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  'חלק א

  ")החברה("מ " ניתוחיות בערובוטיקהירעו בעסקי מזור שינויים וחידושים מהותיים אשר א

  

 ")החברה("מ " ניתוחיות בערובוטיקהמהותיים אשר אירעו בעסקי מזור החידושים השינויים ולהלן פירוט ה

  :)2010-01-572172אסמכתא ' מס (1.8.2010 שפורסם ביום 2010הרבעוני לרבעון השני לשנת הדוח מאז 

  

,  לבית החולים האמריקניSpineAssist -עה החברה על מכירה של מערכת ה הודי2010, יולי ב1ביום  .1

Bethesda North Hospital ")BNH(" מחיר מכירת המערכת כחצי  .ב"ארהאוהיו שב, שבסינסינטי

המערכת היתה בשימוש קודם . ובנוסף העסקה כוללת חתימה על הסכם שירות ארבע שנתי, מיליון דולר

הובילו להחלטה לרכוש , כמו גם שביעות הרצון של הרופאים, מוש במערכתוהצלחת השי, בבית החולים

 התחייב להניע קמפיין לצורך שיווק המערכת ללקוחותיו המקדם את השימוש BNHבנוסף . את המערכת

-2010-01אסמכתא ' מס( 1.7.2010לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום . במערכת

539610.( 

 

) 1: (את ההחלטות הבאותחברה של הכללית של בעלי המניות האסיפה ה אישרה 2010, סט באוגו15ביום  .2

מינוי ) 2. (לתקופת כהונה נוספת של שלוש שניםהמכהנים בחברה מינויים של הדירקטורים החיצוניים 

 )3( .משרד רואי החשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה,  סומך חייקיןKPMGמשרד רואי החשבון 

, מר אורי הדומי, משה שהם' פרופ, מר יונתן אדרת ים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברהמינוי

) 5 (.2010התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה לשנת ) 4 (.יוחנן-ושרית סוכרי בן

התקשרות החברה מעת לעת בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה עתידיות החל מתום תקופת 

לאשר ולאשרר את העלאת שכרו של מר ) 6 (.יטוח הנוכחית ועד חמש תקופות ביטוח שנתיות במצטברהב

לאשר את תנאי העסקתו של ) 7 (.1.1.2010החל מיום ") ל"המנכ("ל ודירקטור בחברה "מנכ, אורי הדומי

ר לאשר ולאשר) 8 (.ל חברה בת של החברה"ב במסגרת תפקידו כמנכ"ל בקשר עם הצבתו בארה"המנכ

, שרית סוכרי בן יוחנןח ל" ש1,600ח וגמול השתתפות לישיבה בסך של " ש32,000גמול שנתי בסך של 

   .לאשר את שינוי שם החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם) 10 (.דירקטורית בחברה

- אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש ל40,000 הקצאה פרטית של האסיפה הכללית לא אישרה

דירקטורית , יוחנן-כל אחת לגברת שרית סוכרי בן. נ.ח ע" ש0.01ת רגילות של החברה בנות  מניו40,000

  .בחברה

  

בדבר זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ודוח הצעה לפרטים נוספים ראו דוח מיידי 

הבהרה  ,)2010-01-549213 - ו2010-01-549225 ותאסמכתא' מס( 8.7.2010שפרסמה החברה ביום פרטית 

בדבר דוח מיידי ו) 2010-01-564018 –אסמכתא ' מס (25.7.2010לדוח ההקצאה הפרטית שפורסמה ביום 

  .)2010-01-585927 – אסמכתא' מס (15.8.2010שפרסמה החברה ביום תוצאות אסיפה 

  

) כמפורט לעיל (15.8.2010בהמשך לאישור האסיפה הכללית שהתקבל ביום  2010,  באוגוסט24ביום  .3

 Mazorבאנגלית ו, מ"מזור רובוטיקה ניתוחיות בעשל החברה לשם ברה הודיעה על שינוי שמה הח



    

Surgical Robotics Ltd ,ים מיידייםוחיולפרטים נוספים ראו ד.  בהתאםועל שינוי תקנון החברה 

 ).2010-01-597423- ו2010-01597438 – אסמכתאות' מס( 24.8.2010שפרסמה החברה ביום 

  

שילוב  ל)רשות הבריאות האמריקאית (FDA-ה התקבל אישור  החברה הודיעה כי2010, מבר בספט1ביום  .4

מערכת ההדמיה התלת בין ו ")SpineAssist-ה ("בין מערכת הרובוט המיניאטורי של מזורואיחוד 

המאפשרת הדמיה תוך ניתוחית ללא הצורך בהעברת החולה ") C-Insight-ה("מתוצרת החברה ממדית 

החברה וכי , ")הפתרון המשולב (" בתשתית ההדמיה הקיימת בחדר הניתוחתשתמש ומCT-לחדר ה

 לאחר תום תקופת ההרצה 2011בראשית שנת להתחיל בהשקה מסחרית של הפתרון המשולב מתכננת 

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה  .הקלינית במרכזי המצוינות של החברה וסיום הפיתוח הקליני

 ).2010-01-609150 – אסמכתא' מס (01.9.2010ביום החברה 

  

 תוכניתה העסקית והטכנולוגיות שברשותה בכנס על הצגת החברה הודיעה 2010,  בספטמבר14ביום  .5

. ניו יורק, במנהטן, באותו מועדתקיים ה  שRodman & Renshawהמשקיעים של בית ההשקעות 

 ).2010-01-619776 – אסמכתא' מס (14.9.2010ביום לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה 

  

    :אירועים לאחר תאריך המאזן

השלימה בהצלחה סדרה של ניסויים קליניים מורכבים  החברה הודיעה כי 2010,  באוקטובר12ביום  .1

 התאמתהחיבור אל הגולגולת ויציבות , בניסויים הוכחו הדיוק. בניתוחי מוח -SpineAssistהיישום ל

 מלאה ומטרות ההייתהצלחת הניסוי ,  החוקריםות הדעת שלחו י"עפ.  לבצע ניתוחים במוחהמערכת

 בהמשך . בשלב זהו ממנשנדרשו עמד במלוא הדרישות SpineAssist-ה, כמו כן. הניסוי הושגו במלואן

,  גם ליישומים בתחום כירורגיית המוחSpineAssist-הלהרחיב את יישומי מתכננת החברה לניסוי זה 

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה  .ם הסימפטומים של מחלת הפרקינסוןובכלל זה טיפול בצמצו

 ).2010-01-643902 – אסמכתא' מס (12.10.2010ביום החברה 

  

,  הודיעה החברה על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה2010, באוקטובר 14ביום  .2

אישור ) 2(, רה בהתאםחב שם החברה ותיקון תקנון השינוי) 1: (שעל סדר יומה הנושאים המפורטים להלן

גיל ביאנקו ודוד שלכט הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה למועד האסיפה מינויים של מחדש של 

 וזאת מאחר שבכוונת החברה לשנות את הגמול הקבוע ואת גמול , שנים3לתקופת כהונה נוספת של 

- אופציות ל40,000 פרטית של צעהר הושיא) 3 (,נייםההשתתפות שהחברה משלמת לדירקטורים החיצו

,  דירקטורית בחברהיוחנן- לגברת שרית סוכרי בןשל החברה כל אחת . נ.ח ע" ש0.01 מניות בנות 40,000

לפרטים נוספים ראו . ר דירקטוריון החברה"יו, הסכם העסקתו של מר יונתן אדרתתיקון ר את ושיא) 4(

 ביום ).2010-01-648147 – אסמכתא' מס (14.10.2010ביום סמה החברה שפרעל כינוס אסיפה דוח מיידי 

לעיל ואת נושא ) 2(עד ) 1( אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את נושאים 21.11.2010

 .לא הובא לאישורה של האסיפה הכללית, לעיל) 3(' בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה נושא מס). 4(

 אסמכתא' מס (21.11.2010ביום שפרסמה החברה בדבר תוצאות אסיפה ו דוח מיידי לפרטים נוספים רא

– 2010-01-687456.( 

  

 מניות 40,000- אופציות ל40,000של  הצעה פרטית מהותית פרסמה דוח החברה 2010,  באוקטובר20ביום  .3



    

ית לא מהותית והצעה פרטיוחנן המכהנת כדירקטורית בחברה -שרית סוכרי בן' לגב, רגילות של החברה

לעובדים ,  מניות רגילות של החברה387,200-  כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל387,200של 

לפרטים נוספים . ב"חברה בת בבעלות מלאה הפועלת בארה, .Mazor Robotics Inc-ויועצים בחברה וב

 אסמכתא' מס (20.10.2010ביום שפרסמה החברה על הצעה פרטית מהותית ולא מהותית ראו דוח מיידי 

-2010 – אסמכתא' מס( 9.11.2010וכן הבהרה לדוח הקצאה פרטית שפורסמה ביום , )2010-01-653865 –

01-653865(. 

 

 עמוד שדרהניתוחי  840של  תוצאות המציגמחקר מדעי כי הודיעה  החברה 2010,  בנובמבר16ביום  .4

כתב העת ,  היוקרתיSpineמגזין בהתפרסם   לעומת ניתוחים רגיליםSpineAssist-השבוצעו באמצעות 

- הבניתוחים שבוצעו באמצעות , בהתאם לתוצאות המחקר. י רפואת עמוד השדרההמוביל בעולם בתחומ

SpineAssist, ממצאי המחקר ממחישים . רגילים בניתוחים 60-90% לעומת 98%- דיוק של כהושגו רמות

מיומנויות גבוהות ים  שידרה מורכבים המחייבלניתוחי עמוד SpineAssist-ההגדולה של את תרומתה 

התוצאות .  אשר תועדו בספרות המדעיתרגילהבצורה שבוצעו התוצאות הושוו לתוצאות ניתוחים  .ביותר

היקף את היקף הטעויות במיקום שתלים כמו גם את משמעותית מקטין  SpineAssist-בהראו כי שימוש 

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי שפרסמה החברה . רגילים לעומת ניתוחים -ות הנוירוכירורגיהפגיעות 

  ).2010-01-681810 – אסמכתא' מס (16.11.2010ביום 

  

  

  

  

  

  

  



    

  'בחלק 

  

  2010, ספטמבר ב30דוח דירקטוריון ליום 

  

  דוח הדירקטוריון על מצב עניני החברה

ה חודשים תשע דירקטוריון החברה מתכבד להגיש לבעלי המניות את דוח הדירקטוריון לתקופה של

דוחות תקופתיים (בהתאם לתקנות ניירות ערך , ")תקופת הדוח: "להלן( 2010 ,ספטמבר ב30שהסתיימה ביום 

  .")תקנות ניירות ערך ("1970-ל"התש) ומיידיים

 
   הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד–פרק ראשון 

  

  הסברים לדוחות הכספיים .1
  מצב כספי   ]א[

 רכוש שוטף

וזאת לעומת , ח"אלפי ש 77,047- בהסתכם  2010, ספטמבר ב30 של החברה ביום הרכוש השוטף

מרבית . 2009,  בדצמבר31ח ביום "אלפי ש 85,781-ו 2009, ספטמברב 30 ביוםח " אלפי ש46,581

ח "אגהכוללים ( שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר ,הרכוש השוטף נובע מיתרות מזומנים

). משבוע ועד שנה( נושאי ריבית לתקופות שונות )דונות בנקאייםקיפח קונצרני ו"אג, ממשלתיים

מזומנים סעיפי יה ביהעל עקבנובעת בעיקר ביחס לרבעון המקביל יה בהיקף הרכוש השוטף יהעל

ידי -שבוצעה עללציבור מהנפקה , בעיקר, וזאת כתוצאה, השקעות לזמן קצרבמזומנים וווי וש

ולאחר  ח" מיליוני ש44- של כ) נטו( בחברה תמורה במסגרתה התקבלה, 2009החברה באוקטובר 

  .  מיום ההנפקהחברהשל ההשוטפות  התפעול הוצאותקיזוז 

  

  התחייבויות שוטפות

, ח"אלפי ש 8,007-בהסתכמו  2010, בספטמבר 30ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום 

 31ליום  ח"י שאלפ 3,823סך של ו 2009, בספטמבר 30יום לח "אלפי ש 3,824עומת סך של ל

 בהתחייבויות שוטפות נובעות מעליה בהיקפי ההוצאות בעיקר עקב ההעליי. 2009 ,בדצמבר

  .  וכן גידול ההתחייבות לזמן הקצר למדען הראשי ב"הרחבת מאמצי השיווק בארה

  

  הון עצמי

 33,199 עומת סך שלל, ח"אלפי ש 59,552 הסתכם בסך של 2010, בספטמבר 30ההון העצמי ליום 

 ירידהה .2009 , בדצמבר31ח ביום "אלפי ש 73,046סך של ו ,2009, בספטמבר 30יום ל ח"לפי שא

 ת נובע2010 ,בספטמבר 30 יוםחודשים שהסתיימו בה תשעתבהון העצמי של החברה בתקופה של 

 רישום הטבה בגין אשר קוזז עם ח"ש אלפי 15,238  של בסך זוהפסד נטו בתקופהבעיקר מה

 .ח"ש אלפי 273וכתבי אופציות שמומשו בסך ח "שאלפי  1,471מניות בסך תשלומים מבוססי 

 אלפי 43,795מגיוס הון בסך נטו של  בעיקר תנובע 2009 בשנתבהון העצמי של החברה  העלייה

מקוזז על ידי הפסד , ח"שאלפי  1,896  שלהטבה בגין תשלומים מבוססי מניות בסךח ומרישום "ש

  .ח" אלפי ש17,052נטו בסך 

  



    

 תוצאות הפעילות   ]ב[
  הכנסות

, ח"שאלפי  10,134 -הסתכמו הכנסות הקבוצה ב 2010 של שנת נים הראשו החודשיםתשעתב

 2009 בשנת הכנסות ממכירות .2009 של שנת ה המקבילבתקופהח "אלפי ש 3,049לעומת 

 30- החודשים שהסתיימו בבשלושת  הקבוצה הכנסות .ח" אלפי ש5,320ל סך שבהסתכמו 

 מקבילה בשנתהבתקופה ח "אלפי ש 554לעומת  ,ח"אלפי ש 5,357 - הסתכמו ב2010, רבספטמב

2009.  

  

  :להלן פירוט ההכנסות בתקופה

 30חודשים שנסתיימו ביום ה לתשעת

 ספטמברב
 31לשנה שנסתיימה ביום 

 בדצמבר
 שם המוצר

2010 2009 2009 

 

 SpineAssistת ומערכ

 

7,548 

 

1,460 

 

3,028 

 

 1,949 1,343 1,790 תערכות מתכלו

 343 246 398 אחרים

 5,320  3,049 10,134 כ"סה
  

 וכן המשך מאמצי השווק ב" מתחילת מאמצי המכירה בשוק בארהנובעתהעליה בהכנסות 

  . באירופה

  

  עלות המכירות

אלפי   2,054 -הסתכמה עלות המכר של החברה ב 2010 של שנת  החודשים הראשוניםבתשעת

 2009 תעלות המכירות בשנ. 2009 של שנת ה המקבילתקופהח ב"אלפי ש 1,330לעומת , ח"ש

 30 - בשלושת החודשים שהסתיימו בהקבוצהשל עלות המכר  . ח" אלפי ש1,855-הסתכמה ב

 בתקופה מקבילה בשנתח "אלפי ש 189לעומת  ,ח"אלפי ש 1,002- הסתכמו ב2010, בספטמבר

 הוצאות ת כולל2010 בספטמבר 30- ביימהחודשים שהסתה תשעת עלות המכר בתקופה של .2009

-C-בשל היוון הוצאות פיתוח מוצר ה ח"ש אלפי 497בסך כולל של  הפחתת נכס בלתי מוחשי 

Insight.   

  

  נטו, הוצאות מחקר ופיתוח

 החודשים בתשעתח " אלפי ש3,472-בוח "אלפי ש 5,486  שלהסתכמו בסךהוצאות מחקר ופיתוח 

הוצאות מחקר ופיתוח  .בהתאמה, 2009 של שנת פה המקבילהובתקו 2010  של שנתהראשונים

- ו 2,080 הוצאות מחקר ופיתוח הסתכמו בסך. ח" אלפי ש5,147 הסתכמו בסך של 2009 בשנת

 .בהתאמה, 2009-ו 2010 בספטמבר 30 -ב  החודשים שהסתיימובשלושתח "אלפי ש 1,126

והגידול בהוצאות המחקר  פיתוח מסך הוצאות החברההמחקר והשיעורן הגבוה של הוצאות 

הינו פועל יוצא  2010 בספטמבר 30- והפיתוח בתקופות של תשעה ושלושת החודשים שהסתיימו ב

 ,SpineAssist-של מאמצי החברה להשלים את תהליכי הפיתוח של אפליקציות נוספות למוצר ה



    

פליקציה שתלים ופיתוח אמ SpineAssist-חדשים וקיימים ביניהם הוכן המשך פיתוח מוצרים 

 הוצאות מחקר ופיתוח הקשורות עם ווןיקטנו בשל ה 2009הוצאות המחקר בשנת  .לניתוחי מוח

וזאת מאחר ופרויקט זה עומד , ח" אלפי ש2,194בסך כולל של  C-Insight-פרויקט ה

וכן בשל השתתפות בהוצאות פיתוח שהתקבלו מהאיחוד האירופאי , בקריטריונים להיוון הוצאות

 531 בסך של GO-LIF-ח והשתתפות של המדען הראשי בפיתוח פרויקט ה"לפי ש א143בסך של 

 2010 של  החודשים הראשוניםבתשעת .)ח"לפי ש א482סכום בפועל שהתקבל (ח נטו "אלפי ש

 30-מו ביבשלושת החודשים שהסתי. C-Insight- בגין פיתוח מוצר הח"ש אלפי 1,051הוונו סך של 

 מהמשך פיתוח של הנובע C-Insight -צאות בגין מוצר הך היוון הויהמש 2010 בספטמבר

  . ח" אלפי ש207 והוונו סך של אפליקצית עמוד השדרה

  

  הוצאות מכירה ושיווק

אלפי  12,184-הסתכמו ב 2010 של שנת החודשים הראשוניםבתשעת הוצאות המכירה והשיווק 

הסתכמו הוצאות  2009 בשנת. 2009 בשנתתקופה המקבילה ח ב"אלפי ש 6,514ח לעומת "ש

  2,030 - ו,4,794 הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו בסך. ח"אלפי ש 9,176מכירה ושיווק בסך של 

  .בהתאמה, 2009 - ו 2010 ,בספטמבר 30 -ב בשלושת החודשים שהסתיימוח "אלפי ש

 ב" בארהלשוק SpineAssist-מוצר ההחדרת ב מתמקדת 2010בשנת פעילות השיווק של החברה 

 .החברהוכן בבניית תשתית שיווקית למוצרי ההמשך של  ,באירופהחדרת המוצר לשוק והמשך ה

בפעילות  נובע בעיקר מההוצאות הכרוכות 2010שנת   החודשים שלבתשעת הגידול בהוצאות

  . וכן המשך הפעילות באירופהב"שוק בארההשיווק והמכירות ל

  

  הוצאות הנהלה וכלליות

 החודשים עתשתבח "אלפי ש 4,068-וח "ש 4,365 ך של אלפיהוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בס

 הוצאות הנהלה .2009בשנת  ח"אלפי ש 5,403-וב, בהתאמה, 2009 -  ו2010שנת  של הראשונים

, ספטמבר ב30 -ב בשלושת החודשים שהסתיימוח "אלפי ש 1,366 -ו 1,472וכלליות הסתכמו בסך 

  .בהתאמה, 2009- ו 2010

  

  גולמירווח 

לעומת , ח"אלפי ש 8,080-הסתכם ב 2010 ל שנת החודשים הראשונים שעתשתלמי בהגו רווחה

  סךהגולמי על רווחהעמד  2009בשנת . 2009 שנתבתקופה המקבילה בח "לפי שא 1,719 של רווח

, ספטמברב 30 - בשלושת החודשים שהסתיימו בהקבוצהשל  הגולמי הרווח .ח"אלפי ש 3,465

   .2009 בתקופה מקבילה בשנתח "אלפי ש 365רווח של לעומת , ח"אלפי ש 4,355-ב םהסתכ 2010

 בשוק SpineAssist-ת מחירי המכירה של מערכת היהגידול המשמעותי ברווח הגולמי נובע מעלי

 30 - ב בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימהבמכירות הקבוצה  232%וכן גידול של האמריקאי 

  . לעומת התקופה המקבילה אשתקד2010בספטמבר 

  

  הפסד תפעולי 

, ח"לפי שא 13,950 הסתכם ההפסד התפעולי בסך של 2010 של שנתת החודשים הראשונים תשעב

עמד על  2009ההפסד התפעולי בשנת .  אשתקדההמקבילבתקופה ח "אלפי ש 12,335 וזאת לעומת

בשלושת החודשים ח "אלפי ש 4,157-ו 3,991  בסךםההפסד התפעולי הסתכ .ח" אלפי ש16,261



    

  .בהתאמה, 2009 - ו 2010 ספטמברב 30 -ב סתיימושה

  

חדירה של מוצר המעלויות השיווק והפיתוח אשר תומכים במאמצי בעיקרו ההפסד התפעולי נובע 

   .ומוצרים חדשים שנמצאים בפיתוח,  לשוקSpineAssist-ה

  

   נטו,  מימוןעלויות

, ח"לפי שא 1,248-ו בהסתכמ 2010 של שנת נים הראשות החודשיםתשע בנטו, המימון הוצאות

 2009בשנת . 2009של שנת תקופה המקבילה ח ב"אלפי ש 130בסך נטו , מימון הכנסותלעומת 

בשלושת החודשים נטו ,  המימוןהוצאות .ח"אלפי ש 772על נטו , המימון הוצאותעמדו 

 667 מימון נטו של הוצאות לעומת ח"שאלפי  894- הסתכמו ב 2010 ,ספטמברב 30 -ב שהסתיימו

   .2009, ספטמברב 30 -  לתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה בח"שלפי א

  

לעומת , ח"אלפי ש 1,860-הסתכמו ב 2010של שנת ת החודשים הראשונים תשעהכנסות המימון ב

עמדו הכנסות  2009בשנת . 2009 של שנת בתקופה המקבילהח "אלפי ש 2,242 בסך, הכנסות מימון

 ,ספטמברב 30 -ב בשלושת החודשים שהסתיימונסות המימון הכ. ח" אלפי ש2,206על , המימון

בשלושת החודשים ח " אלפי ש33 בסך, לעומת הכנסות מימון, ח"אלפי ש 114 - הסתכמו ב,2010

  .2009 ,ספטמברב 30 - בשהסתיימו

  

לעומת , ח"אלפי ש 3,108-הסתכמו ב 2010 של שנת נים הראשו החודשיםתשעתהוצאות המימון ב

עמדו  2009בשנת . 2009 של שנתתקופה המקבילה ח ב"אלפי ש 2,112  בסך,הוצאות מימון

 30 -ב בשלושת החודשים שהסתיימוהוצאות המימון . ח" אלפי ש2,978על , הוצאות המימון

ח " אלפי ש700 בסך, לעומת הוצאות מימון, ח"אלפי ש 1,008- ב  הסתכמו2010, ספטמברב

 ת החודשיםתשעב המימון בהוצאות העליה. 2009, ספטמברב 30- בת החודשים שהסתיימושבשלו

לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקר מכך שהוצאות המימון  2010 של שנת ניםהראשו

 הוצאות בגין הפרשי שער בשל החלשות הדולר ו כלל2010של שנת  הראשונים החודשים בתשעת

  .  זובתקופה השקלוכן החלשות היורו לעומת  השקללעומת 

  

  הפסד למניה הפסד ו

לעומת , ח"אלפי ש 15,238 הסתכם לסך של 2010 של שנת נים הראשו החודשיםבתשעתההפסד 

הסתכם ההפסד לסך  2009בשנת . 2009 של שנת תקופה המקבילהח "אלפי ש 12,225 הפסד בסך

 הסתכם לסך 2010 ספטמברב 30- שהסתיימו ב בשלושת החודשים ההפסד .ח" אלפי ש17,052של 

ההפסד . 2009 של שנת תקופה המקבילהח " אלפי ש4,833 לעומת הפסד בסך, ח"פי שאל 4,897של 

 בתקופה ח"ש 0.86 ח לעומת"ש 0.77 והינ 2010 של שנת נים הראשות החודשיםתשעבלמניה 

 ברבעון שהסתיים  ההפסד למניה.2009ח למניה בשנת " ש1.12-וסך של כ 2009  שנתהמקבילה של

ח "ש 0.33-ב םהסתכש, לעומת ההפסד למניה, ח"ש 0.25 -ב ם הסתכ,2010, ספטמברב 30-ב

  .2009, ספטמברב 30 -ברבעון שהסתיים ב

  

  

  

  



    

 נזילות  ]ג[ 
  תזרימי מזומנים

 2010 של שנת ניםהראשות החודשים תשעתזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות השוטפת ב

סך של ו, תקד אשההמקבילתקופה ח ב"אלפי ש 9,441 לעומת סך של, ח"ש 11,085- הסתכם ב

 בשלושת ומנים נטו ששימש לפעילות השוטפתתזרים המז .2009 בשנת ח" אלפי ש13,980

ח "אלפי ש 3,360לעומת ח "אלפי ש 3,676- בהסתכם ,2010 ,ספטמברב 30-ב ושהסתיימהחודשים 

  . בתקופה המקבילה אשתקד

בהוצאות  גידולמנבע  2010 בספטמבר 30ב  שעת החודשים שהסתיימותבבתזרים השלילי  הגידול

  .  על ידי הגידול ברווח הגולמי מקוזזהשיווק והמכירות בתקופה

  

הסתכם  ,2010 של שנת נים הראשות החודשיםתשעהשקעה בפעילות מ שנבע ,תזרים המזומנים

ח "אלפי ש 9,705 השקעה בסך פעילותמשנבע  תזרים מזומנים  לעומתוזאת, ח"אלפי ש 10,056-ב

בשנת  21,032 שלהשקעה בסך פעילות ל ששימשזרים מזומנים ת ו אשתקדהמקבילה תקופהב

 30 - ב מו שהסתיי החודשיםבשלושת פעילות השקעהל שימששתזרים המזומנים . 2009

  השקעהפעילותשנבע מתזרים מזומנים  ח לעומת"אלפי ש 11,615-הסתכם ב ,2010 ,ספטמברב

נים שנבעו מפעילות שוטפת  הגידול בתזרים מזומ.דבתקופה המקבילה אשתקח "אלפי ש 2,325

  .  לזמן קצרן פיקדוןנובע מפירעו

  

 הסתכם 2010 של שנת נים הראשות החודשיםתשעבתזרים המזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

 11פעילות מימון בתקופה המקבילה של ב נבע מזומנים ש תזרים לעומתח"שאלפי  803בסך של 

תזרים המזומנים נטו . 43,992הסתכם בסך של  2009 שנתבפעילות המימון  תזרים. ח"אלפי ש

הסתכם בסך של  ,2010 ,ספטמברב 30 -ב שנבעו מפעילות מימון בשלושת החודשים שהסתיימו

 אלפי 74ח לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות מימון בתקופה המקבילה של " אלפי ש335

 631-קבלת סך של כ נבעה מ2010 החודשים הראשונים של שנת בתשעתפעילות המימון . ח"ש

 אלפי 101 וקוזז על ידי תשלומים למדען של GO-LIF- תמיכה מהמדען בגין פרויקט הח"שאלפי 

 בשנתפעילות המימון  .ח"אלפי ש 273וכן ממימוש אופציות בסך של   בגין תמלוגים למדעןח"ש

 כמהשבניכוי הוצאות הנפקה הסת, ניירות ערך בהנפקה ציבוריתמהנפקת  הבעיקר ה נבע2009

  . ח"ש 43,795של לסך 

  

 ערך נקוב של אגרות חוב בהתאם לתנאי 15,000,000לתאריך הדוח התחייבויות החברה כוללות 

 שילמה 2008 ובנובמבר 2009בנובמבר . 2007שהנפיקה החברה בנובמבר ) 'סדרה א(אגרות חוב 

שנקבע בהתאם למועד ) 'סדרה א(החברה את מלוא הריבית השנתית לכל בעלי אגרות חוב 

  . בתשקיף ההנפקה

  

גילוי תזרים "דירקטוריון החברה בהנחיית רשות ניירות ערך בעניין דן , 2010 בנובמבר 21ביום 

וקבע כי נכון למועד הדוח אין חשש סביר " המזומנים החזוי למימון פירעון התחייבות התאגיד

)  חודשים24(שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות לתקופה של שנתיים 

 זאת בהתבסס על נתונים, בהגיע מועד קיומן") תקופת תזרים המזומנים("שלאחר תאריך הדוח 

שהוצגו ונדונו בדירקטוריון בדבר היקף המזומנים וההשקעות לזמן קצר העומדים לרשות 



    

התקבולים הצפויים מהמכירות וסך ההוצאות הצפויות לתקופה לרבות פירעון , החברה

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

. בהתאמה, ח" אלפי ש825 - ו825 הינה 2011- ו2010ש נובמבר ריבית לבעלי אגרות החוב בחוד

עתיד  פני צופה מידע מהווה בהתחייבויותיה לעמוד החברה ליכולת הדירקטוריון הערכת

 לזמן וההשקעות המזומנים היקף על  המתבסס1968- ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כמשמעותו

 או שישמרו ודאות שאין, תידייםע והוצאות הכנסות צפי ועל הדוח לתאריך של החברה קצר

   .החברה בשליטת שאינם אירועים בשל המזומנים תזרים לתום תקופת עד יתממשו

  

  מקורות מימון  ]ד[ 

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

צעה הנפקת ניירות  החברה בי2007במהלך חודש אוגוסט . וממענקים מהמדען הראשי ניירות ערך

 הנפיקה החברה אגרות חוב לציבור כאמצעי נוסף למימון 2007חודש נובמבר ובערך לציבור 

רגילות מניות פרטית של  החברה ביצעה הקצאה 2008במהלך חודש ינואר ,  בנוסף.פעילותה

באמצעות ,  גייסה החברה בהנפקה לציבור2009בחודש אוקטובר . כאמצעי למימון פעילותה

  .ח" אלפי ש43,795סך נטו של , )2סדרה ( מניות רגילות וכתבי אופציה הנפקת

 

 תאור תמציתי של עסקי החברה .2

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

שעיקרו הכוונה וניווט של כלים כירורגים בדייקנות גבוהה ) Computer Assisted Surgeryגם

  . שאיפה להקטנת מידת הפולשנות הניתוחיתותוך

  

, שיווק ומכירות, ייצור,  לצורך פיתוחה עובדי30משמשים את , ישראל, משרדי החברה בקיסריה

לחברה גם חברת בת . פיתוח עסקים וניהולו, תמיכה טכנית, אדמיניסטרציה, בקרת איכות

, עובדים ומתמקדת בשיווק 9חברת הבת מעסיקה ). ב"ארה(יה 'ורג'ג, בבעלות מלאה באטלנטה

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

  

  



    

  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם   ]ב[

העוסק (שני לדוח זה הלהלן שורות הסיכום של טבלאות מבחני הרגישות המפורטות בפרק 

  :)בחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

  

  )ח לדולר "ש 665.3שער בסיס ( שקל /רגישות לשינויים בשער חליפין דולר

         שקל/ח דולר"רגישות לשינויים בשע
           
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 
 10% 5% 3.665-5% -10% 

 (429) (215) 4,292 215 429 כ "סה
     

           
         שקל/ח אירו"רגישות לשינויים בשע

          
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 
 10% 5% 4.9873-5% -10% 

 (196) (98) 1,962 98 196 כ"סה
      

           רגישות לשינויים במדד
          
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 
 10% 5%   -5% -10% 

 (2,050) (1,025) 20,502 1,025 2,050 כ "סה
 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .3
  

  האחראית על ניהול סיכוני שוק בתאגיד  ]א[

לית הכספים של "סמנכ, שרון לויטה' גבההאחראית על ניהול סיכוני השוק של החברה הינה 

  . החברה

  

  תיאור סיכוני השוק  ]ב[

  סיכוני שינויים בשער חליפין  )א(
החברה עם היועצים ועם קבלני המשנה העיקריים כמו גם רכישת חלק ניכר מן התקשרויות 

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

   .2009 בשנת 22%-  וכ2010 של שנת החודשים הראשוניםבתשעת הראשון  43%- כהיה 

  

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

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

  .די הדולר והתקציב המנוהל דולריתבהיקף המתאים לתחזיות התשלומים צמו

  

 סיכוני מדד   )ב(
חברה הוצאות מהותיות אין ל,  ושכירות המשרדים בקיסריהמלבד הסכמי הליסינג לכלי רכב

  . לחברה נכסים פיננסים צמוד מדד. הצמודות למדד המחירים לצרכן



    

 סיכוני ריבית  )ג(
, )עד שנים עשר חודשים(לאור השקעת יתרות הנזילות של החברה בפיקדונות לטווח קצר 

דבר שיגרום להשקעה מחדש , החברה חשופה לסיכון ירידת שערי הריבית הדולרית והשקלית

  .ת הנזילות בפיקדונות נושאי ריבית נמוכה יותרשל יתרו

 

  סיכון נזילות  ) ד(
 שבו פועלת החברה מאופיין בתחרותיות גבוהה וסיכונים עסקיים הטכנולוגי-ענף הביו

החדירה לשוק מצריכה השקעת משאבים כספיים . גבוהים בשל שינויים טכנולוגיים תכופים

בעתיד תלויה במספר גורמים ביניהם הצלחתה של החברה . ניכרים והמשך פיתוח רציף

,  ויצירת יתרון יחסי על פני המתחריםםקבלת אישורים רגולאטורי, מחירו, איכות המוצר

  . כמו גם השגת משאבים כספיים לצורך פעילות שיווק המוצרים והחדרתם לשוק

  

לחברה מקורות כספיים המאפשרים לה להמשיך ולפתח את , לתאריך הדוחות הכספיים

. לחברה תזרים פעילות שוטפת שלילי נמשך, יחד עם זאת.  בהתאם לתוכנית העסקיתמוצריה

לחברה היכולת להמשיך , המבוססת על תחזית תזרימי המזומנים, להערכת הנהלת החברה

היא יתכן ואולם , בפעילותה במתכונתה הקיימת ולעמוד בהתחייבויותיה בשנה הקרובה

וכניותיה העסקיות בשנים הבאות לרבות לצורך תידרש למימון כספי נוסף לצורך מימוש ת

  .יהמימון תוכניות השיווק והחדרת מוצר

  

 ניירות בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה מידע הינו היכולת להמשיך בפעילותה בדבר המידע

 כי ודאות שאין, זה דוח למועד נכון החברה שבידי נתונים על המתבסס 1968-ח"התשכ, ערך

  .החברה בשליטת שאינם רועיםאי בשל במלואם יתממשו

  
  שינויים בסביבה הכלכלית  )ה(

 במדינות האיחוד האירופאי ובעקבותיו חלה האטה  2010של שנת  השלישיבמהלך הרבעון 

השפעת האירועים על החברה מוגבלת מהסיבה , למועד דוח זה. ירידה בשער היורו מול השקל

פורטוגל , ספרד, יוון(יפות יותר שמכירות החברה למדינות בהן השפעות המשבר האמור חר

, עם זאת במקרה שהמשבר יתארך ויתרחב למדינות נוספות. הינן בהיקפים קטנים) ואירלנד

  .עלולה להיות לכך השפעה שלילית על עסקי החברה

 

 



    

  

  ח בסיסי הצמדה "דו  ]ג[ 

  :2010 ,בספטמבר 30ת מהמאזן של החברה ליום להלן תנאי הצמדה של יתרות כספיו

  ההצמדה של יתרות מאזניותתנאי 

  

 מאוחד 
 2010 בספטמבר 30 
  מטבע חוץ מטבע ישראלי 

   יתרות לא   
 צמוד לא צמוד

דולר 
 כ"סה פיננסיות יורו ב"ארה

אלפי  ח"אלפי ש 
 ח"ש

אלפי 
 ח"ש

אלפי 
 ח"ש

אלפי 
 ח"ש

אלפי 
 ח"ש

      
      רכוש שוטף

 12,813 - 2,583 5,152  5,078 מזומנים ושווי מזומנים
 10,031     10,031 פקדונות לזמן קצר
 47,819 - - 2,681 21,484 23,654 השקעות לזמן קצר

 2,839 - 653 1,913  273 לקוחות
 750 514  85  151 חייבים אחרים

 2,795 2,795 -  - - מלאי
 77,047 3,309 3,236 9,831 21,484 39,187 כ רכוש שוטף"סה

       
קעות ויתרות חובה לזמן הש

 ארוך 
 198 - -  198 

 920 920 -    רכוש קבוע
 4,110 4,110     נכסים לא מוחשיים

 82,275 8,339 3,236 9,831 21,682 39,187 כ נכסים "סה
       

       התחייבויות שוטפות
       התחייבויות לספקים ונותני

 2,813 281 61 723  1,748  שירותים
 5,186 -  1,160  4,026 ם ויתרות זכותזכאי

 8     8 הפרשה לאחריות
 8,007 281 61 1,883 - 5,782 כ התחייבות שוטפות"סה

       
       התחייבויות בשל סיום יחסי

 670 -     נטו,  מעביד-עובד 
אגרות חוב ניתנות להמרה 

 במניות
11,315     11,315 

 2,731   2,731   התחייבות למדען הראשי
 22,723 670 61 4,614 - 17,097 כ התחייבויות "סה

       
 59,552 7,669 3,175 5,217 21,682 22,090נטו , כ היתרה המאזנית"סה

      
  

 
   



    

  מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק   ]ד[

   . החברה הינן הוצאות במטבע הדולר או צמודות לו מהוצאות43%-הדוח כלמועד 

הכספים שהתקבלו מההנפקה לציבור  .אינה משתמשת בניגזרים כלשהם למטרות הגנהברה הח

 . הועברו ברובם לתיקי השקעה מנוהלים2008ינואר הנפקה הפרטית ב וב2007בחודש אוגוסט 

בפקדונות לזמן ,  הופקדו חלקם אצל מנהלי תיקים2009הכספים שהתקבלו מההנפקה באוקטובר 

  .ב" בארה2010ולרים לצורך מימון הפעילות המתוכננת לשנת חלקם הומרו לד, וכן, קצר

 על ידי 2007כספי החברה המיועדים לשימוש בתקופה שמעל שנה מנוהלים החל מחודש אוקטובר 

על פי הנחיית דירקטוריון החברה הכספים יושקעו . מספר חברות העוסקות בניהול תיקי השקעות

 A+- בדירוג שלא ייפחת מ) כרות בארץ ובעולםבבורסות מו(קדונות ואגרות חוב סחירות יבפ

ח " בנוסף הגבילה החברה את החשיפה לאג. שנים4ואורך חיי כל אגרת חוב בתיק לא יעלה על 

  .קונצרני

  

, לעילדירקטוריון החברה אימץ נוהל מסודר של בחינה תקופתית של החשיפה המאזנית כאמור 

החברה אינה , מעבר לכך. יכוני החשיפהבמסגרתו יבוצעו פעולות פיננסיות כדי לצמצם את ס

 נערכו דיונים של 2010לשנת לישי השברבעון בהתאם לכך . מגינה על עצמה מפני סיכון זה כיום

לחשיפת החברה לדולר האמריקאי והוחלט כי החברה ועדת הביקורת והדירקטוריון ביחס 

 ,ב"הבת בארה חברתקדונות דולריים בהיקף שיספיק לפעילותה ולפעילות יתמשיך להחזיק בפ

  . נעשות במטבע זהמההוצאות 27%בשל העובדה כי בעיקר 

 

 אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות  ]ה[ 
 מסודר של בחינה תקופתית של החשיפה המאזנית כאמור בסעיףאימץ נוהל  החברה דירקטוריון

החברה , ךמעבר לכ.  פעולות פיננסיות כדי לצמצם את סיכוני החשיפהבמסגרתו יבוצעו,  לעיל5.4

  . אינה מגינה על עצמה מפני סיכון זה כיום

  

 חשיפה לסיכונים פיננסים    ]ו[
: להלן לצרכי דוח זה (1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ניירות ערך  בהתאם לתקנות

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

הדיווח כולל ניתוחי רגישות לשווי ההוגן של הרכיבים המוכרים במאזן . איכותי לפי הצורךדיווח 

במסגרת ניתוחי הרגישות נבדקה . וכן אלו שאינם מוכרים אך שלגביהם קיימת התקשרות איתנה

לפי דרישות התקנות יש (השפעת השינוי במחירי השוק על השווי ההוגן של הרכיבים האמורים 

). ח או ההפסד שנוצר בשווי ההוגן הכלכלי כתוצאה משינוי בגורם הסיכון הנבדקלציין את הרוו

 כתוצאה משינויים מעלה ומטה של –במסגרת ניתוחי הרגישות התבצעו לפחות ארבעה מבחנים 

 השנים 10- פי אירועי קיצון שהתרחשו ב- במחירי שוק וכן בערכים נוספים שחושבו על10%- ו5%

הוצגו מספר פעמים ) שער חליפין וריבית: לדוגמה(ם לסיכונים שונים פריטים החשופי. האחרונות

  .לצורך מבחני הרגישות לכל סיכון בנפרד

  

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



    

  יתוח רגישותנ  ] ז[

  2010 ספטמבר ב30ליום  שקל/ח דולר"רגישות לשינויים בשע

  

  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 
 10% 5% 3.665-5% -10% 

 (515) (258) 5,152 258 515 מזומנים
 - - - - - פקדונות לזמן קצר
 (268) (134) 2,681 134 268 השקעה לזמן קצר

 (191) (96) 1,913 96 191 לקוחות
 (9) (4) 85 4 9 חייבים אחרים

 72 36 (723) (36) (72) ספקים 
 116 58 (1,160) (58) (116) ים זכא

 273 137 (2,731) (137) (273) התחייבות למדען הראשי
 1 1 (12) (1) (1) ד "תשלומי שכ

 100 50 (998) (50) (100) ספקים-התקשרות איתנה
 (429) (215) 4,292 215 429 כ "סה

  

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

ח באופן שעליית "שווי זה חשוף לשינויים בשע. 2010 ,בספטמבר 30-ח נכון ל"לפי שא 4,292 נאמד ב

 חשיפת החברה הבסיסית -ולהפך במקרה של ירידת השער ) פיחות השקל(ח מעלה את השווי ההוגן "שע

   .היא חשיפה לירידת שער הדולר

  

 הם רכיבים שאינם מוכרים במאזן אך שלגביהם קיימת הסכמי שכירות והתקשרויות עם ספקים

פי התקנות יש -על. צמודה לדולר ולכן רגישה לשינויים בשער החליפיןהאו /הנקובה ו, התקשרות איתנה

  .לכלול רכיבים אלה במודל הדיווח הכמותי

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

מרבית התקשרויותיה של הקבוצה הינן לזמן קצר ואינן . בוצע על הרגישות לשינויים בשער החליפין

חשופים , יתרות המזומן של החברה המופקדות בפיקדונות בנקאיים. מושפעות מהשינוי בשערי הריבית

 -יעורי הריבית  בש5%של ) ירידה(עלייה . השפעה זאת אינה מהותית, אולם, לשינויים בשיעורי הריבית

 בשיעורי 10%של ) ירידה(עלייה . ח בהפסדי הקבוצה"אלפי ש 215 -כשל ) עלייה(השפעתה תהיה ירידה 

  .ח בהפסד הקבוצה"אלפי ש 429- כשל ) עלייה( השפעתה תהיה ירידה -הריבית 

  )ח לאירו"ש 9873.4 שער בסיס( אירו /רגישות לשינויים בשער חליפין דולר

         שקל/ח אירו"שערגישות לשינויים ב
          
 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 
 10% 5% 4.9873-5% -10% 

 (258) (129) 2,583 129 258 מזומנים
 (65) (33) 653 33 65 לקוחות
 6 3 (61) (3) (6) ספקים

 121 61 (1,213) (61) (121) ספקים-התקשרות איתנה
 (196) (98) 1,962 98 196 כ"סה

  



    

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

 באופן ר חליפיןשווי זה חשוף לשינויים בשע. 2010 ,בספטמבר 30 -ח נכון ל" אלפי ש1,962- בנאמד

 חשיפת -ה של ירידת השער להפך במקר) פיחות השקל( מעלה את השווי ההוגן ר חליפיןשעליית שע

  . החברה הבסיסית היא חשיפה לירידת שער האירו

  

, התקשרויות עם ספקים הן רכיבים שאינם מוכרים במאזן אך שלגביהם קיימת התקשרות איתנה

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

  

ריבית (יות חסרות סיכון לתקופה הרלוונטית הריביות השנתיות ששימשו לחישוב השווי ההוגן הן ריב

  ). דולרית וריבית אירו

  

  .5.00%: שיעורי הריבית הדולרית 

  .4.25%: שיעורי ריבית אירו 

  . 2010 בספטמבר 30שערי החליפין שנלקחו לצורך ניתוחי הרגישות הינם השערים היציגים ליום 

  30/09/2010 -נתוני בסיס ל

  3.665 –שקל /שער דולר

  4.9873–שקל /ירושער א

  

  

 שינויים בשווי ההוגן שווי הוגן שינויים בשווי ההוגן 
 10% 5%   -5% -10% 

 (2,148) (1,074) 21,484 1,074 2,148 השקעות לזמן קצר
 (20) (10) 198 10 20 פקדון לזמן ארוך
 - - - - - נכסי מס שוטפים
 89 44 (886) (44) (89) ספקים-התקשרות איתנה

 29 15 (294) (15) (29) ד " שכתשלומי
 (2,050) (1,025) 20,502 1,025 2,050 כ "סה

  

 ,בספטמבר 30-ח נכון ל"אלפי ש 20,502- במאזן נאמד בצמודי מדד  המוכריםהשווי ההוגן של הרכיבים

 מעלה את השווי ולהפך מדד באופן שעליית במדד המחירים לצרכןשווי זה חשוף לשינויים . 2010

  . לשינוי המדד חשיפת החברה הבסיסית היא חשיפה -  המדדרידת במקרה של י

  

, שקליות צמודי מדד קונצרניותממשלתי ובחלקן באגרות חוב יתרות המזומן של החברה המופקדות 

- של כ) עלייה( השפעתה תהיה ירידה -  5% בשיעור של  המדדשל) ירידה(עלייה . במדדחשופים לשינויים 

 השפעתה תהיה ירידה - 10% בשיעור של המדד) ירידה(עלייה . וצהח בהפסדי הקב"אלפי ש 1,025

  .ח בהפסד הקבוצה"אלפי ש 2,050 -של כ) עלייה(

   

  



    

   בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי תגמולים .4

בחברת ל "כמנכב "ל החברה בארה"אישר דירקטוריון החברה את הצבתו של מנכ 2010 ביולי 11ביום 

  .")החברה הבת (" Mazor Surgical Technologies Inc בשליטה מלאהאשר בת ה

  .2010 באוגוסט 15 ביום התקיימהאסיפה הכללית אשר ב  אושרו תנאי העסקה

גמול שנתי וגמול האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה הענקת  15.8.2010ביום 

כמו . לעיל'  בחלק א2ף לפרטים נוספים ראו סעי. דירקטורית בחברה, שרית סוכרי בן יוחנןהשתתפות ל

 כתבי 40,000הענקת ,  החברה זימנה אסיפת בעלי מניות שעל סדר יומה בין היתר21.10.2010ביום , כן

דירקטורית בחברה וכן מינויים מחדש של , שרית סוכרי בן יוחנן' אופציה למניות בחברה לגב

מול ברה לשנות את הגהדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה באופן שיאפשר לדירקטוריון הח

כפי ,  לדעת דירקטוריון החברה התמורה לנושאי המשרה בחברה. המשולם להםשנתי וגמול השתתפותה

  .הינה הוגנת וסבירה, שעודכנה בתקופת הדוח

לא חלו שינויים מהותיים , ממועד פרסום הדוח התקופתי האחרון ועד למועד דוח זהפרט למתואר לעיל 

  .ניין ולנושאי משרה לבין תרומת מקבלי התגמוליםבתגמולים שניתנו לבעלי ע

  

  אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .5

, )3תיקון מספר ) (דוחות תקופתיים ומיידיים(פורסמו תקנות ניירות ערך  2009 בדצמבר 24ביום 

בסעיף , להלן(י בנושא הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילו, 2009-ע"התש

תאגידים מדווחים יחויבו בהגשת דוח בדבר אפקטיביות הבקרה , על פי התקנות"). התקנות "– זה

ח המבקר לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח "לדוח זה תצורף חוות דעת של רו. הפנימית

ר ביותר בתחום יצורפו לדוח הצהרות מנהלים של המנהל הכללי ונושא המשרה הבכי, כמו כן. הכספי

מועד תחילת . אשר תתייחסנה לנאותות הדוחות אותם הגיש התאגיד ולאפקטיביות הבקרות, הכספים

  .2010 בדצמבר 31יישומן המלא של התקנות יהיה בדוח התקופתי לשנה המסתיימת ביום 

  

 תקנות של מלא ליישום הערכות בתהליך והחלה האמורות התקנות הוראות ליישום נערכת החברה

 תאור להלן .החברה של המבקר החשבון רואה של ולביקורת לבחינה נתון והבקרה התיעוד תהליך. לוא

 :הדיווח למועד עד שבוצעו הפעולות

 הכספי על הדיווח הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת פרויקט ליישום הערכות תוכנית נקבעה .5.1

 לדיווח םהסיכונים הרלוונטיי תוכנית זו מתבססת על הערכות .לתקנות בהתאם הנדרש הגילוי ועל

 בהתבסס על ,הכספי ולגילוי אשר ביצעה החברה על היתרות והגילויים שבדוחות הכספיים

רמת , רמת הומוגניות, היקף הרישומים ועיבודי מידע : כגון,קריטריונים כמותיים ואיכותיים

/ הדעת בתהליךמידת שיקול  , בתהליךכישורי העוסקים, לדיווחמורכבות התהליך ביחס לגילוי 

קיום יכולת תשתית מערכות המידע לעיבוד מידע בהתאם לרמת , קיום הערכות ואומדנים

מידת הסיכון הגלום , המורכבות של התהליך ורמת המומחיות הנדרשת לצורך עיבוד המידע

פוטנציאל לטעויות בדיווח או להצגות מוטעות מהותיות , או טעויות בתהליך/למעילות והונאות ו

 .ניסיון עברו, מורכבות בסעיף החשבונאי/ רמת הסיכון ,אחרות

 וכן, ולגילוי הכספי לדיווח ביותר המהותיים הסעיפים של מיפוי ונעשה הכספיים הדוחות נבחנו .5.2

 התהליכים אשר החברה רואה .עליהם משפיעים או אותם המרכיבים העסקיים התהליכים נבחנו

 .תהליך הרכש של החברה ומכירותכמהותיים לדיווח הכספי ולגילוי הינם תהליך ה



    

 בהם  הגלומים  הסיכונים  הערכת  ,הכספי  לדיווח  מאוד  המהותיים  העסקיים  התהליכים  תיעוד .5.3

 אשר  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  בחברה  הקיימות  הפנימיות  והבקרות ,והגילוי  הכספי  לדיווח 

 אלה  לסיכונים  מענה  נותנות 

החברה ממשיכה בפעולות להיערכות לקראת עמידה באבני הדרך כפי , ח זה"נכון למועד דו .5.4

 .שנקבעו

 .הפרויקט ליישום כאחראית מונתה, החברה ל הכספים של"סמנכ, שרון לויטה .5.5

 

 לאחר תאריך המאזן המוזכרים בדוחות הכספיים אירועים שאירעו .6
  . לעיל ' אפרקבעניין זה ראו 

  

 תרומות .7
מדיניות מתן לא חלו שינויים מהותיים ב, אחרון ועד למועד דוח זהממועד פרסום הדוח התקופתי ה

  .ידה תרומות כלשהן- ולא הוענקו על, ידי החברה- עלתרומות

  

  בקר פנים בתאגידמ .8

, בתגמול לו הוא זכאי, לא חלו שינויים מהותיים בזהותו של המבקר הפנימי בתאגיד, בתקופת הדוח

בהערכת הדירקטוריון את , בגישתו למידע, מונה עליובמ, ידו-בתקנים לפיהם מתבצעת הביקורת על

 .לתקנות ניירות ערך) 11)(ב(10פעילותו או בכל עניין אחר המנוי בתקנה 

  

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .9

לא שינה הדירקטוריון את קביעתו בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי , בתקופת הדוח

לא פחת מספרם של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית , וכן, ת פיננסיתמומחיות חשבונאי

  .בחברה

  

 תקני דיווח כספי בינלאומיים  .10

 מציגה החברה את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקינה IFRS -כתוצאה מהמעבר לדיווח לפי כללי ה

 מוצגים בהתאם לתקינה הנתונים המוצגים בדוח הדירקטוריון ומספרי ההשוואה, בהתאם. הבינלאומית

  .הבינלאומית

  

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .11

, היערכות,  נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעתIFRS - לבהתאם  הכספיים  הדוחות  בעריכת

הכנסות , אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות

בעת גיבושם של אומדנים .  בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים מאלהשהתוצאות, יובהר. והוצאות

נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות , חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה

מתבססת הנהלת , בשיקול דעתה בקביעת האומדנים. וודאות-באשר לנסיבות ולאירועים הכרוכים באי

גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות , שונותעובדות , החברה על ניסיון העבר

שינויים באומדנים , האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף, המתאימות כל אומדן



    

בתקופת הדוח לא . חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת

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

  . 2009,  בדצמבר31 ליום  בדוח הדירקטוריון14שתואר בסעיף כפי , אשר השפיעו על יישום המדיניות

  



    

   גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב–פרק חמישי

  

 תעודות התחייבות של החברה .12
לא חלו שינויים מהותיים בתעודות , ממועד פרסום הדוח התקופתי האחרון ועד למועד דוח זה

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

  

  

  

  

  

  

  

      

  אורי הדומי    יונתן אדרת

   ודירקטורל"מנכ    ר דירקטוריון"יו

  
  
  

  2010 ,בנובמבר 21: תאריך אישור דוח הדירקטוריון
  



    

  

  'גחלק 

  

  2010, בספטמבר 30  ליוםומידע כספי נפרדחדים דוחות כספיים מאו

  



  

 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ" בעניתוחיות רובוטיקהמזור 
 וחברה מאוחדת שלה

  
  תמצית דוחות כספיים 

  ביניים מאוחדים 
  2010 בספטמבר 30ליום 
  )בלתי מבוקרים(

  

 
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

   וחברה מאוחדת שלהמ"בעניתוחיות  רובוטיקהמזור 
  

  )בלתי מבוקרים (2010 בספטמבר 30וחות כספיים  ביניים מאוחדים ליום דתמצית 
  
 
  
 
  
 מודע  וכן הענייניםת
    
    

 2  דוח סקירה של רואי החשבון
    

    ):בלתי מבוקרים (2010 בספטמבר 30תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
    

 3-4  מאוחדביניים  דוח על המצב הכספיתמצית 
    

 5  מאוחדביניים דוח רווח והפסד תמצית 
    

 6   שינויים בהון ביניים מאוחדעל התמצית דוח 
    

 7  תזרים מזומנים ביניים מאוחדדוח תמצית 
    

 8-11   מאוחדים בינייםכספייםדוחות לתמצית  באורים
    
    
    

  



  

 

  דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
  מ"מזור רובוטיקה ניתוחיות בע

  
  

  מבוא
 

, ) הקבוצה–להלן (מ וחברה בת שלה " רובוטיקה ניתוחיות בעשל מזור המצורף הכספי המידע את סקרנו
 ואת הדוחות התמציתיים 2010 בספטמבר 30הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים המאוחד ליום 

 חודשים תשעה ושלושה לתקופות של המזומנים שינויים בהון ותזרימי, והפסד רווח על המאוחדים ביניים
כספי לתקופות ביניים  מידע של ולהצגה לעריכה אחראים הדירקטוריון וההנהלה .תאריך באותו שהסתיימו

וכן הם אחראים לעריכת , "דיווח כספי לתקופות ביניים "IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  אלו בהתאם
 .1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(של תקנות ניירות ערך ' מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד

  .סקירתנו בהתבסס על ביניים אלו לתקופות כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו
 

  הסקירה היקף
  

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

 אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים
 לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים
 יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים
  .ביקורת של דעת חוות מביעים אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות

 
  מסקנה

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

  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,הבחינות המהותיות
  
לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע , בהתבסס על סקירתנו, נוסף לאמור בפיסקה הקודמתב

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

  ,בכבוד רב
  
  

  סומך חייקין
  שבוןרואי ח

  
2010 בנובמבר 21 ,חיפה
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  וחברה מאוחדת שלהמ"בע ניתוחיות  רובוטיקהמזור 
  

   ביניים מאוחד ליוםדוח על המצב הכספיתמצית 
  
  
 

   בדצמבר31   בספטמבר30   בספטמבר30    
    2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   
   

        נכסים
        

 13,354   4,690   12,813   מזומנים ושווי מזומנים
 25,736  - 10,031    פקדונות לזמן קצר
 43,796  39,110  47,819   השקעות לזמן קצר

 1,264  555  2,839   לקוחות 
 505  532  750    ויתרות חובהחייבים אחרים

  - 265   -   הוצאות הנפקה מראש
 1,050  1,352  2,795   מלאי 

 76  77  -   נכסי מסים שוטפים
 

 85,781  46,581  77,047    כ נכסים שוטפים"סה
     

 171  154  198    הוצאות מראש על חשבון  חכירת כלי רכב
 852  813  920   נטו, רכוש קבוע

  3,555  3,005  4,110    נטו, נכסים בלתי מוחשיים

 
 4,578  3,972  5,228   כ נכסים בלתי שוטפים"סה

 
 90,359  50,553  82,275   כ נכסים"סה

     
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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   וחברה מאוחדת שלהמ"בע ניתוחיות   רובוטיקהמזור 
  

   מאוחד ליום בינייםעל המצב הכספי  דוחתמצית
  
  
 

   בדצמבר31   בספטמבר30   בספטמבר30    
    2010  2009  2009  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   

 
        התחייבויות 

        
 1,858  1,592  2,813   ספקים 

 1,906   2,191   5,186     זכאים אחרים ויתרות זכות
  59   41   8     הפרשה לאחריות

 
 3,823  3,824  8,007     שוטפות כ התחייבויות"סה

     
 10,300  9,991  11,315   אגרות חוב הניתנות להמרה

 650  555  670   הטבות לעובדים
 2,540  2,984  2,731   התחייבויות למדען הראשי

 
 13,490  13,530  14,716   כ התחייבויות שאינן שוטפות"סה

 
 17,313  17,354  22,723    כ התחייבויות"סה

     
     הון
      

 197  144  197   הון מניות רגילות
 180,803  140,008  181,183   פרמיה על מניות

 11,390  8,711  11,390   תקבולים על חשבון אופציות
        של אגרות חובת המרהיתקבולים על חשבון אופצי

 3,084  3,084  3,084     ניתנות להמרה
 6,898  5,751  8,262    קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 )129,326( )124,499( )144,564(  גרעון נצבר
 

 73,046  33,199  59,552    כ הון "סה
 

 90,359  50,553  82,275   כ התחייבויות והון"סה
  
  
  

  
  

  
        

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

  
  
  
  

  2010 בנובמבר 21: הכספייםתאריך אישור הדוחות 
  
  

  .הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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   וחברה מאוחדת שלהמ"בע ניתוחיות   רובוטיקהמזור 
  

  יים מאוחד תמצית דוח רווח והפסד בינ
  
  
 

  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים   חודשים תשעהלתקופה של 
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30שהסתיימה ביום    בספטמבר30שהסתיימה ביום 

2010  2009  2010  2009  2009  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  ח"אלפי ש  ח"לפי שא  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  
 

 5,320  554  5,357 3,049  10,134 הכנסות
 1,855  189  1,002 1,330  2,054 עלות המכירות

      
 3,465  365  4,355 1,719  8,080 רווח גולמי

       
 9,176  2,030  4,794 6,514  12,184 הוצאות מכירה ושיווק
 5,403  1,366  1,472 4,068   4,365 הוצאות הנהלה וכלליות
  5,147  1,126   2,080 3,472   5,486  נטו, הוצאות מחקר ופיתוח

 -  -  - -  5  הכנסות אחרות 
       

 )16,261( )4,157( )3,991( )12,335( )13,950( הפסד תפעולי
      

 2,206  33  114 2,242  1,860 הכנסות מימון
 )2,978( )700( )1,008( )2,112( )3,108( הוצאות מימון

        
 )772( )667( )894( 130  )1,248( נטו,  מימון)עלויות(הכנסות 

      
      

 )17,033( )4,824( )4,885( )12,205( )15,198( הפסד לפני מסים על הכנסה
      

 19  9  12 20  40 מסים על הכנסה
      

 )17,052( )4,833( )4,897( )12,225( )15,238( הפסד לתקופה

      
      
 

      הפסד למניה
       הפסד בסיסי ומדולל

  )1.12(  )0.33(  )0.25(  )0.86(  )0.77( )ח"בש ( למניה

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  ה וחברה מאוחדת שלמ"בע ניתוחיות  רובוטיקהמזור 
  ביניים מאוחדתמצית דוח על השינויים בהון 

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

 
                 חודשיםלתקופה של תשעה
                 שהסתיימה ביום 

               )בלתי מבוקר( 2010 בספטמבר 30 
   

  73,046   )129,326(  6,898   3,084   11,390   180,803   197   2010 בינואר 1יתרה ליום 
        

  )15,238(  )15,238(  -  -  -  -  -  הפסד לתקופה
        

                עם הבעלים עסקאות 
                שנזקפו ישירות להון 

        
                כתבי אופציות 

  273  -  )107(  -  -  380  1  *     -   שמומשו למניות
  1,471  -  1,471  -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות

   
                2010 בספטמבר 30יתרה ליום 

  59,552  )144,564(  8,262  3,084  11,390  181,183  197  )בלתי מבוקר (
               

                 תשעה חודשיםלתקופה של 
                 שהסתיימה ביום

              )בלתי מבוקר (2009 בספטמבר 30 
   

  44,400   )112,274(  5,534   3,084   8,711   139,203   142   2009 בינואר 1יתרה ליום 
                

  )12,225(  )12,225(  -  -  -  -  -  הפסד לתקופה
                

                עסקאות עם הבעלים 
                נזקפו ישירות להון 
               

  1   -   )806(  -   -   805   2    למניותכתבי אופציה שמומשו
                

  1,023  -  1,023  -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות
        

                2009 בספטמבר 30יתרה ליום 

  33,199   )124,499(  5,751   3,084   8,711   140,008   144   )בלתי מבוקר (
                

                לתקופה של שלושה 
                 חודשים שהסתיימה ביום

              )בלתי מבוקר (2010 בספטמבר 30 
   

  63,887  )139,667(  7,826  3,084  11,390  181,057  197  2010 ביולי 1יתרה ליום 
                

  )4,897(  )4,897(  -  -  -  -  -  הפסד לתקופה
        

                עסקאות עם הבעלים 
                שנזקפו ישירות להון 

         כתבי אופציות 
  91  -  )35(  -  -  126  *-  שמומשו למניות 

  471  -  471  -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות
              

                2010 בספטמבר 30יתרה ליום 
  59,552  )144,564(  8,262  3,084  11,390  181,183  197  )בלתי מבוקר (

               
  
  

  .ח" אלפי ש1 - פחות מ1
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   וחברה מאוחדת שלהמ"בע ניתוחיות   רובוטיקהמזור 
  ביניים מאוחדתמצית דוח על השינויים בהון 

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

 
                לתקופה של שלושה 

                 חודשים שהסתיימה ביום
בלתי (2009 בספטמבר 30 

  )מבוקר
              

   
  37,686   )119,666(  5,405   3,084   8,711   140,008   144   2009 ביולי 1יתרה ליום 

                
  )4,833(  )4,833(  -  -  -  -  -  הפסד לתקופה

                
                עסקאות עם הבעלים 

                נזקפו ישירות להון 
  346  -  346  -  -  -  -  תשלומים מבוססי מניות

        
                2009 בספטמבר 30יתרה ליום 

  33,199   )124,499(  5,751   3,084   8,711   140,008   144   )בלתי מבוקר (
               

                לשנה שהסתיימה ביום
                )מבוקר (2009 בדצמבר 31 

               
  44,400   )112,274(  5,534   3,084   8,711   139,203   142   2009 בינואר 1יתרה ליום  

                
  )17,052(  )17,052(  -   -   -   -   -   הפסד לשנה

                
                עסקאות עם הבעלים 

                נזקפו ישירות להון 
  43,795   -   753   -   5,033   37,956   53   2הנפקת חבילה לציבור 
                 כתבי אופציה לעובדים

  7   -   )960(  -   -   965   2    שמומשו למניות
  -   -   -   -   )2,354(  2,354   -   כתבי אופציה שפקעו

  1,896   -   1,896   -   -   -   -   מניותתשלומים מבוססי 
  -   -   )325(  -   -   325   -  כתבי אופציה לעובדים שפקעו

               יתרה ליום  
  73,046   )129,326(  6,898   3,084   11,390   180,803   197   )מבוקר (2009 בדצמבר 31 

  
  
 ונזקפו לקרן הון ח" אלפי ש753צו לחתמים בסך ח ובניכוי שווי אופציות שהוק" אלפי ש4,105בניכוי הוצאות הנפקה בסך   2

  .בגין תשלום מבוסס מניות
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   וחברה מאוחדת שלהמ"בע ניתוחיות   רובוטיקהמזור 
 

  תמצית דוח תזרים מזומנים ביניים מאוחד
  

  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים   חודשים תשעהלתקופה של 
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30 שהסתיימה ביום   בספטמבר30שהסתיימה ביום 

2010  2009  2010  2009  2009  
  )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 מפעילות שוטפת
 )17,052( )4,833( )4,897( )12,225( )15,238( הפסד לתקופה

      :מותהתא
 613  108  352 474  928 פחת והפחתות

  -  - - - )5(  רווח הון ממכירת רכוש קבוע
 )211( 541  747 )412( 548 מימון) הכנסות(עלויות 

 1,896  346  471 1,023  1,471 עסקאות תשלום מבוסס מניות
 19  9  12 20  40 הוצאות מסים על הכנסה

 2,982  1,105 1,582  1,004  2,317   
 329  )41( )434( 27  )1,745( שינוי במלאי

 )824( 336  )1,304( )142( )1,820( שינוי בלקוחות וחייבים אחרים
        בהוצאות מראש על חשבוןשינוי 

 )35( )9( )27( )18( )27( חכירת כלי רכב 
        זכאים אחרים, שינוי בספקים

 85  )184( 1,082 )46( 2,650 והפרשה לאחריות 
 167  23  )5( 72  20 שינוי בהטבות לעובדים

 )922( )107( )688(  125 )278( 
  

  1,781   257   339  1,710   2,057  ריבית שהתקבלה 
  )826(  -  -  -  -  ה שולמריבית ש

  97   96   -  96   76  מסים שהתקבלו
 )19( )9( 12 )20( )40(  מסים ששולמו

  2,093   1,786  323   344   1,033  
  

 )13,980( )3,360( )3,676( )9,441( )11,085( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
  

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  -  - - - 5  תמורה ממכירת רכוש קבוע

           ופקדונותבהשקעות) השקעה(פרעון 
 )18,623( 2,894  )11,178( 11,386  11,602 נטו, לזמן קצר 

 )215( -  )229( )37( )500( רכישת רכוש קבוע
        עלויות פיתוח שהוונו לנכסים

    )2,194( )569(  )208(  )1,644(  )1,051(   בלתי מוחשיים
         שנבעו מפעילותמזומנים נטו

 )21,032( 2,325  )11,615( 9,705  10,056   השקעה)ששימשו לפעילות (
  

       מפעילות מימוןתזרימי מזומנים 
 43,795   -  - -  - נטו,  חבילה לציבורתמורה מהנפקת

 7   -  -  1 - לעובדיםתמורה ממימוש אופציות 
  -  -  91  -  273  תמורה מכתבי אופציה שמומשו למניות

  - )265(  -  )265(  -  הוצאות הנפקה מראש
  339  339 244 339 631  קבלת השתתפות מהמדען הראשי

    )149( -  - )64(  )101(  יבות למדען הראשיפרעון התחי
 43,992  74  335 11  803  מימון מזומנים נטו שנבעו מפעילות

   
   8,980  )961( )14,955( 275  )226(   במזומנים ושווי מזומנים) קיטון (גידול

 4,213  5,695  27,954 4,213  13,354 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
      השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות 

 161  )44( )186( 202  )315(   מזומנים ושווי מזומנים
  

 13,354  4,690  12,813 4,690  12,813 מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה
  

.הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם



  
  

  ברה מאוחדת שלה וחמ" ניתוחיות בערובוטיקהמזור 
  

  )בלתי מבוקרים (2010 בספטמבר 30ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 
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   הישות המדווחת- 1באור 
 

הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל וכתובתה ") החברה "-להלן (מ "בע ניתוחיות  רובוטיקהמזור 
  בספטמבר30הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום . קיסריה, אזור תעשייה, 7הרשמית היא רחוב האשל 

הקבוצה עוסקת "). הקבוצה "-להלן יחד ( אינק רובוטיקה שלה מזור כוללים את אלה של החברה ושל חברת הבת, 2010
ניירות . ייצור ושיווק מכשירים רפואיים חדשניים לתמיכה בפרוצדורות כירורגיות בתחום האורתופדיה, פיתוח, במחקר

  .2007הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מחודש אוגוסט 
 

  
  

   יס עריכת הדוחות הכספיים בס- 2באור 
  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  .א

דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה , IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל  
ום יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים לי. כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים

דוחות אלו נערכו בהתאם , כמו כן"). הדוחות השנתיים: "להלן (2009 בדצמבר 31ולשנה שהסתיימה ביום 
   .1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ' להוראות פרק ד

   .2010 ובמברבנ 21תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום   
  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, דעת בהערכות

  .אלה בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים יובהר שהתוצאות. הכנסות והוצאות
 

בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות , שיקול הדעת של ההנהלה  
  . הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים, הכרוכות באי וודאות

   
   עיקרי המדיניות החשבונאית- 3באור 

 
 

הינה , המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, להלן) 1(בסעיף למעט המפורט 
   .המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים

  :להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה והשפעתם 
  
  
   יישום לראשונה של תקנים חדשים )1(

   ירופי עסקים ועסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטהצ
דוחות , IAS 27 (2008)צירופי עסקים ואת , IFRS 3 (2008)הקבוצה מיישמת את , 2010 בינואר 1החל מיום 

    ).בהתאמה, "IAS 27 "-ו" IFRS 3: "להלן(כספיים מאוחדים ונפרדים 
  :להלן עיקרי השינויים 

 ישות יטופלו כצירוף עסקיםהגדרת עסק הורחבה כך שיותר רכ.  

 ההחזקה הנותרת לאחר הפסקת האיחוד משוערכת במועד , כאשר חברה אם מאבדת שליטה על חברה בת
 .לדוח רווח והפסד, לפי שווי הוגן, הפסקת האיחוד

 ההפרש בין השווי ההוגן למועד האיחוד לראשונה לבין הערך הפנקסני של , בצירוף עסקים שהושג בשלבים
 .נזקף לדוח רווח והפסד, ורית לאותו מועדההשקעה המק

  בשווי הוגן או לפי חלקם היחסי בנכסים במועד צירוף העסקים זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדות
 .על בסיס כל עסקה בנפרד, והתחייבויות המזוהים של הנרכשת

 ך שכל הפרש בין כ, עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה תוך שימור שליטה מטופלות כעסקאות הוניות
  . הוןבלמה או שהתקבלה לבין השינוי בזכויות שאינן מקנות שליטה נזקף לחלק הבעלים של החברה והתמורה שש

  עלויות הקשורות לרכישה שהתהוו לרוכשת בגין צירוף עסקים מטופלות כהוצאה בתקופה בה הן מתהוות
 .והשירותים מתקבלים

  שינויים בשווי ההוגן של , לאחר מועד הרכישה. בשווי הוגןתמורה מותנית נמדדת במועד צירוף העסקים
 . מוכרים בדוח רווח והפסד תמורה מותנית המסווגת כהתחייבות פיננסית

 מוניטין לא יעודכן בגין ניצול הפסדים מועברים לצרכי מס שהיו קיימים במועד צירוף העסקים. 
  של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה גם רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לבעלים

 .אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה תהיה שלילית
 

 .ליישום לראשונה לא היתה השפעה על הדוחות הכספיים של הקבוצה. התקנים מיושמים בדרך של מכאן ולהבא
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  )המשך ( עיקרי המדיניות החשבונאית- 3אור ב
 

   עבור אירועים חדשים בתקופהמדיניות חשבונאית   )2(
   נכסים בלתי מוחשיים

  :אם ורק  אך  מוחשי  בלתי  כנכס  מוכרות  פיתוח  פעילויות  בגין  יציאות 
הטבה  צפויה  ;ומסחרית טכנית  מבחינה  ישימים  התהליך  או  המוצר  ; הפיתוח עלויות  את  מהימן  באופן  למדוד  ניתן 

או  בנכס  ולהשתמש  הפיתוח  את להשלים  מנת  על  מספיקים  ומקורות  כוונה  קבוצה ול מהמוצר  עתידית  כלכלית  
שניתן  תקורה  הוצאות  , ישיר עבודה  שכר  ,החומרים עלות  את  כוללות  מוחשי  בלתי  כנכס  שהוכרו  העלויות  . כרוולמ 
נזקפות  פיתוח  פעילויות  בגין  אחרות  עלויות  . ונושהו אשראי  ועלויות המיועד  לשימושו  הנכס  להכנת  ישירות  לייחסן  
  .התהוותן עם  והפסד  לרווח  

   .שנצברו ערך  מירידת  והפסדים  הפחתות  בניכוי  עלות  לפי  נמדדות  שהוונו  פיתוח  עלויות 
הכלכליים נכסים בלתי מוחשיים בגין עלויות פיתוח שהוונו מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני אורך חייהם 

מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ,  שנים4שהינו 
  .ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר

 
, לשימוש זמינים אינם  הם  עוד  בגין עלויות פיתוח שהוונו אינם מופחתים באופן שיטתי כל  מוחשיים  בלתי  נכסים 

בלתי  נכסים  , לפיכך . ההנהלה שהתכוונה באופן  לפעול  שיוכלו  מנת  על  להם  הנדרשים  ובמצב  במיקום  אינם  כלומר  
   .לשימוש זמינים  להיות  הופכים  בו  למועד עד  , לשנה אחת  ערך  לירידת  נבחנים  , פיתוח עלויות  כגון  ,מוחשיים 

כספים  שנת  סוף  בכל לפחות  מחדש  נבחנים  השייר  וערך  השימושיים  החיים  אורך  , פחתההה שיטת  בדבר  האומדנים 
  .הצורך בעת  ומותאמים  

  
    דיווח מגזרי- 4באור 

  גזרים בני דיווחממידע אודות 
  . לקבוצה ארבעה מגזרים בני דיווח כמפורט בטבלה להלן

. בהתאם למידע הנסקר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי, צהאוגרפיים של הקבוימידע מגזרי מוצג לגבי מגזרים ג
רווחי מגזר ונכסי מגזר אינם נסקרים על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כיוון שלא ניתן לייחס את מרבית 

  .ההוצאות והנכסים של החברה ולפיכך לא ניתן להם ביטוי
  :ה להלןמידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבל

  
  2010 בספטמבר 30 חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של תשעה  
 כ"סה  ב"ארה  מערב אירופה  מזרח אירופה ישראל  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 

 10,134 5,873  1,826  1,978  457 כ הכנסות"סה
   

  2009 בספטמבר 30 חודשים שהסתיימה ביום תשעהלתקופה של   
 כ"סה  ב"ארה  מערב אירופה  מזרח אירופה ישראל  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 

 3,049 221  2,018  506  304 כ הכנסות"סה
   

  2010 בספטמבר 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   
 כ"סה  ב"ארה  מערב אירופה  מזרח אירופה ישראל  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"לפי שא  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 

 5,357 2,204  1,194  1,781  178 כ הכנסות"סה
   

  2009 בספטמבר 30לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום   
 כ"סה  ב"ארה  מערב אירופה  מזרח אירופה ישראל  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 

 554 57  362  9  126 כ הכנסות"סה
   

  2009 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום ל  
 כ"סה  ב"ארה  מערב אירופה  מזרח אירופה ישראל  
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 

 5,320  314   2,820   1,832   354  כ הכנסות"סה
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   תשלומים מבוססי מניות- 5באור 
 

 אופציות לשלושה מנהלים 120,000פרטית להענקת  אישר דירקטוריון החברה הצעה 2010 בפברואר 15 ביום  .א
ח " ש8.29מחיר המימוש עבור האופציות הינו . 2009 ביולי 12בחברה בהתאם לתוכנית מתאר שפורסמה ביום 

  .עבור מניית מימוש
כאשר מחצית מכמות האופציות תבשלנה לאחר ,  שנים ממועד ההענקה4תקופת ההבשלה של האופציות הינה   

  . מכמות האופציות 25%ההענקה ולאחר מכן כל שנה תבשלנה כמות נוספת של שנתיים מיום 
  .ח" אלפי ש573השווי ההוגן של האופציות שהוענקו נמדד בהתאם למודל הבינומי ונקבע לסך   

 
 אופציות לעובד החברה בהתאם 39,000 אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית להענקת 2010 במרס 22ביום   .ב

ח עבור מניית " ש10.14מחיר המימוש עבור האופציות הינו . 2009 ביולי 12שפורסמה ביום לתוכנית מתאר 
  . מימוש

כאשר מחצית מכמות האופציות תבשלנה לאחר ,  שנים ממועד ההענקה4תקופת ההבשלה של האופציות הינה   
שווי ההוגן של ה.  מכמות האופציות25%שנתיים מיום ההענקה ולאחר מכן כל שנה תבשלנה כמות נוספת של 

  .ח" אלפי ש183האופציות שהוענקו נמדד בהתאם למודל הבינומי ונקבע לסך 
 

מחיר .  אופציות לשני יועצים בחברה26,200 אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית להענקת 2010 במאי 17 ביום  .ג
  .ח עבור מניית מימוש" ש10.85המימוש עבור האופציות הינו 

כאשר מחצית מכמות האופציות תבשלנה לאחר ,  שנים ממועד ההענקה4ציות הינה תקופת ההבשלה של האופ  
  . מכמות האופציות 25%שנתיים מיום ההענקה ולאחר מכן כל שנה תבשלנה כמות נוספת של 

  .ח" אלפי ש194השווי ההוגן של האופציות שהוענקו נמדד בהתאם למודל הבינומי ונקבע לסך   
 

  :דת השווי ההוגן  הינם כדלקמןהפרמטרים אשר שימשו במדי  .ד
 

  תוכנית כתבי   תוכנית כתבי   תוכנית כתבי     
  אופציות לעובדים  אופציות למנהלים  ליועציםאופציות     
  

  182,713  573,350  193,592   שווי הוגן במועד ההענקה
          

  10,14  8.29  9.95   )ח"בש(מחיר מניה 
  11.12  8.45  10.85   )ח"בש(מחיר מימוש 

  62.98%-59.96%  65.10%-62.59%  63.57%-59.44%  )ממוצע משוקלל(יות צפויה תנודת
         של כתבי אופציה הצפוי משך החיים

  שנים2.75   שנים2.75   שנים2.75  ) ממוצע משוקלל צפוי (
  3.79%  3.63%  3.63%  שיעור ריבית חסרת סיכון

  
משך החיים .  ומחירי מניה של חברות דומות המניההתנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי

בהתחשב בתפקידם , כתבי האופציה נקבע בהתאם להערכת ההנהלה לגבי תקופת ההחזקה של העובדים בהןהצפוי של 
שיעור הריבית חסרת הסיכון נקבע בהתבסס על אגרות חוב . בחברה ובניסיון העבר של החברה בדבר עזיבתם של עובדים

    . כאשר יתרת התקופה שלהן שווה לאורך החיים הצפוי של כתבי האופציה, ותממשלתיות שקלי
 ,2010 בספטמבר 30 ביום שהסתיימוחודשים תשעה ושלושה  של הסך ההוצאה שנזקפה כהוצאת שכר במהלך התקופ

  . בהתאמה, ח" אלפי ש94 -ח ו " אלפי ש208של  לסך והסתכמ
  

  הכספייםמהותיים בתקופת הדוחות  אירועים - 6באור 
 

אשר  ב" בארהבתהחברת ל של "כמנכ  ,ל החברה"אישר דירקטוריון החברה את הצבתו של מנכ 2010 ביולי 11ביום 
   . Mazor Surgical Technologies Inc  של החברה בשליטה מלאה

   .2010 באוגוסט 15 ביום התקיימהאסיפה הכללית אשר אושרו בעסקה התנאי ה
  

  יך המאזן אירועים לאחר תאר- 7באור 
 

שעל ,  הודיעה החברה על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה2010, באוקטובר 14ביום   .א
 אתמחדש אישור ) 2(, שינוי שם החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם) 1: (סדר יומה הנושאים המפורטים להלן

) 3(,  שנים3לתקופת כהונה נוספת של  האסיפה דירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה למועדמינויים של שני 
של החברה לדירקטורית כל אחת . נ.ח ע" ש0.01 מניות בנות 40,000- אופציות ל40,000 פרטית של צעהר הושיא

  . ר דירקטוריון החברה"אישור תיקון הסכם העסקתו של יו) 4(, בחברה
 

 40,000סמה החברה דוח הצעה פרטית מהותית של  פר2010,  באוקטובר20ביום , לעיל' בהמשך לאמור בסעיף א  .ב
 כתבי 387,200לדירקטורית בחברה והצעה פרטית לא מהותית של ,  מניות רגילות של החברה40,000-אופציות ל

   .לעובדים ויועצים בחברה ובחברת הבת,  מניות רגילות של החברה387,200-אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל
את , "מ"מזור רובוטיקה בע" אישרה האסיפה הכללית של החברה את שינוי שם החברה ל2010  בנובמבר21ביום   . ג

ר "ח לשכר יו" אלפי ש5תוספת של כן  שנים ו3ונה נוספת של המינויים של שני דירקטורים חיצוניים לתקופת כ
  . הדירקטוריון



 

  מ " ניתוחיות בערובוטיקהמזור 
  מידע כספי נפרד

  
 2010  בספטמבר30ליום 

  
  

 
 



 

   מ" ניתוחיות בערובוטיקהמזור 
  

  מידע כספי נפרד
  
  
  וכן הענייניםת
  
  
  
  

  מודע  
   
   

 2   מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרדדוח 
   

   :)בוקריםבלתי מ ( בספטמבר30 ביניים ליום דוחות כספייםתמצית 
   

 3-4  על המצב הכספי תמצית נתונים
   

 5  תמצית נתונים על רווח והפסד
   

 6    על תזרימי מזומניםתמצית נתונים
   

 7    הכספייםלנתונים מידע נוסף
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  .קואופרטיב רשום בשוויץ

  

 

  
  :לכבוד

  מ" ניתוחיות בערובוטיקהבעלי המניות של מזור 
  
  

דוחות ( לתקנות ניירות ערך 'ד38יניים נפרד לפי תקנה דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ב
  1970 -ל "התש, )תקופתיים ומידיים

 
  מבוא

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

 2010  בספטמבר30ליום , ) החברה–להלן  (מ" בע ניתוחיותרובוטיקה מזור של 1970  -ל "התש, )ומידיים
 .התקופתי של החברהבדוח ואשר נכלל , תאריך באותו מושהסתיי חודשים שלושה ותשעה  שלותולתקופ

 מסקנה להביע היא אחריותנו. של החברה המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה
  .וסקירתנ בהתבסס על וז ביניים לתקופת הכספי הביניים הנפרד המידע על
  

  היקף הסקירה
  

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

 אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים
 לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים
 יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים
  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות

 
  מסקנה

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

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

  
                          

  
  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  

  2010 בנובמבר 21, חיפה



  
  

  מ " ניתוחיות בערובוטיקהמזור 
  

  ביניים ליוםספי  על המצב הכתמצית נתונים
  

 3

  
  

  בדצמבר31  בספטמבר30  בספטמבר30  
  2010 2009 2009 

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   
   

        נכסים
        

 13,193  4,290 9,954   מזומנים ושווי מזומנים
  25,736   -  10,031    פקדונות לזמן קצר

 43,796  39,110 47,819  לזמן קצרהשקעות 
 1,247  532 928  לקוחות 

 482  526 665    ויתרות חובהחייבים אחרים
  -  265  -   הוצאות הנפקה מראש

 599  894 1,835  מלאי 
 76  77 -  נכסי מסים שוטפים

  
 85,129  45,694 71,232   כ נכסים שוטפים"סה

     
 171  155 198   הוצאות מראש על חשבון חכירת כלי רכב

 829  784 754  נטו, רכוש קבוע
 5,464  5,396 13,664   חברה בת

  3,555   3,005  4,110   נטו, נכסים בלתי מוחשיים

  
 10,019  9,339 18,726   שוטפיםשאינםכ נכסים "סה

  
 95,148  55,033 89,958  כ נכסים"סה

     
        



  
  

  מ " ניתוחיות בערובוטיקהמזור 
  

  ביניים ליוםספי  על המצב הכתמצית נתונים
  

 4

  
  

  בדצמבר31  בספטמבר30  בספטמבר30  
  2010 2009 2009 

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש   

 
        התחייבויות 

       
 1,841  1,506 2,711  ספקים 

 1,850  2,157 4,027   זכאים אחרים ויתרות זכות
  59   41  8   הפרשה לאחריות

   
 3,750  3,704 6,746   שוטפות כ התחייבויות"סה

     
 10,300  9,991 11,315  אגרות חוב הניתנות להמרה

 650  555 670  הטבות לעובדים
 2,540  2,984 2,731  התחייבויות למדען הראשי

  4,862   4,600  8,944   יתרה בגין חברה בת 

  
 18,352  18,130 23,660  כ התחייבויות שאינן שוטפות"סה

  
 22,102  21,834 30,406   כ התחייבויות"סה

     
     הון

 197  144 197   הון מניות רגילות
 180,803  140,008 181,183   פרמיה על מניות

 11,390  8,711 11,390   תקבולים על חשבון אופציות
          של אגרות חובת המרהיתקבולים על חשבון אופצי

 3,084  3,084 3,084    ת להמרה ניתנו
 6,898  5,751 8,262    קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 )129,326( )124,499( )144,564(  גרעון נצבר
  

 73,046  33,199 59,552    כ הון "סה
  

 95,148  55,033 89,958   כ התחייבויות והון"סה
  
  
  

  
  

  
        

  שרון לויטה   דומיאורי ה    יונתן אדרת
 ל כספים"סמנכ   ל"מנכ    ר הדירקטוריון"יו

  
  
  
  

  2010 בנובמבר 21: המידע הכספי הנפרדתאריך אישור 
  



  
  מ " ניתוחיות בערובוטיקהמזור 

  
  ביניים  רווח והפסדנתונים נתוני

 5

  
  
 

  לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים   חודשים תשעהלתקופה של 
   בדצמבר31ביום    בספטמבר30שהסתיימה ביום    בספטמבר30שהסתיימה ביום 

2010  2009  2010  2009  2009  
  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

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

 
 5,138  516 6,710 2,938 12,110 הכנסות

 2,750  833 1,424 2,366 2,559 עלות המכירות
      

 2,388  )317( 5,286 572 9,551 גולמי) הפסד( רווח
       

 9,052  2,115 3,924 6,429 9,534 הוצאות מכירה ושיווק
 5,107  1,298 1,331 3,791 4,125 הוצאות הנהלה וכלליות
  5,147  1,210  1,832  3,556  5,486  נטו, הוצאות מחקר ופיתוח

 -  - - - 5 הכנסות אחרות
       

 )16,918( )4,940( )1,801( )13,204( )9,589( הפסד תפעולי
      

 2,566  349 324 2,478 2,075 הכנסות מימון
 )2,970( )1,188( )1,730( )2,111( )3,466( הוצאות מימון

            
 )404( )839( )1,406( 367 )1,391( נטו,  מימון)עלויות(הכנסות 

       
 )17,322( )5,779( )3,207( )12,837( )10,980(  נטו, הפסד לאחר מימון

       
 270  946 )1,690( 612 )4,258( בחברה מאוחדת)הפסד(רווח 

      
 )17,052( )4,833( )4,897( )12,225( )15,238(הכנסההפסד לפני מסים על 

      
 -  - - - - מסים על הכנסה

      
 )17,052( )4,833( )4,897( )12,225( )15,238( הפסד לתקופה

      
      



  
  

  מ" ניתוחיות בערובוטיקהמזור 
   

   מזומניםה מי תזרי עלנתונים

 6

  
  לשנה שהסתיימה  תקופה של שלושה חודשיםל   חודשים תשעהלתקופה של 

   בדצמבר31ביום    בספטמבר30שהסתיימה ביום    בספטמבר30שהסתיימה ביום 
2010  2009  2010  2009  2009  

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

 
      לות שוטפתפעילתזרימי מזומנים 
 )17,052( )4,833( )4,897( )12,225( )15,238( הפסד לתקופה

      :התאמות
 577  102  341 446  909 פחת והפחתות

  -   -  -  -  )5(  רווח הון ממכירת רכוש קבוע
 )211( 476 591 )412( 442   מימון)ותהכנס(עלויות 
 )270( )946( 1,690 )612( 4,258  בחברה מאוחדת) רווח(הפסד 

 1,816  329 393 1,023  1,295 עסקאות תשלום מבוסס מניות
      

 6,899 445 3,014 )39(  1,912 
      

 )410( )170( )263( )705( )1,236( שינוי במלאי
 )830( 339 )1,130( )159( 136  שינוי בלקוחות וחייבים אחרים

          בהוצאות מראש על חשבוןשינוי 
 )35( )9( )27( )18(  )27( י רכבחכירת כל 

  1,074   894  -  1,143   )87(  שינוי בחברת הבת
            אחריםזכאים , שינוי בספקים

 219  )157(  864 41  1,462  והפרשה לאחריות 
 167  23  )5( 72  20 שינוי בהטבות לעובדים

      
 268  374 )561(  920  185 

      
  1,781   257  339  1,710   2,057  ריבית שהתקבלה 

  )826(  -  -  -  -  ריבית ששולמה 
 97  96  - 96  76  מסים שהתקבלו

      
  2,133   1,806  339  353   1,052  

      
            

 )13,903( )3,599( )2,105( )9,600( )5,938( ששימשו לפעילות שוטפת מזומנים נטו
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  -   -  -  -  5  ירת רכוש קבועתמורה ממכ

            תופקדונובהשקעות ) השקעה(פרעון 
 )18,623( 2,894 )11,178( 11,386 11,602 נטו, לזמן קצר 

 )189( -  )97( )14( )338( רכישת רכוש קבוע
  -   -  )1,870(  -  )8,113(  שינוי בחברת הבת

          עלויות פיתוח שהוכרו לנכסים
  )2,194(  )569(  )208(  )1,644(  )1,051(   בלתי מוחשיים

      
             שנבעו מפעילותמזומנים נטו

 )21,006( 2,325 )13,353( 9,728 2,105   השקעה)ששימשו לפעילות (
      

      תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 43,795  -  - -  - נטו, חבילה לציבורתמורה מהנפקת 

 7  -  - -  - לעובדיםתמורה ממימוש אופציות 
  -   -   91  -   273 לחתמיםתמורה ממימוש אופציות 

  -   -  -  1  -  תמורה מכתבי אופציות שמומשו למניות
  -  )265(  -  )265(  -  הוצאות הנפקה מראש

  339   339   244  339   631  קבלת השתתפות  מהמדען הראשי
  )149(  -  -  )64(  )101(  פרעון התחייבות למדען הראשי

      
 43,992  74 335 11 803  טו שנבעו מפעילות מימוןמזומנים נ

       
       9,083  )1,200( )15,123( 139 )3,030(   במזומנים ושווי מזומנים)קיטון(גידול 

 3,949  5,534  25,107 3,949  13,193 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
      השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות 

 161  )44(  )30( 202  )209(  ם ושווי מזומנים מזומני
      

 13,193  4,290  9,954 4,290  9,954 מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה
   



  
  

  מ " ניתוחיות בערובוטיקהמזור 
  

  מידע נוסף לדוחות הכספיים

 7

   
  מידע נוסף

 
 1970 -ל "התש, )דוחות תקופתיים ומידיים(לתקנות ניירות ערך ' ד38נפרד ביניים מוצג בהתאם לתקנה הכספי המידע ה

, )דוחות תקופתיים ומידיים(ג והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך 9המידע הנדרש לפי תקנה ואינו כולל את כל 
יש לקרוא אותו ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום ולשנה .  בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד1970 -ל "התש

  .2010  בספטמבר30ם  וביחד עם תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליו2009 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
  

  :במידע כספי נפרד ביניים זה
  
  .מ" ניתוחיות בערובוטיקה מזור - החברה  )1(
  
  .החברהעם דוחות , במישרין או בעקיפין,  חברה שדוחותיה מאוחדים באופן מלא-  בתתחבר/חברות מאוחדת  )2(
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