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 "מבע ויו ביו של המניות לבעלי המבקר החשבון רואה של סקירה דוח
  
  

  מבוא
  

 התמציתי הדוח את הכולל), הקבוצה -(להלן  שלה המאוחדת והחברה מ"בע ויו ביו של המצורף הכספי המידע את סקרנו
או  הרווח, הפסדאו  רווח על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 2019 ספטמברב 30 ליום הכספי המצב על המאוחד

 הדירקטוריון. תאריך באותו ושהסתיימ חודשיםשלושה ו תשעה של ותלתקופ המזומנים ותזרימי בהון השינויים, הכוללהפסד 
 "דיווח IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם אלו ביניים תולתקופ כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה

 (דוחות ערך ניירות תקנות של 'ד פרק לפי זו ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן", ביניים לתקופות כספי
 על בהתבסס אלו ביניים תולתקופ כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו .1970 - ל"התש), ומיידיים תקופתיים

 .סקירתנו
  

  היקף הסקירה
  

 הנערכת ביניים לתקופות כספי מידע של "סקירה בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 אנשים עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של ". סקירההיישות של המבקר החשבון רואה ידי על

 במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים
 שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת

 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל
  

  מסקנה
 

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

  
 ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, סקירתנו על בהתבסס, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף

 ),ומיידיים תקופתיים (דוחות ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינו
  .1970 - ל"התש
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  "מבע ויו ביו

  הכספי המצב על מאוחד תמציתי דוח

  2019 ספטמברב 30 ליום

  בדצמבר 31  ספטמברב 30    
  2018  2018  2019  ביאור 

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)    
  "חש אלפי    

 
          נכסים

          :שוטפים נכסים
  18,007   17,638  15,279    מזומנים ושווי מזומנים

          :חובה ויתרות חייבים
  3,063   1,064   4,734    לקוחות 
  560   708   687    אחרים

  3,963   5,117   3,554   מלאי

    24,254   24,527   25,593  
          :שוטפים שאינם נכסים

  125   125   125    מוגבל פקדון
  672   648   669    ארוךחייבים אחרים לזמן 

  112   333   -    מוחשי בלתי נכס
  -   -  2,684    נכס בגין זכות שימוש

  6,397   6,741   6,379    נדחים הכנסה מסי
  510   554   525    קבוע רכוש

    10,382   8,401   7,816  

  33,409   32,928   34,636    נכסים  סך
          התחייבויות והון 

          התחייבויות שוטפות:
          :זכות ויתרות זכאים

  98   -  -    מקדמות מלקוחות   
  1,547   1,952   1,300    ספקים ונותני שירותים

  2,806   2,789   2,564    אחרים
  422   767   36  4  תמלוגים למדען הראשי 

  4,507   3,754   2,842    מראש הכנסות
  -   - 1,103  3  חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה

  328   234   518    לאחריותהפרשה 

   8,363   9,496   9,708  
          התחייבויות שאינן שוטפות:

  351   430   384    מעביד, נטו-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
  601   695   233    מראש הכנסות

  -   -   1,562  3  התחייבות בגין חכירה

    2,179   1,125   952  

          התקשרויות והתחייבויות תלויות     

  10,660   10,621   10,542    סך  התחייבויות
          :המיוחס לבעלים של החברה הון

  141   141   141  5  רגילות מניות הון
  52,768   52,768   52,779    מניות על פרמיה

  591   577   676    אופציה  כתביקרן הון בגין 
  )378(  )597(  )736(    הפסד כולל אחר קרנות
  )30,373(  )30,582(  )28,766(    הפסד יתרת

  22,749   22,307   24,094    הון סך

  33,409   32,928   34,636    והון תיוהתחייבו סך
  

      
  ישה סיטון

  (*) דירקטור
  שוויבל אלן ר"ד

  ל"מנכ 
  וולפסון מרינה
  כספים ל"סמנכ

ידי דירקטוריון החברה לחתום על הדוח במקום יו"ר -על סיטון ישההוסמך מר  2019בנובמבר  21ביום 
  הדירקטוריון, מר עמנואל גיל.

  .2019 בנובמבר, 21אריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: ת
  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  "מבע ויו ביו

  או הפסד הרווח על מאוחד תמציתי דוח

  2019 ספטמברב 30-ב והחודשים שהסתיימ 3-ו 9 של ותלתקופ

  
  

  שנה      
  שהסתיימה   שהסתיימו החודשים 3   שהסתיימו החודשים 9  
  בדצמבר 31-ב  ספטמברב 30-ב  ספטמברב 30-ב  
  2019  2018  2019  2018  2018  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  ש"חאלפי   

 
  25,280   5,071   9,973  17,011   25,380  הכנסות

  10,520   2,078   4,273  6,801   11,009  ההכנסותעלות 

  14,760   2,993   5,700  10,210   14,371  גולמי רווח

  6,647   1,486   1,302  5,177   4,328  ופיתוח מחקר הוצאות

  5,024   963   1,176  3,575   3,584  ושיווק מכירה הוצאות

  5,664   1,595   1,333  4,268   4,028  וכלליות הנהלה הוצאות

אחרות (בעיקר הפרשי  (הכנסות) הוצאות
  )810(  109  289  )463(  761  נטושער), 

  )1,765(  )1,160(  1,600  )2,347(  1,670  רגילות מפעולותרווח (הפסד) 

  61   *   10  61   16  ,נטומימון הוצאות 

  )1,826(  )1,160(  1,590  )2,408(  1,654  ההכנסה על מסים לפנירווח (הפסד) 

  28   )129(  40  )345(  47  ההכנסה על מסים(הכנסות)  הוצאות

  )1,854(  )1,031(  1,550  )2,063(  1,607   לתקופהרווח (הפסד) 

            

            :למניה(הפסד)  רווח

  )0.13( )0.08(  0.11  )0.15(  0.11   למניה בסיסי(הפסד)  רווח

  )0.13(  )0.08(  0.11  )0.15(  0.11   למניה מדולל(הפסד)  רווח
  
  

  .אלפי ש"ח 1-*נמוך מ
  
  
  

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

  או (הפסד) הכולל הרווח על מאוחד תמציתי דוח

  2019 ספטמברב 30-ב והחודשים שהסתיימ 3-ו 9 של ותלתקופ

  
  
  
  

  שנה      
  שהסתיימה   שהסתיימו החודשים 3   שהסתיימו החודשים 9  
  בדצמבר 31-ב  ספטמברב 30-ב  ספטמברב 30-ב  
  2019  2018  2019  2018  2018  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  ש"חאלפי   
  

 )1,854(  )1,031( 1,550 )2,063( 1,607   לתקופה רווח (הפסד)
  כולל אחר: (הפסד) רווח

אשר לא יסווגו מחדש לרווח או  סעיפים
       - הפסד

מדידות מחדש של התחייבויות (נטו) 
 67   )4( )24( )12( )33(  מעביד -בשל סיום יחסי עובד

       
סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים 

       - מחדש לרווח או להפסד
הפרשים מתרגום דוחות כספיים של 

 307   )25( )108( 167  )325(   פעילויות חוץ
       

 374   )29( )132( 155  )358(  סך רווח (הפסד) כולל אחר
       

 )1,480(  )1,060( 1,418 )1,908( 1,249  לתקופהכולל  רווח (הפסד)
  
  
  
  
  
  

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

  על השינויים בהון תמציתי מאוחד דוח

  2019 ספטמברב 30-ב והחודשים שהסתיימ 3-ו 9 של ותלתקופ

  

  
  מניות
  רגילות

פרמיה 
  על מניות

כתבי 
  אופציה

נות קר
הפסד 

  כולל אחר
יתרת 
  סך הכל  הפסד

  ש"חאלפי   

 
  22,749  )30,373(  )378(  591  52,768  141  (מבוקר) 2019בינואר  1יתרה ליום 

  ביום  שהסתיימו החודשים 9תנועה במהלך 
              (בלתי מבוקר): 2019 ספטמברב 30

  1,249  1,607  (358)       כוללהפסד 
  7      (4) 11 *  עובדים על ידי  כתבי אופציה מימוש

 89    89    הוצאות בגין אופציות לעובדים 
(בלתי  2019 בספטמבר 30יתרה ליום 

  24,094 (28,766)  )736(  676 52,779 141  מבוקר)
           

  23,455  )28,519(  )752(  741  51,846  139  (מבוקר) 2018בינואר  1יתרה ליום 
  ביום  שהסתיימו החודשים 9תנועה במהלך 

              (בלתי מבוקר): 2018 בספטמבר 30
  )1,908(  )2,063(  155       הפסד כולל

  672      )252( 922  2  עובדים על ידי  כתבי אופציה מימוש
 88    88    הוצאות בגין אופציות לעובדים 

(בלתי  2018 בספטמבר 30יתרה ליום 
  22,307 )30,582(  )597(  577 52,768 141  מבוקר)

              
  22,641 )30,316(  )604(  641 52,779 141  מבוקר)בלתי ( 2019 יוליב 1יתרה ליום 

  ביום  החודשים שהסתיימו 3תנועה במהלך 
           (בלתי מבוקר): 2019 בספטמבר 30

  1,418 1,550  (132)      רווח כולל
           עובדים על ידי  כתבי אופציה מימוש

  35     35    הוצאות בגין אופציות לעובדים 
(בלתי  2019 בספטמבר 30יתרה ליום 

  24,094 (28,766)  )736(  676 52,779 141  מבוקר)

           
  23,350 )29,551(  )568(  560 52,768 141  מבוקר)בלתי ( 2018 ביולי 1יתרה ליום 

  ביום  החודשים שהסתיימו 3תנועה במהלך 
           (בלתי מבוקר): 2018 בספטמבר 30

  )1,060( )1,031(  )29(      הפסד כולל

  17     17    הוצאות בגין אופציות לעובדים 
(בלתי  2018 בספטמבר 30יתרה ליום 

  22,307 )30,582(  )597(  577 52,768 141  מבוקר)

           

  23,455   )28,519(  )752(  741   51,846  139 (מבוקר) 2018 בינואר 1יתרה ליום 

              :2018בדצמבר  31-תנועה בשנה שהסתיימה ב
  )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  (מבוקר) 2018בדצמבר  31יתרה ליום 
  

  אלפי ש"ח. 1-* נמוך מ
  

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

  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

  2019 ספטמברב 30-ב והחודשים שהסתיימ 3-ו 9 של ותלתקופ

  
  שנה      
  שהסתיימה   שהסתיימו החודשים 3   שהסתיימו החודשים 9  
  בדצמבר 31-ב  ספטמברב 30-ב  ספטמברב 30-ב  
  2019  2018  2019  2018  2018  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  ש"חאלפי   

 
            תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

(ששימשו נבעו מפעולות  מזומנים נטו ש
  )1,078(  255   498   )1,060(  )456(  , ראה נספח א')לפעולות

  )247(  )11(  )55(  )240(  )199(  נטו – ששולמו הכנסה מסי

  )1,325(  244   443   )1,300(  )655(  לפעילות שוטפת )ששימשו( שנבעו נטומזומנים 
            

            תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
  )14(  -  )6(  )16(  )18(  נטופיקדונות, 

  )180(  )10(  )32(  )151(  )208(  קבוע רכוש רכישת

  )194(  )10(  )38(  )167(  )226(   השקעה לפעילות ששימשומזומנים נטו 
            

            :תזרימי מזומנים מפעילות מימון

  -   -   )290(  -   )843(  פירעון התחייבויות בגין חכירות    
  672   -   -   672   7  למניות על ידי עובדים  הכתבי אופצי מימוש

(ששימשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
  672   -   )290(  672   )836(   לפעילות מימון)

            

  )847(  234   115  )795(   )1,717(   מזומנים ושווי במזומניםגידול (קיטון) 

  17,942   17,540   15,491  17,942   18,007  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

מהפרשי שער בגין מזומנים ושווי  רווחים (הפסדים)
  912   )136(  )327(  491   )1,011(  מזומנים

  18,007   17,638   15,279  17,638   15,279  התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים

  2019 ספטמברב 30-ב והחודשים שהסתיימ 3-ו 9 של ותלתקופ

  
  : מזומנים תזרים לדוח נספחים

  
  

  שנה      
  שהסתיימה   שהסתיימו החודשים 3   שהסתיימו החודשים 9  
  בדצמבר 31-ב  ספטמברב 30-ב  ספטמברב 30-ב  
  2019  2018  2019  2018  2018  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  ש"חאלפי   
  

            (א)  תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת: 
  )1,826(  )1,160(  1,590  )2,408(  1,654   ההכנסה על מסים לפני(הפסד)  רווח

            בגין הכנסות והוצאות שאינן כרוכות  התאמות
            בזרימת מזומנים:

  541   80   379  244   1,100  והפחתותפחת 
  102   17   35  88   89  שנזקפו בגין אופציות לעובדים  סכומים

  -   -  15  -   48  ריבית בגין חכירה
  )123(  28   106  )47(  278  מזומניםהפרשי שער בגין מזומנים ושווי 

  3,169  )2,123(  2,125  )1,035(  )1,306(  
            שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:

            בחייבים ויתרות חובה:קיטון (גידול) 
  1,784   3,016   )1,517(  3,734   )1,777(  לקוחות 
  230   )178(  )16(  79   )59(  אחרים

  )545(  )1,218(  1,292  )1,750(  274  במלאיקיטון (גידול) 
  -   9   21  9   21  קיטון (גידול) בחייבים לזמן ארוך

            גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות:
  -   -   )940(  -   )98(  מקדמות מלקוחות     

  194   662   )646(  604   )232(  ספקים ונותני שירותים
  )386(  )259(  322  )405(  392  אחרים (כולל הפרשה לאחריות)

בהתחייבות בגין תמלוגים למדען  קיטון
  )798( )2(  )7(  )453(  )386(  הראשי

 זמן(כולל  מראש הכנסותבגידול (קיטון) 
  )251(  )740(  )136(  )755(  )1,760(  )ארוך

  )3,625(   1,063  )1,627(   1,290   228  
(ששימשו נבעו מפעולות  ש נטו מזומנים

  )1,078(  255   498  )1,060(  )456(  לפעולות)
            

            :ריבית שהתקבלה במזומן בדבר מידע)  ב(

  63   67  17   22   92  
  

  מידע בדבר פעילויות השקעה ומימון שאינן (ג) 
  בתזרימי מזומנים: כרוכות           

  -  -   192  -   635  זכות שימוש בנכסים
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  "מבע ויו ביו

  התמציתיים ייםספהכ תודוחל הסבר נבחרים יריאוב
  

  כללי - 1ביאור 
  

. 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 יוניב 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

  . בלעדיות שאינן הפצה זכויות לאבוט ניתנו שם, אמריקה צפון מלבד העולם בכל החברה
  

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

  
  

  בסיס העריכה של הדוחות הכספיים: - 2ביאור 
  

ת הביניים של וולתקופ 2019 ספטמברב 30המידע הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליום  .א
"המידע הכספי לתקופת הביניים") נערך  -באותו תאריך (להלן  והחודשים שהסתיימ 3-ו 9

 IAS" -"דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן  - 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 
"), וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים 34

ת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים ולתקופהמידע הכספי . 1970-ומיידיים), התש"ל
ת הביניים הינו סקור ולא והמידע הכספי לתקופ הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים.

 מבוקר.
 

 2018 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות עם ביחד הביניים תולתקופ הכספי במידע לעיין יש .ב
 International( הבינלאומיים הכספי הדיווח לתקני מצייתים אשר, אליהם נלוו אשר והביאורים

Financial Reporting Standards (המוסד ידי על פורסמו אשר ופרשנויות תקנים שהם 
 - להלן) (International Accounting Standards Board( בחשבונאות לתקינה הבינלאומי

 כספיים דוחות( ערך ניירות לתקנות בהתאם הנדרש הנוסף הגילוי את וכוללים) IFRS -ה תקני
 .2011 - ע"התש), שנתיים

 
-, פורסמו תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ז2017במרס  30ביום  .ג

התקנות), הכוללות, בין היתר, הקלה לפיה תאגיד מדווח העומד בהגדרת "תאגיד  -(להלן  2018
, דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי 2017קטן פטור" כקבוע בתקנות, רשאי לפרסם, החל משנת 

חלף הדיווח הרבעוני. החברה, המהווה "תאגיד קטן פטור" כאמור בתקנות, בחרה ליישם את 
, מתכונת הדיווח 2017ביוני  30ליום ההקלה האמורה. בהתאם, החל מדוחות כספיים ביניים 

הגה החברה לדווח עד על בסיס חצי שנתי, חלף הדיווח הרבעוני אשר לפיו נ יתהשל החברה ה
מתכונת הדיווח של החברה  2019במרס  31. החל מדוחות כספיים ביניים ליום 2016תום שנת 

 הינה על בסיס רבעוני.
  

 אומדנים .ד
  

 שימוש דורשת וכן דעת שיקול להפעיל הקבוצה מהנהלת דורשת, ביניים כספיים דוחות עריכת
 ועל הקבוצה של החשבונאית מדיניותה יישום על משפיעים אשר, והנחות חשבונאיים באומדנים

 להיות עשויות בפועל התוצאות. המדווחים וההוצאות ההכנסות, ההתחייבויות, הנכסים סכומי
  .אלו מאומדנים שונות

  
 המשמעותיים הדעת שיקולי, אלה מאוחדים תמציתיים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת

)significant (ואי הקבוצה של החשבונאית המדיניות ביישום ההנהלה ידי על הופעלו אשר 
 השנתיים הכספיים בדוחות לאלו זהים היו האומדנים של המפתח במקורות הכרוכה הודאות

פרט לאומדנים ששימשו לקביעת , 2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה המאוחדים
דיווח כספי בינלאומי תקופות החכירה ולקביעת שיעורי ההיוון בגין חוזי החכירה בעת יישום תקן 

  .א' להלן3,כמפורט בביאור  16
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  "מבע ויו ביו

  (המשך) ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

  
ת הביניים, והמדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופ עיקרי

ולשנה  2018בדצמבר  31הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
  שהסתיימה באותו תאריך, פרט למתואר להלן. 

  
מסים על ההכנסה לתקופות הביניים מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של ההנהלה בנוגע לשיעור 

  השנתיים החזויים.המס הממוצע שיחול על סך הרווחים 
  

 תקופות עבור ומחייבים לתוקף נכנסואשר  קיימים IFRS לתקני ותיקונים חדשים IFRS תקני
  : 2019 בינואר 1 -ב המתחילות חשבונאיות

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

 
IFRS 16 17 בינלאומי חשבונאות בתקן הקיימות ההנחיות את לראשונה יישומו עם החליף 

 בעל להיות וצפוי, חכירות של וגילוי הצגה, מדידה, בהכרה עוסק התקן). IAS 17 -להלן" (חכירות"
 .חכירה בעסקת החוכר הצד ידי על המיושם החשבונאי הטיפול על בעיקר משמעותית השפעה

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

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

עבור חכירות לטווח  ת אלההוראו ישם אתשלא ליחוכרים ל מאפשר IFRS 16 עם זאת, תפעולית.
   נשוא החכירה הינו בעל ערך נמוך. הבסיס ועבור חכירות בהן נכס , לפי קבוצות של נכסי בסיס,קצר

  
IFRS 16 חכירה מכיל חוזה האם הבחינה אופן ואת" חכירה" הגדרת את גם משנה.  

  
IFRS 16 לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה כחכירה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה בחוזה. עם  דורש

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

  כיב חכירה יחיד. שאינם חכירה הקשורים אליו כר
  

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

IAS 17 .  
  

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

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

  
הוראת , בהתאם ל2019בינואר  1 יוםמהחל  ,רטרוספקטיביבאופן , IFRS 16את  מיישמתהקבוצה 

היישום לראשונה כתיאום ליתרת הפתיחה של  המעבר המאפשרת הכרה בהשפעה המצטברת של
  .(כלומר, ללא תיקון מספרי ההשוואה לתקופות הדיווח הקודמות) 2019בינואר  1 העודפים ליום

  
צה ליישם את התקן לראשונה בדרך ביחס לעסקאות שבהן הקבוצה היא החוכרת, בחרה הקבו

לפיה הוכרה התחייבויות בגין חכירה, עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות, בהתאם 
לערך הנוכחי של תשלומי החכירה שיוותרו, המהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של 

בגין זכויות השימוש בנכסים  החוכר במועד היישום לראשונה. במקביל, הכירה הקבוצה בנכסים
החכורים בסכום השווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה, כשהוא מותאם בגין הסכום של תשלומי 

כתוצאה מכך, לאימוץ התקן כלשהם ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירות אלה.  חכירה
  השפעה על יתרת העודפים.  הייתהלא 
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  "מבע ויו ביו

  (המשך) נבחרים לדוחות הכספיים התמציתייםביאורי הסבר 

  
  ):המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

  
  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 את התקן  -
 .בלבד IFRIC 4 -ו IAS 17 -לחוזים שזוהו קודם לכן כחכירות בהתאם ל

 ליישם שיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפיינים דומים באופן סביר. -
מיד לפני מועד היישום  IAS 37בעת יישום  ,להסתמך על ההערכה האם חכירות הן מכבידות -

 כחלופה לביצוע בדיקת ירידת ערך. של התקן לראשונה
לא להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה אשר תקופת החכירה שלהן מסתיימת  -

 חודשים ממועד היישום לראשונה. 12תוך 
 במועד היישום לראשונה. לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של נכס זכות השימוש -
החוזה כולל אופציות  במצב בוהשתמש ב"ראייה לאחור" לצורך קביעת תקופת החכירה ל -

  .להאריך או לבטל את החכירה
  

כמו כן, יצוין כי הקבוצה בחרה ליישם את הפטור מהכרה לחכירות לטווח קצר ולחכירות שבהן נכס 
  הבסיס הוא בעל ערך נמוך.

  
 :IFRS 16להלן מידע בדבר ההשפעות הכמותיות של היישום לראשונה של 

  
, על סעיפי הדוח על המצב הכספי 2019בינואר  1, ביום IFRS 16היישום לראשונה של  השפעת

  של הקבוצה למועד זה מובאת בטבלה להלן: 
 

בהתאם   
למדיניות 
  הקודמת

השפעת 
היישום 
  לראשונה

בהתאם 
למדיניות 
 החדשה

  ש"חאלפי   

        נכסים שאינם שוטפים:
  2,825  2,825  -  שימוש זכויות בגין נכסים

        
        :שוטפות התחייבויות

  1,071  1,071  -  חכירות בגין התחייבויות של שוטפות חלויות
        

        :שוטפות שאינן התחייבויות
  1,754  1,754  -  חכירות בגין התחייבויות

        

  2,825  2,825  - התחייבויות סך
  

להלן הערך בספרים של נכסי זכויות השימוש במועד היישום לראשונה ובתום תקופת הדיווח, לפי 
  קבוצות של נכס הבסיס:

  

  

30 
 ספטמברב

2019  
בינואר  1

2019  

  אלפי ש"ח  
  2,462  2,188  בניינים

  363  496  כלי רכב

  2,825  2,684 נכסים בגין זכויות שימושסך 
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  (המשך) הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתייםביאורי 

 
   אחרות התחייבויות בגין הפרשות - 4 ביאור

  
  תמלוגים למדען הראשי

  
 ספטמברב 30החודשים שהסתיימו ביום  תשעההתנועה בהפרשה לתמלוגים למדען הראשי במהלך 

 .הפרשי שער)שערוך ההפרשה (לרבות אלפי ש"ח ומ 369תשלום תמלוגים בסך של מנובעת  2019
  פרעה החברה את כל התחייבויותיה למדען הראשי.  2019בחודש אוקטובר 

  
  :הון - 5ביאור 

  
אופציות  2,500 מומשו 2019 ספטמברב 30 ביום שהסתיימו החודשים תשעה במהלך .א

 אלפי ש"ח. 11-בתמורה לסך של כ לעובדים
 

אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהמשך להחלטת הדירקטוריון  2019 אפרילב 28ביום  .ב
 החברה ל"למנכאופציות  150,000, הענקת 2019במרס  12והמלצת ועדת התגמול מיום 

  .למניה ח"ש 3.03 הינו אלו אופציות של המימוש מחיר. 2014 תוכנית בתנאי, בה) דירקטור(ו
  

 להערכת ושולס בלאק נוסחת פי על מחושב, שהוענקו האופציות של התיאורטי הכלכלי הערך
 למועד הבאות ההנחות על מבוסס זה ערך. ח"ש אלפי 174 -כ הינו ההענקה למועדו, אופציות

, 1.55% של ממוצע שנתי היוון שיעור, 39% של ממוצע בשיעור צפייה תקן סטיית: ההענקה
 התנודתיות מידת. 0% בשיעור צפוי ודיבידנד שנים 6.66 -כ של למימוש עד צפויה תקופה אורך

 החיים לאורך המקבילות לתקופות, החברה מניית של ההיסטורית התנודתיות על מבוססת
: שליש מהאופציות הינם האופציות של ההבשלה תנאי. המימוש למועד עד האופציה של הצפוי

(מועד  מכן לאחר רבעון כל בתום 1/12והיתרה בדרך של  2019במרס  12בחלוף שנה מיום 
  ).2022במרס  12הזכאות האחרון יחול ביום 

  
 ח"ש 2.88 היה בפועל האמורות האופציות להענקת בסמוך החברה מניות של בבורסה השער
  .למניה

  
  התקשרויות - 6ביאור 

  
 –(כיום  Livzon Cynvenioעם חברת  הודיעה החברה על הסכם הפצה 2019בינואר  6ביום 

Sanmed Zhuhai Biotech להלן ,– Sanmedהסינית לשיווק ומכירה של מערכות ההדמיה של ביו (-
 Liquid Biopsyלגילוי סרטן הריאה, בטכנולוגית  Sanmedידי -ויו, כרכיב מרכזי בבדיקה שפותחה על

תהיינה זכויות הפצה בלעדיות לשיווק  Sanmedתחת תנאי ההסכם, לחברת (ביופסיה נוזלית). 
  Sanmedייד-ויו בצירוף הבדיקות שפותחו על-מערכות הסריקה של ביו ומכירה של פתרון משולב של

  ומערכת העשרת התאים, בשטחי סין, הונג קונג, מקאו וטיוואן.
 

ידי כל אחד -ההסכם ניתן לסיום עלעם יעדי רכישות שנתיים.  שנים 5 -תוקף ההסכם הינו ל
, בכמויות הרכש השנתיות Sanmedאי עמידה של  מהצדדים במקרה של הפרה, חדלות פרעון וכו'.

   ל ההתקשרות.וטיתקנה לחברה את הזכות לב
  


