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)"החברה"(  "מבע פארמהטוגדר 

 2018ביוני  30חציוני ליום  דוח
- החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת המונח בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל  

 "(. תקנות הדוחות)"  1970

החברה תאמץ    2013אישר דירקטוריון החברה כי החל מהדוח התקופתי לשנת    2014במרץ,    2ביום  

 ההקלות הבאות:

ביטול החובה לפרסם דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי   .א

 ודוח רואה חשבון מבקר על הבקרה הפנימית; 

 ;20%- העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל .ב

 ; 40%-ים להעלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות הביני .ג

 דירקטוריון החברה אישר פעם נוספת את אימוץ ההקלות האמורות.  2015במרץ,  31  מיוםבישיבתו  

,  2017בינואר    1דיווחה החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום    2017במאי    10כמו כן, ביום  

וזאת בעקבות פרסום תיקון לתקנות הדוחות המתיר   דיווח חצי שנתית  לפי מתכונת  תדווח החברה 

 מתכונת דיווח כאמור לחברה העומדת בהגדרת תאגיד קטן פטור.  

 תוכן עניינים:

 . 2018ביוני  30ירקטוריון ליום דוח ד': אחלק 

 . 2018ביוני   30ליום  ': דוחות כספיים מאוחדיםבחלק 

 . 2018ביוני   30': הערכות שווי ליום גחלק 

 ': הצהרות מנהלים.דחלק 
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 דוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה  -' אחלק  

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

, בהתאם לתקנות ניירות ערך  "(המאזן  תאריך"-" והדוח  תקופת)להלן: "  2018ביוני    30שהסתיימה ביום  

תש"ל ומידיים(  תקופתיים  בדוח"(התקנות)"  1970-)דוחות  המעיין  שבידי  הנחה  ומתוך  ה  ,,  דוח  מצוי 

)להלן:   (, הנכלל על דרך ההפניה2018-01-033634)   2018במרס    29אשר פורסם ביום    2017התקופתי לשנת  

 .  "(התקופתי הדוח"

את,  2018במאי,    1ביום   החברה  של  המניות  בעלי  אסיפת  גלובוס    אישרה  חברת  פעילות  הכנסת  עסקת 

ממניות גלובוס הוקצו לבעלי מניות גלובוס, מר    100%"(, במסגרתה כנגד  גלובוספארמה בע"מ )להלן: "

מהון    74.99%-, כ("הניצעים או "  "השליטה  בעלי)להלן: "  ניסים ברכה, מר ניר סוסינסקי ומר גיא עטיה

של   והנפרע  היחסי  החברההמניות המונפק  "-)פרו  לפי חלקם  )להלן:  הכנסת הפעילות"ראטה(   (. עסקת 

פועלת   בסיסוגלובוס  על  ומוצרים  רפואי  קנאביס  ואחסון  שינוע  ייצור,  גידול,  ריבוי,  )להלן:   בתחום 

 הושלמה עסקת הכנסת הפעילות.   2018במאי  2ביום "(. הפעילות"

האסיפה אישרה  לעיל,  לאמור  את  בנוסף  ותקנונ הכללית  החברה  שם  שינוי  )א(  )ב(  :  בהרכב  ה;  שינוי 

שינוי בהרכב הנהלת החברה ואישור תנאי  ; )ג(  דירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה

התפקידים בעלי  עם  התקשרות  ההתקשרות  אישור  )ד(  אחריות  ;  ביטוח  פוליסת  לרכישת  החברה 

אישור התקשרויות נוספות עם הניצעים  ; )ה(   Run-Offדירקטורים ונושאי משרה וכן בפוליסת ביטוח מסוג

 ;  ו/או חברות בשליטתם ו/או עם התאגידים הנוספים

  15לפרטים אודות זימון האסיפה שהתכנסה לאשר את הכנסת הפעילות, ראו דיווחים מיידיים מהימים  

(,  2018-01-039694)  2018באפריל    22(,  2018-01-032124)  2018באפריל    18(,  2018-01-024952)  2018במרס  

  2018-01-043087)  2018במאי    1(,  2018-01-042913)  2018באפריל    30(,  2018-01-040720)  2018באפריל    24

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2018-01-043534) 2018במאי  2  -( ו2018-01-043342 -ו

להשלמה  לתיקון תשקיף    6א לפרק  6.1.3נוספים אודות מיזוג הפעילות לתוך החברה, ראו סעיף  לפרטים  

ביום )להלן: "2018-01-077028)  2018באוגוסט    15  שפרסמה החברה  דרך ההפניה  על    התשקיף(, הנכלל 

אודות החברה והפעילות, לרבות נושאי המשרה בחברה, הון החברה ובעלי    "(. לפרטים נוספיםלהשלמה

 ה. העניין בחברה, ראו את הפרקים הרלוונטיים לתשקיף להשלמה, אשר נכלל על דרך ההפני

 שינויים וחידושים מהותיים שאירעו בעסקי החברה בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן .1

 הכנסת פעילות הקנאביס הרפואי אל תוך החברה  .1.1

 הושלמה עיסקת הכנסת הפעילות.   2018במאי   2כמפורט לעיל, ביום  

פרק   ראו  הדוח  תקופת  במהלך  הפעילות  אודות  המתוקן   6לפרטים  להשלמה  לתשקיף 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2018-01-077028)  2018באוגוסט  15שפורסם ביום 

 סדרות כתבי אופציה סחירות  3הנפקת   .1.2

פרסמה החברה הודעה משלימה )בהמשך לתשקיף להשלמה( אשר   2018באוגוסט    15ביום  

"(. המכרזסדרות כתבי אופציה סחירות חדשות )להלן: "  3במסגרתה הוצעו לציבור לרכוש  

 .  2018באוגוסט   19ותוצאותיו פורסמו לציבור ביום   2018באוגוסט  16המכרז התקיים ביום 
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  סדרה )כתבי אופציה    70יחידות, כשכל יחידה כללה    10,000-כתבי האופציה הוצעו לציבור ב

- ללא תמורה ו (  5סדרה  )כתבי אופציה    70ש"ח לכתב אופציה,    5.0במחיר מינימאלי של  (  4

ללא תמורה, כשנקבע כי מחירה המינימאלי של יחידה לא יפחת  ( 6סדרה )ציה  כתבי אופ  100

ניתן למימוש למניה רגילה    6עד    4. כל כתב אופציה אחד מסדרות  "(היחידות₪ )להלן: "  35-מ

החברה רשאית להקצות לכלל  הייתה  אחת ללא ערך נקוב. כמו כן, במקרה של חתימת יתר,  

חיד ליחידה, כמות נוספת של ניירות הערך המוצעים, המזמינים שהגישו הזמנות במחיר הא

 להשלמה.   תשקיףהמהכמות שהוצעה על פי  15%בהיקף שלא יעלה על 

  75יחידות והמחיר המינימאלי נקבע על    11,500בהתאם לתוצאות המכרז, הוקצו בסך הכל  

 ₪ ליחידה. 

בנוסף,   ₪.  862,500-בסך של כ  הסתכמה, המכרזהתמורה המיידית, ברוטו, לחברה במסגרת  

העתידית   כ  ( ברוטו)התמורה  של  בסך  תהא  במלואם  ימומשו  האופציה  כתבי  כל  -אם 

21,965,000   

ביולי    12(,  2018-01-062181)  2018ביולי    10מהימים    מיידיים   לפרטים נוספים ראו דיווחים

  19(,  2018-01-077676  -ו  2018-01-077028)  2018באוגוסט    15(,  2018-01-063057)  2018

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2018-01-078798-ו  2018-01-078459) 2018אוגוסט ב

 הלוואת בעלים של בעלי השליטה  .1.3

  3הודיעה החברה כי בעלי השליטה בחברה הזרימו לחברה סך של    2018באוגוסט    15ביום  

 .1מיליוני ₪ שכבר הועברו לחברה  3-מיליוני ₪ כהלוואת בעלים, בנוסף ל 

(, הנכלל על דרך 2018-01-077190)  2018באוגוסט    15נוספים ראו דיווח מיידי מיום  לפרטים  

 ההפניה. 

 עדכון בקשר עם הרגולציה באוגנדה בתחום הקנאביס הרפואי  .1.4

(, הנכלל על דרך  2018-01-068427)  2018ביולי    25כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום  

ה של גלובוס באוגנדה ולרגולציה באוגנדה  ההפניה, בהמשך לפרסומים פומביים בנוגע לחוו

 בתחום הקנאביס הרפואי, החברה עדכנה כדלהלן: 

והאישורים   (א) המסמכים  וכל  שנעשו  הבדיקות  לכל  ובהתאם  החברה  ידיעת  למיטב 

השותפה המקומית של החברה באוגנדה הינה חברה אוגנדית הפועלת  ,שבידי החברה

משנת הקנאביס  ל ,  2012  בתחום  הידוע  ככל  החברה  כאשר  היא  זו  חברה  חברה, 

 היחידה באוגנדה הפעילה בתחום זה והיא אף ביצעה בעבר מספר גידולים באוגנדה

 "(.השותפה המקומית )להלן: "

השותפה המקומית קיבלה אישור ממשרד החקלאות באוגנדה לייבא זרעי קנאביס   (ב)

 .מהספק שממנו הזמינה החברה זרעי קנאביס

 
(, 077028-01-2018)  2018באוגוסט    15לתיקון תשקיף להשלמה של החברה, אשר פורסם ביום    6לפרק  (  4א)6.1.3לפרטים נוספים ראו סעיף    1

 .הנכלל על דרך ההפניה 
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המיצוי  (ג) ומתקן  החווה  הקמת  לאישורים    פעילות  בהתאם  מתבצעת  באוגנדה 

דין   עורכי  ממשרד  משפטית  דעת  לחוות  ובהתאם  באוגנדה  המוסמכים  מהגורמים 

 . מאוגנדה

 מימון לחברה  וכוונת בעלי השליטה להעמיד ביטול מכרז ציבורי .1.5

ביטול    2018ביולי    12ביום   על  היום  באותו  הודיעה  ואף  משלימה  הודעה  החברה  פרסמה 

כמו כן, באותו היום הודיעו בעלי השליטה לחברה כי בכוונתם  המכרז הציבורי במסגרתה.  

עד כה על ידם, כ"עסקה    שהועמדומיליון ₪ נוספים מעבר לסכומים    6להעמיד מימון של עד  

,  2000-תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס ( ל2)1מזכה" בהתאם לתקנה  

לישראל.  ומחוץ  בישראל  החוות  הקמת  והשלמת  החברה  פעילות  הרחבת  לצורך  וזאת 

  2018ביולי  12והודעה משלימה שפורסמה ביום  תשקיף להשלמהלפרטים נוספים ראו את ה

(, הנכללים על דרך  2018-01-063306)  2018ביולי   12וכן דיווח מיידי מיום  (2018-01-063072)

 ההפניה. 

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה  .1.6

  , ואחריה   לפרטים אודות הסכמים והסכמי שיתוף פעולה של החברה שנחתמו בתקופת הדוח 

 תשקיף להשלמה. ב 6פרק  ל 6.28ראו סעיף 

 הבהרות שפרסמה החברה במסגרת דיווח מיידי  .1.7

הבהרות בנוגע לנושאים הבאים: )א( תמורת ההנפקה; )ב( פרסמה החברה    2018ביולי    9ביום  

השווי ההוגן של התמורה בעסקת הכנסת הפעילות; )ג( הסכם הקמת חוות הגידול באוגנדה;  

 טון קנאביס רפואי. 50)ד( התקשרות החברה בהסכם מחייב למכירת עד 

 ל דרך ההפניה. (, הנכלל ע2018-01-062124) 2018ביולי  9לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 

 חוב האופציות והחוב הנוסף לבעלי השליטה  .1.8

במסגרת עסקת הכנסת הפעילות, נקבע כי בעלי השליטה יהיו זכאים לחוב כספי מהחברה  

 חובלמניות )להלן: "  שימומשוו  שהוקצו לפני השלמת עסקת הכנסת הפעילות  בגין אופציות

 "(.  הנוסף החובהחברה )להלן: "משווי  12%"( וכן חוב נוסף בשיעור של  האופציות

פרסמה החברה עדכון בנוגע לאופן חישוב חוב האופציות והחוב הנוסף    2018ביוני    27ביום  

הודיעה    2018באוגוסט    7. ביום  2018ביוני    27וכן עדכון בנוגע לגובה חובות אלו נכון ליום  

 החברה על עדכון בנוגע לאופן חישוב חוב האופציות.  

ר נוספים  מהימים  לפרטים  מיידיים  דיווחים  ו2018-01-057069)  2018ביוני    27או   )-  7  

 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2018-01-074409) 2018באוגוסט 

  לפרטים נוספים בדבר הערכות שווי שביצעה החברה לחוב האופציות ולחוב הנוסף ראו סעיף 

 להלן. הערכות השווי כאמור מצ"ב לדוח הדירקטוריון.  3
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 שינוי שם החברה ושינוי תקנון החברה  .1.9

הודיעה החברה על עדכון שם החברה לטוגדר פארמה בע"מ ועדכון תקנון    2018ביוני    27ביום  

 החברה. 

-2018-01 -ו  2018-01-056541)  2018ביוני   27לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים  

 דרך ההפניה. (, הנכללים על 2018-01-043534) 2018במאי  2 - ( ו056529

 רכישת מניות של החברה  .1.10

)אשר באותו מועד    , הודיעו ה"ה ניסים ברכה, ניר סוסינסקי וגיא עטיה2018ריל  פבא  4ביום  

חברה בבורסה, כדלקמן: מר ברכה  של העל רכישת מניות    לא היו עדין בעלי השליטה בחברה(

אגורות למניה; מר סוסינסקי ומר עטיה    532.68מניות של החברה במחיר של    18,800רכש  

 אגורות, בהתאמה.   525  -אגורות ו 540מניות של החברה במחיר של  19,048רכשו, כל אחד,  

 דרך ההפניה.(, הנכלל על 2018-01-028578)  2018באפריל   4לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 

 קבלת אישור עקרוני מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות  .1.11

לתכנית אבטחה מהיחידה לקנאביס רפואי  , קיבלה החברה אישור עקרוני 2018ביוני  5ביום 

"( לצורך הקמת מערך אבטחה בחווה, אשר החברה בונה  היק"ר)להלן: "  במשרד הבריאות

לחברה נמסר כי קבלת אישור  של היק"ר.    IMC-GSPבימים אלו לגידול קנאביס, לפי תקן  

 .סופי מהיק"ר למערך האבטחה יוענק עם סיום יישום אמצעי האבטחה וביצוע מבדק 

 (, הנכלל על דרך ההפניה. 2018-01-048111)  2018ביוני  6לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 

 תגמולי ביטוח  .1.12

החברה   לדיווח  מכתב   (2016-01-068634)   2016באוקטובר    29מיום  בהמשך  קבלת  )בדבר 

" )להלן:  המאוגדת  המכתב התראה  החברה  של  לשעבר  הבת  חברת  ידי  על   )"

-2017)  2017בינואר    19    מיום"(, לדיווח החברה  ויומבהלהלן: ")   Viunmbe LLC,בארה"ב

אשר הוגש בהמשך    2017בינואר    18בדבר קבלת כתב תביעה אצל ויומבה ביום   (01-007237

)להלן: " ויומבה  התביעה  כתבלמכתב בבית המשפט בקליפורניה, ארה"ב  נטען כי  לפיו   ,)"

הועלו במסגרת הפעילות להעלאת   וידאו אשר  רוחני בסרטוני  זכויות קניין  הפרה לכאורה 

  16  מיוםולדיווח החברה     ebaumsworld.comתכנים ויראליים לאתר האינטרנט של ויומבה 

בדבר הסכם הפשרה שהושג ביחס לכתב התביעה עם התובעת  ( 2017-01-061857) 2017ביוני 

של   למועד הפשרה סך  לתובעת בסמוך  שולם  לסילוק התביעה    348,000לפיו  דולר ארה"ב 

  היא  כי  ( הודיעה החברה 2018-01-025294)  2018במרס    15ביום  "(,  הפשרה  הסכם)להלן: "

ש"ח )מיליון עשרים   1,024,972גמולי ביטוח בסך  קיבלה מחברת ביטוח איי.אי.ג'י ישראל, ת

פי פוליסת ביטוח האחריות המקצועית  -וארבעה אלף תשע מאות שבעיים ושניים ש"ח(, על

 .של החברה, בגין הסכם הפשרה

 ש"ח  756,895הסכם פירעון הלוואות בסך של  .1.13

מהתאריכים:   החברה  לדיווחי   בדבר  ( 2016-01-086571)  2016בדצמבר    7  )א(בהמשך 

" )  ש"ח  300,000התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה למניות בסך של    הסכם להלן: 
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בינואר    29  )ב(;  ("גלובל "  )להלן:  .Global Union Incorporation Ltdעם חברת (ההלוואה

על התקשרותה בתוספת להסכם ההלוואה, לפיה גלובל הגדילה את  ( 2017-01-009118) 2017

-2017)  2017באפריל    2  )ג(  ₪;  189,500לחברה סך נוסף של    סכום ההלוואה ההמירה והעמידה

 הסכםלהלן: ")בדבר התקשרות החברה בהסכם עקרונות להשקעה עם גלובל  (  01-029317

להסכם   ( 2017-01-035083)  2017באפריל    25  )ד(;  ("העקרונות תוספת  חתימת  בדבר 

, לפיה המלווה תעמיד לחברה, בנוסף לסכום המקדמה בסך  ("התוספת העקרונות )להלן: "

, סך נוסף  ("המקדמה   סכוםלהלן: ") ש"ח ששולם לחברה בהתאם להסכם העקרונות    100,000

"   150,000של   )להלן:  התוספת  חתימת  במועד  להוראות    ("המשלים   הסכום₪  לב  ובשים 

ובל לחברה, בסך הסכם ההשקעה לפיו סכום המקדמה והסכום המשלים ששולם על ידי גל

ייחשב כהלוואה נוספת שהעמידה  (סכום המקדמה הכולל": "להלן)₪    250,000כולל של    ,

  7גלובל על פי הסכם ההלוואה שנחתם בין גלובל לבין החברה, כמפורט בדיווח החברה מיום  

וכל הוראות הסכם ההלוואה יחולו גם לגבי סכום המקדמה  (  2016-01-086571)  2016בדצמבר  

בדבר התקשרות החברה  (  2017-01-046471)  2017ביוני    1  )ה(  -ו ;בשינויים המחוייבים הכולל,  

עם גלובל, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים    ("ההשקעה  הסכםלהלן: "(בהסכם השקעה  

הנ"ל    60בתוך   בדיווח  כמפורט  ההשקעה,  הסכם  חתימת  ממועד  ")ימים    התנאים להלן: 

 :ההשקעה פקע , אשר לא התקיימו ולפיכך הסכם("המתלים

כי פנתה לגלובל כדי להסדיר את תשלום  ( הודיעה  2018-01-014893)  2018בפברואר    13ביום  

בהסכם עם גלובל לפרעון מלוא יתרת   2018בפברואר    13סכום הפירעון והתקשרה בתאריך  

אשר כולל את קרן    ("הפרעון  סכוםלהלן: "(₪    756,895ההלוואות בסך כולל ומצטבר של  

ההלוואות וכל סכום נוסף המגיע לגלובל לפי ההסכמים בהם התקשרו הצדדים, לרבות, בין  

 . היתר, הפרשי הצמדה, ריבית ועמלת המרת מט"ח

ימי עסקים מהמועד שבו תעביר גלובל לחברה    5סכום הפרעון ישולם על ידי החברה בתוך  

 .סמכים הדרושים לביצוע התשלוםאת פרטי חשבון הבנק שלה ואת כל האישורים והמ

 לדוחות הכספיים    הסברים .2

"החברה"( מחזיקה בבעלות    -אפ נטוורק בע"מ( )להלן  - טוגדר סטארט  -טוגדר פארמה בע"מ )לשעבר  

"ג'ובוקיט"( אשר עסקה בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים    - מלאה בג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ )להלן  

הול הון אנושי באמצעות רשת האינטרנט, תוך אינטגרציה עם  פורצי דרך בתחום איתור, גיוס, וני 

 רשתות חברתיות מקוונות.  

 

, החברה שינתה את עיסוקה בדרך של הכנסת פעילות בתחום הקנאביס  2018החל מחודש פברואר  

"גלובוס"( וזאת במטרה לעסוק בגידול, ריבוי, יצור, אחסון    -דרך חברת גלובוס פארמה בע"מ )להלן  

  -, גלובוס מחזיקה ב2018ביוני    30מוצרים רפואיים על בסיס צמח הקנאביס . נכון ליום  והפצה של  

מהון המניות המונפק והנפרע של שותפות מוגבלת ובחברת בת באוגנדה בהתאמה.    51%  -ו  66.67%

מהון המניות המונפק והנפרע של "ירוק תוצרת רפואית בע"מ"    100%  -כמו כן, גלובוס מחזיקה ב

 "הקבוצה".   -"החברות הבנות"(. החברה וגלובוס ייקראו להלן יחדיו  -דיו  יח -)להלן  

 

  - , שונה סיווגה הענפי מענף טכנולוגיה 2018במאי,    8בעקבות השינוי שחל בעיסוק של החברה, ביום  
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 פארמה.  -תוכנה ואינטרנט לענף הביומד 

  מצב כספי .2.1

 

  לותיתוצאות הפע .2.2

 2017שנת  2017ביוני  30 2018ביוני  30 

 ש"ח  אלפי 

 - - - הכנסות

 51 21 859 הוצאות  הנהלה וכלליות 

בעלי  הוצאות   כלפי  בהתחייבות  הכרה  בגין 

 שליטה 

37,891 - - 

 - - 110,629 רישום למסחר הוצאות 

 החברה  הסברי 2017בדצמבר  31 2017ביוני  30 2018ביוני  30 

 ש"ח אלפי 

  הפעילות - - 722 נכסים שוטפים

החדשה החלה  

 2018במאי 

הקרקע נרכשה   549 579 2,367 נכסים לא שוטפים 

  2018-וב 2017-ב

החלו בעבודות  

 ההקמה. 

הפעילות   - - 651 התחייבויות שוטפות

החדשה החלה  

 2018במאי 

 ראה לעיל.  - - 36,260 התחייבויות לא שוטפות

הקרקע נרכשה   366 386 ( 33,991) )גרעון בהון( הון עצמי

  2018-וב 2017-ב

החלו בעבודות  

 ההקמה. 

זכויות שאינן מקנות  

 שליטה 

ההפרשים   183 193 169

חוס  ינובעים מי 

הפסדים לפי  

 אחוזי החזקה. 

הקרקע נרכשה   549 579 3,089 המאזן סך

  2018-וב 2017-ב

החלו בעבודות  

 ההקמה. 
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 2017שנת  2017ביוני  30 2018ביוני  30 

 ש"ח  אלפי 

 51 21 149,379 מפעולות רגילות הפסד

 - - ( 5,354) ן, נטומימו (הכנסותהוצאות ) 

 51 21 144,025 כולל לתקופה )רווח( הפסד

  ומקורות מימון נזילות .2.3

מהלוואות בעלים ומכספים  , מימנה החברה את פעילותה  השלמת עסקת הפעילות  ממועד

)לפרטים    2018באוגוסט    19שהתקבלו במסגרת הנפקה ציבורית שהשלימה החברה ביום  

   .לעיל( 1.1נוספים ראו סעיף 

 

ביוני   30

2018 

ביוני   30

2017 

בדצמבר   31

 החברה  הסברי 2017
 ש"ח אלפי 

תזרים  

מזומנים  

לפעילות  

 שוטפת

 2018-עיקר הפעילות החדשה החלה ב - - ( 1,683)

תזרים  

המזומנים  

פעילות  ל

 השקעה 

 ראה לעיל.  - - ( 1,854)

תזרים  

המזומנים  

מפעילות 

 מימון

3,628 - - - 

מזומנים ושווי 

מזומנים לסוף  

 תקופה

91 - - - 

 חשבונאיים קריטיים  אומדנים .3

  חוב האופציות והחוב הנוסף מדן  ולצורך א  מהותיות מאד  הערכות שווישתי  נערכו    הדוח  תקופת ל

" כהגדרתם  "(השווי  הערכות)להלן:  ביאור    . לעיל  2.7בסעיף  ,  ראו  נוספים  לדוחות    6לפרטים 

 הכספיים.

ב)ט(  8בהתאם להוראות תקנה    ,"ב לדוח זההמצנתונים הנדרשים בקשר עם הערכות השווי,    להלן 

 : לתקנות

 

 

 הערכת שווי של חוב האופציות נושא ההערכות 
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 2018אוגוסט,   השווי מעריך מועד ההתקשרות עם 

 כן הסכמה לצירוף ההערכות 

 2018ביוני,   30-ו 2018ביוני,  14, 2018  למאי, 2 ההערכותעיתוי 

לפני  סמוך  ההערכות  נושא  שינוי 

 מועד ההערכות

 ל.ר

 ראה בדוח הכספי  שווי נושא ההערכות 

) זיהוי המעריך ומאפייניו  והשקעות  יעוץ  אי.אפ.אס  ,מתמחה 2009חברת  בע"מ   )

והערכות שווי   ומימוני  ייעוץ כלכלי  מקצועיות בלתי  במתן 

בין    ,תלויות חשבונאות  כללי  פי  ותקינה    לאומיתעל 

 IFRS ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה 

חברות   עשרות  נמנות  החברה  לקוחות  בין  משפט.  לבתי 

 ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות. 

בן  השווי ךמערי חברת  -שגיא  מנכ"ל  רו"ח,  יעוץ  שלוש  אי.אפ.אס 

 .( בע"מ2009והשקעות )

 אין  תלות במזמין ההערכות 

 WACC מודל ההערכות

 ראה פירוט בהערכה המצורפת. הנחות העיקריות בבסיס ההערכות

 

 החוב הנוסףהערכת שווי של  נושא ההערכות 

 2018אוגוסט,   השווי מעריך מועד ההתקשרות עם 

 כן הסכמה לצירוף ההערכות 

 2018ביוני,   30-ו 2018ביוני,  14, 2018  למאי, 2 ההערכותעיתוי 

לפני  סמוך  ההערכות  נושא  שינוי 

 מועד ההערכות

 ל.ר

 ראה בדוח הכספי  שווי נושא ההערכות 

) זיהוי המעריך ומאפייניו  והשקעות  יעוץ  אי.אפ.אס  ,מתמחה 2009חברת  בע"מ   )

והערכות שווי   ומימוני  ייעוץ כלכלי  מקצועיות בלתי  במתן 

בין    ,תלויות חשבונאות  כללי  פי  ותקינה    לאומיתעל 

 IFRS ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה 

חברות   עשרות  נמנות  החברה  לקוחות  בין  משפט.  לבתי 

 ציבוריות הנסחרות בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות. 

בן  השווי ךמערי חברת  -שגיא  מנכ"ל  רו"ח,  יעוץ  שלוש  אי.אפ.אס 

 .( בע"מ2009והשקעות )

 אין  תלות במזמין ההערכות 

 WACC מודל ההערכות

 ראה פירוט בהערכה המצורפת. הנחות העיקריות בבסיס ההערכות

 

   תאגידי ממשל היבטי .4
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 מדיניות החברה לעניין תרומות .4.1

בתקופת הדוח לא  דירקטוריון החברה לא קבע מדיניות בעניין מתן תרומות.  למועד הדוח,  

  הוענקו תרומות בסכומים מהותיים ולא ניתנה התחייבות למתן תרומות בעתיד הקרוב.

 דירקטורים בלתי תלויים  .4.2

 הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.    ןבתקנו אימצה החברה לא 

 ופיננסית  חשבונאית  מומחיות בעלי דירקטורים .4.3

בהתאם לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  

  ביולי  19,קבע דירקטוריון החברה, ביום    2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו 

המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון בעלי מומחיות חשבונאית  כי  ,  2012

הסוגיות   באופי  בהתחשב  התקבלה  זו  החלטה  אחד.  דירקטור  על  יעמוד  ופיננסית, 

של  הכספיים  דוחותיה  בהכנת  המתעוררות  החשבונאית  הבקרה  וסוגיות  החשבונאיות 

והמור הגודל  סדר  החברה,  של  פעילותה  תחומי  לאור  וכן  החברה,  פעילותה,  של  כבות 

ניהולי   עסקי,  ניסיון  בעלי  אנשים  הכולל  בכללותו,  החברה  דירקטוריון  בהרכב  בהתחשב 

חברי   .ומקצועי, המאפשר להם להתמודד עם מטלות ניהול החברה לרבות מטלות הדיווח

זה,  דוח  פרסום  למועד  נכון  ופיננסית,  חשבונאית  מיומנות  בעלי  הינם  הדירקטוריון אשר 

(, מר יגאל פטרן )דירקטור חיצוני(  דירקטורית בלתי תלויה)  ' מיכל מרום בריקמןגב הינם  

)דירקטורית חיצונית(. לפרטים אודות חברי הדירקטוריון של החברה   'וגב עירית בן עמי 

אשר הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, והעובדות שמכוחן ניתן לראותם ככאלה וכן  

 לתשקיף להשלמה.  8 פרקפרטים בדבר השכלתם, ראו  

   פרטים בדבר המבקר הפנימי של החברה .4.4

למיטב ידיעת החברה, לא חלו שינויים בנוגע לפרטים שהובאו אודות המבקר הפנימי מתום  

 שנת הדיווח האחרונה ועד מועד פרסום הדו"ח. 

 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה .5

אישרה, בין היתר, להעניק    , אשר2018במאי  1בהמשך להחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 

לדוח זימון האסיפה    1.6לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה פוליסת ביטוח )לפרטים ראו סעיף  

)להלן:2018-01-043087)   2018במאי    1מיום   ההפניה(  דרך  על  הנכלל    28ביום    "(הפוליסה"  (, 

ביטוח    2018באוגוסט   בפוליסת  החברה  התקשרות  את  החברה  דירקטוריון  לדירקטורים  אישר 

דולר וההשתפות    27,500מיליון דולר, פרמיה בסך של    2ולנושאי משרה של החברה בכיסוי ביטוחי של  

במאי    1דולר )כתלות בסעיף הכיסוי(. הפוליסה תחול החל מיום    50,000-100,000העצמית בסך של  

 חודשים. 12לתקופה של    2018

 

 ומנכ"ל, יו"ר הדירקטוריון יסים ברכהנ

 . 2018,  באוגוסט 28תאריך אישור דוח הדירקטוריון: 



 
 
 
 
 
 
 

  
     

 
 

   

    
  

 
 

  
 
 

  
 

 בע"מ פארמה טוגדר
 (מבע" נטוורק אפ-טארטס רטוגד-)לשעבר

חדיםאומםנייבי םיית כספחודו יתצתמ

 2018 ביוני 30 ליום 
 (יםרמבוק תיבל)



 
 

    
 

       
  

 
 
 

  
 

   
  

         
  

       
  

    
  

       
  

     
  

     
  

    
  

 

 

 

 

 

 

 (מבע" וורקנט אפ-רטאסט רדטוג-רבע)לש ע"מבהארמפדרטוג
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 ת'ושו הנק ןהאפ
Grant Thornton Israel 3428 ספרמ: 

:יששרד ראמ חע"תש ולבאל י"ז  :ריךאת
הן קנהפא תיב  טסגואוב 28 2018

 32 גרסמה בוחר
 , 6721118 ביבא תל

 6136101 דוקימ ,31672 ד"ת

 03-7106666'טל
 03-7106660'ספק

www.grantthornton.co.il 

 לש תמניוה ליעבהמבקר ל בוןחשאה הרו רה שלקידוח ס

 (מבע" וורקנט אפ-רטאדר סטטוג-רבע)לש ע"מבהארמפרדטוג

 אומב

 (מבע" קרווטנ אפ-סטארט דרגוט- ברלשע) מבע" המפאר דרגוט של רףהמצו פיסהכ מידעה תא קרנוס
 פיסהכ מצבה על אוחדמה תיתמציה הדוח תאלולהכ "(,הקבוצ"ה :לןלה) להשתפותוהשו תנוהב תוברוח

 מניםמזומי הזריתו ןבהו עוןגר ,ללהכו סדהפעל ה אוחדיםמה יםתיתמציה ותהדוח תאו ,2018 ביוני 30 ליום
 לש גההצול כהלערי איםאחר ההלההנו טוריוןקדירה ריך.את תואובהמתייסשה חודשים השיש של הופקתל

 ",ביניים תפוקותל פיסכ "דיווח IAS 34 מיאונלבי תאוחשבונ קןתל אםתבה זו ביניים תופקתל פיסכ מידע
 תייםופקתתחו)דו רךעתניירו תקנות של 'דקפר פיל זו ביניים תופקתל פיסכ מידע תריכלע איםאחר הם וכן

 על ססתבבה זו ביניים תופקתל פיסכ מידע על קנהסמ יעלהב אהי תנוריואח . 1970- "לתשה מיידים(,ו
 תנו.קירס

 ההסקיר קףיה

 תופקתל פיסכ מידע של קירהס" ראלביש בוןחש אירו תלשכ של 1 קירהס קןתל אםתבה תנוקירסתא רכנוע
 תכבמור ביניים תופקתל פיסכ מידע של קירהס ".תהישו של קרמבה החשבון אהרו ידי על תרכנעה ביניים

 טייםליאנ קירהס לינה מיישוםו איים,חשבונוה םפייסהכ ענייניםל איםאחרה אנשים עם קרעיב רורים,מבי
 תקורבי קניתל אםתבה תרכנעהתקורבי שראמתכרני מידהב פהקבהי תממצומצ הינה קירהס אחרים.ו

 שהיו תייםעוממשה ניםענייה לכל עשניווד ביטחון גלהשי לנו תאפשרמ אינה כךפיול ראלביש קובליםמ
 ת.קורבי ת שלדע תמחווים חוו אנו אין כך,אם לתבה ת.קורבבי מזוהים תלהיו וליםיכ

 הנקמס

 מכל רוך,ע ינוא "להנ פיסהכ מידעשה בורסל לנו הגורם ברד ליבנו תמתשולאבאל תנו,קירס על ססתבבה
 .IAS 34 מיאונלבי תאוחשבונ קןתאם לתבה ת,תיומהות ההבחינו

 מידעשה בורסל לנו הגורם ברד ליבנו תמתשולאבאל תנו,קירס על ססתבבה ת,מקודה קהסבפ מוראל סףבנו
 רךעתניירו תוקנת של 'דקפר פיל לויגיהתאוהור אחר ת,תיומהוהתהבחינו מכל א,מלמ אינו "להנ פיסהכ

 .1970-"לתשמיידים(, הו תייםופקת ת)דוחו
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 פייםסהכ תהדוחו תתמציל'ג1 אורבבי מוראל הלב תמתשו תא פניםמ אנו ,"להנ תנוקנסמתאגסייל לימב
 תאלהקצ מורהתב תומסגרב תטיפר אההקצ סכםבה ברההח תקשרותה תמהשל ברבד אוחדיםמ ביניים

 תקסעוה "(,סגלובו"– לןלה)מע"ב מהארפסגלובו של תיהמניומ 74.99% ברהלח ברוועה ברההח תמניו
 מושמיו תוחיהפ ביעדי מודלע ברההח של תהוליכו ייםתעוממש תאויווד איו יםסיכונל החשוף תחוםב
 ייונב 30 ליום נכון בטחים.מו אינם אשר מוןמי תקורומ סגיוב הלויתו תטחמוב אינה תקיוסהע תיהוכניות

 פהקותלתקיוסהע תיהתכניו תא משמל ברהחל יםאפשרמהקמספ קףבהי מוןמי תקורומ אין ברהחל,2018
 געבנו תאוווד איל אשרב הלב תמתשו תא פניםמ אנו כן, מוכ הדוח. תופקת תום אחרשל חודשים 12 של

 הפעשוהה "לובח ברההח תלועילפ וכן ראלשבי סאביקנה תחוםבתוילפעל עיםגהנו םטורייולגר טיםלהיב
 לשהמקיו שךמה ברדב תייםעוממש ותקספ יםררעומ להא מיםגור החברה. תלועיפ על כך של תאפשריה
 ".ק חיס"עכ ברהחה

 מוןמיהתגהשלתעלפו ברההח תלהנה אוחדים,מהםביניי פייםסהכ תלדוחו ןהלל'ו7-ו'ב1 יםאורבבי מוראכ
 .שונים מוןמי תקורוומ הון סגיו תעואמצבתלועיהפ משךה רךלצו דרושה

 תכןשיי גםסיווו תתחייבויווהה סיםהנכ רכיע לגבי תמואתה רכונע לא חדיםאומה ביניים פייםסהכ תבדוחו
 ".חי קסע"כ ולפעול משיךלה תוכל לא ברההח אם תדרושו היינהתו

 על מחדש גווצה אהההשוו ספרימ ,אוחדיםמ ביניים פייםסכ תהדוחו תמציתל 'ב1 אורבבי מוראכ ,סףבנו
 .מהופךב רכישה של איחשבונ וליפט למפרע בהם קףלש תמנ

 'תושו הנק ןהפא
 ןוי חשבאור

 א'2
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- - 91  מזומנים ושווי  מזומנים  

-  - 631  חייבים ויתרות  חובה 
     722  - 

     
    נכסים   שאינם   שוטפ ים  

 549  579  843 3 זכויות שימוש במקרקעין   
-  -  1,524  3 רכוש  קבוע  

      2,367  579  549 
     

  579 3,089  סה"כ נכס ים  
     

        
     

    התחייבויות  שוטפות  
-  - 73  אשראי בנקאי   

בגין הלוואה  מתאגיד בנקאי    -  - 47  חלויות שוטפות
-  - 190  ספקים ונותני  שירותים  

-  - 341  זכאים ויתרות  זכות   
     651 - 

     
    התחייבויות  שאינן  שוטפות  

 -  195  הלוואה  מתאגיד בנקאי  בניכוי  חלויות שוטפו ת  
- - 33,047  הלוואות בעלים  והתחייבות לבעלי שליטה    

-  - 3,018  נגזר  פיננסי בגין התחייבות  לבעלי שלי טה  
 -  36,260  סה"כ  התחייבויות  שאינ ן  שוטפות  

     
    הון )גרעון   בהו  ן( 

 400  110,054  הון  מניות ופרמיה    400 
 )34( )14(  )144,045(  יתרת  הפסד  

 366   )33,991(  סה"כ  הון  )גרעון  בהו ן ( 

זכויות  שאינן  מקנות  שליט ה  
 

  169 
 

 193  183 
   

 579         3,089  
 

של  רכישה במהופך  - ראה ביאור  1 ב' להלן.     )*( לאחר  יישום  למפרע
  

 
 
 

ניסים ברכה  
יו"ר  הדירקטוריו ן  ומנכ"ל  

 
אורי ב ן-אור  

סמנכ"ל כספ ים  
 
 

תאריך  אישור  הדוחות הכספיים:  28 באוגוסט  18 20. 

 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 יהכספ צבמה על יםחדומא תוחודתימצת

 ברמדצב 31 ינויב 30
)*( 2017 

 חש" ילפא
 קר(ומב)

)*( 2017 2018 
 חש" ילפא חש" ילפא

 קר(ומב ית)בל
 רויאב

 יםנכס

 םיטפוש יםנכס

 יםטפוש יםכ נכססה"

 יםפטוש נםישא יםכ נכססה"

 (ןוהב ןורע)ג ןוהו תויוייבתחה

 תוטפוש תויוייבתחה ה"כס

 -

549 

 -

 -
4א',  4ג'

ב'4
 -

386 

 549 (ןוהב ןורע)ג ןוהו תויוייבתחה ה"כס

 .יםחדומאה יםיניבםייפהכס תוחודהמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםרפומצה יםרויאבה
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לתקופה  של  
שישה  חודש ים  

שהסתיימה ביו ם  
31 בדצמבר  30 ביונ י 

  )**(  )*(  2017 
אלפי  ש" ח  
)מבוקר(   

  
ביאור  

 

 2018 
אלפי  ש" ח  

     
    
    

 
  21 859  הוצאות  הנהלה וכלליות    

  37,891 -  -
 -  110,629  הוצאות  רישום  למסחר  

        

     
          
        

       
  
     

        

     

        

     
 

      

      

      

 

    
      

         

     

     
       

        

     
       

 
    
         

- -  (מבע" קרוונט אפ סטארט דרגוט ברלשע)מבע" המר פארגדוט

)**( )*( 2017 
 חש" ילפא

 קר(ומב ית)בל

51 

 -

51 21 149,379

 - - )6,072(
 - - 718

 - - )5,354( 

51 21 144,025 

51 21 144,025 

34 14 144,011 

17 7 14 

0.00 0.00  )3.83( 

29,124,647 24,205,849 37,645,983 

0.00 0.00  )3.85( 

29,124,647 24,205,849 37,678,934 

)*(. 
)**(-

 ללוהכ פסדהה על יםחדומא תוחוד תימצת

לתקופה   
מיום  תחילת 
פעילות  ועד  

ליו ם 

בגין הכרה בהתחייבות כלפי בעלי    הוצאות
 ב'1שלי טה  

 ב'1

 תוילרג תולומפע הפסד

 'ג4 ב',4 מוןמי תסוהכנ
 ג'4 א',4 מוןמי תאוהוצ

 ונט ,ןומימ תונסהכ

 הפוקתל הפסד

 הפוקתלל לוכ הפסד

 :חס לוימ

 ברהת של החמניועלי הב

 טהלישתקנומ אינןשתזכויו

 חסוימה הילרג הינמל הפסד
 :(בשקל).נ.ע לאלהברהח תוינמילבעל

 למניה סיסיבסדהפ

 בחישוב ומשששי תמניוה ספרמ לל שלקמשוממוצע הה
 למניה סיסיהב סדהפה

 למניה ללמדו סדהפ

 בחישוב ומשששי תמניוה ספרמ לל שלקמשוממוצע הה
 המנילללמדוהסדהפה

 לןלה א'1 אורבי אהר
 לן.לה 'ב1 אורבי אהר מהופךב רכישה לש למפרע יישום אחרל

. 
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 (ןוהב ןורעבג) ןוהב יםיונישה על יםחדומא תוחוד תימצת

 2018 ינויב 30 םויב המייתהסש יםשדוח השיש של הפוקתל

 ןניאש תויוכז תוינמ ןוה
 כ"הס תונקמ תתרי לע הימפרו

 ןוה הטילש "כהס הפסד תוינמ רויאב
 ח"ש יפלא

 םויה לתרי
 2018 ארוניב

 קר(ומב)

 תמסגרבתמניו תקנפה
 ב'1 מהופךב רכישה

 פהקותל סדהפ

 םויה לתרי

549 183 366  )34( 400 

109,654  - 109,654  - 109,654
 )144,025(  )14(  )144,011(  )144,011(  -

169 )33,822( ינויב 30  )33,991(  )144,045( 110,054 2018 

 2017 )*( )**( ינויב 30 םויד לוע תוילפע תילתח םוימ הפוקתל

ןניאש תויוכז  תוינמ ןוה
כ"הס תונקמ תתרי  לע הימפרו

ןוה הטילש "כהס הפסד תוינמ  רויאב
 ח"ש יפלא

 םויה לתרי
 תוילהפע תילתח

הנפקת  מניות  בתמורה   
 מוששי תלזכויו

 עיןקקרמב
 פהקותל סדהפ

 םויה לתרי

- - - - -

600 200 400  - 400 3
 )21(  )7(  )14(  )14(  -

386 193 579 ינויב 30  )14( 400 2017 

 קר(ומב)*( )**( )2017 ברמדצב 31 םויל ועד תוילפע תילתח םוימ הפוקתל

ןניאש תויוכז  תוינמ ןוה
כ"הס תונקמ תתרי  לע הימפרו

ןוה הטילש "כהס הפסד תוינמ  רויאב
 ח"ש יפלא

 םויה לתרי
 תוילהפע תילתח

הנפקת  מניות  בתמורה   
 מוששי תלזכויו

 עיןקקרמב
 לשנה סדהפ

 םויה לתרי

- - - - -

600 200 400  - 400 3
 )51(  )17(  )34(  )34(  -

386 183 549 ברמדצב 31  )34( 400 2017 

 .לןלה א'1 אורבי אהר )*(
 לן.לה 'ב1 אורבי אהר- מהופךב רכישה לש למפרע יישום אחרל )**(

 .יםחדומאה יםיניבםייפהכס תוחודהמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםרפומצה יםרויאבה
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    הפסד  לתקופה  

התאמות הדרושות כדי להציג את    
       

     
          

     
     

         
      

        
     

           
     

        
    אשראי בנקאי   
      

  
      

      
     

     
          

  
     

         
     

      
      

     

           

 
    

          

 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 יםנמוזמה ימיתזר על יםחדומא תוחוד תימצת

 הפוקתל
תילתח םוימ  של הפוקתל

עדו תוילפע  יםשדוח השיש
םויל  םויב המייתהסש

 ברמדצב 31 ינויב 30
)**( )*( 2017 

 ח"ש ילפא
 קר(ומב)

)**( )*( 2017 2018 
 ח"ש ילפא ח"ש ילפא

 קר(ומב ית)בל
 רויאב

 תפטוש תוילפעמ יםנמוזמ ימיתזר

 '(א פחסת )נטפשו תלועיפל מניםמזומי הזרית

 תטפוש תויללפע ושמישש ,ונט יםנמוזמ

 הקעשהתוילפעמ יםנמוזמימיתזר
 ב'3 א',3 רקעקת לתוספ
 ועקב רכוש תרכיש

 הקעשהתוילפעלושמישש,ונט יםנמוזמ

 ןומימ תוילפעמ יםנמוזמ ימיתזר

 איקבנ תאגידמ אהלוות הילטנ
 ליבעל תותחייבעלים והב תאלוות הילטנ

 א'4 טהליש

)51(  )21(  )144,025( 

51 21 142,342

 - - )1,683(

 - - )1,587(
 - - )267(

 - - )1,854(

 - - 73
 - - 242

 - - 3,534 
 איסבור שלד תרכיש תמסגרב עושנב מניםמזו
 'ב פחסנ

 ןומימתוילפעמובענש,ונט יםנמוזמ

 םינמוזמ יוושו יםנמוזמב היעל

 תילתחל יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ תתרי
 הפוקתה

 הפוקתה ףולס יםנמוזמ יוושו יםנמוזמ תתרי

-
- - )221(

 - - 3,628

 - - 91

 - - -

- - 91 

 לן.לה 'א1 אורבי אהר )*(
 לן.לה 'ב1 אורבי אהר- מהופךב רכישה לש למפרע יישום אחרל )**(

 .יםחדומאה יםיניבםייפהכס תוחודהמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםרפומצה יםרויאבה
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) יםנמוזמה ימיתזר על יםחדומא תוחוד תימצת

)**()*( 2017 )**()*( 2017 2018 
 ח"שילפא ח"שילפא ח"שילפא

 קר(ומב) קר(ומב ית)בל רויאב

 ימיתזר תצגהלתושודרהתומתאה-'נספח א
 תטפושתוילפעל יםנמוזמה

 ימיבתזר תוכוכר ןנישא תוצאוהו תונסהכ
 יםנמוזמ

 פיכל תחייבותבה כרהה גיןבתאוהוצ רישום
 ב'1 טהליש עלב

 תפציואוה חוב גיןב סינפינ זרגנ ך שלשערו
 'ג4 ב',4 טהליש ליף לבעסב הנוהחוו
 תאולוול הבורה עת צריביו ניכיון תתפחה

 ג'4 א',4 טהליש לימבע עליםב
 ב'1 סחרמרישום ל תאוהוצ

 תויובייתחהו שורכ ייפבסע םייוניש
 חובה תתרום ויבחייבי ליהע
 תיםשירו תניקים ונובספ ליהע
 תזכו תתרום ויאיזכב ליהע

 תשירכ תגרמסבובענש יםנמוזמ-'ב פחנס
 ירסאוב שלד

 תרכשהנ ברהת של החתחייבויוסים והנכ

51 21 36 

- - 37,891

 - - )6,072(

 -
-

51 

-
-

21 

712
110,293
142,860 

-
-
-
-

-
-
-

) (257
190

 )451(
 ) (518

51 21 142,342 

 :קהסהע תמהשל מועדת לאיהחשבונ

 ב'1 סחרמרישום ל תאוהוצ

 ב'1 תמניו על מיהופר תמניו הון

 ןמוזמב לאש תיתוהמ תוליפע-'ג פחנס

 מוששי תזכו תמורתתמניו הון תקנפה
 (לןלה א'3 אורבי אה)ר עיןקקרמב

- - )418(

 - - 110,293

 - - )109,654( 

600 600  -

 .לןלה'א1 אורבי אהר )*(
 לן.לה 'ב1 אורבי אהר- מהופךב רכישה לש למפרע יישום אחרל )**(

 .יםחדומאה יםיניבםייפהכס תוחודהמרדנפיתבלקחל יםווהמ יםרפומצה יםרויאבה
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- 1 

 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

 יללכ רויאב

 .א

 .ב

 (ה"ברח"ה-לןלה)(מע"בקטוורנ אפ-טארטס דרגטו- ברלשע)מ"בע מהארפ דרגטו
 קהסע אשר "(טקי'ובוג"- לןלה)מע"בתגיולוטכנו טקי'ובוגב אהמל תלובבע קהמחזי

 יאנוש הון ולוניה ,סגיו ,תוראי תחוםב דרך פורצי מוצריםו תגיולוטכנו תוחפיב
 .תקוונומתתיוברחתתורש עם ציהאינטגר תוך ,טטרנאינהתרש תעואמצב

 תלועיפתסהכנ של רךדב קהסועי תא תהשינ ברההח ,2018 ארברופ מחודש חלה
 טרהמבתאוז "(סגלובו"- לןלה)מע"ב מהארפסגלובו תברחךדר סאביקנה תחוםב

 מחצ ססיב על אייםפור מוצרים של צההפו סוןאח יצור, ריבוי, ל,גידוב קסולע
-ב קהמחזי סלובוג ,2018 ביוני 30 יוםל נכון לן(.לה 'ב1 אורבי גם אה)ר סאביקנה

 תבתברובח תגבלמו תפותשו של נפרעוה קנפמוהתמניוה מהון 51%-ו 66.67%
 נפרעוה קנפמוה תמניוה מהון 100%-ב קהמחזי סגלובו כן, מוכ אמה.תבה גנדהאוב

 סגלובוו ברההח "(.תהבנו תברוח"ה- יחדיו-לןלה) מ"ע"בתאיפורתתוצר ק"ירו של
 ".צהקבוה"- יחדיו לןלה אוקריי

 ,2018 אי,מב8 ביום (,לןהל'ב1 אורבי אה)ר ברההח של קסועיב חלש השינוי תקבובע
 .מהארפ- מדביוה לענף טטרנאינו תוכנה- גיהוולטכנ מענף פיענה גהסיוו שונה

 יסנאבקהםותחבתוילפעה ליסנכ

 או סכם""הה-לןלה)תלועיפתרכיש סכםהעל מהתח ברההח , 2018,ארברובפ6 ביום
 ,(עים"הניצ"-לןלה) יהטעאגי מרוקיססינסו ניר מר ,רכהב סיםני מר עם(ה"קסהע"

 מורהתב סכם,הה תמסגרב .סגלובו של נפרעוה קנפמוה ההוןמ 100%-ב קיםמחזי אשר
 יוקצו ,לןלה טמפורכהברחב עיםהניצ של עהקוהש סלובוגבתהזכויו אלומתברהעל

 ולילדאלל ,ברההח של נפרעוה קנפמוהתמניוה מהון 74.99% קנושי ,ברהבח תמניו
 ןגיב פיסכ צויפי צעיםלני קנהי אשר גנוןמנ קבענ סף,נוב "(.תעוהמוצ תמניוה"- לןלה)

 אחרל קייםתלה משכנהת אשר תמוקיי תפציואו מושמימ אהכתוצ שריהאפ ולילהד
 לן.להטמפורכ סכםת ההמהשל

 לע מותח םעיהניצו סוגלוב ,2018 אר,בינו 16 ביום ש,שהתגב סכםהה מתווהמ קחלכ
 ומידהע צעיםהני תומסגרב מירה,ה אהלווה סכםלה תתוספ עלו מירהה אהלווה סכםה
 תמסגרב "(.אשונההר אהווהלה"-לןה)לחש" פיאל 1,000 של סךב אהלווה ברהחל
 אשונההר אהלווהה ,סוגלובו ברההח בין קהסהע ושלםתאל בהן תבוסיבנ כי קבענתאז
 קוחל פיל אחד ל)כ רהחבלםעיהניצ מידוהע אשר האלווכה ברההח ספריב רשםית

 תריביו מדההצ פרשיהאתיש אשונההר אהלווהה (.סובוגל של הונהב סיהיח
 בו מועדמה סחרמ מיי 45 תוך יםצעלני יפרעתו סהנהכ סמתקודפ פילתליאממיני
 .סכםההאנשו קהסהע תמהשל אי ברבד מיידי דיווח סםתפר ברההח

 2,534-כ מוזריי צעיםהני ,סגלובול ברההח בין קהסהע תמהשלל בכפוף כי קבענ עוד
 אהלווהה לן,לה 4 אורבבי מוראכ "(,ההשניי אהלווהה"- לןה)ל נוספים "חש פיאל

 .2018 אי,מב 10 ביום ברהת החטובמדה לעהשנייה הו

 תמורשו אל תפציואו ,301204 ברההח בהון ,דדיםהצ בין סכםהה תמתיח מועדל נכון
 תמהשל טרם) דרגטו בדיעוו עציםיו טורים,קדירל ברעתקוענה גיןב,ת(סחירו תי)בל

 אהלווה- דרגטו" רךעהתניירו 32,633-ו ס(אנביקה תחוםבתלועיהפ תסהכנ תקסע
 '".ב אהווהל- דרגטו" 32,633 עוקפי ההשלמה, מועדל עד כי תחייבהה ברההח '".ב

 מוןזי דוח סוםפר אחרל בהן תסיבובנ כי דדים,הצ בין סכםוה ת,פציואול סביח
 תפציואו משנהמות אילך,ו(2018 מרץב 15קה )סהע וראישאשונה ללר תליכל פהסיאל
 השווה "(תפציואו "חוב- לןלה ברההח תאמ) לחוב צעיםהני איםזכ יהיו אזי מור,אכ
 צעמוממניה הר המחי פיפציה לאו תביכ מושמימעונבשי תמניוהתמומכ 3פי ך שלסל

 עוד .מההשלה מועד אחרלש סחרמהמיי30 תמרוצב רוריש אשר סהבורב ברההח של
 מועדב ברהבחתמוקייהתפציואו גיןבקורךאקףתוב הינו מוראהדרסהה כי סכםהו
 ם.עיניצלשהו לכ יצויקנה פא יוזה ל מועד אחרקצו לשיו תציוופא גיןב וכי מההשלה
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

- 1  משך(ה) יללכ רויאב

 משך(ה) יסנאבקהםותחבתוילפעה ליסנכ .ב

 מחיר יפל קבעיי אשר ברההח ימשוו 12% גלםמה םוכס כי קבענ עוד מוראל משךבה
 רשםיי,מההשלה מועד אחרלש סחרמהמיי30-ב סהורבב ברהחה של צעמומההמנייה
 קוחל פיל אחד ל)כ רהלחב צעיםהני מידוהע אשר עליםב תאלווכה ברההח ספריב

 ",אשונההר אהולו"הה עם חדובי סף"הנו וב"הח- לןלה) ס(גלובו של הונהב סיהיח
 םילהבע תאלווה "(.יםעלהב תאווהל"- לןלה פציות"אוה "חובו ה"השני אהולו"הה
 לע צעיםלני יפרעיו סהנהכ סמתקודפ פילתליאממיני תריביו מדההצ הפרשי אתיש

 לעםעילניצ זריוח תטילוונהר בשנה מס נילפ ברההח מרווחי רבעש פןאוב תישנ ססיב
 מוןמי משךה גם לה ריאפש ברההח זריםתש איתנוב מוראכ ובהח וןפירע חשבון

 תיעוממש פער היהיאשל פהצו ברההח אשרכ מכן, אחרל שנה משךבתוטפשההתלועיפ
 .זריםתה ס לביןמ פניהרווח ל בין

 לשסך על להעיאל ליםהבע תואלווהשל טהלישהליעלב זרהחהכי,קבענ קרהמ בכל
 לן.לה4ראובי גם אהר "ח.שןליומי 125

 תמניוה ליבע תיפסא אישורל כפוף היה כיביהמר כל על סכםהה אנשו קהסהע אישור
 תמוקייתהב תהתנהו סכםהה תאנשו קהסהע תמהשל כי קבענ כן, מוכ.ברההח של
 תמתיח מועדמ ודשיםח לושהמש אוחרי לא תאז איםהב מתליםה איםתנה כל של
 "(:המלההש מועד"- לןלה) סכםהה

.תעוהמוצ תמניוה של סחרמל לרישום סהבורה אישור  .1 
עגבנו מיםקייה תוהרישיונ ףקתול סחבי ברההח של נהרצו תעולשבי אישור תקבל .2 

 .הברלח סגלובו ת שללות הבעברהע אחרגם ל תלועילפ
 תלועיפלסביח ברהחה ידי-על איפוהר סאביקנה תחוםבתתואונתקבדי תמהשל

 והכל סף,ונו אחר טילוונר ייןענ ובכל הנוספים םגידיאתל או/ו סלובוגל או/ו
 .ברההח של לעדיהב תהדע ולקשי פי-ועל ברהחה של אההמל צונהרתעולשבי

 תמניוה ליבע תיפסאסכינו מועדל עד תושלם ורמאכתתואוהנ תקבדי כי קבענ
 רכיביה.מ על סקה,הע אישור רךולצ ברההח של

3 

 פהסיאה אישורו הברהח של טוריוןקדיר ל,מוגת תועד ת,קורהבי תועד אישור
ת.אח קשהמכ כיביהמר כל על קהסלע ברההח ת שלליהכל

 .4 

 כך ת,פוטהשו תיהתחייבויוה תא תפרע ברההח ההשלמה, מועדל עד ועוד, תאז
 מדויע או חש"- 0 ל תשוו יהיו מההשלה מועדב דרגטו או/ו ברההח תתחייבושהה
ד ההשלמה.ועמד לע דדיםהצ בין סכםשיו סכוםעל ה

 .5 

טחיםבש מוששי תזכויו יהיו תלועילפ מההשלל איתנוכ מהשלהה מועדל שעד .6 
 נם.דו 100 עד גודל שלב סאביקנ לגידואיים לחקל

 5'ב1 סעיף טלמע ,מוקייתה יללע כריםמוזה מתליםה איםתנה כל ,2018 אימב2 ביום
 .צעיםוהני סגלובו ,ברההח בין קהסעמה ההושל ת,אז ד עםחי ל.עיל

 קמחזי אהו בהן סגלובו של תמניוה כל תא צעיםמהני דאח כל בירעה מההשלה מועדב
 תמניוכשה ברועה מהלההש מועדבסגלובוה של נפרעוה קנפמוה ההון שכל כך ,ברהלח

 מורהתב תאוז ,(סלובוגב תיוזכומה 100% ברהלח רועבוהש פןאו)ב תפשיווחו תקיונ
 סגלובו של נפרעוה קנפמוה בהון סיחהי קםחל פיל צעיםלני תעוהמוצ תמניוהתאלהקצ

 .חברה(של ה נפרעק והנפמות המניומהון ה 74.99% ל,עיר למוא)כ מההשלה מועדב

 או/ו דרגטו "למנככ תוכהונ את טייןסילפקארי מר סיים מההשלה מועדב סף,בנו
 .ברההח טוריוןקדיר ויו"ר "למנככ מונה רכהב סיםר נימו טקי'ובוג

 תהיו ,סגלובוב ההון תיוזכו של תטיהמשפ תרוכשהאהי ברההח קהסהע תסגרמשב אף
 םאירו בחברה, טהליהש תא הםלידי לוקיב סלובוג של תמניוהליבע קהסהע תמסגרשב

 אםתובה תאיהחשבונ תרכשהנ הינה ברההח לואיותאיהחשבונ תרוכשכסגלובו תא
 כל אין ברהבח קהסהע מועדול אחרמ".מהופךב ישהרכ" של רךבד תפלטומ קהסהע

 תועוממשכ סקים"ע רוף"צי תקסבע ברמדו אין ",איסבור לד"ש הווהמאוהי תלועיפ
 קהסהע כך,פיל(.IFRS 3) קיםסע פיצירו ,3 מיאונלבי פיסכ דיווח קןתב זה מונח של
 תשהדוחו אף אם,תהב .סגלובו של סחרמל רישוםכ אייםחשבונ רכיםלצ הפלטו
 של תהדוחו משךכה תאיחשבונ פליםטומ הם ברההח לש תיהכדוחו גיםמוצ פייםסהכ

 לן(.לה 4ב'2 אורבי גם אה)ר סגלובו
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- 1 

 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

 משך(ה) יללכ רויאב

 .ב

 .ג

 .ד

 משך(ה) יסנאבקהםותחבתוילפעה ליסנכ

 וליפט למפרע בהם קףלש כדיב מחדש גוהוצ לוא פייםסהכ תדוחוב אהההשוו ספרימ
 תתחייבויוהה סים,הנכ תא כךפיל משקפים הם אםתהוב מהופךב רכישה של איחשבונ

 טרםב,פייםסהכ תיהובדוח טויבי לוקיב לואש פיכסלובוגלשתלועיהפ תאוותוצ
 סקה.הע תמהשל

 תהב ברההח אשר תויההונ תהזכויו ספרמ על קרהיבע תססמבוה רכישהה תמורת
 אםה ברההח של עליםלב תתל כדי קפילהנ ריכהצ תההיי ס(גלובו) תטיהמשפ
 עשנוב תמשולבה תשוהי לש תהוניוה תבזכויו שיעור תואו תא )החברה( תטיהמשפ

 מייב ברההח של המניה מחיר על סהסתבה (,25.01%-כ של )שיעור מהופךב רכישהמה
-כ של סךב מהתכסה מוראכ רכישההתמורת.מההשלה מועדל מוךסשב סחרמה

 סיםהנכ רךע ובין זה םסכו בין פערהו מיהופר תמניו ןכהו פהקנזו "חש פיאל 109,654
 רישום תאוהוצכ קףנז ,חש" פיאל 3110,29 של סךב ההשלמה, מועדל ברהבח טונ
 ןגיב,"חש פיאל 336 של סך גם סחרמל הרישום תאוהוצ תמסגרב ללנכ ,סףבנו סחר.מל

 מהתייסשה הדוח תופקת מהלךב מוולש אשר סכםלה תקשורוהתפוסנו תישירו תויועל
 .2018 ביוני 30 ביום

 פייםסהכ תהדוחו תא,מההשלה מועדמ חלה לים,ולכ אוחדיםמה פייםסהכ תהדוחו
 החברה. לוש סגלובו של

 איםזכ יהיו סגלובו של תיהמניו ליבע כי סכםהו קהסעה מתווהמקחלכ ל,עיל מוראכ
 נכון ברהבח תמוקייהתפציואו של מושןמימ אהכתוצ אפשרי ולילד גיןב פיסכ יצוילפ

 אחרל מוךס קבעשיי פיכ ברההח משווי 12% גלםמה ףסנו סכוםל וכן מההשלה מועדל
 .מההשלה מועד פניל קבעו שהתהוו עליםבתאולווהתרבול וכן מההשלה מועד

 הנוכחי רכם)בע "חש פיאל 37,891-כ של ללכו סךב מוכתסה אשר) מוריםאה מיםסכוה
 טהליהשליבעפיכלתתחייבויובה כרההגיןבאההוצכותקפהש ((,מההשלה מועדל נכון

 לן(.לה4 אורבי גם אה)ר

 תיהמניו ליבע וכל סבולוג עם ברההח תקשרותה ברבד יללע 'ב1 סעיףב מוראל משךבה
 נפרעוהקנפמוהתמניוה הון אלומ ברהלח ברוועהתומסגרבת,טיפר אההקצ סכםבה
 תייםעוממש תאויווד איו סיכוניםל החשוף תחוםב תקסעו צהקבוה ס,גלובו של
 בטח.מו ואינ תקיוסהע תיהתכניו מושמיו תוחפיה ביעדי מודלע ברההח של התולויכ
 מניםמזו מיזרית קפילה ברההח על קשיםמה שכיםמתמ סדיםהפ התהוו ברהלח

 קףבהי מוןמי תקורומ אין ברהלח ,2018 יוניב 30 ליום נכון ת.שוטפ תלויפעמ חיוביים
 םחודשי 12 של פהקותלתקיוסהע תיהכניותתא משמל ברהלח אפשריםמהקמספ

 תהדוחו אישור מועדול 2018 יוניב 30 וםלי נכון כן, ומכ הדוח. תופקת תום אחרשל
 םתחובתלויפעל געיםוהנ טורייםלגור טיםלהיב גענובתאוווד אי תמקיי פייםסהכ

 תלועילפ וכן אי(פורסיאבקנ אייצו אישרה טרם ראליש תמדינ) ראלביש סאביקנה
 תרהי ובין תאז עם יחד החברה. תלועיפ על כך של תריהאפש עההשפוה "לבחו ברההח

 האל מיםגור גנדה.אוב תנוספ חווה ברההח מהקימ ראלביש תאוהווד אי אורל
 ".ק חיס"עכ ברהחשל ה המקיו משךר הדבב יםתיעוממש ותקספ יםררעומ

 סיגיו תעואמצבתלועיפה משךה רךלצו דרושה מוןמיהתגלהש תלועפ צהקבוהתהלהנ
 לן.הל 'ו7-ו יללע ב'1 יםאורבי גם האר .שונים מוןמי תקורוומ הון

 םסיהנכ רכיע לגבי תמואתה רכונע לא אוחדיםמה ביניים פייםסהכ תבדוחו
 ולפעול משיךלה תוכל לא ברההח אם תדרושו היינהתו תכןשיי גםסיווו תתחייבויווהה

 ".חי קס"עכ

 תאולהור אםתבה דרשכנ רדנפ פיסכ מידע תיופקתה הדוח תמסגרבתללכו לא ברההח
 (מיידייםו תייםופקת תדוחו) ערך תניירו תקנותל תהעשירי תתוספוה 'ד38 תקנות
 משום רדיםפהנ פייםסהכ תבדוחו היהי לא כי בדהעוה אורלתאוז , 1970-ל"תשה

 פייםסהכ תהדוחו תמסגרב כבר ללנכ אינוש,בירס יעקמשלתתימהו מידע תתוספ
 .ברההח של אוחדיםמה
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- 2 

 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

 תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 .א

 .ב

 תואוב מהתייסשה שיםחוד שישה של פהקותלו 2018 ביוני 30 םליו הביניים תדוחו
 תקרונוע את תמאתוה תתישנ חצי תכונתמב רכונע הביניים( תדוחו לןלה) ריךאת
 ברבד 2017- ע"זתשה ן(קותי) מיידים(ו תייםופקתתחו)דו רךעתניירו תקנותל קוןתיה
 קופיהנ אשל טניםק יםתאגיד ידי על עונירב דוח סוםרפתחוב ולטבי-הלציגורגדרמ

 אםתבה ת,תתומצמתתכונמב רוכיםע הביניים תוחוד כן, מוכ.תתחייבוהתתעודו
 אםתובה ביניים תפוקותל פיסכ דיווח ,34 ספרמ מיאונלבי תאוחשבונ קןתתאולהור
 מיידים(,ו תייםופקתת)דוחו רךעתניירו תקנות של 'דקפר פיל לויגיהתאולהור

 םפייסכתבדוחו דרשהנ לוייגה כל תאםליולכ אינם םהביניי תדוחו . 1970- "לתשה
 ליום ברההח של תייםנהש פייםסהכ תהדוחו עם יחד בהם עייןל ישו איםמל תייםשנ
 .ליהםא מצורפיםה אוריםהביו 2017 ברמצבד 31

 םקבייע הינם הביניים תדוחו תריכבע מושיוש החישוב תטויוש אייםחשבונה לליםהכ
 ברמבדצ 31 ליום ברהחה של תייםהשנ פייםסהכ תדוחוה תריכבע משוששי לליםלכ

 :לןלה מוראט הלמע ,2017

 הצגה בעמטותוילפע בעמט .1

 מדינהה טבעמלםאתבה פייםסהכ תיהדוחו תאתרכעו צהקבוהתברומח תאח כל
 אהי קרעיב מנומ בעטמהתא הווהמהתעלפו אהי הבתקריעיהתליהכלכ ביבהסוה

 "(.תוילעהפ טבעמ"- לןלהת )פעמוש

 טבעמתא הווהמה "חשב גיםצמו צהקבוה של םאוחדימה פייםסהכ תהדוחו
 .צהבוקשל ה הגהצטבע המותלועיהפ

 יםחדומא יםיכספ תוחוד .2

 ,סיםהנכ בהם ה,קבוצ של פייםסכ תדוחו הם אוחדיםמ פייםסכ תדוחו
 לוש ברההח של םמנימזוה מיזריתותאוהוצה ת,סוההכנ ,ההון ת,תחייבויוהה
 עיקשמל אשרכתמקייתמ",טהלי"ש ת.אח תליכלכ תישו כשל גיםמוצ תהב הברהח

 ( variable returns) תונתשמ תואושתל תויוכז וא הפישחו ( power) העפשה חוכ שי
 תתוולה תנוכחי תוליכ הינו עההשפ כוח .תמושקעה ברהבח קהמההחז תעוהנוב

 לע תיעוממש פןאובתעופימש אשר ת,מושקעההברהח לשתלויועיהפ תא
 טהליש של מהקיו תבחינב טיות(.לוונהר תלויועיהפ) יעקמשה של אהתשוה

 על או/ו ברההח ידי על תקומוחזה ת,ליואפוטנצי עההצב תכויוז בחשבון תאומוב
 מה שלקיו תבחינב כן, מוכ(.substantiveת )משיומ הן אםב קר אחרים דדיםצ ידי

 ליבע בידי אשר תגינומתזכויו ביןותפותתמש תוזכוי בין חנההב תדרשנ טהליש
 גם ת,מוסוימתבוסיבנ קייםתלה עשויה טהליש שליטה. תקנומ אינןשתהזכויו

 טהלי)ש תקמוחזההברבח עהההצב תמזכויו תחציממתפחו תקהחז תוך
 כיבימרמתריו או דאחבםשינויי לושח תעומצבי תסיבוונתבדועו אם בית(.טיקאפ
 .תמושקע תבישו טהלישתמקייתמ אםהתדשמחו רכההע תצעתבמ טהליהש

 .תדע ולקשי לההההנ להעימפ טהלישתגתוי השעיו טהליש של מהקיו תיעקבב

 תאגידים של פייםסהכ תבדוחו וליםהכל מיםסכוה בחשבון אוהוב איחודה רךלצו
 טיםקוהנ אחידים תאוחשבונ ליכל מיישום חייביםתמה מיםאותי אחרל אוחדו,ש
 צה.קבודי הבי

 צהקבוה של וחדיםאמה תבדוחו תלונכל יםאוחדמ תאגידים של תוילפעה תאותוצ
 .עוד תמקייתמ אינה טהלישבו מועדל ועד טהלישתגהש מועדבחלה

 היטשל תונקמ ןנישא תויוזכ .3

 או מישריןב ס,יחולי תןני אינושתב ברהבח ההון הן טהלישתקנומ אינןשתזכויו
 תמסגרב רדנפבתגומוצ טהלישתקנומ אינןשתוזכויה אם.ה ברהחל פין,קיבע

 עלםתבה ,טהלישתקנומ אינןשתהזכויו לילבע מיוחד סדהפ או רווח .ההון
 אם גם תאז ,תהב ברהבח תפוסנו תעוקהש ועלביצ תםולמיכו תםמחויבומ

 .תיילשל היהת טהלישתקנומ אינןשתהזכויו תתרי מכך אהכתוצ
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

- 2  משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 משך(ה).ב

 פךוהמב השירכ .4

 ידי על ברההח תרכישב איהחשבונ וליפטל קשרהב מויוש אשר תקרונוהע לןלה
 ".מהופךב רכישהך של "דרב להופט אשר ס,גלובו

 תבדוחו כרוהו ס(גלובו) תאיהחשבונ תרוכשה של תתחייבויווהה סיםהנכ .1
 .מהופךב רכישהה עסקת ערב ספריהב רכםלע אםתבה אוחדיםמה פייםסהכ

 תבדוחו כרוהו )החברה( תאיהחשבונ תרכשהנ של תתחייבויווהה סיםהנכ .2
 .מהופךב רכישהה עסקת מועדל גןההו שוויםל אםתבה אוחדיםמה פייםסהכ

 של להא הם גמיזוה אחרל אוחדמה הגוף של אחריםה ההון ייפוסע עודפיםה .3
 מוךסב(תטיפמשהתהב ברהחה הינהש,סבולוג קרי)תאיהחשבונ תרוכשה
 ספרמו גסו נודהיי ,טיהמשפ ההון מבנה ,תאז עם .קיםסהע רוףצי פניל
 (.תטיהמשפ אםה ברההח הינה)ש ברההח של זה תרנו ,תמניוה

 ,איסבור שלד שהרכיה מועדל נכון תההיוו תאיהחשבונ תרכששהנ זאת אורל .4
 ובין מורהתה בין הפערו טיןמוני או קורייםמ פרשיםה כל הגינב נוצרו לא

 רישום תאהוצכ קףנז תאיהחשבונ תרכשהנ לש טונ סיםהנכ של גןההו השווי
 .ל(עי' לב1 אורבי אה)ר סחרמל

 תאיהחשבונ תרוכשה של סדהפה תקלוח ידי על חושבו למניה סדהפ תונינ .5
 של תלוגיהר תמניוה של ללקמשוה צעמומבתסומתייחהתפוקותל ס(גלובו)

 פהחלהה סיח ולכפ ,תסומתייחה תפוקותב זורמחב תמוקיי שהיו סגלובו
 לל שלקמשוממוצע הך, הילאו קהסהע מועדמ חלה.רכישהה סכםבה קבעשנ
 החברה. של מניה הינוד לסהפב הבחישו בוןשבח קחונלש תלוגיהר תמניוה

 מועדל מוקדש תפוקותל אוחדיםמה פייםסהכ תובדוח גהמוצ תיאהשוו מידע .6
 בוס(.לוג) תאיחשבונה תרוכשה של זה הינו רכישהה

 ןיקעקרמב שומיש תויוזכ .5

 ת,גבלמו תפותשו סכםהתמסגרב ברהלח עונב שרא עיןקקרמב מושהשי תזכויו
 תהזכויו תברהע ועדמב להן סהשיוח תלוהע פילתודדמנ לן,לה 'א3 אורביב מוראכ

 תוזכוי ונה,אשלר הכרהה אחרל.תפותהשו תשולר גבלמוה תףשוה "יע "להנ
 בניכוי רךהצו תמידוב ברנצ תחפ בניכוי תלוע פיל תדדומנ עיןקקרמב מושהשי

 רךאו ניפ על השווה תפחהתטשי פילתצעתבמ תהפחהה רך.עתרידמי סדיםהפ
 שנים. 10 מושיים הינוהשי החיים רךאו .תהזכויו ים שלמושיהחיים השי

 עוקב שורכ .6

 תרידמי סדיםהפ בניכויו ברצשנ תפח בניכוי תלוהע פיל גיםמוצ ועקב רכוש טיפרי
 סלייח תןשני תלויוהע כל תא הרכישה, מחירל סףבנו תללכו תלוהע .ברושנצ ערך

 פןאוב ולפעל יוכל טשהפרי כךל דרושיםה מצבול םקומילטהפרי תאלהב מישריןב
 לה.הנהתכוונה השה

 תקסעתמסגרבתגסוומה גנדהאוב מהמהח גיןב נושהוו תלויוע התהוו ברהלח
 .לןלה ב'3 אורבי אהר,תליעותפ כירהח
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

- (משךה) תינאוהחשב תוינימדהיקריע 2  רויאב

 משך(ה).ב

 משך(ה)עוקב שורכ .6

 טיפרי של משוערהשמוהשי משך ססיב על ווה,הש תפחהתטשי פיל מחושב תפחה
 חנה.הב בר כיבר או של ועקבכוש ההר

 :ם הםתיית השנפחר העושי

% 

 15-20 כבר ליכ
 33-20 מחשבים
 )*(כרמושב שיפורים

 30 ליום אשר גנדהאוב מהמן חגיב ת שהוונולויומהווים ע כרמושב השיפורים )*(
 לה.הנהת האם לכוונתבה מושלשי זמינה אינה מהמהח 2018 ביוני

 יםיכספ נםיאש יםך נכסער תיריד .7

 מיםקיי אשרכ כםבער רידהי להשח תאפשרוהתקבדיל נבחנים תפח ברי סיםנכ
 בר אינו מוראכ סנכ אזני שלמכו השער כך על יעבצלה עשוייםת הסיבום ונעיאירו

 השבה.

 הברהח לו,ש שבההה-בר סכום על להעו פיסהכ מצבהעל בדוח סנכ של רכוע אשרכ
-בר סכוםלסהנכ של סניקפנה רכוע בין הפער בהגוב רךעתרידמי סדהפב כירהמ

 ישוו לבין מושמי תולויע בניכוי גןההו השווי יןמב גבוהה ינושה לוש ההשבה
 עלנבו ייםפוהצ תידייםהע מניםמזוה מיזרית מדןאו לש הנוכחי רךע)ה מושהשי

 מימושו(.ו סבנכ מושמהשי

 מדניםאוב שינויים לוח אם קר בוטלמ מור,אכ כרשהו רךעתרידי גיןב סדהפ
 אחרוןד הסהפר הכהו בו מועדמה סהנכ השבה שלה-בר סכוםת היעקבבשומששי

 רך.ת ערידמי

 תוינסנית פויוייבתחה .8

 רךד גןהו בשווי תדדומהנ תסיופיננ תתחייבויוכה תגוסוומ תסיופיננ תתחייבויוה
 ת.אחרו תסיופיננ תתחייבויוכה או סדהפ או רווח

 תתפחומתובעל תודדמנהתוינסנית פויוייבתחה .א

 של תפוטשו תלויוחתלוולכתתפחמו תלובע תדדומהנ תסיופיננ תתחייבויוה
 תאולוות, והכוזתרותם ויאיזכ ,תיםשירו תניקים ונוספ ,רוךא מןאה לזלווה

 לילבע תתחייבויווה עליםבתאולוווה איקבנ תאגידמ רוךא מןלזו קצר מןלז
 .טהליש

 תבדוחו אשונהלר תכרומו תתפחמו תלובע תדדומהנ תסיופיננ תתחייבויוה
 תיםשירו תניונו קיםספ גיןב קצר מןלז תתרוי גן.וה שווי ססיבלע פייםסהכ

 ם.ליימינם נורכיבע תגומוצ מוראכתזכו תתרום ויאיזכו
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

- (משךה) תינאוהחשב תוינימדהיקריע 2  רויאב

 משך(ה).ב

 משך(ה)תוינסנית פויוייבתחה .8

 הפסד או חוור דרך ןגוה יוושב תודדמנה תוינסניפ תויוייבתחה .ב

 תרבו)ל סחרמ רכילצו ותקמוחזהתסיופיננ תתחייבויוהתללכו תאז צהקבו
 בשווי תגומוצ גןהו בשווי תסיופיננ תתחייבויוה (.זריםגנ סייםפיננ כשיריםמ

 תרבו)ל סדהפ או וחלרו זקפיםנ גןההו בשווי םשינויי ווח.די ריךאת גן לכלהו
 .תןהתהוו עם סדהפ או לרווח תפוקנז קהסעתולויע(.גינםבתמולמשהתריבי

 :אם סחרמ רכילצ תקוחזמכתגסוומתסיפיננ תתחייבוה

 או ;רובקה תידבע תזרחו ישהרכ תטרמל קרהעיב נוצרה אהי▪
 יחד הליםמנוה ,מזוהים סייםפיננ שיריםמכ של קתימ קחל הווהמ אהי▪

 מןבז וחיםרו תקהפ של מכוח מעשי תלועיפספוד לו ושיש צהקבוה ידי על
 או ;קצרה

 .דורגי כשירמכ משלש טיביקואפ מיועד אינוש זרגנאהי▪

 הטישל ימבעל וקבלתהש תואווהל .9

 ססיבעל פייםסהכ תבדוחו אשונהלרתכרומו טהישלהלימבע לוקבתשה תאולווה
 לו תתחייבמ תההיי ברההח בו תריביה שיעור יישום תוך מחושבה גןההו שוויין
 לישיים.ש דדיםמצ זהים איםתנב תלוטהיו ני

 תתחייבוה תמקיי נהגיושב וןפירע מועד לה קבענ אלש אהלווה של גןההו השווי
 ססיב על מחושב שנים ספרמ משךל עונהפיר את דרושלאשל טהיהשל בעל של
 .אפשרי עוןהפיר בו אשוןהר עדמוה לגבי ההלההנ תרכהע

 יםנגזר םיינסניפ יםשירמכ .10

 גןהו בשווי דדיםמהנ סייםפיננ כשיריםמכ גיםווסמ זריםגנ סייםפיננ כשיריםמ
 .סדהפ או רווח דרך

 סדפהה על תדוחוב לליםנכ םזריגנ סייםפיננ כשיריםמ של גןהוה בשווי ינוייםש
 מון.מיף העיסתמסגרבטףשו פןאובללהכו

 ילותפע רוזמח תפוקת .11

 סיםהנכ לליםכו ,כךב תחשבבה שנה. הינה ברההח של ליעוהתפ זורמחהתופקת
 תוךב משמתלה םפוייהצו םמיועדיה טיםפרי תפוטהשו תתחייבויוהוה השוטפים

 .ברההח של לגיהר ליעוהתפ זורמחהתופקת
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

- (משךה) תינאוהחשב תוינימדהיקריע 2  רויאב

 יםיתומעשמ יםינאוחשב תדע ילוקישוםינמדובא שומיש .ג

 להנההמה תדורש מייםאונלבי פיסכ דיווח קניתל אםתבה ביניים פייםסכ תדוחו תהכנ
 מיסכו על יעיםוהמשפ תדע ולקבשי תרוכוהכ תרכוהעו אייםחשבונ מדניםאוב מוששי

 תניםמו סיםנכ ברבד ילוגיה על פיים,סהכ תבדוחו םגיהמוצ תתחייבויווהה סיםהנכ
 תפוקותב תאוהוצ מיסכו על פיים,סהכ תהדוחו יריכאתל תלויות תתחייבויווה
 תעשויו עלפובתאוהתוצ צה.בוקה בורע עהקבשנ תאיהחשבונ תמדיניוה עלותמדווחוה

 לה.א מדניםאומ תת שונולהיו

 תייםמהו לשינויים תרביו הההגבו פההחשי תא מיםגלמ אשר תהנחווה מדניםאוה
 :לןלה טיםמפור ווח,הדי תופקתב תתחייבויווה סיםנכ כום שלסב

 ןגוה יווש תמדיד

 קבלתמ היהש מחירה על ססמבו פייםסהכ תבדוחו ילויגו דידהמ רכיילצ גןהו שווי
 קבשו תתפיםמש בין להגיר קהסבע תתחייבוהתברהעל משולם היהשאו סנכתכירממ

 תגיש תרבולתשונו תלוקובמתגישו תלוולכ מוראכתמומיושה רכההעהתקוטכני

 דידהמההינ גןהו שווי תדידמ ((. exit price)'אהיצי מחיר',דהיינו) דידהמה מועדב
 תתפיםמש אם תתחייבוהה של או סהנכ של פייניםאמ בחשבון אהמביו ,קשו תססמבו
 תדידמ.דידהמה מועדבתתחייבוהה או סהנכ מחורתתבע בחשבון איםמבי היו קבשו
 קבשו תתרחשמתתחייבוהה תברהעלאו סהנכ תכירמל קהסהעש יחהמנ גןהו שווי

 (תרביו םליהגדו תלועיהפ תמור פחנ בעל קהשו)תתחייבוהה של או סהנכ של קריעיה
 .תתחייבוהה או סהנכ בורע תרביו איכדהקבשו ,דרויעובה

 מוששי עשהנ בהם קריםמב (. cost approach)תלוהע תישגו ( income approach) סהההכנ
 תבירוסב תחשבבה תרכוועמתאוהתוצ גן,הו שווי דודמל כדיבתרובומ רכההע תקוטכניב

 בטווח קודההנ אהי גןההו השווי תמידיו להא תאותוצ לש רכיםהע של הטווח של
 ת.סיבותן הנאוב גןשווי הו תרביו טובאופן הב תגשמייצ

 תאןבחשבו אהמבי גןההו יהשוו תדידמ פי,סכאלסנכ לשןגהו שווי תדידמלסבהתייח
 ס.הנכ בי שלטמיה מושבשי סמהנכ תליוכלכ תבוטק הפילהקשו תףתמש תוליכ

 טהליש ליבע פיכל תתחייבויוהתדידמ

 מדןאו על ססתבבה ונהאשלר כרההה מועדב כרוהו טהליהש יעלבפיכל תתחייבויוהה
 תתחייבמ תההיי ברהבו הח תריביה בשיעור תתחשבוך התו מועד תואול גןההו שוויין

 מועדי תויעי של רכההע תוךו לישייםש דדיםמצ איםתנבתלוטני תאולווהה היו לו
 פנויה זריםתהתאודו לההנההתיתחז של תזרגכנ תאוז תתחייבויוהה של עונןפיר
 מור.אכ וןפירעת הטובברה ללח קייםתשי

 אשר תפציואוהתמומכ זרגיי מוסכו אשר טהיהשל לילבע תתחייבוהה כיבלר סבהתייח
 תברותסה תא בחשבון ברההח תהלהנ אההבי מה,השלה מועדמ חלה משנהמות
 תן.יעקלפ עדש פהקותת האו להןש מושמירי המחיב לבשים ל תפציואושל ה מושמיה

 תדע לקושי להעיהפותשונו תחוהנ ההלהנה יחההנ גןהוה השווי מדןאו בחישוב
 תבע בחשבון איםמבי היו קשו פיתתמש אשר תהנחווב השווי תרכהע תקטכני תבחירב
 תיבל צוניחי שווי ריךבמע לההההנ עהתייסה החישוב תמסגרב גן.ההו השווי מחורת
 לוי.ת

 לן.לה4 אורבי גם אהר
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

- (משךה) תינאוהחשב תוינימדהיקריע 2  רויאב

 נםיה אשרוהפוקתהךמהלב קףותלונסשנכ יםשחד יכספ חווידינקתתימצתןלהל
 הברהח תולים לפעיינטוורל

IFRS 9  םיינסניפ יםשירמכ ,1. 

 ספרמ מיאונלבי פיסכ דיווח קןת תא ברההח תממייש 2018 ארבינו 1 מיום חלה
9(IFRS 9  :קןתהתעוקבי קריעי לןלה "(.ןקתהאו " IFRS 9- לןה)ל ((2014)

 :םיינסניפ יםנכס
 ,תתפחמו תלוע:סייםפיננ סיםנכ תדידמלתגוריוטק שלוש ישנן ,קןתל אםתבה

 סייםפיננ סיםנכ גסיוו .אחר ללכו רווח דרך גןהו יושוו סדהפו רווח דרך גןהו שווי
 מיזרית פייניאמ ועל סייםפיננ סיםנכללניהו תישוה של קיסהע מודלה על ססתבמ
 .סיפיננה סנכה של החוזיים מניםמזוה

 :חוב סינכ
 איםתנה שני ברטמצב מיםקייתמ אשרכתתפחמו תלובע יםפלטומ חוב יסנכ

 תגביי רךלצו סיפיננהסבנכ קלהחזי הינו ברההח של קיסהע מודלה:איםהב
 סהנכ של החוזיים פייניואמ וכן, מנומ עלנבו פוייםהצ החוזיים מניםמזוה מיזרית
 מועדיםב ,תריביו קרן מילותשל סיםמתייחה ניםממזו מיזרית דיריםגמ סיפיננה
 .עהנפר םטרש קרןהתתרי גיןב,קוביםנ

 מניםמזוהמיזריתתגביי הן אהי תוטרמשקיסע מודלב קיםמוחזה חוב סינכ
 סיפיננה סהנכ של םהחוזיי פייניואמ וכן, כירהמ הןו מנומ ועלנב פוייםצה החוזיים

 ,קוביםנ מועדיםב ,תריביו קרן מילותשל סיםתייחמה מניםמזו מיזרית דיריםגמ
 אחר. ללכו רווח רךד גןבשווי הו דדומיי עהנפר טרםש קרןהתתרי גיןב

 על יועדו אשר או לעיל מוראכ קיסע מודלל תייכיםמש לא אשר החוב סינכ תרי כל
 ךדר גןהו בשווי דומדיי ,קןתבטמפורכ אפשרי מוראכ ייעוד אשרכההלההנ ידי

 .סדהפ או רווח

 :הון סינכ
 תופחל אפשרמקןתהת,אז עם סד.הפ או רווח רךדגןהו בשווי פליםטומ הון סינכ

 גיןב סדיםהפו חיםרוו יהלפ ,אשונהלר כרההה מועדבהבחירלתתנהני גסיוו
 .(OCI) אחר ללכו חלרוו פוקייז סחרמל קיםמוחז אינםשןהו כשירימב עהקהש

 .תקבועו תפוקותב לשינוי תתנני ואינה תפיסו הינה מוראכ בחירה

 רדיםופמ אינם קןתה תלתחוב סיפיננ סנכ שהינו ארחמ בחוזה םמשובציה זריםגנ
 או רווח רךד גןי הובשוו או תתפחמו תלובע דדמתו יילובכל רבעומא, החוזה האל
 ל.עיר למואכ סייםפיננ סיםנכ גסיוול טריוניםקריה על ססתבבה סדהפ

 :תוינסניפ תויוייבתחה
 של דידהמו גסיוו ענייןל IAS 39-בתמוקייהתודרישהתרבימתא מץיא קןתה
 גןהו בשווי ינוייםש (א):לןלה טיםמפורה איםושבנ טלמע תסיופיננ תתחייבויוה

 לםגמה קלהח גיןב ,סדפה או רווח דרך גןהו בשווי דידהמל יועדוש תתחייבויוה של
 או לרווח קףתיז תרהוהי (OCI) אחר ללכו ווחלר פוקייז מיעצ איאשר סיכון

 (mismatch) תאינחשבו מהאתה איל יגרום מוראכלפוטי אשרכטלמע ,סדהפ
 זריםגנ (ב).סדהפ או חברוו גןהוה בשווי ינוייםהש כל כרויו אז כי סדהפ או ברווח

 תתחייבוהה אשרכ גם גןההו בשווי דדומיי ,תסיופיננ תיבויותחיה המהווים
 .מןמהי פןאוב גןההו שוויו תא דודמל תןני אשל טטמצו לא הוני כשירמל קשורה

 :הגריע
 סייםפיננ סיםנכ של עהגרי ענייןל IAS 39-בתמוקייהתדרישוהתא מץיא קןתה

 .תסיופיננ תתחייבויווה

 .ד
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

- 2  משך(ה)תינאוהחשב תוינימדהיקריע רויאב

 נםיה אשרוהפוקתהךמהלב קףותלונסשנכ יםשחד יכספ חווידינקתתימצתןלהל .ד
 משך(ה) הברהח תולים לפעיינטוורל

IFRS 9  משך(ה)םיינסניפ יםשירמכ ,1. 

 :יללכ-רוגיד תונאוחשב
 תאוחשבונ של סהפיתל אשרב תימהו שינוי ילמח קןתב דורגיהתאוחשבונ קפר
 תלהבנ תריו טובה תאיכוב מידע פייםסהכ תהדוחו משיתמשלקלספ טרהמב דורגי

 תןפעהש ואת תריו טוב פןאוב להאתלויועיפ קףשול תברוח של סיכוניםה ולניה
 םדריגומה טיםפריוה דריםגמה כשיריםמה ולמכל תחבהר תוך פיסהכ חהדיוו על
 תקרונועתססמבו תגיש של החלה וכן דורגי תאושבונח יישום רךולצ כשיריםה

 .תתניאיכו חינהלב משקל תןמ של בדרך דורגיה סייח של תטיביוקאפ תלבחינ

 :םיינסניפ יםנכס של ערך תיריד
 loss’ credit ‘expected) פוייםצאיאשר סדיהפב כרהלה חדש מודל ללכו קןתה

model ) סדהפו רווח רךד גןהו בשווי דדיםמנ אינםש סייםפיננה החוב סינכ בורע. 
 כשיריםמ (1):רךע תרידלי בהפרשה כרהה של מצבים שני בין מבחין קןתה

 מועד אזמ להםשיאאשרהתאיכובתתיעוממש תודרדרהי החל לא אשר סייםפיננ
 כרתוש ההפרשה- מוךנ איאשרה סיכון בהם ריםקמ או בהם אשונהלר כרההה
 ,הדיווח מועד אחרל יםחודש 12 של פהקותב פוייםצ איאשר סדיהפ בחשבון קחתי
 איאשרהתאיכובתתיעוממש תדרודרהי להח אשר סייםפיננ כשיריםמ(2);או
- מוךנ אינו גינםב יאאשרה סיכון אשרו בהם שונהאלר כרההה מועד אזמ להםש

 חיי תופקתתתרי רךאול פוייםהצ איאשר סדיהפ בחשבון אתבי כרתוש ההפרשה
 .כשירמה

 קןתהתאוהור תא ליישם תןני קן,תה של ברהמע תאוהור תמסגרב אפשרתמכ
 עודפיםהתתריתמאתה תוך תברטמצ הפעהש של רךבד 2018 ארבינו 1 מיום חלה
 ת.מוקוד תפוקות דש שלמח הגהצ אלל מועד, תואול

 תאותוצ פי,סהכ מצבה על תתימהו עההשפ תההיי אל קןתה של אשונהלר ליישום
 .צהקבוה מנים שלמזורים התזותלועוהפ

IFRS 15 .2, תוחוקל עם יםזומח הנסהכ 

 ,15 מיאונלבי פיסכ דיווח קןתתא ברההח תמיישמ 2018 ארבינו 1 מיום חלה
 (.ן"קתה"- לןלה ,IFRS 15) תלקוחו מחוזים עם ותסבהכנ כרהה

 כרהלהתקריועיתגישו תיש קובעוסהבהכנ כרההללניולוכ יחיד מודל גמצי קןתה
 תפיפציס מןזתקודבנ או ההחוז תופקת פני על כרתו סהההכנ פיהןל סהבהכנ

 סהבהכנ כרההה תויעי תא ועקבלתמנ על תאוקסע תוחלני שלבים המישח ללוכו
 :מהסכו תאו
 ;חקוחוזה עם ל זיהוי-
 ;בחוזה תרדונפ ועביצ תמחויבויו זיהוי-
 תרונוקע תר,בין הי ווה,תמ קןתזה ה קשר)בה קהסהע מחיר תיעקב-

 כיבור מןמזוב אינןש תמורות משתנה, מורהת כיביבר תתחשבולה יםגעהנו
 ;תי(עוממש מוןמי

 סיעל יח תסוסתבך התו תרדונפ ועביצ תמחויבויוקה לסהע מחיר תאהקצ-
 ;רדיםנפרה המכירי המחי

 מן,ז תקודבנ או מןז רךאווע, לביצ תמחויבו מה שלקיו סה עםבהכנ כרהה-
 יין.ענלפי ה
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

- (משךה) תינאוהחשב תוינימדהיקריע 2  רויאב

 נםיה אשרוהפוקתהךמהלב קףותלונסשנכ יםשחד יכספ חווידינקתתימצתןלהל .ד
 משך(ה) הברהח תולים לפעיינטוורל

IFRS 15 .2, משך(ה) תוחוקל עם יםזומח הנסהכ 

 ת.שירו או סחורה על 'טהלי'שגמשי קוחהל אשרכתכרומו תסוהכנ קן,תל אםתבה
 מורהתבתאיזכ תוהיל פהמצ תהישו ול מורהתה סכום פי על תדדמנ סהההכנ

 נגבו אשר מיםסכו תללכו ואינה קוחלל טחושהוב תיםשירו או תסחורו תברהעל
 תלהיו פהמצ תהישו לו מורהתה סכום אהו קהסהע מחיר לישיים.ש דדיםצ בורבע
 מיםסכו טלמע ,קוחלל טחושהוב תיםשירו או תסחורו תברהעל מורהתבתאיזכ
 ללולכ להיכו קוחל עם בחוזה בטחהשהו מורהתה .לישייםש דדיםצ תטובל נגבוש

 .שניהם את או ,ניםתמש מיםסכו ,ועיםקב מיםסכו

 תאפשרו תרבולתושונ יישום תלוקוה אשונהלר יישום תפולוח ספרמ מתווה קןתה
 ,תמוסוימתלוקה יישום תוך קילח פןאוב למפרע םיישו תגיש פיל קןתה את אמץל

 (.2018 ארבינו 1) הופקתה תלתחיל נכון מוהושל טרם אשר חוזים גיןב רק ,קרי
 קןתה יישום של תברטהמצ עההשפב כרההתרשנד זאת יישום תגישל אםתבה
 תתרי תמאתה תעואמצב 2018 ארבינו 1 ליום מוהושל טרםש חוזים על אשונהלר
 ספרימ של מחדש גההצ אללו מועד תואול(הרווח תתר)יםפיעודה של יחהתהפ

 ת.מוקוד תפוקותאה להשוו
 אל קןתה של אשונהלר ליישום כךל אםתובה תלועימפ תסוהכנ עונב אל צהקבול

 פיים.סהכ תחוהדו על עההשפ תההיי

IFRS 16 .3-תוחכיר 

 תכירוח,16 מיאונלבי פיסכ דיווח קןתתא IASB-ה סםפר 2016 ארינו בחודש
(IFRS 16 , קןת"ה- לןלה.)" דידהמ,כרהה) איהחשבונ וליפטהתא קובע קןתה, 

 כיר.מחה ספריוב כרהחו ספריב כירהח מיסכבה (ילוגיו גההצ

 םאזנימה/פיסהכ מצבה על תוהדוח פני על גהציל כריםחו אשונהלר יחייב קןתה
 Right-)"מוששי תזכו" קףמשהסבנכ כרההתעוצמאבתליועותפ כירהחתאוקסע

of-use ) כירהח גיןב תותחייבבה כירלה ומנגד (Lease liability .) קןתהת,אז עם 
 מוך.נפיסכ רךע עלב טיםפרי של תכירווח קצר ווחטלתכירולח אשרב להקה קנהמ

 פייםסהכ תבדוחו כירהח תאוקסעב איהחשבונ וליפטל סבהתייח קןתה תדרישו
 תכירוח,17 מיאונלבי תאוחשבונ קןתתקרונולע קרןעיבתהוז הינן כירמח של

.)IAS 17( 

 קיםסעוהתפרשנו מיסופר לושהש וכן IAS 17 תא יחליף קןתהקףתולתוסכני עם
 ת.כירוא חבנוש

 .אחריו או 2019 ארבינו 1 ביום תלותחימהתתיושנ דיווח תפוקות לגבי וליח קןתה
 פיסכ דיווח קןת את ליישם תבחרנהש תלישויו סבהתייח אפשרי קדםמו יישום

 קןתה יישום עם בבד בד (IFRS 15)תלקוחו עם יםמחוז סההכנ בדבר 15 מיאונלבי
 .מוליישו קודם או

 תמוקודה הדיווח תפוקות לכל למפרע קןתה תא ליישם תאירש תכרחו תישו
 מועדב אשונהלר םשוישל הי תברטהמצ עההשפת היפקז תוך למפרע או תגוהמוצ

 תאוז מועד תואול פיםעוד של יחהתהפ תתרלי ( 2018 ארבינו 1) אשונהלר הישום
 כירהמח תישו ת.מוקוד תפוקותלתיאהשוו מידע של מחדש גההצב רךצו אלל

 בורע מיםאותי אלל אילךו אשונהלר הישום מועדמ ל,כל רךבד קן,תה תא תיישם
 ת.מוקיי תכירוח

 פויהצאל קןתה ליישום להא פייםסכתדוחו סוםפר מועדל נכון ,צהקבוהתרכהעל
 .פייםסהכ תחוהדו על תתימהו עההשפ תלהיו
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

- 3  עוקב שורכוןיקעקרמבשומישתויוזכ רויאב

 "(ליהכל תףשו"ה-לןלה)מ"בע ביבהסהתאיכולסלובוגתברח 2017,ארברובפ 21 ביום
 םשני 10 של פהקותל "(סכם"הה- לןלה)תגבלמו תפותשו תמקלה סכםבה קשרהתה
 מהקהו פיו-על "(גבלמוה תף"השו-לןלה) לישיש צד עם "(תוהשותפ תופקת"-לןלה)

 אשר (,תפות""השו- לןלה)תגבלמו תפותשו איפורסאביקנ מחיצ ולגיד ,תפותהשו
 וכן (לרווחים תזכוה תרבו)ל תיהמזכויו 66.67%-ב קמחזי ליהכל תףהשו תהמסגרב
 ,דונם 24-כ של בנוי טחשב לוןקאש חוף תזוריאה צהועמב איחקל טחבש מוששי תזכוב

 לןלה) לשנה "בקו 12,000 של מים תסמכו "רמ 350 של גודלבסןמח ,תמומח דונם 20
 איפורסאביקנ ולגיד רךולצ תפותשוהתלועיפתטובל וקצוי אשר "(לההנח"- יחדיו

 ,מורהתב.תאובריה רדמשותאוהחקל רדמש אישורב להבנח סאביקנ מוצרי וייצור
 .תפותשוה של תמהזכויו 33.33% תתרבי קיחזי גבלמוה תףהשו

 תפותהשו תבזכויו קםלחפי-על אישי פןאוב מנומי פיםתהשו ,מוראכ סכםלה אםתבה
 .ולהגיד תחוו של ולפעתומהקלהתרוכווהכ תוחוצהנתפיוסהכתעוקההש את

 דדיםהצ .מוראכ סכםלה השותפים בידי אתה קיהסוע תפותהשו של להעוותפ להניהו
 תא יעשוו תםוליכ טבמיוב תםדע ולקשי פילתפותהשו ענייניוקיסע את לוינה סכםלה
 כי צויןי.מוראכ סכםהה פילתפותהשו תטרומתא צעלב תמנ על מציםאמה רבמי

 תחוצוכנ לו אושייר תוולפעה כל יעשוש לגרום או תלעשו תמכויוס יהיו ליהכל תףלשו
 מפורשב אושיוצ תחווכו תמכויוסטלמע ת,פותהשו תטרומ ועלביצ תלועימו או/ו

 תאתרבול יללע מוראהתליומכל ועלגר לימבו עם,לפ פעםמ קןתושי פיכ סכםבה
 :לןלהש

 1. .תפותהשו ולבניה קשוריםה מיםסכה על תפותהשו בשם תוםלח

תתניוה  ,איםתנ תםאו לליםהכו תפותהשו בשם מכיםסמו מיםסכה על תוםלח
 .לנכון אמצי ליהכל תףשהשו פיכ תאווהור

.2 

 3. .תפותהשו בשם עההוד כל לתת

 ליישב
 תףלשו

 תתבעכנ ובין תתובעכ בין ,תפותהשו בשם טימשפ ליךוה עהתבי כל הללנ
 יךהלל געהנו מידעה כל תא בירהעש בדלוב טייםמשפ והליכים תעותבי

 .גבלמוה

.4 

ענייני על תדוחו רוךיעו קיםמדויו איםמל מיםרישו הלינ  ליהכל תףהשו
 ת.פותהשו

.5 

 סשיכני מיםסכוה מן להלמע תפותהשו של לחיובים איאחר היהי לא גבלמוה תףהשו
 תהזכויו של היחיד עליםהב הינו גבלמוה תףהשו ,כן מוכ.יללע מוראכתפותהשו להון

 סכםבה דבר ושום תפותהשו פיוכל ליהכל תףהשו פיכל מוראכ סכםהה פי-על לוש
-על,מוצע גבלמוהתףולשטפר,אדהו אןמלתזכו קנהמכ תפרשילא כוראז כלתרבול

 .תפותבשו תףלשו תואו כהופך או סכםהה פי

 לההנח של גןההו וויהש,מוראכתפותהשו הקמת תקסבע תקשרותהה מועדל נכון
 הלהנח של גןההו השווי .לוית תיבל צוניחי אימשתדע תבחוו תעותייסה תוך חושב

 תססמבוה 50% של תובירסב סהההכנ תגיש (1):מןקכדל תגישו תילש אםתבה קבענ
 שיעור ויישום מיםדו עיןקקרמב גיםהנהו תהשירו מיד של מניםמזו מיזרית תתחזיו על

 תבירוסבתלועהתגיש (2) וכן מהאתבה פתוח, טחוש תמומח טחלש 7%-ו 8% לש היוון
 .מהאתבה ,רקעקול מהמחל 0.7-ו 0.783 של קדםמ יישום על תססמבוה 50% של
 ח."ש פיאל 600 הינו לההנח שווי כי קבענ,ורמאכתאומהש תבודלע אםתבה

 חודשים שישה של פהקותול 2017,ברמבדצ 31 ליום ועד תלועיפתילתח מיום פהקותל
 כיבמר) להחהנ תתפחה גיןבתאוהוצב ברההח כירהה,2018,ביוני 30 ביום מהתייסשה
 .מהאתבה ח,"שפיאל 30-ו "חשפיאל 51 כום שלסב ממה(הח

 ברההח ,2018,ביוני 30 ביום מהתייסשה חודשים שישה של פהקותה מהלךב ,סףבנו
 ומקומיל מפעלהתאהבל מישריןבסייחל תןשני "חש פילא 324 סךבתלויוע היוונה

 יביונ 30 ליום נכון לה.הההנ תכוונהשה פןאוב ולפעל וכלת לההנחש כךל דרושהומצבול
 .לוהל פייםסהכ תבדוחו תפחרם הוט ש ולכןמולשי ןמיזואינ לפעמה,2018

 .א

19 



       
 

     
 

 

             
 

                      
                    

               
                     

                 
              

             
    

 
               

                  
        

              
               

  
 

                     
                        

                
                            

                             
                   

           
  

 
                    

        
    

 
               

                     
                 

                  
 

  

 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

- 3  משך(ה)עוקב שורכוןיקעקרמבשומישתויוזכ רויאב

 סףנו וצד זרה ברהבח טהיהשל ליבע עם סגלובו קשרהתה, 2018 ילאפרב 16 ביום
 קםיו פיול מחייב, סכםהב ה(,מאתבה ,"השני "הצד-ו "הזרה ברה"הח- ןהל)ל מםמטע

 טרהמב "(,תפות"השו- לןה)ל הזרה ברההח עם יחד מהרשו תפותשו או תףמשו תאגיד
 "(מהמח"ה-לןלה) קהריפאשב גנדהאובםדונ 100 עדלשקףבהי טחשעלולתפ קיםלה

 הלשנ טון 60-כ עד של ללכו קףבהי תתוצרל אי,פורסאביקנ אצוויי ייצור ל,גידו תטרמל
 ה"קסע"ה-לןלה)תלעתמע לוקבתשי איפורסאביקנלתמנוההז ברלצ אםתבה והכל

 תוהרישיונו תריםההי כל תלבע הינה הזרה ברהחה ין(.עניה פיל ",טקפרוי"ה-ו
 ס.אביקנ קא ושיוור יצוייצו ל,גידות לטיולוונהר תמהרשויו

 של נפרעוה קנפמוה הוןמה 51%-בקתחזי סגלובושךכ הינו טקהפרוי תקלוח תווהמ
 דדיםהצ תבכוונ כן, מוכ הזרה. ברההחויהשנ הצד בין קווליח 49% תתרוי ט,קהפרוי

 קםחלאם לתבה די שנה,מי טקמהפרוי לוקבתשי סיםימ פניל ת הרווחיםקלולח לעולפ
 תתחייבויוהה לן,לה ארתומכ לים,הבע תאלווהאלומ עוןפיר אחרלקרתאזותפותבשו
 םמהרווחי 20% על להיע אשל סכום טלמעו ט,קפרויה עם קשרב שייםליש דדיםלצ

 ט.קתוח הפרויפיפנה לשיו

 "חש ליוןמי 8 עד של אשוניר סך על עליםבתאלווהטקהפרוי רךלצו מידתע סגלובו
 פניול מועד אחרל אולם ,תפותשול כספים בירההע לא סגלובו 2018 ביוני, 30 ליום נכון)

 אורבי אהר,תפותהשו תטובלחש" פיאל 3,000 של סכום ברעהו פיסהכ הדוח סוםפר
 סכוםבתפותהשו תטובל ברההח ידי-על זרםשיו סכום כל כי קבענ,כן מוכ.(לןלה 'ג7
 של תמניוהליבע של תליהכל פהסיאה אישורל כפוף היהיח,"ש ליוןמי 8 על להעוה

 ועקבוכ טהליש עלב עם קהסלע אםתבה דרשהנ רובל אםתבה ,מיוחד רובב ברההח
 דכנועויתפותבשו סגלובו תזכויו זה, גסומ ועאיר תקרוב. 1999-טנ"תשהתברוהח קבחו
 אם.תבה

 תמקהתקסבע תקשרותהה מועדל נכון .שנים 10 של הופקתל הינה תכירוהש תופקת
 מידתגמייצ אשר "חשפיאל 75-כ של סךב מהקדמ מהילש ברההח ,מוראכתפותהשו

 .שנים 3תב פהקותלתכירוש

 ברההח ,2018 ביוני, 30 ביום מהתייסשה חודשים שישה של פהקותה מהלךב סף,בנו
 מהקומיל מהמהח תאבלה מישריןבסחליי תןשני "חש פיאל 1,263 סךבתלויוע היוונה

 30 ליום נכון .ההלההנ תכוונהשה פןאוב ולפעל וכלת מהמחשה כךל דרושההמצבול
 תבדוחו תהחהפ חלה טרם ולכן מושלשי יםמינזםאינ ןעיקקרמוה מהמהח , 2018 ביוני,

 .זו ביניים תופקתל

 .ב

20 



       
 

     
 

 

            
 

                  
                   

                           
                

             
             

                 
         

                
              

    
 

                 
                    

              
                     

                      
              

 
              

   
 

                   
          

 
                   

                 
       

 
                    

                     
                   

            
                  

               
  

 
                
                 

             
            

            
     

                
                    

                      
                       

                       
                         

       

                        
                  

                           
                            
                            

       
 

             

- 4 

 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

 היטשל ילבעל תויובייתחהו יםבעל תאווהל רויאב

 .א

 .ב

 אשונהר אהלווה ברהחל עלפובםעיהניצ מידוהע ל,עיל'ב1 אורבבי אמובל משךבה
 יםחודש ישהש של פהקותה מהלךב ייהשנ אהלווה דהמועה מההשלהאיתנמקחלכו

 פיאל 534 תוכםמ) "חשפיאל ,5343 של ללכו סךב,2018,ביוני 30 ביום מהתייסשה
 מדועה אשר מוראכתאוולוהה של לולהכ סךוה תהיו (,תריבי אלל מזכה אהווהלכ "חש

 של איאשרה סיכון תאתפקמשהתריבי אנוש אינו בה טהליהש ליבע ידי-על ברהלח
 םמיסכוה ניטלים היו לו תתחייבמ תההיי ברההח בו תריביה שיעור ,)דהיינו ברההח

 רךבע גןהו בשווי אשונהלר דדמנ אהלווהה סכום ם(,לישייש דדיםמצ זהים איםתנב
 קובכו הנער ר לביןמואכ סכוםשל ה גןההו השווי בין הפער .קובהנ רכומע תריו מוךהנ
 ילבע עם ברההח של תתחשבנומהה קחלכ קףתהש "חשילפא 701,2-כ של סךב

 כרההה עם בדב בד ,טה(לישליבע פיכל תתחייבובה כרהה גיןבתאוהוצ)כ בה טהליהש
 לן.לה 'ב1 אורבבי מוראכ טהלישעלי הב פיכל תתחייבויובה

 מועדל לוית תיבל צוניחי שווי ריךמע ידי לע עהתבצה אשר שווי תרכהע תבודעתמסגרב
 השווי מדןאו יןגב "חש 642,2 סךב תסיפיננ תתחייבוה כרההו ,מהופךב רכישהה עסקת

 תדדמהנ תסיפיננ תבוהתחיי הווהמ זה סך ייה.והשנ אשונההר אהולוהה לש גןההו
 תטיביקהאפ תריביהתטבשי תתחופמתלובע תקבועו תפוקותוב ןגהו בשווי אשונהלר
 תבחן תלע תמע אשרכ ,סייםפיננ כשיריםמ ,IFRS 9 מיאונלביתאוחשבונ קןתל אםתבה
 .מוראכתאוווהלהעוןפיר תויעיססיבבתמדעוהתתחזיהתאקףתתו ברההח

 4-5 מניםהז טווח תתחזיב היהי תתחייבוהה עוןפר תויעי אהלווהה תילטנ מועדל נכון
 .ברהחהתהלת הנרכהעאם לתבה שנים

 תטיביקהאפ תריביהתטלשי אםתבה תאולווהה לוופט,אשונהלר כרההה מועדמ
 (.ברההח של יכוןסה רמת את פייןאמה ,16% ת שלתישנ תריבי לשיעור אםתבה)

 תאוהוצ מהרש ברההח ,2018 ביוני, 30 ביום מהתייסהש חודשים שישה של פהקותב
 מוראכ תאולווהה גיןב השהתהוו ניכיון תתפחוה מדהצה פרשיה ת,ריבי גיןב מוןמי
 "ח.שפיאל 516 של ללכו סךב

 השווה ברההח תאמ תפציואו לחוב צעיםהני איםזכ ל,עיל 'ב1 אורביב אמובל משךבה
 של צעמומההמניה חירמפיל ציהופאהביתכ מושמימעושינב תמניוהתמומכ 3פי-ל

 תפציואוה חוב סכוםותהיו .מההשלה מועד אחרל סחרמהמיי 30-ב סהבורב ברההח
 משומוי אשרו מההשלה מועד רבע ברהבח תמוקיי היושתפציואוהתמומכ זרגיי

 מהשלהה מועדל ברעו גןהו בשווי דדמיי אשר סיפיננ זרגנ הווהמאשהו הרי תיד,בע
 מיאונלבי תאוחשבונ קןתל אםתבה סדהפו רווח רךד גןהו בשווי דיווח תופקת ובכל

IFRS 9, סייםפיננ כשיריםמ. 

 מדןאוש כך בשל וכן, חוזי עוןפיר מועד קבענ אל תציוופאה שלחוב כךמ איוצ עלפוכ
 תביכ מושמימ עושינב תמניוהתמומכ ל,עיל ברסמוכ נגזר, הינו תפציואוה חוב תתרי

 ריךתע טי,לוונלר אםתהב החוזי תםיעקפ עדמול ועד המלההש עדמול ברעו ציה,ופאה
 מהם עילותה,פססיבבש קיסהע מודלמה תזרגהנ ת,תחזי ססיב על ברההח תהלהנ

 מוכ פיים.סהכ התידוחוב כרויו אשר השונים החוב מיסכו של החזויים עוןהפיר מועדי
 משו.מוי אשר תפציואובי התכתמוכתא ריךהעברה לרש החתיד כן

 מדאנ לוי,תתיבל צוניחי שווי ריךמע ידי על עהתבצה שרא שווי תרכהע תבודעתמסגרב
 מי,הבינו מודלב מוששי תוך , 2018 ביוני 30 ליוםו מהלההש עדמול תפציואוה חוב

 פיכל תתחייבויובה רההכ גיןבתאוהוצ גדכנ רשםנ שרא) "חשילפא 5,377 של סכוםב
 םחודשי שישה של פהקותב כך,מ אהכתוצ אמה.תבה ח,"שפיאל 3,018-ו(טהלישליבע
 גיןב רוךשע גיןב מוןמי תסוהכנב ברההח הכירה,2018,ביוני 30 בביום תמתייסמש

 תמניי יבשוו רידהי להוח תהיו זאת "חשילפא 2,359 של לולכךסבתפציואוה חוב
 .מההשלה מועד אחרשל פהקותב ברההח

 וביום מההשלה מועדב מהוון תיהבל תתחייבוהה ערך מדאנ מוראה תחשיבה תמסגרב
 שמששי היווןה שיעור .מהאתבה,"חשילפא,1043-ו 5,538-כ של סךב 2018,ביוני 30

 צעמומה השווי ,כן מוכ.0.8% של סיכון תסרחתריבי רעויבש קבענתתחייבוהה להיוון
 סךב 2018,ניביו 30 יוםוב מההשלה מועדבההלההנ דיי על רךעהו הפציאוה תביכ של
 היהי תתחייבויוהה עוןפיר תויעי כי רךועה וכן ,מהאתבה ח,"ש 16.2-ו 25.7-כ של

 .שנים 4-5 של מניםהז טווח תתחזיב

 .לןלה 6 אורבי גם אהר.גןההו השווי גדרמב3המבר גהסוו גןההו השווי תדידמ
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

- 4  משך(ה) היטשל ילבעל תויובייתחהו יםבעל תאווהל רויאב

 גלםמה סףהנו לחוב קשרבה לחוב איםזכ יםצעהני ל,עיל'ב1 אורבבי אמובל משךבה .ג
 מיי30-ב סהבורבצעמומה ברההח המנייה מחיר יפקבע לנ אשרו ברההח ימשוו 12%

 .מההשלד הועמ אחרלש סחרמה

 מדאנ לוי,תתיבל צוניחי שווי ריךמע ידי על עהתבצה שרא שווי תרכהע תבודעתמסגרב
 המניה מחיר בשווי מוראכתלות)כ תעוקבתהה מועדול מההשלה מועדל סףהנו החוב

 לוקר טהמונ תלציימוסי תעואמצב ההשלמה( מועד אחרשל סחרמהמיי30-בצעמומה
 פיכל תתחייבויובה כרהה גיןב תאוהוצ כנגד רשםנ אשר) "חש פיאל 33,784 של סכוםב

 גןהו בשווי תדדמהנ תסיפיננ תתחייבוכה אמה,תבה "ח,ש פיאל 130,07-ו(טהליש ליבע
 תריביהתטבשי תתפחמו תלובע תעוקבתהה מועד אחרשל תקבועו תפוקותוב

 אשרכ ,סייםפיננ כשיריםמ ,IFRS 9 מיאונלבי תאוחשבונ קןתל אםתבה תטיביקהאפ
 סףהנו החוב עוןפיר ססיבב תמדעוהתתחזיהתאףקתתו ברההח תבחן תלע תמע

 מור.אכ

 מועדמש פהקותה רךאול ,2018 ביוני 30 ביום מהתייסהש חודשים שישה של פהקותב
 סךב החוב רוךשע גיןב מוןמי תסובהכנ ברההח כירהה החוב תעוקבתלה ועד מההשלה

 סךב מוראכ החוב על מדההצ הפרשיותריבי גיןב מוןמי תאוהוצוב "חש פיאל 3,713 של
 .מהאתבה "ח,שפיאל 196 לל שלכו

 גיןב ויהשו תרכהע (,1970-ל)התש" מידייםו תייםופקתתדוחו תקנותל 49 קנהת קףתומ
 תלדוחו הצורפ מוראכ סףהנו והחוב תיופצאוה חוב ייה,השנ אהלווהה ונה,אשהר אהלווהה

 .2018 ביוני 30 יוםב מהתייסקופה שהתל ביניים של דיווח תפוקותב תייםופקתה
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

 חוויהד תפוקת הלךמב יםספונ יםעואיר-5רויאב

 סאביקנ מוצרי לייצור עלמפ תכנוןל סכםבה קשרהתה סגלובו ,2018 אר,בינו 18 ביום .א
 בין לו,יכל GSAP תיירוש סכם,לה אםתבה "(.GSAP"- לןלה) GSAP תברח עם איפור

 מוצרי של סחרמה תביל תקינהוה יצורהי עללמפ GMP קןתל תכנוןו לההוב תר,הי
 לינה תהכנ צור,יי הליכיתותרכומע תלידציוו ל,פעמבתאיכוהתרכמע תכנון ס,אביקנה

 ת.אובריד המשר ולמ מכהסק הבדמ ועוביצ בדהמעכנון הת יוויתהליכים, לו ייצור

 תמניגר ברהח עם קרוניע קהאספ סכםבה סגלובו קשרהתה , 2018,ארבינו 18 ביום .ב
 (,מהאתהב ",סכם"הה-ו"תמניהגר ברה"הח-ןהל)ל נימגר סינפינ תאגיד של תוטליבש

 ברההח קתספ החברה, תמסכלה בכפוףותמניהגר ברההח שתדריל אםתבה פיול
 סכםבה עוקבנ אשר CBD-ו THC תמובר תמיובשו סיאבקנ תתפרחו תמניהגר ברהלח

 ססיב על אחרים מוצרים גם רכושל תנכונו היעהב תמניהגר ברההח "(.ר"המוצ- לןלה)
 (.מניםשתמגכדואי )פורסאביקנ

 תבבכ אישרה תמניהגר ברההח אולם זמנה,לה תליאממיני תמוכ קובע אינו סכםהה
 שבה אשונההר מהשנה חלה בשנה מוצר טון 5-כ מנהמ רכושל תהבכוונ כי החברה פניב
 אםתבה קבעי מוצרה של מחירה אי.פורסאביקנ וצרימאלייצ תאירש היהתהחברה
 זמנה.כל ה תבע רמניהגב קר השומחיל

 כל ידי על להעי אלל לטבו אם אאל תימה,הח מועדמ תייםשנ הינה סכםהה תופקת
 ךתו לוטלב תפוסנו רכיםד קובע סכםהה לכן. קודם מיםי 60 תחולפ דדיםהצמ אחד

 קובלמ)כ וןפירע תלוחד ליךהתקרו או תסודיי הפרה של קרהמב תריו קצרה פהקות
 דדים.הצ אחד מים( שלסכבה

 לש ללכו סך רכושל תהכוונ על סגלובול אישרה תמניגרה ברהחה, 2018,סמרב 27 ביום
 שנה.ב איפור סאביקנ מוצרי קורי( שלמכם הסבה טון 5 טון )חלף 25

 אישור תקבלל קדםתמ תהליךבתאנמצ אהי כי ,סולובגל סרהמתמניהגר ברההח
 סאביקנ מוצרי אייצולאיופאיר תרהי תקבלל קשהבהגישהאהי וכי ניה,מבגר קשיוו

 פה.אירו רחביב תםפצאי והפור

 טקמהפרוי תמניהגר ברהלח מוראכ מנהההז תא קלספ תאפשרו תבוחנ סגלובו כן, מוכ
 של תליגלוב גיהטטרסא מיישום קחלכ תאוז ל,אמישר פין,לולחי או הזרה, מדינהב

 אחד מדינהמאויצו ולדגי של תריכוזיו תתפחה תוך איפורסאביקנ אויצו קשיוו ל,גידו
 אישרה טרם ראליש תמדינ ,להא פייםסכ תדוחו סוםפר מועדל נכון כי גש,יוד בד.בל

 כזה. אישור תןלל, יינבכ אם תי,מ ועיד אכי לו איפור סאביקנ מוצרי

 "(,גדלמ"ה- לןלה)סאביקנ גדלמ עם סכםבה קשרהתהסלובוג, 2018,ארבינו 29 ביום .ג
 ועד הזרע משלב)סאביקנה מחיצ ולגיד תחוםב תיםרושי סלובוגלקיספ להמגד פיול

 לביש של עלפוב ועוביצ ולבניה קשורה וכל קורמ עיזר פוחטי סופית(,התתוצרה שלב
 איפור סאביקנל היחידה תהנחיול אםתובה קשתב ברההח פיכ צור,והיי ולהגיד ריבוי,ה
- לןלה) עלפוב לןוניהו תמומהח תמקוה "("רקיה"- לןלה)תאובריה רדמשב

 (.רותים""השי

 ץעוק ייניהעאי לרש יהא יהל גדלמלפיו ה אשר תתחרו אי סעיף ללכו סכםהכי ה צוין,י
 תו.טליבש תאגידים לשני בדמל אחרים תאגידיםת ללועיהפ תחוםב תיםשירו או

- לןלה)מ"בע תעשיות ידפז קומיתברח עם סגלובו קשרהתה,2018 ס,מרב8 ביום .ד
- לןלה) ראלביש איפורסאביקנ וללגיד תמומח תחםמתמקלה סכםבה "(קומי"
 (.מהאתבה ",טקהפרוי"-ו "סכםהה"

 תגיולוטכנו תרכומע תקספא דונם, 15 של קףבהי תמומח תחםמתמקה ללכו טקהפרוי
 רור,אווו מוםחי פים,טנ תברח של ודישון צינון טוףפט השקיה, תרכומע ת,מוקדתמ
 אי,פוהר סאביקנל תיםאוהנ ולהגיד איתנ תטחלהב שדרהנ סףהנו הציוד ללכתרבול

- IMC קןתל אםתבה GMP ביבס בטחהא דרגתמקהתתוספוב איפורסאביקנ ולדגיל 
 תמומהח תקהש .תאובריה רדמשב "רקהי תדרישול אםתבה והכל ת,מומהח תחםמ
 ל.עיל מוראה מועדמה דשיםחו 6 תוךב היוי ולהגיד תילתחו

 דונם 15 חלף) דונם 30 לש קףבהי תמומחתמקלה סכםה תםחנ, 2018,ילאפרב 30 ביום
 יהיו לגידוהתילתחותמומהח תקהש .גנדהאובאיפורסאביקנ לגידול קורי(מה סכםבה

 ל.עיל מוראה מועדמה חודשים 4 תוךב
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

 משך(ה) חוויהד תפוקת הלךמב יםספונ יםעואיר-5 רויאב

 תקנדי ברהח עם חייבמתקרונוע כרמז על סובוגל מהתח, 2018 ל,אפריב 10 ביום .ה
 תראב סםפורשפיכ"(תקנדיה ברה"הח-לןלה) 2013 תמשנ חלה להעיהפ ת,טיפר

 מוכ אי.פורסאביקנ ולדגי רישיון תקנדיה ברהלח נדה,קבתאובריה רדמש של מיהרש
 וכן איבווי ייצור תיונושרי תקנדיה ברהלח ת,קנדיההברמהח ברהלח סרמשנ פיכ כן,
 .2018 ברמטבספ כירהמ ןרישיו קבלפויה לא צהי
 תמחוו ברההח של פיציספ לוחמשלאיבו תרהי זה לבבש אין תקנדיה ברהלח כן מוכ

 .גנדהאוב ברההח של ולהגיד

 תתפרוחו טון 50 שנה מידי תקנדיה ברההח רכושת תקרונוהע כרמז איתנ פי על
 אםתבה ת(תפרחו טון 50-לכ להקביממןהש תמו)כסאביקנ מןש טון 5או תמיובשו

 תחוםב להעופ פותיש דדיםהצ סף,בנו ל.אוישר קנדהב טילוונהר הדין תאולהור
 .איפוהר סאביקנום התחלתקשורוהתגיווולטכנ קידוםו תוחפיוה קרמחה

 מחירי עוקבי תומסגרוב אפשריה קדםבה טמפור כםסבה קשרתלה דדיםהצ תבכוונ
 קנדהבקהשו מחיריל אםתבה עוקבי אשר השונים סאביקנה צרימו לש כירהמה
 פה.קות תהאוב

 או ראלביש חווהמה יאפוהר סאביקנה את תקנדיה ברהלח קלספ סגלובו תבכוונ
 תבנוהה סכםלה אםתהב אמה(תבה ל,עיל'ב3-ו'א3םאוריבי אה)ר הוגנדאב חווהמה

.גנדהאובסאביקנ אייצוו וללגיד ברהמה החסכיהוליע מחייבה

 Premeir עם להעופ וףתלשי תקרונוע כרמז על מהתח ברההח ,2018 אי,מב 10 ביום .ו 

Dead-Sea(מייר""פר- לןלה),מוצרי תחוםבתליאלובגתלועיפתעלבתליאישר ברהח 
 :איםהב איםתנה את ללכותקרונוהע כרמז .לחמה מים מינרלים ססיבעל קהטימסקו

 משלביםה לייםפוטי קהטימסקו מוצרי קו קשיווו ורייצ ,תוחפיללועיפ דדיםהצ .1
 "(.פיסוה מוצר"ה-לןלה)CBD מןש המלח עם מים מינרלים

 ברההח גדלתשסאביקנה מחצ כיביר עם יחד מיירפר תייצרש מוצרה בודעי .2
 מדינהב צעיבו ,פיסהו מוצרה לכד (תאחר מדינהב או ראל)ביש להשתהחוו תאחב

 .הזרה

 אינוו קיחו הינו CBD-ה כיברתכירמ שבהן תמדינולקוישוו פץיו פיסוה מוצרה .3
 א.ופר רשםמ דורש

 בכפוף מיםי 60 תוךבתקרונוהע כרמז ססיב על טמפור סכםבה קשרותי דדיםהצ .4
 טוריוןקדיר ישוראתקבל (1:איםהב מתליםה איםתנה של תםמוקייתלה
 סכםבה קשרתלה דדיםצמה עיםמונה צו או קנהת,קחו אין (2 סקה,לע דדיםהצ

 דורש אינוו קיחו CBD-ה בהן תמדינובוקלשווו פיסוה מוצרהתא לייצר או/ו
 א.ופר רשםמ

 .רצונם תעוילשב ,דרששיי ככל תתואונתקובדי צעלב איםרש יהיו דדיםהצ .5

 לן.לה 'ב7 אורבי אהר דדים,הצ יןב מחייב סכםת האודו טיםלפר

 מוצריל אריזהו ייצור תישירו תקבלל סכםה על מהתחהברהח , 2018 אי,מב 27 ביום .ז
 מןוש איפורסאביקנ ת שליבשו תתפרחו הז ללבכו "(,םסכהה"-לןלהאי )פורסאביקנ
 "(,סיהקאפנ"- לןלה) Panaxia Pharmaceutical Industries תברח עם אי,פורסאביקנ
 אושרמה איפור סאביקנ מוצרי לייצור IMC-GMP קןת עם עלמפ תעלבתליאישר תברח

 של צההפ תישירו תןמל אישורב קהמחזי סיהקאפנ ן,כמוכת.אובריה רדמש ידי על
 ל.אבישר איפורסאביקנ מוצרי

 ייצור רךלצו סיהקאפנ תיבשירו משתלהש תאירש היהת ברההח כי קובע סכםהה
 צההפל משךובה ראלשבי תקחמר תילב תםפצה לשם איפורסאביקנ מוצרי תריזאו

 קבלתה טרם זה, מועדל נכון אשרכל,אמישר איפורסאביקנ אייצו אושרוילככ ל,"בחו
 תן.יינ שכזה תרהי כי תאוווד איןואייצו תרהי

 .יום 120 של אשמר עהבהוד לוטלב אירש צד וכל מןבז גבלמו אינו סכםהה ףקתו משך

 אהר גנדה.אוב תףמשו עלמפ תמקלה סיהקאפנ עם תןמואמש ברההח תהלמנ ,סףבנו
 ל.עי' לב3 אורבי
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

 משך(ה) חוויהד תפוקת הלךמב יםספונ יםעואיר-5 רויאב

 תמקה רךלצו ק"רמהי בטחהא תתכניל קרוניע אישור קבלתה , 2018 ביוני, 5 ביום .ח
 של IMC-GMP קןתפילס,אביקנ ולגידל בונה ברהחה אשר ווה,בח בטחהא רךמע
 עיאמצ יישום סיום עם קעניו בטחהאה רךלמע "רקימה פיסו אישור תקבל ק"ר.הי
 .קבדמ ועוביצ בטחהאה

 סכםבה "(גדלמה"– לןלה) ליאישר אזרח עם קשרהתה ברההח , 2018 ביוני, 10 ביום .ט
 ללכו אשר ,(יללע 'ב3ראובי אה)ר גנדהאובהבחוו ולגידולניהו וץעיי תישירו תןמל

 אשרו דרילנק בחודש תעוש 220-ו ועבשב בודהע מיי5-מתפחיאשל תיםשירו קףהי
 תאחריו ,ולגיד ליקוטופרו םיישו ם,ליגידו על תעיקצומתאחריוב תר,הי בין קדו,מתי

 מיים.קומ בדיםעו ולניהו חווהבתקציביתתלותנהעל ה

 ,שבחוד דולר 10,000 על מודתע להמגד של תהחודשי מורהתה כי סכםהו ,כן מוכ
 תלועיהפ תחלתה ועד חווהה של מהקהה מהלךוב מהתיהח מועדמ פהקותב ואולם

 מור,אכ מורהתל סייח ןופאב קיחל למוגת עץליו שולםי חווהה של תוהשוטפ אההמל
 מהתיהח געמר חודשים 6 תפחול של פהקותל מורהתהתא לםלש ברהחה תחייבהה וכן
 איםתנ אלל ברהלח קמספ אוה אשר ץועהי של סיוןניוה ידעה כנגד תאוז סכם,הה על

 .גנדהאוב איפורסאביקנ ולגידלטקהפרוי של עלפוב תומקלה קשר אללו נוספים
 .בזה אוכיוצ לו"לחתעוסינ טוחביתסוטי גיןבתאוהוצ זרהחלאיזכ היהיעץהיו סף,בנו

 תבכותסה יןגב דולר 1,000 של סכוםל עד ץועהי את תפולש ברההח יבהתחיה כן מוכ
 ת.וויהרש פניב גוייצובים לאמש תאהקצ תרבו, לגנדהאובתקיחו

 בין "(סכםהה"- לןלה) איפורסאביקנ תקאספ סכםה תםנח ,2018 ביוני, 13 ביום .י
 הבר"הח- לןלהאי )פורסאביקנ מוצרי תמייצרותגדלמהתקנדירה החבבין הוסגלובו

 תמוכ או איפורסאביקנ תפרחותתקנדיה ברהלח קספתסגלובו תומסגרב,"(תקנדיה
 תאירש היהת תםאו אשר "(,םמוצריה"-לןלה)איורפ סאביקנ מןש של ערך תשוו
 בד.בל קנדהב כורמלתקנדיה ברההח

 1 מיום חלה מוצרים תמנהזל קשהבסגלובולשגילה תאיזכ התהי תקנדיה ברההח
 דדיםהצ לשני אשרכ 2023 בר,מבדצ 31 ביום סיום דילי איבו סכםהה .2019 ארבינו

 מנההז סופטתגשה חראל חודשים 12 איו,תנ את שמחד חוןלב או מוסיילתזכוה
 ת.קנדיה ברהמהח אשוןר

 :מןקכדל הינה תקנדיה ברההח ידי על מןתוזש מוצריםהגסוותמוכ

 אי.פורסאביקנ של תמיובשו תתפרחו טון 50- טון 5 בין :2019 תשנ מהלךב .1

 .איפורסאביקנ של תמיובשו תתפרחו טון 50- טון 20 בין : 2020 תשנמחלה .2

 על עהקבנתמיובשו תופרחת גרם 1 תכירמ גיןב סכםההתמסגרבסלובוגשל מורהתה
 פיל מוצרים,התכירממתקנדיה ברההח של ליופעתה מהרווח 30% או דולר, 3 של סך

 סופררי "כמוצ מוצריםה את קלשוו דדיםהצ של תםבכוונ אשרכ מבין השניים, גבוהה
 ת.קנדיה רההחב של גתמות התח יום"מפרי
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

 משך(ה) חוויהד תפוקת הלךמב יםספונ יםעואיר-5 רויאב

 צד עם הולפע תוףלשי מחייב תקרונוע כרמזב קשרהתה ברההח ,2018,ביוני 29 ביום .יא
 ורייצ,ולגידלהולפעףתושיל,בה טהלישהלילבע או/ו הברלח קשור אינוש זר לישיש
 סאביקנהתתוצר בודיוע יצוימל מפעל תמקלהו צריומוואיפורסאביקנ של אייצוו
-ו לות"עיהפ"",תףשו"ה ",תקרונוהע כרמז"-לןלה)איפאירוה איחודב מדינהב
 :מןקכדל ריון הינםקעיש עניין(לפי ה ,ה"זרמדינה הה"

 (עילות"הפ ברהח"- לןלה) הזרה מדינהב חדשה הברח מוקיי תףהשוו ברההח
 49%-ב קיחזי ףתוהשו תלועיהפ תברח תמניומ 51%-ב קתחזי ברההח אשרכ
 .תלועיהפ תברח תמניומ

.1 

 של אווייצ ייצור ,ולגידל מיםאיתמה אישוריםה תקבלל לפעת תלועיהפ תברח
 .הזרה מדינהב לוויםנ מוצריםו איפור סאביקנ

.2 

 מדינהב תלועיהפ קיוםל איםתמ טחבש רקעק תלועיהפ תברלח קיספ תףהשו
 םדרושיה שוריםוהכי הידע את קתספ ברההח לואיו "(טח"הש- לןלה) הזרה

 .תלועיהפ קיוםל

.3 

 ברההח של עליםב תאולוה של בדרך צעיבו תלועיהפ תברח של תלועיהפ מוןמי
 מחייבה סכםהה תמסגרב דדיםהצ בין עוקבשיי איםתנב "(אהולוהה"- לןלה)

מחייבה סכםהה- " "(.לןלה) דדיםצה בין תםשייח

.4 

ברהבח תיהםקואחזל אםתבה , , דדיםהצ בין קוולחי תלועיהפ תניבש הרווחים
- 49% ל ,תףוהשו תלועיהפ תברח מרווחי 51% תקבלל תאיזכ אתה ברהשהח כך

 ,יללע מוראכ דיםהצד בין תלועיהפ רווחי תקלוח טרם ,זאת עם יחד .מהרווחים
מחייבה סכםבה עוקבשיי איםתנב , . ברהלח אהולוהה את תלועיהפ תברח תשיב

.5 

 איםתנה תמוקייתלה תפופוכ ,סכםהה תמסגרב דדיםהצ תתחייבויווה תזכויו
 :איםהב מתליםה

.6 

 של טמנפרלב אושרה תוילעהפ של מהקיו עצם את תאשרמה קהקיהח
 ;הזרה מדינהה

 .א

;תברדומה תלועילפ ציםהנחו תרישיונוה כל את קבלת תלועיהפ תברח  .ב

תלועיהפ תא קייםל תלועיהפ תברמח תעמונה אההור או קנהת , . קחו אין  .ג

 7. .אפשריה קדםבה מחייב סכםבה קשרתהל מוסכיה דדיםהצ

קהקיח הליך ייםקתמתקרונוהע כרמז תמתיח עדמול , , , ברההח תיעיד טבמיל
 מוצריםו איפור סאביקנ של אייצוו ייצור ,ולדגי (,ויושלם ככל) אפשרי אשר

 ספרמ וגבלויו תכןייאושרתו ככל ,ציהולגהר תמסגרב . ,הזרה מדינהב לוויםנ
 .תרישיונו תקבלל איםזכה

.8 
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

ןגוה יווש- םיינסניפ יםשירמכ - 6  רויאב

 יםרבספ לערך האוושהב ןגוה יווש .א

 תתרווי חייבים ,מניםזומ ושווי מניםמזו לליםכו ברההח של סייםיננהפ כשיריםמה
 תותחייבוה עליםב תאולוווה תזכו תתרווי איםזכ תים,שירו תניונו קיםספ ,חובה

 פיסהכ מצבה על תחובדו מוראכ סייםפיננה כשיריםמה של תתרוהי .טהליש לילבע
 .גןההו לשווין רובקי תמהוו ,2018 ביוני 30 ליום

 ןגוה יוושב יםדדמנה םיינסניפ יםשירמכ של ןגוה יווש רגמד .ב

 גןהו שווי גדרמב מושיש תוך תצעתבמ סייםפיננ ריםמכשי של ןגההו השווי תדידמ
 גןההו השווי גדרמ גן.הוה וויהש תדידמ ועבביצ משושיש תוניםהנ תמהו תא קףמשה

 :תאוהב תמוהר על שלוש ססמבו

 או זהים סיםנכ בורע םליעיפ קיםבשוו מים(אתומ אל) טיםטמצו מחירים-1 המר
 ;תזהו תתחייבויוה

 הפיילצ תניםני אשר ל,עיל1 מהבר לושנכל טיםטמצו םמחירי אינםש תוניםנ-2 המר
 מרלו)כ פיןקיבע או ים(מחיר טיטוכצי מרלו)כ מישריןב ת,תחייבוהה או סהנכ לגבי

 ;טים(טמצו מחיריםמ זריםגנ

 פייהלצ תןני קשו מידע על סיםסמבו אינםש תתחייבוהה או סהנכ לגבי תוניםנ-3 המר
 .ייה(פלצ תניםם ניאינש תונים)נ

 גדרמל אםתבה גן,הו בשווי דדומשנ סייםפיננה כשיריםמהתאתטמפר לןלהשהטבלה
 :2018 ביוני 30 םליו גן,ההו השווי

 ה"כס 3המר 2המר 1המר
 חש" ילפא

 תוינסנית פויוייבתחה
 תדדומת הנסיופיננ תתחייבויוה

 :סדהפ או רווח רךד גןבשווי הו

נגזר  פיננסי בגין התחייבות לבעלי  
-  3,018 3,018- שלי טה 

 גןהו בשווי דדיםמנ שרא סייםפיננ כשיריםמב עהתנול אשרב תטמפר לןהשל להטבה
 :3 מהרעלססמבוהתיעיססיבלע

 ינסניר פזנג
 ןיבג

 תוייבתחה
 ילבעל

 היטשל
 חש" ילפא

-2018 ארוניב 1 םויל התרי

 תפציואו חוב גיןב סיפיננ זרגבנ אשונהלר כרהה
 5,377 ל(עיל4 אורבי אה)ר

 (2,359))*( סדהפ או לרווח קףשנז רווח סך

3,018  קר(ומב ית)בל 2018 ינויב 30 םויל התרי

 מון.מי תסוהכנ סעיףב ללנכ סדהפ או לרווח קףשנז הרווח סך )*(

 קר(ומב ית)בל
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

ןגוה יווש- םיינסניפ יםשירמכ - 6  רויאב

 קר(ובמית)בל 3המבר תגוומסהןגוהיוושתומדיד ברבד סףונ דעימ .ג

 ויוהש תדמדי תשורגי
 םניתובנ םויישינל וגןהה

 םוניתנ
 םיתימעומש

 םתניני םינאש
 הצפייל

 הכרעה תקוטכני
 וגןה וישו

 םיול
 וניבי 30 2018

 םמכשירי
 םסיייננפ

 גדלי גןוהה וישוה מדןאו
 רשיעוש ככל תתימעושמ
 היהי הויזחה תיותדנותה

 תיתמעושמ הגבו

 הויזח תיותדנות
 הימנ ריחמ של

מינובי דלמו 3,018 
 ח"ש לפיא

 יןבג סיננפי רנגז
 תיוצאופ בוח

3 

 אינןוש תתיועי סייםננפי כשיריםמ של גןהו שווי תדידמב רכההעה ותהליכי תמדיניוה
 תוך כספיםה תחוםברבכיה משרההאושנ בידי חודשים 6-לתאח נבחנים תתיועי
 תטושי תבחינ תר,הי בין לים,ולכ מוראכ רכההעה תהליכי .שווי ריכיעמ עם תעצותייה
 קירהסו כנסה(הה תישג קר,י)בע מוששי עשהנ בהן כהההער תקוטכני ולולכי קוףתיל

 עתבצמ כן, מוכ. testing) (back לועבפ תאוהתוצ ולמ אל םלימודה עיביצו של בדיעבד
 שיריםמכה של גןההו בשווים עואירש תייםעומשמ שינויים תמהו של תוחני
 תמינוז לגבי פהקותה לוףבח עואירש שינויים טי(ונלושר )ככל תרבול סיים,פיננה
 דיווח תפוקותב עושבוצ תמיופני/תצוניוחי שווי תרכועבה מוששי הנעש בהם תוניםנ

 תקוטכניש טיחלהב צהוקבהתעלפו כךב ערכה.התגיילותודומתתואונתובחינ תמוקוד
 גן.הו בשווי תדדמהנ תיספיננ תיבותחיה של הישווי תאתאונ פןאובתפוקמש רכההעה

 3 המר תגרמסב תוגוומסה ןגוהה יווש תומדיד תושירג חותינ .ה

 גיןב סיפיננ זרגנ של גןההו השווי של 2018 ביוני 30 ליום תגישור תוחני לןלה
 של חזויה תתיותנודב בירס פןאוב יםאפשרי לשינויים טהליש ליבע פיכל תיוותחייבה

 הדיווח מועדב המניה מחיר של החזויה תתיונודתב רידה/יליהע מניה מחיר
 פןאוב אפשריים הינם ,לההנהה תרכעלה אשר לןלה טמפורכ בשיעורים סיםמתייחה
 תמניוה לילבע ס)המיוח ההון תאו סדהפ או הרווח תא ינה(טקמ) להמגדי תהיהי ביר,ס

 תרילשכ נחההה תתח צעתבהןהלל תוחהני ן.הלל טיםפורמה מיםסכוב החברה( של
 א שינוי.לל תרום נותנימשה

 (ןהוב וןער)ג וןהה על העפהש דספה או חוור על העפהש
 של רבשיעו הדירי של רבשיעו העלי של רבשיעו הדירי של רבשיעו העלי

6% 11% 4% 9% 6% 11% 4% 9% 
 "חש פילא

 קר(מבו תיבל)

32 )18( 32 )18( 

 המר תגרמסב תגווסמה ןגוה יווש תומדידב הברהח תא ושמישש הרכהע יליכהת .ד
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

 חווידה תפוקת חרלא יםספונ יםיתוהמ יםעואיר-7 רויאב

- לי,ביו 5 ביום  "(עץו"הי לןלה) תסיני ברהח עם תקרונוע כרמז על מהתח הברהח 2018,
 :מןקכדל הם קרייםעיה איותנ אשר

 .א

 1. :איםהב תיםהשירו את ברהלח קיספ עץהיו

 תקחמר תיוב טייםמסקו מוצרים של צההפ תתורש עם קייםסע קשרים תוחפי
טייםמסקו ריםצמוו אייםפור מוצרים של כירהמו קשיוו תטרמל , , סיןב
 .סאביקנה מחבצ צוימה ,CDB-ה כיבבר מעושריםה

תוחפיו קרמח ועצובי ייצור ,בודעי , ,ולגיד תטרמל סיןב תקיסע תמנוזדה תיציר
 סיניה קבשו קוושוי אשר ,לוויםנ מוצריםו איפור סאביקנ ימחצ עם קשרב הכל

 .ליםהח תקנותול קיםחול בכפוף כלה ,ל"לחו אוייוצ אשרו מיקומה

מחמצ THC ה- כיבבר  מעושריםה ,איפור סיאבקנ צרימו של צההפ קדםל
סיןב תורשויו שלממ מיגור , . ופיםג ולמ סאביקנה

 ,קשרתלה או תןמו שאמ קייםל אשל תדדיה תתחייבוה ללכו תקרונוהע כרמז
 טיםמפורה איםשלנו קשורה בכל שייםליש יםדדצ עם ,פיןקיבע או מישריןב
 סכםהה תמתילח עד קףתוב מודתע זו תתחייבוה (.) No-Shop תקרונוהע כרמזב
קדםמוה פיל , .תקרונוהע כרמז על מהתיהח מועדמ יום 180 או טמפורה

.2 

 אשמר ברההח ראישו תקבלל בכפוף ,תיואווצה בורע עץליו תשלם ברההח
 הוגוב איםתנה על טמפורה סכםהה תמסגרב מוסכיי דדיםהצ סף,בנו .תבבכו

 .עץהיו לה איזכ השיהי הלחהצ תעמל

.3 

 4. .אפשריה קדםבה טמפור סכםה על תוםלח לועיפ דדיםהצ

 ,מיםאיתמ אישוריםו תריםהי תקבלל בכפוף ,סיןב ציהלגוהר כי עץמהיו סרמנ ברהלח
 וכן סאביקנה מחמצ- CBDה כיבבר מועשריםה מוצרים אלייצו אלייב ,כורמל תירהמ

 .איפור סאביקנ מוצרי

 מחייב סכםה על מותח רמייפרו ברהחה ליביו 8 , 2018 םביו ,'ו5 אורבבי מוראל משךהב
מןקכדל הם קרייםעיה איותנ אשר "(סכם"הה- : לןלה)

 .ב

 של תלוגוס ליבע לייםפוטי מוצרים של קו ייצור רךולצ הולפע פותיש דדיםהצ
 מוצרי וכן סאביקנה מחמצ קופמה- CBD ה כיבר בשילוב לחמה מים מינרלים

- לןלה) סאביקנה מחמצ םליעיפ כיביםר משלביםה נוספים פוחטיו קהטימסקו
 "(.תלויפע"ה

.1 

 מים לייםמינר של תלוגוס ליבע ססיב מיםקר תפתמשוה ברהלח כורמת מיירפר
 לןלה) סאביקנה חממצ CBD כיבר תמשותפה ברהלח כורמת ברההח לואיו לחמה
 ידי על תבבכ תףמשוב קבעיי לםגה מריחו של הכירמה מחיר "(.גלםה מר"חו-

 .דדיםהצ

.2 

 ברהח"ה- לןלה) פהאירוב תאגדת אשר תייעודי הברח תעואמצב צעתבו תלועיהפ
 "(.תמשותפה

.3 

 מוצריםל גלםה מריחו את בדלע מיידי פןאוב לופעי דדיםהצ ,אשוןר בשלב
 ,משנה לןקב ידי לע "(םפייסוה מוצרים"ה- לןלה) תםאו רוזאל וכן מריםגמו
 .תמשותפה ברהחה ידי על מנהלתשו תלויוהע אלומ אשרכ

.4 
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

 משך(ה) חווידה תפוקת חרלא יםספונ יםיתוהמ יםעואיר-7 רויאב

 משך(ה).ב

 ברההח ,פייםסוה מוצריםהתכירממתהרווחיוותלועיהפ פיקהי תבחינ אחרל .5
 ברההח ,כך רךצול(.ל"ע"המפ-לןלהו ילע)ללפעמתמקלה תפעל תמשותפה

- לןלה) יורו ליוןמי 2 עד של סךב עליםבתאולוהתמשותפה ברהלח מידתע
 ברההח מרווחי היהי אהלווהה זרהח .עלהמפ תמקלה משתש אשר "(אהולוהה"
 .תמניוה ליבעל תמשותפה ברההח רווחי תקוחל לכל קודם היהוי תמשותפה

 תאוז ,להוניהו להעותפ ,מימונה ,תהמקהתרבול,תמשותפה ברההח תלויוע כל .6
 על לועי לא לואתלויוע אשרכ,זהה פןאוב דדיםצהעל תויוש ,עלהמפ תמקלה עד
 .דאח לכל דולר פיאל 100 של סך

 דדיםצה ידי על קוחזיתמשותפההברהח של פרעוהנ קנפמוהתמניוה הון .7
 הברהח של פרעוהנ קנפמוהתמניוה מהון 51%-בקתחזי ברההח :מןקכדל

 ברההח של נפרעוה קנפמוה תומניה מהון 49%-ב קתחזי מיירופר תמשותפה
 .תמשותפה

 תמקהל עד .שווהב שווה דדיםצה ידי על מונוי תמשותפה ברהבח טוריםקדירה .8
 תמשותפה ברההח טוריוןקדירוב תמניוה ליבע תיפסאבההצבעהתזכויו ,עלהמפ
 .לוא עההצב תכויומז 50%- ב קיחזי צד וכל ברההח יןלב מיירפר בין תשוו יהיו

 טוריוןקדירב דדיםצה של ההצבעה תבזכויו דונוי דדיםהצ ,לפעמה הקמת אחרל
 .תמשותפה ברההח

 קהטימסקו מוצרי גם עלבמפ צרליי תזכוה היהת מיירפרל,עלהמפ הקמת אחרל .9
 .פייםסוהםמוצריה צורליי קשורים םאינש תהדע לקושי פיל אחרים

 לשילוב תןני CBD-ה כיבמרש יבחנו דדיםהצ כי אהו סכםלה להתמ איתנ .10
 CBD-ה כיבמר ובילוש ככל .לחצמו פןאוב יירמפרי של טייםמסקו מוצריםב
 סכםה דדים,הצ ינש של םרצונ תעושביל יהיו יר,מיפר של טייםסמפקו מוצריםב

 מיירפרי של עללמפ תואו בירההעו CBD כשה ברההח כי צוין,י קף.תולסייכנ זה
 .תלועיפתלתחוה תקובדי רךלצו ליהטאיב

 היהי צד כל ,ילעל מוראמה ועלגר לימב .מןבז תלמוגב אינה סכםהה תופקת .11
 אלהבי צונורעל,סיבה אללו סיבה מכל ,עת בכלותבבכיהשנ לצד עלהודי אירש

 .םסיו לידי זה סכםה

 יהםמינל פוחטיו קהטימסקו מוצרי ץפילה/קשוול/לייצר אשל תתחייבמ ברההח .12
 כיביםר משלביםה מוצרים יץפלה/קלשוו/צרליי אשל תתחייבמ מיירופרי

 מועד אחרל שיםחוד 12- ו סכםהה תופקת כל רךאול,סאביקנה מחמצ קיםופמה
 .סכםהה סיום

 קניין או תסודיו תחוב תפרה,תלנורש ,זדוןמםעיובנ אשר קיםנז ייןענלטלמע .13
 פי על ניהש הצד או/ותמשותפה ברההח פיכל איאחר היהילא צד כל,רוחני

 ,תאחר או תקינזי ,תחוזי אם בין ,בו תדרסמוההקסע כל עם קשרב או/וסכםהה
 ,קרהמ ובכל ,יםעונשי או מיוחדים ,לוויםנ ,תייםאתוצ ,יםיפקע קיםנז גיןב
 סכםהה עם קשרב משנהו פיכל אחד צד של תליאמסיקמהתברטהמצ תאחריוה
 .דולר פיאל 100-ל השווה סך על,להתע לא פייםסוה מוצריםה עם או/ו

 סכםהה פיהםל מתלים איםתנ מוקייתה אל פייםסכה תהדוחו סוםפר מועדל נכון
 .קףתוס לייכנ מוראה

 סכוםלעד מוןמי ברהלח מידעלה תםנכוו על עוהודי טהלישהליבע 2018 ליביו 12 ביום .ג
 מזכה. קהסכע ידם על כה עד מדוועמים שהסכור לבמע נוספים "חש פיאל 6,000 של

 "חש פיאל 3,000 של ךס ברהלח טהליהש ליבע מוזריה 2018 טסגואוב 15 ליום נכון
 ל.עי' לב3 אורבי אהר גנדה.אובתפותהשו תטובעלים לבתאלווכה נוספים
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 (מבע" קרוונט אפ-סטארט דרגוט- ברלשע)מבע" המר פארגדוט

 משך(ה) םייפהכס תוחוהד תימצתים לרויאב

 משך(ה) חווידה תפוקת חרלא יםספונ יםיתוהמ יםעואיר-7 רויאב

- לןלה)סאביקנה מחצ של זרעים של מנההז עהביצ ברההח 2018,ליביו 16 ביום .ד
 .גנדהאוב תמקמוה ברההח של חווהל בהולנד קםמומק המספ "(הזרעים"

 ברההח עם אוםתיוב ברההח רכילצ אםתבה מנוהוז הזרעים של תמויווהכ הזנים
 .איפור סאביקנ מוצרי תכירמל מחייב סכםבה ברההח קשרהתה תהאי אשר תקנדיה

 תמולכ תנוספ תמניגר ברהח עם מחייב תהבנו כרמז תםנח 2018 ליביו 26 ביום .ה
 של קהאספ סכםה תםנח 2018 ט,סגואוב5 ביום ת.אח שנה תוךב טון 5 של תליאממיני

 מוראכ תהנוספ תמניהגר ברהחה לבין סגלובו בין איפור סאביקנ של תמיובשו תתפרחו
- לןלה) איפורסאביקנ של תמיובשו תתפרחו תרוכשלקתספ סגלובו תו,מסגרב יללע

 :לןלהכד תמויובכו מועדיםב ("המוצרים"

 צרים.מומה גק" 50 ת,פחולכל ה ת,שרוכלסגלובו קתספ 2018 תשנב .1

 2.5 ת,פחוה לכל שנה, מידי ת,רוכשל סגלובו קתספ ל(ול)כ 2023 עד 2019 בשנים .2
 "(.פהקותה"- לןלהקופה )תלכל ה וןט 12.5 סה"כוב מוצריםמה טון

 :מןקדלכ היהת מוצריםגין הב מורהתה

 מוצריםהתאסבולוגקתספ ל,אבישר איפורסאביקנ לשאיצו תרהי תקבלל עד .1
 .גרם 1-רו ליו4 ך שלסמורה לתבל,אבישר אינושולר גידקוממ

 תאסגלובו קתספ ל,אמישר איפורסאביקנ של איצו תרהי קבלתי אשרוכ אם .2
 גרם. 1-רו ליו 3 ך שלסמורה לתב ראלמיש מוצריםה

 ת.רוכשל הש חשבונה על יהיו םמוצרישל ה עת השינולויוכל ע

.2023 ברמבדצ 31 ביום סיום א לידייבו סכםהה

 מההשלל קיףתש של רךבד בורהצימסגיו מהליהש הברהח ,2018,טסגואוב16 ביום .ו 
 תקנפה של רךבד "חשפיאל 862.5 של טוברו ברטמצ סכום סהגיי ברההח תומסגרב

 טפירוהתאתללכו דהיחי כל אשרכ חידהלי "חש 75 לש מחיר פילתחידוי 11,500
- מןקכדל

ברהחה של תלוגיר תמניו 70-ל מושמיל יםתנני ראש דרהס) הפציאו תביכ 70 4( ▪

 תמתייסמש פהקותל ציהופא תבלכ "חש 5 של שמומי מחיר פיל קובנ רךע אלל
 2018. בר,מבנוב 14 ביום

ברהחה של תלוגיר תמניו 70-ל מושמיל יםתנני ראש דרהס) הפציאו תביכ 70 5( ▪

 תמתייסמש פהקותל ציהופא תבלכ "חש 8 של שמומי מחיר פיל בקונ רךע אלל
 2019. אר,ברובפ 14 ביום

של תלוגיר תמניו-ל מושמיל יםתנני אשר (6 דרהס) הציופא תביכ 100 100 ▪

 פהקותל ציהופא תבלכ חש" 10 של מושמי מחיר פיל בקונ רךע אלל ברההח
 ט,סגואוב 14 2019 ביום תמתייסמש

 ."חשילפא 106 נויל הילע סגיוגין הב ברהלח עונבשתהישירו קהנפהה תלויוע סף

 כפוף אולם אשמר עקבוו ועיד הינו מוראכהפציואה תביכ של מושמיהימחיר
 החברה. תטלישב אשר תטיודרטנסתמואתלה

 יהתהשפיכ ברהחה טוריוןקדיר תטחללה אםתבה ברההח תא משתש קהנפהה תמורת
 קיהסע קידוםל משישראש ברההח של ההון ססיבתדלגה רךצול תר,הי ובין ת,לע תמע

 ראלשבי ולגיד תחוו תמקלה תדרשוהנ תעוקההש משךלה ,ברההח של וחהתפיו
 סאביקנ צרימו לייצור לפעמ תמקלה תעוקהש משךלה ריקה,באפ הזרה מדינהוב
 ת.פוטהשו תיהאוהוצ רךלצוו לםעווב ראלביש ברהחה של תוילעהפ תרחבלה אי,פור

 אשונההר אהולוהה זרחה רךצול קהנפהה תמורת את תמייעד אינה ברהחה כי יובהר,
 עסקת תמשלהברעו רההחב של טהליהש ליבע ידי עלוקענהו אשר ,שנייההאהלוווהה
 ברה.לחסלובוגשלתלועיהפתסהכנ

 תמניו ,48182-ל (4 רהסד) ציהופא תביכ 82,481 משומו 2018 טסגואו חודש מהלךב
 "ח.ש 412,405 לל שלכו סך תורמת ע.נ. אלל ברההח ת שללוגיר
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 :נהליםהצהרת מ

 (1)ד()ג38 הני תקפליללל כהנת מהרהצ

 נהליםהצהרת מ

 ללינהל כהצהרת מ

 כי: ירמצה ,הים ברכיסנ ני,א

 2018 נתש לש ןוראשה ןוילחצ (תאגיד""ה ן:ללה) "מעבהפארמ גדרוטלשינויהחצ חוהד תאינתבח (1
 (.ות""הדוח לן:לה)

 דהובעלשצגמ הםב חסר לאו יתותמה הובדעלשןונכ לא מצג ליםלוכ נםיא ותוחהד תי,עיידיפל (2
 עיםמט וייה אל ים,מצג תםואוללנכ ןבה תויבסנה ורלא בהם, וללנכשםימצגשה יכד ץונחה ת,יותמה

 ות.וחהד פתולתק חסייהתב

 ותניבחהלמכ ות,נא ןפובא יםפת משקווחדבלולהכ חרי אפסכעידומ םייפהכס תווחהד י,עתייד יפל (3
 יםיכלתאר דיאגתה לש יםנומהמז יימרתזו ותלועפה ותוצאת י,פסהכ המצב את ות,יותמהה
 ות.חוהד יםחסייתהם מילות שאפולתקו

 ןויורטירקדלש ורתיקהב עדתוולוןויורירקטלד יד,אגהת לש בקרמהןוחשבההואלר ייתליג (4
 ול וףפשכ ימואיללהכ להנהמ ורבעמהשב ית,ותמה הנישא ןיוב יתותמה ןיב ית,תרמ לכ יד,אגהת

 הובבקר יוליבגויפהכס וחויבד יותעמשמ ידפקת להם ישש יםחראםיובדע יםורבעמואןימישרב
 .יהםלע

 ין.ל די כפלע חר,ם אל אדות כיחרמא וי אותיחראע מולגר יל כדיעל ורן באמיא

 ____________________2018,וסטבאוג 28

 וןו"ר דירקטוריל וימנכ" ,ים ברכהניס יךארת



  

 

 

  

 

 

  

             
         

      
         

  

     
  

  

    
   

     
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                        

 

 

 :(2)ד()ג38 הנתק יפל יםפסהכ וםחתר בתויב ירהבכ ההמשר ושאנ הרתהצ

נהליםהצהרת מ

 פיםום הכסבתח בכיר ביותרשרה הא המושנ הצהרת 

 יר כי:מצה ,ורן אי בורא י,נא

 לש יםיניהב פתולתק תווחבד לולהכ חראה יפכסהעידמה אתו ייםניב יםיפהכס תווחהד את ינתבח (1
 (.ות""הדוח לן:הל)2018 נתל שש ןוהראש ןוילחצ (תאגיד""ה לן:לה) מ"עב הפארמ גדרוט

 לשןונכ לא צגמ יםללוכ נםיא ותוחבד לולהכ חראהיפהכס עידהמוםייפהכס תווחהד י,עתייד יפל (2
 ורלא הם,בוללנכש יםהמצגשיכד ץוחנה ית,ותמה דהובעלש מצג הםב חסר לאו יתתומה דהובע
 ות.וחהד פתולתק חסייהתים בעמט ויהי לא ים,צגותם מאוללנכןבה ותיבנסה

 ותניבחהלמכ ות,נא ןפובא יםפת משקווחדבלולהכ חרי אפסכעידומ םייפהכס תווחהד י,עתייד יפל (3
 יםיכלתאר דיאגתה לש יםנומהמז יימרתזו ותלועפה ותוצאת י,פסהכ המצב את ות,יותמהה
 ות.חוהד יםחסייתהם מילות שאפולתקו

 ןויורטירקדלש ורתיקהב עדתוולוןויורירקטלד יד,אגהת לש בקרמהןוחשבההואלר ייתליג (4
 ול וףפשכ ימואיללהכ להנהמ ורבעמהשב ית,ותמה הנישא ןיוב יתותמה ןיב ית,תרמ לכ יד,אגהת

 הובבקר יוליבגויפהכס וחויבד יותעמשמ ידפקת להם ישש יםחראםיובדע יםורבעמואןימישרב
 .יהםלע

 ין.ל די כפלע חר,ם אל אדות כיחרמא וי אותיחראע מולגר יל כדיעל ורן באמיא

 ________________________2018,וסטבאוג 30

 ספיםכל''סמנכ ,ורא בן ריאו יךארת
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