דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני2019 ,
בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל –  ,1970דירקטוריון מרחביה
אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה") מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון של החברה לששת
החודשים הראשונים לשנת "( 2019תקופת הדוח") .דוח הדירקטוריון ליום  30ביוני ,2019 ,סוקר
את השינויים העיקריים בפעילות החברה והחברות המוחזקות המהותיות שלה בתקופת הדוח .דוח
הדירקטוריון זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי גם הדוח התקופתי של החברה לשנת  2018על
כל חלקיו ,אשר פורסם ביום ( 28.3.2019אסמכתא"( )2019-01-027264 :הדוח התקופתי") המובא
בזאת על דרך ההפניה .יש לקרוא את דוח זה עם הדוח התקופתי כולו כמקשה אחת.
דירקטוריון החברה אישר כי מתקיימים לגבי החברה התנאים לסיווגה כ"תאגיד קטן" ,כהגדרת
מונח זה בתקנות הדוחות ,כאשר במסגרת אישורו האמור ,החליט דירקטוריון החברה לאמץ את
כל ההקלות המפורטות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות.
יודגש כי התיאור בדוח זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
מידע צופה פני עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד ,לרבות תחזיות ,הערכה ,אומדן או מידע אחר
המתייחסים לאירוע או לעניין עתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינה בשליטת החברה .המידע
הצופה פני עתיד הכלול בדוח זה מבוסס על מידע או הערכות הקיימים בחברה ,נכון למועד פרסום
דוח זה.
 .1כללי
בתקופת הדוח המשיכה החברה ליישם את האסטרטגיה העסקית שהתווה הדירקטוריון
כמפורט בהחלטתו מיום  15ביולי ( 2015ראו סעיף  2.6בפרק א' לדוח התקופתי).
בנוסף ,ביום  15באוקטובר ,2018 ,אישר דירקטוריון החברה להרחיב את פעילות ההשקעות של
החברה בתחום הביומד ומדעי החיים גם להשקעות בחברות להן יש פעילות מחקר ופיתוח
בתחום הקנאביס הרפואי (ראו סעיף  2.3בפרק א' לדוח התקופתי) .בהתאם לכך ,לאחר מועד
הדוח השלימה החברה את השקעתה הראשונה בתחום והשקיעה בחברת ויאולי בע"מ העוסקת
בפיתוח טכנולוגיה לצריכת קנאביס במינון מדויק וללא חימום ושריפה (כמפורט בסעיף 5.3.8
להלן ובסעיף  10.5.4בדוח התקופתי).
החברה מוסיפה לחפש אחר הזדמנויות עסקיות בהתאם לאסטרטגית ההשקעות שהותוותה על
ידי דירקטוריון החברה .לפרטים נוספים אודות אירועים בתקופת הדוח ולאחריה ,ראו סעיף 5
להלן.
לפריטים אודות מצבה הכספי של החברה ,ראו ביאור 1ב' לדוחות הכספיים המצורפים.
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 .2המצב הכספי
להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים של החברה על המצב הכספי של החברה:
נכסים

ליום  30ביוני
2019

ליום  30ביוני
2018

ליום  31בדצמבר
2018

הסבר לשינויים

באלפי ש"ח

מזומנים ושווי
מזומנים

3,259

3,415

4,773

קיטון בעקבות השקעות
בתקופת הדוח בחברות
הפורטפוליו בסך כ1,263-
אלפי ש"ח כנגד גבית
הלוואה שניתנה לטרקס
בסך כ 743-אלפי ש"ח

חייבים ויתרות
חובה

186

173

485

קיטון בתקופת הדוח
בעקבות גביית חובות
עבר 1

הלוואה לאחרים

3,000

4,000

3,000

השינוי מדוח יוני 2018
בגין סיווג חלק החוב
לפרעון בזמן ארוך

סה"כ נכסים
שוטפים

6,454

7,616

8,272

הלוואות לאחרים

1,000

-

1,000

אופציה למניות
לפי שווי הוגן

976

495

249

השקעות בחברות
פורטפוליו

18,009

13,533

14,601

סה"כ נכסים
שאינם שוטפים

20,104

14,225

15,976

סה"כ נכסים

26,558

21,841

24,248

עליה בשווי אופציות של
חברת א.ליבנטל אחזקות
בע"מ 2
בתקופת הדוח בוצעו
השקעות נוספות בחברות
הפורטפוליו ,בנוסף
בתקופת הדוח נרשמה
עליית ערך בחברת
קרדיאקסנס בסך 2,504
אלפי ש"ח (ראו גם
הערכת שווי המצורפת
לדוח זה) ובחברת
 Juventas Inc.בסך 137
אלפי ש"ח

 1לפרטים נוספים ראו ביאור  5בדוחות הכספיים של החברה אשר צורפו לדוח התקופתי.
 2לפרטים נוספים ראו ביאור  7בדוחות הכספיים של החברה אשר צורפו לדוח התקופתי.
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 .3תוצאות הפעילות לתקופת הדוח (באלפי ש"ח)

התחייבויות

ליום  30ביוני
2019

ליום  30ביוני
2018

ליום  31בדצמבר
2018

הסבר לשינויים

באלפי ש"ח
ספקים ונותני
שירותים

576

555

524

זכאים ויתרות
זכות

188

147

163

סה"כ
התחייבויות
שוטפות

764

687

702

סה"כ
התחייבויות
שאינן שוטפות

195

99

50

סה"כ הון

25,599

21,040

23,511

סה"כ
התחייבויות והון

26,558

21,841

24,248

ליום  30ביוני
2019

ליום  30ביוני
2018

ליום  31בדצמבר
2018

חלק צד ג' בעליה בשווי
אופציות של חברת
א.ליבנטל אחזקות בע"מ

הסבר לשינויים

באלפי ש"ח
רווח משינוי
בשווי הוגן של
חברות
פורטפוליו

2,641

2,161

2,445

727

48

144

395

-

646

סה"כ הכנסות

3,763

2,209

3,235

הוצאות הנהלה
וכלליות

()1,118

הפסד משינוי
בשווי הוגן של
חברות
פורטפוליו

()389

עליית הערך בתקופת
הדוח נבע מעליית ערך
בחברת קארדיאקסנס
בסך  2,504אלפי ש"ח
ובחברת Juventas Inc
בסך כ 137-אלפי ש"ח

הכנסות מימון

הכנסות אחרות

()918

עיקר העליה בתקופת
הדוח נבעה מעליה בשווי
אופציות של חברת
א.ליבנטל אחזקות בע"מ
מקור ההכנסות האחרות
מגבית חובות עבר

()1,939
ירידת הערך בתקופת
הדוח נבעה מירידת ערך
בשווי החזקות החברה
-
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בחברת  CD’Xבסך 298

אלפי ש"ח ומRMDY -
 Health Inc.בסך כ91-
אלפי ש"ח
הוצאות מימון

()188

()121

()368

רווח לתקופה

2,063

1,136

876

סה"כ רווח כולל
לתקופה

2,063

876

1,136

 .4נזילות ומקורות מימון
למועד דוח זה ,החברה מימנה את פעילותה השוטפת באמצעות מקורותיה העצמיים.
לתקופת הדוח מסווגות רובן של התחייבויות הקבוצה לזמן קצר .יתרת התחייבויות אלו
מסתכמות בסך כ 764-אלפי ש"ח וכן קיימות התחייבויות לזמן ארוך בסך של כ 195-אלפי ש"ח.
ליום  30ביוני
2019

ליום  30ביוני
2018

ליום  31בדצמבר
2018

הסבר לשינויים

באלפי ש"ח
תזרימי מזומנים
ששימשו
לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים
שנבעו מפעילות
(ששימשו
לפעילות)
השקעה

()999

()892

()1,694

()515

()1,238

()1,677

עבור תפעול שוטף של
החברה ופירעון
התחייבויות לנותני
שירותים וזכאים שונים
עיקר הפעילות בתקופת
הדוח נבעה מביצוע
מספר השקעות בחברות
פורטפוליו-
בקארדיאקנס כ722-
אלפי ש"ח ,ב  E.F.A-כ-
 300אלפי ש"ח ,בG4P-
 200אלפי ש"ח ,וכנגד
החזר הלוואה מחברת
Juventasבסך  32אלפי
ש"ח ,וגבית חובות בסך
כ 743-אלפי ש"ח.

תזרימי מזומנים
שנבעו מפעילות
(ששימשו
לפעילות) מימון

-

3,043

444
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בשנת  2018בוצע גיוס
הון נוסף בסך כ2,598-
אלפי ש"ח נטו וכן
התקבלה תמורה בגין
מימוש כתבי אופציות
למניות בסך כ 445-אלפי
ש"ח נטו

 .5אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה
לאירועים מהותיים שאירעו עד למועד פרסום הדוח התקופתי ,ראו תיאור בדוח התקופתי.
 .5.1ביום  30.4.2019פקעו כתבי אופציה סדרה  2של החברה מבלי שמומשו לאחר שהוארכו
ע"י החברה באישור בית המשפט.
 .5.2ביום  30.6.2019נתקבל אישור רשות ניירות ערך להארכת תשקיף המדף של החברה
הנושא את התאריך  29.5.2017עד ליום  .28.5.2020לפרטים נוספים ראו סעיף  .3.1.1בדוח
התקופתי ודיווח מיידי מיום ( 30.6.2019מס' אסמכתא.)2019-01-055680 :
 .5.3ביום  28.8.2019אישר דירקטוריון החברה מדיניות חלוקת דיבידנד .לפרטים נוספים ראו
דיווח מיידי מיום  29.8.2019המפורסם בסמוך לדוח זה.
 .5.4ביום  28.8.2019אישרה ועדת התגמול של החברה בהתאם לסעיף  )2(270לחוק החברות,
התשנ"ט ,1999-את הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה שהוענקו למנכ"ל החברה,
מר אלי ארד ,עד ליום  .31.12.2021לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 29.8.2019
המפורסם בסמוך לדוח זה.
 .5.5ביום  28.8.2019אישרו ואשררו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,בהתאם לסעיפים
1ב(א)( )5ו1-ב 1לתקנות החברות (הקלות בסעקאות עם בעלי עניין) ,התש"ס ,2000-את
התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה ,לרבות נושאי משרה
הנמנים על בעל השליטה וקרוביו ,לתקופה שמיום  1.8.2019ועד ליום  .31.1.2021לפרטים
נוספים ראו דיווח מיידי מיום  29.8.2019המפורסם בסמוך לדוח זה.
 .5.6פעילות החברה והשקעותיה
 .5.6.1ביום  5.5.2019נודע לחברה ,כי חברת  )"RMDY"( RMDY Health Inc.בה
מחזיקה החברה בכ 6.45%-מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא ,התקשרה
בהסכם למתן שירותי רפואה דיגיטלית באמצעות המערכת שפותחה על ידה
(בסעיף זה – "ההסכם") ,עם חברה מובילה בתחום הביטוח הרפואי בארה"ב,
הנמנת על אחת מהחברות הביטוח הגדולות בארה"ב המדורגת בFortune 500 -
("הלקוח") .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום ( 6.5.2019מס' אסמכתא:
.)2019-01-039027
 .5.6.2ביום  6.8.2019דיווחה החברה כי  RMDYהתקשרה במכתב כוונות לא מחייב
עם חברה המאוגדת ואשר מקום עסקיה העיקרי הינו בארה"ב ,שמניותיה
נסחרות בבורסה לניירות ערך בארה"ב ואשר עוסקת בתחום הטכנולוגיה
ושירותים נלווים לתעשיית שירותי הבריאות למכירת ( RMDYבסעיף זה –
"מכתב הכוונות" ו"הרוכשת" ,לפי העניין) .לרוכשת ניתנה תקופת בלעדיות ( no
 )shopשהסתיימה ביום  ,10.8.2019ונכון למועד הדוח הרוכשת עודנה מבצעת
בדיקת נאותות ל RMDY-והצדדים מנהלים משא ומתן לחתימת הסכם מחייב
ביניהם.
ככל ומכתב הכוונות ישתכלל לכדי הסכם מחייב ,חלקה של החברה בתמורה
הכוללת יהיה בסך של בין כ 1.1-לבין כ 3.7 -מיליון דולר (מחצית מהתמורה
תשולם במניות הרוכשת) ,כאשר סכום זה כולל תשלומים מותנים עתידיים
העשויים להיות משולמים על פני מספר שנים .סכום התמורה כאמור הינו בין כ-
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 2עד  7פעמים הסכום הכולל אותו השקיעה החברה ב 0.5 – RMDY -מיליון
דולר .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום ( 6.8.2019מס' אסמכתא2019-01- :
.)067617
לפרטים נוספים אודות  RMDYראו סעיף  10.5.1בחלק א' לדוח התקופתי.
 .5.6.3ביום  27.5.2019חברת "( CardiacSense Ltd.קארדיאסנס") ,בה מחזיקה
החברה בכ 6.32%-מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא ,הודיעה לחברה על
התקשרות במזכר הבנות לא מחייב המסדיר שיתוף פעולה מסחרי עם מרכז
רפואי אירופי מוביל ("המרכז הרפואי" ו"-מזכר ההבנות" ,בהתאמה) בקשר עם
השקעה הונית של המרכז הרפואי בקארדיאקסנס שמיועדת לשמש לפיתוח
הטכנולוגיה והמוצרים של קארדיאקסנס וכן בקשר עם הקמת מיזם משותף
( )joint ventureלמסחור המוצרים של קארדיאקסנס בעיקר באחת ממדינות
מערב אירופה .ככל שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים ,המרכז הרפואי צפוי
להשקיע בקארדיאקסנס סך של  0.5מיליון דולר כנגד קבלת מניות
קארדיאקסנס לפי שווי חברה של  35מיליון דולר וכן תוענק לו זכות לרכוש
מניות נוספות של קארדיאקסנס עד להחזקה בשיעור של  7%מהון המניות
המונפ ק והנפרע של קארדיאקסנס לפי שווי חברה אשר יעלה על פני תקופה
מוסכמת .נכון למועד הדוח הצדדים מנהלים משא ומתן לשם חתימה על הסכם
מחייב .לפרטים נוספים ראו סעיף  9בחלק א' בדוח התקופתי ודיווח מיידי מיום
( 28.5.2019מס' אסמכתא.)2019-01-045090 :
 .5.6.4ביום  23.6.2019עודכנה החברה כי הושלמה אבן הדרך השנייה שנקבעה בהסכם
ההשקעה בחברת אי.אפ.איי .הנדסה לכל בע"מ ,בה מחזיקה החברה ב10% -
מהונה המונפק והנפרע של  "E.F.A"( E.F.Aובסעיף זה – "הסכם ההשקעה",
לפי העניין) .לפיכך ,בחודש יולי  2019העבירה החברה ל E.F.A -סך של  200אלף
ש"ח ,תשלום שני על חשבון התמורה שנקבעה בהסכם ההשקעה .לפרטים
נוספים ראו סעיף  10.5.3בחלק א' בדוח התקופתי ודיווח מיידי מיום 24.6.2019
(מס' אסמכתא.)2019-01-052875 :
 .5.6.5ביום  2.7.2019התקשרה החברה במכתב כוונות לא מחייב ("מכתב הכוונות"),
לקראת חתימת הסכם השקעה בחברת ספקטרום קאן בע"מ ,חברה בת של
חברת בזלת פיתוח וטכנולוגיות בע"מ ("בזלת פיתוח") ,העוסקת בפיתוח וייצור
פתרונות טיפול באוטיזם באמצעות קנאביס רפואי ("ספקטרום קאן" ובסעיף זה
– "הסכם ההשקעה" ,לפי העניין) .ביום  14.8.2019עדכנה החברה כי החליטה
שלא להמשיך במשא ומתן להגעה להסכם השקעה בין הצדדים .לפרטים נוספים
ראו דיווחים מיידיים מהימים  2.7.2019וה( 15.8.2019 -מס' אסמכתא2019- :
 ,2019-01-070449 ,01-056691בהתאמה).
 .5.6.6בהמשך לאמור בסעיף  8בחלק א' בדוח התקופתי Cleveland Diagnostics Inc
(" ,)"CD’Xבה מחזיקה החברה בכ 8.69%-מהונה המונפק והנפרע ,הודיעה
לחברה כי היא מקדמת ניסויים ומחקרים נוספים המומלצים על-ידי מנהל
המזון והתרופות האמריקאי (ה (FDA-לקראת הגשה של בקשה לאישור מוצר
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בדיקת אבחון לסרטן ערמונית בארה"ב ("הבדיקה") ,המתוכננת במהלך שנת
 .2020במקביל CD’X ,פועלת בשיתוף עם מעבדה מובילה בארה"ב במטרה
להקדים את כניסת הבדיקה לשוק האמריקאי כ .Lab Developed Test-לצד
אלו ,פועלת CD’Xלגבש תוכנית לשיפוי ביטוחי לבדיקה מטעם חברות ביטוח
באמצעות מחקרים עצמאיים תומכים לשיפוי משמעותי .לפרטים נוספים ראו
דיווח מיידי מיום ( 18.7.2019מס' אסמכתא.)2019-01-062040 :
 .5.6.7ביום  9באוגוסט CD’X ,2019 ,הודיעה לחברה על התקשרותה במזכר הבנות לא
מחייב (בסעיף זה" -מזכר ההבנות") עם קבוצת משקיעים חיצוניים בCD’X-
("המשקיעים") ,בקשר להקצאת מניות בכורה מסוג חדש ("מניות .)"CD’X
ככל שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים ,המשקיעים ישקיעו ב CD’X-סך של 3
מיליון דולר כנגד קבלת מניות  CD’Xבסיבוב גיוס שנקבע לעד  6מיליון דולר,
השקעה המשקפת שווי חברה לפני הכסף של  65מיליון דולר ל CD’X-על בסיס
דילול מלא .כמו כן ,יוענקו למשקיעים הגנות וזכויות מקובלות נוספות
בעסקאות מסוג זה .חתימה על הסכם מחייב כפופה לקבלת אישור האורגנים
הרלוונטיים של  CD’Xולהשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון המשקיעים.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום ( 12.8.2019מס' אסמכתא2019-01- :
.)068883
לפרטים נוספים אודות  CD’Xראו סעיף בחלק א' בדוח התקופתי.
 .5.6.8בהמשך לאמור בסעיף  10.5.4בחלק א' לדוח התקופתי ,ביום  ,13.8.2019לאחר
שהתקיימו התנאים המתלים הושלמה העסקה להשקעה בחברת ויאולי בע"מ
("ויאולי") ,העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לצריכת קנאביס במינון מדויק וללא
חימום ושריפה .נכון למועד הדוח החברה מחזיקה בכ 20%-מהון המניות
המונפק והנפרע בדילול מלא של ויאולי .לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים
מהימים  1.7.2019וה( 14.8.2019 -מס' אסמכתא 2019-01-056112 :ו2019-01--
 ,069861בהתאמה).
חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
בדוחות הכספיים אשר פורסמו במסגרת הדוח התקופתי ,לא הוצג מגזר בר-דיווח שהוא "מגזר
פעילות פיננסי" ו כן ,נכון למועד הדוח התקופתי לא הייתה קיימת לחברה "פעילות פיננסית
מהותית" כאמור בתקנה (10ב)( )7לתקנות הדוחות.
נכון למועד הדוח קיימת לחברה "פעילות פיננסית מהותית" בהתאם לתקנה (10ב)(()7ב)( .)1לפיכך,
להלן פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם בהתאם לסעיף (48ג)( )7ולתוספת השניה
לתקנות הדוחות נכון למועד הדוח.
 .1האחראי על ניהול סיכוני שוק בתאגיד
האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה ולניהול ההגנה מחשיפה לסיכוני שוק הנו מר אלי ארד,
מנכ"ל החברה ,אשר מדווח לדירקטוריון החברה אחת לתקופה על סיכוני השוק ועל
ההתפתחויות בענף בו פועלת החברה.
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 .2תיאור סיכוני השוק
עיקר פעילותה של החברה הנה השקעה בחברות פורטפוליו בתחום מדעי החיים .לפיכך,
החברה חשופה במהלך פעילותה לסיכוני שוק שהעיקריים שבהם הנם:
 .1.1סיכוני ריבית
 .1.2שינויים בשער החליפין
 .3מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק
מדיניות החברה הינה לבצע אחת לתקופה מבחני רגישות לגורמי סיכוני השוק העיקריים שיש
בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעילות או המצב הכספי המדווחים.
 .4הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכוני השוק העיקריים שיש בהם כדי להשפיע על
תוצאות הפעילות א ו המצב הכספי המדווחים .מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד
ו/או השינוי בהון העצמי (לפני מס) ,עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלבנטי
שנבחר עבורו נכון למועד הדיווח .בחינת גורמי הסיכון והנכסים וההתחייבויות הפיננסים נעשו
על בסיס מהותיות החשיפה ביחס לכל סיכון בהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.
המכשירים הרגישים לא נועדו להגנה.
 .5דוח בסיסי הצמדה
תנאי הצמדה של יתרות כספיות ליום ( 30.6.2019היתרות מוצגות באלפי ש"ח):
נכסים

צמוד למדד
המחירים
לצרכן

צמוד
לדולר

לא צמוד
נושא
ריבית

לא צמוד
ללא ריבית

אחרים (*)

סך הכל

מזומנים ושווי מזומנים

-

-

112

3,147

-

3,259

פקדון מוגבל בשימוש

-

-

9

חייבים ויתרות חובה

2

71

-

-

9

98

15

186

הלוואה לאחרים לזמן
קצר

-

-

-

3,000

-

3,000

הלוואות לאחרים לזמן
ארוך

-

-

-

1,000

-

1,000

אופציות למניות לפי
שווי הוגן

-

-

-

-

976

976

השקעה בחברות
פורטפוליו

-

545

-

-

17,464

18,009

השקעה אחרת
רכוש קבוע ,נטו

-

-

-

10
-

104
5

114
5

סה"כ נכסים

2
צמוד למדד
המחירים
לצרכן

616

121
לא צמוד
נושא
ריבית

7,255

18,564

26,558

לא צמוד
ללא ריבית

אחרים (*)

סך הכל

ספקים ונותני שירותים

-

-

-

576

-

576

זכאים ויתרות זכות
אופציות למניות לפי
שווי הוגן

2

-

-

44

142

188

-

-

-

195

-

195

סה"כ התחייבויות

2

-

-

815

142

959

התחייבויות

צמוד
לדולר
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 .6מבחני רגישות
להלן ניתוח הרגישות לפי בסיסי הצמדה /חשיפה ליום :30.6.2019
א .בדיקת רגישות לשינויים בשיעור ריבית לא צמודה (באלפי ש"ח(
שווי הוגן

רווח (הפסד) מהשינויים
מכשיר
רגיש

(*) תוספת
של 12%
בריבית

מזומנים
ושווי
מזומנים

-

פקדון
מוגבל
בשימוש
סה"כ

-

עליה של
10%
בריבית

התחייבות

עליה של
5%
בריבית

-

ירידה של
5%
בריבית

-

-

רווח (הפסד) מהשינויים

112

-

ירידה של
10%
בריבית

-

9
121

(*) הפחתה
של 12%
בריבית

-

-

-

-

-

(*) להערכת החברה ,חישוב רגישות לתוספת /הפחתה של  2%בשיעור הריבית מהווה תרחיש קיצון

ב .בדיקת רגישות לחשיפה לשינויים בשע"ח דולר /ש"ח (באלפי ש"ח(
שווי
הוגן(*)
התחייבות

רווח (הפסד) מהשינויים
מכשיר
רגיש

תוספת של
12%
בריבית

עליה של
10%
בריבית

הלוואה
לזמן קצר
לחברת
פורטפוליו

65

חייבים
ויתרות
חובה

9

7

סה"כ

74

62

55

עליה של
5%
בריבית

27

רווח (הפסד) מהשינויים
ירידה של
5%
בריבית

545

()27

ירידה של
10%
בריבית

()55

הפחתה
של 12%
בריבית

()65

4

71

()4

()7

()9

31

616

)(31

)(62

)(74

(*) מבוסס על שער חליפין של  3.566ש"ח

ממשל תאגידי
 .1דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית
ופיננסית לפי סעיף (92א)( )12לחוק החברות הינו דירקטור אחד ( ,)1וזאת בהתחשב בהיקף
עסקי החברה ונכסיה.
לפרטים אודות הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראו תקנה  26לחלק ד' לדוח
התקופתי.
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 .2דירקטורים בלתי תלויים
החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים כהגדרתם בסעיף
(219ה) לחוק החברות.
 .3תרומות
בתקופת הדוח לא העניקה החברה תרומות כלשהן .החברה לא אימצה מדיניות בנושא מתן
תרומות וכן אין לה התחייבויות למתן תרומות כלשהן בתקופות עתידיות.
 .4פרטים בדבר מבקר הפנים
לא חל שינוי בתקופת הדוח ביחס לדיווח אשר נכלל בדוח התקופתי.
הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
 .1גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים
לפרטים אודות האומדנים החשבונאיים ראו ביאור  3לדוחותיה הכספיים של החברה.
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 .2הערכת שווי מהותית מאוד
א .הערכת שווי מהותית מאוד (מצורפת) – Cardiacsense
זיהוי נושא ההערכה

הערכת שווי החזקות בCardiacsense -

עיתוי ההערכה
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה אילו כללי החשבונאות
המקובלים ,לרבות פחת והפחתות ,לא היו מחייבים את שינוי ערכו
בהתאם להערכת השווי

30.6.2019
 1,380אלפי דולר ארה"ב

שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה
זיהוי המע ריך ואפיוניו ,לרבות השכלה ,ניסיון בביצוע הערכות שווי
לצרכים חשבונאיים בתאגידים מדווחים ובהיקפים דומים לאלה של
ההערכה המדווחת או העולים על היקפים אלה ותלות במזמין
ההערכה ,ולרבות התייחסות להסכמי שיפוי עם מעריך השווי

 2,355אלפי דולר ארה"ב
שגיא בן שלוש רו"ח
 בעל תואר ראשון  BAבחשבונאות וכלכלה ,תואר שני M.B.A
במנהל עסקים עם התמחות במימון ,בנקאות ומערכות מידע ותואר
שני  M.Aבלימודי משפט.
 בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון
בישראל.
 בעל ניסיון של מעל ל 15-שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ
הכלכלי והמימוני ,הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי ועבודות
כלכליות במגוון תחומי לחברות פרטיות ,ציבוריות ומשרדי ממשלה.

מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו ( ,DCFשיטת ההשוואה,

 לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים ,מנהל
כספים של מספר חברות ,רו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת
 BDOזיו האפט.
על בסיס גיוס באמצעות קמפיין מימון המונים.

מודל  B&Sוכיוצא בהם)
הערכת השווי התבססה על פי גיוס הון שהתבצע בין היתר באמצעות

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה ,בהתאם למודל
ההערכות ולרבות:

קמפיין מימון המונים ) ,(TOGETHERבמסגרת גיוס ההון גייסה

(א) שיעור ההיוון (או ;)WACC

קארדיאקסנס ,סך של כ 1.8 -מיליון ש"ח .על בסיס גיוס זה השווי

(ב) שיעור הצמיחה;

ההוגן של המניה הרגילה הנו כ 32-ש"ח למניה.

(ג) אחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה ( Terminal
;)Value

לחברת מרחביה  261,945ע"נ מניות רגילות בחברת קרדיאקסנס.

(ד) סטיית תקן;
(ה) מחירים ששימשו בסיס להשוואה;
(ו) מספר בסיסי ההשוואה.
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ב .הערכת שווי מהותית מאוד (מצורפת) – CD’X
זיהוי נושא ההערכה

הערכת שווי החזקות בCD'X -

עיתוי ההערכה

30.6.2019

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה אילו כללי החשבונאות
המקובלים ,לרבות פחת והפחתות ,לא היו מחייבים את שינוי ערכו
בהתאם להערכת השווי

 1,635אלפי דולר

שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה

 1,635אלפי דולר

זיהוי המעריך ואפיוניו ,לרבות השכלה ,ניסיון בביצוע הערכות שווי
לצרכים חשבונאיים בתאגידים מדווחים ובהיקפים דומים לאלה של
ההערכה המדווחת או העולים על היקפים אלה ותלות במזמין
ההערכה ,ולרבות התייחסות להסכמי שיפוי עם מעריך השווי

שגיא בן שלוש רו"ח
 בעל תואר ראשון  BAבחשבונאות וכלכלה ,תואר שני M.B.A
במנהל עסקים עם התמחות במימון ,בנקאות ומערכות מידע ותואר
שני  M.Aבלימודי משפט.
 בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון
בישראל.
 בעל ניסיון של מעל ל 15-שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ
הכלכלי והמימוני ,הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי ועבודות
כלכליות במגוון תחומי לחברות פרטיות ,ציבוריות ומשרדי ממשלה.
 לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים ,מנהל
כספים של מספר חברות ,רו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת
 BDOזיו האפט.

מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו ( ,DCFשיטת ההשוואה,

בחינה איכותית האם נדרשת הפחתה בשווי .על בסיס הסכם כוונות

מודל  B&Sוכיוצא בהם)

להשקעה במניות בכורה מסוג B1

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה ,בהתאם למודל
ההערכות ולרבות:

סטיית תקן69% -
ריבית דולרית חסרת סיכון למח"מ של  20שנים – 1.8%

(א) שיעור ההיוון (או ;)WACC

סבירות ל25%-IPO-

(ב) שיעור הצמיחה;

תקופת הנזלה 2-4 -שנים

(ג) אחוז ערך הגרט מסך השווי שנקבע בהערכה ( Terminal
;)Value
(ד) סטיית תקן;
(ה) מחירים ששימשו בסיס להשוואה;
(ו) מספר בסיסי ההשוואה.

____________________
אלי ארד
מנכ"ל החברה

__________________
רני ליפשיץ
יו"ר הדירקטוריון
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מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים
ליום  30יוני 2019
בלתי מבוקרים

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים
ליום  30ביוני 2019
בלתי מבוקרים

תוכן העניינים
עמוד
2

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
תמצית דוחות כספיים ביניים:

3-4

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים
תמצית דוחות על הרווח וההפסד הכולל ביניים

5

תמצית דוחות על השינויים בהון העצמי ביניים

6

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים

7-8

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

9 - 15

1

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ )להלן  -החברה( ,הכולל את הדוח התמציתי על המצב
הכספי ליום  30ביוני  2019ואת הדוח התמציתי על הרווח וההפסד הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של  6החודשים
שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם
לתקן חשבונאות בינלאומי " - IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק
ד' של תקנות ניירות ערך )"דו"חות תקופתיים ומיידיים"( ,התש"ל  .1970 -אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת
ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
לא סקרנו את הדוחות הכספיים של חברה כלולה אשר טופלה במהלך השנים המדווחות לפי שיטת השווי המאזני אשר יתרת
ההשקעה בה הינה  114אלפי ש"ח ליום  30ביוני  2019וחלקה של החברה בתוצאותיה הכספיות הינה  5אלפי ש"ח לתקופה של
 6חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  2019הדוחות הכספיים של חברה זו נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שהדוחות שלהם
הומצא לנו ודוח הסקירה ,ככל שהוא מתייחס לסכומים שנכללו בגין אותה חברה ,מבוסס על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל " -סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על
ידי רואה החשבון המבקר של היישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים
לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר
ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים
המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי
הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים ,לא בא לתשומת ליבנו דבר
הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך
)דו"חות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

תל-אביב,
 28באוגוסט2019 ,

קסלמן וקסלמן
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מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים
באלפי ש"ח

נכסים
ליום  30ביוני
2019
ביאור

2018
בלתי מבוקר

ליום 31
בדצמבר
2018
מבוקר

נכסים שוטפים -
מזומנים ושווי מזומנים
פקדון מוגבל בשימוש
חייבים ויתרות חובה
הלוואה לאחרים

3,259
9
186
3,000
6,454

3,415
28
173
4,000
7,616

4,773
14
485
3,000
8,272

1,000
976
18,009
114
5
20,104
26,558

495
13,533
187
10
14,225
21,841

1,000
249
14,601
119
7
15,976
24,248

נכסים שאינם שוטפים -
הלוואות לאחרים
אופציה למניות לפי שווי הוגן
השקעות בחברות פורטפוליו
השקעה אחרת
רכוש קבוע ,נטו

4,5

סה"כ נכסים

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים
באלפי ש"ח
התחייבויות והון עצמי
ליום  30ביוני
2018

2019
בלתי מבוקר

ליום 31
בדצמבר
2018
מבוקר

התחייבויות שוטפות -
576
188
764

555
147
702

524
163
687

ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

אופציה למניות לפי שווי הוגן

195

99

50

הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה
סה"כ הון עצמי

25,599
25,599
26,558

21,040
21,040
21,841

23,511
23,511
24,248

התחייבויות שאינן שוטפות -
הון עצמי -
סה"כ התחייבויות והון עצמי

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

רני ליפשיץ
יו"ר הדירקטוריון

אלי ארד
מנכ"ל

אפרים גרליץ
דירקטור )*(

)*( הוסמך לחתום על פי החלטת דירקטוריון מיום  28אוגוסט .2019

 28אוגוסט 2019
תאריך אישור הדוחות הכספיים
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מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
תמצית דוחות על ההפסד הכולל ביניים
באלפי ש"ח
)למעט נתוני הפסד למניה(

לתקופה של ששת
החודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2018
2019
בלתי מבוקר

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2018
מבוקר

הכנסות:
רווח משינוי בשווי הוגן של השקעות
בחברות פורטפוליו
הכנסות מימון
הכנסות אחרות
סה"כ הכנסות
הוצאות:
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד משינוי בשווי הוגן של השקעות
בחברות פורטפוליו
הוצאות מימון
חלק החברה בהפסדי חברה כלולה
סה"כ הוצאות
רווח לתקופה

2,641
727
395
3,763

2,161
48
2,209

2,445
144
646
3,235

)(1,118

)(918

)(1,939

)(389
)(188
) (5
)(1,700
2,063

)(121
)(34
)(1,073
1,136

)(368
)(52
)(2,359
876

סה"כ רווח כולל לתקופה

2,063

1,136

876

סה"כ רווח לתקופה מיוחס לבעלי המניות של
החברה

2,063

1,136

876

רווח למניה המיוחס לבעלי מניות החברה:
רווח בסיסי למניה )בש"ח(

0.03

0.02

0.02

הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש
בחישוב הרווח וההפסד למניה

62,555

59,401

57,700

0.03

0.02

0.01

62,555

60,197

58,955

רווח מדולל למניה )בש"ח(
הממוצע המשוקלל של הון המניות ששימש
בחישוב הרווח וההפסד למניה

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בהון העצמי ביניים
באלפי ש"ח

הון
המניות
יתרה ליום  1בינואר 2019
)מבוקר(
תנועה בתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה ביום 30
ביוני ) 2019בלתי מבוקר(:

פרמיה על
מניות,
כתבי
אופציה
וקרנות
הון
אחרות

יתרת
רווח
)הפסד(

מניות
באוצר

סה"כ

10,737

26,363

)(1,298

)(12,291

23,511

רווח כולל לתקופה
תשלום מבוסס מניות

-

25

-

2,063
-

2,063
25

יתרה ליום  30ביוני 2019
)בלתי מבוקר(

10,737

26,388

)(1,298

)(10,228

25,599

יתרה ליום  1בינואר 2018
)מבוקר(

10,123

23,660

)(1,298

)(13,167

19,318

תנועה בתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה ביום 30
ביוני ) 2018בלתי מבוקר(:
רווח כולל לתקופה
מימוש אופציות
תשלום מבוסס מניות
יתרה ליום  30ביוני 2018
)בלתי מבוקר(

112
-

332
142

-

1,136
-

1,136
444
142

10,235

24,134

)(1,298

)(12,031

21,040

יתרה ליום  1בינואר 2018
)מבוקר(

10,123

23,660

)(1,298

)(13,167

19,318

רווח לשנה

-

-

-

876

876

תמורה מהנפקה *

502

2,096

-

2,598

מימוש אופציות

112

333

-

-

445

תשלום מבוסס מניות
יתרה ליום  31בדצמבר .2018
)מבוקר(

-

274

-

-

274

10,737

26,363

)(1,298

)(12,291

23,511

* נטו מעלויות הנפקה.

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים
באלפי ש"ח
לתקופה של ששת
החודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2018
2019

בלתי מבוקר
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת -
רווח לתקופה

2,063

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת:
הכנסות והוצאתן שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
חלק החברה בהפסדי כלולות נטו
פחת
תשלום מבוסס מניות
התחייבויות בגין הטבות לעובד
ריבית והפרשי הצמדה שנצברו בגין הלוואות לחברות פורטפוליו
הפסד )רווח( מהתאמת שווי הוגן של אופציה שהתקבלה
הפסד )רווח( מהתאמת שווי הוגן של אופציה שניתנה
ירידת )עליית( ערך בהשקעות בחברות פורטפוליו המוצגות בשווי הוגן
עליית ערך חוב של חייבים שונים

1,136

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2018
מבוקר
876

5
2
25
34
)(727
145
)(2,252
)(395
)(1,100

34
4
142
8
121
)(24
)(2,161
)(740

52
8
274
)(32
367
)(73
)(2,445
)(646
)(1,619

24
77
101

43
)(195
)(152

128
)(203
)(75

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(999

)(892

)(1,694

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה -
שינו בפיקדון מוגבל בשימוש
השקעות בחברות פורטפוליו
דיבידנדים שהתקבלו מחברה כלולה
מתן הלוואה לחברה כלולה
גביית הלוואה שניתנה
רכישת רכוש קבוע

5
)(1,295
775
-

)(2,012
) (3
779
) (2

14
)(2,763
50
) (3
1,028
) (3

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(515

)(1,238

)(1,677

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה בחייבים ויתרות חובה
עליה )ירידה( בספקים וזכאים ויתרות זכות

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים
באלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2018
מבוקר

לתקופה של ששת
החודשים שהסתיימה
ביום  30ביוני
2018
2019
בלתי מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות מימון -
הנפקת הון מניות ואופציות
תמורה מימוש כתבי אופציה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
שינוי במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

)(1,514
4,773
3,259

444
444
)(1,686
5,101
3,415

2,598
445
3,043
)(328
5,101
4,773

)א( מידע נוסף על תזרימי המזומנים:
מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור:
ריבית

1

-

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

8

-

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
ליום  30ביוני 2019
)בלתי מבוקר(

.1

כללי -
א.

הישות המדווחת
מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ )להלן " -החברה"( הינה חברה תושבת ישראל.
החברה פועלת בעיקר בתחום השקעות בחברות העוסקות בתחום הביומד ומדעי החיים .בנוסף ,לחברה
החזקה בחברה מוחזקת שפעלה עד שנת  2015בתחום הנדל"ן המניב.
ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
השקעות החברה הינן בחברות הפועלות בתחום הביומד ובתחום מדעי החיים בענפי הביוטכנולוגיה
והמכשור הרפואי )להלן – "חברות הפורטפוליו"(  ,אשר הינו תחום עתיר סיכון ,כאשר פעילותן והצלחתן
של חברות הפורטפוליו בהן תשקיע החברה תלויות ,בין היתר ,בגורמים חיצונים רבים אשר לחברה אין
שליטה עליהם.
דירקטוריון החברה עשוי להחליט על הרחבה או צמצום של מאפייני חברות הפורטפוליו בהן תשקיע החברה.
חברות הפורטפוליו עשויות להיות בשלבים שונים במהלך חייהן העסקיים ,החל מחברות אשר עדיין בשלבי
המחקר והפיתוח למוצר אחד וכלה בחברות אשר החלו במכירת מוצרים רפואיים.
התוכנית העסקית של החברה הינה להשקיע בחברות הפורטפוליו לשם השגת תשואות מעליית ערך הונית,
מהכנסה מהשקעה או משניהם .בהתאם לכך ,החברה בחרה ,במועד ההכרה לראשונה בחברות הפורטפוליו,
למדוד אותן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד והיא בוחנת את השקעותיה באופן סדיר בהתאם לשווין ההוגן.
לאחר בחינה מעמיקה שביצעה הנהלת החברה לגבי עמידת החברה בפרמטרים מסוימים המפורטים במסגרת
תקן דיווח כספי בינלאומי " – 10דוחות כספיים מאוחדים" )להלן ,("IFRS 10" :הגיעה הנהלת החברה
למסקנה שנכון ליום  31בדצמבר  2017ואילך ,החברה הינה "ישות השקעה" כמשמעותו של מונח זה במסגרת
 IFRS 10ומשכך היא גם "קרן הון סיכון" כמשמעותו של מונח זה בתקן חשבונאות בינלאומי " – 28השקעות
בחברות כלולות ובעסקאות משותפות" )להלן – ".("IAS 28
בהתאם לכך ,החל מהדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2017מודדת החברה את השקעותיה בכל חברות
הפורטפוליו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
במהלך שנת  2015השקיעה החברה בחברת ) Cleveland Diagnostics Incלהלן – " .("CD'Xחברת CD'X
עוסקת בתחום פיתוח מוצרים דיאגנוסטיים לסרטן .החברה מחזיקה כ 8.69% -מהון המניות של .CD'X
לאירועים לאחר תקופת המאזן ראה ביאורים .5ח ו.5-י .
ברבעון השלישי של שנת  2016השקיעה החברה בחברת ) Juventas Therapeutics Inc.להלן –
" Juventas .("Juventasבעלת פלטפורמה לריפוי גנטי באמצעות נשאים לא ויראליים ) non-viral gene
 (therapiesלחידוש רקמות ברפואה הרגנרטיבית במגוון רחב של מחלות .החברה מחזיקה כ 0.6% -מהון
המניות של .Juventas
במהלך שנת  2017השקיעה החברה סך של כ 500-אלפי דולר בחברת ) Cardiacsense Ltd.להלן-
"קארדיאקסנס"( לפי שווי חברה של כ  6מליון דולר ,בנוסף במהלך שנת  2017השקיעה החברה סך נוסף של
כ  70אלפי דולר לפי שווי חברה של כ 10 -מליון דולר .בנוסף במהלך שנת  2018השקיעה החברה סך נוסף
של כ 70 -אלפי דולר בקרדיאקסנס לפי שווי חברה של כ  12מליון דולר .במהלך חודש יוני  2019השקיעה
החברה סך של  200אלפי דולר נוספים לפי שווי כ 20 -מיליון דולר לפני הכסף .החברה מחזיקה כ7.6%-
מהונה המונפק והנפרע של קארדיאקסנס.
קארדיאקסנס נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים של שעון רפואי המבוסס על טכנולוגיית קריאת אותות
אופטיים בשילוב עם סנסורי תנועה ,לחץ ,טמפרטורה ואחרים.
לאירועים בתקופת המאזן ראה ביאורים .5א ו.5 -ו .
ביום  7במרץ  2018אישר דירקטוריון החברה להתקשר בהסכם השקעה מחייב בין החברה לבין
) RMDY HEALTH INCלהלן  ("RMDY"-במסגרתו השקיעה החברה במסגרת סבב השקעה עם
משקיעים נוספים סך של עד  1מיליון דולר ארה"ב לפי שווי של  7.25מיליון דולר ארה"ב לפני הכסף .חלק
החברה בסבב השקעה זה היה כ 500-אלפי דולר ארה"ב.
במסגרת סבב ההשקעה השתתף גם גוף הקשור ליו"ר דירקטוריון החברה בסכום השקעה של  60אלפי דולר
ארה"ב בתנאים שאינם שונים מאלו שסוכמו עם החברה .החברה מחזיקה כ 6.9%-מהונה המונפק והנפרע
של .RDMY
לאירועים בתקופת המאזן ולאחריה ראה ביאורים .5ה ו.5 -ט .
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.1

כללי )המשך( -
א.

הישות המדווחת )המשך(
ביום  7באוקטובר  2018התקשרה החברה עם חברת ) TrainPain LTDלשעבר (Games for Pain Ltd
בהסכם השקעה בסכום כולל של  600אלף שקל תמורת קבלת מניות רגילות המהוות כ 6% -מהונה המונפק
והנפרע של ) TrainPainכ 5.7%-בדילול מלא( .הסכום יושקע בשלושה תשלומים בסך  200אלף ש"ח כל
אחד ,הראשון כהשקעה מיידית אשר שולם ביום  8באוקטובר  2018ושני התשלומים הנוספים על פי עמידה
באבני דרך לפי תנאים שהוגדרו מראש.
בחודש מרץ  2019לאחר שהחברה עמדה באבן דרך שהוגדרה מראש הועבר תשלום שני ע"ס  200אלפי ש"ח.
בהתאם להחלטת הדירקטוריון של החברה מיום  15באוקטובר  2018להרחיב את פעילות ההשקעות של
החברה בתחום הביומד ומדעי החיים גם להשקעות בחברות להן יש פעילות מחקר ופיתוח בתחום הקנאביס
הרפואי ,התקשרה החברה ביום  10במרץ  2019בהסכם השקעה עם חברת ויאולי בע"מ )להלן – "ויאולי"(
למוצרי קנאביס ,העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לצריכת קנאביס במינון מדויק וללא חימום ושריפה .במועד
השלמת העסקה ,החברה תשקיע בויאולי סכום כולל של  400אלפי דולר ארה"ב ,בתמורה להקצאת מניות
בכורה של ויאולי המהוות כ 20%-מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא .ראה ביאור .5ד .
ביום  11במרץ  2019התקשרה בהסכם השקעה עם חברת אי.אפ.איי .הנדסה לכל בע"מ )להלן ,("E.F.A" -
העוסקת בפיתוח מכשיר נייד ונישא לאבחון מחלות זיהומיות.
 E.F.Aהינה חברה אשר הצטרפה בדצמבר  2018לחממה הטכנולוגית  eHealth Venturesבמסגרת תכנית
החממות עם תמיכה של השותפים בחממה ,ביניהן הגופים קופת חולים מכבי ,חברת מדיסוןCleveland ,
 Clinicו.AMGEN -
בהתאם להסכם ההשקעה ,החברה צפויה להשקיע ב E.F.A-סך כולל של  1מיליון ש"ח לאורך תקופה של
כ 15-חודשים בהתאם לעמידת  E.F.Aבאבני דרך ,בתמורה להקצאת מניות רגילות  Aשל  E.F.Aהמהוות
 10.01%מהונה המונפק והנפרע.
בסמוך למועד השלמת העסקה העבירה החברה תשלום ראשון על חשבון התמורה בסך  300אלפי ש"ח.
בחודש ביוני  2019הושלמה אבן הדרך השנייה שנקבע בהסכם ההשקעה ,שבעקבותיו בחודש יולי 2019
העבירה החברה ל E.F.A -סך של  200אלפי ש"ח ,כתשלום שני על חשבון התמורה שנקבעה בהסכם
ההשקעה.
יתרת התמורה ,בסך  500אלפי ש"ח תשולם ל E.F.A -ב 2-תשלומים נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך.
הסכם ההשקעה ונספחיו כולל עקרונות נוספים בין היתרה ,לעניין נציגות של החברה בדירקטוריון ,E.F.A
זכויות גישה ומידע .סכום ההשקעה מיועד להאצת תהליך הפיתוח ומוכנות המערכת לפיילוט.
נכון למועד זה ,מחזיקה החברה ב 10.01%-מהונה המונפק והנפרע של .E.F.A

ב.

המצב הכספי של החברה:
 .1תזרים המזומנים של החברה ששימשו לפעילות שוטפת לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ב30-
ביוני  2019הינו  999אלפי ש"ח )תזרימי המזומנים של החברה ששימשו לפעילות שוטפת לתקופות
שהסתיימו ב 30-ביוני  2018וב 31-בדצמבר  2018הסתכמו לסך של  892אלפי ש"ח ו 1,694-אלפי ש"ח,
בהתאמה(.
 .2יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון ליום  30ביוני  2019הינה  3,259אלפי ש"ח.
 .3להערכת הנהלת החברה ,המשך השקעות החברה יצור לחברה בשלב זה תזרים מזומנים שלילי ועל כן,
ההנהלה בחנה תוכניות מימון אפשריות.
 .4להערכת הנהלת החברה ,לשם המשך ביצוע השקעות של החברה דירקטוריון החברה אישר בחודש
אוגוסט  2019את תוכניות המימון של החברה שפותחו על ידי הנהלת החברה )להלן" ,תוכניות
ההנהלה"( כדלקמן:
א .המשך מימוש פעילות הנדל"ן ,תחום בו פעלה החברה עד לשנת  2015כאמור לעיל.
ב .ביצוע השקעות נוספות בחברות פורטפוליו רק עם מימוש פעילות הנדל"ן או גיוס מימון נוסף
ממקורות חיצוניים.
להערכת הנהלת החברה ,ובהתבסס על תוכניות ההנהלה כאמור לעיל ,צפוי כי לחברה יהיה תזרים מזומנים
אשר יאפשר את המשך פעילותה במשך  12חודשים המסתיימים ביום  30ביוני .2020
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.2

עיקרי המדיניות החשבונאית -
א .דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  30ביוני ,2019 ,ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימו
באותו תאריך .יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  31בדצמבר,
 ,2018ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם.
ב .הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " – 34דיווח כספי לתקופות ביניים",
וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,התש"ל – .1970
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת הדוחות
הכספיים השנתיים המאוחדים.
ג .בינואר  ,2016פרסם ה IASB -את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  16בדבר חכירות )להלן – התקן החדש(.
בהתאם לתקן החדש ,חכירה מוגדרת כחוזה ,או חלק מחוזה ,אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות
השימוש בנכס בתקופת זמן מוגדרת.
-

-

-

.3

התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי )פרט
למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקייםIAS 17 -
חכירות.
חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ומנגד יכירו בנכס זכות-שימוש .כמו כן ,החוכרים
יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש
)לדוגמה ,אחוז מהפדיון( יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד
היווצרותם.
במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד ,על החוכר להעריך מחדש את
ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות-השימוש.
התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי
הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או
במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים ,קרי ,סיווג חכירה
מימונית או כחכירה תפעולית.
התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2019או לאחריו.
התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור בגישת יישום למפרע מלאה או בגישת יישום למפרע חלקי
עם הקלות מסוימות בגין החכירות שיהיו קיימות במועד המעבר ,אשר לפיה לא תידרש הצגה
מחדש של מספרי ההשוואה.
ליישום לראשונה של התקן לא היתה השפעה על הדוחות הכספיים של החברה.

שימוש באומדנים ושיקול דעת -
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים בהתאם ל IFRS -נדרשת הנהלת הקבוצה להשתמש בשיקול דעת,
בהערכות ,אומדנים והנחות ,אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות
והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה .שיקולי הדעת של ההנהלה ,בעת יישום
המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי ודאות ,הינם עקביים
עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת .2018
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 - 4השקעה בחברות פורטפוליו
א .מבנה אחזקות -
שיעור החזקה
ליום  30ביוני

מדינת
התאגדות

2019
%

2018
%

יתרת השקעה בחברה
ליום 31
בדצמבר
2018
%

ליום 31
בדצמבר
2018

ליום  30ביוני
2018
2019

CD'X

ארה"ב

8.69

8.69

8.69

6,376

5,968

6,707

קרדיאקסנס בע"מ

ישראל

7.6

6.72

7.64

8,398

5,167

5,172

Juventas

ארה"ב

0.63

0.63

0.63

752

573

648

RDMY

ארה"ב

6.9

6.9

6.9

1,783

1,825

1,874

TrainPain

ישראל

5.93

-

5.93

400

E.F.A

ישראל

10.01

-

-

-

300
18,009

200
14,601

13,533

ב .פירוט על הרווח )הפסד( משינוי בשווי הוגן של ההשקעות –

לתקופה בת שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני 2019
סה"כ
עליית
הפרשי
בשווי
שער
הוגן

לתקופה בת שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני 2018
סה"כ
עליית
הפרשי
בשווי
שער
הוגן

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2018
סה"כ
עליית
הפרשי
בשווי
שער
הוגן

CD'X

)(298

-

)(298

299

-

299

459

-

459

קרדיאקסנס

)(260

2,764

2,504

-

1,771

1,771

270

1,507

1,777

Juventas

) (8

145

137

29

-

29

73

25

98

RDMY

)(91

-

)(91

62

-

62

121

)(10

111

TrainPain

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E.F.A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(657

2,909

2,252

390

1,771

2,161

923

1,522

2,445
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מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
ליום  30ביוני 2019
)בלתי מבוקר(
.5
א.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו –
בהמשך לאמור בסעיף .8א .2.לדוחות הכספיים השנתיים ליום  31בדצמבר  ,2018בחודש מרץ  2019הודיעה
חברת קארדיאקסנס על תוצאותיו החיוביות של ניסוי קליני ראשון )מתוך שניים( לבחינת זיהוי פרפור עליות
בתנאים אמבולטוריים ,אשר השיג רמת דיוק של כ 99%-מזיהוי דופק ברמת הפעימה הבודדת )שהינה הבסיס
לזיהוי פרפור עליות(.
מטרת הניסוי ,שכלל  24נסיינים והתקיים בבית החולים איכילוב ,הייתה השוואה בין מדדי קצב לב באמצעות
הולטר )שיטת מדידה קיימת לזיהוי מוגבל בזמן של הפרעות בקצב הלב( לשעון של קארדיאקסנס.
עם סיום ניסוי זה ,קארדיאקסנס המשיכה לניסוי השני שהחל במהלך חודש אוגוסט  2019וצפוי להמשך כ6 -
חודשים.
יצוין כי טרם הסתיים שלב הפיתוח של המוצר ואין ודאות כי ישיג את מטרות הניסוי כנדרש ו/או יגיע לשיווק
על בסיס מסחרי.

ב.

ביום  30בינואר  ,2019החליט דירקטוריון החברה ,לאחר אישור מוקדם של ועדת התגמול של החברה ובכפוף
לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה:
 .1לעדכן את תנאי העסקתו של מר אלי ארד מנכ"ל החברה בתמורה להעסקתו כמנכ"ל החברה ב75%-
משרה .עדכון תנאי העסקתו יהיה החל מיום  1בינואר .2019
 .2לעדכן את תנאי כהונתו של מר ליפשיץ יו"ר החברה .עדכון תנאי העסקתו יהיה החל מיום  1בינואר .2019
ראה ביאור .5ג .להלן.

ג.

בהמשך לאמור בסעיף .5ב .לעיל ,ביום  14במרץ  ,2019אישרה האסיפה הכללית של החברה את הנושאים
הבאים:
 .1לאשר עדכונים בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ,מר אלי ארד.
 .2לאשר עדכונים בתנאי הכהונה והענקת השירותים של יו"ר דירקטוריון החברה ,מר רני ליפשיץ.

ד.

בהמשך לאמור בביאור  1לעיל ,בדבר הסכם השקעה )להלן" -העסקה"( עם חברת ויאולי בע"מ )להלן  -ויאולי"(,
השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים שהעיקריים שביניהם הינם :חתימת הסכם רישיון המסדיר
את הענקת הרישיון לויאולי ,בנוסח שיהיה לשביעות רצונן של החברה וסנארה והסכמה של רשות החדשנות
לנוסח הרשיון .מועד ההשלמה של העסקה הינו בסמוך לאחר התקיימות התנאים המתלים כאשר אם לאחר
 180ימים לא יתקיימו התנאים המתלים ,לכל אחד מהצדדים זכות לבטל את העסקה בהתראה של  30ימים
אלא אם כן הצדדים יסכימו במשותף להאריך את תוקפו של הסכם ההשקעה.
בחודש יוני  2019חתמה ויאולי על הסכם הרישיון ,בנוסח שהינו לשביעות רצון הצדדים ולכן ,ולאחר תאריך
המאזן התקבל אישור הרשות והתקיימו המתנים המתלים .ביום  13באוגוסט  2019הושלמה העסקה.

ה.

ביום  5במאי  2019חברת ) RMDY Health Incלהלן –" ,("RDMYבה מחזיקה החברה בכ 6.45% -מהונה
המונפק והנפרע בדילול מלא ,התקשרה בהסכם למתן שירותי רפואה דיגיטלית באמצעות המערכת שפותחה
על ידה עם חברה מובילה בתחום הביטוח הרפואי בארה"ב )להלן – "הלקוח"( .הלקוח נמנה על אחת מהחברות
הביטוח הגדולות בארה"ב והיא מדורגת ב.Fortune 500 -
ההתקשרות מיועדת לניהול ,עקיבה ותקשורת עם חולים בסיכון גבוה באמצעות המערכת של ) RMDYלהלן
– "התכנית הדיגיטלית"( .התכנית הדיגיטלית תפעל באמצעות אפליקציה ייעודית ,אשר תוכנה יותאם
למשתמש )להלן –"המטופל"( מתוך מטרה לשפר את יעילות זרימת המידע הרפואי בקרת הצוות המטפל ,לצד
יצירת שיפור בחווית המשתמש של המטופל.
תוקפו של ההסכם הוא לשנה ובשלב הראשון הוא בהיקף של מאות אלפי דולרים .החברה מעריכה כי
להתקשרות פוטנציאל להתרחב לקהלי משתמשים נוספים וכך היקף ההתקשרות עשוי לגדול באופן מהותי,
להיקף ההכנסות שנתי של מיליוני דולרים ,וזאת כתלות בעמידה ביעדים שיוגדרו בין הצדדים.
ראה ביאור .5י .
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מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
ליום  30ביוני 2019
)בלתי מבוקר(
.5
ו.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו )המשך( –
ביום  27במאי  ,2019חברת קארדיאקסנס ,בה מחזיקה החברה בכ 6.32%-מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא,
הודיעה לחברה על התקשרות במזכר הבנות לא מחייב המסדיר שיתוף פעולה מסחרי עם מרכז רפואי אירופי
מוביל בקשר עם השקעה הונית של המרכז הרפואי בקארדיאקסנס שמיועדת לשמש לפיתוח הטכנולוגיה
והמוצרים של קארדיאקסנס וכן בקשר עם הקמת מיזם משותף למסחור המוצרים של קארדיאקסנס בעיקר
באחת ממדינות אירופה המערבית.
ככל שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים ,המרכז הרפואי צפוי להשקיע בקארדיאקסנס סך של  0.5מיליון דולר
כנגד קבלת מניות קארדיאקסנס לפי שווי חברה של  35מיליון דולר וכן תוענק לו זכות לרכוש מניות נוספות
של קארדיאקסנס עד להחזקה בשיעור של  7%מהון המניות המונפק והנפרע של קארדיאקנס לפי שווי חברה
אשר יעלה על פני תקופה מוסכמת.
בנוסף ,כולל מזכר ההבנות הסכמות בנושאי סודיות וקניין רוחני ,השכיחים בהסכמים מסוג זה.
הצדדים תכננו לחתום על הסכם מחייב בקשר להשקעה ההונית בקארדיאקסנס תוך  30ימים ממועד החתימה
על מזכר ההבנות וכן לחתום על הסכם מחייב בקשר להקמת המיזם המשותף תוך  60ימים מחתימה כאמור.
טרם התקבל מידע נוסף בנושא.

ז.

ביום  30ביוני  ,2019רשות ניירות ערך אישרה להאריך את התקופה להצעת ניירות ערך על-פי תשקיף המדף
של החברה עד ליום  28במאי .2020

ח.

בחודש יולי  2019הודיעה חברת ) Cleveland Diagnostics Incלהלן ("CD'X" -כי היא מקדמת ניסויים
ומחקרים נוספים המומלצים על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי )ה ,(FDA-לקראת הגשה של בקשה
לאישור מוצר בדיקת אבחון לסרטן ערמונית בארה"ב )להלן" -הבדיקה"( ,המתוכננת במהלך שנת  .2020במקביל
 CD'Xפועלת בשיתוף עם מעבדה מובילה בארה"ב במטרה להקדים את כניסת הבדיקה לשוק האמריקאי כ-
 . Developed Test Labלצד אלו ,פועלת  CD'Xלגבש תוכנית לשיפוי ביטוחי לבדיקה מטעם חברות ביטוח
באמצעות מחקרים עצמאיים תומכים לשיפוי משמעותי.

ט.

לחברה נודע מ) RMDY Health Inc -להלן –" ("RDMYעל התקשרותה במכתב כוונות לא מחייב עם חברה
המאוגדת ואשר מקום עסקיה העיקרי הינו בארה"ב ,שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בארה"ב ואשר
עוסקת בתחום הטכנולוגיה ושירותים נלווים לתעשיית שירותי הבריאות )להלן –"הרוכשת"( למכירת RMDY
)להלן –"מכתב הכוונות"(.
לרוכשת ניתנה תקופת בלעדיות ) (no shopשל עד  45ימים ,אשר הסתיימה ביום  ,15.8.2019ונכון למועד
הדוחהרוכשת אודנה מבצעת בדיקת נאותות ל RMDY-והצדדים מנהלים משא ומתן לחתימת הסכם מחייב
ביניהם.
ככל ומכתב הכוונות ישתכלל לכדי הסכם מחייב ,חלקה של החברה בתמורה הכוללת יהיה בסך של בין כ1.1-
לבין כ 3.7-מיליון דולר )מחצית מהתמורה תשולם במניות הרוכשת( ,כאשר סכום זה כולל תשלומים מותנים
עתידיים העשויים להיות משולמים על פני מספר שנים .סכום התמורה כאמור הינו בין כ 2-עד  7פעמים
הסכום הכולל אותו השקיעה החברה ב) RMDY -כ 0.5 -מיליון דולר(.
למועד זה אין ודאות כי ההסכם המחייב ייחתם ו/או יתקיימו אלו מאבני הדרך לקבלת התשלומים המותנים
ו/או מה יהיה תנאי ההסכם המחייב הסופי בין הצדדים .ההסכם הסופי תלוי בין היתר ,בתוצאות בדיקת
הנאותות של הרוכשת ו/או בתוצאות המשא ומתן בין הצדדים ולפיכך מידע זה עשוי שלא להתממש או
להתממש באופן שונה מהותית מהמפורט לעיל.
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מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים
ליום  30ביוני 2019
)בלתי מבוקר(
.5
י.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו )המשך( –
ביום  9באוגוסט  ,2019חברת ) Cleveland Diagnostics Incלהלן ("CD'X" -הודיעה לחברה על התקשרותה
במזכר הבנות לא מחייב )להלן – "מזכר ההבנות"( עם קבוצת משקיעים חיצוניים ב) CD'X -להלן –
"המשקיעים"( ,בקשר להקצאת מניות מסוג חדש )להלן – "מניות .("CD'X
ככל שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים ,המשקיעים ישקיעו ב CD'X-סך של  3מיליון דולר כנגד קבלת מניות
 CD'Xבסיבוב גיוס שנקבע לעד  6מיליון דולר ,השקעה המשקפת שווי חברה לפני הכסף של  65מיליון דולר
ל CD'X -על בסיס דילול מלא .כמו כן ,יוענקו למשקיעים הגנות וזכויות מקובלות נוספות בעסקאות מסוג
זה.
חתימה על הסכם מחייב כפופה לקבלת אישור האורגנים הרלוונטיים של  CD'Xולהשלמת בדיקת נאותות
לשביעות רצון המשקיעים.
יובהר כי אין וודאות כי ייחתם הסכם מחייב כלשהו עם המשקיעים ו/או כי מזכר ההבנות יבשיל לכדי עסקה
מחייבת בין הצדדים ומה יהיו תנאיה הסופיים.

יא.

חברה כלולה של החברה קיבלה דרישת תשלום בסך כ 5.38-מיליון ש"ח מרשות מקרקעי ישראל בגין דמי היתר
מהוונים ושימוש חורג בתוכנית.
השומה נשלחה במסגרת ההליכים להשלמת עסקת מכר הנכס .בשלב זה החברה הכלולה בודקת את עצם
חבותה ,את גובה הסכומים ואת האפשרות להגיש השגה על עצם החיוב ועל גובהו.

 .6מכשירים פיננסיים -
קבוצות של מכשירים פיננסיים
ליום  30ביוני
2018
2019
בלתי מבוקר

נכסים פיננסים בעלות מופחתת
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות
הלוואות וחייבים

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
אופציות למניות
השקעות בחברות פורטפוליו

התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
התחייבויות בגין אופציות למניות

3,259
9
4,655
7,923

976
17,464
18,440

3,415
28
4,127
7,570

495
13,533
14,028

ליום 31
בדצמבר
2018
מבוקר

4,773
14
5,071
9,858

249
13,989
14,238

)(576
)(188
)(764

)(555
)(147
)(702

)(524
)(163
)(687

)(195

)(99

)(50
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קארדיאקסנס בע"מ
דוחות כספיים תמציתיים
ליום  30ביוני 2019
)בלתי מבוקרים(

קרדיאקסנס בע"מ

דוחות כספיים תמציתיים
ליום  30ביוני 2019

)בלתי מבוקרים(
תוכן העניינים

עמוד
דוח סקירה של רואי החשבון

2

הדוחות כספיים תמציתיים )בלתי מבוקרים(:
דוחות תמציתיים על המצב הכספי

3

דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

4

דוחות תמציתיים על השינויים בגרעון בהון

5

דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

6

ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

7-10

דו"ח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

קארדיאקסנס בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של קארדיאקסנס בע"מ )להלן " -החברה"( הכולל את הדו"ח התמציתי על המצב הכספי ליום
 30ביוני  ,2019ואת הדוחות התמציתיים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ,הדוחות על השינויים בגרעון בהון והדוחות על תזרימי
המזומנים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי
לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" .אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע
כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בי שראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי
רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים
הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת
הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים
שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,פרטי לאמור לעיל ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל
הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
מבלי לסייג את מסקנתנו אנו מפנים את תשומת הלב לביאור  .1ג .לדוחות הכספיים של החברה בדבר מצבה העסקי של החברה,
כמפורט בביאור האמור ,לחברה הפסדים מצטברים בסך של כ 33 -מיליוני ש"ח .בתופה שהסתיימה ביום  30ביוני  2019נוצרו
לחברה הפסדים בסך של כ 5.7 -מיליוני ש"ח ותזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת בסך של כ 5 -מיליוני ש"ח .ליום  30ביוני
 2019לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ 4.7 -מיליוני ש"ח .להערכת הנהלת החברה ,לאור זאת שהמשך קיומה של
החברה מותנה בהשגת מקורות מימון חיצוניים נוספים ואי הוודאות הקיימת בדבר השגת מקורות מימון אלה ,קיימות ספקות
משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל
להמשיך ולפעול כ"עסק חי".

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
תל-אביב 26 ,באוגוסט 2019
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קארדיאקסנס בע"מ
דוחות תמציתיים על המצב הכספי

ליום  30ביוני
2018
2019
ש"ח
ש"ח
)בלתי מבוקר(
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות מוגבלים
חייבים ויתרות חובה

ליום
 31בדצמבר
2018
ש"ח
)מבוקר(

4,759,003
148,029
643,929
5,550,961

3,537,423
40,005
328,721
3,906,149

964,408
148,029
455,616
1,568,053

נכסים שאינם שוטפים
נכס זכות שימוש )*(
רכוש קבוע ,נטו

1,365,205
213,244

159,201

227,850

סה"כ נכסים

7,129,410

4,065,350

1,795,903

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה )*(
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

התחייבויות שאינן שוטפות
התחייבות בגין חכירה )*(
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד-מעביד

גרעון בהון
הון מניות
קרנות הון
פרמיה על מניות
יתרת הפסד

213,380
72,367
12,323,426
12,609,173

15,643
4,336,040
4,351,683

181,618
3,594,423
3,776,041

1,177,978
3,038,388
174,954
4,391,320

1,620,914
113,498
1,734,412

2,661,421
53,666
2,715,087

47,928
3,194,980
20,066,248
)(33,180,239
)(9,871,083
7,129,410

סה"כ התחייבויות והון

)*( ראה ביאור בדבר יישום תקן דיווח כספי בינלאומי " IFRS 16חכירות".
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תאריך אישור הדוחות הכספיים

מנהל

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
3

33,838
2,509,376
17,947,897
)(22,511,856
)(2,020,745
4,065,350

47,928
2,621,998
20,066,248
)(27,431,399
)(4,695,225
1,795,903

קארדיאקסנס בע"מ
דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני
2018
2019
ש"ח
ש"ח
)בלתי מבוקר(
-

הכנסות

לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2018
ש"ח
)מבוקר(
-

עלות ההכנסות

-

-

-

הפסד גולמי

-

-

-

הוצאות פיתוח

4,720,915

3,673,904

7,433,302

הפסד אחרי הוצאות פיתוח

)(4,720,915

)(3,673,904

)(7,433,302

הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות

925,942

545,910

הפסד תפעולי

)(5,646,857

)(4,219,814

)(8,960,084

הוצאות מימון ,נטו

101,983

48,290

227,563

הפסד לתקופה

)(5,748,840

)(4,268,104

)(9,187,647

רווח כולל אחר לתקופה

-

-

-

הפסד כולל לתקופה

)(5,748,840

)(4,268,104

)(9,187,647

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
4

1,526,782

קארדיאקסנס בע"מ
דוחות תמציתיים על השינויים בגרעון בהון

הון המניות
ש"ח

פרמיה על
מניות
ש"ח

קרנות הון
ש"ח
)בלתי מבוקר(

יתרת הפסד
ש"ח

סה"כ
ש"ח

לתקופה שהסתיימה ביום  30ביוני :2019
יתרה ליום  1בינואר 2019
קרנות הון
הפסד לתקופה

47,928
-

20,066,248
-

2,621,998
572,982
-

)(27,431,399
)(5,748,840

)(4,695,225
572,982
)(5,748,840

יתרה ליום  30ביוני 2019

47,928

20,066,248

3,194,980

)(33,180,239

)(9,871,083

הון המניות
ש"ח

פרמיה על
מניות
ש"ח

קרנות הון
ש"ח
)בלתי מבוקר(

יתרת הפסד
ש"ח

סה"כ
ש"ח

לתקופה שהסתיימה ביום  30ביוני :2018
יתרה ליום  1בינואר 2018
קרנות הון
הנפקת מניות
מימוש אופציות
הפסד לתקופה

26,122
7,684
32
-

15,370,337
2,548,091
29,469
-

2,119,752
419,093
)(29,469
-

)(18,243,752
)(4,268,104

)(727,541
419,093
2,555,775
32
)(4,268,104

יתרה ליום  30ביוני 2018

33,838

17,947,897

2,509,376

)(22,511,856

)(2,020,745

קרנות הון
ש"ח
)מבוקר(

יתרת הפסד
ש"ח

סה"כ
ש"ח

הון המניות
ש"ח

פרמיה על
מניות
ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2018
יתרה ליום  1בינואר 2018
קרנות הון
הנפקת מניות
מימוש אופציות
הפסד לשנה

26,122
21,774
32
-

15,370,337
4,666,442
29,469
-

2,119,752
531,715
)(29,469
-

)(18,243,752
)(9,187,647

)(727,541
531,715
4,688,216
32
)(9,187,647

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

47,928

20,066,248

2,621,998

)(27,431,399

)(4,695,225
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קארדיאקסנס בע"מ
דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

לתקופה של שישה חודשים
שהתסיימה ביום  30ביוני
2018
2019
ש"ח
ש"ח
)בלתי מבוקר(

לשנה
שנסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2018
ש"ח
)מבוקר(

תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
הפסד לתקופה
ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת  -נספח א'
מזומנים נטו ,ששימשו לפעילות שוטפת

)(5,748,840
810,246
)(4,938,594

)(4,268,104
1,885,177
)(2,382,927

)(9,187,647
2,118,490
)(7,069,157

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
השקעה בפיקדון
רכישת נכסים קבועים
מזומנים נטו ,ששימשו לפעילות השקעה

)(25,488
)(25,488

)(64,391
)(64,391

)(108,000
)(169,608
)(277,608

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הנפקת הון מניות
פרעון התחייבות בגין חכירות
השקעת בעלי מניות
קבלת מענקים לפיתוח
החזרת מענקים שהתקבלו מהמדען הראשי
מזומנים נטו  ,שנבעו מפעילות מימון

)(97,957
8,556,815
391,278
8,850,136

2,555,775
)(30,000
2,525,775

4,688,216
74,335
)(30,000
4,732,551

עליה במזומנים ושווי מזומנים

3,886,054

78,457

)(2,614,214

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

964,408

3,458,966

3,458,966

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות במטבע חוץ

)( 91,459

132,764

119,656

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

4,759,003

3,537,423

964,408

נספח א'
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
פחת והפחתות
הוצאות מימון ,נטו
גידול )קיטון( בעודף עתודה לפיצויי פרישה
מענק לפיתוח מהאיחוד האירופי שהתקבל במזומן
מימוש אופציות
אופציות לעובדים

164,202
8,375
121,288
)(391,278

35,422
178,263
25,308
32
419,093
658,118

531,715
714,172

)(188,312
)(109,251
632,241
334,678

)(162,769
)(92,443
1,482,271
1,227,059

)(289,664
73,532
1,620,450
1,404,318

810,246

1,885,177

2,118,490

572,981
475,568

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
גידול בחייבים ויתרות חובה
גידול )קיטון( בספקים
גידול בזכאים אחרים ויתרות זכות

סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת
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71,990
219,326
)(34,524
)(74,335

קארדיאקסנס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 1

-

ביאור 2

-

כללי
א.

החברה עוסקת במחקר ופיתוח חומרה ותוכנה.

ב.

החברה החלה את פעילותה במהלך שנת .2010

ג.

ליום  30ביוני  ,2019לחברה הפסדים מצטברים בסך של כ 33 -מיליוני ש"ח .בשנה שהסתיימה ביום  30ביוני 2019
נוצרו לחברה הפסדים בסך של כ 5.7 -מיליוני ש"ח ותזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת בסך של כ 5 -מיליוני
ש"ח.
ליום  30ביוני  2019לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ 4.7 -מיליוני ש" ח.
להערכת הנהלת החברה ,לאור זאת שהמשך קיומה של החברה מותנה בהשגת מקורות מימון חיצונים נוספים ואי
הוודאות הקיימת בדבר השגת מקורות מימון אלה ,קיימות ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה
כ"עסק חי.
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי נכסים והתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה
לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס עריכת הדוחות הכספיים:
הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי
שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי " - 34דיווח כספי לתקופות ביניים".
המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה ,הנה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים
של החברה לשנת  ,2018פרט לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקן דיווח כספי בינלאומי 16
" IFRSחכירות" ,אשר נכנס לתוקף בתקופת הדיווח והשפעתו מפורטת בביאור  3להלן.

ב.

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא פועלת )להלן – "מטבע
הפעילות" ( .התוצאות והמצב הכספי של החברה ,מוצגים בש"ח שהוא מטבע הפעילות של החברה.
בהכנת הדוחות הכספיים של החברה ,עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות של החברה )להלן –
"מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות .בתום כל תקופת דיווח ,פריטים כספיים
הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו מועד .פריטים לא-כספיים הנמדדים בשווי הוגן
הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו נקבע השווי ההוגן ;פריטים לא-כספיים הנמדדים במונחי
עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא-כספי.
הפרשי שער מוכרים ברווח והפסד בתקופה בה הם נבעו.

.
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קארדיאקסנס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 3

-

תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו


תקן דיווח כספי בינלאומי " IFRS 16חכירות" :

התקן החדש ביטל את " IAS 17חכירות" והפרשנויות הנלוות לו ,וקבע את הכללים להכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי של
חכירות ביחס לשני הצדדים לעסקה ,דהיינו הלקוח )'חוכר'( והספק )'מחכיר'( .התקן אינו שינה את הטיפול החשבונאי
הקיים כיום בספרי המחכיר.
התקן החדש ביטל את ההבחנה הקיימת כיום לגבי חוכר ,בין חכירות מימוניות לחכירות תפעוליות וקובע מודל
חשבונאי אחיד ביחס לכל סוגי החכירות .בהתאם למודל החדש ,בגין כל נכס חכור ,החוכר נדרש מחד להכיר בנכס
בגין זכות השימוש ומאידך בהתחייבות פיננסית בגין דמי החכירה.
הוראות ההכרה בנכס והתחייבות כאמור לא יחולו לגבי נכסים החכורים לתקופה של עד  12חודשים בלבד וכן ביחס
לחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך )דוגמת ,מחשבים אישיים(.
לאור זאת ,חכירות של שכר דירה בחברה שטופלו בעבר כחכירות תפעוליות ,הוכרו בעת יישום התקן כנכסים
וכהתחייבויות בדוח על המצב הכספי של החברה.
התקן נכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2019או לאחריו.

התקן החדש אפשר לחוכרים לבחור באחת מגישות היישום הבאות:
.1

יישום למפרע מלא  -לפי גישה זו ,נכס זכות-השימוש וההתחייבות יוצגו בדוח על המצב הכספי כאילו מאז
ומעולם נמדדו בהתאם להוראות התקן החדש .במקרה זה ,השפעת יישום התקן החדש לתחילת התקופה
המוקדמת ביותר המוצגת תיזקף להון .כמו כן ,החברה תציג מחדש את דוחותיה הכספיים המוצגים כמספרי
השוואה .יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה תחת גישה זו ,תחושב תוך שימוש בשיעור
הריבית הגלום בחכירה אלא אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל שאז יש להשתמש בשיעור הריבית
התוספתי של החוכר במועד ההתקשרות בחכירה.

.2

גישת יישום למפרע חלקי  -לפי גישה זו ,לא נדרשה הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.
יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש לראשונה ,תחושב תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי של
החוכר הקיימת במועד יישום התקן החדש לראשונה .לגבי יתרת נכס זכות השימוש ,החברה יכולה להחליט,
לגבי כל חכירה בנפרד ,ליישם את אחת משתי החלופות הבאות:
-

הכרה בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה ,עם התאמות מסוימות.

-

הכרה בנכס כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש.

הפרש כלשהו הנוצר במועד יישום התקן החדש לראשונה בעקבות יישום למפרע חלקי ,אם נוצר ,ייזקף להון.
החברה בחרה בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש ,כאשר לגבי החכירה
מדידת נכס זכות השימוש הייתה שווה לסכום ההתחייבות בגין חכירה כפי שהוצגו במועד המעבר.
לאור האמור לעיל ,להלן ההשפעות העיקריות שהיו במועד היישום לראשונה של התקן:

o

ההשפעה על הדוח על המצב הכספי של החברה ליום  1בינואר :2019
הנכס החכור

משרדי החברה

נכס בגין זכות דמי שימוש
)בש"ח(

התחייבות בגין
חכירה)בש"ח(

1,489,315

1,489,315
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קארדיאקסנס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 3

-

תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(


תקן דיווח כספי בינלאומי " IFRS 16חכירות" )המשך(:

שיעורי ההיוון ששימש לצורך התחשיבים לעיל מבוסס על מחיר החוב התוספתי של החוכר בכל חכירה,
כתלות בסכום החכירה ,משך החיים הממוצע שלה וטיב הנכס החכור .שיעורי ההיוון הינו בין .12%

o

ההשפעה על הרווח הכולל לשנת :2019
קיטון
בהוצאות
חכירה
IAS17

הנכס
החכור

משרדי
החברה

o

366,744

משרדי החברה

248,219

118,525

165,118

)(42,347

גידול תזרים מזומנים
מפעילות שוטפת

קיטון תזרים מזומנים
מפעילות מימון

97,957

97,957

ההשפעה על הדוח על המצב הכספי התמציתי של החברה ליום  30ביוני :2019
הנכס החכור

נכס בגין זכות דמי שימוש
)בש"ח(

התחייבות בגין
חכירה)בש"ח(

1,365,206

1,392,717

משרדי החברה

o

גידול )קיטון(
רווח לפני מס

ההשפעה על הדוח על תזרימי המזומנים לשנת :2019

הנכס החכור

o

גידול
בהוצאות
פחת
IAS16

סה"כ
גידול
ברווח
מפעולות
רגילות

גידול
בהוצאות
מימון לפי
IFRS16

ההשפעה על הרווח הכולל לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני :2019

הנכס
החכור

משרדי
החברה

קיטון
בהוצאות
חכירה
IAS17

183,372

גידול
בהוצאות
פחת
IAS16

סה"כ
גידול
ברווח
מפעולות
רגילות

גידול
בהוצאות
מימון לפי
IFRS16

גידול )קיטון(
רווח לפני מס

124,110

59,262

85,508

)(26,153
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קארדיאקסנס בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 3

-

תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו )המשך(


תקן דיווח כספי בינלאומי " IFRS 16חכירות" )המשך(:

o

ההשפעה על דוח תזרים מזומנים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני :2019

הנכס החכור

משרדי החברה

גידול תזרים מזומנים
מפעילות שוטפת

קיטון תזרים מזומנים
מפעילות מימון

97,957

97,957
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הצהרות מהלים לפי תקה 38ג)ד( לתקות יירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-

הצהרת מהל כללי לפי תקה 38ג)ד():(1

הצהרת מהלים
הצהרת מהל כללי

אי ,אלי ארד ,מצהיר כי:
.1
.2

.3

.4

בחתי את הדוח החצי שתי של מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ )להלן – "התאגיד"( לתקופה של שישה
חודשים שהסתיימה ביום  30ביוי) 2019 ,להלן – "הדוחות"(;
לפי ידיעתי ,הדוחות אים כוללים כל מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית
החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם ,לאור הסיבות שבהן כללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת
הדוחות;
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן אות ,מכל הבחיות המהותיות,
את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים
הדוחות;
גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,כל תרמית,
בין מהותית ובין שאיה מהותית ,שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים
אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם;

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 28באוגוסט2019 ,

_______________________
אלי ארד ,מכ"ל

הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקה 38ג)ד():(2

הצהרת מהלים
הצהרת ושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

אי ,אפרים גרליץ ,מצהיר כי:
.1

.2

.3

.4

בחתי את הדוחות הכספיים בייים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים של מרחביה
אחזקות והשקעות בע"מ )להלן – "התאגיד"( ליום ה 30-ביוי) 2019 ,להלן – "הדוחות" או "הדוחות לתקופת
הבייים"(;
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים בייים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים אים כוללים כל
מצג לא כון של עובדה מהותית ,ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שכללו בהם ,לאור
הסיבות שבהן כללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת דוחות;
לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים בייים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הבייים משקפים באופן
אות ,מכל הבחיות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומים של התאגיד לתאריכים
ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,כל תרמית,
בין מהותית ובין שאיה מהותית ,שבה מעורב המהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים
אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 28באוגוסט2019 ,

____________________
אפרים גרליץ ,דירקטור

הערכת שווי חלק מהחזקות
מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
בחברות הפרוטפוליו
ליום 30.6.2019

אוגוסט2019 ,
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אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) (2009בע"מ
ת.ד  7134כפר סבא44641 ,
טלפון 073-2903330
www.ifs-consulting.co.il

 28באוגוסט2019 ,
לכבוד:
מר אלי ארד ,מכ"ל
מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
הדון :הערכת שווי החזקות מרחביה בחברות הפרוטפוליו ליום 30.6.2019
לבקשת מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ )להלן" :מרחביה" ו/או "החברה"( ביצעו ,חברת אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות )להלן ,("IFS" :הערכת שווי הוגן של החזקות
החברה בחלק מחברות הכלולות בפרוטפוליו שלה ,ליום ) 30.6.2019להלן" :מועד ההערכה"( .העבודה ערכה על סמך תקי חשבואות בילאומיים ) (IFRSלרבות תקן
.IFRS13
הערכת השווי הה לצרכי רישום חשבואי בלבד ומתבססת על עקרוות התקיה החשבואית בלבד .אין לעשות שימוש בהערכת שווי זו מלבד לצרוך רישום חשבואי.
הערכת שווי זאת מיועדת לשימושה הבלעדי של מרחביה .כמו כן ,או מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל ו/או תאוזכר בדוחות הכספיים שלה ובדיווחיה השוטפים של
מרחביה לבורסה ,לרבות במסגרת של צרוף לתשקיף.
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הגבלת אחריות
מטרת עבודה זו היה להעריך את השווי ההוגן של חלק מחברות מרחביה ,על בסיס החות המפורטות בגוף העבודה ולמטרה זו בלבד .לצורך גיבוש חוות דעתו,
התבססו על תוים אשר סופקו לו על ידי ההלות חברות הפרוטפוליו וההלת מרחביה ,אשר יתו לו על בסיס מיטב ידיעתם ויסיום .הסתמכו על מקורות מידע
הראים לו כאמיים ,שלמים ועדכיים אולם לא ביצעו כל פעולת ביקורת ולא ערכו בדיקה או בחיה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלו ולפיכך איו מחווים
כל דעה אודות אותות התוים ששימשו בעבודתו .כל שיוי במידע או בתוים עשוי לשות את חוות דעת זו .לפיכך ,אין לראות בעבודתו משום אימות כלשהוא
לכוותם ,לשלמותם או לדיוקם של התוים.
ככלל ,תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על החות סבירות ליום התחזית .החות אלו עשויות להשתות על פי תקופת התחזית ,ועל כן תחזיות אשר
ערכו לימי ההערכה עשויות להיבדל מהתוצאות הפיסיות בפועל ו/או מהערכות שתעשה במועד מאוחר יותר .על כן ,לא יתן להתייחס לתחזיות שערכו ברמת
הביטחון המיוחסת לתוי דוחות כספיים מבוקרים.
הערכות כלכליות אין מתיימרות להיות מדע מדויק ומסקותיהן תלויות במקרים רבים בשיקול הדעת הסובייקטיבי של מעריך השווי .או סבורים שחוות דעת זו
היה סבירה בהתבסס על המידע שסופק לו ,וכי מעריך שווי אחר עשוי היה להגיע לתוצאה שוה.
עבודתו מתייחסת למכלול ההיבטים הכלכליים הקשורים בקביעת השווי בלבד ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא ,לרבות המלצת השקעה ו/או מכירה של יירות
ערך כלשהם .אין בחוות דעתו משום ייעוץ או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שוים ,שבהם עייו ,עשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו .המידע המופיע בעבודתו
איו מתיימר לכלול את כל האיפורמציה שעשוי לדרוש משקיע פוטציאלי ואיו מיועד להעריך את שווי החברה או כס כלשהוא למשקיע כלשהוא .המושג "שווי הוגן"
מוגדר כמחיר שבו יחליף כס ידיים ,בין קוה מרצון למוכר מרצון ,כאשר לשי הצדדים מידה סבירה של ידע אודות העובדות הרלבטיות לעסקה.
לצורך הערכת השווי ,קטו בשיטות ההערכה המתאימות לדעתו ובכפוף למידת ישימות השיטה .חוות דעתו כוללת את תיאור המתודולוגיה וההחות אשר שימשו
להערכת השווי .התיאור הכולל בה איו אמור להיות תיאור מלא ומפורט של כלל ההלים אשר יישמו ,אלא מתייחס לעיקריים שבהם.
הו בלתי תלויים בחברה בהתאם לכל דין ,ובכלל זה ,בהתאם לעמדה מספר  105-30של רשות יירות ערך בעיין גילוי קיומה של תלות בין מעריך השווי לבין התאגיד,
לרבות לעיין הערכות שווי מהותיות מאוד לתאגיד ,מיום  22ביולי .2015
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החברה מתחייבת לשפות אותו בקשר עם כל פיצוי אשר עולה על פי  3מגובה שכר הטרחה שישולם על ידי החברה לו בגין חוות דעת זו .במקרה בו חויב בהליך
משפטי ,מזמיי העבודה ישפו אותו על כך בהתאם ,והכל למעט במקרה של זדון מצדו.
פרטי השכלתו ויסיוי של האחראי מטעם החברה מעריכת השווי:
שגיא בן שלוש ,בעלים ומהל של חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ .בעל תואר ראשון בחשבואות וכלכלה ,תואר שי במהל עסקים )התמחות במימון,
בקאות ומערכות מידע( ותואר שי בלימודי משפט .בעל רישיון לראיית חשבון וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.1
בכל שאלה ועיין ,יתן לפות שגיא בן שלוש ,רו"ח ,בטל'  052-4760011או 073-2903330

 1לפרטים וספים ,ראו ספח א' לעבודתו.

4

| הערכת שווי החזקות מרחביה בחברות הפרוטפוליו

IFS Consulting & Investments

תוכן עייים
עמוד

פרק
1

כללי

6

2

תמצית הערכת השווי

8

3

מתודולוגיה

10

4

הערכת שווי החזקות CDx

15

5

הערכת שווי החזקות קרדיאקסס

21

ספחים
פרטים אודות מעריך השווי

א'

5

| הערכת שווי החזקות מרחביה בחברות הפרוטפוליו

24

IFS Consulting & Investments

פרק 1
כללי

6

| הערכת שווי החזקות מרחביה בחברות הפרוטפוליו

IFS Consulting & Investments



מטרת העבודה הה הערכת שווי של החזקות מרחביה בחלק מחברות
הפרוטפוליו כון ליום  30.6.2019על בסיס עקרוות התקיה החשבואית
הבילאומית.



כל התוים בעבודה זו הים בדולר ארה"ב או בש"ח ומוצגים בערכים
שוטפים ,אלא אם כן צוין אחרת.



להלן מוצגת רשימת מוחים אשר עשה בהם שימוש במסגרת חוות דעת
זו:

ללא כל אימות או בדיקה עובדתית שלו או של תוכו ,ולפיכך או לא היה
אחראים לתוצאות הסתמכותו עליו ו/או להשפעת הסתמכותו כאמור על
עבודתו ו/או על תוצאותיה .יחד עם זאת ,לאור שיחותיו עם הההלה יכר כי
אין לו כל סיבה להאמין כי המידע והתוים שהתקבלו אים סבירים.
להלן מקורות המידע העיקריים בהם עשה שימוש בעבודתו:


דוחות כספיים מבוקרים וסקורים של חלק מהחברות ושל מרחביה.



מסמכי התאגדות של החברות המוחזקות.



הסכמי הלוואות ,הסכמי השקעה והסכמים אחרים בחברות
המוחזקות.



תוים אודות מבה ההון של החברות.
הסכמי אופציות לעובדים ויועצים.

מרחביה ו/או החברה –

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

– IFS

אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) (2009בע"מ

מועד ההערכה –

30.6.2019



-CDx

Cleveland Diagnostics, Inc



דיווחי מרחביה לבורסה.

קרדיאקסס -


Cardiacsense ltd

תכיות עסקיות והערכות שווי אשר בוצעו לחברות על ידי צד ג' ,ככל
שקיימות.

אש"ח-

אלפי ש"ח



תוים פיסים ,תחזיות וביאורים שוים.

דולר-$/

דולר ארה"ב



מאגרי מידע של  ; IFSוכן



מידע ציבורי.

מקורות מידע
במסגרת עבודתו ,התבססו ,בין היתר ,על תוים ומידע פיסי של מרחביה
והחברות המוחזקות ,אשר התקבלו מההלת מרחביה והחברות המוערכות.
ידוע לכם והכם מסכימים ,כי או מסתמכים על המידע שהומצא לו כאמור
7

| הערכת שווי החזקות מרחביה בחברות הפרוטפוליו

IFS Consulting & Investments

פרק 2
תמצית הערכת השווי
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2.1

כללי

כון לתקופת הדוח ,פועלת החברה ,בתחום השקעות בחברות העוסקות בתחום
הביומד ומדעי החיים.
מיות החברה סחרות בבורסה ליירות ערך בתל אביב.

ממצאים
2.2
הדו"ח המצורף כולל את פירוט ההחות וההסברים לממצאיו והיו חלק בלתי
פרד מהממצאים המוצגים להלן.
בהתבסס על היתוח שערכו ,להלן המלצתו לגבי שווי החזקת מרחביה בחלק
מחברות הפרוטפוליו ליום  30.6.2019ולתאריכי החתך השוים )מוצג באלפי
דולר(:
31.12.17 30.06.18 31.12.18 30.6.2019
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CDx

1,635

1,635

1,635

1,635

קרדיאקסס

2,355

1,380

1,380

908

סה"כ

3,990

3,015

3,015

2,543
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פרק 3
מתודולוגיה
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 3.1מדרג שווי

במידה שבה תוים רלווטיים שיתים לצפייה אים יתים להשגה,
ובכך יתאפשרו מצבים שבהם קיימת פעילות שוק מועטה ,אם בכלל ,עבור
הכס או עבור ההתחייבות במועד המדידה .אולם ,מטרת המדידה של
השווי ההוגן ותרת ללא שיוי ,כלומר מחיר יציאה במועד המדידה
מקודת המבט של משתתף בשוק שמחזיק בכס או שחב את
ההתחייבות .לפיכך ,תוים שאים יתים לצפייה ישקפו את ההחות
שמשתתפים בשוק ישתמשו בהן בעת תמחור הכס או ההתחייבות ,כולל
החות לגבי סיכון.

הוגן2

שווי הוגן הוא מחיר שהיה מתקבל ממכירת כס או משולם להעברת התחייבות
בעסקה רגילה בשוק העיקרי )או הכדאי ביותר( במועד המדידה בתאי שוק
וכחיים )כלומר מחיר יציאה( מבלי להתחשב אם מחיר זה יתן לצפייה
במישרין או אם מחיר זה אמד תוך שימוש בטכיקת הערכה אחרת.
מדידת שווי הוגן לכס לא פיסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק
להפיק הטבות כלכליות באמצעות הכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי
מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בכס בשימוש המיטבי שלו.
תקן חשבואות בילאומי  IFRS 13קובע מידרג שווי הוגן המסווג לשלוש רמות
את התוים לטכיקות הערכה שמשמשות למדידת שווי הוגן:
 תוי רמה  1הם מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור
כסים זהים או עבור התחייבויות זהות שלישות יכולה להיות גישה
אליהם במועד המדידה .מחיר מצוטט בשוק פעיל מספק את הראייה
המהימה ביותר לשווי הוגן ויש להשתמש בו כדי למדוד שווי הוגן בכל
עת שהוא יתן להשגה.
 תוי רמה  2מוגדרים כתוים אשר אים מחירים מצוטטים הכלולים
ברמה  ,1אך יתים לצפייה עבור כס או התחייבות ,במישרין או
בעקיפין.
 תוי רמה  3הם תוים שאים יתים לצפייה עבור הכס או עבור
ההתחייבות .תוים שאים יתים לצפייה ישמשו כדי למדוד שווי הוגן

 3.2גישות להערכת שווי חברות
בבואו לאמוד את שווי מיות רגילות או מיות בכורה ,בהתאם לאחזקתה של
מרחביה בחברות המוחזקות ,בחו את המתודולוגיות המקובלות לביצוע
הערכות שווי ואת התאמתן לעבודתו.
להלן הגישות המקובלות לביצוע הערכת שווי החברות:
3.2.1

גישת ההשוואה )(Market Approach

גישה זו מתבססת על ההחה ששווי החברה בר השוואה לשווי השוק של חברות
סחרות דומות ,או לחליפין ,בר השוואה לשווי החברה הגזר מעסקאות שעשו
בעבר הלא רחוק ,בין מוכר מרצון לבין קוה מרצון .העיקרון המחה גישה זו
היו שהכפלת תון כלכלי חזוי הקשור במישרין או בעקיפין לרווחיותה העתידית
של החברה ביחס ,שהיו המכפיל שלפיו חברות ציבוריות דומות סחרות או
שלפיו חברות פרטיות דומות גייסו הון ,מעיק סדר גודל לגבי שוויה של החברה
המוערכת.

IFRS13 2
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קיימות שתי שיטות פוצות להערכת שווי תחת גישה זו:

בהערכות שווי של חברות ציבוריות שיעור ההיוון מבוסס על התודתיות של

 – Guideline Public Company Method השוואה בין החברה

מחיר המיה בהשוואה למדד המיות )הביטא ממודל ה .(CAPM4-אולם,

הציבורית לפרטית ,בהתאם למדדים כגון מכפיל רווח ,לצורך הערכת
שווי החברה ,תוך ביצוע התאמות וספות הובעות מאי סחירות,
והבדלים אחרים בין החברות.

במקרה של חברות פרטיות מדידת שיעור זה איה אפשרית .לפיכך ,הוג
להשתמש בשיעור היוון של חברות ציבוריות דומות.

 – Guideline Transaction Method לפי שיטה זו מעריך השווי
משתמש בשווי החברה המוערכת ,כפי שקבע בעסקאות הויות שעשו
בעבר ,בין החברה לבין משקיעים או בין המשקיעים עצמם ,ובתאי
שהמשקיעים אים צדדים קשורים לחברה או האחד לשי ,בהתאמה.
המגבלה העיקרית של גישת ההשוואה היה שבמקרים מעטים יתן למצוא שתי
חברות שהן זהות ,דהייו ,ברות השוואה מכל בחיה ,וכן היעדרותן של עסקאות
במיות החברה המוערכת במועדים הסמוכים למועד בערכת השווי.
3.2.2

גישת ההכסה )(Income Approach

גישה זו מתבססת על ההחה ששווי החברה הוא תזרים המזומים החזוי של
החברה ,כשהוא מהוון בשיעור המשקף את הסיכון הגלום בתזרימי החברה.
אחת השיטות הפוצות ביותר תחת גישה זו היה שיטת ה ,DCF3-לפיה שווי
החברה קבע כערך וכחי של תזרימי המזומים שלה בתוספת כסים לא
תפעוליים שלה )לרוב ,כסים פיסיים( ,טו.
הערכת השווי תלויה ,במידה רבה ,בשיעור ההיוון הבחר אשר אמור לשקף את
ערך הזמן ,האיפלציה ואת הסיכון הגלום בפעילות חברה.

Discounted Cash Flow
Capital Asset Pricing Model
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3.2.3

גישת השווי הכסי )(Asset Approach

גישה זו מתבססת על ההחה כי שווי החברה היו ערך כסי החברה ביכוי ערך
התחייבויות החברה .ההחה עליה מושתתת גישה זו היה ששווי החברה שקול
לשווי ההוגן של כסי החברה ביכוי השווי ההוגן של התחייבויות החברה .אחת
השיטות ליישום גישה זו היה הערכת השווי ההוגן של כל כס וכל התחייבות
בפרד ולאחר מכן סך ערך ההתחייבויות מוכה מסך ערך הכסים ) Asset
.(accumulation method
מתודולוגיה פוצה להערכת שווי הכסים היה הערכת גובה העלויות
שתיווצרה במידה שהכס יוחלף בכס אחר המפיק את אותה התועלת )"עלות
ההחלפה"(.
בהעדר מויטין או כסים בלתי מוחשיים מהותיים ,שווי החברה היו שווי
הכסים המוחשיים ביכוי שווי ההתחייבויות .לפיכך ,גישת השווי הכסי יעילה
ביותר כאשר היא מיושמת על חברות אשר מרבית כסיהן מוחשיים .על פי רוב,
יישום גישת השווי הכסי איו אות במקרים בהם לחברה כסים לא מוחשיים
ומויטין פימי מהותיים.

3
4
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על מעריך השווי לשקול אפוא את השימוש בכל אחת מהגישות ולבחור בגישה
או גישות המתאימה/ות ביותר בהתאם לשלב ההתפתחותי שבו מצויה החברה.

 שלב  .2גם בשלב זה לחברה עדיין אין מכירות ,אך קיימים תוים רבים
יותר באשר להוצאות החברה ,בשל תוים מהעבר ומכיוון שהמוצר
מצא בתהליך פיתוח והאתגרים העסקיים ברורים .לרוב ,בשלב זה
מבוצע סיבוב שי או שלישי של הזרמת הון לחברה על-ידי הפקת מיות
בכורה לקרות הון סיכון ,המספקות גם שירותי יהול לחברה;

"הפרסום"( 5מצוין כי בכדי לבצע הערכת שווי לחברה יש לקבוע תחילה באיזה
שלב התפתחותי מצאת החברה ואלה אבי דרך הושגו על-ידה.

 שלב  .3החברה ביצעה התקדמות משמעותית בפיתוח המוצר ,עמדה
באבי דרך מהותיים )לדוגמא :גיבוש צוות יהולי( והפיתוח קרוב

הרציול ששימש אותו בביצוע עבודה זו הוא כי לרוב הגעה של חברה לאבן
הדרך אמורה להפחית אי-הוודאות לגבי התממשות התוכית העסקית שלה.
כתוצאה מכך ,המשקיעים רואים את ההשקעה כמסוכת פחות ושיעור התשואה
אותו הם ידרשו על השקעתם בחברה יורד בהתאם .יחד עם זאת ,השלב
ההתפתחותי חשוב לא רק להבת רמת הסיכון הגלומה בהשקעה בחברה אלא
גם לצורך בחירת השיטה המתאימה לביצוע הערכת השווי.

לסיומו )לדוגמא :המוצר מצא בשלב ה Alpha-או ה .(Beta-בשלב זה,

 3.3בחירת הגישה המתאימה לביצוע הערכת שווי
בספר עזר ) (Practice Aidשפרסמה לשכת רואי חשבון האמריקאית )להלן:

הפרסום מציין שישה שלבים בהתפתחות החברה ,כדלקמן:
 שלב  .1לחברה אין מכירות ,קיימים מעט תוי עבר לגבי הוצאות
החברה ולא יתן להעריך את מרכיבי ההוצאות העתידיות .הצוות
היהולי קיים רק בחלקו .לצוות יש רעיון ,תוכית וייתכן אף שקיים
פיתוח התחלתי של המוצר .לרוב ,הון ראשוי מוזרם לחברה על-ידי
הפקת מיות רגילות או מיות בכורה לחברים ומשפחה ,ל"מלאכים"
או לקרות הון-סיכון המתמקדות במיזמים בשלב ההתחלתי;

בדרך כלל ,עדיין אין מכירות .קרות הון סיכון ושותפים אסטרטגיים
מזרימים הון לחברה בתמורה למיות בכורה;
 שלב  .4החברה עומדת באבי דרך מהותיים וספים )לדוגמא :הזמות
ראשוות מלקוחות ,משלוח סחורה ללקוחות וכו'( .ישן מכירות אך
קיים הפסד תפעולי .בשלב זה מוזרמות הלוואות "שכבת-בייים"
) (Mezzanineלחברה;
 שלב  .5החברה מוכרת והושגו יעדים כגון רווחיות תפעולית או תזרים
מזומים מאוזן או חיובי .בשלב זה ייתכן שהחברה תופק בבורסה,
תימכר או תמוזג )אירועים אלה יביאו לרוב להמרת מיות הבכורה
למיות רגילות( .בשלב זה סוג ההון המופק על-ידי החברה היו מיות
רגילות;

 5מקורAICPA Practice Aid – “Valuation of Privately-Held-Company Equity :
Securities Issued as Compensation”.
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 שלב  .6בשלב זה לחברה עבר של רווחיות תפעולית או תזרים מזומים
חיובי .הפקה לראשוה לציבור עשויה להתרחש בשלב זה.
השלב ההתפתחותי בו מצאת החברה משפיע על החלטת מעריך השווי לגבי
הגישה בה יש להשתמש בכדי להעריך את שווי החברה.

הפירוק .מודל זה מאפשר ביצוע אלוקציה של שווי החברה בין מיות רגילות
לבין מיות בכורה תוך שימוש במודל מקובל לתמחור אופציות.
בהערכת שווי זו ,במקרים הרלווטיים ,בחרו להשתמש בOption Pricing -
.Method

 3.4שיטות לייחוס שווי בין המיות הרגילות למיות הבכורה
3.4.1

Current-value method
 3.5החות יסוד כלליות

לפי שיטה זו ,יש לקבוע תחילה את שווי החברה לפי אחת מ 3-הגישות להערכת
שווי שפורטו לעיל )השוואה ,הכסה ושווי כסי( .לאחר מכן ,יש לייחס את שווי
החברה לסוגים השוים של המיות לפי הגבוה מבין סכומן בפירוק או ערכן
בהחה המרה.
3.4.2

Probability-weighted expected return method

 שווי למועדי עסקאות  -בעבודה זו בחו את העסקאות שבוצעו במיות
החברות המוחזקות בשים הרלווטיות .הערכת השווי של החברות
בוצעה ,כאמור ,בשיטת  ,Option Pricing Methodבהתבסס על שווי
מיות הבכורה/רגילות למועד העסקה ,תוך התחשבות באופציות
והלוואות המירות במידה וקיימות.

לפי שיטה זו ,שווי המיה הרגילה קבע על פי יתוח השווי העתידי של החברה
בקרות תרחישים עתידיים שוים )לדוגמא ,IPO :מכירה ,מיזוג ,פירוק וכד'(.
מחיר המיה מחושב כערך הוכחי של ההשקעה בכל תרחיש ,משוקלל
בהסתברות התממשותו של התרחיש ובהתחשב בזכויות של המיות השוות.

3.4.3

Option pricing method

שיטה זו רואה במיית הבכורה והמיה הרגילה מרחביה אופציית  Callעל שווי
החברה ,כאשר "מחיר המימוש" היו גובה הסכום ב"אירוע הזלה"
 ,Liquidation Preference,אותו בעלי מיות הבכורה אמורים לקבל במועד
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פרק 4
הערכת שווי החזקות בCDx-
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4.1

תיאור

6CDx

על פי ההלת מרחביה) CDx ,בפרק זה גם "החברה"( היה חברה הפועלת

)אלצהיימר( .מוצרים אלה מצאים כון למועד דו"ח זה בתהליך פיתוח
התחלתי )יסויים להוכחת יכולת .(proof of concept -

מקליבלד שבמדית אוהיו בארה"ב והיא הוקמה בשת  CDx .2013היה בעלת

במהלך הרבעון הרביעי לשת  2017התקשרה  CDxבהסכם עם Genomic

רישיון בלעדי למסחור טכולוגיה ייחודית לבדיקות דיאגוסטיות לסרטן.

") Health, Incג'ומיק-הלת'"( להעקת רישיון בילאומי בלעדי וגלובלי

טכולוגיה זאת פותחה בחברת  ,Analiza, Incהמחזיקה ברישיון בלעדי ביחס

)בכפוף למספר חריגים( לפיתוח ולמסחור בדיקות לאבחון מוקדם של סרטן
הערמוית )"הסכם המסחור"(.

להשתמש בטכולוגיה לצורך דיאגוסטיקה לסרטן על פי הסכם מיום
) 18.10.2013כפי שתוקן לאחר מכן( )"הסכם הרישיון"(.

במהלך חודש יולי  2018ודע למרחביה כי ג'ומיק-הלת' החליטה ,מסיבות

לטכולוגיה זו ,העיקה רשיון בלעדי ) (exclusive sublicenceלCDx-

על בסיס הסכם הרישיון הוקמה חברת  CDxאשר מפתחת וממסחרת קו
מוצרים לבדיקות דיאגוסטיות ,מיון ואבחון של סוגי סרטן שוים ,המבוססות
על יתוח מבי של חלבון המשמש כסמן ביולוגי לזיהוי תאי סרטן .הטכולוגיה
מוגת במספר פטטים.
הפיתוח המוביל והמתקדם ביותר של  CDxהוא בתחום בדיקת סריקה ,מיון
ואבחון של סרטן הערמוית ,שאמורה להוות אמצעי בדיקה מהימן יותר
מבדיקת ה.PSA-

שאין וגעות להתקשרותה עם  ,CDxשלא לשכלל להסכם מחייב את הסכם
המסחור ,זאת למרות תוצאותיו החיוביות של יסוי רב משתתפים מקיף
בארה"ב.
בוסף ,היות ו CDx -עמדה בהתחייבויותיה בהתאם להסכם המסחור ,הלוואה
בסך של  2מיליון דולר ארה"ב אשר השקיעה בה ג'ומיק -הלת' כהלוואה
המירה למיות מחלה ,וכן קיבלה לידיה חזרה את כל זכויות השימוש
בטכולוגיה בגיה יתן רישיון.
בהמשך לאמור לעיל ,תוצאות היסוי הרב מוקדי שעשה במספר מרכזים
בארה"ב לבדיקת  ,IsoPSAהראו כי ביסוי המקדים לעומת הבדיקות

בוסף CDx ,מפתחת מוצרים וספים המשפרים את ביצועיהם של סמים
ביולוגיים אחרים המשמשים לזיהוי סוגי סרטן אחרים ,ובכלל זה סרטן השד,
סרטן הריאות וסרטן השחלות ,ובדיקות דיאגוסטיות וירולוגיות

הקיימות כיום – שהין בדיקות  PSAיתן היה להימע מכ 45%-מהביופסיות
המיותרות ,כך שלמעשה באמצעות בדיקת הדם  IsoPSAיתן להפחית באופן
משמעותי את השימוש בביופסיות מיותרות ואת האפשרות לזיהוי יתר
וטיפולים מיותרים בסרטן ערמוית שאיו דורש התערבות טיפולית .היסוי,

 6מקור :ההלת מרחביה.
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בדיקה פרוספקטיבית של  IsoPSAלאיתור סרטן הערמוית בדרגה גבוהה,

בחודש מרץ  2015בוצעה השקעה בחברה כגד הפקה של מיות בכורה מסוג A

ערך בהמשך למחקרים מוקדמים ,אשר הוכיחו כי  ,IsoPSAביו-מרקר

) PPSשל .($ 0.83

ממוקד-מבה ,עשוי להיות אמצעי יעיל להבדיל בין דרגה גבוהה של סרטן
הערמוית ) (Gleason≥7ודרגה מוכה /שפירה של המחלה ).(Gleason≤6
תוצאות היסוי מאשררות את התוצאות שהושגו ביסויים קודמים.
על פי ההלת מרחביה ,בימים אלו  CDxמהלת משאים ומתים עם מספר
גופים מובילים ברמה הגלובאלית לשם קידום הסכם מסחור בתחום אבחון
סרטן הערמוית.
במקביל במהלך ששת החודשים האחרוים  CDXמקדמת יסויים ומחקרים

במהלך הרבעון הרביעי של שת  2018השקיעה מרחביה ב CDx -סך של  150אלף
דולר וספים ,במסגרת סבב גיוס פימי של כ 2-מיליון דולר .ההשקעה בוצעה
כהלוואה המירה למיות לפי המוך מבין שווי מיימאלי של  48מיליון דולר או
בדיסקאוט של  20%על סבב הגיוס הבא ב.CDx-
4.3

הערכת שווי החזקות מרחביה בחברה ליום 31.12.2017

לצורך גזירת השווי ההוגן של החזקת מרחביה התבססו על סבב ההשקעה
מחודש ובמבר .2017

וספים המומלצים על-ידי מהל המזון והתרופות האמריקאי )ה ,(FDA-לקראת
הגשה של בקשה לאישור מוצר בדיקת אבחון לסרטן ערמוית בארה"ב

4.3.1

הון המיות

)"הבדיקה"( ,המתוכת במהלך שת  .2020במקביל CD’X ,פועלת בשיתוף עם

להלן הון המיות של החברה למועד הסבב וליום :31.12.2017

מעבדה מובילה בארה"ב במטרה להקדים את כיסת הבדיקה לשוק האמריקאי

31.12.2017
סוג הייר
10,012,326
מיות רגילות
1,459,271
בכורה B
2,385,244
בכורה A
 ESOPשהועקו ) 1,013,000 (0.23ex
14,869,841
סה"כ

כ .Lab Developed Test-לצד אלו ,פועלת  CD’Xלגבש תוכית לשיפוי ביטוחי
לבדיקה מטעם חברות ביטוח באמצעות מחקרים עצמאיים תומכים לשיפוי
משמעותי.
בוסף  CDXפועלת בימים אלו להשלמת גיוס הון פימי ו/או חיצוי.
 4.2סבבי השקעה אחרוים בחברה
בחודש ובמבר  2017בוצעה השקעה בחברה של  2מיליון דולר כגד הפקת
מיות בכורה מסוג  PPS) Bשל .(1.57$
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4.3.2

זכויות בפירוק

תקון החברה קובע כי במקרה של הזלה 7כל כסי החברה העומדים בין בעלי
המיות של החברה יחולקו לפי סדר העדיפות שלהלן:


ראשית ,כל בעל מיות בכורה מסוג  Bו A8-יהא זכאי לקבל ,לפי בעלי
המיות האחרים ,את הסכום שהושקע על ידו בתוספת ריבית שתית
בשיעור של  .8%במידה וסך הסכום לחלוקה יהיה מוך מהסכום הדרש,
כל בעל מיות בכורה מסוג  Bו A-יהא זכאי לקבל את חלקו היחסי

מספר מיות
10,012,326
מיות רגילות
1,459,271
בכורה B
2,385,244
בכורה A
 ESOPשהועקו ) 1,013,000 (0.23ex
14,869,841
סה"כ





במקרה של ) QIPOהמוגדר בתאיו בתקון( ,הזכויות בהזלה יהיו שוות

לזכויות המיות הרגילות ויחולקו בין כל בעלי המיות פרו-רטה.
להלן טבלה המציגה את סך ההשקעה של כל שכבת מיות בכורה למועד
ההזלה) 9מוצג באלפי:($ -

1.57 1/11/17
0.83 1/3/15

3,115
825
3,309 1,329
6,424

להלן טבלה המרכזת את סכומי הזכויות העדיפות באירוע הזלה והחלוקה בין
הסגמטים השוים למועד הסבב )מוצג באלפי:($-

מהסכום הזמין לחלוקה.
במקרה שכסי החברה הזמיים לחלוקה יעלו על הסכום החוץ על מת
לשלם לבעלי מיות הבכורה ,יחולק הסכום שיוותר לבעלי המיות
הרגילות בלבד.

תאריך

סה"כ למועד
מחיר
מיה ב  $-ריבית הזלה

אופציה
מיות רגילות
בכורה B
בכורה A
 ESOPשהועקו ) (0.23ex
סה"כ

 31,739 21,720 8,944 6,424איסוף
ה'
ד'
ג'
ב'
א'
67%
75% 91% 100% 0%
10%
0%
0%
0%
48%
16%
18%
0%
0%
52%
7%
8%
9%
0%
0%
100% 100% 100% 100% 100%

אופציה ג' -בעלי ה ESOP10-ימירו במקרה בו הסך לחלוקה יעמוד על 8,944
אלפי דולר.
אופציה ד' -כאשר הסך לחלוקה הו  21.7מיליון דולר ,בעלי בכורה  Aיעדיפו
להמיר את מיותיהם למיות רגילות.
אופציה ה' -כאשר הסך לחלוקה הו  31.7מיליון דולר ,בעלי בכורה  Bיעדיפו
להמיר את מיותיהם למיות רגילות.

7ראה פירוט בתקון החברה .כולל פירוק M&A ,וכד' )למעט  IPOבמקרים מסויימים(.
 8אין העדפה בחלוקה בין  AלB-
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4.3.3

פרמטרים וספים

 חישוב שווי המיה הרגילה ובכורה בוצע על-ידי יישום מודל הOPM -
בהתאם לזכויות המוקות לכל מכשיר ומודל .PWER
 תוספת המימוש של שכבת מיות הבכורה היה זכויות ההזלה העדיפות.
 אורך חיים – היו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע הזלה.
אומדן מועד ההזלה מתבסס על הערכות ההלת החברה והו כ 4-5-שים
ממועד הסבב.
 ריבית חסרת סיכון -ריבית חסרת סיכון על אג"ח של ממשלת ארה"ב
בעלת מח"מ שתואם לתקופה עד למועד ההזלה האמדת ליום
 30.11.2017בכ.11 2%-
 תודתיות – קיים ,אפוא ,קושי בהצבת התון על סטית התקן במקרה
וצפוי שעד למועד אירוע הזילות החברה צפויה לעבור שלב התפתחות,
ולכן גם סטיית התקן צריכה להשתות תוך כדי המודל .או מקטיים את
ההשפעה של החיסרון ה"ל באמצעות הצבת תוי סטיית תקן הלקחים
ממדגם של חברות המצאות בשלבי התפתחות שוים אך פועלות בתחום
בו פועלת החברה .שיעור סטיית התקן הו כ.95%12-
 על פי ההלת החברה הסבירות ל QIPO-הה בשיעור ) 20-30%למודל
לקח  .(25%שיעור זה הו מקובל בפרקטיקה לחברות דומות.
4.3.4

במיות בכורה מסוג  Bבהתאם לזכויות המוקות למיות אלו .לאחר גזירת שווי
החברה 13אמדו את שווי מיית בכורה .A
4.3.5

שווי החזקות מרחביה בחברה ליום 31.12.2017

על בסיס ההחות המפורטות לעיל ולאחר גזירת שווי החברה ,אמדו את השווי
ההוגן של מיית בכורה מסוג  Aבהתאם לזכויות המוקות לכל בעל מיה.
להלן טבלה מרכזת את שווי החזקת מרחביה בחברה )באלפי:($-
PPS
סוג הייר כמות
בכורה 1.36 1,204,672 A
סה"כ

1,204,672

סה"כ
1,635
1,635

להלן יתוח רגישות בדבר שווי החזקות מרחביה ביחס לשיוי בשיעור סטיית
תקן )מוצג באלפי דולר(:
85%
90%
95%
100%
105%

1,603
1,621
1,635
1,649
1,668

גזירת שווי החברה

תחילה חישבו ,בעזרת חתירה למטרה ,את שווי החברה על בסיס השקעה
11מקורhttp://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest- :
rate/yield.shtml
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4.4

הערכת שווי החזקות מרחביה בחברה ליום 30.6.2019

על פי ההלת מרחביה ,בוסף למתואר בסעיף  4.1לעיל CDx ,המשיכה

חתימה על הסכם מחייב כפופה לקבלת אישור האורגים הרלווטיים של
 CD’Xולהשלמת בדיקת אותות לשביעות רצון המשקיעים .לפרטים וספים
ראו דיווח מיידי מיום ) 12.8.2019מס' אסמכתא.(2019-01-068883 :

)וממשיכה( את היסויים הקלייים ב ISoPSA -ומציגה תוצאות מעולות ,בין
היתר התוצאות מראות שכאשר הביופסיה עשית בצורה מדוייקת יותר

לכן ,על בסיס המידע אותו קיבלו ממרחביה ומההלת  ,CDxאו סבורים

)ביופסיה בעזרת  (MRIכך גם התוצאות של בדיקת  ISoPSAהמתקבלות הין

ששווי החזקות מרחביה ב CDx-איו מוך מ 1,635-אלפי דולר ,14שווי החזקות

מדוייקות יותר.

אשר אמד על ידיו ליום  31.12.2017כמפורט לעיל.

במקביל החברה ערכה וממשיכה להיערך להגשת הבקשה לאישור אל מול ה-
) FDAערכה פגישה ראשוית בחודש פברואר  2019עם ה FDA -לצורך דיון
במתווה הרגולטורי( .בוסף CDx ,מהלת מו"מ עם כמה גופים גדולים בקשר
לעסקת מסחור של ה .ISoPSA
כמצויין לעיל ,במהלך הרבעון הרביעי של שת  2018השקיעה מרחביה בCDx -
סך של  150אלף דולר וספים ,במסגרת סבב גיוס פימי של כ 2-מיליון דולר .על

פי ההלת מרחביה ,ביום  9באוגוסט CD’X ,2019 ,הודיעה לחברה על
התקשרותה במזכר הבות לא מחייב )בסעיף זה" -מזכר ההבות"( עם קבוצת
משקיעים חיצויים ב") CD’X-המשקיעים"( ,בקשר להקצאת מיות בכורה
מסוג חדש .על פי ההלת מרחביה שווי החברה הגזר מסבב זה הו כ 65-מיליון
דולר ,גבוה משווי החברה על בסיסו אמד שווי החזקות מרחביה בחברה למועד
זה.

 14איו כולל הלוואה המירה בסך  150אלפי דולר שיתה לחברה בחציון השי של .2018
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פרק 5
הערכת שווי החזקות בקרדיאקסס
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5.1

תיאור קרדיאקסס

על בסיס מידע שמסר לו מההלת מרחביה ,קרדיאקסס היה חברה פרטית
המאוגדת בישראל ,אשר מצאת בשלבי פיתוח של מכשיר לביש דמוי שעון בעל
טכולוגיה חדשית לסריקה מתמשכת של הפרעות בקצב הלב בטכולוגיה
חדשית לזיהוי מוקדם של דום לב ולמדידה של לחץ דם ללא צורך בשרוול
מתפח .למיטב ידיעת החברה ,הוגשו מספר בקשות לאישור פטטים
לטכולוגיה של קארדיאקסס .במהלך פברואר  ,2019החלה קארדיאקסס
בביצוע יסוי קליי פרילימארי בבית החולים איכילוב ,אשר הושלם במהלך
חודש מרץ  2019והציג תוצאות חיוביות .זהו יסוי קליי ראשון )מתוך שיים(
לבחית זיהוי פרפור עליות בתאים אמבולטוריים .תוצאות היסוי הראו רמת
דיוק של כ 99%-בזיהוי דופק ברמת הפעימה הבודדת )שהיה הבסיס לזיהוי
פרפור עליות( כאשר יעד היסוי היה להגיע לרמת דיוק של .96%
בכוות קארדיאקסס לחתום על הסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים
שבמסגרתם תשווק את הטכולוגיה החדשית של קארדיאקסס באמצעות
גופים בעלי תשתית שיווק ומכירות גלובאלית .להערכת החברה ,הסכמים אלו
יבשילו עם התקדמות היסויים הקלייים וההליכים הרגולטוריים שמקדמת
קארדיאקסס
בשלב הראשון בכוות קארדיאקסס לשווק בארה"ב ובאירופה ובהמשך
להתרחב לאזורים אחרים בעולם בשיתוף עם גופי שיווק רלווטיים ,מפיצים
וחברות אסטרטגיות מהתחום .כון למועד דוח זה ,הפעילות עשית מול ה-
 FDAלאישור בארה"ב ו Notified Body-באירופה לאישור  .CEבהקשר ל-
 ,FDAקארדיאקסס בשלבי סיום סיכום הפרוטוקול של היסוי הרב מרכזי עם

קארדיאקסס עברה בהצלחה את השלב ראשון ותעמוד למבחן של שלב שי
ואחרון במהלך חודש אפריל הקרוב .יעדים ואסטרטגיה של קארדיאקסס וצפי
לשה הקרובה:
2020

המוצר הרפואי

סטאטוס
למועד הדוח

2019

CardiacSense1

יסויים
קלייים

השלמת
קלייים.
פיתוח
השלמת
מוצר מסחרי –
עדיין ללא ייצור.

יסויים

קבלת CE
הגשה
.FDA

לאישור

קבלת

אישור

.FDA
חבירה לשותף
שיווקי
אסטרטגי
והתחלת ייצור
של
ומכירה
מוצר מסחרי.
התחלת
יסויים רחבים
בארה"ב.

במהלך חודש מאי  2019הודיעה קרדיאקסס לחברה כי התקשרות במזכר
הבות לא מחייב המסדיר שיתוף פעולה מסחרי עם מרכז רפואי אירופי מוביל
בקשר עם השקעה הוית של המרכז הרפואי בקארדיאקסס שמיועדת לשמש
לפיתוח הטכולוגיה והמוצרים של קארדיאקסס וכן בקשר עם הקמת מיזם
משותף ) (joint ventureלמסחור המוצרים של קארדיאקסס באיטליה.

ה FDA-לאחר סיום מוצלח של היסוי הקליי החד מרכזי .בהקשר של ,CE
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5.2

תיאור סבבי השקעה אחרוים בחברה

על פי מידע שקיבלו מההלת מרחביה ,עד סוף  2017גייסה קארדיאקסס
ממשקיעים פרטיים  1מיליון דולר לפי שווי של  12מיליון דולר לפי הכסף.
בסוף חודש מאי  2018פתח סבב גיוס חדש בקרדיאקסס .הסבב קבע לפי שווי
חברה לפי הכסף של  20מליון דולר )לפי  6.139דולר למיה(.
במסגרת סבב הגיוס ,אשר החל כאמור במאי  ,2018השלימה קארדיאקסס עד
תום הרבעון הראשון של שת  2019גיוס בסך כולל של כ 2.5 -מיליון דולר,
כאמור לפי שווי של  20מיליון דולר לפי הכסף.
על בסיס סבב השקעה זה השווי ההוגן של כל מיה רגילה הו  6.139דולר.

במהלך חודש יוי  2019השקיעה החברה סך של כ  200אלפי דולר
בקרדיאקסס) ,מימוש אופציה בסך  105אלפי דולר ועוד פרו ראטה על סך 95
אלפי דולר( לפי שווי  20מליון דולר לפי הכסף.
במקביל קרדיאקסס החלה בחודש יוי בגיוס הון בין היתר באמצעות קמפיין
מימון המוים ) ,(TOGETHERבמסגרת גיוס ההון גייסה החברה ,למועד
מסמך זה ,גייסה קרדיאקסס סך של כ 1.8 -מיליון ש"ח .על בסיס גיוס זה
השווי ההוגן של המיה הרגילה הו כ 32-ש"ח למיה )כ.(159$-
5.3

הערכת שווי החזקות מרחביה בחברה

כון למועד הערכת השווי למרחביה  261,945מיות רגילות של החברה .בהתאם
לכך השווי ההוגן של מיות מרחביה בחברה אמד בכ 2,355-אלפי דולר
).(9*261,945

 15מתורגם לפי שע"ח ליום 30.6.2019
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ספח א'  -פרטים וספים אודות מעריכי השווי
פרטי החברה המעריכה

פרטי עורך חוות הדעת ,שגיא בן שלוש ,רו"ח


מכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ".



בעל תואר ראשון  BAבחשבואות וכלכלה ,תואר שי  M.B.Aבמהל

חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ ,מתמחה במתן ייעוץ כלכלי
ומימוי והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות ,על פי כללי חשבואות בין

עסקים עם התמחות במימון ,בקאות ומערכות מידע ותואר שי M.A

לאומית  IFRSותקיה ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי

בלימודי משפט.

משפט .בין לקוחות החברה מות עשרות חברות ציבוריות הסחרות בארץ
ובחו"ל וחברות פרטיות.



בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.



בעל יסיון של מעל ל 15-שים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי
והמימוי ,הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי )של אופציות וגזרים
אחרים ,חברות ועסקים וכיו"ב( ועבודות כלכליות במגוון תחומים
לחברות פרטיות ,ציבוריות ומשרדי ממשלה.



לשעבר מהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסוים פיסים ,מהל
כספים של מספר חברות ורו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת

תחומי ידע ופעילות
 ליווי חברות בתהליכי הפקה ראשוה לציבור.
 חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים.
 דיו-דיליג'ס כלכלי וחשבואי.

 BDOזיו האפט.

 הערכת שווי חברות ועסקים.
 בדיקת כדאיות כלכלית.



מרצה במוסדות אקדמאיים בושא הערכות שווי ויתוח דוחות
כספיים.



חבר ) (Memberבארגוים/גופים בילאומיים למעריכי שווי:

 הכת תוכיות עסקיות.
 ליווי חברות מול המערכת הבקאית.
 ליווי חברות בתהליכי מיזוג ורכישה.
 הערכת שווי של כסים בלתי מוחשיים.

of

Association

International

the

in

Member

Consultants, Valuators and Analysts – IACVA

 הערכת שווי התחייבויות תלויות ,ערבויות והלוואות.
 הערכת שווי של מכשירים פיסים וגזרים.
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o

הערכת שווי חלק מהחזקות
מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
בחברות הפרוטפוליו
ליום 30.6.2019

אוגוסט2019 ,
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אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) (2009בע"מ
ת.ד  7134כפר סבא44641 ,
טלפון 073-2903330
www.ifs-consulting.co.il

 28באוגוסט2019 ,
לכבוד:
מר אלי ארד ,מכ"ל
מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
הדון :הערכת שווי החזקות מרחביה בחברות הפרוטפוליו ליום 30.6.2019
לבקשת מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ )להלן" :מרחביה" ו/או "החברה"( ביצעו ,חברת אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות )להלן ,("IFS" :הערכת שווי הוגן של החזקות
החברה בחלק מחברות הכלולות בפרוטפוליו שלה ,ליום ) 30.6.2019להלן" :מועד ההערכה"( .העבודה ערכה על סמך תקי חשבואות בילאומיים ) (IFRSלרבות תקן
.IFRS13
הערכת השווי הה לצרכי רישום חשבואי בלבד ומתבססת על עקרוות התקיה החשבואית בלבד .אין לעשות שימוש בהערכת שווי זו מלבד לצרוך רישום חשבואי.
הערכת שווי זאת מיועדת לשימושה הבלעדי של מרחביה .כמו כן ,או מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל ו/או תאוזכר בדוחות הכספיים שלה ובדיווחיה השוטפים של
מרחביה לבורסה ,לרבות במסגרת של צרוף לתשקיף.
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הגבלת אחריות
מטרת עבודה זו היה להעריך את השווי ההוגן של חלק מחברות מרחביה ,על בסיס החות המפורטות בגוף העבודה ולמטרה זו בלבד .לצורך גיבוש חוות דעתו,
התבססו על תוים אשר סופקו לו על ידי ההלות חברות הפרוטפוליו וההלת מרחביה ,אשר יתו לו על בסיס מיטב ידיעתם ויסיום .הסתמכו על מקורות מידע
הראים לו כאמיים ,שלמים ועדכיים אולם לא ביצעו כל פעולת ביקורת ולא ערכו בדיקה או בחיה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלו ולפיכך איו מחווים
כל דעה אודות אותות התוים ששימשו בעבודתו .כל שיוי במידע או בתוים עשוי לשות את חוות דעת זו .לפיכך ,אין לראות בעבודתו משום אימות כלשהוא
לכוותם ,לשלמותם או לדיוקם של התוים.
ככלל ,תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על החות סבירות ליום התחזית .החות אלו עשויות להשתות על פי תקופת התחזית ,ועל כן תחזיות אשר
ערכו לימי ההערכה עשויות להיבדל מהתוצאות הפיסיות בפועל ו/או מהערכות שתעשה במועד מאוחר יותר .על כן ,לא יתן להתייחס לתחזיות שערכו ברמת
הביטחון המיוחסת לתוי דוחות כספיים מבוקרים.
הערכות כלכליות אין מתיימרות להיות מדע מדויק ומסקותיהן תלויות במקרים רבים בשיקול הדעת הסובייקטיבי של מעריך השווי .או סבורים שחוות דעת זו
היה סבירה בהתבסס על המידע שסופק לו ,וכי מעריך שווי אחר עשוי היה להגיע לתוצאה שוה.
עבודתו מתייחסת למכלול ההיבטים הכלכליים הקשורים בקביעת השווי בלבד ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא ,לרבות המלצת השקעה ו/או מכירה של יירות
ערך כלשהם .אין בחוות דעתו משום ייעוץ או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שוים ,שבהם עייו ,עשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו .המידע המופיע בעבודתו
איו מתיימר לכלול את כל האיפורמציה שעשוי לדרוש משקיע פוטציאלי ואיו מיועד להעריך את שווי החברה או כס כלשהוא למשקיע כלשהוא .המושג "שווי הוגן"
מוגדר כמחיר שבו יחליף כס ידיים ,בין קוה מרצון למוכר מרצון ,כאשר לשי הצדדים מידה סבירה של ידע אודות העובדות הרלבטיות לעסקה.
לצורך הערכת השווי ,קטו בשיטות ההערכה המתאימות לדעתו ובכפוף למידת ישימות השיטה .חוות דעתו כוללת את תיאור המתודולוגיה וההחות אשר שימשו
להערכת השווי .התיאור הכולל בה איו אמור להיות תיאור מלא ומפורט של כלל ההלים אשר יישמו ,אלא מתייחס לעיקריים שבהם.
הו בלתי תלויים בחברה בהתאם לכל דין ,ובכלל זה ,בהתאם לעמדה מספר  105-30של רשות יירות ערך בעיין גילוי קיומה של תלות בין מעריך השווי לבין התאגיד,
לרבות לעיין הערכות שווי מהותיות מאוד לתאגיד ,מיום  22ביולי .2015
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החברה מתחייבת לשפות אותו בקשר עם כל פיצוי אשר עולה על פי  3מגובה שכר הטרחה שישולם על ידי החברה לו בגין חוות דעת זו .במקרה בו חויב בהליך
משפטי ,מזמיי העבודה ישפו אותו על כך בהתאם ,והכל למעט במקרה של זדון מצדו.
פרטי השכלתו ויסיוי של האחראי מטעם החברה מעריכת השווי:
שגיא בן שלוש ,בעלים ומהל של חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ .בעל תואר ראשון בחשבואות וכלכלה ,תואר שי במהל עסקים )התמחות במימון,
בקאות ומערכות מידע( ותואר שי בלימודי משפט .בעל רישיון לראיית חשבון וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.1
בכל שאלה ועיין ,יתן לפות שגיא בן שלוש ,רו"ח ,בטל'  052-4760011או 073-2903330

 1לפרטים וספים ,ראו ספח א' לעבודתו.
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תוכן עייים
עמוד

פרק
1

כללי

6

2

תמצית הערכת השווי

8

3

מתודולוגיה

10

4

הערכת שווי החזקות CDx

15

5

הערכת שווי החזקות קרדיאקסס

21

ספחים
פרטים אודות מעריך השווי
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מטרת העבודה הה הערכת שווי של החזקות מרחביה בחלק מחברות
הפרוטפוליו כון ליום  30.6.2019על בסיס עקרוות התקיה החשבואית
הבילאומית.



כל התוים בעבודה זו הים בדולר ארה"ב או בש"ח ומוצגים בערכים
שוטפים ,אלא אם כן צוין אחרת.



להלן מוצגת רשימת מוחים אשר עשה בהם שימוש במסגרת חוות דעת
זו:

ללא כל אימות או בדיקה עובדתית שלו או של תוכו ,ולפיכך או לא היה
אחראים לתוצאות הסתמכותו עליו ו/או להשפעת הסתמכותו כאמור על
עבודתו ו/או על תוצאותיה .יחד עם זאת ,לאור שיחותיו עם הההלה יכר כי
אין לו כל סיבה להאמין כי המידע והתוים שהתקבלו אים סבירים.
להלן מקורות המידע העיקריים בהם עשה שימוש בעבודתו:


דוחות כספיים מבוקרים וסקורים של חלק מהחברות ושל מרחביה.



מסמכי התאגדות של החברות המוחזקות.



הסכמי הלוואות ,הסכמי השקעה והסכמים אחרים בחברות
המוחזקות.



תוים אודות מבה ההון של החברות.
הסכמי אופציות לעובדים ויועצים.

מרחביה ו/או החברה –

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

– IFS

אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) (2009בע"מ

מועד ההערכה –

30.6.2019



-CDx

Cleveland Diagnostics, Inc



דיווחי מרחביה לבורסה.

קרדיאקסס -


Cardiacsense ltd

תכיות עסקיות והערכות שווי אשר בוצעו לחברות על ידי צד ג' ,ככל
שקיימות.

אש"ח-

אלפי ש"ח



תוים פיסים ,תחזיות וביאורים שוים.

דולר-$/

דולר ארה"ב



מאגרי מידע של  ; IFSוכן



מידע ציבורי.

מקורות מידע
במסגרת עבודתו ,התבססו ,בין היתר ,על תוים ומידע פיסי של מרחביה
והחברות המוחזקות ,אשר התקבלו מההלת מרחביה והחברות המוערכות.
ידוע לכם והכם מסכימים ,כי או מסתמכים על המידע שהומצא לו כאמור
7
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תמצית הערכת השווי
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2.1

כללי

כון לתקופת הדוח ,פועלת החברה ,בתחום השקעות בחברות העוסקות בתחום
הביומד ומדעי החיים.
מיות החברה סחרות בבורסה ליירות ערך בתל אביב.

ממצאים
2.2
הדו"ח המצורף כולל את פירוט ההחות וההסברים לממצאיו והיו חלק בלתי
פרד מהממצאים המוצגים להלן.
בהתבסס על היתוח שערכו ,להלן המלצתו לגבי שווי החזקת מרחביה בחלק
מחברות הפרוטפוליו ליום  30.6.2019ולתאריכי החתך השוים )מוצג באלפי
דולר(:
31.12.17 30.06.18 31.12.18 30.6.2019

9

CDx

1,635

1,635

1,635

1,635

קרדיאקסס

2,355

1,380

1,380

908

סה"כ

3,990

3,015

3,015

2,543
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מתודולוגיה
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 3.1מדרג שווי

במידה שבה תוים רלווטיים שיתים לצפייה אים יתים להשגה,
ובכך יתאפשרו מצבים שבהם קיימת פעילות שוק מועטה ,אם בכלל ,עבור
הכס או עבור ההתחייבות במועד המדידה .אולם ,מטרת המדידה של
השווי ההוגן ותרת ללא שיוי ,כלומר מחיר יציאה במועד המדידה
מקודת המבט של משתתף בשוק שמחזיק בכס או שחב את
ההתחייבות .לפיכך ,תוים שאים יתים לצפייה ישקפו את ההחות
שמשתתפים בשוק ישתמשו בהן בעת תמחור הכס או ההתחייבות ,כולל
החות לגבי סיכון.

הוגן2

שווי הוגן הוא מחיר שהיה מתקבל ממכירת כס או משולם להעברת התחייבות
בעסקה רגילה בשוק העיקרי )או הכדאי ביותר( במועד המדידה בתאי שוק
וכחיים )כלומר מחיר יציאה( מבלי להתחשב אם מחיר זה יתן לצפייה
במישרין או אם מחיר זה אמד תוך שימוש בטכיקת הערכה אחרת.
מדידת שווי הוגן לכס לא פיסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק
להפיק הטבות כלכליות באמצעות הכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי
מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בכס בשימוש המיטבי שלו.
תקן חשבואות בילאומי  IFRS 13קובע מידרג שווי הוגן המסווג לשלוש רמות
את התוים לטכיקות הערכה שמשמשות למדידת שווי הוגן:
 תוי רמה  1הם מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור
כסים זהים או עבור התחייבויות זהות שלישות יכולה להיות גישה
אליהם במועד המדידה .מחיר מצוטט בשוק פעיל מספק את הראייה
המהימה ביותר לשווי הוגן ויש להשתמש בו כדי למדוד שווי הוגן בכל
עת שהוא יתן להשגה.
 תוי רמה  2מוגדרים כתוים אשר אים מחירים מצוטטים הכלולים
ברמה  ,1אך יתים לצפייה עבור כס או התחייבות ,במישרין או
בעקיפין.
 תוי רמה  3הם תוים שאים יתים לצפייה עבור הכס או עבור
ההתחייבות .תוים שאים יתים לצפייה ישמשו כדי למדוד שווי הוגן

 3.2גישות להערכת שווי חברות
בבואו לאמוד את שווי מיות רגילות או מיות בכורה ,בהתאם לאחזקתה של
מרחביה בחברות המוחזקות ,בחו את המתודולוגיות המקובלות לביצוע
הערכות שווי ואת התאמתן לעבודתו.
להלן הגישות המקובלות לביצוע הערכת שווי החברות:
3.2.1

גישת ההשוואה )(Market Approach

גישה זו מתבססת על ההחה ששווי החברה בר השוואה לשווי השוק של חברות
סחרות דומות ,או לחליפין ,בר השוואה לשווי החברה הגזר מעסקאות שעשו
בעבר הלא רחוק ,בין מוכר מרצון לבין קוה מרצון .העיקרון המחה גישה זו
היו שהכפלת תון כלכלי חזוי הקשור במישרין או בעקיפין לרווחיותה העתידית
של החברה ביחס ,שהיו המכפיל שלפיו חברות ציבוריות דומות סחרות או
שלפיו חברות פרטיות דומות גייסו הון ,מעיק סדר גודל לגבי שוויה של החברה
המוערכת.

IFRS13 2
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קיימות שתי שיטות פוצות להערכת שווי תחת גישה זו:

בהערכות שווי של חברות ציבוריות שיעור ההיוון מבוסס על התודתיות של

 – Guideline Public Company Method השוואה בין החברה

מחיר המיה בהשוואה למדד המיות )הביטא ממודל ה .(CAPM4-אולם,

הציבורית לפרטית ,בהתאם למדדים כגון מכפיל רווח ,לצורך הערכת
שווי החברה ,תוך ביצוע התאמות וספות הובעות מאי סחירות,
והבדלים אחרים בין החברות.

במקרה של חברות פרטיות מדידת שיעור זה איה אפשרית .לפיכך ,הוג
להשתמש בשיעור היוון של חברות ציבוריות דומות.

 – Guideline Transaction Method לפי שיטה זו מעריך השווי
משתמש בשווי החברה המוערכת ,כפי שקבע בעסקאות הויות שעשו
בעבר ,בין החברה לבין משקיעים או בין המשקיעים עצמם ,ובתאי
שהמשקיעים אים צדדים קשורים לחברה או האחד לשי ,בהתאמה.
המגבלה העיקרית של גישת ההשוואה היה שבמקרים מעטים יתן למצוא שתי
חברות שהן זהות ,דהייו ,ברות השוואה מכל בחיה ,וכן היעדרותן של עסקאות
במיות החברה המוערכת במועדים הסמוכים למועד בערכת השווי.
3.2.2

גישת ההכסה )(Income Approach

גישה זו מתבססת על ההחה ששווי החברה הוא תזרים המזומים החזוי של
החברה ,כשהוא מהוון בשיעור המשקף את הסיכון הגלום בתזרימי החברה.
אחת השיטות הפוצות ביותר תחת גישה זו היה שיטת ה ,DCF3-לפיה שווי
החברה קבע כערך וכחי של תזרימי המזומים שלה בתוספת כסים לא
תפעוליים שלה )לרוב ,כסים פיסיים( ,טו.
הערכת השווי תלויה ,במידה רבה ,בשיעור ההיוון הבחר אשר אמור לשקף את
ערך הזמן ,האיפלציה ואת הסיכון הגלום בפעילות חברה.

Discounted Cash Flow
Capital Asset Pricing Model
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3.2.3

גישת השווי הכסי )(Asset Approach

גישה זו מתבססת על ההחה כי שווי החברה היו ערך כסי החברה ביכוי ערך
התחייבויות החברה .ההחה עליה מושתתת גישה זו היה ששווי החברה שקול
לשווי ההוגן של כסי החברה ביכוי השווי ההוגן של התחייבויות החברה .אחת
השיטות ליישום גישה זו היה הערכת השווי ההוגן של כל כס וכל התחייבות
בפרד ולאחר מכן סך ערך ההתחייבויות מוכה מסך ערך הכסים ) Asset
.(accumulation method
מתודולוגיה פוצה להערכת שווי הכסים היה הערכת גובה העלויות
שתיווצרה במידה שהכס יוחלף בכס אחר המפיק את אותה התועלת )"עלות
ההחלפה"(.
בהעדר מויטין או כסים בלתי מוחשיים מהותיים ,שווי החברה היו שווי
הכסים המוחשיים ביכוי שווי ההתחייבויות .לפיכך ,גישת השווי הכסי יעילה
ביותר כאשר היא מיושמת על חברות אשר מרבית כסיהן מוחשיים .על פי רוב,
יישום גישת השווי הכסי איו אות במקרים בהם לחברה כסים לא מוחשיים
ומויטין פימי מהותיים.

3
4
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על מעריך השווי לשקול אפוא את השימוש בכל אחת מהגישות ולבחור בגישה
או גישות המתאימה/ות ביותר בהתאם לשלב ההתפתחותי שבו מצויה החברה.

 שלב  .2גם בשלב זה לחברה עדיין אין מכירות ,אך קיימים תוים רבים
יותר באשר להוצאות החברה ,בשל תוים מהעבר ומכיוון שהמוצר
מצא בתהליך פיתוח והאתגרים העסקיים ברורים .לרוב ,בשלב זה
מבוצע סיבוב שי או שלישי של הזרמת הון לחברה על-ידי הפקת מיות
בכורה לקרות הון סיכון ,המספקות גם שירותי יהול לחברה;

"הפרסום"( 5מצוין כי בכדי לבצע הערכת שווי לחברה יש לקבוע תחילה באיזה
שלב התפתחותי מצאת החברה ואלה אבי דרך הושגו על-ידה.

 שלב  .3החברה ביצעה התקדמות משמעותית בפיתוח המוצר ,עמדה
באבי דרך מהותיים )לדוגמא :גיבוש צוות יהולי( והפיתוח קרוב

הרציול ששימש אותו בביצוע עבודה זו הוא כי לרוב הגעה של חברה לאבן
הדרך אמורה להפחית אי-הוודאות לגבי התממשות התוכית העסקית שלה.
כתוצאה מכך ,המשקיעים רואים את ההשקעה כמסוכת פחות ושיעור התשואה
אותו הם ידרשו על השקעתם בחברה יורד בהתאם .יחד עם זאת ,השלב
ההתפתחותי חשוב לא רק להבת רמת הסיכון הגלומה בהשקעה בחברה אלא
גם לצורך בחירת השיטה המתאימה לביצוע הערכת השווי.

לסיומו )לדוגמא :המוצר מצא בשלב ה Alpha-או ה .(Beta-בשלב זה,

 3.3בחירת הגישה המתאימה לביצוע הערכת שווי
בספר עזר ) (Practice Aidשפרסמה לשכת רואי חשבון האמריקאית )להלן:

הפרסום מציין שישה שלבים בהתפתחות החברה ,כדלקמן:
 שלב  .1לחברה אין מכירות ,קיימים מעט תוי עבר לגבי הוצאות
החברה ולא יתן להעריך את מרכיבי ההוצאות העתידיות .הצוות
היהולי קיים רק בחלקו .לצוות יש רעיון ,תוכית וייתכן אף שקיים
פיתוח התחלתי של המוצר .לרוב ,הון ראשוי מוזרם לחברה על-ידי
הפקת מיות רגילות או מיות בכורה לחברים ומשפחה ,ל"מלאכים"
או לקרות הון-סיכון המתמקדות במיזמים בשלב ההתחלתי;

בדרך כלל ,עדיין אין מכירות .קרות הון סיכון ושותפים אסטרטגיים
מזרימים הון לחברה בתמורה למיות בכורה;
 שלב  .4החברה עומדת באבי דרך מהותיים וספים )לדוגמא :הזמות
ראשוות מלקוחות ,משלוח סחורה ללקוחות וכו'( .ישן מכירות אך
קיים הפסד תפעולי .בשלב זה מוזרמות הלוואות "שכבת-בייים"
) (Mezzanineלחברה;
 שלב  .5החברה מוכרת והושגו יעדים כגון רווחיות תפעולית או תזרים
מזומים מאוזן או חיובי .בשלב זה ייתכן שהחברה תופק בבורסה,
תימכר או תמוזג )אירועים אלה יביאו לרוב להמרת מיות הבכורה
למיות רגילות( .בשלב זה סוג ההון המופק על-ידי החברה היו מיות
רגילות;

 5מקורAICPA Practice Aid – “Valuation of Privately-Held-Company Equity :
Securities Issued as Compensation”.
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 שלב  .6בשלב זה לחברה עבר של רווחיות תפעולית או תזרים מזומים
חיובי .הפקה לראשוה לציבור עשויה להתרחש בשלב זה.
השלב ההתפתחותי בו מצאת החברה משפיע על החלטת מעריך השווי לגבי
הגישה בה יש להשתמש בכדי להעריך את שווי החברה.

הפירוק .מודל זה מאפשר ביצוע אלוקציה של שווי החברה בין מיות רגילות
לבין מיות בכורה תוך שימוש במודל מקובל לתמחור אופציות.
בהערכת שווי זו ,במקרים הרלווטיים ,בחרו להשתמש בOption Pricing -
.Method

 3.4שיטות לייחוס שווי בין המיות הרגילות למיות הבכורה
3.4.1

Current-value method
 3.5החות יסוד כלליות

לפי שיטה זו ,יש לקבוע תחילה את שווי החברה לפי אחת מ 3-הגישות להערכת
שווי שפורטו לעיל )השוואה ,הכסה ושווי כסי( .לאחר מכן ,יש לייחס את שווי
החברה לסוגים השוים של המיות לפי הגבוה מבין סכומן בפירוק או ערכן
בהחה המרה.
3.4.2

Probability-weighted expected return method

 שווי למועדי עסקאות  -בעבודה זו בחו את העסקאות שבוצעו במיות
החברות המוחזקות בשים הרלווטיות .הערכת השווי של החברות
בוצעה ,כאמור ,בשיטת  ,Option Pricing Methodבהתבסס על שווי
מיות הבכורה/רגילות למועד העסקה ,תוך התחשבות באופציות
והלוואות המירות במידה וקיימות.

לפי שיטה זו ,שווי המיה הרגילה קבע על פי יתוח השווי העתידי של החברה
בקרות תרחישים עתידיים שוים )לדוגמא ,IPO :מכירה ,מיזוג ,פירוק וכד'(.
מחיר המיה מחושב כערך הוכחי של ההשקעה בכל תרחיש ,משוקלל
בהסתברות התממשותו של התרחיש ובהתחשב בזכויות של המיות השוות.

3.4.3

Option pricing method

שיטה זו רואה במיית הבכורה והמיה הרגילה מרחביה אופציית  Callעל שווי
החברה ,כאשר "מחיר המימוש" היו גובה הסכום ב"אירוע הזלה"
 ,Liquidation Preference,אותו בעלי מיות הבכורה אמורים לקבל במועד

14

| הערכת שווי החזקות מרחביה בחברות הפרוטפוליו

IFS Consulting & Investments

פרק 4
הערכת שווי החזקות בCDx-
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4.1

תיאור

6CDx

על פי ההלת מרחביה) CDx ,בפרק זה גם "החברה"( היה חברה הפועלת

)אלצהיימר( .מוצרים אלה מצאים כון למועד דו"ח זה בתהליך פיתוח
התחלתי )יסויים להוכחת יכולת .(proof of concept -

מקליבלד שבמדית אוהיו בארה"ב והיא הוקמה בשת  CDx .2013היה בעלת

במהלך הרבעון הרביעי לשת  2017התקשרה  CDxבהסכם עם Genomic

רישיון בלעדי למסחור טכולוגיה ייחודית לבדיקות דיאגוסטיות לסרטן.

") Health, Incג'ומיק-הלת'"( להעקת רישיון בילאומי בלעדי וגלובלי

טכולוגיה זאת פותחה בחברת  ,Analiza, Incהמחזיקה ברישיון בלעדי ביחס

)בכפוף למספר חריגים( לפיתוח ולמסחור בדיקות לאבחון מוקדם של סרטן
הערמוית )"הסכם המסחור"(.

להשתמש בטכולוגיה לצורך דיאגוסטיקה לסרטן על פי הסכם מיום
) 18.10.2013כפי שתוקן לאחר מכן( )"הסכם הרישיון"(.

במהלך חודש יולי  2018ודע למרחביה כי ג'ומיק-הלת' החליטה ,מסיבות

לטכולוגיה זו ,העיקה רשיון בלעדי ) (exclusive sublicenceלCDx-

על בסיס הסכם הרישיון הוקמה חברת  CDxאשר מפתחת וממסחרת קו
מוצרים לבדיקות דיאגוסטיות ,מיון ואבחון של סוגי סרטן שוים ,המבוססות
על יתוח מבי של חלבון המשמש כסמן ביולוגי לזיהוי תאי סרטן .הטכולוגיה
מוגת במספר פטטים.
הפיתוח המוביל והמתקדם ביותר של  CDxהוא בתחום בדיקת סריקה ,מיון
ואבחון של סרטן הערמוית ,שאמורה להוות אמצעי בדיקה מהימן יותר
מבדיקת ה.PSA-

שאין וגעות להתקשרותה עם  ,CDxשלא לשכלל להסכם מחייב את הסכם
המסחור ,זאת למרות תוצאותיו החיוביות של יסוי רב משתתפים מקיף
בארה"ב.
בוסף ,היות ו CDx -עמדה בהתחייבויותיה בהתאם להסכם המסחור ,הלוואה
בסך של  2מיליון דולר ארה"ב אשר השקיעה בה ג'ומיק -הלת' כהלוואה
המירה למיות מחלה ,וכן קיבלה לידיה חזרה את כל זכויות השימוש
בטכולוגיה בגיה יתן רישיון.
בהמשך לאמור לעיל ,תוצאות היסוי הרב מוקדי שעשה במספר מרכזים
בארה"ב לבדיקת  ,IsoPSAהראו כי ביסוי המקדים לעומת הבדיקות

בוסף CDx ,מפתחת מוצרים וספים המשפרים את ביצועיהם של סמים
ביולוגיים אחרים המשמשים לזיהוי סוגי סרטן אחרים ,ובכלל זה סרטן השד,
סרטן הריאות וסרטן השחלות ,ובדיקות דיאגוסטיות וירולוגיות

הקיימות כיום – שהין בדיקות  PSAיתן היה להימע מכ 45%-מהביופסיות
המיותרות ,כך שלמעשה באמצעות בדיקת הדם  IsoPSAיתן להפחית באופן
משמעותי את השימוש בביופסיות מיותרות ואת האפשרות לזיהוי יתר
וטיפולים מיותרים בסרטן ערמוית שאיו דורש התערבות טיפולית .היסוי,

 6מקור :ההלת מרחביה.
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בדיקה פרוספקטיבית של  IsoPSAלאיתור סרטן הערמוית בדרגה גבוהה,

בחודש מרץ  2015בוצעה השקעה בחברה כגד הפקה של מיות בכורה מסוג A

ערך בהמשך למחקרים מוקדמים ,אשר הוכיחו כי  ,IsoPSAביו-מרקר

) PPSשל .($ 0.83

ממוקד-מבה ,עשוי להיות אמצעי יעיל להבדיל בין דרגה גבוהה של סרטן
הערמוית ) (Gleason≥7ודרגה מוכה /שפירה של המחלה ).(Gleason≤6
תוצאות היסוי מאשררות את התוצאות שהושגו ביסויים קודמים.
על פי ההלת מרחביה ,בימים אלו  CDxמהלת משאים ומתים עם מספר
גופים מובילים ברמה הגלובאלית לשם קידום הסכם מסחור בתחום אבחון
סרטן הערמוית.
במקביל במהלך ששת החודשים האחרוים  CDXמקדמת יסויים ומחקרים

במהלך הרבעון הרביעי של שת  2018השקיעה מרחביה ב CDx -סך של  150אלף
דולר וספים ,במסגרת סבב גיוס פימי של כ 2-מיליון דולר .ההשקעה בוצעה
כהלוואה המירה למיות לפי המוך מבין שווי מיימאלי של  48מיליון דולר או
בדיסקאוט של  20%על סבב הגיוס הבא ב.CDx-
4.3

הערכת שווי החזקות מרחביה בחברה ליום 31.12.2017

לצורך גזירת השווי ההוגן של החזקת מרחביה התבססו על סבב ההשקעה
מחודש ובמבר .2017

וספים המומלצים על-ידי מהל המזון והתרופות האמריקאי )ה ,(FDA-לקראת
הגשה של בקשה לאישור מוצר בדיקת אבחון לסרטן ערמוית בארה"ב

4.3.1

הון המיות

)"הבדיקה"( ,המתוכת במהלך שת  .2020במקביל CD’X ,פועלת בשיתוף עם

להלן הון המיות של החברה למועד הסבב וליום :31.12.2017

מעבדה מובילה בארה"ב במטרה להקדים את כיסת הבדיקה לשוק האמריקאי

31.12.2017
סוג הייר
10,012,326
מיות רגילות
1,459,271
בכורה B
2,385,244
בכורה A
 ESOPשהועקו ) 1,013,000 (0.23ex
14,869,841
סה"כ

כ .Lab Developed Test-לצד אלו ,פועלת  CD’Xלגבש תוכית לשיפוי ביטוחי
לבדיקה מטעם חברות ביטוח באמצעות מחקרים עצמאיים תומכים לשיפוי
משמעותי.
בוסף  CDXפועלת בימים אלו להשלמת גיוס הון פימי ו/או חיצוי.
 4.2סבבי השקעה אחרוים בחברה
בחודש ובמבר  2017בוצעה השקעה בחברה של  2מיליון דולר כגד הפקת
מיות בכורה מסוג  PPS) Bשל .(1.57$
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4.3.2

זכויות בפירוק

תקון החברה קובע כי במקרה של הזלה 7כל כסי החברה העומדים בין בעלי
המיות של החברה יחולקו לפי סדר העדיפות שלהלן:


ראשית ,כל בעל מיות בכורה מסוג  Bו A8-יהא זכאי לקבל ,לפי בעלי
המיות האחרים ,את הסכום שהושקע על ידו בתוספת ריבית שתית
בשיעור של  .8%במידה וסך הסכום לחלוקה יהיה מוך מהסכום הדרש,
כל בעל מיות בכורה מסוג  Bו A-יהא זכאי לקבל את חלקו היחסי

מספר מיות
10,012,326
מיות רגילות
1,459,271
בכורה B
2,385,244
בכורה A
 ESOPשהועקו ) 1,013,000 (0.23ex
14,869,841
סה"כ





במקרה של ) QIPOהמוגדר בתאיו בתקון( ,הזכויות בהזלה יהיו שוות

לזכויות המיות הרגילות ויחולקו בין כל בעלי המיות פרו-רטה.
להלן טבלה המציגה את סך ההשקעה של כל שכבת מיות בכורה למועד
ההזלה) 9מוצג באלפי:($ -

1.57 1/11/17
0.83 1/3/15

3,115
825
3,309 1,329
6,424

להלן טבלה המרכזת את סכומי הזכויות העדיפות באירוע הזלה והחלוקה בין
הסגמטים השוים למועד הסבב )מוצג באלפי:($-

מהסכום הזמין לחלוקה.
במקרה שכסי החברה הזמיים לחלוקה יעלו על הסכום החוץ על מת
לשלם לבעלי מיות הבכורה ,יחולק הסכום שיוותר לבעלי המיות
הרגילות בלבד.

תאריך

סה"כ למועד
מחיר
מיה ב  $-ריבית הזלה

אופציה
מיות רגילות
בכורה B
בכורה A
 ESOPשהועקו ) (0.23ex
סה"כ

 31,739 21,720 8,944 6,424איסוף
ה'
ד'
ג'
ב'
א'
67%
75% 91% 100% 0%
10%
0%
0%
0%
48%
16%
18%
0%
0%
52%
7%
8%
9%
0%
0%
100% 100% 100% 100% 100%

אופציה ג' -בעלי ה ESOP10-ימירו במקרה בו הסך לחלוקה יעמוד על 8,944
אלפי דולר.
אופציה ד' -כאשר הסך לחלוקה הו  21.7מיליון דולר ,בעלי בכורה  Aיעדיפו
להמיר את מיותיהם למיות רגילות.
אופציה ה' -כאשר הסך לחלוקה הו  31.7מיליון דולר ,בעלי בכורה  Bיעדיפו
להמיר את מיותיהם למיות רגילות.

7ראה פירוט בתקון החברה .כולל פירוק M&A ,וכד' )למעט  IPOבמקרים מסויימים(.
 8אין העדפה בחלוקה בין  AלB-
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4.3.3

פרמטרים וספים

 חישוב שווי המיה הרגילה ובכורה בוצע על-ידי יישום מודל הOPM -
בהתאם לזכויות המוקות לכל מכשיר ומודל .PWER
 תוספת המימוש של שכבת מיות הבכורה היה זכויות ההזלה העדיפות.
 אורך חיים – היו משך הזמן המוערך עד להתרחשות אירוע הזלה.
אומדן מועד ההזלה מתבסס על הערכות ההלת החברה והו כ 4-5-שים
ממועד הסבב.
 ריבית חסרת סיכון -ריבית חסרת סיכון על אג"ח של ממשלת ארה"ב
בעלת מח"מ שתואם לתקופה עד למועד ההזלה האמדת ליום
 30.11.2017בכ.11 2%-
 תודתיות – קיים ,אפוא ,קושי בהצבת התון על סטית התקן במקרה
וצפוי שעד למועד אירוע הזילות החברה צפויה לעבור שלב התפתחות,
ולכן גם סטיית התקן צריכה להשתות תוך כדי המודל .או מקטיים את
ההשפעה של החיסרון ה"ל באמצעות הצבת תוי סטיית תקן הלקחים
ממדגם של חברות המצאות בשלבי התפתחות שוים אך פועלות בתחום
בו פועלת החברה .שיעור סטיית התקן הו כ.95%12-
 על פי ההלת החברה הסבירות ל QIPO-הה בשיעור ) 20-30%למודל
לקח  .(25%שיעור זה הו מקובל בפרקטיקה לחברות דומות.
4.3.4

במיות בכורה מסוג  Bבהתאם לזכויות המוקות למיות אלו .לאחר גזירת שווי
החברה 13אמדו את שווי מיית בכורה .A
4.3.5

שווי החזקות מרחביה בחברה ליום 31.12.2017

על בסיס ההחות המפורטות לעיל ולאחר גזירת שווי החברה ,אמדו את השווי
ההוגן של מיית בכורה מסוג  Aבהתאם לזכויות המוקות לכל בעל מיה.
להלן טבלה מרכזת את שווי החזקת מרחביה בחברה )באלפי:($-
PPS
סוג הייר כמות
בכורה 1.36 1,204,672 A
סה"כ

1,204,672

סה"כ
1,635
1,635

להלן יתוח רגישות בדבר שווי החזקות מרחביה ביחס לשיוי בשיעור סטיית
תקן )מוצג באלפי דולר(:
85%
90%
95%
100%
105%

1,603
1,621
1,635
1,649
1,668

גזירת שווי החברה

תחילה חישבו ,בעזרת חתירה למטרה ,את שווי החברה על בסיס השקעה
11מקורhttp://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest- :
rate/yield.shtml
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4.4

הערכת שווי החזקות מרחביה בחברה ליום 30.6.2019

על פי ההלת מרחביה ,בוסף למתואר בסעיף  4.1לעיל CDx ,המשיכה

חתימה על הסכם מחייב כפופה לקבלת אישור האורגים הרלווטיים של
 CD’Xולהשלמת בדיקת אותות לשביעות רצון המשקיעים .לפרטים וספים
ראו דיווח מיידי מיום ) 12.8.2019מס' אסמכתא.(2019-01-068883 :

)וממשיכה( את היסויים הקלייים ב ISoPSA -ומציגה תוצאות מעולות ,בין
היתר התוצאות מראות שכאשר הביופסיה עשית בצורה מדוייקת יותר

לכן ,על בסיס המידע אותו קיבלו ממרחביה ומההלת  ,CDxאו סבורים

)ביופסיה בעזרת  (MRIכך גם התוצאות של בדיקת  ISoPSAהמתקבלות הין

ששווי החזקות מרחביה ב CDx-איו מוך מ 1,635-אלפי דולר ,14שווי החזקות

מדוייקות יותר.

אשר אמד על ידיו ליום  31.12.2017כמפורט לעיל.

במקביל החברה ערכה וממשיכה להיערך להגשת הבקשה לאישור אל מול ה-
) FDAערכה פגישה ראשוית בחודש פברואר  2019עם ה FDA -לצורך דיון
במתווה הרגולטורי( .בוסף CDx ,מהלת מו"מ עם כמה גופים גדולים בקשר
לעסקת מסחור של ה .ISoPSA
כמצויין לעיל ,במהלך הרבעון הרביעי של שת  2018השקיעה מרחביה בCDx -
סך של  150אלף דולר וספים ,במסגרת סבב גיוס פימי של כ 2-מיליון דולר .על

פי ההלת מרחביה ,ביום  9באוגוסט CD’X ,2019 ,הודיעה לחברה על
התקשרותה במזכר הבות לא מחייב )בסעיף זה" -מזכר ההבות"( עם קבוצת
משקיעים חיצויים ב") CD’X-המשקיעים"( ,בקשר להקצאת מיות בכורה
מסוג חדש .על פי ההלת מרחביה שווי החברה הגזר מסבב זה הו כ 65-מיליון
דולר ,גבוה משווי החברה על בסיסו אמד שווי החזקות מרחביה בחברה למועד
זה.

 14איו כולל הלוואה המירה בסך  150אלפי דולר שיתה לחברה בחציון השי של .2018
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פרק 5
הערכת שווי החזקות בקרדיאקסס
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5.1

תיאור קרדיאקסס

על בסיס מידע שמסר לו מההלת מרחביה ,קרדיאקסס היה חברה פרטית
המאוגדת בישראל ,אשר מצאת בשלבי פיתוח של מכשיר לביש דמוי שעון בעל
טכולוגיה חדשית לסריקה מתמשכת של הפרעות בקצב הלב בטכולוגיה
חדשית לזיהוי מוקדם של דום לב ולמדידה של לחץ דם ללא צורך בשרוול
מתפח .למיטב ידיעת החברה ,הוגשו מספר בקשות לאישור פטטים
לטכולוגיה של קארדיאקסס .במהלך פברואר  ,2019החלה קארדיאקסס
בביצוע יסוי קליי פרילימארי בבית החולים איכילוב ,אשר הושלם במהלך
חודש מרץ  2019והציג תוצאות חיוביות .זהו יסוי קליי ראשון )מתוך שיים(
לבחית זיהוי פרפור עליות בתאים אמבולטוריים .תוצאות היסוי הראו רמת
דיוק של כ 99%-בזיהוי דופק ברמת הפעימה הבודדת )שהיה הבסיס לזיהוי
פרפור עליות( כאשר יעד היסוי היה להגיע לרמת דיוק של .96%
בכוות קארדיאקסס לחתום על הסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים
שבמסגרתם תשווק את הטכולוגיה החדשית של קארדיאקסס באמצעות
גופים בעלי תשתית שיווק ומכירות גלובאלית .להערכת החברה ,הסכמים אלו
יבשילו עם התקדמות היסויים הקלייים וההליכים הרגולטוריים שמקדמת
קארדיאקסס
בשלב הראשון בכוות קארדיאקסס לשווק בארה"ב ובאירופה ובהמשך
להתרחב לאזורים אחרים בעולם בשיתוף עם גופי שיווק רלווטיים ,מפיצים
וחברות אסטרטגיות מהתחום .כון למועד דוח זה ,הפעילות עשית מול ה-
 FDAלאישור בארה"ב ו Notified Body-באירופה לאישור  .CEבהקשר ל-
 ,FDAקארדיאקסס בשלבי סיום סיכום הפרוטוקול של היסוי הרב מרכזי עם

קארדיאקסס עברה בהצלחה את השלב ראשון ותעמוד למבחן של שלב שי
ואחרון במהלך חודש אפריל הקרוב .יעדים ואסטרטגיה של קארדיאקסס וצפי
לשה הקרובה:
2020

המוצר הרפואי

סטאטוס
למועד הדוח

2019

CardiacSense1

יסויים
קלייים

השלמת
קלייים.
פיתוח
השלמת
מוצר מסחרי –
עדיין ללא ייצור.

יסויים

קבלת CE
הגשה
.FDA

לאישור

קבלת

אישור

.FDA
חבירה לשותף
שיווקי
אסטרטגי
והתחלת ייצור
של
ומכירה
מוצר מסחרי.
התחלת
יסויים רחבים
בארה"ב.

במהלך חודש מאי  2019הודיעה קרדיאקסס לחברה כי התקשרות במזכר
הבות לא מחייב המסדיר שיתוף פעולה מסחרי עם מרכז רפואי אירופי מוביל
בקשר עם השקעה הוית של המרכז הרפואי בקארדיאקסס שמיועדת לשמש
לפיתוח הטכולוגיה והמוצרים של קארדיאקסס וכן בקשר עם הקמת מיזם
משותף ) (joint ventureלמסחור המוצרים של קארדיאקסס באיטליה.

ה FDA-לאחר סיום מוצלח של היסוי הקליי החד מרכזי .בהקשר של ,CE
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5.2

תיאור סבבי השקעה אחרוים בחברה

על פי מידע שקיבלו מההלת מרחביה ,עד סוף  2017גייסה קארדיאקסס
ממשקיעים פרטיים  1מיליון דולר לפי שווי של  12מיליון דולר לפי הכסף.
בסוף חודש מאי  2018פתח סבב גיוס חדש בקרדיאקסס .הסבב קבע לפי שווי
חברה לפי הכסף של  20מליון דולר )לפי  6.139דולר למיה(.
במסגרת סבב הגיוס ,אשר החל כאמור במאי  ,2018השלימה קארדיאקסס עד
תום הרבעון הראשון של שת  2019גיוס בסך כולל של כ 2.5 -מיליון דולר,
כאמור לפי שווי של  20מיליון דולר לפי הכסף.
על בסיס סבב השקעה זה השווי ההוגן של כל מיה רגילה הו  6.139דולר.

במהלך חודש יוי  2019השקיעה החברה סך של כ  200אלפי דולר
בקרדיאקסס) ,מימוש אופציה בסך  105אלפי דולר ועוד פרו ראטה על סך 95
אלפי דולר( לפי שווי  20מליון דולר לפי הכסף.
במקביל קרדיאקסס החלה בחודש יוי בגיוס הון בין היתר באמצעות קמפיין
מימון המוים ) ,(TOGETHERבמסגרת גיוס ההון גייסה החברה ,למועד
מסמך זה ,גייסה קרדיאקסס סך של כ 1.8 -מיליון ש"ח .על בסיס גיוס זה
השווי ההוגן של המיה הרגילה הו כ 32-ש"ח למיה )כ.(159$-
5.3

הערכת שווי החזקות מרחביה בחברה

כון למועד הערכת השווי למרחביה  261,945מיות רגילות של החברה .בהתאם
לכך השווי ההוגן של מיות מרחביה בחברה אמד בכ 2,355-אלפי דולר
).(9*261,945

 15מתורגם לפי שע"ח ליום 30.6.2019
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ספח א'  -פרטים וספים אודות מעריכי השווי
פרטי החברה המעריכה

פרטי עורך חוות הדעת ,שגיא בן שלוש ,רו"ח


מכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ".



בעל תואר ראשון  BAבחשבואות וכלכלה ,תואר שי  M.B.Aבמהל

חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ ,מתמחה במתן ייעוץ כלכלי
ומימוי והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות ,על פי כללי חשבואות בין

עסקים עם התמחות במימון ,בקאות ומערכות מידע ותואר שי M.A

לאומית  IFRSותקיה ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה לבתי

בלימודי משפט.

משפט .בין לקוחות החברה מות עשרות חברות ציבוריות הסחרות בארץ
ובחו"ל וחברות פרטיות.



בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.



בעל יסיון של מעל ל 15-שים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי
והמימוי ,הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי )של אופציות וגזרים
אחרים ,חברות ועסקים וכיו"ב( ועבודות כלכליות במגוון תחומים
לחברות פרטיות ,ציבוריות ומשרדי ממשלה.



לשעבר מהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסוים פיסים ,מהל
כספים של מספר חברות ורו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת

תחומי ידע ופעילות
 ליווי חברות בתהליכי הפקה ראשוה לציבור.
 חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים.
 דיו-דיליג'ס כלכלי וחשבואי.

 BDOזיו האפט.

 הערכת שווי חברות ועסקים.
 בדיקת כדאיות כלכלית.



מרצה במוסדות אקדמאיים בושא הערכות שווי ויתוח דוחות
כספיים.



חבר ) (Memberבארגוים/גופים בילאומיים למעריכי שווי:

 הכת תוכיות עסקיות.
 ליווי חברות מול המערכת הבקאית.
 ליווי חברות בתהליכי מיזוג ורכישה.
 הערכת שווי של כסים בלתי מוחשיים.

of

Association

International

the

in

Member

Consultants, Valuators and Analysts – IACVA

 הערכת שווי התחייבויות תלויות ,ערבויות והלוואות.
 הערכת שווי של מכשירים פיסים וגזרים.
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