצאות בגין חובות מסופקים 

  . ח"ש אלפי 8 בסך ההינ 2016 בדצמבר 31 ביום השהסתיימ הלשנ
  

  :כדלקמן הנו, ותהפרש לאחר נטו, אלו לקוחות יתרת גיול
  

  בדצמבר 31  
  2018  2017  
  ח"ש אלפי  

 
  1,461 1,490  חודשים 3 עד

  228  272  חודשים 3 מעל
  1,762  1,689  

  
אלפי  1,150מתוך יתרת הלקוחות בפיגור לעיל, נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים סך של 

   ש"ח נפרע במלואו.
  
  :אחרים  .ב
  

  בדצמבר 31  
  2018  2017  
  ח"ש אלפי  

 
  8  6  עובדים
  361  398  מראש הוצאות
  387  151  מוסדות

  17  5  אחר
  560  773  
  

 מסופקים לחובות הפרשה הקבוצה בספרי היתה לא 2017-ו 2018 בדצמבר 31 לימים נכון
  .האחרים החייבים בגין
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 :מלאי - 7 ביאור
  
  :המלאי הרכב
  

  בדצמבר 31  

  2018  2017  

  ח"  ש  י פ ל א  

 
  959  1,269  חומרי גלם

  1,943 2,027  * ואחר חילוף חלקי
  136  325  מלאי בתהליך

  264  342   גמורה תוצרת

  3,963  3,302  
  
 812 -ו ח"ש אלפי 852 של בסכום חילוף חלקי מלאי של ערך לירידת הפרשה כוללת היתרה  *

 בסעיף הכלולים הערך ירידת סכומי. בהתאמה, 2017 -ו 2018 בדצמבר 31 לימים ח"ש אלפי
 אלפי 402, ח"ש אלפי 613 הינם 2016-ו 2017, 2018 לשנים והפסד רווח בדוחות המכר עלות

  '.ב3 ביאור גם ראה. בהתאמה, ח"ש אלפי 720 -ו ח"ש
 12 מ יותר לאחר מיושב להיות חזוי ח"ש אלפי 336 -כ של סך חילוףה חלקי מלאימתוך 

  .הדיווח תקופת לאחר חודשים
  
  

  מוחשי בלתי נכס - 8 ביאור
  

 מיוסטון MD Anderson הסרטן לחקר המרכז עם הסכם על הקבוצה חתמה 2008 ספטמבר בחודש
 בזכויות בלעדי רישיון לרכישת לקבוצה שהייתה הראשון הסירוב זכות למימוש, ב"ארה, טקסס

 סיכון בעלת מאוכלוסייה הנלקח בכיח סרטניים תאים לגילוי המשמשים גנטיים לסמנים לפטנטים
  .ריאה סרטן לפתח

  
 MD-ל שמורה, כן כמו .שנה 15 -כ של לתקופה הינה בפטנט הבלעדי לשימוש הזכות ,ההסכם פי על

Anderson אינה הקבוצה אם עת בכל הקבוצה של בפטנט הבלעדי לשימוש הזכות את לסיים הזכות 
 גם ראה. לפטנט הרלוונטי פיתוח למסחר ניסתה או מסחרה שהיא לכך כתובה ראיה לספק מצליחה

  .'ב13 ביאור
  

 על הישר הקו בשיטת מופחת והוא, הריאה סרטן בפרויקט והפיתוח המחקר לתהליך שימש זה נכס
  .ה2 באור גם ראה ,ח"אש 200 -כ של בסך ערך ירידת בניכוי ,שלו השימושיים החיים אורך פני

  
  

  :ההכנסה על מסים - 9 ביאור
  

  בישראל החברה מיסוי  .א
  

 במס חייבות בישראל העידוד לחוקי בהתאם מופחתים מס משיעורי הנהנות החברה הכנסות
  .רגיל בשיעור חברות במס חייבות ההכנסות יתרת. להלן' ג בסעיף המפורטים בשיעורים

  
, אשר 2016-), התשע"ו216, פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2016בחודש ינואר 

לשיעור  26.5%ואילך, משיעור של  2016קבע הפחתה של מס החברות, החל משנת המס 
   .25%של 

  
, פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2016בחודש דצמבר 

, אשר קבע הפחתה נוספת של מס החברות 2016-), התשע"ז2018-ו 2017לשנות התקציב 
. יחד עם זאת, נקבעה במסגרת החוק האמור הוראת שעה 23%לשיעור של  25%משיעור של 

  . 24%יהיה  2017לפיה שיעור מס החברות בשנת 
  

 2017, שיעור המס שחל בשנת 25%היה  2016כפועל יוצא, שיעור מס החברות שחל בשנת 
  . 23%ואילך הינו  2018ושיעור מס החברות שחל משנת  24%היה 
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  (המשך): ההכנסה על מסים - 9 ביאור
  

  לישראל מחוץ המאוחדת החברה מיסוי  .ב
  

 במקום החלים המס שיעורי פי על ההכנסה על במסים חייבת ב"בארה המאוגדת הבת החברה
  . מושבה

  
 פדרלי חברות מס הינם הברית בארצות המס חוקי לפי הבת החברה על החלים המס שיעורי

 במדינה התלויים בשיעורים) local( מקומי ומס) state( מדינה מס בתוספת מדורג בשיעור
  . עסקיה את מנהלת החברה בה ובעיר

  
 להוראות כפופות לישראל מחוץ המאוחדת לחברה החברה בין בינחברתיות עסקות, ככלל
  .2006 - ז"התשס), שוק תנאי קביעת( הכנסה מס תקנות פי על ודיווח

  
, פורסמה רפורמת מס מקיפה בארה"ב במסגרתה נכללה, בין השאר, 2017בחודש דצמבר 

 .2018בינואר  1, בתוקף מיום 21%לשיעור של  35%הפחתה של מס החברות משיעור של 
  
  :בישראל עידוד חוקי  .ג
  

  כללי )1
 

ת ובמסגרת החוק לעידוד השקעות הון נקבעו בעבר מספר מסלולי הטבות לפיהם זכאי
להטבות מס שונות בתוקף המעמד של "מפעל מאושר" או "מפעל מוטב" שניתן  ותחבר

 . ןהלחלק ממפעלי
  

-(תיקוני חקיקה), התשע"א 2012-ו 2011במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 
  , תוקן גם החוק לעידוד השקעות הון 2010, שפורסם בחודש בדצמבר 2011

התיקון לחוק). במסגרת התיקון לחוק נקבעו מסלולי הטבות חדשים, חלף  -(להלן 
כדלהלן: מסלול מענקים  המסלולים הקיימים בחוק לעידוד השקעות הון לפני תיקונו,

למפעלים באזור פיתוח א' ושני מסלולי הטבות מס חדשים ("מפעל מועדף" ו"מפעל 
מועדף מיוחד"), שעיקרם החלת שיעור מס אחיד על כלל ההכנסות המועדפות של 

  החברה כהגדרתן בתיקון לחוק.
  

לעידוד  בהתאם למתווה הקיים בתיקון לחוק, יכולה חברה הזכאית להטבות על פי החוק
השקעות הון לפני תיקונו לבחור להכנס לתחולת התיקון לחוק בכל שנה, החל מהשנה 

), וליהנות החל מאותה שנה מהטבות המס על פי 2011הראשונה לתחולתו (שנת 
המסלולים שנקבעו בתיקון לחוק. בחירת החברה להכנס לתחולת התיקון לחוק הינה ללא 

תהיה זכאית יותר להטבות המס שהוקנו לה זכות חזרה, והחל מאותה שנה היא לא 
בהתאם למסלולי ההטבות שנקבעו בחוק לעידוד השקעות הון לפני תיקונו. חברה שלא 
בוחרת להכנס לתחולת התיקון לחוק תמשיך ליהנות מהטבות המס במסגרת החוק 

  לעידוד השקעות הון לפני תיקונו, וזאת עד לתום תקופת ההטבות כמשמעותה בחוק.
  

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי , פורסם 2016דצמבר בחודש 
. במסגרת חוק זה, הוספו שני 2016-), התשע"ז2018-ו 2017התקציב לשנות התקציב 

מסלולי הטבות חדשים המיועדים לתעשייה עתירת הידע "מפעל טכנולוגי מועדף" ו"מפעל 
  טכנולוגי מועדף מיוחד".
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  (המשך): ההכנסה על מסים - 9 ביאור
  

  הטבות המס )2
  

 זכאיתאשר טרם החליטה בשלב זה האם ומתי להכנס לתחולת התיקון לחוק,  ,החברה
 מפעל" של המעמד מתוקף, תיקונו לפני הון השקעות לעידוד החוק לפי מס הטבותל

  כדלקמן: ,ממפעליה לחלק שניתן" מוטב מפעל" או" מאושר
  
 מופחתים מס שיעורי  )א

 
 היתה שבה מהשנה החל העניין לפי שנים עשר או שבע - ההטבות בתקופת
 שטרם ובתנאי" (המוטב מפעל"ה או" המאושר המפעל"מ חייבת הכנסה לראשונה

 בשיעורים מס אלה למפעלים המיוחסת ההכנסה על חל -) מגבלה תקופות חלפו
  : כדלהלן, זו הכנסה בגין ממס פטור שקיים או, מופחתים

  
 מסוימים" מוטבים מפעלים" או" מאושרים מפעלים"מ הכנסה על ממס פטור

 במס חייבת אלה ממפעלים ההכנסה תהיה מכן לאחר כאשר, שנתיים של לתקופה
   .שנים 5 במשך 25% של בשיעור

  
החלק הזכאי להטבות בשיעורי המס כאמור לעיל מבוסס על היחס שבין המחזור 

  המיוחס ל"מפעל המאושר" או ה"מפעל המוטב" לכלל המחזור של המפעל. 
  

, מאחר ולחברה יתרת הפסדים להעברה תקופת ההטבות של החברה טרם החלה
  .ראה סעיף ד' להלן

  
בר חל לגביה פטור ממס במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן מתוך הכנסה שבע

כאמור לעיל, תהיינה החברות חייבות בתשלום מס על הסכום המגולם, בהתאם 
לשיעור המס שהיה חל על ההכנסות בשנה בה נצברו אלמלא הפטור, בגין הסכום 

  שיחולק. 
  

  ההטבות לתחולת תנאים  )ב
  

ההטבות כדלעיל מותנות בקיום תנאים שנקבעו בחוק לעידוד השקעות הון, 
בתקנות שהותקנו על פיו ובכתבי האישור שלפיהם בוצעו ההשקעות במפעלים 

עלולה לגרום לביטול ההטבות, כולן או מקצתן, עמידה בתנאים -המאושרים. אי
 כספיים דוחות אישור למועד נכוןולהחזר סכומי ההטבות בתוספת ריבית פיגורים. 

  .האמורים בתנאים החברה עמדה, אלה
  

האם ומתי להכנס לתחולת התיקון לחוק. אם וכאשר  הכאמור לעיל, החברה טרם החליט
ליהנות משיעורי מס  תתהיה זכאי יאלהכנס לתחולת התיקון לחוק, ה הט החבריתחל

דרי מופחתים בהתאם למסלול ההטבות שיחול עליה, כנקבע במסגרת החוק לשינוי ס
-), התשע"ג2014-ו 2013עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 

, וכן בהתאם לחוק ההתייעלות 2013, אשר פורסם ברשומות בחודש אוגוסט 2013
), 2018-ו 2017הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

  לקמן: , כד2016, אשר פורסם בחודש דצמבר 2016-התשע"ז
  

  שאר חלקי הארץ  אזור פיתוח א'  סוג המפעל
      

  16%  7.5%  "מפעל מועדף"
  12%  7.5%  "מפעל טכנולוגי מועדף"

  
ההטבות האמורות יינתנו ללא מגבלת זמן, למעט ההטבות במסגרת "מפעל מועדף 

שנים. ההטבות יינתנו לחברות אשר יעמדו בתנאים  10מיוחד" אשר יינתנו לתקופה של 
  המפורטים בחוקים האמורים.

  
  .יתרת המסים הנדחים חושבה בהנחה כי החברה תעבור לתחולת התיקון לעיל
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  (המשך): ההכנסה על מסים - 9 ביאור
  
  הבאות לשנים להעברה מס לצרכי הפסדים  .ד

  
 שמימוש במידה מוכרים, הבאות לשנים להעברה מס לצורכי הפסדים בגין נדחים מסים נכסי

  . צפוי הינו עתידית חייבת הכנסה של קיומה באמצעות המתייחסת המס הטבת
  

 33,254 של לסך מגיעים בישראל החברה של הבאות לשנים המועברים מס לצורכי הפסדים
 31 וםלי. בהתאמה, 2017-ו 2018 בדצמבר 31 ליום ח"ש אלפי 30,241 של וסך ח"ש אלפי

  מסים נדחים בגין כל ההפסדים המועברים.  החברהזקפה  2018 בדצמבר
  

  : נדחים הכנסה מסי  .ה
  

  :כדלקמן הנו נדחים מסים נכסי ניתוח  )1
  בדצמבר 31  

  2018  2017  

  ח"  ש  י פ ל א  

 
      :נדחים מסים נכסי
      יותר לאחר צפויה שהשבתם נדחים מסים נכסי
  5,190  4,965  הכספי המצב על הדוח מתאריך חודשים 12 -מ    

       12 בתוך צפויה שהשבתם נדחים מסים נכסי
  1,055  1,432  הכספי המצב על הדוח מתאריך חודשים    

  6,245  6,397  נטו נדחים מסים נכסי
  
 שנים באותן בהם והתנועה הכספי המצב על הדוחות לתאריכי הנדחים המסים הרכב  ) 2

  :כדלקמן הינם
 

 הפרשה  
 בגין

 תמלוגים
 למדען
  * אחרים  הראשי

 הפסדים בגין
 לצורך להעברה

' ד ראה( מס
  הכל סך  )לעיל

  ח"  ש  י פ ל א  

 
  6,580   4,772   1,385   423   2016 בינואר 1 ליום יתרה

         - 2016 בשנת שינויים
  )506(  )167(  )174(  )165( והפסד רווח לדוח זקיפה

  6,074   4,605   1,211   258   2016 בדצמבר 31 ליום יתרה
          - 2017 בשנת שינויים

  171   234   147   )210( והפסד רווח לדוח זקיפה
  6,245   4,839   1,358   48   2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

          - 2018 בשנת שינויים
  152   132   64   )44( והפסד רווח לדוח זקיפה

  6,397  4,971  1,422   4   2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
  

  .מראש והכנסות ופיתוח מחקר מהוצאות בעיקרו נובע* 
  
 של מס שיעור לפי בעיקר מחושבים 2017 -ו 2018 בדצמבר 31 לימים הנדחים המסים  )3

  .ועדףמ טכנולוגימועדף ומפעל  מפעל על החלים, 16%-12%
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  :)המשך( ההכנסה על מסים - 9 ביאור
  

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

  :כדלקמן  )1
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

  2018  2017  2016  

י  פ ל   ח"ש א

 
       :שוטפיםמסים

  71   382   170  המדווחתהשנהרווחיבגיןשוטפיםמסים 
  )354(  )255( 10  קודמותשניםבגין(הכנסות)הוצאות

  180   127  )283(  
  506   )171(  )152(  נדחים במסים שינוי

  223   )44(  28   ההכנסה על מסים) הכנסות( הוצאות
  

 2018 בשנת. בלבד הבת החברה לגבי חושבו המדווחת השנה רווחי בגין השוטפים המסים
  ). 36% - 2016, 37% – 2017( 31% של ממוצע מס שיעור לפי חושבו השוטפים המסים

  
 היו ההכנסות כל אילו חל שהיה", התיאורטי" המס סכום בין התאמה מובאת להלן  )2

 לבין), לעיל ב ראה( בישראל חברות על החלים הרגילים השיעורים לפי במס מתחייבות
  : המדווחת לשנה והפסד רווח בדוחות שנזקף המס סכום

 
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

  2018  2017  2016  

  ח"ש אלפי  

 
        בדוחות כמדווח, ההכנסה על מסים לפני(הפסד)  רווח

  4,660   )1,296(  )1,826(  המאוחדים והפסד רווח  
  1,165   )311(  )420(  זה רווח בגין התיאורטי המס
  21   127   25   זרה בת חברה לגבי שונים מס משיעורי הנובע במסים גידול
        הפסדים בגין נדחים מסים של מיצירה הנובע קיטון
  )346(      עיתוי הפרשי ובגין קודמות משנים מועברים  

  )340(  104   212   שונים מס בשיעורי נדחים מסים מיצירת הנובע קיטון
    160   294   המס בשיעורי משינוי כתוצאה הנדחים במסים שינוי
  77   131   )93(  אחר

  )354(  )255(  10   קודמות שנים בגין מסים

  223   )44(  28     ההכנסה על מסיםהוצאות (הכנסות) 

  
  מס שומות  .ז
  

 שנת וכולל עד הבת והחברה החברה ידי על שהוגשו עצמיות שומות, הדין הוראות פי על, ככלל
  ). דין פי על ההתיישנות ותקופת הדוחות הגשת למועדי בכפוף( כסופיות נחשבות 2014 המס

  
  מוסף ערך מס  .ח
  

  .מורשה כעוסק מוסף ערך מס לצרכי רשומה החברה
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  :זכות ויתרות זכאים - 10 ביאור
 בדצמבר 31 
 2018 2017 
  ח"ש אלפי 
  

 :שירותים ונותני ספקים  .א
  

  682  1,161  בארץ פתוחים חובות
  180  83  לארץ בחוץ פתוחים חובות

  478  303  לפירעון המחאות
1,547  1,340  

      
  362  1,089   ח"ש

  175  60  אירו
  803  398  ב"ארה דולר

1,547  1,340  
  

  :אחרים זכאים  .ב
  

  1,105  1,174  ונלוות שכר
  855  840  והבראה לחופשה הפרשה
  696  563  לשלם הוצאות

    98  מקדמות מלקוחות
  137  76  מס הכנסה לשלם

  102  153  אחר
  2,904  2,895  

  
 אינה ההיוון שהשפעת כיוון, בספרים לערכם שווה זכות ויתרות זכאים של ההוגן שוויים

  .  מהותית
 

  :אחרות והתחייבויות הפרשות - 11 ביאור
  

  :כדלקמן הנה בהפרשות התנועה
  

 למדען  
  הראשי

הפרשה 
    לאחריות

  כ"סה  )ב(  )*א(  
  ח"ש אלפי  

 
  1,599   379   1,220    2018 בינואר 1 ליום יתרה

   ביום שנסתיימה השנה במהלך תנועה
        :2018 בדצמבר 31

        -והפסד רווח לדוח זקיפה
  5  )51(  56  שער והפרשי נוספות הפרשות

  )854(    )854(  תמלוגים בגין התקופה במהלך ששולמו סכומים

  750  328  422   2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
  

  .השוטפות בהתחייבויות הכלול הראשי למדען לשלם התמלוגים מרכיב כולל* 
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  :(המשך) אחרות והתחייבויות הפרשות - 11 ביאור
  

  הראשי למדען תמלוגים  )א(
  

 התמורה בסיס על המחושבות, הראשי למדען תמלוגים לתשלום התחייבויות לחברה
 בעת. מענקים של בדרך, הראשי המדען השתתף ופיתוחם שבמחקרם מוצרים ממכירת

. מובטחת הייתה לא המיוחסים הפרויקטים של הפיתוח הצלחת, המענקים שהתקבלו
 לשלם מחויבת אינה החברה, לעיל כאמור בחלקו מומן אשר בפרויקט כשלון של במקרה

  .כלשהם תמלוגים
  

 3% של בשיעור תמלוגים הראשי למדען ישולמו, כאמור ההשתתפות לתנאי בהתאם
 מסכום 100%-ל עד הראשי המדען השתתף שבפיתוחם המוצרים ממכירת מההכנסות

 שנתית ריבית בתוספת ב"ארה לדולר צמוד כשהוא, החברה ידי על שהתקבלו המענקים
   .הליבור בשיעור

  
הקמת הרשות הלאומית הוקמה רשות החדשנות מכוח החלטת הממשלה על  2016בשנת 

  .לחדשנות טכנולוגית והיא החליפה את לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה
  

 2018 בדצמבר 31 ליום ממשלתיים מענקים בגין )היוון ללא( הנומינלית החוב יתרת
 של הפיתוח בעלויות המדינה השתתפות מסך ונובעת ח"ש אלפי 417 -כ של בסך מסתכמת

  .2018 בדצמבר 31 ליום עד החברה ששילמה תמלוגים בניכוי ,מוצריה
  

   לאחריות הפרשה  )ב(
  

 הנהלת. מוכרת שהיא המוצרים על לשנה אחריות ללקוחותיה כלל-בדרך מציעה הקבוצה  
 על עתידיות מוצר אחריות בגין לתביעות המתייחסת ההפרשה של אומדן עורכת הקבוצה

 המגמות על בהתבסס וכן, מוצר אחריות לתביעות בנוגע עבר תביעות נתוני סמך
 של לעלותן העבר תביעות של עלותן בין שוני על להצביע שעשויות, עת באותה השוררות

  .עתידיות תביעות
  

  :מראשהכנסות  - 12 ביאור
  

  :כדלקמן ןהינ בהכנסה ההכרה תקופת לפי רשיונותו שירות חוזי בגין מראש הכנסות
  

  בדצמבר 31  
  2018  2017  

2018     4,235  
2019   4,507  556  
2020   542   180  
2021   58   34  
2022   1     

   5,108   5,005  

  )4,235(  )4,507(  מוצג במסגרת התחייבויות שוטפות

  770   601   מוצג במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות
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  :תלויות והתחייבויות התקשרויות - 13 ביאור
  

  :תפעוליים חכירה הסכמי בגין  .א
  

 דמי. 2022 לשנת עד שבשימושה המבנה בגין תפעולי חכירה בהסכם התקשרה החברה )1
. בתוספת מע"מ בשנה ח"ש אלפי 720 לכדי ומגיעים למדד צמודים השנתיים השכירות

  מדי שנה. 1.5%-דמי השכירות עולים ב

 למשכירה הקבוצה מסרה המבנה שכירות הסכם פי על התחייבויותיה הבטחת לשם )2
 ח"ש אלפי 204-כ של כולל בסכום, מ"בע הפועלים בנק של אוטונומיות בנקאיות ערבויות
 לפקודת ח"ש אלפי 893-כ של כולל בסכום חוב שטרי וכן שנה מדי מוארך שתוקפן

 לטובת הקבוצה שעבדה הבנקאיות הערבויות הוצאת לשם. פירעון מועד ללא המשכירה
 .ח"ש אלפי 125-כ של סך על, בבנק הקבוצה שמחזיקה שקלי פיקדון מ"בע הפועלים בנק

 
. 2020החברה הבת התקשרה בהסכם חכירה תפעולי בגין המבנה שבשימושה עד לשנת  )3

  אלפי דולר בשנה.  37דמי השכירות השנתיים נקובים בדולר ארה"ב ומגיעים לכדי 
  

 יפוגו ההסכמים. שבשימושה רכב כלי בגין תפעולים חכירה בהסכמי קשורה הקבוצה )4
  .למדד צמודים החכירה תשלומי. 2021 עד 2019 בשנים

  
  :כדלקמן הינם 2019-2021 לשנים החברה שבשימוש הרכבים בגין החזויים החכירה דמי

  
  ח"ש אלפי  שנה

2019  174  

2020  120  

2021  64  
  

  מוחשי בלתי נכס  .ב
  

, טקסס מיוסטון MD Anderson הסרטן לחקר המרכז עם החברה שחתמה להסכם באשר
 רישיון לרכישת לקבוצה שהייתה הראשון הסירוב זכות למימוש 2008 בספטמבר, ב"ארה

 8 ביאור ראה, בכיח סרטניים תאים לגילוי המשמשים גנטיים לסמנים לפטנטים בזכויות בלעדי
 .לעיל

  
מוצרים מבוססי  ממכירות 3% בגובה שוטפים תמלוגים לשלם הקבוצה התחייבה כן כמו

  .ההסכם תקופת לתום עד שנה מדי דולר אלפי 30 וכן הפטנט,
  
  מהותיים הסכמים  .ג
  

  .לעיל 1 באור ראה .Abbott Molecular Inc חברת עם שנחתם ההפצה הסכם אודות לפרטים
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  :מעביד - עובד יחסי סיום בשל התחייבות - 14 ביאור
  

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

  
 בגין פיצויים לתשלומי החברה התחייבות וכן פנסיה לתשלומי בישראל החברה התחייבות  .ב

 והסכומים מוגדרות הפקדה בתוכניות שוטפות הפקדות ידי על בחלקה מכוסה בישראל עובדיה
  . הכספי המצב על בדוחות כלולים אינם כאמור שהופקדו

  
 בגין. מוגדרת הטבה תוכניות המהוות לעובדיהן פיצויים לתשלומי התחייבות בישראל לחברה  .ג

 המאוחדות החברות מפקידות בהם מנהלים וביטוחי לפיצויים יעודות קיימות זו התחייבות
 הכספי המצב על בדוח הכלולה, נטו, מעביד-עובד יחסי לסיום ההתחייבות סכום. כספים

 הפיצויים תוכנית נכסי לבין מעביד-עובד יחסי סיום בשל ההתחייבות בין ההפרש את משקפת
  .להלן כמפורט

  
  :מוגדרת הטבה תוכנית במסגרת פרישה פיצויי בגין התחייבות  .ד
 

  :כדלקמן נקבעו הכספי המצב על בדוח המוצגים הסכומים
  

  בדצמבר 31  
  2018  2017  2016  

  ח"  ש   י פ ל א  
 בגינן שנעשו התחייבויות של הנוכחי הערך

  2,422   2,661   2,744   הפקדות
  )2,040(  )2,243(  )2,393(  התוכנית נכסי של ההוגן השווי

 382  418  351   הכספי המצב על בדוח ההתחייבות יתרת
  

  
  :מוגדרת הטבה תכניות בגין בחשבון שהובאו העיקריות האקטואריות ההנחות להלן

  
  בדצמבר 31  
  2018  2017  

  2.20%  2.90%  ההיוון שיעור
  1.30%  1.40%  המדד עליית שיעור
  13%  13%  צפוי פרישה שיעור
  3%  3%  בשכר הגידול שיעור

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

  
  :לעובדים הטבות בגין הוצאות  .ה
  

  בדצמבר 31 -ב שהסתיימה השנה  

  2018  2017  2016  

י   פ ל   ח"ש א

 
  13,055  13,505  13,269  *נלוות והוצאות שכר

  116  200  102  לעובדים שהוענקו למניות אופציות בגין הטבה

  13,371  13,705  13,171  

  31  32 32  בדצמבר 31 ליום העובדים מספר
  

  הינו 2016-ו 2017, 2018 בשנים מוגדרת הפקדה תכנית בגין כהוצאה שנזקף הסכום  *
  .בהתאמה, ח"ש אלפי 391-ו ח"ש אלפי 442, ח"ש אלפי 449
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  :הון - 15 ביאור
  

  :המניות הון  .א
  

 ההרכב )1
  

  :כדלקמן, ח"ש 0.01 בנות ממניות מורכב המניות הון
  

 מניות מספר 

  בדצמבר 31 

 2018 2017 
  - רשום מניות הון

  40,000,000  40,000,000  רגילות מניות
      

      - ונפרע מונפק מניות הון

  13,964,468  14,196,968  * רגילות מניות
      

  
  ח"בש 

  בדצמבר 31 

 2018 2017 
  :רשום מניות הון

  400,000  400,000  * רגילות מניות
      

      :ונפרע מונפק מניות הון

  139,645  141,970   רגילות מניות
  
  ח"ש  0.01 בת רגילה למניה ח"ש 2.244 לפי אביב-בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות  *

  .2018 בדצמבר 31 ליום. נ.ע
  

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

  .החברה פירוק בעת הרכוש
  

  :מניות מבוסס תשלום  .ב
 

 דומים בתנאים, חדשה אופציות תכנית החברה דירקטוריון אישר 2014 בנובמבר 20 ביום )1
 . אופציות 600,000 להקצאת, 2009 לתכנית

  
, 2014 תכנית בתנאי החברה לעובדי אופציות 200,000 הוענקו 2015 במרס 19 ביום

. ל"למנכ למשנה 22,500-ו בה ודירקטור החברה ל"למנכ אופציות 25,000 הוקצו מתוכן
, לאחר התאמה לדיבידנד ששולם למניה ח"ש 2.91 הינו אלו אופציות של המימוש מחיר

   .לבעלי המניות (ראה סעיף ג להלן)
  

 ושולס בלאק נוסחת פי על מחושב, שהוענקו האופציות של התיאורטי הכלכלי הערך
 ההנחות על מבוסס זה ערך. ח"ש אלפי 323 -כ הינו ההענקה למועד, אופציות להערכת

 שנתי היוון שיעור, 59% של ממוצע בשיעור צפייה תקן סטיית: ההענקה למועד הבאות
 בשיעור צפוי ודיבידנד שנים 6 של למימוש עד צפויה תקופה אורך, 1.24% של ממוצע

 לתקופות, החברה מניית של ההיסטורית התנודתיות על מבוססת התנודתיות מידת. 0%
 של ההבשלה תקופת. המימוש למועד עד האופציה של הצפוי החיים לאורך המקבילות
  .בהתאמה, 2018 -ו 2017, 2016 במרס: שוות מנות 3 -ב התהי האופציות

  
 לעובדים בפועל האמורות האופציות להקצאת בסמוך החברה מניות של בבורסה השער

  .למניה ח"ש 3.13 היה
 תמומש שלא אופציה כל. למימוש ניתנות אופציות 165,000, 2018 בדצמבר 31 ליום נכון

  .2025 מרס בחודש תפקע
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, 2014 תכנית בתנאי החברה לעובדי אופציות 200,000 הוענקו 2017 במרס 14 ביום
. ל"למנכ למשנה 25,000-ו בה ודירקטור החברה ל"למנכ אופציות 50,000 הוקצו מתוכן
, לאחר התאמה לדיבידנד ששולם למניה ח"ש 3.59 הינו אלו תאופציו של המימוש מחיר

  .לבעלי המניות (ראה סעיף ג להלן)
  

 ושולס בלאק נוסחת פי על מחושב, שהוענקו האופציות של התיאורטי הכלכלי הערך
 ההנחות על מבוסס זה ערך. ח"ש אלפי 279 -כ הינו ההענקה למועד, אופציות להערכת

 שנתי היוון שיעור, 41% של ממוצע בשיעור צפייה תקן סטיית: ההענקה למועד הבאות
 בשיעור צפוי ודיבידנד שנים 5.77 של למימוש עד צפויה תקופה אורך, 1.36% של ממוצע

 לתקופות, החברה מניית של ההיסטורית התנודתיות על מבוססת התנודתיות מידת. 0%
 של ההבשלה תקופת. המימוש למועד עד האופציה של הצפוי החיים לאורך המקבילות
ר , בספטמבר ובדצמבביוני - שוות מנות 8 -ב , והיתרה2018: שליש במרס הינה האופציות
  .  2020ובמרס  2019, במרס, ביוני, בספטמבר ובדצמבר של שנת 2018של שנת 

  
 לעובדים בפועל האמורות האופציות להקצאת בסמוך החברה מניות של בבורסה השער

  .למניה ח"ש 3.60 היה
  

 תמומש שלא אופציה כל. אופציות ניתנות למימוש 116,667 ,2018 בדצמבר 31 ליום נכון
  .2027 מרס בחודש תפקע

 
  :2016-2018 בשנים לעובדים האופציות את מסכמת הבאה הטבלה

  
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה שנה 

 2018  2017  2016 

  
 מספר

האופציות

 ממוצע
 משוקלל

 תוספת של
 המימוש

  ח"בש
 מספר

האופציות

 ממוצע
 משוקלל

 תוספת של
 המימוש

  ח"בש
     מספר

האופציות

 ממוצע
 משוקלל

 תוספת של
 המימוש

  ח"בש
              במחזור קיימות

 
  3.09  536,741  3.30  435,833  3.34  600,000  השנה לתחילת

    -  * 3.59  200,000  -  -  הוענקו
 3.11 10,000 3.11 2,500 2.91 2,500  פקעו

  2.32  90,908  2.96  33,333  2.89  232,500  מומשו
              - במחזור קיימות

  3.30  435,833  3.34  600,000  3.63  365,000  השנה לתום
                - למימוש ניתנות

  2.93  312,500  2.90  342,500  3.19  281,667  השנה בתום
  
תוספת המימוש הותאמה בעקבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה, בהתאם לתכנית   *

  .סעיף ג להלןהמתאר. ראה גם 
  

   ח"ש אלפי 98, ח"ש אלפי 672 של לסך מגיעה אלה במימושים שנתקבלה הכוללת התמורה
 . בהתאמה 2016 -ו 2017, 2018 בדצמבר 31-ב שהסתיימו לשנים ח"ש אלפי 211-ו

  
, מניות 33,333: 2017( מניות 232,500 של להנפקתן הביאו 2018 במהלך שמומשו האופציות

   ).מניות 90,908: 2016
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 לתום במחזור הקיימות האופציות של החוזי החיים אורך ויתרת המימוש למחיר באשר נתונים להלן
  :השנה

  
  בדצמבר 31ביוםשהסתיימהשנה

2018  2017 2016 
מספר

 אופציות
 הקיימות
 במחזור
 לתום

 התקופה
 מחירי תחום

 המימוש

 ממוצע
 משוקלל

 יתרת של
 החיים אורך

 החוזי

מספר
 אופציות
 הקיימות
 במחזור
 לתום

 התקופה
 מחירי תחום

 המימוש

 ממוצע
 משוקלל

 יתרת של
 החיים אורך

 החוזי

 מספר
 אופציות
 הקיימות
 במחזור
 לתום

  התקופה
 מחירי תחום

  המימוש

 ממוצע
 משוקלל

 יתרת של
 אורך
 החיים
 החוזי

     
365,000  2.91-3.59  .007  600,000  2.89-3.59  5.28  435,833  2.89-3.11  3.30  

  
  דיבידנד  ג.

  
, החליט על חלוקת דיבידנד במזומן, מתוך יתרת 2017 במרס 14דירקטוריון החברה, בישיבתו מיום 

בעקבות חלוקת ש"ח למניה).  0.20(ש"ח  אלפי 2,787, בסך 2016בדצמבר  31הרווח שלא יועד ליום 
בגובה  2014הדיבידנד הותאם מחיר המימוש של אופציות לעובדים אשר הוקצו מכוח תכנית אופציות 

  .הדיבידנד
  
  

  : הכספיים לדוחות נוספים פירוטים - 16 ביאור
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

  2018  2017  2016  

  ח"ש אלפי  

 
        : הכנסות  .א

  23,227  17,796   14,999  ואחר שדרוגים, מערכות ממכירת הכנסות

  381  620   770  התוכנ רשיונותמ הכנסות

  9,681  9,344   9,511  שירות מחוזי הכנסות

  25,280*   27,760*  33,289*  

  17,987  12,926   13,791   אבוט לקבוצת מכירות כולל* 

        :גיאוגרפית חלוקה לפי הכנסות

  22,228  16,231   14,660   ב"ארה

  59  60   174  ישראל

  11,002  11,469  10,446  ** המדינות יתר

  25,280   27,760  33,289  
ב, ללקוחותיה של אבוט "המכירות נעשות דרך אבוט ארהמרבית ** 

        הממקומים באירופה, אוסטרליה ואסיה 
       :ההכנסות עלות  .ב

  7,451  6,784   5,860  חומרים קניות
  3,227  3,539   3,781  עבודה שכר

  1,353  963   957  אחרות הוצאות
  83  )102(  )78(  גמורה תוצרת במלאי) גידול( קיטון

  10,520   11,184  12,114  
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  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

  2018  2017  2016  

  ח"ש אלפי  

 
        : ופיתוח מחקר הוצאות  .ג

  3,129  4,467   4,441   ונלוות שכר
  1,754  -   -   קליני ניסוי בגין הוצאות

  199  203   249   פחת
  470  1,983   1,692  ) משנה קבלני בעיקר( מקצועיים שירותים

  59  40   5   ל"לחו נסיעות
  73  191   260   אחרות

  6,647***   6,884 ***  5,684  

  -  3,177   1,361  הוצאות בגין פרויקט פיתוח הנדסי כולל* **
        
        : ושיווק מכירה הוצאות  .ד

  4,461  3,457   3,207  ונלוות שכר
  184  223   227     מכירות וקידום פרסוםתערוכות, 

  444  387   280   מקצועיים שירותים
  640  761   609  נסיעות
  247  279   262   משרד אחזקת

  -  86   295  והפחתות פחת
  55  )18(  -  רפואי מכשור מס

  91  50   144   אחרות

  5,024   5,225  6,122  
        :וכלליות הנהלה הוצאות  .ה

  1,823  2,042   1,942   ונלוות שכר
  918  875   1,695   מקצועיים שירותים

  1,075  1,106   1,222  משרד ואחזקת דירה שכר
  122  152   119  ותלויות משפטיות

  482  460   555    ושונות נסיעות, כיבודים אשל
  8  -  -  ואבודים מסופקים חובות בגין הוצאות

  95  92   73   תקשורת
  60  56   58    ביטוחים

  5,664   4,783  4,583  
        : אחרות (בעיקר הפרשי שער), נטו הוצאות  ו.

   27   1,201   )825(  בגין הפרשי שער, נטו(הכנסות) הוצאות 
         למדען לתמלוגים בהפרשה שינויים בגין) הכנסות( הוצאות
   23   )104(  15  )המימון מרכיב למעט( הראשי

  )810(   1,097   50   
        : , נטומימון(הכנסות)  הוצאות  ז.

        הוצאות מימון:
   40   46   49  בנקים עמלות
      62  מנגזרים הפסד
    110   72   42  הראשי למדען לתמלוגים בהפרשה המימון מרכיב

  153   118   150    
        הכנסות מימון:

  )20(  )148(  -  מנגזרים רווח
  )54(  )87(  )92(  בנקאיים מפיקדונות ריבית

  )92(  )235(  )74(  

  61  )117(   76  
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  :למניה(הפסד)  רווח - 17 ביאור
  

  בסיסי  .א
  

 מניות לבעלי המיוחס(הפסד)  הרווח חלוקת ידי-על מחושב למניה הבסיסי(הפסד)  הרווח
  .המונפקות הרגילות המניות מספר של המשוקלל בממוצע החברה

  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

  2018  2017  2016  

  4,437  )1,252(  )1,854(  ח"ש באלפי - החברה של לבעלים המיוחס(הפסד)  הרווח

 הרווח בחישוב ששימשו המניות מספר של משוקלל ממוצע
  13,892,370  13,955,898   14,126,462    למניה(הפסד) 

  0.32  )0.09(  )0.13(  ח"בש למניה בסיסי(הפסד)  רווח

  
  מדולל  .ב
  

 המניות מספר של המשוקלל הממוצע התאמת ידי-על מחושב למניה המדולל(הפסד)  הרווח
  .  מדלל אפקט בעלות הפוטנציאליות הרגילות המניות כל הכללת תוך שבמחזור הרגילות

  
 הוגן בשווי לרכוש ניתן שהיה המניות מספר לקביעת חישוב מתבצע, למניות לאופציות ביחס

 של הכספי ערכן באמצעות) החברה מניות של השוק מחיר של שנתי כממוצע הנקבע(
 לעיל כאמור המחושב המניות מספר. מומשו שטרם האופציות לתנאי בהתאם, האופציות

  . האופציות מימוש בהנחת מונפקות שהיו המניות למספר מושווה
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  

  2018  2017  2016  
 הרווח בחישוב ששימשו המניות מספר של משוקלל ממוצע

  13,892,370  13,955,898  14,126,462  למניה הבסיסי (הפסד)
 אופציה כתבי מימוש בשל תוספתיות מניות בגין התאמה

  91,917  * -  * -  למניה(הפסד)  הרווח בחישוב
 הרווח בחישוב ששימשו המניות מספר של משוקלל ממוצע

  13,984,287  13,955,898  14,126,462  למניה המדולל(הפסד) 

  0.32  )0.09(  )0.13(  ח"בש למניה המדולל(הפסד)  הרווח
  

    .מובאות בחשבון רק כאשר השפעתן הינה מדללת התוספתיותהמניות * 
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   קשורים וצדדים" עניין בעלי" עם ויתרות עסקות - 18 ביאור
  

  .2010 - ע"התש), שנתיים כספיים דוחות( ערך ניירות בתקנות" עניין בעלי" כהגדרת -" עניין בעלי"
  ".קשור לצד בהקשר גילויים" - IAS 24 בתקן זה מונח כהגדרת -" קשור צד"

  
 גורמים עם יחד, הנכללים - Key management personnel( הקבוצה של הניהוליים המפתח אנשי

  .הדירקטוריון חברי את כוללים )IAS 24 -ל בהתאם" קשורים צדדים" בהגדרת, אחרים
  

  : קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקות  .א
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2018  2017  2016  
  ח"ש אלפי  

         :עניין לבעלי הטבות
  969   1,029  1,049  * בקבוצה המועסקים עניין לבעלי ונלוות עבודה שכר  
  17  48  26  מניות מבוססי תשלומים  
  1  1  1  ההטבה מתייחסת אליהם האנשים מספר  
  341  263  319  בקבוצה מועסקים שאינם לדירקטורים תגמול  
  5  5  5  ההטבה מתייחסת אליהם האנשים מספר  

  1,394  1,340  1,327  
  

  הסכום כולל תשלומים לתכנית הפקדה מוגדרת.* 
  
 :קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות  .ב

  
 בדצמבר 31 
 2018  2017  
  ח"ש אלפי 

  127  171  )ריבית נושא אינו( זכות ויתרות זכאים

  
  
  

  תום תקופת הדיווחאירועים לאחר  – 19 ביאור
  

 Livzon Cynvenioעם חברת  שנים 5-ל הודיעה החברה על הסכם הפצה 2019בינואר  6ביום 
ידי -ויו בסין, כרכיב מרכזי בבדיקה שפותחה על-הסינית לשיווק ומכירה של מערכות ההדמיה של ביו

Livzon Cynvenio  לגילוי סרטן הריאה, בטכנולוגיתLiquid Biopsy  .(ביופסיה נוזלית)   
  
  
  




