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  "מבע אביב בתל ערך ליירות הבורסה    ערך יירות רשות
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  ",גא

  1וולוטרי  ומידע כספיתמציתי עדכון עסקי 

  2202במרץ  31 ביום שהסתיים לרבעון הראשון

  

וולוטרי כספי  ומידע  החברה  פעילות  על  תמציתי  עסקי  עדכון  בזאת  לפרסם  מתכבדת  לרבעון ,  2החברה  סקור,  לא 

כי   ערך מתוך החהעדכון עסקי זה    .")הדיווח  תקופת ("למועד דוח זה  ועד    2022במרץ    31ביום  הראשון שהסתיים  

  .מצוי בפי הקוראשתי  הדוח ה

  

   ; פעילות בתחום העיייםתיאור החברה  תמצית  .א

1 . ") בחברות  ומשקיעה  מחזיקה  הפורטפוליוהחברה  בעיייםחברות  והטיפולים  המחלות  בתחום  וזאת   ") 

באמצעות השקעה, יהול, פיתוח ומסחור של פרויקטים וטכולוגיות ו/או מוצרים בתחומי המכשור הרפואי 

"), אשר מטרתם  העייים  מוצרי   -המתקדם, תרופות, דיאגוסטיקה ורפואה דיגיטלית  בתחום העייים (יחד  

חברות הפורטפוליו ומוצרי העייים    לתת מעה לצורך ממשי הקיים בתחום המחלות והטיפולים בעייים. 

החל מפיתוח ראשוי  ים,  ומסחריים שו  (או פרה קלייים)  השוים שלהם מצאים בשלבי פיתוח, קלייים

  .ועד מכירות

בהן   תשלב מהחברה    ית אסטרטגי . 2 חברות  לבין  והובלתן  ביהולן  ומסייעת  שולטת  החברה  בהן  חברות  בין 

וס למשקיעים  ומצטרפת  משקיעה  ואלה  והיא    פיםהחברה  בשליטתה  החברות  בין  סירגיה  לייצר  שואפת 

הפוים ומציעים טיפול במחלות העייים  שהיא משקיעה בהן ומבזרת את השקעותיה במגוון רחב של מוצרי  

העסקית   לאסטרטגיה  בהתאם  העייים.  בתחום  לרשותה,  כאמור  שוות  העומדים  הפיסיים  ולאמצעים 

בכוות החברה, בהתאם ליכולותיה והחלטותיה העסקיות, להמשיך להוסיף ולהרחיב את היצע הטכולוגיות 

והרחבת   והמוצרים עסקי  פיתוח  באמצעות  אם  ובין  וספות  בחברות  השקעה  ידי  על  אם  בין  המפותחים, 

 והסירגיה ביהן.   פורטפוליו פעילות החברות ה

ועד מועד    השתי  הדוח  פרסום  מועד  מאזחברות הקבוצה    פעילותאת    תמרכזת תמציתית המפרט  טבלהלהלן  

  .פרסום דוח זה 

  
  
  

 
2022-מס'  [אסמכתה    2202מרץ  ב   24לפרטים מלאים אודות תיאור עסקי החברה, ראו פרק א' לדוח השתי של החברה, כפי שדווח ביום    1

.   light.co.il-https://bioהחברה המוגש:  למידע אודות החברה, ראה אתר  , הכלול בזאת על דרך ההפייה.  ") הדוח השתי("  ]029232-01
 לדוח זה מוגש, א לפות לחברה. 

דיווח זה, החברה היה "תאגיד קטן" בהתאם לתאים הקבועים בתקה    2 תקופתיים  5יצוין, כי כון למועד  ג לתקות יירות ערך (דוחות 
 . שתית- , ועל פי החלטת דירקטוריון החברה, החברה מדווחת לפי מתכות דיווח חצי1970-ומיידיים), תש"ל 
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  טבלה תמציתית של חברות הפורטפוליו של החברה: 
  

  [האמור בטבלה ועד לוחות בלבד ואיו תחליף לוסח העדכון המלא בפסקאות להלן]
  

  הבא][ראה טבלה בעמוד 
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  תיאור תמציתי של פעילות חברת הפורטפוליו
שיעור החזקה  

  (בדילול מלא) 

 אופן הצגת החברה 

בדוחות הכספיים  

  של החברה 

  ועד מועד פרסום התפתחות עיקרית במהלך תקופת הדוח 

  

 

    TeaRx™   מפתחת טכולוגיית - דיאגוסטיר
ידי -המיועדת לאבחה של מחלות בקדמת העין על

בחיה של הרכב וזל הדמעות. האידיקציה הראשוה  
שלה היא זיהוי ומעקב אחר טיפול בסידרום העין 

 היבשה 

80% 
להבדיל בין סוגי עין יבשה יסוי  בהודו ביסיון לפתח יכולת ב  ממשיכה

והטיפולים היעילים עבורם וזאת כחלק מהסכם לבחית שת"פ מסחרי  
 וגייסה  אפשרי עם חברת תרופות בילאומית ומרכז לרפואת עייים  בהודו

    .בדקים  167 הדוח  פרסום  מועד עד
 מחלות עייים וספות.   בוסף דיאגוסטיר ממשיכה לפתח ערכות לבדיקות

  חברה
 מאוחדת 

  חברה
 מאוחדת 

  חברה
 מאוחדת 

90% 

97% 

פיתוח ומסחור ו אימולסיות   - ליפיקייר
 Dכטיפות עייים ובראשן מוצר המכיל ויטמין  

  
ל  ש CE- תקפות אישור ה  ךהמש  לשם דרשה רגולטוריה הליךתב ממשיכה 
בוחת   ,הרגולטורים לאור האתגרים  ,במקביל   . Ocular D -מוצר ה

. המשך  אפשרויות לצירוף שותף או מסחור באמצעות צדדים שלישיים 
הם תאי לביצועו  וק בישראל ושור השיתקפות האישור באירופה והשגת אי

   שליפיקייר חתמה עם כמיפל להפצה בישראל. בפועל של הסכם ההפצה

 
) לשחרור  EYE-Dמפתחת שתל תת לחמיתי ( - וייסיי

 בגלאוקומהמושהה ומבוקר של חומר פעיל לטיפול  

  היתכות את בוחתוייסיי  , לקחים ממאמצי הפיתוח העסקי בהתבסס על 
ותחדש את מאמצי הפיתוח העסקי   מתכלה ללשת שפיתחה השתליוי ש

 . פעילות זו  שלה כתלות בתוצאות

פיתוח תרופות לטיפול במחלות   -אופ אר אקס 
עייים באמצעות פלטפורמה טכולוגית חדשית  
- המשפרת הולכת תרופות עייים המבוססת על ו

  מבים 

41% 
  הכלול  החבר

לפי שיטת  
 השווי המאזי 

  הכלול  החבר
לפי שיטת  

 השווי המאזי 

לביצוע היסוי בבית חולים שערי    קיבלה אישור של משרד הבריאות
 גבוהמיון ב  CysA  עם בפועל יסוי ה לת ילתחופועלת  צדק בירושלים  

  השימוש למוצר הפוץ בשוק.   תוך השוואת סבילות

 
פיתוח פתרוות אבחון ויטור מרחוק של   -פריפרקס 

פגיעה בראייה ההיקפית תוך שימוש במחשב אישי  
 ובמצלמה המובית בו באמצעות מעקב אחר תזוזות 

 19%   .בארה"ב טיפוס של המוצר במרפאות מובילי דעה יאב  התקתעלת לופ

, המבוסס על  TRS01פיתוח מוצר חדשי,  - פארמהטרסייה
טכולוגית לטיפול במחלות עייים דלקתיות  פלטפורמה 

 מסכות ראייה 

כס פיסי בשווי הוגן 
  דרך רווח או הפסד 

כס פיסי בשווי הוגן 
  דרך רווח או הפסד 

כס פיסי בשווי הוגן 
  דרך רווח או הפסד 

פיסי בשווי הוגן כס 
  דרך רווח או הפסד 

  האישורים את וקיבלה בארה"ב   Phase III ביסוי קליי    ממשיכה
וגרמיה למוצר הדגל בחולים עם   בצרפת  גם מרכזים לפתיחת הרגולטורים

   .אוביאטיס 

פיתוח מכשיר לייזר שמטרתו לאפשר לחולי   -בלקין ויז'ן 
גלאוקומה לקבל טיפול לייזר יעיל וקצר כטיפול ראשוי  

 במחלה 

4.5% 

4% 

7.8% 

       ממתיה.   Belkin Vision Eagle  ™ - ה למוצר CE אישור קיבלה
. זכתה  2022צפויות ברבעון שלישי היסוי קליי של התוצאותיו הסופיות ל

מיליון  15 -מיליון אירו והתחייבות להשקעה בסך של כ  2.5במעק של  
  .  שקבעו בהסכם   לעמידה בתאים כפוף ב  אירו מהאיחוד האירופי

5% 

פיתוח מכשיר ייעודי וייחודי ליתוחי  -סאוקוליס 
 גלאוקומה 

AEYE Health  -   ות אבחון מבוססיפיתוח פתרו
  ) למגוון של מחלות רשתית AIביה מלאכותית (

באירופה ובישראל  ממשיכה במאמציה לשיווק ומכירת מוצר סאוקוליס 
  ובוחת והאמ"ר שקיבלה CE-באמצעות מפיצים ובמסגרת אישורי ה

  . אסטרטגיים פעולה שיתופי

   בקשההגישה   ובעקבותי קיבלה תוצאות חיוביות ביסוי קליי פיבוטאלי 
  גיוס השלימה .זיהוי רטיופתיה סוכרתית ל שלה המוצר אישורל FDA  -ל

בהשוואה    AEYE Healthבשווי החברה של   2.5גידול של פי  משקףההון 
    .ם במסגרתו השקיעה החברהלשווי החברה הממוצע בסבב הגיוס הקוד 
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וחיד שי  .ב אשרויים  מהותיים  בעסקי    ושים  ה   הקבוצהאירעו  שת  ראשון  ברבעון  עד ו  2022של 
 : זהוולטרי למועד פרסום דוח 

  תאוחדוחברות מ

 דיאגוסטיר   . 1

לחברה שמסר  דיאגוסטירכפי  ב  ,  החלה  קליי  היסוי  ממשיכה    2021באוקטובר    בהודואשר 

ביסיון לפתח יכולת להבדיל בין סוגי עין יבשה והטיפולים היעילים עבורם וזאת כחלק מהסכם 

עד לבחית שת"פ מסחרי אפשרי עם חברת תרופות בילאומית ומרכז לרפואת עייים בהודו.  

כמו כן דיאגוסטיר ממשיכה לפתח ערכות    בדקים.  167  בהודו  למועד פרסום הדוח גויסו ביסוי

  קליי. -בדיקה למחלות קדמת עין וספות ומתקדמת בפיתוחן הפרה

  .  בזאת על דרך ההפיה הכלול, לדוח השתי 4.2סעיף ראו  וספיםלפרטים 

  להלן.  10, ראו סעיף פעילות דיאגוסטיר  בקשר עם  זהרת מידע צופה פי עתידאל

   ליפיקייר . 2

 CE-הרגולטורי לשם המשך תקפות אישור הבתהליך    ממשיכה  ליפיקייר  ,כפי שמסר לחברה

בוחת אפשרויות לצירוף שותף   לאור האתגרים הרגולטורים  ,ובמקביל   Ocular D  -הל מוצר  ש

באירופה   האישור  תקפות  המשך  שלישיים.  צדדים  באמצעות  מסחור  שווק ואו  אישור  השגת 

  בע"משליפיקייר חתמה עם כמיפל  הבלעדי  בישראל הם תאי לביצועו בפועל של הסכם ההפצה  

  .בישראל להפצת המוצר

  .  בזאת על דרך ההפיה הכלוללדוח השתי,  4.3סעיף ראו  וספיםלפרטים 

  להלן.  10, ראו סעיף פעילות ליפיקיירעם בקשר   זהרת מידע צופה פי עתידאל

  וייסיי  . 3

  היתכות   את  בוחתוייסיי    בהתבסס על לקחים ממאמצי הפיתוח העסקי,כפי שמסר לחברה,  

ותחדש את מאמצי הפיתוח העסקי שלה כתלות בתוצאות    מתכלה לשתל  שפיתחה  השתל  שיוי

 . פעילות זו

  .  בזאת על דרך ההפיה הכלוללדוח השתי,  4.4סעיף ראו  וספיםלפרטים 

  להלן.  10, ראו סעיף וייסיפעילות  עםבקשר   זהרת מידע צופה פי עתידאל
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  כלולותחברות 

 אקס  אר אופ . 4

ממשיכה קיבלה את אישור משרד הבריאות לביצוע היסוי ו  כפי שמסר לחברה, אופ אר אקס
בבית החולים שערי צדק בירושלים. היסוי יבוצע    קליי בבי אדםהיסוי  הלהתחלת    ךלהיער

בטכולוגי שימוש  העושה  למוצר  הידוע   תביחס  הפעיל  החומר  עם  אקס  אר  אופ  של    ההולכה 
CysA  ון גבוהפוץ בשוק.השימוש  תוך השוואת סבילות במילמוצר ה   

  

  . ההפיהבזאת על דרך  הכלול לדוח השתי 4.6לפרטים וספים ראו סעיף 

  להלן.  10, ראו סעיף פעילות אופ אר אקס עםבקשר   זהרת מידע צופה פי עתידאל

 פריפרקס . 5

לחברה שמסר  של  להשלמת    פועלת  פריפרקס  ,כפי  וההתקה  מוצר הפיתוח  של  טיפוס   אב 

) המתמחים בגלאוקומה KOL’sמובילי דעה מרכזיים (  ארבעהבמרפאות של לפחות    פריפרקס

צפוי להערכתה  אשר  ארוע  ,  ")הדרך  אבן"(   במרפאותיהםחלו להשתמש במוצר  יאשר  בארה"ב  

   .2022של שת שלישי הרבעון הלהתקיים בתחילת 

  

של  החברה  השקיעה    2022מרץ  ב דולר  250סך  בפריפרקס    אלפי  את   ערכתווספים  להשקיע 

מליון דולר    1(ובכך להגיע להשקעה של    אבן הדרךדולר עם השלמת  אלפי    250סך של  הת  יתר

  ך הואר   ,כןכמו    כאמור.  2022רבעון השלישי של  התחילת  ב  , הצפויהבפריפרקס)  25%ולהחזיק  

  2021  יולימ  ההשקעה  הסכם  במסגרת  לחברה   הועק  אשר  האופציה  תוקף  ,2024  לסוף יוארעד  

   .פריפרקסב 50% לרכישה של עד

 . בזאת על דרך ההפיה הכלוללדוח השתי  4.7לפרטים וספים ראו סעיף 
  להלן.  10, ראו סעיף פעילות פריפרקסעם בקשר   זהרת מידע צופה פי עתידאל

  

  חברות מוחזקות 

 סאוקוליס  . 6

ממשיכה במאמציה לשיווק ומכירת מוצר סאוקוליס באירופה כפי שמסר לחברה, סאוקוליס  

  פעולה   שיתופי  ובוחת  והאמ"ר שקיבלה  CE-ובישראל באמצעות מפיצים ובמסגרת אישורי ה

  . אסטרטגיים

  . בזאת על דרך ההפיה הכלוללדוח השתי  4.8לפרטים וספים ראו סעיף 

  להלן.  10ראו סעיף , סאוקוליספעילות  עםבקשר   עתידזהרת מידע צופה פי אל

 פארמה טרסייה . 7

בארה"ב אשר בוחן את    Phase IIIביסוי קליי    ממשיכהכפי שמסר לחברה, טרסייה פארמה   

- , מוצר הדגל של טרסייה, בחולים עם אובאיטיס קדמית, לא TRS01-היעילות והבטיחות של ה
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אובאיטיס עם  חולים  לרבות  הרגולטורים גלאוקומה  -זיהומית,  האישורים  כל  את  וקיבלה 

- כפי שמסר לחברה, היסוי היו יסוי קליי אקראי, כפול  .לפתוח מרכזים גם בצרפת וגרמיה

לכלול   צפוי  היסוי  פעילה.  ביקורת  עם  ב  162סמיות  מובילים   30-כחולים  רפואיים  מרכזים 

ובאירופה.   פגישת  בארה"ב  וקיימה  פיתוח  בפעילות  טרסייה  החלה  ה   Pre-INDבוסף,  -עם 

FDA    אחרות מעוורות  עייים  ומחלות  אחורית  באובאיטיס  לטיפול  זריקה  פיתוח  עם  בקשר 

  הפוגעות בחלק האחורי של העין. 

  . בזאת על דרך ההפיה הכלוללדוח השתי,  4.9לפרטים וספים ראו סעיף 

 להלן. 10ראו סעיף  ,פעילות טרסייה פארמה בקשר עם זהרת מידע צופה פי עתידאל

     'ןויז בלקין . 8

 Belkin Vision™    -למוצר ה    CEאישור    ן'ה בלקין ויזבליק  2022מאי  כפי שמסר לחברה, ב

Eagle    .האירופי ויז'ן  כן  מהאיחוד  בלקין  כי  לחברה  ביסוי  מסר  החולים  גיוס  את  השלימה 

רב שלישי  אשר  מרכזי  -קליי  ברבעון  צפויות  הסופיות  של  ו  2022תוצאותיו  במעק    2.5זכתה 

בכפוף לעמידה   ,מיליון אירו מהאיחוד האירופי  15  -מיליון אירו והתחייבות להשקעה בסך של כ

    .כםבתאים שקבעו בהס

  . בזאת על דרך ההפיה  הכלוללדוח השתי,  4.10לפרטים וספים ראו סעיף 

  

 . להלן  10, ראו סעיף פעילות בלקין ויז'ןבקשר עם  זהרת מידע צופה פי עתידאל

  

9 .  AEYE Health       

כי היא קיבלה תוצאות חיוביות ביסוי קליי   לחברה   AEYE Health, הודיעה2022בפברואר  

לזיהוי אוטוומי שערכה,  ביוית פיבוטלי  באמצעות מוצר3ומעלה  של רטיופתיה סוכרתית   , 

ידה.   על  פותח  אשר  מלאכותית  ביה  היסוי  מבוסס  תוצאות  קבלת   AEYEהגישה  בעקבות 

Health בקשה ל- FDA  .ופתיה סוכרתיתלאישור המוצר שלה לאבחון רטי  

  

 AEYEוספות של    'ב  בכורהאופציה לרכישת מיות  הודיעה החברה כי היא מימשה    ,2022מרץ  ב  

Health   אי הסכםמסר לחברה   1, בסך של  2021ממרץ   השקעה , בהתאם לתמיליון דולר. כפי ש

בד בבד עם מימוש האופציה בידי החברה מימשו גם משקיעים וספים    Health   AEYEעל ידי

 לצד החברה במסגרת הסכם ההשקעה אופציות וספות בהיקף של AEYE Health -שהשקיעו ב

  מיליון דולר.  1.1 -כ

  Cבכורה  מיות    כי היא השלימה סבב גיוס הון שללחברה    AEYE Health  ההודיע  ,2022במאי  

פי  חיצויים משקיעים  מ של  גידול  משקף  זה  הון  גיוס  של    2.5.  החברה   AEYE Healthבשווי 

 מליון דולר  1  בהשוואה לשווי החברה הממוצע בסבב הגיוס הקודם במסגרתו השקיעה החברה

 
 . More than mild  -תיה סוכרתית ביוית מוגדרת כרטיופ 3



  

7  

") ובמימוש האופציה מכח אותו הסכם השקעה הסכם השקעה("  2021במרץ  AEYE Health -ב

  מליון דולר וספים.  1בסך של  2022במרץ 

 AEYE Health  -שווי השקעת החברה ב,  2022במרץ    31  יוםל  כון,  האמור  הון  גיוס  על  תבססבה

של   בסך  דולר)    2,745  -(כ  "חש  אלפי   8,718אמד  הכירהאלפי  שערוך   והחברה  סעיף  במסגרת 

שווי    "ח.ש  אלפי  2,370  -הוגן דרך רווח והפסד בהכסה משערוך בסך של כ  שוויהשקעה במיות ב

בה החברה  מקובלים,  אמד  כאמור    AEYE Health  -שקעת  חשבואיים  לכללים  על בהתאם 

בהתאם לזכויות המוקות לכל סוגי המיות    OPM  -מודל הויישום  החיצוי  ההשקעה  סבב  בסיס  

 .  Health  AEYEהשוות של

מהון    7.8%  -השלמת גיוס ההון כאמור, מחזיקה החברה בכמימוש האופציה כמתואר לעיל ו עם  

  .AEYE Healthהמיות המופק והפרע של  

  

  . לפרק א' לדוח השתי של החברה 4.11ראו סעיף  לפרטים וספים

  .להלן  10, ראו סעיף AEYE Health פעילות בקשר עם זהרת מידע צופה פי עתידאל

עתידא .10 פי  צופה  מידע  לגבי    -  זהרת  זה  בדוח  הכלולים  והפרטים    וחברות  החברההמידע 

היתרלרבות  ,  הפורטפוליו עם    בין  של  ביצוע  בקשר  המגבלות דיאגוסטיר  עקב  בהודו  היסוי 

הקורוה,   ממגיפת  כתוצאה  ובחית לרבות  הקיימות  היסוי,  סיום  מועד  משתתפים,  גיוס  קצב 

 מבין יעדיו העיקריים של היסוי (אם בכלל)אפשרות להמשך שת"פ, ולרבות משמעות השגת מי  

דיאגוסטירו פלטפורמת  בסיס  על  חדשות  יכולות  ו הולרבות  ,  פיתוח  תקפות  קבלת יתכות 

 לשתל   שפיתחה  השתל  שיוי  היתכות, בחית וייסי של  על ידי ליפיקייר  האישורים הרגולוטוריים

אקס    הערכות  ,מתכלה ל  הערכות,  וסיכוייו   הקליי תחילת היסוי  מועד  לאופ אר  מועד פריפרקס 

 אסטרטגיים   פעולה  יתופי ש  תי ובחמוצר  הלשיווק ומכירת    סאוקוליס  מאמצי   השלמת אבן הדרך,

בכלל),   (אם  עם  והתממשותם  בקשר  פארמה  טרסייה  של ה הערכות  הפיתוח  ופעילות  ,  היסוי 

עם   בקשר  ויז'ן  בלקין  היסויהערכות  תוצאות  קבלת  ו/או   מועד  שוק  הערכות  מועדים,  תחזיות, 

לו"ז וכן    FDAלקבלת אישור  (אם בכלל)  והמועד    להיתכות בקשר    Health   AEYEתוכיות של

והשפעה (אם בכלל) של מגפת גיף הקורוה ו/או בכלל וכן תחזיות, מועדים, הערכות ו/או תוכיות  

ע צופה פי עתיד" כמשמעותו  בקשר לאמור, הין "מיד   פורטפוליו  של החברה ו/או מי מחברות ה

התשכ"ח ערך,  יירות  גורמים   1968-בחוק  על  היתר,  בין  והמבוסס,  גבוהה,  ודאות  באי  הכרוך 

שלישיים ועל משתים רבים שלחברה ו/או לחברות הקבוצה אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך 

ו/או יתממשו באופן ייתכן כי המידע והערכות כאמור, בפועל לא יתממשו ו/או לא יתממשו במלואם  

השוה מהותית מכפי שהוערך או צפה מלכתחילה. בין הגורמים העלולים לגרום לכך יתן לציין,  

אין בהכרח   פורטפוליובין היתר, על גורמים שלישיים ועל משתים רבים שלחברה ו/או לחברות ה

שליטה לגביהם, ואין וודאות כי יתממשו, או שיתממשו בדרך שצפיתה לכתחילה או באופן שוה 

חברות   ו/או  החברה  בשליטת  אים  אשר  בגורמים  תלויה  התממשותם  ואשר  מכך,  מהותית 

גורמי  פורטפוליוה מבין  איזה  התממשות  לרבות  בסעיף  ה,  המפורטים  לדוח   4.27סיכון  א'  בפרק 

מחברות  השתי,   ומי  החברה  הערכות  על  ולחוד,  ביחד  משמעותי,  באופן  להשפיע  עשויים  אשר 

 כאמור.  פורטפוליוה
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   לא סקור יוולוטרמידע כספי   .ג

  

  דוחות בייים מאוחדים על המצב הכספי 

 31  ליום , במרץ  31  ליום  
 ,בדצמבר

   20222021 2021 
 מבוקר  סקור  לאסקור  לא  

 "ח ש  אלפי "ח ש  אלפי"ח ש  אלפי
 
    כסים שוטפים

       
 33,467  13,95026,762   מזומים ושווי מזומים 

 245  2451,195   קדוות לזמן קצר יפ

 292  473481   חייבים ויתרות חובה 

  -  -  13,855   השקעה ביירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 -  18,766-   והפסד השקעה במיות בשווי הוגן דרך רווח  

       
 34,004  28,52347,204   שוטפים כסים"כ סה

       
       כסים לא שוטפים 

       
 946  -965   פיקדוות לזמן ארוך 

  ,   2,7812,246  2,788טורכוש קבוע

     354  812  469כס זכות שימוש, טו 

  24,565  13,641  30,990   השקעה במיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  331  -  338   השקעה במכשירים פיסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

  919  15  896   השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזי

 149  149149   מויטין

       
 30,167  36,47316,863   שוטפים  לא כסים"כ סה

      
 64,171 64,99664,067  סה"כ כסים
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  (המשך)   דוחות בייים מאוחדים על המצב הכספי

  

 31  ליום , במרץ  31  ליום  
 ,בדצמבר

  20222021 2021 
 מבוקר  סקור  לאסקור  לא

 "ח ש  אלפי "ח ש  אלפי"ח ש  אלפי  
 

        התחייבויות שוטפות 
       

 146 345 221   ספקים וותי שירותים 
  1,622  1,706  2,039   זכאים ויתרות זכות

 443 350 328   חלויות שוטפות של התחייבות חכירה 
         

  2,211  2,401  2,588   סה"כ התחייבויות שוטפות 

         
         התחייבויות לא שוטפות 

         
  543  612  589   ת בגין מעקים והתחייב

  -  1,313  -   התחייבות מסים דחים 

  -  470 -   בגין חכירה  ותויהתחייב

         

  543  2,395  589   סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

         
         הון מיוחס לבעלי מיות החברה 

         
  269,658  268,708  269,730   , פרמיה וקרות הון מיות

  )208,956(  )210,092(  )208,531(   יתרת הפסד 

         
  60,702  58,616  61,199  סה"כ הון מיוחס לבעלי מיות החברה

         

  715  655  620   זכויות שאין מקות שליטה 

         

  61,417  59,271  61,819  סה"כ הון

         

  64,171  64,067  64,996   והון  התחייבויות"כסה
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  כולל אחר והפסד  דוחות בייים מאוחדים על הרווח והפסד

לשה   לשלושה חודשים שהסתיימו   
  שהסתיימה 

 31ביום    במרץ,   31ביום    
 בדצמבר,

  20222021  2021  
 מבוקר  לא סקור לא סקור 

 אלפי ש"ח (למעט תוי הפסד למיה)  
  

   ,  -  2  3טוהכסות
        

  )4,335(  )1,366(  )819(  הוצאות מחקר ופיתוח
  )646(  )97(  )204(  הוצאות שיווק ומכירה 
  ) ,  )1,757(  )1,579(  )5,625טו הוצאות ההלה וכלליות

  10,071  1,093  2,820  שערוך השקעה במיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
        
  40  )1,949(  )535(  
        

  )532(  )1,947(  40  תפעולי  )הפסדרווח (
        

  ) ,  286  761  )1,095טומימוןהכסות (הוצאות)  
חלק החברה בהפסד חברה מוחזקת המטופלת לפי שיטת השווי  

  )284(  )69(  )58(  המאזי 
        

  )1,911(  )1,255(  268  רווח (הפסד) לפי מס 
        

  1,572  259  -  מסים על הכסה
        

  )996(  )339(    268קי  )הפסדרווח (
        

        : אחר  כולל  )הפסדרווח (
       תאיםבהתקייםהפסד או  לרווח   מחדש  שיסווגו סכומים

       :ספציפיים 
  )84(  81  39כספיים של פעילות חוץ מתרגום דוחות    הובעות  התאמות 

        

  )423(  )915(  307  כולל   )הפסדרווח ("כ סה

        
       מיוחס ל: קי    )הפסדסה"כ רווח (

  382  )754(  425  בעלי מיות החברה 
  )721(  )242(  )157(  זכויות שאין מקות שליטה 

        
  268  )996(  )339(  
        

       כולל מיוחס ל:  )הפסדרווח ( סה"כ
  298  )673(  464 בעלי מיות החברה 

  )721(  )242(  )157( זכויות שאין מקות שליטה 
        
  307  )915(  )423(  
        

       למיה המיוחס לבעלי מיות החברה (בש"ח)קי  )הפסדרווח (
  0.08  )0.17(  0.09    למיה בסיסי  ) קי  הפסדרווח (

  
  0.08  )0.17(  0.09  מדולל רווח (הפסד) קי למיה  

  
הקי   ) הפסדהרווח (מספר המיות המשוקלל ששימש בחישוב   

  4,550,136  4,542,901  4,559,568  בסיסי   למיה
  

 הקי  ) הפסדרווח (מספר המיות המשוקלל ששימש בחישוב ה
  4,585,666  4,542,901  4,592,901  מדולל למיה 
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  המזומים דוחות בייים מאוחדים על תזרימי 

    

החודשים    לשלושת
  שהסתיימו 

    במרץ, 31ביום

  לשה 
שהסתיימה  

  ביום 
  בדצמבר, 31

    2022    2021    2021  
  מבוקר     סקור לא    סקור לא    
  אלפי ש"ח     
              

  ) 10,026(   ) 2,932(    ) 2,211(    מזומים טו, ששימשו לפעילות שוטפת 
              

  13,481      ) 967(    ) *()17,590(    פעילות השקעה מ(ששימשו)  שבעומזומים טו, 
              

  915    ) 109(    ) 115(    מזומים טו, שבעו (ששימשו) מפעילות מימון 
              

 

בשווי הוגן דרך של יירות ערך סחירים קייה בגין  אלפי ש"ח 13,957 -, סך של כזה סכום מתוך(*) 
דרך רווח והפסד. בשווי הוגן השקעה במיות  אלפי ש"ח  ,- 3,605טו, וסך של כרווח והפסד  

 

  בכבוד רב, 

  בע"מ  ביולייט מדעי החיים

 

 ,  יעקב מיכליןע"י 

  מכ"ל
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