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  מ"דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קמהדע בע

  
  

  מבוא
  

התמציתי  המאזןהכולל את , )הקבוצה -להלן (בת מ וחברה "י המצורף של קמהדע בעסקרנו את המידע הכספ
השינויים בהון ותזרימי , ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל 2011 בספטמבר 30המאוחד ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים . באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימו תשעהשל  ותהמזומנים לתקופ
דיווח כספי " - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  קופות ביניים אלהלתלעריכה ולהצגה של מידע כספי 

של תקנות ניירות ערך ' לפי פרק ד לתקופות ביניים אלהוכן הם אחראים לעריכת מידע כספי , "לתקופות ביניים
 אלה לתקופות בינייםאחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . 1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(

  .בהתבסס על סקירתנו
 
  

  היקף הסקירה
  

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

ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים , עניינים הכספיים והחשבונאייםבעיקר עם אנשים האחראים ל, מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות 
  .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת, בהתאם לכך. תמזוהים בביקור

  
  

  מסקנה
  

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

  
לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע לא בא , בהתבסס על סקירתנו, בנוסף לאמור בפסקה הקודמת

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

  
  
  
  
  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר     ,אביב-תל
  רואי חשבון    2011, בנובמבר 21 
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  וחדיםמאזנים מא

  
  

  בספטמבר 30ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
 2011 2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 

     נכסים שוטפים
       

 91,251  69,464 57,295  מזומנים ושווי מזומנים
 72,254   82,668 71,273  השקעות לזמן קצר

  -  -  8,429  מזומן מוגבל
 45,524  16,586 37,848  לקוחות

 4,375   5,502 3,364  חייבים ויתרות חובה
  2,440  -  -  הכנסות לקבל בגין חוזי הקמה

 37,594  41,148 55,158  מלאי
      
  233,367 215,368  253,438 
      

      נכסים לא שוטפים
         

  -   -  600  מלאי 
 1,146   1,380 95  הוצאות נדחות ואחרות

 70,008  68,965 67,733  נטו, רכוש קבוע
 126  189 209  נטו, נכסים בלתי מוחשיים

      
  68,637 70,534  71,280 
      
  302,004 285,902  324,718 
      
      
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  אוחדיםמאזנים מ

  
  

  בספטמבר 30ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
 2011 2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 
     

     התחייבויות שוטפות
       

 65  68 47  אחריםואשראי מתאגידים בנקאיים 
  42,407  16,808  25,102  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 10,981  20,413 12,191  תזכאים ויתרות זכו
  13,941   -  30,964  הכנסה נדחית

 3,113  2,200 -  התחייבות בגין מענקי מחקר ופיתוח 
      
  68,304 39,489  70,507 
      

      לא שוטפותהתחייבויות 
        

 91  102 58  ואחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים
 4,534  3,503 2,663  כתבי אופציה

 82,078     81,149 84,648  אגרות חוב ניתנות להמרה
 1,637  1,584 2,123  התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 -  622 -  י מחקר ופיתוח התחייבויות בגין מענק
 71,896  73,461 60,864  הכנסה נדחית

      
  150,356 160,421  160,236 
      הון
        
 29,091  28,579 29,212  מניות  הון

 353,973  346,169 360,121  פרמיה על מניות
 6,090  8,136 2,279  כתבי אופציה

 14,066  14,066 14,066  תקבולים בגין אופצית המרה
  15,695  14,748  17,332  קרנות אחרות
 )324,940(   )  325,706(  ) 339,666(  יתרת הפסד

      
  83,344 85,992  93,975 
      
  302,004 285,902  324,718 
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
  
  
  

        2011, בנובמבר 21
 וןפרע גיל   דוד צור   ראלף האן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 ל כספים"נכסמ   ל"דירקטור ומנכ  ר הדירקטוריון"יו   



  מ"קמהדע בע
  

-         -  5

  דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

  
  

   
 החודשים שהסתיימו 9-ל

בספטמבר 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

   201120102011 2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר   
  )למעט נתוני הפסד למניה(ח "אלפי ש   
                  
  122,665  18,399   47,211   51,135   134,070  סות ממכירות ומתן רשיונותהכנ

  6,036  2,103   -   5,598   1,231  הכנסות מחוזי הקמה
               
  128,701  20,502   47,211   56,733   135,301  כ הכנסות"סה
               

  102,297  20,214   38,014   55,458   97,221  עלות המכירות
  4,861  1,760   -   4,211   1,119  ביצוע חוזי הקמה עלות

               
  107,158  21,974   38,014   59,669   98,340  כ עלות המכירות והשירותים"סה
               

  21,543  )1,472(   9,197   )2,936(   36,961  גולמי) הפסד(רווח 
                

  34,636  6,803   9,539   26,101   29,580  הוצאות מחקר ופיתוח
  8,034  1,791   2,197   4,006   6,452  הוצאות מכירה ושיווק

  16,958  4,104   4,318   11,363   12,522  כלליותוהוצאות הנהלה 
               

  )38,085(   )14,170(   )6,857(   )44,406(   )11,593(  הפסד תפעולי
               

  2,092  375   5,194   1,200   4,575  הכנסות מימון
  )17,841(     ) 2,168(   )2,406(     )11,394(   )7,708(  הוצאות מימון

               
  )53,834(    )15,963(   )4,069(     )54,600(   )14,726(  הפסד

               
  )53,834(    )15,963(   )4,069(     )54,600(   )14,726(  כ הפסד כולל"סה

                
לבעלי המניות של הפסד למניה המיוחס 

                )ח"בש(החברה 
                

  )2.02(      )0.59(   )0.15(     )2.06(   )0.53(  הפסד בסיסי למניה

                
  )2.02(      )0.59(   )0.26(     )2.06(   )0.60(  למניה מדוללהפסד 

  
  
  
  

  .אוחדיםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מ
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 

  
  הון 

 מניות 
פרמיה על 
 מניות

  כתבי
 אופציה

תקבולים 
בגין 

אופציית 
המרה 

  קרנות 
 אחרות

  יתרת
 הפסד

  כ"סה
 הון

 בלתי מבוקר  
 ח"שאלפי   
                  

  93,975  )324,940(  15,695   14,066   6,090  353,973  29,091)מבוקר( 2011, בינואר 1יתרה ליום 
                
  )14,726(  )14,726(  -   -   -  -  -  כ הפסד כולל"סה

על ידי מימוש כתבי אופציה למניות
  1,031  -  -   -    )378(  11,336  73 משקיעים

על ידי מימוש כתבי אופציה למניות
  573  -  )854(   -     1,379  48  וקרן תמורה עובדים

  -  -  -   -   )3,433(  3,433  -  יעת כתבי אופציהפק
  2,491  -  2,491   -   -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות

               
  83,344  )339,666(  17,332  14,066   2,279  360,121  29,212  2011, בספטמבר 30יתרה ליום 

  

 

  
  הון 

מניות 
פרמיה על 
מניות

  כתבי
אופציה

ם תקבולי
בגין 

אופציית 
המרה 

 קרנות 
אחרות

  יתרת
 הפסד

  כ"סה
 הון

 בלתי מבוקר
 ח"שאלפי 

                
    114,233  ) 271,106(  9,485  14,066   17,395  317,681  26,712)מבוקר( 2010, בינואר 1יתרה ליום 

                
    )54,600(    )54,600(  -  -   -  -  -  כ הפסד כולל"סה

  20,954  -  )142(  -   )9,259(  28,488  1,867מימוש כתבי אופציה למניות
  5,405  -  5,405  -   -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות

              
    85,992    )325,706( 14,748  14,066   8,136  346,169  28,579  2010, בספטמבר 30יתרה ליום 

  
  

  
  הון 
  מניות

פרמיה על 
 מניות

  כתבי
 אופציה

תקבולים 
בגין 

אופציית 
המרה 

  קרנות 
 אחרות

  יתרת
 הפסד

  כ"סה
 הון

 בלתי מבוקר  
 ח"שאלפי   
                  

  86,344 )335,597(  16,891   14,066   2,279  359,507  29,198  2011, ביולי 1יתרה ליום 
                
  )4,069(  )4,069(  -   -   -  -  -  כ הפסד כולל"סה

על ידי מימוש כתבי אופציה למניות
  152  -  )476(   -   -  614  14  וקרן תמורה עובדים

  917  -  917   -   -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות
               

  83,344  )339,666(  17,332  14,066   2,279  360,121  29,212  2011, בספטמבר 30יתרה ליום 
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

  
  
  

  
  הון 

מניות 
פרמיה על
מניות

  כתבי
אופציה

תקבולים 
בגין 

אופציית 
המרה 

 קרנות 
אחרות

  יתרת
 הפסד

  כ"סה
 הון

 בלתי מבוקר
 ח"אלפי ש

                
  99,974  )309,743(  13,405  14,066   8,136  345,576  28,534  2010, ביולי 1יתרה ליום 

                
    )15,963(   )15,963(  -  -   -  -  -  כ הפסד כולל"סה

  515  -  )123(  -  **) -  593  45מימוש כתבי אופציה למניות
  1,466  -  1,466  -   -  -  -עלות תשלום מבוסס מניות

              
    85,992  )325,706(  14,748  14,066   8,136  346,169  28,579 2010, בספטמבר 30יתרה ליום 

  
  
  

  
  הון 

מניות 
פרמיה על
 מניות

  כתבי
אופציה

תקבולים 
בגין 

אופציית 
המרה 

  קרנות 
אחרות

  יתרת
 הפסד 

  כ"סה
 הון

  מבוקר  
 ח"שאלפי   
                

  114,233 )271,106(  9,485 14,066   17,395  317,681  26,712  2010, בינואר 1יתרה ליום 
                
  )53,834(  )53,834(  - -   -  -  -  כ הפסד כולל"סה

מימוש כתבי אופציה למניות על 
  26,297  -  -   -   )11,305(  35,296  2,306 ידי משקיעים

מימוש כתבי אופציה למניות על 
  864  -  )205(  -   -    996  73  ידי עובדים

  6,415  -  6,415  -   -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות
              

  93,975 )324,940(  15,695  14,066   6,090  353,973  29,091  2010, בדצמבר 31יתרה ליום 
                 
  
  
  
  
  .ח"אלפי ש 1-ג סכום הנמוך ממייצ  *)*
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

   
 החודשים שהסתיימו 9-ל

בספטמבר 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

 בספטמבר 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

   201120102011 2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
                  

           תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
            

 )53,834(     )15,963(    )4,069(      )54,600(   )14,726( הפסד
             

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
            :מזומנים מפעילות שוטפת

            
            :התאמות לסעיפי רווח והפסד

             
 9,855  2,486    2,780    7,352  8,027 פחת והפחתות

 15,749      1,793    )2,788(      10,194  3,133  נטו, מימון )הכנסות( הוצאות
 6,303  1,440    917    5,308  2,491 עלות תשלום מבוסס מניות
 )23(   -    -    )14(  - רווח ממימוש רכוש קבוע

שינוי בהתחייבויות בשל הטבות 
 177  188    271    124  486 נטו, לעובדים

            
  14,137  22,964  1,180    5,907  32,061 

            :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
            

 )30,544(  1,948    )6,944(  )1,560(  8,836 בלקוחות) עלייה(ירידה 
 בחייבים ויתרות חובה) עלייה(ירידה 

והכנסות לקבל בגין עבודה בחוזה 
 )1,306(  3,958    869  )90(  3,648 הקמה

 )6,779(  312    )24(ׁׁ  )10,333(  )18,164( במלאי) עלייה(ירידה 
 141  )3,661(    257  )192(  661  בהוצאות נדחות ) עלייה(ירידה 
לספקים  בהתחייבויות) ירידה(עלייה 

 22,158  )3,716(    )4,759(  )4,732(  )17,912( ולנותני שירותים
 15,084  11,106    2,713  10,604  2,411 בזכאים ויתרות זכות עלייה
  67,663  65,384    )4,008(  69,228   4,649  בהכנסה נדחית )ירידה( עלייה

ירידה בהתחייבות בגין עבודה בחוזה 
  )476(  -    -  )476(   -  הקמה

             
  )15,871(  62,449  )11,896(    75,331  65,941 
             

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
             :התקופה עבור

             
 )7,540(  )2,098(    )2,450(  )6,140(  )6,832(  ריבית ששולמה

  1,562  110    409  502   1,108  ריבית שהתקבלה
 )470(  )38(    )13(  )83(  )36(  ומסים ששולמ

            
 )5760(  )5,721(  )2,054(    )2,026(  )6,448( 
             

ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 37,720  63,249    )16,839(  25,092  )22,220( שוטפת) לפעילות

           
  

  .הכספיים ביניים מאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

  

   
 החודשים שהסתיימו 9-ל

בספטמבר 30ביום 
 החודשים שהסתיימו 3-ל

 בספטמבר 30ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

   201120102011 2010 2010 
 מבוקר בלתי מבוקר   
  ח"אלפי ש   
                  

          השקעה מפעילות מניםמזו תזרימי
              

 )69,994(  )14,063(   9,969 )80,097(  1,980 נטו, ניירות ערך סחירים) רכישת(מכירת 
 )13,609(  )3,667(   )1,924( )9,823(   )5,888( רכישת רכוש קבוע

 750  750   535 750   )8,428(  נטו, מזומן מוגבל
  -  86   - 86   -  רכישת זכויות במקרקעין

 45  -  - 44   - תמורה ממימוש רכוש קבוע
          

ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 )82,808(  )16,894(   8,580  )89,040(   )12,336( השקעה) לפעילות

             
            מימון מפעילות מזומנים תזרימי

               
 27,095   516   153  20,891   1,605 למניות מימוש כתבי אופציה

פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות 
 )228(   )14(   )14(  )216(   )52( לזמן ארוך

אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 
 )14(   )9,609(   -  )12(   - נטו, ואחרים

פרעון התחייבות בגין מענקי מחקר 
  -   -   )1,615(  -    )3,184(  ופיתוח

             
ששימשו (מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 26,853   )9,107(   )1,476(  20,663   )1,631( מימון) לפעילות
             

 ושווי מזומנים יתרות בגין שער הפרשי
  5,466  )2,333(   2,231 מזומנים

 
)1,997(   )5,596( 

             
 )23,831(   35,251   )9,735(  )45,618(   )36,187( מזומנים ושווי במזומנים )ירידה(עלייה 

             
 לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 115,082   34,213   61,564  115,082   91,251 התקופה
             

 לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 91,251   69,464   57,295  69,464   57,295 התקופה

             
             זומןבמ שלא מהותיות פעולות

                
רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי 

 1,335   )1,664(   )374( 1,790   )1,229( מוחשיים באשראי
               

מימוש אופציות שהוצגו כהתחייבות 
 67    -   - 63   - להון

             
  

  .יםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחד
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  כללי  -: 1באור 
  

 תשעהשל  ותולתקופ 2011, בספטמבר 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 
יש לעיין ). דוחות כספיים ביניים מאוחדים -להלן (באותו תאריך  ושלושה חודשים שהסתיימו

ה ולשנ 2010, בדצמבר 31בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים -להלן (שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם 

  ).המאוחדים
  

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 

  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים  .א
  

הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת 
דיווח כספי  -  34כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי דוחות 

דוחות (של תקנות ניירות ערך ' וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד, לתקופות ביניים
  .1970-ל"התש, )תקופתיים ומידיים

  
ניים עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים בי

למעט , המאוחדים מאוחדים עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
  :האמור להלן

  
  1IAS  - הצגת דוחות כספיים  

  
ניתן להציג את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה בגין כל רכיב של  ,בהתאם לתיקון

. השנתיים דוחות הכספייםרווח כולל אחר בדוח על השינויים בהון או במסגרת הבאורים ל
  .הפירוט האמור בדוח על השינויים בהון את להציג בחרה החברה, בהתאם לכך

  .2011, בינואר 1יום מלמפרע החל מיושם התיקון     
  

  .ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה    
  

    IAS 24  - גילויים בהקשר לצד קשור  
  

מבהיר את הגדרת צד קשור על מנת לפשט את זיהוי היחסים עם צד קשור  IAS 24-התיקון ל
  . ולמנוע חוסר עקביות ביישום הגדרה זו

 .2011, בינואר 1למפרע החל מיום  יושםמהתיקון     
  

  .ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה    
  

  
    IAS 34  - דיווח כספי לתקופות ביניים  

  
נקבעו דרישות גילוי נוספות בדוחות כספיים ביניים בדבר הנסיבות  IAS 34-לתיקון ל בהתאם

העברות של מכשירים , על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים ועל סיווגם שמשפיעות
  .יםשינויים בסיווג נכסים פיננסיופיננסיים בין רמות שונות במדרג השווי ההוגן 

  .2011, בינואר 1 מיום החל למפרע מיושם התיקון      
  .ליישום התיקון למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה  
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .ב
  

 כספיים דוחות IFRS 10 :ארבעה תקנים חדשים IASB- ה פרסם 2011 מאי בחודש
 - להלן( אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי IFRS 12 ,משותפים הסדרים IFRS 11 ,מאוחדים
  IAS 27R קיימים תקנים שני יקןות ,הוגן שווי מדידת IFRS 13 את כןו )החדשים התקנים

 ותכלול בחברות השקעות )2011 מתוקן( IAS 28R-ו נפרדים כספיים דוחות )2011 מתוקן(
  .משותפות ותאובעסק

  
 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושמו החדשים התקנים

 עליה ,לבצעו בוחרת חברה אם אולם ,אפשרי מוקדם אימוץ .לאחריו או ,2013 ,בינואר 1
 שניתן IFRS 12 פי על הגילוי דרישות למעט( אחד כמכלול החדשים התקנים את לאמץ
   .לראשונה היישום בעת מסוימות הקלות עם מעבר הוראות כוללים התקנים ).פרדבנ ןלאמצ

  
  :החברה על הצפויות והשפעותיהם האמורים התקנים הוראות עיקרי להלן

  
    10 IFRS - מאוחדים כספיים דוחות  

  
IFRS 10 ) 27את  חליףמ) 10תקן  -להלן IAS  בדבר הטיפול החשבונאי בדוחות כספיים
) structured entities( מובנותאת הטיפול החשבונאי באיחוד ישויות  כוללוכן , מאוחדים

  .ישויות למטרות מיוחדות - איחוד SIC 12-שטופלו בעבר ב
  

 לצורך שליטה של קיומה של ההגדרה את משנה אך ,האיחוד נהליב שינויים כולל אינו 10 תקן
 קיומם נדרש שליטה שתתקיים מנת על 10 תקן פי על .איחוד לצורכי יחיד מודל וכולל איחוד
 .המושקעת מהחברה )variable returns( שתנותמ לתשואות זכות או וחשיפה )power( כוח של
 באופן משפיעות אשר ,המושקעת החברה של הפעילויות את ולכוון להשפיע היכולת הינו כוח

  .המשקיע של התשואה על משמעותי
  

 הצבעה זכויות בחשבון להביא שי שליטה של קיומה בחינת בעת כי קובע 10 תקן
 הצבעה זכויות כי קבע אשר התיקון לפני IAS 27 לעומת ,ממשיות הן אם רק פוטנציאליות
 להתעלם יש כאשר מיידי באופן למימוש ניתנות הן אם רק בחשבון יובאו פוטנציאליות

  .אלו זכויות למימוש הפיננסית והיכולת ההנהלה מכוונות
  

 ההצבעה זכויותמרוב  פחות מחזיק אם גם שישלוט יכול שקיעמ כי קובע 10 תקן ,בנוסף
 שני לבחור פשריא אשר הקיים IAS 27-ל בניגוד וזאת ,)אפקטיבית שליטה( המוחזקת בחברה
   .המשפטית השליטה ומודל האפקטיבית השליטה מודל - לאיחוד מודלים

  
 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 10 תקן

   .לאחריו או 2013
  
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא 10 לתקן ,החברה הערכתל

  
  27R IAS  - נפרדים כספיים דוחות  

  
IAS 27R )את מחליף )המתוקן 27 תקן -  להלן IAS 27 נפרדים כספיים בדוחות רק ומטפל. 
  .המתוקן 27 תקן במסגרת שינוי ללא ותרונ נפרדים כספיים דוחות לגבי הקיימות ההנחיות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  11IFRS  - משותפים הסדרים  
  

11 IFRS )את מחליף )11 תקן -  להלן IAS 31 בעסקאות בזכויות החשבונאי הטיפול בדבר 
 ישויות ידי על ותכספי לא בהשקעות החשבונאי לטיפול פרשנות בדבר SIC 13 ואת משותפות
   .משותפת בשליטה

  
 קיימת יותר או צדדים לשני שלפיהם חוזיים כהסדרים משותפים הסדרים מגדיר 11 תקן

   .משותפת שליטה
  

  :סוגים לשני המשותפים ההסדרים את מחלק 11 תקן

 
שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על , )joint ventures( משותפות עסקאות  -

 משותפות עסקאות כי דורש 11 תקן. עסקה המשותפתהזכויות בנכסים נטו של ה
אשר קבעו כי חברה  IAS 31וזאת בניגוד להוראות  המאזני השווי שיטתרק לפי  יטופלו

יכולה לבחור כמדיניות חשבונאית האם ליישם את שיטת האיחוד היחסי או שיטת 
 . השווי המאזני לגבי ישויות בשליטה משותפת

שבהן לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על , )joint operations( משותפות פעילויות  -
הזכויות בנכסים של הפעילות המשותפת ומחויבות משותפת בגין ההתחייבויות של 

, בהתחייבויות, בנכסים תכיר המחזיקה החברה כי דורש 11 תקן. הפעילות המשותפת
 כפי זו בפעילות היחסי חלקה פי על המשותפת הפעילות של ובהוצאות בהכנסות
 .היום הקיים החשבונאי לטיפול בדומה, המשותף בהסדר שנקבע

  
 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושם 11 תקן

  .לאחריו או 2013
  

  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא 11 לתקן ,החברה להערכת
  

  28R IAS  - ועסקאות משותפות השקעות בחברות כלולות  
  

IAS 28R ) את  מחליף) המתוקן 28תקן  - להלןIAS 28 .השינויים העיקריים הנכללים בו לעומת 
IAS 28 משותפות בעסקאות בהשקעות המאזני השווי שיטת לפי החשבונאי לטיפול מתייחסים ,
י והמעבר מיישום שיטת האיחוד היחסי ליישום שיטת השווי המאזנ IFRS 11 מפרסום כתוצאה

המתוקן קובע גם כי במקרה של מימוש השקעה בחברה כלולה או  28תקן . בהשקעות אלה
על אותו חלק שעונה על  IFRS 5יש ליישם את הוראות , לרבות חלק ממנה, בעסקה משותפת

יש להמשיך וליישם את שיטת השווי , ולגבי החלק שנשאר, התנאים לסיווג כמוחזק למכירה
במקרה של השקעה בחברה כלולה שהופכת להשקעה , בנוסף. ועלהמאזני עד למועד המימוש בפ

יש להמשיך וליישם את שיטת השווי המאזני ואין לבצע , ולהיפך (joint venture)בעסקה משותפת 
  .מדידה מחדש של ההשקעה שנותרה

  
 1המתוקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  28תקן 

עליה לאמץ , אולם אם חברה בוחרת לבצעו, אימוץ מוקדם אפשרי. או לאחריו 2013, בינואר
  .כמכלול אחד) 2011מתוקן ( IAS 27R -ו IFRS 10 ,IFRS 11 ,IFRS 12את 

  
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא המתוקן 28 לתקן ,החברה להערכת

  
  



  מ"קמהדע בע
  באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

  
  

-         -  13

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  12 IFRS - אחרות בישויות זכויות בדבר גילוי  
  

12 IFRS )לרבות ,החברה של מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות קובע )12 תקן -  להלן 
 תקן ).structured entities( מובנות וישויות כלולות חברות ,משותפים הסדרים ,בנות חברות

 קיומה בקביעת ההנהלה את משוששי ולהנחות לשיקולים בנוגע הגילוי דרישות את מרחיב 12
 ההסדר סוג בקביעת וכן ,מוחזקות בישויות מהותית השפעה או משותפת שליטה ,שליטה של

  .מהותיות מוחזקות ישויות לגבי גילוי דרישות גם כולל 12 תקן .המשותף
  

  .לראשונה התקן אימוץ עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים
  

  13 IFRS - הוגן שווי דידתמ  
  

IFRS 13 )נדרשת זו שמדידה ככל, הוגן שווי מדידת לאופן באשר הנחיות קובע) 13 קןת - להלן 
 או, נכס במכירת מתקבל שהיה כמחיר הוגן שווי מגדיר 13 תקן. הבינלאומית לתקינה בהתאם
. המדידה במועד שוק משתתפי בין (orderly) רגילה בעסקה, התחייבות בהעברת משולם

 כי וקובע (market participants) בשוק משתתפים של המאפיינים את מפרט 13 תקן, וסףבנ
 13 תקן קובע, כן כמו. בשוק משתתפים משתמשים היו בהן ההנחות על יתבסס ההוגן השווי

 או הנכס של העיקרי בשוק תבוצע העסקה כי ההנחה על תבוסס הוגן שווי מדידת כי
 . ביותר) advantageous( המועיל קבשו, יעיקר שוק בהיעדר או, ההתחייבות

 
 לשימוש ביחס מהשוק לצפייה הניתנים בנתונים השימוש את למקסם יש כי קובע 13 תקן

 בהתאם ההוגן לשווי מדרג קובע 13 תקן, כן כמו. מהשוק לצפייה ניתנים שאינם בנתונים
 :ןההוג השווי לקביעת ששימשו הנתונים למקור

 
  .זהים והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק) התאמות ללא( מצוטטים מחירים  :1 רמה
 במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים  :2 רמה

 .בעקיפין או
 ללא הערכה טכניקות( לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים  :3 רמה

  ).לצפייה ניתנים שוק בנתוני שימוש
  

 .מסוימות גילוי דרישות קובע 13 תקן, כן כמו
  

 רק ,ולהבא מכאן נדרשים 13 תקן של והתחייבויות נכסים של מדידה וכן ,החדשים הגילויים
 שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל ,יישומו מועד לאחר המתחילות התקופות לגבי

 לא אלו חדשים גילויים .אפשרי מוקדם אימוץ .לאחריו או 2013 ,בינואר 1 ביום המתחילות
 .השוואה מספרי על חלים

 
  .לראשונה התקן אימוץ עם החברה של הכספיים בדוחות ייכללו המתאימים הגילויים

  
  .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא 13 לתקן ,החברה להערכת
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

91 SAI )הטבות עובד - )מתוקן  
  

עיקרי התיקונים ). התקן -להלן ) (מתוקן( IAS 19את  IASB - פרסם ה 2011ש יוני בחוד
  :שנכללו בתקן הם

רווחים והפסדים אקטואריים יוכרו אך ורק ברווח הכולל האחר ולא ייזקפו לרווח או   -
  .הפסד

  .אשר אפשרה דחייה של רווחים או הפסדים אקטואריים מבוטלת" הרצועה"שיטת   -
תכנית תוכר ברווח או הפסד בהתבסס על שיעור היוון שמשמש תשואת נכסי ה  -

ללא קשר להרכב בפועל של תיק , למדידת ההתחייבויות בשל הטבות לעובדים
  .ההשקעות

האבחנה בין הטבות עובד לטווח קצר לבין הטבות עובד לטווח ארוך תתבסס על מועד   -
  .הסילוק הצפוי ולא על המועד בו קמה זכאות העובד להטבות

  .עלות שירותי עבר הנובעת משינויים בתכנית תוכר מיידית  -
  

 ,בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושםהתקן 
   .אימוץ מוקדם אפשרי .לאחריו או 2013

  

 את לאמוד ,זה בשלב ,ביכולתה אין אך ,התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיים הדוחות על ,בכלל אם ,השפעתו

  

  
  מגזרי פעילות  -: 3באור 

  
  כללי  . א
  

  :מגזרי פעילות כדלקמן הקבוצה פועלת בשני
      

).בעיקר מוצרי פלסמה(הפעילות הינה פיתוח ייצור ומכירת תרופות - מגזר תעשייתי
   

 ).בעיקר מוצרי פלסמה( משלימותתרופות שיווק - מגזר הפצה
  
  עילותדיווח בדבר מגזרי פ  .ב
  

  
  מגזר  

 תעשייתי
  מגזר 
 כ"סה הפצה

 בלתי מבוקר   
 ח"אלפי ש   
      

 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של 
 2011, בספטמבר

 
   

     
 135,301 58,031 77,270  הכנסות 

     
 36,961 8,259 28,702  רווח גולמי

      
 48,554     הוצאות משותפות בלתי מוקצות

      
 )3,133(     נטו, הוצאות מימון

      
 )14,726(     הפסד 
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  
  מגזר  

 תעשייתי
  מגזר 
 כ"סה הפצה

 בלתי מבוקר   
 ח"אלפי ש   
      

 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של 
 2010, בספטמבר

 
   

     
 56,733 19,794 36,939 הכנסות

    
 )2,936( 3,705 )6,641(  גולמי) הפסד(רווח 

     
 )41,470(    הוצאות משותפות בלתי מוקצות

     
 )10,194(    נטו, הוצאות מימון

     
 )54,600(    הפסד 

      
      

 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
 2011, ספטמברב

 
   

     
 47,211 21,373 25,838  הכנסות 

     
 9,197 2,709 6,488  רווח גולמי

      
 16,054     בלתי מוקצותמשותפות הוצאות 

      
 2,788     נטו, מימון הכנסות

      
 )4,069(     הפסד 

      
      

 30הסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים ש
 2010, בספטמבר

 
   

     
 20,502 4,735 15,767הכנסות 

    
 )1,472( 763 )2,235(  גולמי) הפסד(רווח 

     
 )12,698(    בלתי מוקצות משותפות הוצאות

     
 )1,793(    נטו, הוצאות מימון

     
 )15,963(    הפסד 
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  )המשך( מגזרי פעילות  -: 3באור 
  

  

  מגזר 
פעילות  

תעשייתית

  מגזר
פעילות  

 כ"סה הפצה
  מבוקר   
 ח"אלפי ש   
      

     2010, בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
     

 128,701 42,918 85,783  הכנסות 
     

 21,543 6,230 15,313  גולמירווח 

    
 )59,628(     בלתי מוקצותפות משותהוצאות 

       
 )15,749(     נטו, הוצאות מימון

     
 )53,834(     הפסד

  
  
  אירועים בתקופת הדיווח   - : 4באור  

  
 -כתבי אופציה ל 121,435 וקרן תמורה עובדים ,הדיווח מומשו על ידי משקיעים בתקופת  .א

 .ח"אלפי ש 1,604 -ב כל אחת בתמורה כוללת של כח ערך נקו"ש 1מניות רגילות בנות  121,435
 

במסגרת ההסכם . התקשרה החברה בהסכם לאספקת מוצרים עם לקוח 2011בחודש פברואר   .ב
בהתאם למחירים שנקבעו  2011התחייב הלקוח לרכוש כמות מוצרים מסוימת במהלך שנת 

יליוני דולר בחודש מ 2.6 -חברה את התמורה בסך של כלהלקוח שילם כמו כן . בין הצדדים
לטובת הלקוח ערבות בנקאית להבטחת אספקת המוצרים  העמידההחברה . 2011פברואר 

  . בגובה התמורה האמורה
  
. BAXTERה בהסכם הרישיון עם יהשלימה החברה את אבן הדרך השני 2011בחודש מרס   .ג

  . ישיונותוהכירה בהכנסה ממתן ר, קיבלה החברה סכום כסף כמפורט בתנאי ההסכם, בהתאם
  
אשר הונפקו , של החברה) 3סדרה (אופציות סחירות  1,748,834פקעו  2011, באפריל 15ביום   .ד

  .2009במסגרת הנפקת זכויות לבעלי מניות בנובמבר 
  
על הסכם אסטרטגי , בינלאומיתתרופות  חברתעם  החברה חתמה 2011, ביולי 19ביום   .ה

החיסון  ות בארצות הברית שלשיווק ומכיר, ילשיתוף פעולה בלעדי בתחום של פיתוח קלינ
ומשווק על ידי מיוצר , פותחאשר , KAMRAB-ה, בבני אדם כלבתלמניעת מחלת ההפאסיבי 
על פי ההסכם תישא השותפה בכל העלויות שיידרשו לביצוע הניסוי הקליני שלב  .החברה
יתחלקו ) FDA( הוסכם כי עלויות תיק הרישום למינהל המזון והתרופות האמריקאי. שלישי

 . באופן שווה בין הצדדים
  

ב ותישא בכל העלויות "השותפה תהיה אחראית בלעדית לשיווק ומכירות המוצר בארה
הוסכם כי חומר גלם הנדרש לייצור המוצר יסופק על ידי , כמו כן. הכרוכות בפעולות אלו
  . חברת בת של השותפה
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  )המשך( אירועים בתקופת הדיווח  -: 4אור ב
  

החברה תעניק , ב"לשיווק ומכירת המוצר בארה FDA-כי בכפוף לקבלת אישור ה הוסכם
שנים ממועד קבלת  6לתקופה של , ב"לשותפה רישיון בלעדי לשיווק ומכירת המוצר בארה

  . האישור
  

במסגרת ההסכם התחייבה השותפה לרכישת כמויות מינימום שנתיות של המוצר החל ממועד 
הוענקה לשותפה אופציה להארכת ההסכם בשנתיים , נוסףב. כאמור FDA - קבלת אישור ה

  .בתמורה להגדלת כמויות המינימום כפי שנקבע בהסכם, נוספות
  
  

  תשלום מבוסס מניות  -: 5באור 
  

 אופציות 571,704הקצאתן ללא תמורה של  את החברה ירקטוריוןד אישר 2011 ,ביולי 24 ביום  .א
מהן תבשלנה בתום השנה  אשר רבע ,ילותמניות רג 571,704-הניתנות למימוש ל לעובדים

ניתנות אופציות ה .שנים בחישוב רבעוני 3הראשונה מיום ההענקה והשאר תבשלנה על פני 
השווי ההוגן של האופציות . ח"ש 26.60במחיר מימוש של  2018בינואר  23למימוש עד ליום 

 .ח ליום ההענקה"מיליון ש 4.7 -נאמד בכ
  

 - (%) תשואת הדיבידנד בגין המניה
 38-54 (%)תנודתיות צפויה במחירי המניה 

3.02-4.36 (%)שיעור ריבית חסרת סיכון 
 75-100 (%)פקטור מימוש מוקדם 

 22.02 )ח"ש(מחיר המניה 
  
  

 71,875 של תמורה ללא הקצאתן את החברה ירקטוריוןד אישר 2011 ,באוגוסט 28 ביום  .ב
אשר רבע מהן תבשלנה , רגילות מניות 71,875-להניתנות למימוש  ל החברה"למנכ אופציות

 .שנים בחישוב רבעוני 3בתום השנה הראשונה מיום ההענקה והשאר תבשלנה על פני 
 . ח"ש 23.70 במחיר מימוש של 2018בפברואר  27ניתנות למימוש עד ליום אופציות ה
ל בהתאם "להלן הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של האופציות שהוענקו למנכ  

  :למודל הבינומי לתמחור אופציות
  

 - (%)תשואת הדיבידנד בגין המניה 
 37-54 (%)תנודתיות צפויה במחירי המניה 

2.88-4.24 (%)שיעור ריבית חסרת סיכון 
 100 (%)פקטור מימוש מוקדם 

 22.00 )ח"ש(מחיר המניה 
  

אישור ח למועד "אלפי ש 800-כ הינוהשווי ההוגן של האופציות , בהתאם לנתונים לעיל
  .ח"אלפי ש 808 - למועד ההענקה נאמד השווי ההוגן בכ .ההקצאה

  
  מידע כספי נפרד  -: 6באור 

  
מידע כספי נפרד  2011החברה לא כללה בדוח התקופתי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 

ירוף מידע בשל זניחות תוספת המידע שתינתן למשקיע כתוצאה מצ' ד38בהתאם להוראות תקנה 
  :כזה וזאת מהסיבות הבאות

  
  ;החברות המאוחדות הינן בשליטה מלאה של החברה  .א
ההתחייבויות וחלקה בהפסדים הכוללים של החברות המאוחדות זניח ביחס , היקף הנכסים  .ב

  ;להתחייבויות וההפסד הכולל של החברה עצמה, לנכסים
  .נובע מהחברהמתזרים המזומנים  99%-למעלה מ  .ג                 
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  אירועים לאחר תקופת הדיווח     -: 7באור 
                   

דיווחה החברה על הקצאה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית של , 2011, בנובמבר 3ביום   .א
מניות רגילות  20,000הניתנים למימוש לעד , כתבי אופציה לא סחירים של החברה 20,000
  .ל הכספים של החברה"לסמנכ, רהנ כל אחת של החב"ח ע"ש 1בנות 

 
החברה האצת הבשלה של אופציות בלתי סחירות  ירקטוריוןדאישר  2011, נובמברבחודש   .ב

אשר סיים את העסקתו בחברה בחודש ספטמבר , ל הכספים היוצא"סמנכל שהוענקו בעבר
2011 .  

  
- -  -  - - -  -  - - - -  -  - - -  
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