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  'חלק א

  ")החברה("מ " בערובוטיקהשינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי מזור 

מ " בערובוטיקהמהותיים אשר אירעו בעסקי מזור החידושים השינויים ולהלן פירוט ה

") הדוח התקופתי(" 2011 לשנת השנתימאז הדוח  ו2012של שנת השני ברבעון  ")החברה("

 2012והדוח לרבעון הראשון של שנת ) 2012-01-082137 - אסמכתא 'מס( 27.3.2012 רסם ביוםשפו

  ):2012-01-126456 -אסמכתא ' מס (16.5.2012 שפורסם ביום

 

יא חתמה על הסכם למכירת מערכת  ה29.3.2012 החברה הודיעה כי ביום 1.4.2012ביום  .1

 Floridaנה על רשת בתי החולים  לבית החולים הנמRenaissanceרובוטית נוספת מסוג 

Hospital .בית החולים שרכש את המערכת הנוספת הינו בית החוליםCarrollwood  

 1.4.2012יום פרסמה בהחברה שלפרטים נוספים ראו דוח מיידי  .פלורידה, שבעיר טמפה

 ).2012-01-089157 –אסמכתא ' מס(

 

לך כנס רפואי שנערך החל מיום  החברה הודיעה כי בכוונתה להשיק במה23.5.2012ביום  .2

אשר מבוססת , C-OnSiteאפליקציה חדשה שתיקרא , הולנד,  באמסטרדם28.5.2012

 Renaissance - ותשולב באופן קבוע בכל מערכות הC-Insight -בחלקה על טכנולוגית ה 

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שהחברה פרסמה ביום . שהחברה תמכור לאחר אותו מועד

 ).     2012-01-133233 -אסמכתא ' מס (23.5.2012

 

  החברה הודיעה כי היא מסרה לרשות ניירות ערך הודעה בדבר כוונתה 28.5.2012ביום  .3

לפעול להגשת בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף מדף על בסיס דוחות הרבעון הראשון 

   . 2012לשנת 

  

 פרוצדורות של 3הושלמו בהצלחה , 10.6.2012 החברה הודיעה כי נכון ליום 11.6.2012ביום  .4

אשר התקיימו בבית החולים , ביופסיות מוח מונחי המערכת הרובוטית של החברה

Wiesbaden ,HSK Hospitalלפרטים נוספים ראו דוח מיידי שהחברה .  אשר בגרמניה

 ). 2012-01-152679 -אסמכתא ' מס (11.6.2012פרסמה ביום 

 

 נודע לה על קבלת אישור הרשות 12.6.2012יום  החברה הודיעה כי ב13.6.2012ביום  .5

 של החברה Renaissance -  לשיווק ושימוש במערכת ה)KFDA- ה (הרגולטורית בקוריאה

אסמכתא ' מס (13.6.2012לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שהחברה פרסמה ביום . בקוריאה

- 2012-01-154794.( 

 

הסכם למכירת מערכת רובוטית מסוג  היא חתמה על  החברה הודיעה כי26.6.2012ביום  .6

Renaissance למרכז הרפואי Reston Hospital Centerב"ארה, יניה' שנמצא בוירג .           

-2012 -אסמכתא ' מס (26.6.2012לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שהחברה פרסמה ביום 
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01-166542.( 

  

ה על הסכם למכירת מערכת היא חתמ, 29.6.2012 החברה הודיעה כי ביום 1.7.2012ביום  .7

אשר , באל פאסו, Southwest NeuroSpine למרכז הרפואי Renaissanceרובוטית מסוג 

 1.7.2012לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שהחברה פרסמה ביום . ב"ארה, במדינת טקסס

 ).2012-01-171312 - אסמכתא ' מס(

 

מה על הסכם למכירת מערכת היא חת, 29.6.2012 החברה הודיעה כי ביום 1.7.2012ביום  .8

 Florida לבית חולים הנמנה על רשת בתי החולים  Renaissanceרובוטית נוספת מסוג

Hospital שהנה חלק מהתאגיד הרפואי Adventist Health system . לפרטים נוספים ראו

 ).   2012-01-171336 - אסמכתא ' מס (1.7.2012דוח מיידי שהחברה פרסמה ביום 

  

  :חר תאריך המאזןאירועים לא

נודע לה על קבלת אישור מנהל המזון , 15.7.2012 החברה הודיע כי ביום 16.7.2012ביום  .1

 של החברה בתחום Renaissance -  לשיווק מערכת ה)FDA- ה(והתרופות האמריקני 

' מס (16.7.2012לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שהחברה פרסמה ביום . כירורגית המוח

   ). 2012-01-185724 - אסמכתא 

 

 החברה פרסמה מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים ונושאי משרה בחברה 7.8.2012ביום  .2

ודוח ליועצים ולנותני שירותים בחברה ובחברת הבת של החברה הכולל דוח הצעה פרטית 

-שרית סוכרי בן' ולגב, ל החברה"דירקטור ומנכ, הצעה פרטית מהותית למר אורי הדומי

 7.8.2012יום פרסמה בהחברה ש מתארלפרטים נוספים ראו . בחברהדירקטורית , יוחנן

 . )2012-01-204957 –אסמכתא ' מס(

 

ברה פרסמה דוח בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי  הח7.8.2012ביום  .3

 מינוי, בין היתר, ואשר על סדר יומה 12.9.2012 המניות של החברה אשר תתקיים ביום

: דהיינו, )בחברהצים "חלמעט הד( למועד דוח זה רים המכהנים בחברהשל הדירקטומחדש 

מהותית למר אישור הצעה פרטית  ויוחנן-שרית סוכרי בן ואורי הדומי, יונתן אדרתה "ה

 חברהבדירקטורית , יוחנן-שרית סוכרי בן' גבחברה ולהל "מנכדירקטור ו, אורי הדומי

מון אסיפת בעלי מניות שהחברה פרסמה לפרטים נוספים ראו זי. ) לעיל4כאמור בסעיף (

 במועד דוח זה האסיפה טרם כונסה ).2012-01-204981 –אסמכתא ' מס (7.8.2011ביום 

         .כאמור

        

הושלמה חתימת החברה על הסכם , 9.8.2012 החברה הודיעה כי ביום 12.8.2012ביום  .4

שתיהן . Oracle Institutional Partners, L.P -ו. Oracle Partners, L.Pהשקעה עם 

ומשקיעים נוספים שאינם קשורים  .Oracle Investment Managements Incבניהול 

במסגרתו , ")המשקיעים: "יחד(ולמיטב ידיעת החברה אינם קשורים זה לזה , לחברה
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ובשלב שני , ב" מיליון דולר ארה7.5המשקיעים ישקיעו בשלב ראשון סכום כולל של 

 7.5סכום כולל נוסף של עד , ם מסוימים כמפורט בהסכם ההשקעהובהתקיימות תנאי

 מניות 7,053,529 יחד המשקיעים לכלל תקצה החברהובתמורה , ב"מיליון דולר ארה

 כתביו, 1למניה ח"ש 4.25 של מחיר המשקף, החברה של א"כ. נ.ע ח"ש 0.01 בנות רגילות

 של א"כ. נ.ע ח"ש 0.01 נותב רגילות מניות 7,053,529 עד לרכישת סחירים לא אופציה

 מכל, הכל ובסך, המוקצות במניות השקיע משקיע שכל לסכום השווה בסכום החברה

 ההמרה שער לפי ב"ארה דולר מיליון 7.5 של כולל מימוש מחיר בגין מניות, המשקיעים

 -אסמכתא ' מס (12.8.2012ראו דוח מידיי שהחברה פרסמה ביום  ,לפרטים נוספים .הקובע

2012-01-207417.(  

  

  

  

  

 

                                                 
 . ")שער ההמרה הקובע("ב " דולר ארה1ח לכל " ש3.9970ב בסך של "ארהלפי שער השקל מול דולר    1
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  'בחלק 

  

  2012, ביוני 30דוח דירקטוריון ליום 

  

  דוח הדירקטוריון על מצב עניני החברה

 היששדירקטוריון החברה מתכבד להגיש לבעלי המניות את דוח הדירקטוריון לתקופה של 

בהתאם לתקנות ניירות ערך , ")תקופת הדוח(" 2012 ,ביוני 30שהסתיימה ביום חודשים ושלושה 

  .")תקנות ניירות ערך ("1970-ל"תש) וחות תקופתיים ומיידייםד(

 

   הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד–פרק ראשון 

 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד .1

הכוונה וניווט של של הרובוט היא  שעיקרו הרובוטייםניתוחים ההחברה פועלת בתחום 

   .להקטנת מידת הפולשנות הניתוחית גבוה ותוך שאיפה וקם בדייכלים כירורגי

  

שיווק , ייצור,  לצורך פיתוחה עובדי42משמשים את , ישראל, משרדי החברה בקיסריה

לחברה גם . פיתוח עסקים וניהול, תמיכה טכנית, אדמיניסטרציה, בקרת איכות, ומכירות

-וני, ובברוקליןיה 'ורג'ג, אטלנטהב השוכרת משרדים ב"ארהחברת בת בבעלות מלאה ב

תמיכה טכנית ופיתוח , מכירות, עובדים ומתמקדת בשיווק 22 מעסיקהחברת הבת . יורק

  .ב"עסקיה של החברה בארה

  

  הסברים לדוחות הכספיים .2

  מצב כספי   ]א[

 רכוש שוטף

וזאת , ח"אלפי ש 67,434- הסתכם ב2012  ביוני30 הרכוש השוטף של החברה ביום

,  בדצמבר31ח ביום "אלפי ש  72,827 - ו2011, יוניב 30 ביוםח "אלפי ש 82,946לעומת 

 שווי מזומנים והשקעות לזמן ,מרבית הרכוש השוטף נובע מיתרות מזומנים. 2011

 נושאי ריבית )קדונות בנקאייםיפח קונצרני ו"אג, ח ממשלתיים"אגהכוללים (קצר 

ביחס לרבעון  בהיקף הרכוש השוטף הירידה). משבוע ועד שנה(לתקופות שונות 

השקעות לזמן בווי מזומנים וושמזומנים סעיפי  בהירידה עקבנובעת בעיקר ל המקבי

בתקופה ומאידך עליה חברה של ההשוטפות הוצאות התפעול מ וזאת בעיקר, קצר

  . ביתרת הלקוחות עקב גידול במכירות

  

  שוטףשאינו רכוש 

, ח"אלפי ש 5,058 - הסתכם ב2012,  ביוני30 ביום שאינו שוטף של הקבוצההרכוש 

 31ח ביום "אלפי ש 5,215- ו2011,  ביוני30 ביוםח " אלפי ש4,457וזאת לעומת 

מרכוש קבוע הכולל מערכות  עיקר הרכוש שאינו שוטף נובע. 2011, בדצמבר
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Renaissanceלתצוגה ומנכסים בלתי מוחשיים .   

  

  התחייבויות שוטפות

, ח"אלפי ש 26,080-בהסתכמו  2012  ביוני30ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום 

ליום  ח"אלפי ש 24,170סך של  ו2011,  ביוני30יום ח ל" אלפי ש9,357עומת סך של ל

הרבעון  לעומת , בהתחייבויות השוטפות של החברההעלייה. 2011 , בדצמבר31

מעליית יתרת הזכאים השונים עקב הגידול בהיקף הפעילות ובעיקר  נובעת ,המקביל

 ולכן סווג להתחייבות 2012תנות להמרה צפוי לנובמבר ח הני"מכך שהפרעון של אג

  .זמן קצר

  

  התחייבויות שאינן שוטפות

אלפי  2,764 – ב הסתכמו 2012,  ביוני30ליום שוטפות של החברה שאינן ההתחייבויות 

 ח"אלפי ש 2,352סך של  ו2011,  ביוני30יום ח ל" אלפי ש15,761עומת סך של ל, ח"ש

לעומת  ,שוטפות של החברהשאינן  בהתחייבויות הירידה. 2011 , בדצמבר31ליום 

  .ח ניתנות להמרה להתחייבויות שוטפות"מסווג יתרת אג נובעת ,הרבעון המקביל

  

  הון עצמי

עומת סך של ל, ח" אלפי ש 43,648  הסתכם בסך של2012,  ביוני30ההון העצמי ליום 

 , בדצמבר31ח ביום " שאלפי 51,520סך של  ו,2011  ביוני30יום ח ל"אלפי ש 62,285

 יוםחודשים שהסתיימו בה שהש בהון העצמי של החברה בתקופה של הירידה .2011

מאידך . ח"שאלפי  8,954  שלבסך הפסד נטו בתקופהבגין בעיקר  ת נובע2012 , ביוני30

  .ח" אלפי ש1,070גידול בהון מרישום הטבה בגין תשלומים מבוססי מניות בסך של 

  

 ות תוצאות הפעיל  ]ב[

  הכנסות

אלפי  20,405-הסתכמו הכנסות הקבוצה ב 2012 של שנת נים הראשוששת החודשיםב

 הכנסות ממכירות 2011 של שנת ה המקבילבתקופהח "אלפי ש 8,322לעומת , ח"ש

החודשים בשלושת  הקבוצה הכנסות .ח" אלפי ש21,302ל סך שהסתכמו ב 2011 בשנת

ח "אלפי ש 1,963 לעומת ,ח"אלפי ש 11,183-  הסתכמו ב2012,  ביוני30-שהסתיימו ב

  .2011 בתקופה מקבילה בשנת
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  :להלן פירוט ההכנסות בתקופה

סתיימו ה חודשים ששהלש

 ביוני 30ביום 

סתיימו ה חודשים שלשלושה

  ביוני 30ביום 

סתיימה הלשנה ש

  בדצמבר31ביום 

 שם המוצר

2012  2011 2012  2011  2011 

  14,844  349  8,463 5,662 15,503 תומערכ

ערכות 

 מתכלות
2,748 1,216 1,592  683  3,443  

  3,015  931  1,128 1,444 2,154  (*)אחרים

 21,302  1,963  11,183  8,322  20,405 כ"סה

  

   וחלקי חילוףכולל הכנסות בגין שירות(*) 

  

וגידול  Renaissance–העלייה במכירות נובעת בעיקר מעלייה במכירת מערכות ה 

ערכות מתכלות ושירותים כתוצאה מעלית מספר האתרים וכן רת מכיהכנסות מב

  .ב"גידול בשיעור השימוש בעיקר בארה

  

  עלות המכירות

 5,096 -ב קבוצהה הסתכמה עלות המכר של 2012 של שנת בששת החודשים הראשונים

עלות המכירות . 2011 של שנת ה המקבילתקופהח ב"אלפי ש 2,926 לעומת, ח"אלפי ש

 בשלושת הקבוצהשל עלות המכר  .ח"אלפי ש 6,725 - תכמה ב הס2011בשנת 

  1,206 לעומת ,ח"אלפי ש 2,831 - הסתכמו ב2012,  ביוני30 -החודשים שהסתיימו ב

עלות המכר בתקופות של ששה ושלושה  .2011 בתקופה מקבילה בשנתח "אלפי ש

 י בסךמוחש כוללת הוצאות הפחתת נכס בלתי 2012 ביוני 30-החודשים שהסתיימה ב

 שהוונו בעבר בשל הוצאות פיתוח, ח בהתאמה"אלפי ש 288 -ח ו"לפי ש א576 כולל של

העליה בעלות המכר בתקופה של ששה ושלושה חודשים  .C-Insight - מוצר הבגין

 .לעומת התקופה המקבילה נובעת מעליה בהיקף המכירות

 

   גולמירווח

 15,309בסך של  גולמיהסתכם הרווח ה 2012 של שנת נים הראשו החודשיםבששת

 הרווח הגולמי .2011 של שנת ה המקבילבתקופהח "אלפי ש 5,396לעומת , ח"אלפי ש

 30-שהסתיימו ב  החודשיםבשלושת. ח"אלפי ש 14,577ל  בסך שם הסתכ2011בשנת 

ח "אלפי ש 757לעומת , ח" אלפי ש8,352בסך של  הסתכם הרווח הגולמי  2012ביוני 

  .2011 של שנת ה המקבילבתקופה

 65% לעומת 75% עמד על 2012 ביוני 30-שהסתיימו בהחודשים הרווח הגולמי בששת 

בששת החודשים  במכירות 145% של עיקר הגידול נובע מעלייה. בתקופה המקבילה

ומעלייה במחיר המכירה   לעומת התקופה המקבילה2012 ביוני 30-שהסתיימו ב

  .לעומת התקופה המקבילה אשתקדהממוצע למערכת 



  

8 
 

  

  נטו, הוצאות מחקר ופיתוח

ח "אלפי ש 5,595 -  וב 4,800 ח"אלפי ש  שלהוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו בסך

, 2011 של שנת ובתקופה המקבילה 2012  של שנתבששת החודשים הראשונים

. ח" אלפי ש10,959 הסתכמו בסך של 2011  הוצאות מחקר ופיתוח בשנת.בהתאמה

 החודשים שלושתבח "אלפי ש 2,881- ו2,540 הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו בסך

 .בהתאמה, 2011-ו 2012  ביוני30 -ב שהסתיימו

  

פיתוח מסך הוצאות החברה הינו פועל יוצא של המחקר והשיעורן הגבוה של הוצאות 

-מערכת ה של פיתוחן של אפליקציות נוספותמאמצי החברה להשלים את 

Renaissance ,התקופהצאות הפיתוח לעומת הירידה בהו .וכן פיתוח מוצרי המשך 

תהליכי  נובעת מכך שהוצאות הפיתוח בתקופה המקבילה כללו את השלמת ההמקביל

  .Renaissance-מערכת ההפיתוח של 

  

  הוצאות מכירה ושיווק

-  הסתכמו ב2012 של שנת בששת החודשים הראשוניםהוצאות המכירה והשיווק 

 בשנת. 2011 בשנתהמקבילה תקופה ח ב"אלפי ש 11,805ח לעומת "אלפי ש 15,717

הוצאות המכירה . ח" אלפי ש25,018 הסתכמו הוצאות מכירה ושיווק בסך של 2011

 30 -ב בשלושת החודשים שהסתיימוח "אלפי ש ,6,420-ו 8,516 והשיווק הסתכמו בסך

  .בהתאמה, 2011 -ו 2012 ,ביוני

  

 2012 ביוני 30-בששת ושלושת החודשים שהסתיימו בהוצאות המכירה והשיווק גדלו 

 החדירה לשווקים חדשים באסיה פעילותלעומת התקופה המקבילה בעקבות הרחבת 

 פעילות ב הרחבת פעילות השיווק וכן"ובאירופה והמשך גיוס אנשי מכירות בארה

  . Renaissance-מוצר ההחדרת בהמשך  הקשורה

  

  הוצאות הנהלה וכלליות

בששת ח "אלפי ש 3,386-ו 3,416 ח"ש הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בסך של אלפי

ח בשנת "אלפי ש 5,867- וב, בהתאמה, 2011 שנת ו2012שנת  של החודשים הראשונים

בשלושת ח "אלפי ש 1,767 -ו 1,734 הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בסך .2011

  .בהתאמה, 2011-ו 2012,  ביוני30 - ב החודשים שהסתיימו

  

  הפסד תפעולי 

 8,624 הסתכם ההפסד התפעולי בסך של 2012 של שנתששת החודשים הראשונים ב

ההפסד .  אשתקדההמקבילבתקופה ח "אלפי ש 15,390 וזאת לעומת, ח"לפי שא

 4,438  בסךםההפסד התפעולי הסתכ .ח" אלפי ש27,267 עמד על 2011התפעולי בשנת 

 בשלושת 10,311-ו 2012  ביוני30 - ב בשלושת החודשים שהסתיימוח "אלפי ש

  . 2011 ביוני 30- שהסתיימו בהחודשים 

 הגבוהים ביחס למכירות השיווקבעיקר מהוצאות המכירה וההפסד התפעולי נובע 
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באסיה ופעילות בשוק חדשים  בשל פעילות מכירות ושיווק לצורך חדירה לשווקים

   .להרחבת סל המוצרים של החברההפיתוח  המשך מאמצי וכן האמריקאי

  

  נטו , עלויות מימון

לפי א 315 -בהסתכמו  2012 של שנת נים הראשוששת החודשיםנטו ב, מון המיהוצאות

של שנת תקופה המקבילה ח ב"אלפי ש 709נטו בסך , מימון הוצאותלעומת , ח"ש

נטו , המימון הוצאות .ח"אלפי ש 659נטו על , המימון הוצאות עמדו 2011בשנת . 2011

אלפי   202 כנסות נטו שלהבהסתכמו  2012 , ביוני30 - ב בשלושת החודשים שהסתיימו

 לתקופה של שלושת החודשים ח"שאלפי  159מימון נטו של  הוצאות לעומת ח"ש

   .2011,  ביוני30 -שהסתיימה ב

  

, ח"אלפי ש 1,682 הסתכמו 2012 של שנת ששת החודשים הראשוניםהכנסות המימון ב

 בשנת .2011 של שנת בתקופה המקבילהח "אלפי ש 637 בסך, לעומת הכנסות מימון

ברבעון שהסתיים הכנסות המימון . ח" אלפי ש2,735על ,  עמדו הכנסות המימון2011

אלפי  404 בסך, לעומת הכנסות מימון, ח"אלפי ש 1,107 - הסתכמו ב,2012 , ביוני30 -ב

  .המקביל אשתקדברבעון ח "ש

  

 אשתקד נובעת בעיקר המקבילה התקופה לעומת 2012 בשנת בהכנסות המימון העליה

   .חזקות הדולר בתקופהתמהכנסות מהפרשי שער בשל ה מכך

  

 אלפי 1,997- הסתכמו ב2012הוצאות המימון בששת החודשים הראשונים של שנת 

. 2011ח בתקופה המקבילה של שנת " אלפי ש1,346בסך , לעומת הוצאות מימון, ח"ש

ן ברבעוהוצאות המימון . ח" אלפי ש3,394על ,  עמדו הוצאות המימון2011בשנת 

 בסך,  מימוןהוצאותלעומת , ח"אלפי ש 905- הסתכמו ב,2012 , ביוני30 - שהסתיים ב

  .ברבעון המקביל אשתקדח "אלפי ש 563

  

  לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר 2012 בהוצאות המימון בשנת העליה

 אשר צמודה בגין השתתפות בהוצאות פיתוח שערוך ההתחייבות למדען הראשי מ

  .לדולר

  

  הפסד והפסד למניה 

, ח"אלפי ש 8,954 הסתכם לסך של 2012 של שנת נים הראשוששת החודשיםההפסד ב

 2011בשנת . 2011 של שנת תקופה המקבילהח " אלפי ש 16,128 לעומת הפסד בסך

-שהסתיימו ב בשלושת החודשים ההפסד. ח" אלפי ש27,684הסתכם ההפסד לסך של 

ח " אלפי ש10,486 לעומת הפסד בסך, ח"אלפי ש 4,242הסתכם לסך של  2012 ביוני 30

 של שנת נים הראשוששת החודשיםבההפסד למניה  .2011 של שנת תקופה המקבילה

 2011בשנת  ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש  0.75ח לעומת "ש 0.40 הינו 2012

 30- ברבעון שהסתיים בההפסד למניה. ח"ש 1.27 של ההפסד למניה הסתכם לסך

ח "ש 0.47 -ב םהסתכש, לעומת ההפסד למניה, ח"ש 0.19- בם הסתכ,2012, ביוני
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  .2011,  ביוני30 -ברבעון שהסתיים ב

  

 נזילות  ]ג [

  תזרימי מזומנים

 של שנת ניםהראשוששת החודשים תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות השוטפת ב

 ההמקבילתקופה ח ב"אלפי ש 10,366 לעומת סך של, ח"ש 6,576-  הסתכם ב2012

פעילות מ שנבעתזרים המזומנים נטו  .2011ח בשנת " אלפי ש24,441וסך של , שתקדא

ח "אלפי ש 335- בהסתכם ,2012 , ביוני30-ב ובשלושת החודשים שהסתיימ השוטפת

בתקופה ח "אלפי ש 6,153מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של לעומת 

  . המקבילה אשתקד

  

 הת של ששה ושלושילות שוטפת בתקופוים ששימשו לפעמזומנתזרים ההירידה ב

   . ע מעיקר מקיטון בהפסד הנקי בתקופה נב2012 ביוני 30- החודשים שהסתיימו ב

  

 ,2012 של שנת נים הראשוששת החודשיםהשקעה בפעילות מ שנבע ,תזרים המזומנים

 השקעה פעילותל ששימש תזרים מזומנים  לעומתוזאת, ח"אלפי ש 14,772 -הסתכם ב

פעילות ל ששימש אשתקד ותזרים מזומנים המקבילה תקופהח ב"אלפי ש 1,678 בסך

 בשלושת השקעהפעילות מ שנבעתזרים המזומנים . 2011בשנת  8,904 שלהשקעה בסך 

תזרים  ח לעומת"אלפי ש 3,976-הסתכם ב ,2012 , ביוני30 -ב החודשים שהסתיימו

   .דבילה אשתקבתקופה המקח "אלפי ש 149 בסך  השקעהפעילותל ששימשמזומנים 

  

 של שנת נים הראשוששת החודשיםבפעילות מימון ששימש לתזרים המזומנים נטו 

מימון של שנבעו מפעילות מזומנים סך  לעומת ח"שאלפי  460 הסתכם בסך של 2012

. 2011 שנתבח " אלפי ש22,386וסך של   אשתקד בתקופה המקבילהח"אלפי ש 23,016

 , ביוני30 -ב ון בשלושת החודשים שהסתיימומימפעילות ל ששימשתזרים המזומנים 

מימון בסך  פעילותמ שנבעתזרים מזומנים  ח לעומת"אלפי ש 460- הסתכם ב ,2012

 בתזרים המזומנים שנבע מפעילות הגידול .דבתקופה המקבילה אשתקח "אלפי ש 100

 מהנפקה פרטית בה בעיקרו נבע 2011 בששת החודשים הראשונים של שנתהמימון 

  .ח"אלפי ש 23,000התקבלו 

  

 ערך נקוב של 15,000,000לתאריך הדוחות הכספיים התחייבויות החברה כוללות 

. 2007שהנפיקה החברה בנובמבר ) 'סדרה א(אגרות חוב בהתאם לתנאי אגרות חוב 

 שילמה החברה את מלוא הריבית 2009 ובנובמבר 2010בנובמבר , 2011בנובמבר 

  . בהתאם למועד שנקבע בתשקיף ההנפקה) ' אסדרה(השנתית לכל בעלי אגרות חוב 

 

על אף  החברה וקבע כי דירקטוריון דן, 2012 באוגוסט 12 וביום 2012 באוגוסט 6 ביום

תזרים ( לתקנות) 14)(ב(10כפי שפורטו בתקנה שמתקיים אחד מסימני האזהרה 

 שהחברהנכון למועד הדוח אין חשש סביר  ,)מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת
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בחודש , עד למועד פרעון אגרות החוב והצפויות הקיימות בהתחייבויותיה תעמוד לא

 על בהתבסס זאת, קיומן מועד בהגיע") המזומנים תזרים תקופת ("2012, נובמבר

 ונדונו בדירקטוריון בדבר היקף המזומנים וההשקעות לזמן קצר שהוצגו נתונים

קה הפרטית לאחר תאריך התקבולים הצפויים מההנפ, העומדים לרשות החברה

התקבולים הצפויים מהמכירות וסך ההוצאות הצפויות לתקופה לרבות , המאזן

, לתקופת תזרים המזומנים) 'סדרה א(פירעון התחייבויות החברה בגין אגרות החוב 

 -  ו825 בסך 2012לבעלי אגרות החוב בחודש נובמבר וקרן שהינן תשלומי ריבית 

   .בהתאמה, ח"ש אלפי 15,000

  

 פני צופה מידע מהווה בהתחייבויותיה לעמוד החברה ליכולת הדירקטוריון הערכת

 המזומנים היקף על  המתבסס1968-ח"תשכ ,ערך ניירות בחוק עתיד כמשמעותו

, עתידיים והוצאות הכנסות צפי ועל הדוח לתאריך של החברה קצר לזמן וההשקעות

 אירועים בשל המזומנים םתזרי לתום תקופת עד יתממשו או שישמרו ודאות שאין

  .החברה בשליטת שאינם

  

  מקורות מימון   ]ד[

 ,מאז הקמתה ועד למועד הדוח מימנה החברה את פעילותה באמצעות הקצאות הון

  .וממענקים מהמדען הראשיהנפקת ניירות ערך 

 

 תאור תמציתי של עסקי החברה .3

 הנקרא Image Guided Surgery(מונחי הדמייה רובוטים  החברה פועלת בתחום ניתוחים

שעיקרו הכוונה וניווט של כלים כירורגים בדייקנות )  Computer Assisted Surgeryגם

  .גבוהה ותוך שאיפה להקטנת מידת הפולשנות הניתוחית

  

שיווק , ייצור,  לצורך פיתוחהמשמשים את  עובדי, ישראל, משרדי החברה בקיסריה

לחברה גם . פיתוח עסקים וניהולו, כניתתמיכה ט, אדמיניסטרציה, בקרת איכות, ומכירות

עובדים  22 הבת מעסיקה החברה). ב"ארה(יה 'ורג'ג,  בת בבעלות מלאה באטלנטההחבר

  .ב"תמיכה טכנית ופיתוח עסקיה של החברה בארה, מכירות, ומתמקדת בשיווק

 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .4

  האחראית על ניהול סיכוני שוק בתאגיד  ]א[

לית "סמנכ, שרון לויטה' גבה ניהול סיכוני השוק של החברה הינה האחראית על

  . הכספים של החברה

  

  תיאור סיכוני השוק  ]ב[

משקל הכנסות החברה . ב ובאירו"מחירי המכירה של החברה נקובים בעיקר בדולר ארה

 – ו ה המקבילבתקופה 66% לעומת 93% היה 2012 במחצית הראשונה של שנתבדולר 
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  .2011 בשנת 58%

  

תקשרויות החברה עם היועצים ועם קבלני המשנה העיקריים כמו גם רכישת חלק ניכר ה

משקל הוצאות החברה המבוצעות בדולרים . ב"נקובים בדולר ארה, מן הרכיבים לייצור

  בתקופה המקבילה33%לעומת  2012 של שנת נים הראשובששת החודשים 40%-כהיה 

  . 2011 בשנת 36%-וכ

  

. הדולר ביחס לשקל יכול להשפיע על הוצאות המימון של החברהפיחות או ייסוף בשער 

, המזומנים של החברה מופקדים בפיקדונות דולריים נושאי ריבית לטווח קצר ובינוני

יתרת  .בהיקף המתאים לתחזיות התשלומים צמודי הדולר והתקציב המנוהל דולרית

את החשיפה זאת כדי לצמצם , בפיקדונות בשקליםהמזומנים בשקלים מופקדים 

  .לשינויים בשער החליפין

  

 סיכוני מדד  )1(

אין לחברה ,  ושכירות המשרדים בקיסריהמלבד הסכמי הליסינג לכלי רכב

בדוח על המצב הכספי . הוצאות מהותיות הצמודות למדד המחירים לצרכן

  . מוצגות  השקעות לזמן קצר הצמודות למדד

  

 סיכוני ריבית )2(

עד שנים עשר (ה בפיקדונות לטווח קצר לאור השקעת יתרות הנזילות של החבר

דבר , החברה חשופה לסיכון ירידת שערי הריבית הדולרית והשקלית, )חודשים

  .שיגרום להשקעה מחדש של יתרות הנזילות בפיקדונות נושאי ריבית נמוכה יותר

  

  סיכון נזילות )3(

 שבו פועלת החברה מאופיין בתחרותיות גבוהה וסיכונים הטכנולוגי- ענף הביו

החדירה לשוק מצריכה . קיים גבוהים בשל שינויים טכנולוגיים תכופיםעס

הצלחתה של החברה . השקעת משאבים כספיים ניכרים והמשך פיתוח רציף

קבלת אישורים , מחירו, בעתיד תלויה במספר גורמים ביניהם איכות המוצר

כמו גם השגת משאבים ,  ויצירת יתרון יחסי על פני המתחריםםרגולאטורי

בנוגע לסיכוני הנזילות . ים לצורך פעילות שיווק המוצרים והחדרתם לשוקכספי

  .ג2 באוגוסט ראה סעיף 12- ו6שנדונו בדירקטוריון בישיבות בתאריכים 

  

 כמשמעותו עתיד פני מידע צופה הינו היכולת להמשיך בפעילותה בדבר המידע

נכון  החברה שבידי נתונים על המתבסס 1968-ח"תשכ, ערך ניירות בחוק

 בשליטת שאינם אירועים בשל במלואם יתממשו כי ודאות שאין, זה דוח למועד

  .החברה
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  ח בסיסי הצמדה "דו  ]ג[

  :2012 ,ביוני 30ת מהמאזן של החברה ליום להלן תנאי הצמדה של יתרות כספיו

  תנאי ההצמדה של יתרות מאזניות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  י שוקמדיניות התאגיד בניהול סיכונ  ]ד[

   . מהוצאות החברה הינן הוצאות במטבע הדולר או צמודות לו40%-למועד הדוח כ

הכספים שהתקבלו  .החברה אינה משתמשת בניגזרים כלשהם למטרות הגנה

 הועברו ברובם 2008ינואר הנפקה הפרטית ב וב2007מההנפקה לציבור בחודש אוגוסט 

 הופקדו 2010וקטובר  הכספים שהתקבלו מההנפקה בא.לתיקי השקעה מנוהלים

יתרות לא

סה"כפיננסיותיורוצמודלא צמוד 

רכוש שוטף

 14,473                -   2,682               9,440                2,351           מזומנים ושווי מזומנים

   -                         -                פקדונות לזמן קצר

 40,028                -     -                       -                      19,798         20,230         השקעות לזמן קצר

 6,906                  -   252                   6,537                117              לקוחות

 1,541                  1,148                    -                      393              חייבים אחרים

 4,486                  4,486                  -  מלאי

 67,434                5,634                  2,934               15,976              19,798         23,091         סה"כ רכוש שוטף

 203                       -                     203              השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך

 342                     342                    נכסי מס נדחים

 2,419                  2,419                    -                    רכוש קבוע

 2,094                  2,094                 נכסים לא מוחשיים

 72,492                10,489                2,934               15,976              20,001         23,091         סה"כ נכסים

התחייבויות שוטפות

התחייבויות לספקים ונותני

 2,722                  16                     570                    2,136            שירותים

 9,048                  1,936                  4,672                2,440           זכאים ויתרות זכות

 14,310                14,310         אגרות חוב ניתנות להמרה במניות

 26,080                1,936                  16                     5,242                  -                 18,886         סה"כ התחייבות שוטפות

התחייבויות בשל סיום יחסי

 839                     839                    עובד - מעביד, נטו

   -                         -                אגרות חוב ניתנות להמרה במניות

 1,925                  1,925               התחייבות למדען הראשי

 28,844                2,775                  16                     7,167                  -                 18,886         סה"כ התחייבויות

 43,647                7,714                  2,917               8,809                20,001         4,206           סה"כ היתרה המאזנית, נטו

אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

מאוחד

30 ביוני 2011

מטבע חוץמטבע ישראלי

דולר ארה"ב
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חלקם הומרו לדולרים לצורך , וכן, בפיקדונות לזמן קצר, חלקם אצל מנהלי תיקים

 הכספים שהתקבלו מההנפקה .ב" בארה2011מימון הפעילות המתוכננת לשנת 

 שימשו לפעילותה השוטפת של החברה שכללה בעיקר את המשך 2011בפברואר 

  .מאמצי החדירה לשוק האמריקאי

  

רה המיועדים לשימוש בתקופה שמעל שנה מנוהלים החל מחודש אוקטובר כספי החב

על פי הנחיית דירקטוריון .  על ידי מספר חברות העוסקות בניהול תיקי השקעות2007

בבורסות מוכרות בארץ (קדונות ואגרות חוב סחירות יהחברה הכספים יושקעו בפ

 . שנים4 בתיק לא יעלה על  ואורך חיי כל אגרת חובA+- בדירוג שלא ייפחת מ) ובעולם

החברה אינה מגינה ,  מעבר לכך.ח קונצרני"בנוסף הגבילה החברה את החשיפה לאג

  .על עצמה מפני סיכון זה כיום

  

דירקטוריון החברה אימץ נוהל מסודר של בחינה תקופתית של החשיפה המאזנית 

. עו פעולות פיננסיות כדי לצמצם את סיכוני החשיפהבמסגרתו יבוצ, לעילכאמור 

נערכו דיונים של ועדת הביקורת והדירקטוריון ביחס לחשיפת החברה לדולר 

קדונות דולריים בהיקף שיספיק יהאמריקאי והוחלט כי החברה תמשיך להחזיק בפ

 מההוצאות 37% בעיקר בשל העובדה כי ,ב"הבת בארה לפעילותה ולפעילות חברת

  .במטבע זהנעשות 

  

 אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות  ]ה[

מסודר של בחינה תקופתית של החשיפה המאזנית אימץ נוהל  החברה דירקטוריון

.  פעולות פיננסיות כדי לצמצם את סיכוני החשיפהבמסגרתו יבוצעו, לעילכאמור 

  . החברה אינה מגינה על עצמה מפני סיכון זה כיום, מעבר לכך

  

 ם חשיפה לסיכונים פיננסי  ]ו[

: דוח זהב (1970 –ל "תש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ניירות ערך  בהתאם לתקנות

הדיווח הינו כמותי . מצורף דיווח בדבר החשיפה לסיכונים פיננסים, ")התקנות"

הדיווח כולל ניתוחי רגישות לשווי ההוגן . בעיקרו ונוסף לו דיווח איכותי לפי הצורך

ו שאינם מוכרים אך שלגביהם קיימת התקשרות של הרכיבים המוכרים במאזן וכן אל

במסגרת ניתוחי הרגישות נבדקה השפעת השינוי במחירי השוק על השווי . איתנה

לפי דרישות התקנות יש לציין את הרווח או ההפסד (ההוגן של הרכיבים האמורים 

במסגרת ניתוחי ). שנוצר בשווי ההוגן הכלכלי כתוצאה משינוי בגורם הסיכון הנבדק

-  ו5% כתוצאה משינויים מעלה ומטה של –גישות התבצעו לפחות ארבעה מבחנים הר

 10-פי אירועי קיצון שהתרחשו ב-  במחירי שוק וכן בערכים נוספים שחושבו על10%

) שער חליפין וריבית: לדוגמה(פריטים החשופים לסיכונים שונים . השנים האחרונות

  .יכון בנפרדהוצגו מספר פעמים לצורך מבחני הרגישות לכל ס

  . בהתאם לדוחות הכספיים של החברה, ח"כל הנתונים מופיעים באלפי ש
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  יתוח רגישותנ

  2012 ביוני 30ליום  שקל/ח דולר"רגישות לשינויים בשע

  

  

שווי הוגן
10%5%3.923-5%-10%

        (944)       (472)           9,440        472               944מזומנים
        (654)       (327)           6,537        327               654לקוחות

              -             -                  -             -                   -חייבים אחרים
           57          29             (570)         (29)                (57)ספקים 
         298        149          (2,980)       (149)              (298)זכאים 

         362        181          (3,617)       (181)              (362)התחייבות למדען הראשי
           13            6             (126)           (6)                (13)תשלומי שכ"ד 

           90          45             (899)         (45)                (90)התקשרות איתנה-ספקים

        (778)       (389)           7,783        389               778סה"כ 

שינויים בשווי ההוגןשינויים בשווי ההוגן

  

  

השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת 

שווי זה חשוף . 2012 ביוני 30- ח נכון ל"לפי ש א7,783-קשרות איתנה נאמד בהת

ולהפך ) פיחות השקל(ח מעלה את השווי ההוגן "ח באופן שעליית שע"לשינויים בשע

  .  חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידת שער הדולר-במקרה של ירידת השער 

  

שאינם מוכרים במאזן אך הסכמי שכירות והתקשרויות עם ספקים הם רכיבים 

צמודה לדולר ולכן רגישה לשינויים האו /הנקובה ו, שלגביהם קיימת התקשרות איתנה

  .פי התקנות יש לכלול רכיבים אלה במודל הדיווח הכמותי-על. בשער החליפין

  

. חישוב השווי ההוגן של ההתקשרויות האיתנות בוצע על ידי היוון התזרים העתידי

מרבית התקשרויותיה של .  על הרגישות לשינויים בשער החליפיןניתוח הרגישות בוצע

יתרות המזומן של . הקבוצה הינן לזמן קצר ואינן מושפעות מהשינוי בשערי הריבית

, אולם, חשופים לשינויים בשיעורי הריבית, החברה המופקדות בפיקדונות בנקאיים

פין של הדולר ביחס החלי בשיעורי 5%של ) ירידה(עלייה . השפעה זאת אינה מהותית

עלייה . ח בהפסדי הקבוצה"אלפי ש 389-כשל ) עלייה( השפעתה תהיה ירידה -  לשקל

ח "אלפי ש 778-כשל ) עלייה( השפעתה תהיה ירידה -  בשיעורי הריבית 10%של ) ירידה(

   .בהפסד הקבוצה

  

  

  

  

  

         שקל/ח דולר"רגישות לשינויים בשע
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  )ח לאירו"ש שער בסיס( אירו /רגישות לשינויים בשער חליפין דולר

  

שווי הוגן
10%5%4.9319-5%-10%

        (268)       (134)           2,682        134               268מזומנים
          (25)         (13)              252          13                 25לקוחות
             2            1              (16)           (1)                  (2)ספקים 

              -             -                  -             -                   -התקשרות איתנה-ספקים

        (292)       (146)           2,917        146               292סה"כ 

שינויים בשווי ההוגןשינויים בשווי ההוגן

  

  

השווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן ואלה שאינם מוכרים אך שכנגדם קיימת 

 שווי זה חשוף .2012 ,ביוני 30-ח נכון ל" אלפי ש2,917-  בהתקשרות איתנה נאמד

) פיחות השקל( מעלה את השווי ההוגן ר חליפין באופן שעליית שער חליפיןלשינויים בשע

 חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה לירידת שער -פך במקרה של ירידת השער לה

  . האירו

  

התקשרויות עם ספקים הן רכיבים שאינם מוכרים במאזן אך שלגביהם קיימת 

  . או צמודה לאירו ולכן רגישה לשינויים בשער החליפין/הנקובה ו, התקשרות איתנה

הן ריביות חסרות סיכון לתקופה הריביות השנתיות ששימשו לחישוב השווי ההוגן 

  ). ריבית דולרית וריבית אירו(הרלוונטית 

  .5.00%: שיעורי הריבית הדולרית 

  .4.25%: שיעורי ריבית אירו 

ביוני  30שערי החליפין שנלקחו לצורך ניתוחי הרגישות הינם השערים היציגים ליום 

2012.  

  30/6/12 -נתוני בסיס ל

  3.923 –שקל /שער דולר

   4.9319 -שקל /אירושער 

  

  
רגישות לשינויים במדד

שווי הוגן
10%5%-5%-10%

      (1,980)       (990)         19,798        990            1,980השקעות לזמן קצר
          (20)         (10)              203          10                 20פקדון לזמן ארוך

         160          80          (1,595)         (80)              (160)התקשרות איתנה-ספקים
           92          46             (921)         (46)                (92)תשלומי שכ"ד 

      (1,749)       (874)         17,485        874            1,749סה"כ 

שינויים בשווי ההוגןשינויים בשווי ההוגן

  

  

         שקל/ח אירו"ים בשערגישות לשינוי
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ח נכון "אלפי ש  17,485- במאזן נאמד בצמודי מדד  המוכריםהשווי ההוגן של הרכיבים

 מדד באופן שעליית במדד המחירים לצרכןשווי זה חשוף לשינויים . 2012, ביוני 30-ל

 חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה -  המדדמעלה את השווי ולהפך במקרה של ירידת 

  .  המדדלשינוי

  

שקליות  בחלקן באגרות חוב ממשלתי וקונצרניותיתרות המזומן של החברה המופקדות 

 -  5%בשיעור של   המדדשל) ירידה(עלייה . במדדחשופים לשינויים , צמודי מדד

) ירידה(עלייה . ח בהפסדי הקבוצה"אלפי ש 874- של כ) עלייה(השפעתה תהיה ירידה 

ח בהפסד "אלפי ש 1,749 - של כ) עלייה(ה ירידה  השפעתה תהי-  10%בשיעור של  המדד

  .הקבוצה
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  היבטי ממשל תאגידי–פרק שלישי 

  

   בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי תגמולים .5

ממועד פרסום , ")נושאי משרה ("השינויים שחלו בתגמולים ששולמו לנושאי משרה בכירים

  :הדוח התקופתי ועד למועד דוח זה

, 5.8.2012לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום , אישרהחברה  דירקטוריון 6.8.2012ביום 

מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים ונושאי משרה בחברה הענקת כתבי אופציה במסגרת 

  : כמפורט להלן) לעיל' כמתואר בחלק א( ובחברת הבת של החברה

 0.01 מניות רגילות בנות 150,000לרכישת לא סחירים כתבי אופציה  150,000הענקת  .5.1

 40,000הענקת ל ודירקטור בחברה ו"מנכ, למר אורי הדומישל החברה  א"כ. נ.ח ע"ש

של  א"כ. נ.ח ע" ש0.01 מניות רגילות בנות 40,000לרכישת כתבי אופציה לא סחירים 

, הענקת כתבי האופציה כאמור. דירקטורית בחברה, יוחנן-שרית סוכרי בן' לגבהחברה 

 12.9.2012עלי המניות של החברה שזומנה ליום כפופה לאישור האסיפה הכללית של ב

  .  לעיל' כמפורט בחלק א

סך , ללא תמורה, הםבאופן שבו החברה תעניק ל, משרהה לנושאי כתבי אופציההענקת  .5.2

 0.01 מניות רגילות בנות 160,000לרכישת לא סחירים  כתבי אופציה 160,000כולל של 

  :  על פי הפירוט הבא, של החברהא"כ. נ.ח ע"ש

 60,000 -  כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל60,000הענקה של  .5.2.1

, שרון לויטה' א לגב"כ. נ.ח ע" ש0.01מניות רגילות של החברה בנות 

ראו דיווח מיידי של ,  לפרטים נוספים.לית כספים ומזכירת חברה"סמנכ

   ).2012-01-204966 -אסמכתא ' מס (7.8.2012החברה מיום 

 30,000 - כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל 30,000הענקה של  .5.2.2

ל "סמנכ, א למר אבי פוזן"כ. נ.ח ע" ש0.01מניות רגילות של החברה בנות 

' מס (7.8.2012ראו דיווח מיידי של החברה מיום ,  לפרטים נוספים.מכירות

  ).   2012-01-204975 - אסמכתא 

 40,000 - מימוש ל כתבי אופציה לא סחירים הניתנים ל40,000הענקה של  .5.2.3

נושא , א למר כריס סלס"כ. נ.ח ע" ש0.01מניות רגילות של החברה בנות 

ראו דיווח מיידי של , לפרטים נוספים. משרה בכירה בחברת הבת של החברה

בדוח   כפי שתוקן)2012-01-204978 -אסמכתא ' מס (7.8.2012החברה מיום 

   ). 2012-01-205611 - אסמכתא ' מס (8.8.2012 מיום מיידי

 30,000 -  כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל30,000הענקה של  .5.2.4

ל "סמנכ, א למר אליהו זהבי"כ. נ.ח ע" ש0.01מניות רגילות של החברה בנות 

  כפי שתוקן בדוח מיידי)2012-01-204972 -אסמכתא ' מס (תפעול ופיתוח

 .)2012-01-205608 -אסמכתא ' מס (8.8.2012מיום 

לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מאותו ,  דירקטוריון החברה אישר12.8.2012ביום  .5.3

 מניות 60,000 -  כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל60,000הענקה של , היום

 VP Marketing, למר כריסטופר פרנטיסא "כ. נ.ח ע" ש0.01רגילות של החברה בנות 
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 13.8.2012 מיידי של החברה מיום ראו דיווח, לפרטים נוספים. בחברת הבת של החברה

   ).2012-01-208464 - אסמכתא ' מס(

לא חלו שינויים נוספים בתגמולים ששולמו לבעלי עניין ,  זה5בסעיף מעבר לשינויים שפורטו 

  .  ולנושאי משרה בכירים נוספים בחברה

  

 תרומות .6

מדיניות מתן בלא חלו שינויים מהותיים , ממועד פרסום הדוח התקופתי ועד למועד דוח זה

א הוענקו תרומות  ל2012החודשים הראשונים של שנת שת בש .ידי החברה- עלתרומות

  .בסכומים מהותיים ולא ניתנה התחייבות למתן תרומות בעתיד הקרוב

   

  מבקר פנים בתאגיד .7

לא חלו שינויים מהותיים בזהותו של , ממועד פרסום הדוח התקופתי ועד למועד דוח זה

, ידו-בתקנים לפיהם מתבצעת הביקורת על, בתגמול לו הוא זכאי, גידהמבקר הפנימי בתא

בהערכת הדירקטוריון את פעילותו או בכל עניין אחר המנוי , בגישתו למידע, בממונה עליו

  .לתקנות ניירות ערך) 11)(ב(10בתקנה 

  

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .8

לא שינה הדירקטוריון את קביעתו בנוגע ,  זהממועד פרסום הדוח התקופתי ועד למועד דוח

לא פחת , וכן, למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית

  .מספרם של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית בחברה

  

 הליך אישור הדוחות הכספיים  .9

 אישור הדוחות  ועלבחברה העל בקרת על המופקד האורגן ינוה החברה דירקטוריון  .א

 .הכספיים בחברה

הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות (בהתאם להוראות תקנות החברות   .ב

ת ורומאחר שבועדת הביק") הכספייםתקנות אישור הדוחות  ("2011 -ע "תש, )הכספיים

של החברה מתקיימים התנאים המנויים בתקנות אישור הדוחות הכספיים לעניין 

כהגדרת המונח בתקנות (קורת כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים מינויה של ועדת הבי

  דירקטוריון החברה החליט למנות,2011 בנובמבר 21ביום , )אישור הדוחות הכספיים

 ").הוועדה("את וועדת הביקורת של החברה כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים 

 סוכרי בן יוחנן ושרית) צ"דח(גיל ביאנקו , )צ"דח(ה דוד שלכט "הועדה הינם החברי   .ג

כל חברי הועדה הינם בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת "). חברי הועדה: "יחד(

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ( לתקנות החברות 1המונח בתקנה 

לענין כישוריהם . 2005 –ו "תשס, )ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

 בפרק הפרטים 26ותקנה  הדירקטוריון  לדוח6 סעיף ראו והשכלתם של חברי הועדה

 .גיל ביאנקומר  ר הועדה הינו"יו. תקופתיה לדוח אשר צורפוהנוספים 

 . על פי דיןכנדרש, ומילוי הצהרות מתאימותכשירות חברי הועדה מונו לאחר בדיקות   .ד
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 : הליך אישור הדוחות הכספיים  .ה

 5.8.2012ום ביה שהתקיימ דההוע בישיבת ונדונ החברה של הכספיים הדוחות )1(

 ואשר בה 12.8.2012ובישיבת הועדה שהתקיימה ביום ") בה הראשונהיהיש("

שינויים בדוחות הכספיים שנוצרו שבעקבות האירועים שאירעו לאחר נדונו ה

 ).  באירועים לאחר תאריך המאזן4-7סעיפים , 'כמפורט בחלק א(תאריך המאזן 

 ומתן הנתונים הצגת לצורך זומנו וכן, הועדה חברי השתתפו הדיון במסגרת )2(

 וחשב הכספים ל"סמנכ, החברה ל"מנכ, החברה של החשבון רואי הסברים

  .החברה

 טיוטת) 1: (הבאים החומרים הועדה לבחינת נשלחוהראשונה  הישיבה לקראת )3(

 בגין חברה מצגות) 2(; 2012של שנת  השנילרבעון  החברה של הכספיים ותהדוח

 6-כ הועדה חברי לעיון נשלחו כאמור החומרים. תקופהנושאים חשבונאיים ב

נדונו , ובדיקה הערות סבבי לאחר, מתוקנות טיוטות כאשר, הישיבה לפני ימים

 .במהלך ישיבת ועדה לבחינת הדוחות הכספיים

 הצגת) 1: (הבאים הנושאים הנוכחים בפני הוצגוהראשונה  הישיבה במהלך )4(

) 2(; מהותיים םיבעניינ שיושם בונאיהחש והטיפול שאומצה חשבונאית מדיניות

) 4(; סיכונים ניהול) 3(; הכספיים הדוחות עם בקשר שנעשו ואומדנים הערכות

) 6(; הכספי בדיווח הקשורות הפנימיות הבקרות) 5(; ואומדנים בהנחות דיון

 הרבעונים הכספיים הדוחות נתוני) 7(; הכספיים בדוחות הגילוי ונאותות שלמות

  .סולו ודוחות 2012 שנת לשהשני ן לרבעו החברה של

 הכספיים בדוחות שיושמה החשבונאית במדיניות מפורט דיון קיימו הועדה חברי )5(

 רואי עמדת הוצגה הועדה חברי בפני, בנוסף. הרבעון במהלך בה שחלו והשינויים

 הדוחות עם בקשר שנעשו ואומדנים החשבונאית המדיניות בגין החשבון

 את הועדה בפני סקר החברה של המבקר שבוןהח רואה. כאמור הכספיים

 .החברה פעילות בגין יישומה תוך, התקינה מאפייני

 לרבות, הכספיים בדוחות הנכללים לנתונים הנלווה המידע נסקר הנוכחים בפני )6(

 עם בקשר התאגידי לממשל הנוגע מידע וכן, והתפעולי הכספי למצב הנוגע מידע

 . במצגות כמפורט להכו, בחברה הסיכונים וניהול הביקורת

 חשבונאיים בנושאים בחברה ההחלטות קבלת אופן את הציגה החברה הנהלת )7(

 .שונים בנושאים החברה ידי על המופעל הדעת שיקול תוך

 דיון וקיימו, בחברה ההחלטות קבלת אופן בדבר תשאול בצעו הועדה חברי )8(

 סבבסי עמדו אשר החשבונאיים אומדניםמדיניות ההנחות והה בדבר מפורט

, שונות בסוגיות שנקבעה החשבונאית המדיניות בחינת תוך, הכספיים הדוחות

 .שונות בסוגיות ההנהלה דעת שיקול ובחינת

 יישמה החברה כי דעה לכלל הועדה חברי הגיעו, בנושא מפורט דיון לאחר )9(

  .נאותים והערכות באומדנים והשתמשה, נאותה חשבונאית מדיניות
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 בדיווח המהותיות הסוגיות את הועדה בחנה החשבון רואי ובסיוע, כן כמו )10(

 הדוחות הכנת במסגרת שהופעל הדעת ושיקול שנעשו ההערכות ואת הכספי

  . ונאותים כסבירים ידה על נמצאו ואלו, בזה וכיוצא הנלווים הדוחות, הכספיים

תוך ניתוח נכון , חברי הועדה היו בדעה כי הגילוי בדוחות הנו שלם ונאות, כמו כן )11(

לאור כל זאת החליטו חברי הועדה . ים והחשיפות העיקריות בחברהשל הסיכונ

 . בפני הדירקטוריון על אישור הדוחות הכספייםלהמליץ

 נדונה השפעת האירועים שאירעו 12.8.2012בישיבת הועדה שהתקיימה ביום  )12(

  .על הדוחות הכספיים) לעיל' כמפורט בחלק א(לאחר תאריך המאזן 

 2 ת הנלווים נשלחו לחברי הדירקטוריון ביוםהדוחות הכספיים בצרוף הדוחו )13(

נשלחו לחברי ,  המלצת הוועדה בצרוף הדוחות כאמור לעיל, 2012באוגוסט 

לפני ישיבת אחד עסקים   יום 2012באוגוסט  5הדירקטוריון החברה ביום 

 נדון ואושר הדוח ןבה) 12.8.2012 -  ו 6.8.2012ו בימים שהתקיימ(הדירקטוריון 

פרק זמן אשר , )ובכלל זה אושרו הדוחות הכספיים (2012 שנת שלהשני לרבעון 

ואשר , להערכת דירקטוריון החברה הינו סביר לאור היקף ומורכבות ההמלצות

  . הדירקטוריון קבע אותו כפרק זמן סביר לעניין זה

ל ועל ידי "ת הדירקטוריון ניתנו סקירה וניתוח על ידי המנכובמסגרת ישיב )14(

ציגו באופן מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים לרבות אשר ה, ל הכספים"סמנכ

, בין היתר. והמצב הכספי של החברה, תזרים המזומנים, תוצאות הפעילות

לרבות עסקאות שאינן , ניתנה סקירה בדבר סוגיות מהותיות בדיווח הכספי

הערכות מהותיות ואומדנים קריטיים אשר , באם היו, במהלך העסקים הרגיל

 שהתקיימה ביום בישיבת הדירקטוריון. וחות הכספייםיושמו במסגרת הד

ובישיבת הדירקטוריון שהתקיימה   השתתפו כל חברי הדירקטוריון6.8.2012

 השתתפו כל חברי הדירקטוריון למעט מר דוד שלכט אשר שהה 12.8.2012ביום 

  .ל באותו מועד"בחו
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   הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד–פרק רביעי 

  

 אירועים שאירעו לאחר תאריך המאזן המוזכרים בדוחות הכספיים .10

   .לעיל' בעניין זה ראו פרק א

  

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .11

,  נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעתIFRS -בהתאם ל  הכספיים  הדוחות  בעריכת

ל נכסים אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים ש, היערכות

שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים , יובהר. הכנסות והוצאות, והתחייבויות

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של . מאלה

- נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ולאירועים הכרוכים באי, החברה

עובדות , מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, האומדניםבשיקול דעתה בקביעת . וודאות

, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות כל אומדן, שונות

שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים , האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף

תקופת הדוח לא חלו שינויים ב. בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת

בשיקול הדעת בהיערכות ובהנחות , ידי החברה כקריטיים- מהותיים באומדנים שזוהו על

,  בדצמבר31 בדוח הדירקטוריון ליום 14כפי שתואר בסעיף , אשר השפיעו על יישום המדיניות

2011 .  

  

   גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב–פרק חמישי

 התעודות התחייבות של החבר .12

לא חלו שינויים מהותיים בתעודות , ממועד פרסום הדוח התקופתי ועד למועד דוח זה

  .לרבות העניינים המנויים בתוספת השמינית לתקנות ניירות ערך, ההתחייבויות של החברה

  

  

      

  אורי הדומי    יונתן אדרת

   ודירקטורל"מנכ    ר דירקטוריון"יו

  

  

  

  .2012 גוסטבאו 12: תאריך אישור דוח הדירקטוריון
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  'גחלק 

  

  .2012, ביוני 30  ליוםומידע כספי נפרדדוחות כספיים מאוחדים 



  

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  וחברה מאוחדת שלהמ" בעמזור רובוטיקה
  

  בינייםדוחות כספיים תמצית 
  מאוחדים 

  2012 ביוני 30ליום 
  )בלתי מבוקרים(

  

 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

   וחברה מאוחדת שלהמ" בעמזור רובוטיקה
  

   2012 ביוני 30 מאוחדים ליום בינייםוחות כספיים דתמצית 
  
 
  
 
  
 מודע  וכן הענייניםת
    
    

 2  דוח סקירה של רואי החשבון
    

    ):בלתי מבוקרים (2012 ביוני 30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
    

 3-4  יםמאוחדביניים  דוחות על המצב הכספיתמצית 
    

 5  יםמאוחדביניים  רווח והפסד ותדוחתמצית 
    

 6   על השינויים בהון ביניים מאוחדים ותתמצית דוח
    

 7  ים מזומנים ביניים מאוחדמיתזריעל  ותדוחתמצית 
    

 8-12   המאוחדים בינייםכספייםהדוחות לתמצית ה באורים
    
    
    
  



 
  
  

  04   861  4800  טלפון  סומך חייקין 
  04   861  4844  פקס  15142תא דואר , 7נחום חתרחוב 
  www.kpmg.co.il  אינטרנט  31905חיפה 

  
  

    
ירמות עצמאיות  של פKPMGשותפות ישראלית וחברה ברשת , סומך חייקין
  KPMG") KPMG International ("International Cooperative -המאוגדות ב

  .ישות שוויצרית
  

  

 
 

 
  

  מ"מזור רובוטיקה בע  לבעלי המניות שלהמבקריםרואי החשבון סקירה של  דוח
  
  

  מבוא
 

, ) הקבוצה–להלן (לה מ וחברה בת ש"של מזור רובוטיקה בע המצורף הכספי המידע את סקרנו
 ואת הדוחות 2012 ביוני 30הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים המאוחד ליום 

ששה   שלותלתקופ המזומנים שינויים בהון ותזרימי, והפסד רווח התמציתיים ביניים המאוחדים על
 של הצגהול לעריכה אחראים הדירקטוריון וההנהלה .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהו

דיווח כספי לתקופות  "IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי   בהתאםואלביניים ת וכספי לתקופ מידע
של תקנות ניירות ערך '  לפי פרק דואל ביניים תווכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ, "ביניים

 תולתקופ ספיכ מידע על מסקנה להביע היא  אחריותנו.1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(
  .סקירתנו בהתבסס על ואלביניים 

 
  הסקירה היקף

  
 כספי מידע של סקירה" חשבון בישראל רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 לתקופות כספי מידע של סקירה ".הישות של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת ביניים לתקופות
 ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים ביניים מורכבת

 ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי
 ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת

 יםחוומ אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל
  .ביקורת של דעת חוות

 
  מסקנה

 
 ,אינו ערוך ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו בא לתשומת לא ,סקירתנו על בהתבסס

  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,הבחינות המהותיות מכל
  

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור , קירתנובהתבסס על ס, בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת
של ' אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד, מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"שהמידע הכספי הנ
  .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(תקנות ניירות ערך 

  
  

  ,בכבוד רב
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  2012 באוגוסט 12, חיפה
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 מ וחברה מאוחדת שלה"ובוטיקה בעמזור ר
  

  ליום יםמאוחדביניים  תמצית דוחות על המצב הכספי
  
  
 

   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30    
    2012  2011  2011  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   
   

        נכסים
        

 6,324   28,055   14,473  מזומנים ושווי מזומנים
  7,102   -   -   פקדונות לזמן קצר

 48,130  48,665  40,028  לזמן קצרהשקעות 
 5,181  753  6,906  לקוחות 

 1,025  1,437  1,541   ויתרות חובהחייבים אחרים
 5,065  4,036  4,486  מלאי 

  
 72,827  82,946  67,434   כ נכסים שוטפים"סה

     
 212  190  203    חכירת כלי רכבהוצאות מראש על חשבון

  333  -  342   נכסי מסים נדחים
 2,000  1,021  2,419  נטו, רכוש קבוע

  2,670  3,246  2,094   נטו, נכסים בלתי מוחשיים

 
 5,215  4,457  5,058   שוטפיםשאינםכ נכסים "סה

    
 78,042  87,403  72,492  כ נכסים"סה

     
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה  בינייםדוחות הכספייםה  לתמצית המצורפיםבאוריםה
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 מ וחברה מאוחדת שלה"מזור רובוטיקה בע
  

  ליום יםמאוחדביניים  תמצית דוחות על המצב הכספי
  
  
 

   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30    
    2012  2011  2011  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   

 
        התחייבויות 

        
 3,807  2,999  2,722  ספקים 

 7,007   6,358  9,048   זכאים אחרים ויתרות זכות
 13,356   -   14,310    אגרות חוב הניתנות להמרה

   
 24,170  9,357  26,080    שוטפות כ התחייבויות"סה

     
 -  12,478  -  תנות להמרהאגרות חוב הני
 726  782  839  הטבות לעובדים

 1,626  2,501  1,925  התחייבויות למדען הראשי
  

 2,352  15,761  2,764  כ התחייבויות שאינן שוטפות"סה
 

 26,522  25,118  28,844   כ התחייבויות"סה
     

     הון
 222  222  222  הון מניות רגילות

 210,106  201,421  212,818  רמיה על מניותפ
 5,669  14,354  2,969  תקבולים על חשבון אופציות
 3,084  3,084  3,084   של אגרת חוב ניתנות להמרהת המרהיתקבולים על חשבון אופצי

 10,973  10,182  12,043   קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
 )178,534( )166,978( )187,488(  גרעון נצבר

  
 51,520  62,285  43,648   כ הון "סה

  
 78,042  87,403  72,492  כ התחייבויות והון"סה

       
  
  
  

  
  

  
        

  שרון לויטה   אורי הדומי    יונתן אדרת
 ל כספים"סמנכ   ל"מנכ    ר הדירקטוריון"יו

  
  
  
  

  2012באוגוסט  12: תאריך אישור הדוחות הכספיים
  
  
  .מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםביניים הדוחות הכספיים לתמצית ה המצורפים וריםבאה
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 מ וחברה מאוחדת שלה" מזור רובוטיקה בע
  

  ים  מאוחד ביניים רווח והפסדותדוחתמצית 
  
  
  

  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של ששה חודשים 
   בדצמבר31ביום    ביוני30שהסתיימה ביום    ביוני30שהסתיימה ביום 

2012  2011  2012  2011  2011  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  
 21,302  1,963  11,183 8,322  20,405 הכנסות

 6,725  *1,206  2,831 *2,926  5,096 עלות המכירות
      

 14,577  757 8,352 5,396 15,309 רווח גולמי
       

 25,018  *6,420  8,516 *11,805  15,717 הוצאות מכירה ושיווק
 5,867  *1,767   1,734 *3,386  3,416 הוצאות הנהלה וכלליות
 10,959  *2,881   2,540 *5,595  4,800 נטו, הוצאות מחקר ופיתוח

       
 )27,267( )10,311( )4,438( )15,390( )8,624( הפסד תפעולי

      
 2,735  404  1,107 637  1,682 הכנסות מימון
 )3,394( )563( )905( )1,346( )1,997( הוצאות מימון

          
 )659( )159( 202 )709( )315( נטו, עלויות מימון

      
 )27,926( )10,470( )4,236( )16,099( )8,939(הכנסההפסד לפני מסים על 

      
 )242(  16  6 29  15 מסים על הכנסה

      
 )27,684( )10,486( )4,242( )16,128( )8,954( לתקופההפסד 

         

 
      הפסד למניה

      
          הפסד בסיסי ומדולל למניה

  )1.27(  )0.47(  )0.19(  )0.75(  )0.40( )ח"בש (

      
  
  
  

  .'ג2ראה באור , סווג מחדש*   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםביניים הדוחות הכספיים לתמצית ה המצורפים באוריםה
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 מ וחברה מאוחדת שלה"מזור רובוטיקה בע
  ביניים מאוחדים על השינויים בהון ותדוחתמצית 

 
      קרן הון בגין  תקבולים        
      עסקאות   על חשבון  תקבולים      
      תשלום   אופציית  שבוןחעל   פרמיה על  הון  
  כ"סה  גרעון נצבר  מבוסס מניות  המרה  אופציות  מניות  המניות  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 
                לתקופה של שישה חודשים

                2012 ביוני 30 שהסתיימה ביום 
                )בלתי מבוקר (

  51,520   )178,534(  10,973   3,084   5,669   210,106   222   2012 בינואר 1יתרה ליום 
  )8,954(  )8,954(  -   -   -   -   -   הפסד לתקופה

     
  -   -   -   -   )2,700(  2,700   -   כתבי אופציות שפקעו

  12   -   -   -   -   12   )1( -   כתבי אופציות שמומשו למניות
  1,070   -   1,070   -   -   -   -   תשלומים מבוססי מניות

        
בלתי (2012 ביוני 30יתרה ליום 

  )מבוקר
222   212,818   2,969   3,084   12,043  )187,488(   43,648  

               
                לתקופה של שישה חודשים

                2011 ביוני 30 שהסתיימה ביום 
                )בלתי מבוקר (

  53,751   )150,850(  8,747   3,084   11,390   181,183   197   2011 בינואר 1יתרה ליום 
  )16,128(  )16,128(  -   -   -   -   -   הפסד לתקופה

        
  23,000   -   -   -   2,970   20,006   24   הנפקת אופציות ומניות

  192   -   )35(  -   )6(  232   1   כתבי אופציות שמומשו למניות
  1,470   -  1,470   -   -   -   -   תשלומים מבוססי מניות

        
בלתי (2011 ביוני 30יתרה ליום 

  )מבוקר
 222   201,421   14,354   3,084   10,182  )166,978(   62,285  

         
                לתקופה של שלושה חודשים

                2012 ביוני 30 שהסתיימה ביום 
                )בלתי מבוקר (

        
  47,422   )183,246(  11,587   3,084   2,969   212,806   222   2012 באפריל 1יתרה ליום 

  )4,242(  )4,242(  -   -   -   -   -   הפסד לתקופה
  12   -   -   -   -   12   )1( -   כתבי אופציות שמומשו למניות

  456   -   456   -   -   -   -   תשלומים מבוססי מניות
        

                2012 ביוני 30יתרה ליום 
  43,648   )187,488(  12,043   3,084   2,969   212,818   222  )בלתי מבוקר (

                
                לתקופה של שלושה חודשים

                2011  ביוני30 שהסתיימה ביום 
                )בלתי מבוקר (

        
  72,011   )156,492(  9,522   3,084   14,360   201,306   221   2011 באפריל 1יתרה ליום 

  )10,486(  )10,486(  -   -   -   -   -   הפסד לתקופה
  100   -   -   -   )6(  105  1   כתבי אופציה שמומשו למניות

  660   -   660   -   -   -   -   תשלומים מבוססי מניות
        

         2011  ביוני30יתרה ליום 
  62,285   )166,978(  10,182   3,084   14,354   201,421   222   )בלתי מבוקר (

         
                לשנה שהסתיימה

                 2011 בדצמבר 31ביום 
    

  53,751   )150,850(  8,747   3,084   11,390   181,183   197   2011 בינואר 1יתרה ליום  
  23,000   -   -   -   2,970   20,006   24   הנפקת אופציות ומניות 

  192   -   )35(  -   )6(  232   1   כתבי אופציה שמומשו למניות
  -   -   -   -   )8,685(  8,685   -   כתבי אופציה שפקעו

  2,261   -   2,261   -   -   -   -   תשלומים מבוססי מניות
  )27,684(  )27,684(  -   -   -   -   -   הפסד לשנה

       
  51,520   )178,534(  10,973   3,084   5,669   210,106   222   2011 בדצמבר 31יתרה ליום  

  
   . ח" אלפי ש1 -פחות מ  )1(
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  .מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםביניים הדוחות הכספיים תמצית הל המצורפים באוריםה
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   וחברה מאוחדת שלהמ" בעמזור רובוטיקה
  ים  מאוחד ביניים מזומניםמי תזריות עלדוחתמצית 

   
  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של ששה חודשים 

   בדצמבר31ביום    ביוני30שהסתיימה ביום    ביוני30שהסתיימה ביום 
2012  2011  2012  2011  2011  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

 
     תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת

 )27,684( )10,486( )4,242( )16,128( )8,954( הפסד לתקופה
      :התאמות

 1,612  391  486 763  956  חת והפחתותפ
 736  )96( )419( )504(  )375( נטו, מימון) הכנסות(עלויות 

 2,261  660  456 1,470   1,070  עסקאות תשלום מבוסס מניות
 )242( 16  6 29  15  מסים על הכנסה

  
  1,666   1,758 529  971  4,367 

   
 )1,603( )393( 587 107   481  שינוי במלאי

 )2,230( 2,373  3,882 1,786  )2,241( שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
        שינוי בהוצאות מראש 

 )44( )7( )2( )22(  9    כלי רכבעל חשבון חכירת 
 1,442  764  )807( 395   833  שינוי בספקים וזכאים אחרים

 172  187  43 228   113  שינוי בהטבות לעובדים
  
)805(  2,494 3,703  2,924 )2,263( 

     
  2,055   454   351  1,539   1,532   ריבית שהתקבלה 

  )825(  -   -  -     ריבית ששולמה 
 )91( )16( )6( )29(  )15(  מסים ששולמו

     
   1,517   1,510  345   438   1,139  

     )ששימשו(שנבעו מזומנים נטו 
  )24,441( )6,153( 335 )10,366(  )6,576(  פעילות שוטפת מ

  
     פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

       של השקעות) רכישה(תמורה 
 )7,919( -  4,174 )1,264(  15,472   נטו, לזמן קצר ופקדונות 

 )984( )149( )198( )414(  )701( רכישת רכוש קבוע
    

       )ששימשו(שנבעו מזומנים נטו 
  )8,904( )149( 3,976 )1,678(  14,771   השקעהפעילות מ

     
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 23,000  -  - 23,000  -  תמורה מהנפקת מניות ואופציות

         תמורה ממימוש אופציות 
  192  100   12 192   12   לעובדים ונותני שרותים 

  )806(  -   )472(  )176(  )472(   למדען הראשיהתחייבותפירעון 
     

            )ששימשו(שנבעו מזומנים נטו 

 22,386  100  )460( 23,016   )460(  מימון מפעילות
   

        נטו במזומנים) קיטון(גידול 
 )10,959( )6,202( 3,851 10,972   7,736   ושווי מזומנים 

      מזומנים ושווי מזומנים 
  34,34617,042  10,317 17,042   6,324   לתחילת התקופה 

      השפעת תנודות בשער החליפין על 
 241  )89( 305 41   413   יתרות מזומנים ושווי מזומנים 

  
      מזומנים ושווי מזומנים 

 6,324  28,055  14,473 28,055   14,473   לסוף התקופה 
 

  
. מהווים חלק בלתי נפרד מהםמאוחדיםביניים הדוחות הכספיים לתמצית ה המצורפים באוריםה



  
  

  מ וחברה מאוחדת שלה"מזור רובוטיקה בע
  

  )בלתי מבוקרים (2012 ביוני 30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 
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   הישות המדווחת- 1באור 

  
הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא ") החברה "-להלן (מ " בערובוטיקהמזור 

כוללים , 2012 ביוני 30הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום תמצית . קיסריה, אזור תעשייה, 7רחוב האשל 
הקבוצה פועלת בתחום ניתוחים "). הקבוצה "-להלן יחד ( אינק רובוטיקהשל החברה ושל חברת הבת שלה מזור את אלה 

שעיקרו הכוונה וניווט של )  Computer Assisted Surgery הנקרא גםImage Guided Surgery(רובוטים מונחי הדמייה 
 ניירות הערך של החברה רשומים למסחר .ות הניתוחיתכלים כירורגים בדייקנות גבוהה ותוך שאיפה להקטנת מידת הפולשנ

  .2007בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מחודש אוגוסט 
  
  

   בסיס עריכת הדוחות הכספיים- 2באור 
  

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  .א
 ואינה ,לתקופות בינייםדיווח כספי , IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל  

יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום . כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים
דוחות אלו נערכו בהתאם , כמו כן"). הדוחות השנתיים: "להלן (2011 בדצמבר 31ולשנה שהסתיימה ביום 

   .1970 –ל "התש, )ומיידייםדוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' להוראות פרק ד
    .2012 וגוסטבא 12ביום תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה   

  שימוש באומדנים ושיקול דעת   .ב
בשיקול  ת החברה להשתמשהנהלנדרשת , IFRS -לבהתאם ביניים מאוחדים כספיים הדוחות בעריכת תמצית ה  

, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, כותדעת בהער
  .אלהיובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים . הכנסות והוצאות

 
בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות , שיקול הדעת של ההנהלה  

  . הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים,  באי וודאותהכרוכות
  
  שינוי סיווג  .ג

 
לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  החברה סיווגה מחדש הוצאות מסוימות בדוח רווח והפסד   

 2012 ביוני 30ביום תקופה שהסתיימה בדוחות לף באופן עקבי את סיווגן כפי שמוצג  על מנת לשק 2011 ביוני 30
   : רווח והפסדותההשפעה על דוח . 2011 ובדוחות לשנה שהסתיימה

  2011ביוני  30יום לששה  חודשים שהסתיימו ב  

  כפי שמדווח   השפעת סיווג    
  בדוחות אלה  מחדש  כפי שדווח בעבר  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  
 

 2,926  224  2,702   עלות המכירות
 11,805  737  11,068  ושיווקהוצאות מכירה 

 3,386  )1,250( 4,636  הוצאות הנהלה וכלליות
 5,595 289  5,306  הוצאות מחקר ופיתוח

    
  23,712  -  23,712 

  
  2011ביוני  30יום לשלושה  חודשים שהסתיימו ב  

  כפי שמדווח   השפעת סיווג    
  בדוחות אלה  מחדש  כפי שדווח בעבר  

  ח"אלפי ש  ח"י שאלפ  ח"אלפי ש  
 

 1,206  95  1,111   עלות המכירות
 6,420  437  5,983  הוצאות מכירה ושיווק
 1,767  )637( 2,404  הוצאות הנהלה וכלליות
 2,881  105  2,776  הוצאות מחקר ופיתוח

    
  12,274  -  12,274 
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   עיקרי המדיניות החשבונאית- 3באור 
 

הינה המדיניות שיושמה בדוחות , קבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלההמדיניות החשבונאית של ה
   .השנתיים

  
  תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו

 
  ")התקן "-להלן (מכשירים פיננסיים , IFRS 9תקן דיווח כספי בינלאומי    )1(

 
בדבר עיקרי המדיניות , )טו(3בהמשך לאמור בגילוי בדבר תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו בבאור   

, הקבוצה החלה לבחון את השלכות יישום התקן על הדוחות הכספיים, החשבונאית בדוחות הכספיים השנתיים
  .ללא כוונה ליישום מוקדם

  
הסדרים משותפים וגילויים בדבר זכויות , מערכת חדשה של תקנים חשבונאיים בנושא איחוד דוחות כספיים  )2(

   .בישויות אחרות
בדבר עיקרי המדיניות , )טו(3המשך לאמור בגילוי בדבר תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו בבאור ב  

הקבוצה טרם החלה לבחון את השלכות יישום התקן על הדוחות , החשבונאית בדוחות הכספיים השנתיים
  .הכספיים

   
   ").התקן "- להלן( מדידת שווי הוגן, IFRS 13תקן דיווח כספי בינלאומי )   3(

בדבר עיקרי המדיניות , )טו(3בהמשך לאמור בגילוי בדבר תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו בבאור 
הקבוצה טרם החלה לבחון את השלכות יישום התקן על הדוחות , החשבונאית בדוחות הכספיים השנתיים

  .הכספיים
  

       
     מגזרי פעילות- 4באור 

  . בדבר מגזרי פעילות בדוחות השנתיים20לזה שהוצג בבאור  המגזרי זהה בסיס הפיצול  .א
  
  גזרים בני דיווחממידע אודות   .ב

  
  :מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן  

  
  2012 ביוני 30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום   
 כ"סה אחר   ב"ארה  מערב אירופה  מזרח אירופה  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"שאלפי   ח"אלפי ש  

 

 20,405 1,005  18,236  1,163  1 כ הכנסות"סה  
  

  2011 ביוני 30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום   
 כ"סה *אחר   ב"ארה  מערב אירופה  מזרח אירופה  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 

 8,322  569 4,952 2,652  149 כ הכנסות"סה  
   

  2012 ביוני 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   
 כ"סה אחר   ב"ארה  מערב אירופה  מזרח אירופה  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 

 11,183 903  9,717  563  -  כ הכנסות"סה  
  

  2011  ביוני30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   
 כ"סה *אחר   ב"ארה  מערב אירופה  ירופהמזרח א  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 

 1,963 475  737  138  613 כ הכנסות "סה  
  

  2011 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 כ"סה אחר   ב"ארה  מערב אירופה  מזרח אירופה  
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 

 21,302  2,200 11,065  7,360  677 כ הכנסות"הס
 

  
  .  כל ההכנסות הינן מלקוחות בישראל*   
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   ארועים מהותיים בתקופה המדווחת- 5באור 
   

            קצאה הפרטית ביום ה אופציות לא רשומות למסחר שהוקצו במסגרת ה595,238 ו פקע2012ינואר  ב24ביום   .א
ח סווגו בהון " אלפי ש2,700.  חודשים מיום הקצאתן בהתאם לתנאי האופציות48ו  לאחר שחלפ2008 ינוארב 24

  . העצמי מסעיף תקבולים על חשבון אופציות לסעיף פרמיה על מניות
 בצירוף )"המערכת(" Renaissance מסוג  רובוטיות מערכות לאספקת שלוש התקבלה הזמנה 2012 במרס 12ביום   .ב

  חברת עם החברה שחתמה בלעדי הפצה מהסכם כחלק התקבלה זו הזמנה. התשלום ראשון בגין הזמנה האמור
Cicel Science & Technology Co. Ltd  מסין" )Cicel "בהתאמה, "ההפצה הסכם" -ו.(  

 הרגולאטורית הרשות מול לפעול  התחייבהCicel  ,ל"הנ המערכות לרכישת בנוסף, ההפצה הסכם במסגרת  
 .בסין המערכת שיווק היתר קבלת עבור הנדרשים הרגולאטורים האישורים לכ וקבלת לקידום) SFDA (הסינית

 למערכת  לבניית התשתית השיווקיתCicelאת  לשמש מיועדות, שהועברה להזמנה בהתאם, שיסופקו המערכות
 מיידית איננה המערכות הספקת. הרשויות בסין מול הרגולאטורי ההליך ולקידום הסיני בשוק דעה מעצבי בקרב
   .ההפצה בהסכם שנקבעו בתנאים נוספים Cicelשל  בכפוף לעמידה תקופה פני על רסותיפ

  . סופקה מכונה ראשונה אשר תשמש למטרות רגולטוריות2012במהלך חודש מאי   
 
לשיווק ושימוש ") KFDA-ה(" על קבלת אישור הרשות הרגולטורית בקוריאה חברה נודע ל2012 ביוני 12ביום   .ג

  . בקוריאה") המערכת(" של החברה  Renaissance-במערכת ה
  

 הגישה החברה לרשות ניירות ערך טיוטה ראשונה של תשקיף מדף להצעת ניירות ערך של 2012 ביוני 24ביום   .ד
  . החברה

  לאחר תאריך המאזן ארועים - 6באור 
  
-ה           ישום מערכת לי") FDA-ה("והתרופות האמריקני  המזון קיבלה החברה אישור מנהל, 2012 ביולי 15ביום   .א

Renaissance החברה רשאית לשווק , בהתאם לאישור שהתקבל. בתחום כירורגית המוח") המערכת(" של החברה
גם עבור , אשר עד עתה היתה מאושרת ליישומים שונים בניתוחי עמוד שדרה בלבד, Renaissance-את מערכת ה

  .יישומים שונים בניתוחי מוח
 ללא המוצעים ,בחברה משרה ונושאי לעובדים ערך ניירות להצעת מתאר החברה פרסמה 2012 באוגוסט 7 ביום  .ב

 ולדירקטורית החברה ל"למנכ לרבות ,החברה של בת ובחברה בחברה משרה ונושאי לעובדים ,תמורה
  . ")הניצעים: "יחד (לחברה שירותים ונותני ליועצים,בחברה

  
  :ל"לנ ביחס עיקריים פרטים להלן

 יועצים, לעובדים )התוכנית -להלן( תגמול תוכנית אימוץ על החברה דירקטוריון החליט, 2011 מאי שבחוד  )1(
. החברה של אחרים שירות ונותני לעובדים לא רשומים למסחר אופציה כתבי להענקת בחברה משרה ונושאי

 של רגילות מניות  2,191,632 - ל למימוש הניתנים אופציה כתבי 2,191,632 להענקה אושרו התוכנית פי על
 מניות 727,180 לרכישת אופציה כתבי 727,180 התוכנית פי על העניקה החברה ,המתאר למועד .החברה
 מניות 1,464,452 הניתנים למימוש לעד אופציה כתבי 1,464,452 להענקה נותרו המתאר למועד ונכון ,רגילות

  "). מניות מימוש(" נ כל אחת של החברה"ח ע" ש0.01רגילות רשומות על שם בנות 
 בחברה משרה ונושאי הדירקטורית ,החברה ל"למנכ שיוענקו האופציה כתבי 370,000 של המימוש מחיר  )2(

 לכל אגורות 452.1 יהיה המתאר פי על להקצאה האישורים כל קבלת לאחר בסמוך מיד ")הנהלת החברה("
 ,החברה הנהלת על נמנים שאינם לניצעים שיוענקו האופציה כתבי 674,000 של המימוש ומחיר ,מימוש מניית
 מחיר .מימוש מניית לכל אגורות 409.9 יהיה המתאר פי על להקצאה האישורים כל קבלת לאחר בסמוך מיד

 יהיה ,אותם להעניק שיוחלט ככל ,המתאר פי על להענקה שנותרו האופציה כתבי 420,452 יתרת של המימוש
 המחיר ממוצע לבין כאמור הקצאה על ההחלטה במועד בבורסה החברה מניית של הנעילה שער מבין הגבוה
  .ההחלטה למועד שקדמו המסחר ימי בשלושים למניה

  
 מועדי הזכאות למימוש כתבי האופציה  )3(

 שיוענקו האופציה כתבי 370,000 של ההבשלה תקופת, החברה הנהלת על הנמנים לניצעים ביחס   )3.1(
 האופציה מכתבי 34%: הבא באופן החברה להנהלת הקובע מהמועד החל שנים שלוש הינה ,להם

 כתבי ויתרת )4.8.2013 ביום היינו (הקובע מהמועד שנה בחלוף למימוש ניתנים ויהיו יבשילו שיוענקו
 כמות תבשיל רבעון בכל כאשר  )4.8.2015 ליום עד היינו( שנתיים של תקופה פני על יבשילו האופציה

 או/ו החברה ידי על מועסק יהיה שהניצע ובתנאי ,האופציות תביכ של הכוללת מהכמות 8.25% של
  .האמור במועד הבת החברה

 
 674,000 של ההבשלה תקופת, )היועצים אחד למעט (,החברה הנהלת על נמנים שאינם לניצעים ביחס  )3.2(

 האופציה מכתבי 34% :הבא באופן הקובע מהמועד החל שנים שלוש הינה ,שיוענקו האופציה כתבי
 ויתרת  )30.6.2013 ביום היינו (הקובע מהמועד שנה בחלוף למימוש ניתנים ויהיו יבשילו יוענקוש

 תבשיל רבעון בכל כאשר) 30.6.2015 ליום עד היינו( שנתיים של תקופה פני על יבשילו האופציה כתבי
 חברהה ידי על מועסק יהיה שהניצע ובתנאי ,האופציות כתבי של הכוללת מהכמות 8.25% של כמות

 .האמור במועד הבת לחברה או/ו לחברה שירותים יספק / הבת החברה או/ו
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   המשך-לאחר תאריך המאזן  ארועים - 6באור 

  
  המשך- מועדי הזכאות למימוש כתבי האופציה  )3(

  
 החל שנים 2 הינה ,המוענקים האופציה כתבי 5,000 של ההבשלה תקופת ,מהיועצים לאחד ביחס  )3.3(

 ,")המועד הקובע: "בסעיף זה (האמורה בהענקה דן החברה דירקטוריון בו המועד, 1.7.2012 מיום
 הקובע מהמועד נתיים שבחלוף מימוש בני יהיו ליועץ שיוענקו האופציה מכתבי 100% שבו באופן

 .האמור במועד לחברה שירותים יספק שהיועץ ובלבד )1.7.2014 ביום היינו(
 

, מסוים ביום לניצע שיוענקו האופציה כתבי של ההבשלה תקופת, םהנותרי האופציה לכתבי ביחס  )3.4(
 יבשילו לניצע שיוענקו האופציה מכתבי 34%: הבא באופן ,ההקצאה ממועד החל שנים שלוש הינה
 של תקופה פני על יבשילו האופציה כתבי ויתרת ההחלטה ממועד שנה בחלוף למימוש ניתנים ויהיו

 ובתנאי ,האופציות כתבי של הכוללת מהכמות 8.25% של מותכ תבשיל רבעון בכל כאשר ,שנתיים
  .האמור במועד הבת החברה או/ו החברה ידי על מועסק יהיה שהניצע

  

 Oracle-ו .Oracle Partners, L.Pהושלמה חתימת החברה על הסכם השקעה עם  2012, באוגוסט 9 ביום  .ג
Institutional Partners, L.P.  שתיהן בניהולOracle Investment Managements Inc.") Oracle ("ומשקיעים 

 במסגרתו ,")המשקיעים: "יחד (לזה זה קשורים אינםלמיטב ידיעת החברה ו ,לחברה קשורים שאינם נוספים
 שני ובשלב ,")ההשקעה הסכם ("ב"ארה דולר מיליון 7.5 של כולל סכום ראשון בשלב ישקיעו המשקיעים
  .ב"ארה דולר מיליון 7.5 עד של נוסף כולל סכום, ההשקעה בהסכם טכמפור מסוימים תנאים ובהתקיימות

 בפרט הרפואי והציוד בכלל הרפואה בתחום בחברות בהשקעות המתמחה קרן הינה Oracle, החברה ידיעת למיטב  
 פיינברג לארי מר ידי על נוסדה אשרו, הכירורגית הרובוטיקה בתחום המתמחות בחברות מהותיות השקעות בעלת
  .Oracle כנשיא גם כהןמ אשר

  :ההשקעה הסכם עיקרי להלן
 המניות ("החברה של א"כ. נ.ע ח"ש 0.01 בנות רגילות מניות 7,053,529 יחד המשקיעים לכלל תקצה החברה  )1(

 סכום(", למניה ח"ש 4.25 של מחיר המשקף ב"ארה דולר מיליון 7.5 של כולל לסכום בתמורה") המוקצות
   "). ההשקעה

 מניות 7,053,529 עד לרכישת סחירים לא אופציה כתבי, נוספת תמורה ללא, למשקיעים תקצה חברהה, בנוסף  )2(
 המוקצות במניות השקיע משקיע שכל לסכום השווה בסכום החברה של א"כ. נ.ע ח"ש 0.01 בנות רגילות

 כולל מימוש מחיר בגין מניות, המשקיעים מכל, הכל ובסך, )בהתאמה, "המימוש מניות"-ו" האופציה כתבי("
   ").המימוש תמורת (" לפי שער ההמרה הקובעב"ארה דולר מיליון 7.5 של

 ובתמורה) להלן כהגדרתו (ההשלמה ממועד חודשים 36 של תקופה במשך למימוש ניתנים יהיו האופציה כתבי  )3(
 מניית של הממוצע המחיר) ב(-ו; ח"ש 6) א: (מבין הנמוך שיהיה אופציה כתב לכל המימוש מחיר לתשלום
 שער לפי (למימוש שקדמו המסחר ימי 10-ב") הבורסה ("מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה החברה
 ").הקובע הממוצע המחיר: "בלבד זה בסעיף) (הקובע ההמרה

 לחברה אזי, ")הנמוך המחיר ("ח"ש 4.25-מ נמוך יהא הקובע הממוצע שהמחיר במקרה, לעיל האמור אף על  
 האופציה כתבי מסך 50% עד לממש זכאי יהא משקיע כל כי לקבוע, הבלעדי דעתה לשיקו לפי, הזכות תהא
 זה ובמקרה, ")נמוך במחיר חלקי מימוש ("אופציה כתב לכל הנמוך המחיר לתשלום בתמורה לו וצשהוק

  .אופציה כתב לכל ח"ש 6 לכל משקיע יהא וצשהוק האופציה כתבי יתרת מחיר המימוש של
 

 ושל המוקצות המניות של למסחר לרישום הבורסה אישור קבלת לאחר בסמוך שתתרח העסקה השלמת  )4(
   ").ההשלמה מועד ("המימוש מניות

 למסחר רישום תשקיף לפרסום תפעל החברה, העסקה השלמת ממועד חודשים 4 בתוך כי התחייבה החברה  )5(
 "). מחסימה שחרור תשקיף ("מתמחר חתם ידי על ייחתם אשר המימוש מניות ושל המוקצות המניות של

 המשקיעים על הנמנים המשקיעים ליחידי ביחס ורק אך יתאפשר מחסימה השחרור כי מובהר ספק להסרת  
 יהיו המשקיעים יתר וכי") ערך ניירות חוק ("1968 – ח"תשכ, ערך ניירות לחוק הראשונה בתוספת המפורטים

 פרטים (ערך ניירות ותקנות ערך ניירות לחוק' ג 15 עד' א15 סעיפים להוראות בהתאם החסימה לכללי כפופים
   ").החסומים המשקיעים ("2000 – ס"תש, )לחוק' ג15-ו' א15 סעיפים לעניין

 ליישם, ההשלמה מועד לאחר יום 240-מ יאוחר ולא האפשרי בהקדם תפעל כי התחייבה החברה, כן כמו  )6(
 מניותיה בגין ADR של למסחר רישום שתאפשר 2 בדרגה") American Depository Receipt") ADR תכנית

 ההקצאה מניות, ADR-ה תכנית יישום לאחר מיד"). ADR-ה תכנית ("NYSE-ב או NASDAQ-ב הרגילות
   .החברה של חשבונה על ADR-ל יומרו, מומשו האופציה שכתבי ככול, המימוש ומניות

לכך מרשות ניירות  כפוף לקבלת האישורים הנדרשים NYSE-ב או NASDAQ-ב ADR - רישום ה  )7(
  . ויחייב את החברה בחובות הדיווח של הבורסה האמורה)SEC(הערך האמריקאית 
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   המשך-לאחר תאריך המאזן  ארועים - 6באור 
 
 ערך ניירות חוק פי על מחסימה שוחררו המימוש ומניות ההקצאה מניות, ההשלמה ממועד שנה שבתוך ככל  )8(

 את השלימה שהחברה וככל) החסומים למשקיעים ביחס למעט( מחסימה השחרור תשקיף פרסום באמצעות
 אזי, ")מנדטורי למימוש המקדימים התנאים: "יחד (לעיל 6-ו 5 בסעיפים כמפורט ADR-ה תוכנית את יישום
 לחייב רשאית תהא החברה, מנדטורי למימוש המקדימים התנאים השלמת על החברה מהודעת יום 30 בתוך
 הקובע הממוצע המחיר) ב(-ו; ח"ש 6) א: (מבין הנמוך במחיר האופציה כתבי את לממש המשקיעים כלל את

 ").הקובע הממוצע המחיר: "בלבד זה בסעיף (ADR תכנית יישום להשלמת הקודמים המסחר ימי בעשרת
 תהא לחברה, ")המחיר הנמוך ("ח"ש 4.25-מ נמוך יהא הקובע הממוצע שהמחיר ככל, לעיל האמור אף על  

 שהוקנה האופציה כתב מסכום 50% לממש דהיינו (הנמוך במחיר חלקי מימוש המשקיעים לע לכפות הזכות
  ). הנמוך במחיר להם

, ח"ש 6 של מימוש במחיר האופציה כתבי יתרת את לממש המשקיעים את לחייב הזכות תהיה לחברה, בנוסף  
 כל שהתמלאו במקרה, מנדטורי למימוש המקדימים התנאים השלמת על החברה מהודעת יום 30 תוך

) ג(-ו, מנדטורי למימוש המקדימים התנאים הושגו) ב(, הנמוך במחיר חלקי מימוש בוצע) א: (הבאים התנאים
 המימוש ביצוע לאחר עת בכל עסקים ימי 10 במשך ח"ש 6-מ גבוה או שווה יהיה הקובע הממוצע המחיר
  . הנמוך במחיר החלקי

  .המימוש בתמורת חלקו על יעלה לא משקיע כל לש ההשקעה סכום, מנדטורי מימוש של מקרה בכל  
 

  למשקיעים שהוקנו זכויות  )9(
 

, המשקיעים מטעם אחד דירקטוריון חבר ימנו החברה דירקטוריון חברי: בדירקטוריון לייצוג זכות  )9.1(
 כתבי למימוש בכפוף. העסקה השלמת ממועד יום 60 בתוך שתימסר המשקיעים להודעת בהתאם
, חברים 7-מ פחות לא ימנה החברה דירקטוריון עת שבאותה ובמקרה ,במלואם האופציה

  . המשקיעים מטעם נוסף דירקטוריון חבר ימנה הדירקטוריון
 של המניות בעלי של הראשונה השנתית הכללית האסיפה למועד עד בתוקף יהיו כאמור המינויים  

 כפוף יהיה כאמור יםהדירקטור  כהונת והמשך מינוי אזש, מהם אחד כל מינוי לאחר שהחברה
  . האסיפה לאישור

, החברה של המניות בעלי של הכללית באסיפה יאושר לא לעיל כאמור הדירקטורים שמינוי במקרה  
 למשקיעים תהיה, החברה של והנפרע המונפק מההון 10% יחדיו מחזיקים המשקיעים עוד כל אזי
  .לדירקטוריון משקיף למנות זכות

 
-ה תכנית השלמת אחרי, המשקיעים של הסביר דעתם ולשיקול, היה: ADR-ה למכירת בקשר זכות  )9.2(

ADR קשור צד ייחשבו מהמשקיעים יותר או אחד, האופציה כתבי של המנדטורי והמימוש 
)affiliate (החברה של) ב כהגדרתו-Rule 144 תפעל החברה אזי, )האמריקאי ערך ניירות חוק של ,

-ה מכירת את לאפשר מנת-על למסחר לרישום מתאים ךמסמ SEC-ל להגיש, שנקבעה תקופה תוך
ADR או אחד עוד כל בתוקף זה רישום מסמך להשארת תפעל וכן, המשקיעים ידי-על המוחזקים 
  . כאמור קשור צד ייחשבו מהמשקיעים יותר

 
 לא מקרה בכל אך, מנדטורי למימוש המקדימים התנאים השלמת מועד עד: למכירה הצטרפות זכות  )9.3(

 לכל מניותיהם את לצרף זכות תהא למשקיעים, ")המזכה התקופה ("ההשלמה ממועד משנה ריאוח
 עם בקשר למעט אך, תשקיף פי על או פרטית בהצעה תוצענה אם בין (החברה ידי-על מניות הצעת
 מניות בין ליחס בהתאם הינה ההצטרפות זכות"). הנפקה) ("מבנה שינויי או לעובדים הצעות

  .עת באותה החברה של והנפרע המונפק להונה המשקיעים של מימושה ומניות ההקצאה
 

 של הנפקה בכל להשתתף יוכלו המשקיעים, המזכה בתקופה, הצטרפות לזכות בנוסף: מצרנות זכות  )9.4(
 ללא אך, האופציה כתבי מימוש בהנחת (עת באותה בחברה אחזקותיהם בין ליחס בהתאם, החברה
   .עת אותה החברה של והנפרע המונפק ההון לבין )ההשלמה מועד לאחר שרכשו אחרות מניות

 בבורסה בחברה מניות תעודות המשקפים ADR -ה לרישום בכפוף :ב"בארה  רישום זכויות  )9.5(
 לפחות המהוות ההשקעה הסכם פי על להם שהוקצו במניות יחד המחזיקים למשקיעים,  ב"בארה
 בכפוף  לעת מעת לדרוש הזכות תהא, ")נימוםהמי כמות ("החברה של והנפרע המונפק מההון 20%

 בידי שמוחזקים ADR -ה מכירת לצורך רישום מסמך להגשת תפעל החברה כי, מסוימות למגבלות
-על הרישום הוצאות  כל.")רישוםה תודריש("ההשקעה  הסכם פי על השקעתם בעקבות המשקיעים

   . המשקיעים על יחולו הרישום דרישות פי
 לבין המשקיעים בין אין, ההשקעה בהסכם הצהירו המשקיעים שיחידי וכפי החברה יעתיד למיטב כי יצוין
 החברה במניות יחד כמחזיקים אותם רואים לא ולפיכך בחברה להחזקותיהם ביחס כלשהו הסכם עצמם

  .ערך ניירות בחוק המונח כהגדרת
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  :לכבוד

  מ"בעלי המניות של מזור רובוטיקה בע
  
  

 לתקנות ניירות 'ד38  נפרד לפי תקנה ביניים ר על  מידע כספידוח מיוחד של רואה החשבון המבק
  1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ערך 

                          
  מבוא

  
דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ד38הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  הכספי המידע את סקרנו

 2012 ביוני 30ליום , ) החברה–להלן  (מ"בעוטיקה של מזור רוב 1970  - ל "התש, )תקופתיים ומידיים
ואשר נכלל בדוח התקופתי של , תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהששה ו  שלולתקופות
 אחריותנו. של החברה המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה .החברה
  .סקירתנו בהתבסס על ואל ביניים תוקופלת הכספי הביניים הנפרד המידע על מסקנה להביע היא

  
  היקף הסקירה

  
 כספי מידע של סקירה" חשבון בישראל רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

ביניים  כספי מידע של סקירה ".הישות של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת ביניים לתקופות
 ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים ראיםהאח אנשים עם בעיקר ,מבירורים נפרד מורכבת

 ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי
 ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת

 מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .ביקורתמזוהים ב להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל
  .ביקורת של דעת חוות

 
  מסקנה

  
הביניים הנפרד  הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו בא לתשומת לא,  סקירתנו על בהתבסס

דוחות (לתקנות ניירות ערך ' ד38בהתאם להוראות תקנה  ,הבחינות המהותיות מכל ,אינו ערוך ל"הנ
  .1970 -ל "שהת, )תקופתיים ומידיים

  
                              

  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  
  

  2012באוגוסט  12, חיפה
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  בדצמבר31  ביוני30  ביוני30  
  2012 2011 2011 

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   
   

        נכסים
        

 2,961  25,611  5,279   מזומנים ושווי מזומנים
  7,102   - -    פקדונות לזמן קצר

 48,130  48,665  40,028  לזמן קצרהשקעות 
 2,441  564  369  לקוחות 

  -   -  8,982   חברת בת 
 923  1,187  1,239    ויתרות חובהחייבים אחרים

  4,638    3,835  3,995  מלאי 
   

 66,195  79,862  59,892   כ נכסים שוטפים"סה
     

 212  190  203   הוצאות מראש על חשבון חכירת כלי רכב
 1,314  828  1,773  נטו, רכוש קבוע
   *4,533    *1,678  4,645   חברה בת

  2,670   3,246   2,094   נטו, נכסים בלתי מוחשיים

  
 8,729  5,942  8,715   שוטפיםשאינםכ נכסים "סה

    
 74,924  85,804  68,607  כ נכסים"סה

     
        
        
  
.סווג מחדש* 
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  בדצמבר31  ביוני30  ביוני30  
  2012 2011 2011 

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   

 
        התחייבויות 

       
 3,428  2,533  2,463  ספקים 

 4,268  5,225 5,422   זכאים אחרים ויתרות זכות
  13,356  -  14,310   אגרות חוב הניתנות להמרה

    
 21,052  7,758  22,195   שוטפות כ התחייבויות"סה

     
 -  12,478  -  אגרות חוב הניתנות להמרה

 726  782  839  הטבות לעובדים
  1,626  2,501   1,925   התחייבויות למדען הראשי

   
 2,352  15,761  2,764  שוטפותכ התחייבויות שאינן "סה

  
 23,404  23,519  24,959   כ התחייבויות"סה

     
     הון

 222  222  222  הון מניות רגילות
 210,106  201,421  212,818  פרמיה על מניות

 5,669  14,354  2,969  תקבולים על חשבון אופציות
        חוב של אגרות ת המרהיתקבולים על חשבון אופצי

 3,084  3,084  3,084    ניתנות להמרה
 10,973  10,182  12,043   קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 )178,534( )166,978( )187,488(  גרעון נצבר
   

 51,520  62,285  43,648   כ הון "סה
   

 74,924  85,804  68,607  כ התחייבויות והון"סה
       

  
  

  
  

  
        

  שרון לויטה   אורי הדומי    יונתן אדרת
 ל כספים"סמנכ   ל"מנכ    ר הדירקטוריון"יו

  
  
  

2012באוגוסט  12 :המידע הכספי הנפרדתאריך אישור 
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  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של ששה חודשים 

   בדצמבר31ביום    ביוני30שהסתיימה ביום    ביוני30שהסתיימה ביום 
2012  2011  2012  2011  2011  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

 
 21,513  1,226  7,438  3,370  13,983 הכנסות

         

 6,508  * 997 2,641 *2,230  4,760 עלות המכירות
      

 15,005  229  4,797  1,140  9,223  גולמירווח
       

 26,414  *7,243  5,479  *11,473  10,640 הוצאות מכירה ושיווק
        

 5,245  *1,336  1,464  *2,830  2,934 הוצאות הנהלה וכלליות
        

 10,959  *2,880   2,540  * 5,595 4,800 נטו, הוצאות מחקר ופיתוח
       

 )27,613( )11,230( )4,686( )18,758( )9,151( הפסד תפעולי
      

 4,125  625  1,661  741  2,398 הכנסות מימון
            

 )3,413( )827( )441( )1,567( )1,998( הוצאות מימון
           

 712  )202( 1,220  )826( 400 נטו,  מימון)עלויות(הכנסות 
       

 )26,901( )11,432( )3,466( )19,584( )8,751(  נטו, הפסד לאחר מימון
       

 )783(  946  )776(  3,456  )203(   בחברה מאוחדת)הפסד(רווח 
      

 )27,684( )10,486( )4,242( )16,128( )8,954( הפסד לתקופה
  
 .סווג מחדש*



  
  

  מ"מזור רובוטיקה בע
   

  ביניים מזומניםה מי תזרי עלתמצית נתונים
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  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של ששה חודשים 

   בדצמבר31ביום    ביוני30ביום שהסתיימה    ביוני30שהסתיימה ביום 
2012  2011  2012  2011  2011  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(
  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  
     פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 

 )27,684( )10,486( )4,242( )16,128( )8,954(  לתקופההפסד 
      :התאמות

 1,520  379  433  740  853  פחת והפחתות
 803   )184( )186(  )614(  )284( נטו,  מימון)ותהכנס(עלויות 
  783  )946( 776  )3,456( 203   בחברה מאוחדת) רווח(הפסד 

 2,261  329  456  808  1,070  עסקאות תשלום מבוסס מניות

  1,842 )2,522(  1,479 )422(  5,368 
 )1,571( )614( 619 )598( 545  שינוי במלאי

 455  257  2,806  2,068  1,756  שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
  -   -   )5,577(  -  )8,982(  בחברת הבתשינוי 
          בהוצאות מראש על חשבוןשינוי 

  )44( )7(  )2( )22( 9  חכירת כלי רכב 
 )239(  1,415  )422(   233   67  אחריםזכאים ושינוי בספקים 

 172   187  43   228   113  שינוי בהטבות לעובדים
  

 )6,492(  1,909  )2,533(  1,238 )1,227( 
   

  2,055  454   351  1,539  1,531   ריבית שהתקבלה 
  )825(  -   -   -   -   ריבית ששולמה 

  1,531   1,539   351   454   1,230  

      מזומנים נטו ששימשו

 )22,144( )9,216( )4,945( )15,202(  )12,073(   שוטפתלפעילות 
       

     תזרימי מזומנים
       מפעילות השקעה 

          נטו של השקעות) רכישה(תמורה 
 )7,919( -  4,174  )1,264(  15,472   ופקדונות לזמן קצר
 )884(  )109( )164(  )365(  )638(  רכישת רכוש קבוע
  )2,322( 3,875   - 5,434   -  בתשינוי בחברת ה

      
          )ששימשו( שנבעו מזומנים נטו
 )11,126(  3,766  4,010   3,805   14,834    השקעה מפעילות

   
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 23,000   -  -   23,000   -  מניות ואופציות תמורה מהנפקת 
         תמורה ממימוש אופציות 

  192 100  12  192  12   דים ונותני שרותים לעוב
  )806( -  )472( )176(  )472(  פרעון הלוואה למדען הראשי

    
        )ששימשו(מזומנים נטו שנבעו 

  22,286 100   )460( 23,016  )460(   מימוןמפעילות 
      

       נטו ) קיטון(גידול 
 )11,054( )5,350( )1,395(  11,619  2,301 במזומנים ושווי מזומנים
        מזומנים ושווי מזומנים 

       13,481   30,962  6,714   13,841  2,961   התקופהלתחילת  
           השפעת תנודות בשער החליפין על

 173   )1( )40(  151  17   מזומנים ושווי מזומניםיתרות
    

         מזומנים ושווי מזומנים 
 2,961   25,611  5,279   25,611   5,279  לסוף תקופה
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   מידע נוסף

 
 
  כללי  .1
 

 2012 ביוני  30להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה ליום   
תמצית  "-להלן (המיוחסים לחברה עצמה , המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, ")דוחות מאוחדים "-להלן (

והתוספת העשירית לתקנות ") התקנה "-להלן (ד 38אשר מוצגים בהתאם להוראות תקנה , ") נפרד בינייםמידע כספי
בעניין תמצית המידע הכספי ") התוספת העשירית "-להלן  (1970-ל"התש) דוחות תקופתיים ומיידיים(ניירות ערך 

  .הנפרד ביניים של התאגיד
 וביחד עם 2011 בדצמבר 31 ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום יש לקרוא את תמצית מידע כספי נפרד ביניים זה  

  .הדוחות המאוחדים
  

  - זה  ביניים כספי נפרדמידעתמצית ב 
  
  .מ" מזור רובוטיקה בע- החברה  )1(
  
  .החברהעם דוחות , במישרין או בעקיפין,  חברה שדוחותיה מאוחדים באופן מלא-  בתתחבר/חברות מאוחדת  )2(

  
  

 
   החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד בינייםיות המדינעיקרי  .2
  

הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו , המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה  
  .2011 בדצמבר 31במידע הכספי הנפרד ליום 

 
  אירועים לאחר תאריך המאזן. 3
  

  . לדוחות הכספיים המאוחדים6מאזן ראה באור בדבר אירועים מהותיים לאחר תאריך ה  
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  'דחלק 

  

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

  הגילוי

  

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

  ")התקנות ("1970 –ל "תש, )דוחות תקופתיים ומיידיים (לתקנות ניירות ערך) א(ג38

  

אחראית לקביעתה , ")התאגיד("מ "בפיקוח הדירקטוריון של מזור רובוטיקה בע, ההנהלה

  .והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד

  :חברי ההנהלה הם, לעניין זה

 ;מנהל כללי, אורי הדומי .1

 ; ל כספים" סמנכ,שרון לויטה .2

 ;מדען ראשי, משה שהם' פרופ .3

 ;ל פיתוח ותפעול"סמנכ, אליהו זהבי .4

 ;ל שיווק ומכירות"סמנכ, אבי פוזן .5

 ;ל שיווק"סמנכ, דורון דינשטיין .6

 ;ב"ל מכירות בארה"סמנכ, כריס סלס .7

 . חשב, נטע רביד .8

  

יד אשר תוכננו בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאג

בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי 

בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון , שמבצע בפועל את התפקידים האמורים

ולהבטיח כי , סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין

מסוכם , מעובד, דע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסףמי

  .ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין

  

בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש , בין השאר, הבקרה הפנימית כוללת

ושא המשרה הבכיר ביותר לרבות למנהל הכללי ולנ, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לגלותו כאמור

וזאת כדי לאפשר קבלת , בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים

  .בהתייחס לדרישות הגילוי, החלטות במועד המתאים

  

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק , בשל המגבלות המבניות שלה

  . מידע בדוחות תימנע או תתגלהביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת

  

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח  הרבעוניבדוח 
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, ")בדבר הבקרה הפנימית האחרון הרבעוניהדוח  ("31.3.2012לתקופה שנסתיימה ביום הרבעוני 

  .נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית

  

ת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות לא הובא לידיע, עד למועד הדוח

בדבר הבקרה הפנימית  הרבעונידוח נמצאה ב כפי ש,את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית

  ;האחרון

    

ובהתבסס על ,  בדבר הבקרה הפנימית האחרוןהרבעונידוח האמור בבהתבסס על , למועד הדוח

  ;ירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיביתמידע שהובא לידיעת ההנהלה והד
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  הצהרת מנהלים

  לתקנות) 1)(ד(ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

  :מצהיר כי, אורי הדומי, אני

 2012 של שנת שנילרבעון ה") התאגיד("מ "בחנתי את הדוח הרבעוני של מזור רובוטיקה בע )1(

  ;")הדוחות("

ל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של הדוחות אינם כוללים כ, לפי ידיעתי )2(

, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם

  ;לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

מכל , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי )3(

תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד , את המצב הכספי, יותהבחינות המהות

  ;לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות , גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד )4(

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של , הכספיים של התאגיד

  : הכספי ועל הגילויהדיווח

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של   )א(

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל , לעבד, יכולתו של התאגיד לאסוף

  –וכן ; הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדיןספק במהימנות הדיווח 

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

  ;הדיווח הכספי ועל הגילוי

  :דלבד או יחד עם אחרים בתאגי, אני )5(

, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  )א(

לרבות חברות מאוחדות שלו , המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

מובא לידיעתי על , 2010 - ע "תש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 

  וכן ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות, ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות

, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  )ב(

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  .לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדין

הרבעוני כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא הובא לידיעתי   )ג(

אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה , האחרון לבין מועד דוח זה

  .בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

  

  .על פי כל דין, ראין באמור לכיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אח

  

  ל"מנכ, אורי הדומי    12.8.2012

  חתימה שם ותפקיד    תאריך



  

27 
 

  

  הצהרת מנהלים

  לתקנות) 2)(ד(ג38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

  : כיהמצהיר, שרון לויטה, אני

ר  מזוות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות שלבחנתי את הדוח )1(

הדוחות לתקופת " או "הדוחות ("2012של שנת  שניהלרבעון ") התאגיד("מ "רובוטיקה בע

  ;)"הביניים

אינם כוללים כל והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים הדוחות , לפי ידיעתי )2(

מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת , לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, הםשנכללו ב

  ;הדוחות

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע ההדוחות הכספיים ו, לפי ידיעתי )3(

תוצאות הפעולות , את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות, משקפים באופן נאותה

  ;ם ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחותותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכי

לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות , גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד )4(

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית של , הכספיים של התאגיד

  :הדיווח הכספי ועל הגילוי

ה או בהפעלתה של את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעת  )א(

ככל שהיא מתייחסת לדוחות ולמידע , הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על , הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל , לעבד, יכולתו של התאגיד לאסוף

  –וכן ; וח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדיןספק במהימנות הדיו

שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

  ;הדיווח הכספי ועל הגילוי

  :אגידלבד או יחד עם אחרים בת, אני )5(

, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  )א(

לרבות חברות מאוחדות שלו , המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד

מובא לידיעתי על , 2010 - ע "תש, )דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתן בתקנות ניירות ערך 

וכן ; בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות, תידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדו

–  

, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, קבעתי בקרות ונהלים  )ב(

המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  .לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, בהתאם להוראות הדין

הרבעוני תי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא הובא לידיע  )ג(

המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר , האחרון לבין מועד דוח זה

 את מסקנת להערכתי, אשר יש בו כדי לשנות, הכלול בדוחות לתקופת הביניים

הדיווח הכספי ועל הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על 
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  .הגילוי של התאגיד

  

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

  

  

  ל כספים"סמנכ, שרון לויטה    12.8.2012

  חתימה שם ותפקיד    תאריך
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