
 
 

 תונותיעהודעה ל 
 

 4102קמהדע מפרסמת את תוצאות הרבעון השלישי של 
 

  4102החברה מאשרת את תחזית ההכנסות לשנת 
 

 (יורק-שעון ניו בבוקר 0031) 05031היום בשעה תתקיים דה שיחת ועי
 

 
חברת ,  (NASDAQ and TASE: KMDA)מ"קמהדע בע – 1122בנובמבר  21 –ישראל , נס ציונה
באמצעות טכנולוגיה , משווקת ומוכרת תרופות ייחודיות להצלת חיים, מייצרת, המפתחתתרופות 

 תמודיעה על תוצאותיה הכספיות לשלוש ,המתמקדת בתרופות יתום, ייחודית לטיהור והפרדת חלבונים
 . 1122ומאשרת את תחזית ההכנסות לשנת , 1122בספטמבר  01-אשר הסתיימו ב, ותשעת החודשים

 
 0 כוללים לתוצאות הרבעון השלישיסיים פיננדגשים 

  4103מיליון דולר ברבעון השלישי של  0.75-בהשוואה ל, מיליון דולר 0.74הכנסות של 
 ; 4102מיליון דולר ברבעון השני של  0570הכנסות של בהשוואה לו

  מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד 575-מיליון דולר בהשוואה ל 272רווח גולמי של 
 4102מיליון דולר ברבעון השני של  0הפסד גולמי של ל בהשוואהו
 

 0 כוללים, בתוכנית הפיתוח הקליניתאחרים ברבעון השלישי ודגשים 

 קיבלה אישור תרופת יתום מה החברה-FDA  ל- Glassia® ,ת החלבוןתרופAlpha-1 
,Antitrypsin (AAT)  במחלת השתל נגד המאחסן  המוגנת בפטנט שלה לטיפול(GVHD 

- graft-versus-host) ; 
 

 במכניזם של ה כיםהתוממקצועי מקיף הסוקר נתונים על מאמר  ההחברה דיווח- AAT 
 Journal ofשל המגזין  4102אוגוסט  תאשר התפרסם במהדור ,1לטיפול בסוכרת סוג 

Diabetes Science and Technology ; 
 

 אשר , הודיעה על הרחבה שנייה של ההסכם האסטרטגי עם חברת בקסטר החברה
בכך מגיע סך Glassia 7מיליון דולר מתרופת  42מבטיחה לה הכנסות נוספות בהיקף של 

סוף לועד  4101מיליון דולר מאוקטובר  050התחייבות הרכש של בקסטר למינימום של 
 ;  .410שנת 

 

  של תרופת ניסוי קליני באירופה של  433החברה הכריזה על תוצאות שלבAAT  באינהלציה
המחקר לא עמד לפיהן  (AATD), 1-לטיפול בחולים במחלת החסר הגנטי בחלבון אלפא

תמונה עקבית של הבדלים בהורדת הנזק הדלקתי אולם הראה , ביעד העיקרי והמשני
 .בחולים המחמירים ותוצאות חיוביות בבדיקת תפקודי נשימהבריאה 

 
לצד  ,זאת. הרבעון השלישי המשכנו לחזק ולהרחיב את פעילויות הליבה המסחריות שלנובמהלך "

 תוך, פלסמהמ המופקעל חלבון  המבוססות ופותלתרשלנו בתכנית הפיתוח הקלינית התקדמות 
 . ל קמהדע"משותף ומנכ-מייסד, אמר דוד צור, "התמקדות בהתוויות של תרופות יתום

  
בהסכם האסטרטגי באמצעות ההרחבה השנייה של התחייבות הרכש חיזקנו את פעילותנו המסחרית "

על עוצמתה ובשוק האמריקאי  Glassiaאשר מעיד על מגמת גידול בביקוש לתרופת , שלנו עם בקסטר
בהשוואה לרבעון המקביל  01%-שלנו צמחו בקרוב ל ההפצה ממגזרהכנסותינו , בנוסף. של שותפות זו

 ". תזרים המזומניםחיזוק על הפוטנציאל להמשך צמיחה בבסיס ההכנסות שלנו ומה שמעיד , קדאשת
 
הכוללת תמהיל של התוויות לתרופות יתום בשלבים מוקדמים  ,תוכנית מקיפה לפיתוח קלינילקמהדע "

התומכים הפרסום האחרון הסוקר נתונים . אשר לא ניתן להן מענה עד כה ,רפואיות לבעיותומאוחרים 
מספק את הרציונל המדעי המאשש את התוצאות הקליניות  ,2לטיפול בסוכרת סוג AAT -במכניזם של ה

המשך ומחזק את האופטימיות שלנו לקראת , של המחקר הקליני שלנו 1/2החיוביות שהתקבלו בשלב 
 ". הזו אימונית הקשה ומסכנת החיים-בניסוי הקליני לטיפול במחלה האוטו 2/3לשלב חולים גיוס 

 



 
 
 -ב ב"בניסוי שאנו עורכים כעת בארה 0 על תוצאות חיוביות משלבכי עד סוף השנה נדווח  מצפיםאנו "

KamRAB – וכן , חיסון אנושי כנגד כלבת אשר נועד למנוע את התפשטות המחלה לאחר החשיפה
יש לנו שותפות אסטרטגית . 1120במחצית הראשונה של  (BLA)לרישום המוצר  FDA-להגיש בקשה ל

עם תוצאות חיוביות . ב"בארה KamRABמכירות ושיווק של , לפיתוח קליני Kedrion Biopharmaעם 
בשוק בהיקף פוטנציאלי של  Kedrionעל ידי KamRAB -אנו צופים למסחור ה, ומוצר באיכות גבוהה

 ". מיליון דולר 211
 
אבן  – GVHD -לטיפול ב Glassiaב לתרופת "אישור מעמד תרופת יתום בארה אנו שמחים על קבלת"

נערך GVHD -בניסוי הקליני שלנו ב 1/2שלב . דרך מהותית באסטרטגיית הרגולציה והפיתוח שלנו
. במסגרת שיתוף פעולה עם בקסטר ,וושינגטון, בסיאטל Fred Hutchinsonחקר הסרטן לבמרכז 

בניסוי הקליני צפויות לתמוך בתוכניות  1/2התוצאות משלב  . ב"בארה Glassia -לבקסטר יש זכויות ב
גם  AATועשויות לשמש כפלטפורמה להרחבת ההתוויות של  ,שלנו לקידום פעילויות פיתוח קליני גלובלי

 ". על בסיס אותו מכניזם וצורת פעולה – כלליתלהשתלת איברים 
 
 AATבניסוי הקליני האירופי של מוצר  2/3עמדנו ביעדינו העיקריים והמשניים בשלב  אלמרות של"

פרמטרים חשובים הנוגעים לתפקודי הריאה הראו כי קיים מתאם בין , AATD-בבאינהלציה לטיפול 
 .הנשימה יבתפקוד ההחמרהלבין עצירת תהליך  בריאה הדלקתי הנזקהטיפול הפוטנציאלי המצמצם את 

, שקיימנו עם הרגולטור קודמות שיחות על סמך ,למחלה זו יתוםתרופת  ופה ישנו מעמד שלכיוון שלתר
בכוונתנו להמשיך ולדון עם סוכנות התרופות , וחוסר מענה רפואי לבעיה זו שנצבר בתחוםנוסף המידע ה

 AATD-לטיפול באינהלציה ב AAT-ההאירופית ולהגיש בקשת אישור מותנה על מנת להביא את מוצר 
 ". אירופהבלחולים 

 
גידול בהכנסות ממכירות שלנו בתוכניות המסחריות והקליניות שלנו מאפשרת לנו לאזן בין ההתקדמות "

על מנת להביא תרופות , יחד עם השקעה בתוכניות פיתוח, של המוצרים התעשייתיים ומגזר ההפצה
  ".חדשות לחולים וליצר ערך עבור בעלי המניות שלנו

 
 שלישיהרבעון התוצאות 

 
ברבעון  דולר מיליון 0..2 -למיליון דולר בהשוואה  1..2-הסתכמו ב 1122ברבעון השלישי של  ותהכנסה

מיליון  ..7-בהשוואה למיליון דולר  1.2-הסתכמו בהמגזר התעשייתי  הכנסות מוצרי . 1120של  השלישי
בשל דפוסי הזמנה שונים , זאת. אשתקדברבעון המקביל  מיליון דולר 21.2-ו השנה דולר ברבעון השני

מיליון דולר  7-צמחו להכנסות ממגזר ההפצה . מחברת בקסטר  Glassia-ה מרבעון לרבעון של תרופת
 . בישראל IVIG צריומ בעיקר בשל גידול במכירות של – 1120ברבעון השלישי של מיליון  0.2לעומת 

 
מיליון  1.7לעומת גידול  ,דולר מיליון 2.1-ו בהסתכמ 1122ברבעון השלישי של  קר ופיתוחהוצאות מח

בשל , זאת .1122השני של ברבעון  דולר מיליון 0.2וקיטון לעומת  1120ברבעון השלישי של  דולר
של  130סגירת וניתוח שלב , בכללם שלושה ניסויים מרכזיים, שינויים בתמיכה במגוון ניסויים קליניים

 . ברבעונים הקודמיםפ "מוהמתקן לעלויות  עמסתהוכן בשל , באינהלציה AAT-הניסוי הקליני באירופה ל
 

גידול לעומת , דולר מיליון ..1-ב 1122ברבעון השלישי של הסתכמו  הנהלה וכלליות, הוצאות מכירות
 . בעיקר בשל הוצאות בגין אופציות – 1120ברבעון השלישי של  דולר מיליון 1.2

 
ברבעון  דולר מיליון 0.1-לבהשוואה  ,מיליון דולר 2.2-הסתכם ב 1122שלישי של הגולמי לרבעון הרווח ה

במגזר המוצרים התעשייתיים וכן המשקף הכנסות ותמהיל מוצרים נמוכים יותר , 1120השלישי של 
מיליון דולר ברבעון השני  ..1בהשוואה גם להפסד גולמי של , זאת. הכנסות גבוהות יותר במגזר ההפצה

 . ברבעון נובע ממחיקת מלאיםה 1122של 
 

. 1120ברבעון השלישי של  02%לעומת  12%היה  1122ברבעון השלישי של גולמי הרווח השיעור 
וכן גידול , יעור רווחיות נמוךבעלי שההפצה מגזר בשל תמהיל מוצרים המתאפיין בעיקר במוצרי , זאת

  .1122מהרבעון השני של  1% -מ
 

רווח תפעולי בהשוואה ל ,דולר מיליון 1.0של  תפעוליהפסד החברה רשמה  1122ברבעון השלישי של 
. 1122מיליון דולר ברבעון השני של  1..והפסד תפעולי של  1120ברבעון השלישי של  דולר מיליון 2של 

סנט למניה בהשוואה לרווח נקי  1מיליון דולר או  1.1-ב 1122ההפסד הנקי הסתכם ברבעון השלישי של 
להפסד נקי של בהשוואה ו 1120סנט למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של  1יון דולר או מיל 1.2של 
אם הסתכם וההפסד הנקי המת. 1122סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של  10מיליון דולר או  7.2



ן מיליון דולר ברבעו 1.0השוואה לרווח נקי מתואם של ב ,מיליון דולר 2.1-ב 1122ברבעון השלישי של 
 . 1122מיליון דולר ברבעון השני של  2..ולעומת הפסד נקי מתואם של  ,1120של השלישי 

 
 1רווח בהשוואה לדולר מיליון  1.7 הפסד של היה 1122לרבעון השלישי של  מתואםה EBITDA-ה

 . 1122מיליון דולר ברבעון השני של  2.1ולעומת הפסד של  ,1120השלישי של רבעון ב דולר מיליון
 

  4102הראשונים של  חודשיםתוצאות תשעת ה
 22.1 -מיליון דולר בהשוואה ל 22.2-הסתכמו ב 1122החודשים הראשונים של  תתשעבהכנסות ה

-הסתכמו בהמגזר התעשייתי  הכנסות מוצרי ,מתחילת השנה. בתקופה המקבילה אשתקדדולר  מיליון
מיליון  2.0אשר כללו תשלום של , 1120לאותה תקופה בשנת דולר מיליון  01 דולר לעומת מיליון 10.0

צמחו ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של , בנטרול הוצאה זו .דולר בשל הגעה לאבן דרך עסקית
דולר מיליון  22.1מיליון דולר לעומת  11.7-ל 22%-צמחו בהכנסות ממגזר ההפצה ה. 22%-ב 1122

 . המקבילה אשתקדתקופה ב
 

 מיליון 0..2-לבהשוואה  ,דולר מיליון 2..-ירד ל 1122למי לתשעת החודשים הראשונים של גוהרווח ה
בנטרול . 22%-ל 01%-המשקף ירידה בשיעור הרווח הגולמי מ, אשתקדתקופה המקבילה ב דולר

מיליון דולר בגין אבן דרך  2.0ותשלום של  1122מיליון דולר ברבעון השני של  0מחיקת מלאי של 
 ,מיליון דולר 21.2-ל 1122ירד הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של , 1120השני של ברבעון 
 . המקבילה אשתקדתקופה במיליון דולר  20לעומת 

 
בהשוואה לרווח תפעולי  ,דולר מיליון 21.2 היה 1122תפעולי לתשעת החודשים הראשונים של ה הפסד
תשעת החודשים בההפסד הנקי . 1120תשעת החודשים הראשונים של ב דולר מיליון 1.2של 

 דולר מיליון 2.2להפסד נקי של  בהשוואה, למניהסנט  01או דולר מיליון  22.0היה  1122הראשונים של 
 . המקבילה אשתקדתקופה בלמניה סנט  2או 

 
בהשוואה  ,דולר מיליון 7היה הפסד של  1122לתשעת החודשים הראשונים של  מתואםה EBITDA-ה
 . המקבילה אשתקדתקופה בדולר מיליון  0.1רווח של ל
 

 מאזן
 מיליון 21.1והשקעות לטווח קצר בסך  חברה מזומן ושווי מזומןהיו בידי ה 1122, בספטמבר 01-ון לנכ

במהלך תשעת החודשים הראשונים של  .1120בדצמבר  02-בדולר מיליון  2.1.-בהשוואה ל, דולר
השקעה ברכוש למיליון דולר  1.2-מיליון דולר למימון התפעול ו 21.2-עשתה החברה שימוש ב 1122
  .קבוע

 
 תחזיות פיננסיות

טווח של וצופה כי יהיו ב 1122בדצמבר  02-לשנה שתסתיים באת תחזית ההכנסות מאשרת החברה 
 מיליון דולר .20-2והכנסות ממגזר ההפצה מיליון דולר  10-12עם הכנסות של , מיליון דולר 1.-1.

החברה מדגישה כי צפי ההכנסות בשוק האמריקאי מההסכם עם בקסטר . ממגזר המוצרים התעשייתיים
 . נותר בעינו

 
 פרטי שיחת הועידה

לשאלות  ולענות 1122אות הרבעון השלישי של הנהלת קמהדע תקיים שיחת ועידה על מנת לדון בתוצ
 0והקלידו את הקוד 2– 809-457-877להאזנה אנא חייגו. שעון ישראל 20001היום בשעה , המשקיעים

22669538. 
 

על  1122בנובמבר  27-האזנה חוזרת לשיחת הועידה תהיה זמינה שעתיים לאחר סיום השיחה ועד ל
לחיוג מחוץ )  0404-537-3406 או במספר( ב"חיוג חינם בתוך ארה)  0855-859-2056 ידי חיוג למספר

ימים באתרים  11תהיה הקלטת השיחה זמינה במשך , בנוסף. 022669538 והקלדת הקוד( ב"לארה
 www.kamada.com –ו www.streetevents.com 0 הבאים

 
 על קמהדע

בהזרקה או באינהלציה , ייצור ושיווק תרופות ייחודיות הניתנות בעירוי, מתמחה בפיתוח, קמהדע
מדינות  20-תרופות המשווקות בכ 21-החברה מייצרת כ. לשימושים מצילי חיים ובמצבי חירום רפואיים

לקמהדע , בנוסף. דת חלבוניםלטיהור והפר, מוגנת פטנט, ועושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, בעולם
 -בהמשך לפיתוח ה. רשימת מוצרים ייחודית הכוללת מוצרים בניסויים קליניים בשלבים מתקדמים

GLASSIA ,י ה"שאושרה ע- FDA קמהדע מפתחת , ב על ידי חברת בקסטר"ומשווקת בלעדית בארה
 באלפא הגנטי החסר מחלת של ההתוויה עבור, הניתן באינהלציה AAT -מוצר ה, "דור הבא"את מוצר ה

 קליני ניסוי בהצלחה סיימה קמהדע, כן כמו. התורשתית האמפיזמה כמחלת גם הידועה, אנטיטריפסין 2

http://www.streetevents.com/
http://www.kamada.com/


 לטיפול זה במוצר 2/3 שלב קליני ניסוי כיום ועורכת  AAT-ה במוצר נעורים בסוכרת לטיפול 1/2 שלב
 0www.kamada.com אינפורמציה נוספת זמינה באתר קמהדע. במחלה

 
 מידע צופה פני עתיד

והן בסעיף  2127 –ח "התשכ, הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך
A1. של ה- US Securities Act of 1933 ,וסעיף , כפי שתוקןE12 של ה- US Securities 

Exchange Act of 1934 ,כפי שתוקן וה-Safe Harbor Provisions of the U.S. Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995 . 

כגון הצהרות המתייחסות להנחות , מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות
 EMA -קבלת אישורי ה, נייםניסויים קלי, תוצאות מסחריות, ותוצאות הקשורות לתוצאות כספיות צפויות

מידע צופה פני עתיד מבוסס על המידע העדכני והאמונות . האמריקאי ומועדי ניסויים קליניים FDA -וה
. הנחות ואי ודאויות, והציפיות הנוכחיות של קמהדע המתייחסות לאירועים אפשריים בעתיד וכפוף לסיכון

ן מהותי מהמובא במסגרת מידע צופה פני עתיד תוצאות בפועל ועיתוי אירועים יכולים להשתנות באופ
עיכובים , לתוצאות בלתי צפויות בניסויים קליניים, אך לא מוגבלים, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, זה

או  AAT-תחרות נוספת בשוק ה, EMA -האמריקאי או ה FDA-או הפסקה בהליכי האישור של ה
המידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו . עיכובים רגולטורים נוספים

וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד 
 .למעט כפי שנדרש בחוק, מאוחר

 
 0לפרטים נוספים

 ערן גבאי
 תל ומנהל תקשורת עסקי"סמנכ

 כהנא קשרי משקיעים-גלברט
102-122.0.7 
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CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 

 

 
  

As of September 30,  
As of December 

31, 

  2014  2013  2013 

  Unaudited  Audited 

  In thousands 

Current Assets       
Cash and cash equivalents  $    18,071  $        71,232  $         59,110  
Short-term investments  42,207  4,707  15,067 
Trade receivables, net  16,408  17,285  17,882 
Other accounts  receivables  2,078  2,532  3,694 
Inventories  25,549  22,279  21,933 

       
  104,313  118,035          117,686     

       
Non-Current Assets 
Long-term inventories  - 

 
165  - 

Property, plant and equipment, net  21,780  20,951  21,443 
Other long-term assets   143  177  250 

       
  21,923  21,293  21,693 

       
  126,236  139,328  139,379 

Current Liabilities 
Short term credit and Current maturities of convertible debentures 

      
 8,186  5,658  8,718 

Trade payables  15,740  9,124  14,093 
Deferred revenues  3,898  7,603  5,454 
Other accounts payables  3,627  4,312  4,313 

       
  31,451  26,697  32,578 

       
Non-Current Liabilities       
Convertible debentures  7,711  20,653  7,498 
Deferred revenues  7,590  9,489  8,506 
Employee benefit liabilities, net  890  866  827 

       
  16,191  31,008  16,831 

Equity       
Share capital  9,206  9,010  9,201 
Share premium  157,278  149,219  157,100 
Conversion option in convertible debentures   2,217  3,789  2,218 
Capital reserve due to translation to presentation currency  (3,490)  (3,490)  (3,490) 
Capital reserve from hedges  (55)  185  156 
Capital reserve from available for sale  financial assets  42  -  (27) 
Capital reserve from share-based payments  8,154  4,850  5,189 
Capital reserve from employee benefits  (129)  (141)  (129) 
Accumulated deficit  (94,629)  (81,799)  (80,248) 

       
  78,594    81,623       89,970 

       
  $    126,236  $  139,328  $        139,379 

 
 
 
 
 



Consolidated Statements of Comprehensive Income (loss) 

 

 

  

For the 9 months period 
ended 

September 30,  

For the 3 months period 
ended 

September 30,  
Year ended 

December 31 

  2014  2013  2014  2013  2013 

  Unaudited  Audited 

  Thousands of US dollar (Except for per-share income (loss) data) 

           
Revenues from proprietary products  $    25,285  $       32,023     $    9,143   $       12,066  $    50,658 
Revenues from distribution  20,849  14,168  8,007  5,414  19,965 

           
Total revenues  46,134  46,191  17,150  17,480  70,623 

           
Cost of revenues from proprietary products  20,445  16,516  5,739  6,834  27,104 
Cost of revenues from distribution  18,118  12,133  7,036  4,721  17,112 

           
Total cost of revenues  38,563  28,649  12,775  11,555  44,216 

           
Gross profit   7,571  17,542  4,375  5,925  26,407 
           
Research and development expenses  12,613  9,167  4,180  2,833  12,745 
Selling and marketing expenses  2,041  1,554  675  591  2,100 
General and administrative expenses  6,011  5,514  2,017  1,543  7,862 

           
Operating income (loss)  (13,094)  1,307  (2,497)  958  3,700 
           
Financial income  1,041  245  439  80  289 
Income (expense) in respect of currency 

exchange and derivatives instruments, net  92  (166)  (44)  (96)  (369) 
Financial expense  (2,350)  (2,479)  (759)  (926)  (3,153) 

Income (loss) before  taxes on income  (14,311)  (1,093)  (2,861)  16  467 
Taxes on income  70  15  36  (21)  24 

Net Income (loss)  (14,381)  (1,108)  (2,897)  37  443 
Other Comprehensive Income (loss):           
Items that may be reclassified to profit or loss in 

subsequent periods:           
Net gain (loss) on available for sale financial 

assets  69  (44)  (51)  64  (27) 
Net loss on cash flow hedge   (211)  -  (109)  -  (73) 
Items that will not be reclassified to profit or loss 

in subsequent periods:            
Actuarial net gain of defined benefit plans  -  -  -  -  12 

Total comprehensive income (loss)  $   (14,523)  $    (1,152)  $   (3,057)  $      101  $         355 

        -   
Income (loss) per share attributable to equity 

holders of the Company:           

Basic income (loss) per share  $       (0.41)  $       (0.04)  $       (0.09)  $       0.00  $  0.01 

           

Diluted income (loss) per share  $       (0.41)  $       (0.04)  $       (0.09)  $       0.00  $  0.01 

 
 
 
 
 
 



CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS 

 

Year Ended 
December 31, 

 For the 3 months period 
Ended 

September 30,  

For the 9 months period 
Ended 

September 30,  

 

2013  2013  1024  2013  1024   

Audited  Unaudited   

Thousands of US dollar   

           
          Cash Flows from Operating Activities 
           

$              443  $  37  $   (2,897)  $  (1,108)  $  (14,183)  Net income (loss) 
           

          
Adjustments to reconcile loss to net 

cash used in operating activities: 

           

          Adjustments to the profit or loss items: 
           

3,001  752  726  2,267  2,041  Depreciation and amortization 

3,233  942  364  2,400  1,217  Finance expenses, net 

1,327  266  980  915  3,075  Cost of share-based payment 

73  6  -  73  -  Loss from sale of fixed assets 

24  (21)  36  15  70  Taxes on income 

121  96  56  148  63  
Change in employee benefit liabilities, 

net 

           

7,779  2,045  2,162  5,818  6,466   

          Changes in asset and liability items: 
           

(3,445)  (4,726)  (587)  (2,983)  2,177  Decrease (increase) in trade receivables 

(444)  (1,282)  (235)  (1,075)  295  
Decrease  (increase) in other accounts 

receivables 

(1,182)  1,622  (1,678)  (1,693)  (3,616)  
Decrease (increase) in inventories and 

long-term inventories 

(1,231)  128  412  156  1,226  
Decrease (increase) in deferred 

expenses  

1,579  (111)  (788)  (3,289)  1,110  Increase (decrease)  in trade payables 

264  (314)  (882)  646  (686)  
Increase (decrease) in other accounts 

payables  

(6,270)  (1,653)  (643)  (3,138)  (2,472)  Decrease  in deferred revenues 

           

(10,729)  (6,336)  (4,401)  (11,376)  (1,966)   

          

 
Cash paid and received during the 

period for: 

(1,968)  (511)  (361)  (1,573)  (963)  Interest paid 

663  216  253  411  385  Interest received 
(42)  (43)  (94)  (97)  (158)  Taxes paid 

           
(1,347)  (338)  (202)  (1,259)  (736)   

           

$        (3,854)  $     (4,592)  $    (5,338)  $    (7,925)  $    (10,617)  Net cash used in operating activities 

 

 



CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS 

 

Year Ended 

December 

31, 

 For the 3 months period 

Ended 

September 30,  

For the 9 months period 

Ended 

September 30,  

 

2013  2013  1024  2013  1024   
Audited  Unaudited   

Thousands of US dollar   
           
          Cash Flows from Investing Activities 

$      1,732  4,311  160  12,159  (26,624)  Short-term investments 

(5,643)  (1,678)  (821)  (4,425)  (2,356)  Purchase of property and equipment 

8  -  -  3  -  Proceeds from sale of equipment 

           
(3,903)  2,633  (661)  7,737  (28,980)  Net cash provided by (used in) investing activities 

           
          Cash Flows from Financing Activities 

562  277  26  545  65  Exercise of options into shares 
52,953  (859)  -  53,099  -  Proceeds from issuance of ordinary shares, net  

(12)  -  -  (6)  -  Short term credit from bank and others, net 

(4,295)  -  -  -  -  Repayment of convertible debentures 

           

49,208  (582)  26  53,638  65  Net cash provided by (used in) financing activities 

           

793  370  (1,039)  916  (1,507)  
Exchange differences on balances of cash and cash 

equivalent 

           
42,244  (2,171)  (7,012)  54,366  (41,039)  Increase (decrease) in cash and cash equivalents 

           

16,866  73,403  25,083  16,866  59,110  
Cash and cash equivalents at the beginning of the 

period 

           
$      59,110  $   71,232  $   18,071  $  71,232   $   18,071  Cash and cash equivalents at the end of the period 

           
          Significant non-cash transactions 

$                 -  $            -  $             -  $             -  $            -  
Purchase of property, equipment  and intangible 

assets on credit 

$              23  $            -  $             -  $          23  $            -  Exercise of options presented as liability 

$         6,508  $          35  $             -  $          35  $           7  Exercise of convertible debentures into shares 

                       
$            151    $             -  $             -  $        235  $            -  Issuance expenses accrued in other accounts payables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Adjusted EBITDA 

 
 

  
9 months period 
Ended September 30  

3 months period 
Ended September 30  

Year ended 
December 31 

  2014  1022  1022  1022  1022 

     

  Thousands of US dollar 

           

Net Income (loss)  $  (14,381)  $ (1,108)  $  (2,897)  $         37  $  443 
 
Income tax expense  76  15  36  (21)  24 
Financial expense, net  1,309  2,234  320  846  2,864 

           

Depreciation and amortization expense  2,041  2,267  726  752  3,001 

           

Share-based compensation charges  3,075  915  980  266  1,327 

           
Expense (income) in respect of translation 

differences and derivatives instruments, 
net  (92)  166  44  96  369 

           
one-time management compensation    1,386      1,386 

           

Adjusted EBITDA  $   (7,972)  
 

$      5,875  $  (791)  $      1,976  $  9,414 

           

 
Adjusted net income 

 

  
9 months period 

Ended September 30  
3 months period 

Ended September 30  
Year ended 

December 31 

  2014  1022  1022  1022  1022 

     

  Thousands of US dollar 

           

Net income (loss)  $  (14,381)  $ (1,108)  $  (2,897)  $         37  $  443 

           

Share-based compensation charges  3,075  915  980  266  1,327 

           
One time management compensation    1,386      1,386 

           

           

Adjusted net income  $   (11,306)  
 

$      1,193  $  (1,917)  $      303  $  3,156 

           
           

 

# # # 
 


