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 "נ, גא

 1וולונטרי  ומידע כספיתמציתי עדכון עסקי 

 2020,  בספטמבר 30 ביום שהסתיים השלישילרבעון 
 

החברה מתכבדת לפרסם בזאת עדכון עסקי תמציתי על פעילות החברה ומידע כספי וולונטרי, לא סקור,  

שנת    השלישילרבעון   ביום  ,  2020של  זה    עדו  2020,  בספטמבר  30שהסתיים  דוח    תקופת)"למועד 

  , העדכון העסקי תמציתי לרבעון הראשוןשנתיכי הדוח ה  נערך מתוך הנחה עדכון עסקי זה    ."(הדיווח

 . בפני הקורא יםמצוי והדוח החצי שנתי 

 

   ; פעילות בתחום העינייםתיאור החברה תמצית .א

 
תרופות,   הולכת  התרופות,  בתחומי  ומיזמים  חברות  וניהול  בהשקעות  עוסקת  החברה 

רפואי   ומכשור  לביקוש  דיאגנוסטיקה  כמענה  חדשניים  פתרונות  לשוק  ולהביא  לקדם  במטרה 

 .הצומח לאבחון מניעה וטיפול במחלות ובעיות עיניים

 "הקבוצה".  -החברה והחברות המוחזקות להלן יחד 

 

להלן    .במהלך תקופת הדיווח, הקבוצה המשיכה במאמצי מחקר, פיתוח, רגולציה, שיווק ומסחור

תמציתית   מרכזת  הטכנולוגיות  את    תהמפרטטבלה  נמצאות  בו  השלב  העיניים,  תחום  פעילות 

ועד מועד פרסום דוח    2020השונות ותיאור תמציתי של עיקר הפעילות במהלך הרבעון השלישי של  

 :זה

 

 ]טבלה מרכזת בעמוד הבא[ 

 
 

  

 
השנתי    1 לדוח  א'  פרק  ראו  החברה,  עסקי  תיאור  אודות  מלאים  החברה,  לפרטים  ביום  של  שדווח   2020למרץ,    30כפי 

,  במאי  26  ביום   שדווח  כפי   , הראשון  לרבעון  החברה   פעילות   על  וולנטרי עסקי תמציתי    עדכון [,  2020-01-028213מס'    ]אסמכתה
2020-מס'    ה אסמכת]  2020,  לאוגוסט  23  ביום  שדווח   כפי  שני   החצי   לדוח  ראשון   ופרק [  046771-01-2020  מס'   ה ]אסמכת  2020

 בזאת על דרך ההפנייה.   ים[, הכלול01-092475

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


2 

 

 

 

הפיננסיות, החברה ממשיכה לבחון באופן  לתאריך הדוח ובהתאם לאסטרטגיה העסקית וליכולותיה  

שוטף ובמהלך עסקיה הרגיל, טכנולוגיות ושיתופי פעולה עסקיים נוספות לצורך הרחבת פעילותה  

 בתחום העיניים. 

 

ולמועד    2020של שנת  ברבעון השלישי    הקבוצה אירעו בעסקי    ושים מהותיים אשרנויים וחידשי .ב
 זהוולנטרי פרסום דוח 

ועד    2020של שנת  רבעון השלישי  ההתפתחויות המרכזיות אשר אירעו בעסקי החברה בלהלן פירוט  

 מועד פרסום דוח זה: 

 ( DiagnosTearשל דיאגנוסטיר ) ™TeaRx - ת ומוצר הטכנולוגיי .1

תשקיע אלכם לפיו  ,  בדיאגנוסטירסופי ומחייב להשקעה  הסכם  נחתם    ,2020אוקטובר  ב .1.1

מדיקל)"  "מבע מדיקל   של    ,"(אלכם  דולר    2.85סכום  )"מיליון   הסכם בדיאגנוסטיר 

מיליון דולר.   1"(, כאשר אליה תצטרף החברה, עם השקעה בסכום נוסף של  ההשקעה
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של דיאגנוסטיר  שווי    לפיההשקעה תתבצע בדרך של רכישת מניות רגילות בדיאגנוסטיר,  

. )לאחר הכסף( דולר ליון ימ  18.25 - )בהנחה של השלמת כל ההשקעה כאמור להלן( של כ

תשלומים השני    תיתרכאשר    ,סכום ה כמחצית מסטיר  ו, הושקע בדיאגנ2020באוקטובר  

להתקיימות שתי אבני דרך, בהתאם לתוכנית העבודה וצרכי  פים  נוספים שנקבעו כפוה

 -להחזיק בכ  2האמורה, צפויה החברה עם השלמת ההשקעה  התזרים של דיאגנוסטיר.  

 . של דיאגנוסטירן המניות מהו ,  16%-בכלהחזיק  אלכם מדיקל ו  77%

כלל עולמי, של חלק מרכיבי    מסחרי  הסכם ייצורבמקביל, חתמו אלכם ודיאגנוסטיר על  

לתפוקה מקסימלית ובמחיר שנקבע מראש, בתנאי תשלום, בקרת איכות בהתאם  מוצר

   שנקבעו בהסכם הייצור.  ופרמטרים נוספים

ומכירות  דרךה   אבנימ  ת כל אח  שהתקיימות   יודגש  ייצור  וכן  האופציות,  מימוש   ו/או 

מסחריות של מוצר דיאגנוסטיר, כרוכים, בין היתר, בהתקיימות תנאים שונים, ובקבלת  

ומכירה של  לגרוע מכלליות האמור, אישורי שיווק  ומבלי  אישורים מקדמיים, לרבות 

אכן יתקיימו במועדם כל ודאות כי  מוצר דיאגנוסטיר בטריטוריות השונות, אשר אין  

 )אם בכלל(.

באוקטובר   18נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  לפרטים  לפרטים מלאים, ראו  

 . כאן לחץ .ההפניהבזאת על דרך  יםהכלול[, 113061-01-2020 אסמכתה ]מס'  2020

דיאגנ   ,2020  באוקטובר 1.2 כי  והודיעה  לחברה   לתוצאות   בקשר  סופי  דוח  קיבלהסטיר 

מפתחת, המבוסס על טכנולוגיית   שהיאמוצר  ההקליני )הרביעי במספר( לבחינת    הניסוי

)™TeaRx  -ה ידי בחינה של dry eye syndrome, לאבחון סינדרום העין היבשה  על   )

 הדמעות. הרכב נוזל 

מצביעות על יכולתו הגבוהה    הקלינישנמסר לחברה מדיאגנוסטיר, תוצאות הניסוי    כפי

( העומדת sensitivityלאבחן נבדקים הלוקים בסינדרום ברגישות )  דיאגנוסטירשל מוצר  

לנבדקים שאינם    והיא בעלת ערך ניבוי חיובי  90%( של  specificity) וסגוליות  82.4%על  

 לחברהעוד    שנמסר  כפי  .90%  -של כ  Positive Predictive Value, PPV)לוקים בסינדרום )

תוצאות  מדיאגנוסטיר קודמים   הקליני  הניסוי,  מניסויים  קליניות  תוצאות  מחזקות 

  אבחון   לאפשר  שביכולתו  וייחודי  חדש  כלי  מהווה  דיאגנוסטיר  מוצר  כי  מלמדותו

 . רבה ביעילות היבשה העין  סינדרום

מהימים    אודות  לפרטים מיידים  דיווחים  ראו  הקליני,   19  ,2019באפריל,    10הניסוי 

אסמכת  2020באוקטובר,    25  -ו  2020בינואר,   01-2020-  ,  032541-01-2019:  ה]מס' 

   לחץ כאן. בזאת על דרך ההפניה. ים, הכלול [115587-01-2020 - ו 006265

 

 

 
 ויזן סיינס בע"מ, חברה בבעלות מלאה של החברה.  אל  אקס באמצעות  הקיימת  ההחזקה כולל 2

https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=012049&reference=2020-01-113061#?id=012049&reference=2020-01-113061
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=012049&reference=2020-01-115587#?id=012049&reference=2020-01-115587


4 

 

   ™LipiTear -מוצר ה .2

 של ( לפורמולציה החדשה  CEאישור שיווק באירופה )אישור  התקבל  במהלך תקופת הדיווח  

כך שהפורמולציה החדשה של המוצר    ,  אשר עבר התאמות עקב שינוי רגולציה באירופה  המוצר

  .מהצומח  פוספוליפידיםהמבוססת על  פורמולציהלשונתה  

 (Sanoculis)סנאוקוליס  .3

לשווק     CE MARKאישור  התקבל על ידהכי  , הודיעה סנאוקוליס לחברה  2020באוקטובר  

סנאוקוליס מוצר  של  הדור החדש  גרסת  של  בכוונתה    באירופה  מוצר  וכי  של  לפעול להשקה 

, התקבל אישור אמ"ר לשיווק מוצר סנאוקוליס  2020בנובמבר    סנאוקוליס בשוק האירופאי.

 בישראל. 

2020-: ה אסמכת]מס'  2020באוקטובר,  29ראו דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים 

   .לחץ כאן,  פניהה[ הכלול בזאת על דרך ה771171-01

   (Tarsius Pharma)   פארמה   טרסיוס .4

( של  top line resultsסופיות  )התקבלו תוצאות    כי  הודיעה טרסיוס פארמה,  2020באוקטובר  

  ויעילות   בטיחות   לבחינת  ,האמריקאי  FDA  -של ה    I/IIaבמסגרת שלב    נערך  אשרקליני  הניסוי  ה

 "( .הקליני הניסוי"ו" המוצרלא זיהומית )"  יוביאיטיסכטיפול במחלת  TRS01 -מוצר ה

החברה, כפי שנמסר לה מטרסיוס פארמה, התוצאות  של הניסוי הקליני מצביעות    ידיעת למיטב  

על בטיחות של שני המינונים השונים שנבדקו וכן על יעילות מובהקת סטטיסטית בתסמינים  

)הו המחלה.   (signs and symptomsמאפיינים  מהווים  של  אלו  היתכנות  נתונים  הוכחת 

    .איטיסבחולי יוביראשונית ליעילות התרופה 

2020-: האסמכת ]מס'  2020באוקטובר,  6ראו דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים,  

   .לחץ כאן,  בזאת על דרך הפנייה[ הכלול 100237-01

 על פעילות החברה   Covid-19 -נגיף ההשלכות   .5

ננקטים    ,זה דוח  מועד  ל בארץ ובעולם, במהלך תקופת הדיווח ונגיף הקורונה  משכות  על רקע הת

את  ובעולם    ישראלב למנוע  בניסיון  משמעותיים,  בתקופת  המשך  צעדים  הנגיף.  התפשטות 

וניהול סיכונים    תהערכתוך  את השלכות האירוע  ממשיכה לבחון  זה, החברה  דוח  מועד  להדיווח ו

התפשטות נגיף הקורונה והצעדים אשר   המשך.  , וזאת  לאור אי הוודאות הנמשכתבאופן רציף

הדיווח    ישראלב   טיםננק בתקופת  חיצוני  ולמועדובעולם  ממשקים  ניהול  לרבות  זה,  ם  י דוח 

  הקבוצה על    משפיעיםבאופן טלפוני ו/או מקוון, עוצר טיסות והימנעות מפגישות פרונטליות,  

ב מסוימת,  האטה  ב   עיקרבמידה  של    ופיתוח   מחקר  תכניות  התקדמות  בקצב  מסוימתאופן 

ו/או האטה של פעילות קלינית  האטה בקצב גיוס חולים לניסויים,  ,  קליניים  ניסויים  ותחילת

אליה והיערכות  הפיננסיים    .אחרת  והשווקים  והיורו  הדולר  על שערי  בנוסף, השפיע האירוע 

. על אף השלכות אלו, חשוב  בוצהבעולם ועשויה להיות לכך השפעה על מצבה הכספי של הק

זה, החברה נערכה לפעילות סדירה  דוח  פרסום  מועד  עד  ו  כל תקופת הדיווחלהבהיר, כי במהלך  

https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=012049&reference=2020-01-117177#?id=012049&reference=2020-01-117177
https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?id=012049&reference=2020-01-100237#?id=012049&reference=2020-01-100237
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, המשיכה לקדם את הפרויקטים של הקבוצה והמשיכה  בהתאם להגבלות הקיימות והמשתנות

נכון למועד פרסום דיווח זה, החברה  עד ו .  לבחון שיתופי פעולה וטכנולוגיות חדשניות נוספות

הסיכונים השונים הקשורים לפעילות    ממשיכה לעקוב ולהתעדכן אחר השפעת נגיף הקורונה על

הקבוצה ונערכת לפעול בהתאם להתפתחויות האפשרויות והשינויים היומיומיים על תוצאותיה  

 . ותמשיך לעדכן ככל שהדבר יידרש על פי דין

לרבות ,  קבוצהלהמידע וההערכות הכלולות בדוח זה, בקשר    -  אזהרת מידע צופה פני עתיד

הערכות   ,קליניים  ניסויים  סיוםאו  /ו  המשךאו  /ו  תחילתאו  /והערכות לקראת ו/או ביצוע  בדבר  

לקראת ו/או תחילת שיווק ומכירות ו/או שיווק ומכירות מוצרים שבפיתוח )אם בכלל( ו/או  

לו"ז ,  ,  , המשך פיתוח טכנולוגיות של חברות הקבוצהםרישיון להפצתלקבוצה  מוצרים אשר  

וכן ביחס לתזרים המזומנים    ,לבמועדם ו/או בכל  נגיף הקורונהל מגיפת  והשפעה )אם בכלל( ש

 ת איי אופטימה הסכם רכישהשלב הרביעי )אם בכלל( של  הצפוי לחברה כתוצאה מהשלמת  

במלואו, וכן לגבי תחזיות, מועדים, הערכות ו/או תכניות של חברות הקבוצה בקשר אליהן הינו  

ערך, תשכ"ח ניירות  בחוק  עתיד" כמשמעותו  פני  צופה  נתונים 1968-"מידע  על  , המתבסס 

באי   זה, הכרוכים  דוח  למועד  נכון  מבין חברות הקבוצה האחרות  איזה  ו/או  שבידי החברה 

חברה ו/או ססים, בין היתר, על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלודאות גבוהה, ומבו

וודאות כי יתממשו,  ל או שיתממשו בדרך חברות הקבוצה אין בהכרח שליטה לגביהם, ואין 

ואשר התממשותם תלויה בגורמים אשר  שנצפיתה לכתחילה או באופן שונה מהותית מכך,  

בשליטת   ו/או  אינם  לרבות  החברה  הקבוצה,  סיכון חברות  גורמי  מבין  איזה  התממשות 

 . שנתילדוח ה 5.14המפורטים בסעיף 

 

 "( מיקרומדיק)"  )לשעבר מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ(  בע"מ תראפיוטיקס' בנקסטייג החזקה .ג

עם  2020במרץ   המיזוג  עסקת  את  מיקרומדיק  מניות  בעלי  של  המיוחדת  הכללית  האסיפה  אישרה   ,

)"נקסטייג'   בע"מ  אינוביישן  נקסטייג'  נקסטייג'קנאביס  מניות  בעלי  עם  מניות  החלפת  של  בדרך   )"

 "(. עסקת המיזוג)"

למת עסקת המיזוג  , דיווחה מיקרומדיק כי השלימה גיוס הון אשר היווה תנאי מתלה להש2020ביולי  

ושיעור החזקתה של החברה במיקרומדיק  בדרך של הנפקה לציבור. בגיוס הון זה לא השתתפה החברה  

לכ דוחותיה    16%  -ירד  את  לאחד  הפסיקה  והחברה  מיקרומדיק  של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון 

 הכספיים של מיקרומדיק והחלה לטפל בהחזקה בה בשיטת השווי המאזני. 

בנקסטייג'  למיקרומדיקועברו  ה ו  מיזוגהעסקת    השלמ וה  ,2020  באוגוסט ההחזקות  כנגד  )  מלוא 

בעלי המניות של   מחזיקים, כך שלאחר ההקצאה (מיקרומדיקובתמורה להקצאה של מניות רגילות של  

שיעור החזקתה של החברה  ו  מיקרומדיקמהון המניות המונפק והנפרע של    83%שיעור של  בנקסטייג'  

הפסיקה  והחברה    מהון המניות המונפק והנפרע של מיקרומדיק  2.8%  -כהחזקה של  רד לבמיקרומדיק י

נכון    .השווי המאזני ומטפלת בהשקעה כהשקעה במניות בשווי הוגן דרך רווח והפסדליישם את שיטת  

   מיליון ש"ח. 2.8   -מניות רגילות אשר שווין הינן כ  698,302  -החברה מחזיקה ב  ,2020בנובמבר  26ליום 
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  לא סקור יוולונטרמידע כספי  .ד

 

 דוחות ביניים מאוחדים על המצב הכספי

 

 בדצמבר, 31ליום  בספטמבר,  30ליום   

  2020 2019 2019  

 מבוקר  לא סקור לא סקור  

 ש"חאלפי  ₪אלפי  אלפי ש"ח  

 

        נכסים שוטפים 

        

 35,346 44,204 26,803  מזומנים ושווי מזומנים

 4,604 4,628 5,434  פקדונות לזמן קצר

 2 11 -  לקוחות
 760 756 417  חייבים ויתרות חובה

 -  -  18,357  השקעה במניות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

     

 40,712 49,599 51,011  סה"כ נכסים שוטפים 

     

     נכסים לא שוטפים 

     
 1,003 1,009 -  נכסים לזמן ארוך 

 275 289 259  רכוש קבוע

 439 560 1,058  נכס זכות שימוש 
 28,153 20,975 13,667  השקעה במניות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 459 507 180 השקעה בחברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני  

 3,910 3,910 149  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

     
 34,239 27,250 15,313  סה"כ נכסים לא שוטפים 

     
 74,951 76,849 66,324  סה"כ נכסים 
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 דוחות ביניים מאוחדים על המצב הכספי )המשך( 

 

 בדצמבר, 31ליום  בספטמבר,  30ליום   

  2020 2019 2019  

 מבוקר  לא סקור לא סקור  

 אלפי ש"ח ₪אלפי  אלפי ש"ח  

 
        התחייבויות שוטפות

        

 221 302 539  ספקים ונותני שירותים

 2,900 2,845 1,403  זכאים ויתרות זכות 

 450 497 514  חלויות שוטפות של התחייבות חכירה

     

 3,571 3,644 2,456  התחייבויות שוטפותסה"כ 

     

     התחייבויות לא שוטפות

     
 2,225 5,397 702  ת בגין מענקים  יוהתחייבו

 -  73 548  התחייבות לזמן ארוך בגין חכירה
 1,008 956 1,253  התחייבות מסים נדחים

 -  200 -  אחרות לזמן ארוך  ותויהתחייב

     

 3,233 6,626 2,503  התחייבויות לא שוטפותסה"כ 

     

     הון מיוחס לבעלי מניות החברה

     
 264,819 265,592 264,907  , פרמיה וקרנותהון מניות

 ( 195,956) ( 194,439) ( 202,852)  יתרת הפסד

     

 68,863 71,153 62,055  סה"כ הון עצמי

     

 ( 716) ( 4,574) ( 690)  שליטהזכויות שאינן מקנות 

     

 68,147 66,579 61,365  סה"כ הון

     

 74,951 76,849 66,324  סה"כ הון והתחייבויות 
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 דוחות ביניים מאוחדים על ההפסד הכולל

 שנה  ל   
 שהסתיימה ביום  לשלושת החודשים  לתשעת החודשים  
 בדצמבר,  31 בספטמבר, 30שהסתיימו ביום  בספטמבר, 30שהסתיימו ביום  
 2020 2019 2020 2019 2019 
 מבוקר  לא סקור לא סקור לא סקור לא סקור 
 אלפי ש"ח ₪אלפי  אלפי ש"ח ₪אלפי  אלפי ש"ח 

 
 297 115 11 241 194 הכנסות

 ( 90) ( 35) - ( 81) ( 43) עלות מכר
      

 207 80 11 160 151 רווח גולמי 
      

 ( 6,023) ( 1,905) ( 828) ( 4,854) ( 3,192) ופיתוחהוצאות מחקר 
 ( 1,520) ( 583) ( 76) ( 1,379) ( 154) הוצאות שיווק ומכירה

 ( 7,557) ( 1,766) ( 1,457) ( 5,554) ( 5,516) , נטו הוצאות הנהלה וכלליות
 875 ( 46) 605 881 ( 100)   הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו

      
 (8,962 ) (10,906 ) (1,756 ) (4,300 ) (14,225 ) 
      

 ( 14,018) ( 4,220) ( 1,745) ( 10,746) ( 8,811) תפעולי  הפסד
      

 113 ( 1,293) ( 552) ( 3,258) 1,135 , נטומימון)הוצאות(  הכנסות
      חלק החברה בהפסדי חברות 

      מוחזקות המטופלות לפי שיטת 
 ( 1,417) ( 42) ( 170) ( 1,370) ( 336) השווי המאזני 

      
 ( 15,322) ( 5,555) ( 2,467) ( 15,374) ( 8,012) לפני מס הפסד

      
 746 13 ( 53) 798 ( 407) מסים על הכנסה

      
 ( 14,576) ( 5,542) ( 2,520) ( 14,576) ( 8,419) הפסד נקי

      
      : אחר כולל רווח

      
      תרגום דוחותמ הנובעות התאמות

 17 1 - 17 - כספיים של פעילות חוץ  
      

 ( 14,559) ( 5,541) ( 2,520) ( 14,559) ( 8,419) כולל הפסד "כ סה
      

      מיוחס ל:הפסד נקי 
 ( 12,591) ( 4,554) ( 2,437) ( 11,074) ( 6,896) בעלי מניות החברה 

 ( 1,985) ( 988) ( 83) ( 3,502) ( 1,523) זכויות שאינן מקנות שליטה
      
 (8,419 ) (14,576 ) (2,520 ) (5,542 ) (14,576 ) 

      כולל מיוחס ל: הפסד 
      

 ( 12,574) ( 4,553) ( 2,437) ( 11,057) ( 6,896) בעלי מניות החברה 
 ( 1,985) ( 988) ( 83) ( 3,502) ( 1,523) זכויות שאינן מקנות שליטה

      
 (8,419 ) (14,559 ) (2,520 ) (5,541 ) (14,559 ) 

      הפסד למניה המיוחס לבעלי 
      החברה )בש"ח( של מניות  
      

 ( 2.77) ( 1.00) ( 0.54) ( 2.44) ( 1.52) ומדולללמניה בסיסי הפסד 
      

      : מספר המניות המשוקלל ששימש
 4,542,901 4,542,901 4,542,901 4,542,901 4,542,901 ומדולל   בסיסי  למניה הפסדבחישוב  
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 דוחות ביניים מאוחדים על תזרימי מזומנים

 

  שנהל   
  

 החודשים  לתשעת
 

 החודשים  לשלושת
  שהסתיימה 

 ביום 
 בדצמבר,   31 , בספטמבר 30 ביום שהסתיימו  , בספטמבר 30 ביום שהסתיימו  
 2020 2019 2020 2019 2019 

 מבוקר  סקורלא  סקורלא  סקורלא  סקורלא  
 "ח ש אלפי ₪  אלפי "ח ש אלפי ₪  אלפי "ח ש אלפי 

מזומנים, נטו, ששימשו לפעילות  
 שוטפת

 
(8,595 ) 

 
(12,333 ) 

 
(2,629 ) 

 
(3,778 ) 

 
(15,357 ) 

 )ששימשו( שנבעו מזומנים, נטו, 
 השקעהפעילות מ

 
(409 ) 

 
13,582 

 
(339 ) 

 
13,778 

 
6,629 

)ששימשו(   שנבעו מזומנים, נטו, 
 מימוןפעילות מ

 
(336 ) 

 
2,712 

 
(125 ) 

 
(120 ) 

 
4,096 

 

 מגזרים

המאוחדות והכלולות, והחברה המאוחדת מיקרומדיק )להפסקת איחוד  החברה פועלת באמצעות החברות  
 :מיקרומדיק, ראו להלן( והחברות המאוחדות שלה, כדלקמן

 
    
שתל תוך עיני לשחרור   של  מחקר ופיתוחל  פועלת  וייסיי  חברת -  עיניים  . 1

 , פועלת לפיתוחדיאגנוסטיר חברת.  מושהה של תרופות עיניים
לביצוע אבחנה, התאמת טיפול ומעקב אחר טיפול  המיועד  מוצר

 .על ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות  היבשה העין בסינדרום
השווי  OphRx  חברת בשיטת  המטופלת  פועלת   המאזני,, 

טכנולוגיה  באמצעות  עיניים  במחלות  לטיפול  תרופות  לפיתוח 
תרופות שיווק    .להחדרת  שימוש,  לייצור,  פועלת  גם  החברה 

ה מוצר  של  והפצה  העין    LipiTear- מכירה  בסינדרום  לטיפול 
והן  העיניים  מחלות  בתחום  נוספים  ולשימושים  היבשה 

חברת  בסיס   ליפיקייר  באמצעות  על  נוספים  מוצרים  לפיתוח 
ה של  הקרנית     LipiTear- הטכנולוגיה  על  הגנה  המאפשרת 

פיתחה מכשיר יעודי   סנאוקוליסחברת    ושיפור תהליך ריפויה.
לניתוח  לשמש  המכוון  עיני  תוך  גלאוקמה  לניתוחי  וייחודי 
עם  לגלאוקומה  משולב  לניתוח  כמענה  ו/או  בלבד  גלאוקומה 

פיתחה פלטפורמה טכנולוגית    רסיוסטניתוח לקטרקט. חברת  
בלקין  לטיפול במחלות עיניים דלקתיות מסכנות ראיה. חברת  

גלאוקומה   ישמטרתו לאפשר לחולפיתחה מכשיר לייזר    לייזר
יעיל וקצר כטיפול ראשוני במחלה, במקום  לקבל טיפול לייזר 

ל בנוסף  עינייםאו  טיפול טיפות  שיטת  לחולים  להנגיש  וכך   ,
ר ימכש  ומשווקת  מפתחת  איי אופטימהחברת    .באמצעות לייזר

 . רפואי לטיפול בגלאוקומה
    
לפיתוח מיקרומדיק -  אבחון תאים סרטניים  . 2 פועלת  מאוחדת,  חברה  באמצעות  כולל   ,

   .ולמסחור טכנולוגיות אבחנתיות לזיהוי תאים סרטניים
 

, הפסיקה החברה לאחד את דוחותיה הכספיים של 2020ביולי  
מיקרומדיק והחלה לטפל בהחזקה בה בשיטת השווי המאזני. 

ההשפעה 2020באוגוסט   ואיבוד  המיזוג,  עסקת  השלמת  עם   ,
השווי המאזני  ליישם את שיטת  המהותית, החברה הפסיקה 
רווח  דרך  הוגן  בשווי  במניות  כהשקעה  בהשקעה  ומטפלת 

 והפסד. 
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 מגזרים )המשך( 

 
  2020בספטמבר,  30לתשעת החודשים שהסתיימו ביום   

 סה"כ אבחון תאים סרטניים  עיניים  

 לא סקור  

 ₪אלפי   

 

 194 165 29  הכנסות

 ( 4,096) ( 1,132) ( 2,964)  מגזרי הפסד

     
 ( 100) 605 ( 705)  הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו  

     מוקצות בלתי משותפותהוצאות 
 ( 4,615)    )בעיקר הנהלה וכלליות מהחברה( 

     
 ( 8,811)    תפעולי  הפסד

 1,135    נטו , מימוןהכנסות 
     חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי 

 ( 336) ( 57) ( 279)  שיטת השווי המאזני 

     
 ( 8,012)    הפסד לפני מס

     
 ( 407)  ( 407)  מסים על הכנסה

     

 ( 8,419)    נקי הפסד
 
 

  2019בספטמבר,  30לתשעת החודשים שהסתיימו ביום   

 סה"כ אבחון תאים סרטניים  עיניים  

 לא סקור  

 ₪אלפי   

 

 241 241 -   הכנסות

 ( 7,774) ( 2,916) ( 4,858)  מגזרי הפסד

     
 881  881  הכנסות אחרות, נטו  

     מוקצות בלתי משותפותהוצאות 
 ( 3,853)    )בעיקר הנהלה וכלליות מהחברה( 

     
 10,46    תפעולי  הפסד

 ( 3,258)    נטו, מימוןהוצאות 
     חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי 

 ( 1,370)  ( 1,370)  שיטת השווי המאזני 

     
 ( 15,374)    הפסד לפני מס

     
 798  798  מסים על הכנסה

     

 ( 14,576)    נקי הפסד
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 מגזרים )המשך( 

 
  2020בספטמבר,  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום   

 סה"כ אבחון תאים סרטניים  עיניים  

 לא סקור  

 ₪אלפי   

 

 11 - 11  הכנסות

 ( 893) - ( 893)  מגזרי הפסד

     
 605 605 -  הכנסות אחרות  

     מוקצות בלתי משותפותהוצאות 
 ( 1,457)    )בעיקר הנהלה וכלליות מהחברה( 

     
 ( 1,745)    תפעולי  הפסד

 ( 552)    נטו, מימוןהוצאות 
     חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי 

 ( 170) ( 57) ( 113)  שיטת השווי המאזני 

     
 ( 2,467)    הפסד לפני מס

     
 ( 53)  ( 53)  מסים על הכנסה

     

 ( 2,520)    נקי הפסד
 

 
 

  2019בספטמבר,  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום   

 סה"כ אבחון תאים סרטניים  עיניים  

 לא סקור  

 ₪אלפי   

 

 115 115 -   הכנסות

 ( 2,862) ( 720) ( 2,142)  מגזרי הפסד

     
 ( 46)  ( 46)  הוצאות אחרות, נטו  

     מוקצות בלתי משותפותהוצאות 
 ( 1,312)    )בעיקר הנהלה וכלליות מהחברה( 

     
 ( 4,220)    תפעולי  רווח

 ( 1,293)    נטו , מימוןהכנסות 
     חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי 

 ( 42)  ( 42)  שיטת השווי המאזני 

     
 ( 5,555)    הפסד לפני מס

     
 13  13  מסים על הכנסה

     

 ( 5,542)    נקי הפסד
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 מגזרים )המשך( 

 

 2019, בדצמבר 31יום שנה שהסתיימה בל 

 עיניים  
אבחון תאים 

 סה"כ סרטניים 
 מבוקר  
 ₪ אלפי  

 

 297 297 -  הכנסות

 ( 9,473) ( 3,494) ( 5,979) מגזרי הפסד

 875  875 הכנסות אחרות, נטו 

)בעיקר   מוקצות בלתי משותפותהוצאות 
 ( 5,420)   הנהלה וכלליות מהחברה( 

    
 ( 14,018)   תפעולי  הפסד

        

 113   נטו , מימוןהכנסות 
    

חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות 
 ( 1,417)  ( 1,417) לפי שיטת השווי המאזני 

    
 ( 15,322)   הפסד לפני מס

    
 746  746 מסים על הכנסה

    
 ( 14,576)   נקיהפסד 

 

 

 בכבוד רב,

 בע"מ  ביולייט מדעי החיים

 

 ,  יעקב מיכליןע"י 

 מנכ"ל
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