
 

 

 
 

 בע"מ מדיקל גרופשיח 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

2020 ספטמברב 03לתקופה שהסתיימה ביום   

 
ג 5מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה 

 ."(הדיווח תקנות)" 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ללתקנות 

אימצה החברה את ההקלות המפורטות בתקופת הדוח, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, 

לתקנות הדיווח לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף  (4ד)ב()5-ו (2ד)ב()5(, 1ד)ב()5בתקנה 

  .דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימיתודוחות כספיים של חברה כלולה 

 
על מצב ענייני  מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון "(החברהבע"מ )"מדיקל גרופ שיח דירקטוריון 

 שלושההכספיות של החברה לתקופה של  והתוצאות(, "הדוחמועד )" 2020 ,ספטמברב 30נכון ליום  החברה

 .הדיווחבהתאם לתקנות  2020 בספטמבר 30חודשים שנסתיימו ביום 

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה 

ריון על מצב ענייני החברה לשנה בתקופת הדוח ויש לעיין בה ביחד עם הדוחות הכספיים ודוח הדירקטו

כפי שפורסם ביום  2019אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2019 ,בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

עם הדוח הרבעוני של  ;"(2019 התקופתי דוחה( )"2020-01-024609)מס' אסמכתא:  2020במרץ,  15

, לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה 2020במרץ,  31החברה לתקופה שהסתיימה ביום 
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; וכן עם הדוח (2020-01-051408)מספר אסמכתא:  2020במאי,  24כפי שפורסם ביום  ,2020במרץ,  31ליום 

לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון , 2020ביוני,  30הרבעוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 

-2020-01)מספר אסמכתא:  2020 באוגוסט, 24 , כפי שפורסם ביום2020ביוני,  30של החברה ליום 

083017).  

  תיאור החברה וסביבתה העסקית .1

ונרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך  1987החברה הינה חברה ציבורית אשר התאגדה בשנת  .1.1

, אישרה האסיפה הכללית של 2019ביולי,  1. ביום 1990"( בשנת הבורסהבתל אביב בע"מ )"

"( והפעולות שיחהחברה התקשרות בעסקה לרכישת מלוא הון מניות חברת שיח שריד בע"מ )"

"(. כתוצאה מאישור והשלמת עסקת המיזוג, הפכה שיח לחברה בת המיזוג עסקתהנלוות לה )"

 בבעלות מלאה של החברה ושמה של החברה שונה לשיח מדיקל גרופ בע"מ. 

, החלה החברה, באמצעות שיח, לעסוק 2019בספטמבר,  4עם השלמת עסקת המיזוג, ביום  .1.2

ת תחום זה, החברה . תח2008בתחום הקנאביס הרפואי אשר היה תחום פעילותה של שיח משנת 

עוסקת בריבוי, גידול, עיבוד, שיווק ומכירה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, המותאמים 

 להתוויות הרפואיות המאושרות על ידי משרד הבריאות. 

שיח היא החברה הראשונה בישראל שקיבלה מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות במרץ  .1.3

( בהתאם למתווה החדש להסדרת תחום הקנאביס IMC-GAPרישיונות גידול וריבוי ) 2018

 .הרפואי

שהשלימה יצוא מסחרי של  לשיח הינה החברה הראשונה בישראידיעת החברה,  בלמיט .1.4

מהווה אבן דרך משמעותית ביותר צוא זה י. ילאחר תאריך המאזן, 2020בנובמבר  קנאביס רפואי

 .ברה מחוץ לישראליצוא מוצרי החיבהתפתחות החברה ובאסטרטגיה שלה לקדם את 

 . 2019לפרטים נוספים אודות פעילות החברה ראה חלק א' )תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי 

 להלן. 3לפרטים בדבר השפעות משבר הקורונה על החברה וסביבתה העסקית, ראו סעיף 

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו .2

כשנה של שיתופי פעולה אסטרטגיים וצמיחה  2020דירקטוריון החברה והנהלתה סימנו את שנת 

וכן במהלך תשעת  2019בסוף שנת גלובאלית, לצד המשך צמיחת הפעילות בישראל. כפועל יוצא, נחתמו 

מספר הסכמים משמעותיים )כמפורט להלן(, וזאת לצורך קידום מספר  2020 לשנתהחודשים הראשונים 

 :מטרות במקביל, כדלקמן

 הייצור של החברה במישרין ובעקיפין בישראל;כושר הגדלת היקפי הגידול ו .א

 הרחבת אפיקי המכירה של החברה בישראל ובעולם; .ב

 ממדינת ישראל;ייצוא קנאביס רפואי  .ג

 ביסוס הפעילות הבינלאומית, בדגש על אירופה; .ד

 ;הרחבת המחקר והפיתוח של זני החברה ומוצריה .ה

 .חיזוק בסיס ההון של החברה .ו
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מנת לקדם -להלן תיאור אירועים מהותיים ופעולות שביצעה החברה בתקופת הדוח ולאחריו, על

 מטרות אלה.

 ברה במישרין ובעקיפין בישראלהייצור של החכושר הגדלת היקפי הגידול וא. 

בדבר חתימה על הסכמי  2019בנובמבר,  18-ו 2019ביולי,  17בהמשך לדיווחי החברה מהימים  .2.1

, במהלך תקופת הדוח "(המגדלים)" 1שיתוף פעולה עם שתי חוות לגידול קנאביס בישראל

, שתי תקופת הדוחלמגדלים. כמו כן, במהלך תכנוני, אגרונומי ורגולטורי המשיכה החברה ביעוץ 

 מבוססים על זני החברה. ה קנאביס של עשרות אלפי שתילי בפועלחוות המגדלים החלו בגידול 

בהסכם מסגרת להזמנת אחד המגדלים עם התקשרה החברה  כמו כן, במהלך תקופת הדוח, .2.2

, כך על מנת לתמוך בביקושים בשוק רפואי המבוסס על הגנטיקה של שיחגלם של קנאביס  יחומר

לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של  דלים.ועד הדוח, לחברה הסכמי מסגרת עם שני המגשלמ

 .(2020-01-087451)מס' אסמכתא :  2020בספטמבר,  1החברה מיום 

 Zenabis חברתצעה החברה ייבוא של תפרחות קנאביס איכותיות מבמהלך תקופת הדוח, בי .2.3

נמכרים תחת  הקנאביס בקנדה. מוצרי הייבוא בשוקומובילה  אשר הינה חברה ציבורית הקנדית

 .Nitzan Import" שהינו מותג הדגל של שיח, כסדרת מוצרי ניצןהמותג "

 הרחבת אפיקי המכירה של החברה בישראל ובעולםב. 

הסכמי מסגרת בלתי  עשרותב , התקשרה החברה2020הרבעונים השני והשלישי לשנת במהלך  .2.4

קבוצת החברה )לרבות מוצרי קשורים, על בסיס שאינו בלעדי, למכירת מוצרי קנאביס רפואי של 

עם בתי מרקחת המורשים  "(המוצרים)" מקבוצתה( " ו/או כל מותג אחרקנארית" ו/או "ניצן"

חודשים, במסגרתם,  36עד  12הסכמי המסגרת נקבעו לתקופות של  למכירת קנאביס בישראל.

 להערכת החברה, סך ההכנסות הצפויות לחברה את המוצרים.התחייבו בתי המרקחת לרכוש 

מיליון ש"ח לכל אורך תקופת ההסכמים ובכפוף  228-בגין הסכמי המסגרת מסתכמות לכדי כ

 0202ביוני,  29 מהימיםהחברה  יראו דיווח ,לפרטים נוספים .2לתנאים אשר נקבעו בהסכמים

 9; (2020-01-081525)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  2; (2020-01-059569)מס' אסמכתא: 

-2020)מס' אסמכתא:  2020 ,באוגוסט 23-ו ;(2020-01-085896)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט, 

01-082465).  

  ייצוא קנאביס רפואי ממדינת ישראלג. 

בידי החברה היתר יצוא ממשרד הבריאות קבל התלאחר תאריך המאזן, , 2020בנובמבר,  4ביום  .2.5

 16ללקוח באוסטרליה, וביום של החברה  למשלוח מוצרים מוגמרים של תפרחות קנאביס רפואי

והמשלוח יצא ללקוח  ,הושלמו הבדיקות הנדרשות בידי משרד הבריאות והמכס 2020בנובמבר, 

קנאביס רפואי  הראשון שלייצוא המסחרי מדובר ב, למיטב ידיעת החברההחברה באוסטרליה. 

מהווה אבן דרך משמעותית ביותר בהתפתחות החברה אשר , בעל רישיון בישראל של

לפרטים נוספים, ראו דיווחי  .ובאסטרטגיה שלה לקדם את יצוא מוצרי החברה מחוץ לישראל

                                                        
 .098829-01-2019-ו 073249-01-2019מס' אסמכתאות  1

מניעה חוקית אשר תמנע את ביצועם. כמו כן, הסכמי המסגרת ניתנים לביטול  תחולהסכמי המסגרת יתבטלו מאליהם אם  2
 בהתראה מראש, בין היתר, בשל הפרה של מי מהצדדים או מטעמי נוחות, בהתאם לקבוע בהסכמי המסגרת.
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 (.2020-01-114646-ו 2020-01-110407)מס' אסמכתא  2020בנובמבר,  16-ו 5החברה מהימים 

בקשר עם מזכר הבנות מחייב עם יצרן מוצרי  20203בינואר,  8לדיווח החברה מיום  ךבהמש .2.6

"(, להקמת מיזם משותף מסחרי היצרן)" מ"בע בישראל פרמצבטיות תעשיות פנאקסיההחברה, 

שמטרתו לעסוק בייצוא מישראל למדינות אירופה של תמציות ושמנים מבוססים קנאביס רפואי 

, לאחר תאריך המאזן, עדכן היצרן 2020בנובמבר,  8-באוקטובר ו 11 "(, בימיםהמיזם המשותף)"

לפיה  ,BfArM –התקבלה בידי היצרן הודעה מרשות הבריאות הפדרלית בגרמניה את החברה כי 

, ובפרט אישור סופי לשיווק והפצה של לגרמניה מוצרי קנאביס רפואי לייבא היא אישרה ליצרן

 .בסיס חומרי הגלם של החברה-מבוססי שמן קנאביס רפואי, המיוצרים על סדרת מוצרי פרימיום

, 2020השקה ומכירות ראשונות בגרמניה של המוצרים צפויות עד סוף שנת להערכת החברה, 

באוקטובר  11לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום  .בכפוף לאישור בקשת היצרן להיתר ייצוא

 (. 2020-01-110959; 2020-01-101179 )מס' אסמכתא: 2020בנובמבר,  8-ו

(, לפיו המכון מצא כי IQC, קיבלה שיח אישור מהמכון לבקרה ואיכות )2020בנוסף, בחודש יוני  .2.7

 GACP.4הגידול הנדרש באירופה, תקן שיח עומדת באמות המידה של תקן 

 ביסוס הפעילות הבינלאומית, בדגש על אירופהד. 

 1"( בגובה סריו)" Sarrio Hellas S.A, הושלמה עסקת ההשקעה בחברת 2020ביוני,  4ביום  .2.8

מההון המונפק והנפרע  52.5%-מיליון אירו, כך שעם השלמתה מחזיקה החברה, באמצעות שיח ב

 זכות להשתתף בסיבוב גיוס עתידי של סריו לשיחשל סריו. כחלק מעסקת ההשקעה הוענקה 

בתנאים מועדפים וכן מנגנוני אנטי דילול. החברה, באמצעות סריו, תפעל להקמת חוות גידול, 

ובדרישות המחמירות  EU-GMP-ו GACPחוות ריבוי ומפעל ייצור, אשר צפויים לעמוד בתקני 

השקעתה של  .הנוספות הנחוצות לצורך מכירת קנאביס רפואי באירופה ובשאר מדינות העולם

יעודית והגדלת החזקתה, מהוות הבעת אמון נוספת של החברה בפעילות החברה בחברה הי

הצפויה ביוון. להערכת החברה, הפעילות ביוון עשויה להוות שער לשוק האירופאי ולצרכנים 

לפרטים נוספים ראו דיווחיה  .ברחבי היבשת, כל זאת בכפוף לקבלת הרישיונות המתאימים

-2020; 2020-01-034899)מס' אסמכתא:  2020ביוני,  7-באפריל ו 2המיידים של החברה מהימים 

  ., בהתאמה(01-057879

 Harmony Foundation of New Jersey, התקשרה שיח בהסכם עם חברת 2020במאי,  11ביום  .2.9

Inc. "(על פיו תעניק שיח להרמוני רישיון ייצור, שיווק והפצה שאינו בלעדי במדינת הרמוני ,)"

י שיח בתמורה לתמלוגים. ההסכם מהווה אבן דרך משמעותית ג'רזי שבארה"ב למוצר-ניו

במימוש אסטרטגיית החברה להתרחבות לשווקים חדשים ומהווה דריסת רגל ראשונה להפצת 

נכון  מוצרי שיח והחברות הקשורות שלה בארה"ב, ללא תלות באישור הייצוא ממדינת ישראל.

לפרטים נוספים ראו  גולציה המקומית., פועלת הרמוני לאישור מוצרי שיח תחת הרהדוחלמועד 

  (.2020-01-046650)מס' אסמכתא:  2020במאי,  12דיווח מיידי של החברה מיום 

 , התקשרה שיח בהסכם למתן זכות שימוש בלעדית בקנדה עם חברת2020במאי,  18ביום  .2.10

Global Medical Producers Corporation "(GMPCלשם גידול, שיווק ומכירה של מוצר )" ים

                                                        
 .003489-01-2020מס' אסמכתא:  3

 אין המדובר באישור שהתקבל מהרשויות האירופאיות.  4
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המבוססים על הפורמולציות של שיח וכן את זני שיח בקנדה, בתמורה לחלוקת הכנסות. במסגרת 

ההסכם נקבעו תשלומי מינימום שנתיים וכן סוכמו תנאים מסחריים לייצוא קנאביס מישראל 

לקנדה, בכפוף לאישור הייצוא ממדינת ישראל. סך תקבולי המינימום השנתיים שנקבעו בהסכם 

ת כלל תשלומי המינימום מותנים בקבלמיליון דולר.  3-השנים הראשונות הינו כ במהלך שלושת

נמצאים בהליכי הדוח  למועדאשר נכון  GMPCהרשיונות הנדרשים בהתאם לדין הקנדי על ידי 

)מס'  2020במאי,  19לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום . אישור רגולטוריים

  (.2020-01-049761אסמכתא 

 הרחבת המחקר והפיתוח של זני החברה ומוצריהה. 

, התקשרה שיח במזכר הבנות עם חברת קנאסול אנליטיקס בע"מ 2020באפריל,  5ביום  .2.11

"(, חברה העוסקת בפעילויות מחקר ופיתוח בתחום הקנאביס הרפואי, לשיתוף פעולה קנאסול)"

שיח. בהתאם למזכר ההבנות, מחקרי לשם פיתוח טכנולוגיות מתקדמות בתחום, בהתבסס על זני 

שיח תספק לקנאסול מגוון זני קנאביס לצורך מיפוי ואיתור זנים בעלי ריכוז גבוה של 

קנאבינואידים ספציפיים ובחינת יישומם על אינדיקציות רפואיות. כמו כן, קנאסול ושיח יפעלו 

פרטים נוספים ראו למסחור הזנים, לפי העניין, במישרין ו/או באמצעות פרויקטים עם צדדי ג'. ל

 (.2020-01-036180)מס' אסמכתא:  2020באפריל,  6דיווח מיידי של החברה מיום 

 מחקר ופיתוח עם מוסדות רפואיים פעילות .2.12

של  לדוח הדירקטוריון נספח א'ראו לפרטים בדבר ניסוי קליני אשר החברה הינה צד להסכם, 

  .2020, ביוני 30החברה ליום 

  החברהחיזוק בסיס ההון של ו. 

מול משקיעים שאינם סחירים  כתבי אופציהשל מניות והקצאה פרטית הושלמה  2020חודש יוני ב .2.13

מיליון  18-, כאשר סך תמורת ההשקעה, נטו מהוצאות הנפקה הסתכמה לכמוסדיים ופרטיים

)מס' אסמכתא:  2020במאי,  25 לפרטים נוספים, ראו דיווחה המיידי של החברה מיוםש"ח. 

(, 2020-01-050539)מס' אסמכתא:  2020ביוני,  4 והדיווח המתקן מיום (,2020-01-052209

)מס'  2020ביוני,  11וכן דיווחה המיידי של החברה מיום  בזאת על דרך ההפנייה יםהמובא

 (.2020-01-060633אסמכתא: 

מיליון ש"ח(  5במועד השלמת ההשקעה, התקיים התנאי המתלה לתשלום התמורה הנדחית )בסך 

בגין רכישת מניות טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ וטריכומשל בע"מ, שנרכשו מבעלי השליטה 

 .. התמורה הנדחית שולמה במהלך תקופת הדוח5בחברה כחלק מעסקת המיזוג

(. 2490118( של החברה )מס' נייר: 1, פקעו כלל כתבי האופציה )סדרה 2020, ביולי 12ביום  .2.14

-2020-01)מס' אסמכתא:  2020ביולי,  13-ביוני ו 22לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מהימים 

056092 ;2020-01-067096  .) 

הקצאה פרטית של כתבי אופציה שאינם רשומים  אישר דירקטוריון החברה הדוחבתקופת  .2.15

לשמונה עובדים ונותן שירותים של החברה.  מסחר, הניתנים למימוש למניות של החברה,ל

כתבי אופציה שאינם רשומים  2,900,000הקצתה החברה  ,2020בספטמבר  17ביום בהתאם, 

                                                        
 (.045256-01-2019)מס' אסמכתא  2019במאי,  12לדיווח המיידי של החברה מיום  2.1.2.8לפרטים נוספים, ראו סעיף  5
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לשמונה עובדי  מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה 2,900,000-למסחר, הניתנים למימוש ל

 17-באוגוסט וה 24לפרטים נוספים, ראו דיווחי החברה מהימים . דהחברה ונותן שירותים אח

  .2020-01-093415)תא )מס' אסמכ 2020בספטמבר, 

 (COVID-19משבר נגיף הקורונה ) .3

( הנכלל בזאת 2020-01-032961)מס' אסמכתא:  2020במרץ,  31של החברה מיום  כאמור בדיווח המיידי

 -( והשלכותיו על פעילות המשק הישראלי COVID-19על דרך ההפניה בדבר התפשטות נגיף הקורונה )

פעילות הריבוי, הגידול והייצור של קנאביס רפואי ומוצריו, ובפרט, אספקת תוצרי הקבוצה ליצרן 

ים מוצרי החברה, וכן אספקה למטופלים הצורכים קנאביס לשימוש רפואי, התקיימה באמצעותו מיוצר

, וזאת אף נכון למועד פרסום 2020לשנת  השלישיבמהלכו של הרבעון  במתכונת רגילה ובאופן שוטף וסדיר

 דוח זה, והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות והיחידה לקנאביס רפואי. 

במרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(, לבחינת השפעת תכשיר המבוסס המחקר הקליני המתבצע , כמו כן

בטיפול בהפרעות מהן סובלים ילדים וצעירים על הקנאביס הרפואי של החברה, "ניצן ספקטרום", 

 ו.כסדרממשיך להתקיים  הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי

לחומרי הגלם ומוצרי הקנאביס הרפואי  הלקוחותהמתקבלים מצד  הביקושיםזה, דוח פרסום נכון למועד 

, לרבות רכישה של קנאביס מחוות להגברת היקף הריבוי והגידול התומכים בהחלטת החברשל החברה 

. להערכת הנהלת החברה, פעילות החברה נמצאת ו/או ייבוא לעיל( 2.2-ו 2.1בסעיפים  )כמפורט נוספות

לכליות של משבר הקורונה, ולכן, להימשכות משבר כ-במעגלי החשיפה העקיפים נוכח ההשפעות המאקרו

הקורונה עלולות להיות השפעות עתידיות על כלל ענף הקנאביס הרפואי בישראל, לרבות גובה המכירות 

הוודאות בנוגע למשבר הקורונה, אין ביכולת ההנהלה להעריך את -המצרפי בענף. למועד דוח זה, לאור אי

בהמשך לגורמי הסיכון המפורטים ישראל על החברה. לצד זאת, כלכליים ב-השפעת השינויים המאקרו

, ועל רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעולם, להמשך 2019בדוח התקופתי לשנת  35.1.3בסעיף 

ההתפשטות הנגיף עשויות להיות השלכות, בין היתר, על איוש סדיר של כוח האדם וכפועל יוצא על 

 פעילותה של החברה.

 

  :פירוט על צעדים שנקטה ההנהלה והתייחסות להשפעת הקורונה על פעילות החברהלהלן מוצג 

 עובדי חלק מ, ונכון למועד דוח זה, 2020 השלישי לשנת: במהלך הרבעון איוש כוח אדם בחוות הגידול

הייצור של החברה עובדים במשמרות נפרדות במתקני הגידול של החברה, כאשר מס' מצומצם מעובדי 

לבקשתם לחל"ת. כאמור לעיל, במהלך הרבעון ו/או חזרו החווה אשר נמצאים בקבוצת סיכון, יצאו 

  , ונכון למועד דוח זה פעילות הגידול לא נפגעה.2020לשנת  השלישי

  ונכון למועד דוח זה, עובדי המטה 2020לשנת השלישי : במהלך הרבעון החברהאיוש כוח אדם במטה ,

של החברה המשיכו לעבוד באופן שוטף. לחברה יכולות מיחשוב המאפשרות עבודה מרחוק, מבלי 

צריכים להגיע למשרדי החברה, דבר המאפשר גמישות באופן שעבודת המטה לא נפגעה המטה שעובדי 

  ועד דוח זה.הדיווח ונכון למ תבתקופ

 ו: מפעל הייצור שבו מיוצרים מוצרי החברה, וכן המפיץ שבאמצעותהשפעה על שרשרת האספקה 

המשיכו לעבוד כסדרם לאורך תקופת משבר  ללקוחותיה )בתי המרקחת( מופצים מוצרי החברה

הקורונה. למיטב ידיעת החברה, המפעל והמפיץ הטמיעו נהלים פנימיים לצורך המשך עבודתם 

. יחד עם זאת יצוין כי בעתיד, ככל שפעילות המפעל ו/או המפיץ ייפגעו, הכנסותיה העתידיות כסדרה

  של החברה עלולות להיפגע.
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 ונכון למועד דוח זה, הלקוחות העיקריים של  2020לשנת  לישיהרבעון הש: במהלך השפעות מסחריות

 החברה הינם בתי מרקחת אשר המשיכו לפעול במהלך משבר הקורונה כסדרם.

 נמצאים ביוון רפואי הקנאביס ה: הואיל ומתקני גידול וייצור השפעה על הקמת חוות הגידול ביוון

ל התקדמות הפרויקט. ככל שמשבר בשלב תכנוני, לא צופה החברה שמשבר הקורונה ביוון ישפיע ע

הקורונה יימשך במשך חודשים רבים, יתכן עיכוב בעבודות ההקמה, אולם בשלב זה, אין בידי הנהלה 

 החברה היכולת להעריך סיכון זה.

 ובדיווח החברה מיום  2019לדוח התקופתי  8.2.2: כאמור בסעיף בפורטוגל 10השפעה על פעילות קאן

"( בפורטוגל 10קאןבע"מ )" 10( בדבר פעילות קאן2020-01-023263תא )מס' אסמכ 2020במרץ,  19

קיבלה החברה המוחזקת אישור ראשוני לגידול, ייבוא  2020באמצעות חברה מוחזקת, בחודש מרץ 

ויצוא קנאביס בפורטוגל. כפי שנמסר לחברה, עקב השפעות נגיף הקורונה, נגרמו עיכובים בהליכי 

את פעילות החברה המוחזקת בפורטוגל, והחברה אינה מעריכה כי קבלת הרישיון הקבוע שיאפשר 

 בוחנת את המשך פעילותה בפורטוגל. 10הרישיון הקבוע יתקבל במהלך השנה הקרובה. בהתאם, קאן

 

פעילות המגדלים,  היקף המכירות הצפוי לבתי המרקחת, בדברהמידע והערכות החברה כאמור לעיל, 

, השפעות משבר הקורונה על פעילות החברה וכן בדבר המשך התרחבות הפעילות לשווקים חדשים

הפעילות הסדירה והשוטפת, היקף הביקושים המתקבלים מצד לקוחות החברה וכן הגדלת כושר 

, 1968-הייצור של החברה הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

אירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, המבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ו

אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטת החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או 

להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם 

 שינויים בהנחיות משרד הבריאות ו/או החלטות ממשלה.

 

 החברהסקירת מצב עסקי  .4

  ותזרים מזומנים רווח והפסד ,מצב כספיתמצית  .4.1

מספרי ההשוואה המוצגים בדוח זה הינם לעומת תוצאותיה הכספיות של שיח שריד בע"מ, חברה 

 2019ידי החברה במסגרת עסקת מיזוג שהושלמה בספטמבר -בת בבעלות מלאה, אשר נרכשה על

 ראו התייחסות מטה בטבלאות. לעיל(. 1.2)לפרטים נוספים, ראו סעיף 

 לקוחות מהותיים .4.2

תחת האסדרה החדשה, המוצרים הסופיים של החברה נמכרים למטופלים באמצעות בתי מרקחת 

עם המעבר בהתאם, מורשים, בכפוף להצגת מרשם לרכישת קנאביס רפואי ממשרד הבריאות. 

ם בתי המרקחת. ינברה הלקוחותיה העיקריים של החלמכירות בעיקר תחת האסדרה החדשה, 

( בע"מ 1966אפ -מוצרי החברה מופצים לבתי מרקחת באמצעות המפיץ, נובולוג )פארם

ידי בתי המרקחת לחברה באמצעות -, והתשלום עבור רכישת המוצרים מועבר על"(המפיץ)"

 ידי היצרן(.-המפיץ )וביחס למוצרים שנמכרים בבית המרקחת של היצרן, מועבר התשלום על

 לעיל. 2.4בדבר התקשרות החברה בהסכמים עם בתי מרקחת, ראו סעיף לפרטים 

חומרי גלם ומוצרים מוגמרים  מעת לעת , החברה מוכרת2019כאמור בדוח התקופתי לשנת 

לחברות הקבוצה, ביניהן חברה קשורה, לה מוכרת החברה מוצרים מוגמרים )באמצעות שותפיה 
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הקשורה למטופלים באמצעות בתי מרקחת העסקיים של החברה(, הנמכרים על ידי החברה 

מורשים. במסגרת ההתקשרות עם החברה הקשורה, המוצרים המוגמרים עוברים לבעלותה של 

החברה הקשורה בעת איסוף המוצרים המוגמרים מחצרי היצרן בידי המפיץ המורשה עימו 

 התקשרה החברה הקשורה.

 

 השוואת הפעילות לתקופות מקבילות

 המתואם של החברה מוצג בטבלה מטה הרווח )הפסד( ,התוצאות הכספיותלצורך השוואת 

. הרווח המתואם הוא מדד פיננסי שאינו מבוסס על בנטרול השפעות של מספר סעיפים ,לתקופות

 כללי חשבונאות מקובלים ומוצג כמדד נוסף להערכת התוצאות העסקיות של החברה.

 אלפי ש"ח

חודשים תשעה ל

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשלושה חודשים 

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

2019 
2020 2019 2020 2019 

 (22,554) (26,082) 2,323 (24,300) 8,368 לתקופה (הפסד)רווח 

התאמות לשווי הוגן של 

 מלאי ונכסים ביולוגיים
(2,887) 1,047 (866) 1,601 120 

 2,948 1,687 497 2,889 1,370 6תשלום מבוסס מניות

 28,765 28,765 - 28,765 - הוצאות רישום למסחר

 9,279 5,971 1,954 8,401 6,851 רווח מתואם

 .מיליון ש"ח 7-הינו כ 2020 לשנת בתשעת החודשים הראשוניםהרווח המתואם 

 : (באלפי ש"חלהלן תמצית נתונים על המצב הכספי )

 

 31 בספטמבר 30

 בדצמבר

2019 

 ההסבר לשינוי
2020 2019 

 48,766 50,755 65,229 נכסים שוטפים

 31-הגידול בנכסים השוטפים למועד הדוח בהשוואה ל

ות מלאי ונכסים ביתר נובע בעיקר מגידול 2019בדצמבר, 

יתר  אלפי ש"ח, בהתאמה. 3,164-ו 7,599-כ ם בגובהיביולוגי

בנוסף מגידול ביתרת על כן, הגידול בנכסים השוטפים נובע 

בגין בעיקר אלפי ש"ח ) 4,209-בגובה כ חייבים ויתרות חובה

  .(אלפי ש"ח 5,000-בגובה כלצד ג'  לזמן קצר מתן הלוואה

 18,362 15,645 24,525 נכסים לא שוטפים

 31-השינוי בנכסים הלא שוטפים למועד הדוח בהשוואה ל

קבוע, נטו מגידול ביתרת רכוש נובע בעיקר  2019, בדצמבר

הרחבת ו אלפי ש"ח )שדרוג מתקני הגידול 2,816-בגובה כ

(, ומגידול ביתרת השקעות המטופלות לפי משרדי החברה

אלפי ש"ח, בעיקר  2,947-שיטת השווי המאזני בגובה כ

 (.2.8סריו )ראו סעיף  כתוצאה מההשקעה בחברת

                                                        
 עלות תשלום מבוסס מניות מתוך הדוח על השינויים בהון 6
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 31 בספטמבר 30

 בדצמבר

2019 

 ההסבר לשינוי
2020 2019 

  67,128 64,400 89,754 סך הנכסים

 15,901 16,683 9,899 התחייבויות שוטפות

 31-הקיטון בהתחייבויות השוטפות למועד הדוח בהשוואה ל

בתמורה מותנית ונדחית  נובע בעיקר מקיטון 2019בדצמבר, 

הנדחית תשלום התמורה אלפי ש"ח כתוצאה מ 6,813-בגובה כ

שינוי בשווי הוגן. קיטון זה קוזז מגידול ביתרת זכאים ו

 אלפי ש"ח. 645-ויתרות זכות בגובה כ

 4,466 4,104 4,997 התחייבויות לא שוטפות

-הגידול בהתחייבויות הלא שוטפות למועד הדוח בהשוואה ל

בהתחייבות למס נדחה בגובה מגידול נובע  2019בדצמבר,  31

אלפי ש"ח, אשר קוזזה עקב קיטון התחייבות בגין  1,019-כ

 אלפי ש"ח. 488-חכירות בגובה כ

  20,367 20,787 14,896 סך התחייבויות

 46,761 45,613 74,858 הון

נובע  2019בדצמבר,  31-להגידול בהון למועד הדוח בהשוואה 

 17,995-מצרפי בפרמיה וקרנות הון בגובה כמגידול בעיקר 

)ראו סעיף  2020כתוצאה מגיוס כספים ביוני בעיקר אלפי ש"ח 

הכולל לתקופת הדוח  ( וכן מגידול ברווח הנקי והרווח2.13

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 364-ו 8,368-כבגובה 

  67,128 64,400 89,754 סך ההון וההתחייבויות

 

 תוצאות הפעילות  .4.3

 : (באלפי ש"ח) 2020 ,בספטמבר 30שנסתיימה ביום לתקופה לן תמצית דוחות רווח והפסד לה

לתשעה חודשים  

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

חודשים לשלושה 

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה 

שהסתיימה 

 יוםב

בדצמבר  31 

2019 

 ההסבר לשינוי

2020 2019 2020 2019 

 28,834 9,073 6,575 22,017 25,805 הכנסות ממכירות

 17%-גדלו בכ 2020לשנת  בתשעת החודשים הראשונים ההכנסות

 בתקופה המקבילה.לעומת ההכנסות 

נובע  2020הגידול בהכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 

מגידול בהיקף הפעילות העסקית תחת האסדרה החדשה, לרבות 

" שנמכרו בתקופה ביחס לתקופה ניצןבמכירת מוצרי " עליה

 .בה פעלה החברה בעיקר תחת האסדרה הישנה המקבילה

-כקטנו ב 2020לשנת  השלישיברמה רבעונית, ההכנסות ברבעון 

נפתחה אשר במהלכו  ההכנסות ברבעון המקביללעומת  28%

 ההובילאשר  רפורמת הקנאביס במדינת ישראל בהיקף משמעותי

עקב מכירות תחת  תלולה בביקושים בתקופה זו נקודתיתלעליה 

 .שתי האסדרות במקביל

 14,970 3,263 2,819 9,450 10,609 עלות המכירות

 2020 לשנת הראשונים בתשעת החודשיםהגידול בעלות המכירות 

בהיקף הפעילות ומושפע, נובע מגידול  ההמקביל התקופהלעומת 

רכישת מלאי וייבוא תוצרת מחו"ל, וכן מהמעבר מבין היתר, 

 למכירות בעיקר תחת האסדרה החדשה.
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לתשעה חודשים  

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

חודשים לשלושה 

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה 

שהסתיימה 

 יוםב

בדצמבר  31 

2019 

 ההסבר לשינוי

2020 2019 2020 2019 

רווח גולמי לפני 

השפעת שינויים 

 בשווי הוגן,

 

 שיעור רווח גולמי

15,196 

 

 

 

58.9% 

12,567 

 

 

 

57.1% 

3,756 

 

 

 

57.1% 

5,810 

 

 

 

64.0% 

13,864 

 

 

 

48.1% 

הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של נכס ביולוגי 

ביחס  21%-גדל בכ 2020לשנת  תשעת החודשים הראשוניםב

 . הגידול נובע בעיקר מגידול בהיקפי המכירותההמקביל לתקופה

וכן מהמעבר לרבות רכישת מלאי וייבוא תוצרת מחו"ל,  ,והפעילות

 לאסדרה החדשה.

הרווח הגולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן של ברמה רבעונית, 

לעומת  35%-בכ ןקט 2020לשנת  ברבעון השלישינכס ביולוגי 

המכירות בין  ההבדלים בהיקפיבעיקר בשל וזאת  רבעון המקבילה

 התקופות.

רווחים שטרם מומשו 

בהתאמות שווי ההוגן 

 ביולוגייםשל נכסים 

10,632 6,549 2,706 1,437 7,962 
משינוי שווי הוגן של נכסים השינויים בין התקופות נובעים 

 ביולוגיים.

רווח משינויים בשווי 

ההוגן שמומש בשנה 

 הנוכחית

(7,745) (7,596) (1,840) (3,038) (8,082) 
משינוי שווי הוגן של נכסים השינויים בין התקופות נובעים 

 שמומשו וכמויות המלאי שנמכר בתקופה.ביולוגיים 

 לעיל.הסברים ראו  13,744 4,209 4,622 11,520 18,083 רווח גולמי

 1,806 700 434 1,273 1,355 הוצאות מחקר ופיתוח

 תשעת החודשים הראשוניםהגידול בהוצאות המחקר והפיתוח ב

נובע ממימוש אסטרטגיית  ההמקביללתקופה ביחס  2020לשנת 

החברה בנושא פיתוחים טכנולוגיים ומחקריים, ובא לידי ביטוי 

בהוצאות שכר ונלוות והוצאות על לא מהותי גידול בבעיקר 

אלפי  135-מחקרים קליניים, לרבות תשלום מבוסס מניות בגובה כ

 ש"ח.

 2,078 512 643 1,447 2,092 הוצאות מכירה ושיווק

בתשעת החודשים הראשונים הגידול בהוצאות מכירה ושיווק 

נובע בעיקר מהתאמת החברה  ההמקביל לתקופהביחס  2020לשנת 

לאסדרה החדשה ומגידול בפעילות, בין היתר, גידול במערך 

התועמלנות וההפצה בבתי מרקחת בהתאם לרגולציה באמצעות 

 מפיץ, וכן בעלויות שכר ונלוות.

הוצאות הנהלה 

 וכלליות
5,528 3,940 1,809 1,435 5,238 

בתשעת החודשים הראשונים הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות 

נובע בעיקר מגידול בהוצאות  ההמקביל לתקופהביחס  2020לשנת 

-שכר ונלוות, לרבות בשל הוצאות תשלום מבוסס מניות בגובה כ

אלפי ש"ח, וכן מגידול בהוצאות על שירותים מקצועיים  1,021

 כחלק מהפיכתה של שיח לחברה ציבורית.

 28,765 28,765 - 28,765 - הוצאות רישום למסחר
פעמיות ונבעו כתוצאה מהשלמת -הוצאות רישום למסחר הינן חד

 .2019עסקת המיזוג בספטמבר 

חלק החברה בהפסדי 

חברות המטופלות לפי 

 שיטת השווי המאזני

886 373 303 (64) 783  

 876 911 481 930 2,881 הכנסות אחרות

 2020בתשעת החודשים הראשונים לשנת הגידול בהכנסות אחרות 

נובע בעיקר משינויים בשווי הוגן של  ביחס לתקופה המקבילה

הכנסות כתוצאה מירידה וכן מ 10תמורה מותנית בגין רכישת קאן

אשר נרשמו ברבעון השלישי לשנת ) בשיעור אחזקה בחברה כלולה

2020). 

רווח )הפסד( מפעולות 

 רגילות
11,103 (23,348) 1,914 (26,228) (24,050) 

 2020בתשעת החודשים הראשונים לשנת הרווח מפעולות רגילות 

-בגובה כתפעולית )שיעור רווחיות אלפי ש"ח  11,103-עמד על כ

 23,348-מפעולות רגילות בגובה כבהשוואה להפסד , (43%

מגידול, התייעלות ושינויים בעיקר ונובע  ,תקופה המקבילהב

בהיקף הפעילות, לרבות המעבר לאסדרה החדשה והשפעת 

)לצד  תמורה מותניתנכסים ביולוגים ו שינויים בשווי הוגן של

 .(המקבילה בתקופהפעמיות -חדרישום הוצאות רישום למסחר 

 ראו פירוט לעיל.

הכנסות )הוצאות( 

 מימון, נטו
(968) (451) 1,003 (239) 3,063 

משינוי שווי הוגן של נכסים פיננסיים דרך השינויים נובעים בעיקר 

 רווח  והפסד.
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לתשעה חודשים  

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

חודשים לשלושה 

 30שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה 

שהסתיימה 

 יוםב

בדצמבר  31 

2019 

 ההסבר לשינוי

2020 2019 2020 2019 

 לעיל.הסברים ראו  (20,987) (26,467) 2,917 (23,799) 10,135 רווח )הפסד( לפני מס

  1,567 (385) 594 501 1,767 מיסים על ההכנסה

 (22,554) (26,082) 2,323 (24,300) 8,368 רווח )הפסד( לתקופה

-עמד על כ 2020בתשעת החודשים הראשונים לשנת הרווח הנקי 

בהשוואה (, 32%-כשיעור רווחיות בגובה ) אלפי ש"ח 8,368

ראו פירוט  .אלפי ש"ח 24,300-בגובה כ להפסד בתקופה המקבילה

 לעיל.

שינויים בשווי הוגן של 

נכסים פיננסיים בשווי 

הוגן דרך רווח כולל 

 , נטו ממסאחר

364 (646) (549) (446) (1,518) 
משינוי שווי הוגן של ההשקעות הפיננסיות של השינויים נובעים 

 החברה, אשר נמדדות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

רווח )הפסד( כולל 

 אחר
364 (646) (549) (446) (1,519)  

 לעיל.הסברים ראו  (24,073) (26,528) 1,774 (24,946) 8,732 רווח )הפסד( כולל

)שיעור מיליון ש"ח  8.4-הינו כ 2020לשנת  לתשעת החודשים הראשוניםהרווח הנקי 

 .(32%-רווחיות של כ

 נזילות .4.4

 : )באלפי ש"ח( להלן תמצית נתונים מהדוחות על תזרימי המזומנים

חודשים  תשעהל 

שהסתיימו ביום 

ספטמברב 30  

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 

ספטמברב 30  

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2019 

 ההסבר לשינוי

2020 2019 2020 2019 

 שנבעומזומנים נטו 

 )שימשו( מפעילות שוטפת
(304) 1,949 (509) (28) 828 

בתשעת פעילות שוטפת ל ששימשומזומנים נטו 

התקופה לעומת  2020לשנת  החודשים הראשונים

ת והושפעו, בין היתר, מגידול ביתרהמקבילה 

לקוחות לצד גידול ב מלאי ונכסים ביולוגים

 פעילות תחת האסדרה החדשה.והמעבר ל

מזומנים נטו ששימשו 

 לפעילות השקעה 
(12,319) (2,371) (4,611) (1,359) (3,960) 

תשעת השקעה במזומנים נטו ששימשו לפעילות 

הינם בעיקר בגין  2020לשנת  החודשים הראשונים

שדרוג מתקני הגידול בעיקר רכישת רכוש קבוע )

השקעה אלפי ש"ח,  3,846-של החברה( בגובה כ

 (2.8אלפי ש"ח )ראו סעיף  3,187-בסריו בגובה כ

  .פי ש"חאל 5,000-מתן הלוואה לצד ג' בגובה כ כןו

 שנבעומזומנים נטו 

 מפעילות מימון)שימשו( 
12,751 25,623 (5,080) 25,591 25,624 

תשעת מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון ב

הינם בעיקר  2020החודשים הראשונים לשנת 

מהנפקת מניות ואופציות נטו מהוצאות הנפקה 

במהלך  האשר בוצעאלפי ש"ח  17,995-בגובה כ

, בניכוי תשלום תמורה 2020הרבעון השני לשנת 

טריכומשל וטרג'ין בגובה  ת מניותרכישנדחית בגין 

 אלפי ש"ח. 5,000-כ

יתרת מזומנים ושווי 

מזומנים לתחילת 

 התקופה

28,392 5,901 38,720 6,898 5,901  
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חודשים  תשעהל 

שהסתיימו ביום 

ספטמברב 30  

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 

ספטמברב 30  

לשנה 

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

2019 

 ההסבר לשינוי

2020 2019 2020 2019 

במזומנים  )ירידה( עלייה

 ושווי מזומנים
128 25,201 (10,200) 24,204 22,492  

יתרת מזומנים ושווי 

 מזומנים לסוף התקופה
28,520 31,102 28,520 31,102 28,392  

 

 אומדנים חשבונאים קריטיים .4.5

הצגת הדוחות הכספיים כרוכה באומדנים ובהנחות העשויים להשפיע על הנתונים המוצגים בהם. 

שינוי באומדנים עשוי להשפיע על הנתונים המדווחים. לפירוט בדבר השימוש באומדנים 

ב, עיקרי המדיניות החשבונאית 3חשבונאיים קריטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים, ראה ביאור 

עיקרי המדיניות החשבונאית  ,3ביאור , 2019בדצמבר,  31המאוחדים ליום לדוחות הכספיים 

עיקרי המדיניות  ,3וביאור  2020, ביוני 30המאוחדים ליום  התמציתיים לדוחות הכספיים

 . 2020, ספטמברב 30המאוחדים ליום  התמציתיים החשבונאית לדוחות הכספיים

 מקורות המימון .5

 אמצעות: עיקר בבנכון למועד פרסום דוח זה, החברה מממנת ועתידה לממן את פעילותה 

  תזרים המזומנים השוטף של החברה; .א

 .2020, בספטמבר 30ליום  מיליון ש"ח 28.5-כבהיקף של  יתרת מזומנים ושווי מזומנים .ב

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .6

 לדוח הדירקטוריון. 2וכן סעיף  2020, ספטמברב 30ליום  לדוחות הכספיים 6ראו ביאור 

 

   

 

 ניר זיכלינסקי

 יו"ר הדירקטוריון

 יוגב שריד 

 מנכ"ל

 

 

 2020 בנובמבר, 25 תאריך:



 

 מדיקל גרופ בע"מ שיח
 

 מידע כספי לתקופת ביניים
 

 2020 בספטמבר 30 ליום
 )בלתי מבוקר(

 
 
 



 

 "מבע מדיקל גרופ שיח
 

 מידע כספי לתקופת ביניים
 

 2002בספטמבר  30 ליום
 )בלתי מבוקר(

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  

 2 החשבון המבקר הרואסקירה של דוח 
  

  :בשקלים חדשים )ש"ח( –מאוחדים  התמציתיים הכספיים הדוחות
  

 3 על המצב הכספי מאוחדים תמציתיים דוחות
  

 4 ורווח כולל אחרעל הרווח או הפסד  מאוחדים תמציתייםדוחות 
  

 5-7 על השינויים בהון מאוחדים תמציתיים דוחות
  

 8 על תזרימי המזומנים מאוחדים תמציתיים דוחות
  
 9-15 התמציתייםהכספיים  מאוחדים אורים לדוחותיב
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

2 

 

 
 

 
 שיח מדיקל גרופ בע"מ דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 

         

 מבוא 

 

החברה(, הכולל את הדוח התמציתי  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת שיח מדיקל גרופ בע"מ )להלן 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על רווח או הפסד  2020בספטמבר  30ליום  המאוחד על המצב הכספי

י המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימ

תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים  IAS 34חשבונאות בינלאומי 

. אחריותנו היא להביע מסקנה 1970-אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 

 היקף הסקירה

 

של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של  2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 

מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות 

ים, ומיישום נוהלי סקירה ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאי

אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 

מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים 

 וים חוות דעת של ביקורת.    להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחו

 

 מסקנה 

 

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

 . IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

ורם לנו לסבור שהמידע בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הג

הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 

 .1970 -תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
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  בספטמבר 30ליום   
 31ליום 

 בדצמבר
  0 2 0 2  9 1 0 2   2 0 1 9 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       נכסים שוטפים
 28,392  31,102  28,520  מזומנים ושווי מזומנים
 3,925  3,528  4,572   לקוחות

 1,934  1,056  6,143  חובהחייבים ויתרות 
 363  -  1,079  נכס מס שוטף

 12,195  12,872  19,794  מלאי
 1,957  2,197  5,121  ביולוגים נכסים

 48,766  50,755  65,229   שוטפים נכסים"כ סה
       

       שוטפים לאנכסים 
 8,699  7,015  11,515  נטו, קבוע רכוש

 6,257  4,746  6,896  נכסים פיננסיים
 1,474  2,271  4,421  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 1,932  1,613  1,693  נכסים בגין זכות שימוש
 18,362  15,645  24,525  שוטפים לא נכסים"כ סה
       

 67,128  66,400  89,754  נכסים"כ סה
       

       התחייבויות שוטפות
 876  1,045  1,042  שרותיםונותני  ספקים

 1,492  1,388  2,137  זכאים ויתרות זכות
 13,533  13,885  6,720  התחייבות בגין תמורה מותנית ונדחית

 -  365  -  שוטף מס התחייבות
 15,901  16,683  9,899  סה"כ התחייבויות שוטפות

 
 התחייבויות לא שוטפות

 
     

 2,571  2,555  3,590  נדחה מס התחייבות
 1,782  1,459  1,294  התחייבות בגין חכירות

 113  90  113  לעובדים, נטו הטבותבשל  התחייבות
 4,466  4,104  4,997  שוטפות לא התחייבויות"כ סה
       

       הון
 49,430  49,322  62,140  ופרמיההון מניות 
 1,241  1,947  8,260  קרנות הון

 (3,910)  (5,656)  4,458  עודפים
 46,761  45,613  74,858  הון"כ סה
       

 67,128  66,400  89,754  והון התחייבויות"כ סה
       

 

 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב     
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המידע הכספי לתקופת תאריך אישור 

 ביניים
 ינסקיניר זיכל

 דירקטוריון"ר יו
 יוגב שריד

 "למנכ
 עמיחי רב

 כספים"ל סמנכ
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חודשים תשעה לתקופה של 
 30שהסתיימה ביום 

 בספטמבר

 
לתקופה של שלושה 

חודשים שהסתיימה ביום 
  בספטמבר 30

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2020  2019)*(  2020  2019)*(  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 28,834  9,073  6,575  22,017  25,805  ממכירות הכנסות
 14,970  3,263  2,819  9,450  10,609  המכירות עלות

 13,864  5,810  3,756  12,567  15,196  רווח גולמי לפני השפעת שינויים בשווי הוגן
           

 7,962  1,437  2,706  6,549  10,632  התאמות שווי הוגן של נכסים ביולוגיםמ רווחים
 (8,082)  (3,038)  (1,840)  (7,596)  (7,745)   ונכסים ביולוגים שמומש שלשווי הוגן  התאמות

           
 13,744  4,209  4,622  11,520  18,083  רווח גולמי

           
 1,806  700  434  1,273  1,355  ופיתוח מחקר הוצאות
 2,078  512  643  1,447  2,092  ושיווק מכירה הוצאות
 5,238  1,435  1,809  3,940  5,528  וכלליות הנהלה הוצאות
 28,765  28,765  -  28,765  -  למסחר רישום הוצאות

המטופלות לפי  חברות )רווחי( בהפסדיחלק החברה 
 783  (64)  303  373  886  שיטת השווי המאזני

 (876)  (911)  (481)  (930)  (2,881)  אחרות הכנסות
           

 (24,050)  (26,228)  1,914  (23,348)  11,103  רגילות מפעולות)הפסד(  רווח
           

 468  277  28  506  1,069  מימון הוצאות
 3,531  38  1,031  55  101  מימון הכנסות

 (3,063)  239  (1,003)  451  968  נטו, מימון)הכנסות( הוצאות 
           

 (20,987)  (26,467)  2,917  (23,799)  10,135  מס לפני )הפסד( רווח
           

 1,567  (385)  594  501  1,767  )הטבת מס( הכנסה על מיסים

           
 (22,554)  (26,082)  2,323  (24,300)  8,368  לתקופה)הפסד(  רווח

           
           )לאחר השפעת מס( : אחר כולל)הפסד(  רווח

           :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש שיסווגו סכומים
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים ממטבע 

 הפעילות למטבע ההצגה
 

- 
 

- 
 

-  -  (1) 
 או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים

 :הפסד
 

 
 

 
 

  
 

  
שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן 

 ממס נטודרך רווח כולל אחר, 
 

364 
 

(646) 
 

(549)  (446)  (1,518) 
           

 (1,519)  (446)  (549)  (646)  364  אחר כולל)הפסד(  רווח"כ סה
           

 (24,073)  (26,528)  1,774  (24,946)  8,732  כולל)הפסד(  רווח"כ סה
           

המיוחס לבעלי  למניהבסיסי ומדולל  )הפסד( רווח
 המניות של החברה )בש"ח(

 
 

 
 

 
     

 (0.08)  (0.11)  0.01  (0.10)  0.03  בסיסי ומדולל )הפסד( רווח
 

 ב. 1)*( יישום למפרע של שיטת הרכישה במהופך. ראה ביאור 
 

מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב
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 מניות הון

 ופרמיה
 
 

 בגין קרן
 עם עסקאות

  שליטה בעלי

 נכסים בגין קרן
 פיננסיים

הנמדדים בשווי 
הוגן דרך רווח 

  כולל אחר

 התאמות
 הנובעות

 דוחות מתרגום
של  כספיים

  פעילויות חוץ

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 

  כתבי אופציה  מבוסס מניות

 
 
 
 

 סה"כ  עודפים
 אלפי ש"ח 

                
 46,761  (3,910)  108  197  (1)  937  -  49,430 )מבוקר( 2020בינואר  1יתרה ליום 

 8,368  8,368  -  -  -  -  -  - לתקופה רווח
 364  -  -  -  -  364  -  -  לתקופהכולל אחר  רווח

 8,732  8,368  -  -  -  364  -  - סה"כ רווח כולל
                

 17,995  -  5,393  -  -  -  -  12,602 ואופציות, נטו מהוצאות הנפקה הנפקת מניות
 -  -  (108)  -  -  -  -  108 פקיעת אופציות

 1,370  -  -  1,370  -  -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות
 74,858  4,458  5,393  1,567  (1)  1,301  -  62,140 )לא מבוקר( 2020 בספטמבר 30יתרה ליום 

                
 21,720  18,644  -  -  -  2,455  611  10 )מבוקר( )*( 2019בינואר  1יתרה ליום 

 (24,300)  (24,300)  -  -  -  -  -  - לתקופה הפסד
 (646)  -  -  -  -  (646)  -  - לתקופהכולל אחר  הפסד

 (24,946)  (24,300)  -  -  -  (646)  -  - כולל הפסדסה"כ 
 39,529  -  -  -  -  -  -  39,529 רכישה במהופך

 27,953  -  -  -  -  -  -  27,953 גיוס מזומן –רכישה במהופך 
 (22,237)  -  -  -  -  -  (611)  (21,626) עסקאות עם בעלי שליטה

 705  -  -  (2,751)  -  -  -  3,456 מימוש תשלום מבוסס מניות
 2,889  -  -  2,889  -  -  -  - תשלום מבוסס מניותעלות 

 45,613  (5,656)  -  138  -  1,809  -  49,322 )לא מבוקר( 2019 בספטמבר 30יתרה ליום 

 
 .ב1 ביאור ראה. במהופך הרכישה שיטת של למפרע יישום)*( 

 .הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 הון
 מניות

 ופרמיה

 

 

 בגין קרן
 עסקאות

 בעלי עם
  שליטה

 נכסים בגין קרן
 פיננסיים

הנמדדים 
בשווי הוגן דרך 
  רווח כולל אחר

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום

 כספיים דוחות
של פעילויות 

  חוץ

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 

  מניות
כתבי 

  אופציה

 
 
 
 

 סה"כ  עודפים
 אלפי ש"ח 
                

 72,585  2,135  5,500  1,070  (1)  1,850  -  62,031 )לא מבוקר( 2020 ביולי 1יתרה ליום 
 2,323  2,323  -  -  -  -  -  - לתקופה רווח

 (549)  -  -  -  -  (549)  -  - לתקופהכולל אחר  הפסד
 1,774  2,323  -  -  -  (549)  -  - סה"כ רווח כולל

                

 2  -  1  -  -  -  -  1 ואופציות, נטו מהוצאות הנפקה הנפקת מניות
 -  -  (108)  -  -  -  -  108 פקיעת אופציות

 497  -  -  497  -  -  -  - תשלום מבוסס מניותעלות 
 74,858  4,458  5,393  1,567  (1)  1,301  -  62,140 )לא מבוקר( 2020 ספטמברב 30יתרה ליום 

                
 24,526  20,426  -  1,202  -  2,255  633  10 )לא מבוקר( )*( 2019 ביולי 1יתרה ליום 

 (26,082)  (26,082)  -  -  -  -  -  - לתקופה רווח
 (446)  -  -  -  -  (446)  -  - לתקופהכולל אחר  הפסד

 (26,528)  (26,082)  -  -  -  (446)  -  - סה"כ רווח כולל
 39,529  -  -  -  -  -  -  39,529 רכישה במהופך

 27,953  -  -  -  -  -  -  27,953 גיוס מזומן –רכישה במהופך 
 (22,259)  -  -  -  -  -  (633)  (21,626) עסקאות עם בעלי שליטה

 705  -  -  (2,751)  -  -  -  3,456 מימוש תשלום מבוסס מניות
 1,687  -  -  1,687  -  -  -  - תשלום מבוסס מניותעלות 

 45,613  (5,656)  -  138  -  1,809  -  49,322 )*( )לא מבוקר( 2019 בספטמבר 30יתרה ליום 

 

 .ב1 ביאור ראה. במהופך הרכישה שיטת של למפרע יישום)*(  

.הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם



 "מבעמדיקל גרופ  שיח  
 

 המשך  - השינויים בהוןעל תמציתיים מאוחדים  דוחות

7 

 

 

 

 הון
 מניות

 ופרמיה
 
 

 בגין קרן
 עסקאות

 בעלי עם
  שליטה

 נכסים בגין קרן
 פיננסיים

הנמדדים בשווי 
רווח הוגן דרך 
  כולל אחר

 התאמות
 הנובעות
 מתרגום

 כספיים דוחות
של פעילויות 

  חוץ

קרן בגין 
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 

  מניות
כתבי 

  אופציה

 
 
 
 
 סה"כ  עודפים

 אלפי ש"ח 
                

 21,720  18,644  -  -  -  2,455  611  10 )*( )מבוקר( 9201 בינואר 1יתרה ליום 

 (22,554)  (22,554)  -  -  -  -  -  - לשנה הפסד
 (1,519)  -  -  -  (1)  (1,518)  -  - כולל אחר לשנה  הפסד
 (24,073)  (22,554)  -  -  (1)  (1,518)  -  - פסד כוללהסה"כ 

 2,948  -  -  2,948  -  -  -  - עלות תשלום מבוסס מניות
 705  -  -  (2,751)  -  -  -  3,456 מימוש תשלום מבוסס מניות

 (22,237)  -  -  -  -  -  (611)  (21,626) העברת נכסים מבעל שליטה אגב הרכישה במהופך
 39,723  -  194  -  -  -  -  39,529 רכישה במהופך

 27,953  -  -  -  -  -  -  27,953 הנפקת מניות וכתבי אופציה
 22  -  (86)  -  -  -  -  108 מימוש ופקיעת כתבי אופציה

 46,761  (3,910)  108  197  (1)  937  -  49,430 )מבוקר( 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 .ב1 ביאור ראה. במהופך הרכישה שיטת של למפרע יישום)*( 

.מהווים חלק בלתי נפרד מהם התמציתיים הביאורים לדוחות הכספיים
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  ב.1 ביאור ראה. במהופך הרכישה שיטת של למפרע יישום*( 

 . םמהווים חלק בלתי נפרד מה התמציתיים הביאורים לדוחות הכספיים

  
 חודשים תשעהשל  לתקופה

 ספטמברב 30 ביום שהסתיימה

 

של שלושה חודשים  לתקופה
 בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 

 של לתקופה
 שנה

 שהסתיימה
 31 ביום

 בדצמבר

  2020  2019)*(  2020  2019)*(  2019 

 מבוקר  מבוקר בלתי  

 "חש אלפי  

           תות שוטפיופעילומתזרימי מזומנים 

 (22,554)  (26,082)  2,323  (24,300)  8,368  תקופהרווח )הפסד( ל
           

           התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
           :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות
 (376)  (312)  28  (185)  498  נטו, מימון)הכנסות(  הוצאות
 1,567  (385)  594  501  1,767  הכנסה על מיסים הוצאות

 783  (64)  303  373  886  חברות המוצגות בשווי מאזני בהפסדיחלק החברה 
 135  33  67  101  268  שימוש זכות נכס הפחתת

 (443)  (899)  (468)  (899)  (468)  כלולה בחברה החזקה בשיעור מירידה רווח
דרך רווח  נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן שווי התאמת
 469  והפסד

 
266 

 
(1,031)  181  (3,934) 

 28,066  28,066  -  28,066  -  למסחר רישום הוצאות
 743  169  410  528  1,030  פחת והפחתות

 23  -  -  -  -  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 22  -  -  22  -  בעלי שליטה עםעסקאות 

 2,948  1,687  497  2,889  1,370  תשלום מבוסס מניות
 23  -  -  -  -  קבוע רכוש ממכירת הון הפסד

           שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 (2,580)  (977)  3,070  (2,184)  (647)  )עלייה( בלקוחות ירידה

 (596)  (481)  (163)  (508)  (65)  עלייה בחייבים ויתרות חובה
 938  (22)  (196)  698  (3,164)  נטו, הביולוגי הנכס של ההוגן בשווי שינויים

 (1,935)  (279)  (4,839)  (2,612)  (7,599)  לייה במלאי ע
 396  463  (233)  565  166  )ירידה( בספקיםעלייה 

 (12,766)  9  (237)  369  197  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 13,533  -  -  -  (1,813)  ונדחית מותנית תמורה בהתחייבות שינויים
 (3,165)   (1,135)  (634)  (1,741)  (1,567)  ששולמו מיסים

 828  (28)  (509)  1,949  (304)  ( שוטפתלפעילותשנבעו מפעילות )ששימשו  נטו מזומנים
           ת השקעהיותזרימי מזומנים לפעילו

ם הנמדדים בשווי ינכסים פיננסיב השקעה ממימוש תמורה
 798  הוגן

 
- 

 
-  -  798 

 (700)  (350)  -  (350)  (635)   פיננסיים בנכסים השקעה
 (3,267)  (356)  (740)  (1,368)  (3,846)  קבוערכישת רכוש 

 -  -  (3,500)  -  (5,000)  הלוואה מתן
 (133)  (21)  (371)  (21)  (449)  ותכלול ותחברל הלוואותמתן 

 (658)  (632)  -  (632)  (3,187)  כלולות ותבחבר השקעה
 (3,960)  (1,359)  (4,611)  (2,371)  (12,319)  לפעילות השקעה ששימשו מזומנים נטו

           ת מימוןיותזרימי מזומנים מפעילו
 727  705  -  705  -  אופציות ממימוש תמורה
 -  -  (5,000)  -  (5,000)  מניות רכישת בגין נדחית תמורה תשלום

 (177)  (141)  (81)  (156)  (237)  חכירות בגין תשלומים
 6,000  -  -  6,000  -  המיזוג עסקת אגב הלוואה קבלת

 -  -  2  -  17,995  הנפקה מהוצאות נטו ואופציות מניות הנפקת
 33,529  33,529  -  33,529  -  במהופך רכישה במסגרת ואופציות מניות הנפקת
 (8,500)  (8,500)  -  (8,500)  -  במהופך רכישה אגב שליטה מבעלי כלולה בחברהזכויות  רכישת
 (5,951)  -  -  (5,951)  -  שליטה ימבעל הלוואות פרעון
 (4)  (2)  (1)  (4)  (7)  ששולמה ריבית

 12,751  ( מימוןלפעילות)ששימשו  מפעילות שנבעומזומנים נטו 
 

25,623 
 

(5,080)  25,591  25,624 
 (1)  -  -  -  -  חוץ מטבע חליפין בשערי השינויים השפעת

 22,492  24,204  (10,200)  25,201  128  מזומנים ושווי במזומנים שינוי
 5,901  6,898  38,720  5,901  28,392  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 28,392  31,102  28,520  31,102  28,520  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 
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 כללי - 1יאור ב

"(, הבת החברה" או" שיח"מ )להלן: "בע שריד שיח"(, באמצעות החברה"מ )להלן: "בע גרופ מדיקל שיח .א
שיווק והפצה של , ייצור, ריבוי, גידולבמישרין ובעקיפין בועוסקת,  פועלת בתחום הקנאביס הרפואי,

מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, וכן פיתוח גנטיקות ייחודיות, מוצרים נוספים מבוססי קנאביס רפואי, 
 טכנולוגיות רלוונטיות לתחום הקנאביס הרפואי ומוצרים נלווים. 

 
"( לרכישת ביונד, התקשרה שיח בהסכם עם חברת ביונד טיים אחזקות בע"מ )להלן: "2019 למאי, 2ביום  .ב

לבעלי המנית  ביונדמניות רגילות של  תהקצא (1לוא הון המניות המונפק והנפרע של שיח, וזאת כנגד: )מ
( הקצאת זכויות 2)-ו ;מיד לאחר ההקצאה ביונדמההון המונפק והנפרע של  78%לשעבר בשיח, אשר יהוו 

אשר יהיו ניתנות למימוש, בכפוף לעמידה ביעדי הביצוע שנקבעו במסגרת  ביונדלמניות נוספות של 
 .2019בספטמבר,  4-עסקת המיזוג הושלמה ב "(.המיזוג עסקתעסקת המיזוג )להלן: "

 בעלי, משום שבמועד השלמת עסקת המיזוג, רוכשתעל אף שכאמור מבחינה משפטית ביונד הינה ה
 מבחינה חשבונאיתה הרוכשת הישיח קבע כי , בביונד קיבלו לידיהם את השליטהשיח של המניות 
 בשיטת רכישה במהופך.  העסקה טופלהולפיכך 

 .לשיח מדיקל גרופ בע"מ ביונדכחלק מהסכם הרכישה, שונה שם 

תחת השם שיח מדיקל גרופ  פורסמו 2019 ,בדצמבר 31של החברה ליום דוחות כספיים הלאור האמור, 
בע"מ, אך טופלו מבחינה חשבונאית כהמשך הדוחות הכספיים של שיח שהינה הרוכשת החשבונאית 

 .2019 ,בדצמבר 31רטים נוספים אודות עסקת המיזוג נכללים בדוחות הכספיים השנתיים ליום בעסקה. פ

 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים - 2ביאור 

החודשים  3 -ו 9ת הביניים של ולתקופ 2020 בספטמבר 30ליום  החברהי התמציתי של המידע הכספ .א
המידע הכספי לתקופת הביניים( נערך בהתאם לתקן חשבונאות  -)להלן  תאריך באותו ושהסתיימ

(, וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש IAS 34 -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  34בינלאומי מספר 
המידע הכספי . 1970-תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"לפרק ד' של בהתאם ל

יש לעיין  לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים.
ו והביאורים אשר נלו 2019במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

 International Financial Reporting) בינלאומייםהכספי הדיווח התקני ל מצייתיםאליהם, אשר 
Standards שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )

(International Accounting Standards Board)  להלן(- תקני ה-IFRSוכ )הנדרש  את הגילוי הנוסף יםללו
 .2010-התש"ע ,בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(

, 2020 ספטמברב 30החודשים שהסתיימו ביום  3 -ו 9לתקופה של  הכנסות החברה ותוצאות פעילותה
 .2020בדצמבר  31יום התוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים בההכנסות ובהכרח על  מצביעות אינן

 אומדנים ושיקולי דעת מהותיים  .ב

להפעיל שיקולי דעת וכן דורשת שימוש באומדנים  החברהעריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת 
, ועל סכומי הנכסים החברהחשבונאיים מהותיים, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של 

ל עשויות להיות שונות מהותית מאומדנים ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפוע
אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית (significant)  אלו. שיקולי הדעת המהותיים

וההנחות בבסיס האומדנים ששימשו אותה, הינם ללא שינוי משמעותי לאלה שבדוחות  החברהשל 
 ם.הכספיים השנתיי
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 המדיניות החשבונאיתעיקרי   -  3ביאור 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, הינם 
בתוספת המפורט  2019לשנת של החברה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים  העקביים עם אל

 להלן:

 משותפים ממיזמים הכנסות .א

עם העברת השליטה  דוחות על הרווח או הפסד ורווח כולל אחרב יםמוכר הכנסות ממיזמים משותפים
על פי החלק היחסי המיוחס לחברה מהמיזם  קוחהמשתייכות למיזמים המשותפים לל על הסחורות

 . ב'4להרחבה בדבר מיזם משותף ראו ביאור . המשותף

 נגזרים פיננסים מכשירים .ב

ועד ההתקשרות בחוזה הנגזר, ונמדדים מחדש מכשירים פיננסים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במ
 בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן.

 וחיואירועים בתקופת הד   -  4ביאור 

פעילות הריבוי, הגידול והייצור של  ,( בישראל ובעולםCovid-19נגיף הקורונה ) התפשטות על רקע .א
קנאביס רפואי ומוצריו, ובפרט אספקת מוצרי תוצרי החברה ליצרן באמצעותו מיוצרים מוצרי החברה, 

במתכונת רגילה ובאופן שוטף בתקופה זו וכן האספקה של המוצרים ללקוחותיה המשיכה להתקיים 
 וסדיר. 

ה ישירה על החברה והשוק בו היא פועלת, אך יחד להערכת החברה להתפרצות נגיף הקורונה אין השפע
עם זאת, להמשך התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעולם עשויות להיות השלכות, בין היתר, על איוש 

. משבר הקורונה טומן בחובו, נכון למועד החתימה על הדוחות, אי כח האדם ועל פעילותה של החברה
משק ועל החברה, ועל כן, אין בידי החברה היכולת להעריך וודאות בכל הנוגע להשלכות עתידיות על ה

  באופן מהימן את השפעותיו העתידיות על החברה.

, שכן 2020במרס  31ממשבר הקורונה, מדדה החברה את התמורה המותנית אשר בספריה ליום  כתוצאה
 ללא נתונים נצפים.  3תמורה זו הינה התחייבות פיננסית אשר נמדדת לפי רמה 

אלפי ש"ח כנגד הכנסות אחרות  6,720 -השווי ההוגן של התמורה המותנית הוערכה בסך של כיתרת 
נשארה  2020 בספטמבר, 30לאחר בחינת החברה את יתרת ההתחייבות ליום  אלפי ש"ח. 2,375בסך 

לצורך קביעת שוויה ההוגן של התמורה המותנית, הסתייעה החברה במעריך  ההתחייבות ללא שינוי.
, ריבית 75.3% –וני. להלן פירוט ההנחות העיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן: תנודתיות שווי חיצ

הערכת החברה לסיכויי גיוס ההון הנוסף לא השתנתה מהערכתה למועד הדוחות הכספיים  .5% –היוון 
 .2019בדצמבר  31. להרחבה בדבר הערכות החברה, ראה דוחות כספיים ליום 2019בדצמבר  31ליום 

"( פנאקסיה, התקשרה שיח, במזכר הבנות מחייב עם חברות פנאקסיה בע"מ )"2020בפברואר,  4ביום  .ב
"(, במטרה ליצור מיזם משותף בתחום הייצור, השיווק והמכירה בשוק המקומי רפאועם רפא בע"מ )"

של מוצרי קנאביס רפואי מבית רפא, לרבות סדרת שמני "אקסיבן", המבוססים על חומרי הגלם של 
שיח. בהתאם למזכר ההבנות, חולקו תחומי האחריות בין שיח, פנאקסיה ורפא, כך ששיח תהא אחראית 
על אספקת חומרי הגלם, בכמות ובאיכות שנקבעו במזכר ההבנות. כמו כן, נקבע במיזם המשותף מנגנון 

קומי חלוקת הכנסות בין השותפים. המיזם המשותף יתמקד, תחילה, בייצור שיווק ומכירה בשוק המ
של מוצרי קנאביס רפואי מבית רפא, לרבות סדרת שמני אקסיבן. בשלב שני, עשוי המיזם להתרחב גם 

 למכירת מוצרים נוספים. 

וימשך שלוש שנים, נועד לאפשר מקסום של היתרונות  2020בינואר  1המיזם אשר החל לפעול מיום 
ר והשיווק, תוך מיצוי שרשרת הערך היחסיים של השותפים, שיח, היצרן ורפא בתחומי הגידול, הייצו

 לטובת איכות וזמינות המוצרים.
חומרי הגלם המסופקים על ידי שיח הינם חלק ממלאי החברה ומוכרים בעלות המכר לאחר מכירת 

 הסחורה ללקוח במקביל להכרה בהכנסה. 
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 אירועים בתקופת הדיווח )המשך(   -  4ביאור 

 תשלום מבוסס מניות .ג

אופציות לא רשומות, בהתאמה,  1,564,500-ו 3,129,000, הקצתה החברה 2020 בפברואר, 16ביום  .1
מניות  1,564,500-ו 3,129,000-ליו"ר הדירקטוריון ולנושא משרה, הניתנות למימוש, בהתאמה, ל

 1/5רגילות של החברה ללא ע.נ., כאשר תקופת ההבשלה ומחירי המימוש נקבעו כדלקמן: 
מהאופציות  1/5ש"ח,  0.96, לפי מחיר מימוש של 2020צמבר בד 31מהאופציות תבשלנה ביום 

מהאופציות תבשלנה ביום  1/5ש"ח,  1.12, לפי מחיר מימוש של 2021בדצמבר  31תבשלנה ביום 
, 2023בדצמבר  31מהאופציות תבשלנה ביום  1/5ש"ח,  1.75לפי מחיר מימוש של  2022בדצמבר , 31

, לפי מחיר מימוש 2024בדצמבר  31אופציות תבשלנה ביום מה 1/5-ש"ח ו 2.08לפי מחיר מימוש של 
 שנים ממועד הבשלתן. 3ש"ח. ככל שהאופציות לא תממושנה, הן תפקענה כעבור  2.24של 

 1,571-השווי ההוגן של האופציות למועד ההענקה חושב על פי נוסחת בלאק ושולס, ונקבע לסך כ
 ות הבאות:אלפי ש"ח, בהתאמה. שווי זה מבוסס על ההנח 785-ו

 84.6% - 85.7% סטיית תקן צפויה 

 0.3% - 0.6% ריבית חסרת סיכון

 0.824 מחיר מניה )ש"ח(

 4 - 8 אורך תקופה צפויה עד למימוש )שנים(

לפקודת מס הכנסה במסלול הוני, הקצאה עם נאמן. בהתאם  102האופציות הוקצו בהתאם לסעיף 
אלה, החברה אינה זכאית לתבוע כהוצאה לצרכי מס למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים 

סכומים הנזקפים לניצעים כהטבה, לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות החברה, בגין 
 האופציות שהעובדים קיבלו במסגרת התכנית.

יועצים הניתנות  4-אופציות לא רשומות ל 600,000, הקצתה החברה 2020בפברואר,  16ביום  .2
מניות רגילות של החברה ללא ע.נ., כאשר תקופת ההבשלה ומחירי המימוש  600,000-ללמימוש,  

-ש"ח, ו 0.60מהאופציות הבשילו במועד הענקתן לפי מחיר מימוש של  400,000נקבעו כדלקמן: 
ש"ח. ככל  1.00, לפי מחיר מימוש של 2021בפברואר,  15מהאופציות תבשלנה ביום  200,000

 שנים ממועד הבשלתן. 3, הן תפקענה כעבור שהאופציות לא תמומשנה
 291-השווי ההוגן של האופציות למועד ההענקה חושב על פי נוסחת בלאק ושולס, ונקבע לסך כ

 אלפי ש"ח. 
 שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות:  

 82.1% - 84.6% סטיית תקן צפויה 

 0.2% - 0.3% ריבית חסרת סיכון

 0.824 מחיר מניה )ש"ח(

 3 - 4 תקופה צפויה עד למימוש )שנים(אורך 

)ט( לפקודת מס הכנסה, ובהתאם החברה זכאית לתבוע כהוצאה   3האופציות הוקצו בהתאם לסעיף 
 לצרכי מס סכומים מסויימים במועד המימוש של האופציות, ככל שתמומשנה.

אופציות לא רשומות, בהתאמה, לנושא  1,095,150-ו 1,564,500, הקצתה החברה 2020במרץ  30ביום  .3
מניות רגילות של החברה ללא  1,095,150-ו 1,564,500-משרה ולעובד, הניתנות למימוש, בהתאמה, ל

ת מנו 5-שנים ב 5ש"ח לכל אופציה. האופציות תבשלנה על פני  0.686ע.נ., לפי מחיר מימוש של 
. ככל שהאופציות לא תמומשנה, הן תפקענה כעבור 2021-2025במרץ בכל אחת מהשנים  29-שוות ב

שנים ממועד הבשלתן. השווי ההוגן של האופציות למועד ההענקה חושב על פי נוסחת בלאק  3
 אלפי ש"ח, בהתאמה. שווי זה מבוסס על ההנחות הבאות:  504-ו 807-ושולס, ונקבע לסך כ

 82.1% - 85.7% ויה סטיית תקן צפ

 0.4% - 0.8% ריבית חסרת סיכון

 0.725 מחיר מניה )ש"ח(

 2.5 – 8 אורך תקופה צפויה עד למימוש )שנים(

לפקודת מס הכנסה במסלול הוני, הקצאה עם נאמן. בהתאם  102האופציות הוקצו בהתאם לסעיף 
זכאית לתבוע כהוצאה לצרכי מס למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה, החברה אינה 

סכומים הנזקפים לעובדים כהטבה, לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות החברה, בגין 
 האופציות שהניצעים קיבלו במסגרת התכנית.
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 אירועים בתקופת הדיווח )המשך(   -  4ביאור 

, הניתנות לעובדיםאופציות לא רשומות,  2,300,000, הקצתה החברה 2020 ספטמברב 17ביום  .4
ש"ח לכל  0.648מניות רגילות של החברה ללא ע.נ., לפי מחיר מימוש של  2,150,000-ל למימוש

 אופציה. 

בכל אחת מהשנים ספטמבר ב 17-מנות שוות ב 5-שנים ב 5אופציות תבשלנה על פני מה 1,400,000
2025-2021. 

בכל אחת מהשנים ספטמבר ב 17-מנות שוות ב 3-שנים ב 3אופציות תבשלנה על פני מה 900,000
2023-2021 . 

שנים ממועד הבשלתן. השווי ההוגן של  3ככל שהאופציות לא תמומשנה, הן תפקענה כעבור 
שווי זה  .אלפי ש"ח 802-האופציות למועד ההענקה חושב על פי נוסחת בלאק ושולס, ונקבע לסך כ

 מבוסס על ההנחות הבאות: 

 81.8% - 84.2% סטיית תקן צפויה 

 0.2% - 0.6% ריבית חסרת סיכון

 0.630 מחיר מניה )ש"ח(

 2.5 - 6.5 אורך תקופה צפויה עד למימוש )שנים(

לפקודת מס הכנסה במסלול הוני, הקצאה עם נאמן. בהתאם  102האופציות הוקצו בהתאם לסעיף 
לתבוע כהוצאה לצרכי מס למסלול שנבחר על ידי החברה ועל פי כללים אלה, החברה אינה זכאית 

סכומים הנזקפים לעובדים כהטבה, לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות החברה, בגין 
 האופציות שהניצעים קיבלו במסגרת התכנית.

 
הניתנות למימוש,   ליועץאופציות לא רשומות  600,000, הקצתה החברה 2020, בספטמבר 17ביום  .5

מניות רגילות של החברה ללא ע.נ., כאשר תקופת ההבשלה ומחירי המימוש נקבעו  600,000-ל
 כדלקמן: 
 ש"ח,  0.96לפי מחיר מימוש של  2021בספטמבר,  17יום ב תבשלנהמהאופציות  200,000
 -ו ש"ח 1.12לפי מחיר מימוש של  2022, בספטמבר 17מהאופציות תבשלנה ביום  200,000
 . ש"ח 1.50לפי מחיר מימוש של  2023, בספטמבר 17מהאופציות תבשלנה ביום  200,000

 שנים ממועד הבשלתן. 3ככל שהאופציות לא תמומשנה, הן תפקענה כעבור 
 161-השווי ההוגן של האופציות למועד ההענקה חושב על פי נוסחת בלאק ושולס, ונקבע לסך כ

 אלפי ש"ח. 
 הנחות הבאות:שווי זה מבוסס על ה  

 81.8% - 84.2% סטיית תקן צפויה 

 0.2% - 0.6% ריבית חסרת סיכון

 0.630 מחיר מניה )ש"ח(

 2.5 - 4.5 אורך תקופה צפויה עד למימוש )שנים(

)ט( לפקודת מס הכנסה, ובהתאם החברה זכאית לתבוע כהוצאה   3האופציות הוקצו בהתאם לסעיף 
 המימוש של האופציות, ככל שתמומשנה. לצרכי מס סכומים מסויימים במועד

"(, קנאסולהתקשרה שיח במזכר הבנות עם חברת קנאסול אנליטיקס בע"מ )" 2020באפריל,  5ביום  .ד
מבעלת אחת ממעבדות המחקר והפיתוח המובילות בעולם בתחום הקנאביס הרפואי, לשיתוף פעולה 

שיח. בהתאם למזכר ההבנות, שיח מחקרי לשם פיתוח טכנולוגיות מתקדמות בתחום בהתבסס על זני 
תספק לקנאסול מגוון זני קנאביס לצורך איתור זנים בעלי ריכוז גבוה של קנאבינואידים ספציפיים 
ובחינת יישומם על אינדיקציות רפואיות, לרבות פיתוח פורמולציות רפואיות. הצדדים יפעלו למסחור 

שיים ושיח תהיה זכאית לתמלוגים ו/או הידע שייווצר במסגרת ההסכם, לרבות באמצעות צדדים שלי
 אחוזים מהטבות כלכליות עתידיות שינבעו מכך.

 

 



 מ"בע מדיקל גרופ שיח 
 

 התמציתיים הכספיים לדוחות ביאורים
 

13 

 

 אירועים בתקופת הדיווח )המשך(   -  4ביאור 

 .Harmony Foundation of New Jersey Inc, התקשרה שיח בהסכם עם חברת 2020במאי,  11ביום  .ה
ג'רזי -שיווק והפצה שאינו בלעדי במדינת ניו"(, על פיו תעניק שיח להרמוני רישיון ייצור, הרמוני)"

, פועלת הרמוני לאישור מוצרי שיח תחת לתאריך המאזןנכון  שבארה"ב למוצרי שיח בתמורה לתמלוגים.
 הרגולציה המקומית.

 Global Medicalהתקשרה שיח בהסכם למתן זכות שימוש בלעדית בקנדה עם חברת 2020במאי,  18ביום  .ו

Producers Corporation  "(GMPC לשם גידול, שיווק ומכירה של מוצרים המבוססים על הפורמולציות )"
-. במסגרת ההסכם שיח תמסור לGMPCשל שיח וכן את זני שיח בקנדה, בתמורה לתמלוגים ממכירות 

GMPC  מידע אודות זני שיח, פורמולציות וניסויים קליניים שנערכו ויערכו במהלך תקופת ההסכם. כמו
ולי מינימום שנתיים עולים בהדרגה לאורך תקופת ההסכם אשר ישולמו לשיח. כמו כן, כן, נקבעו תקב

במסגרת ההסכם סוכמו תנאים מסחריים לייצוא קנאביס מישראל לקנדה, בכפוף לאישור הייצוא ממדינת 
ישראל. הסכם הרישיון לרבות תשלומי המינימום מותנים בקבלת כלל הרשיונות הנדרשים בהתאם לדין 

 . אשר נכון לתאריך המאזן עדין בתהליכי אישור רגולטוריים GMPCעל ידי הקנדי 

"(, חברה פרטית סריו)להלן: " Sarrio Hellas S.A, השלימה שיח השקעה הונית בחברת 2020ביוני,  4ביום  .ז
מהונה המונפק והנפרע, כך  5%מיליון אירו, כנגד הקצאת מניות בשיעור של  1תושבת יוון, בהיקף של 

עסקת מהון המניות המונפק והנפרע של סריו )להלן: " 52.5%-השלמת העסקה מחזיקה החברה בשעם 
כמו כן, במסגרת עסקת  "(. החברה ממשיכה לטפל בהשקעה לפי שיטת השווי המאזני. ההשקעה בסריו

ההשקעה בסריו הוענקה לחברה זכות להשתתף בסיבוב גיוס עתידי של סריו בתנאים מועדפים וכן 
אנטי דילול כמפורט בהסכם )להלן: "הזכויות הנוספות"(. החברה, באמצעות מעריך שווי חיצוני, מנגנוני 

מדדה את השווי ההוגן של המניות והזכויות הנוספות, לצורך הקצאה בין המניות לבין הזכויות הנוספות. 
סי הנרשם אלפי ש"ח, ומהווים נגזר פיננ 635 -השווי ההוגן של הזכויות הנוספות הסתכם בסך של כ

במאזן החברה תחת סעיף "נכסים פיננסיים". ההנחות העיקריות אשר שימשו למדידת השווי ההוגן: 
 שנים. 1.25 –משוקללת  האופציה, תקופת 0.55% –, ריבית חסרת סיכון 90.94% –סטיית תקן 

 60-של כ בכוונת החברה, באמצעות סריו להקים ביוון מתקני גידול וייצור קנאביס רפואי בשטח מירבי .ח
תוך אימוץ טכנולוגיות גידול חדשניות לצורך מקסום שטחי הגידול והגדלת תפוקת המתקן. סריו  דונם

לצורך מכירת קנאביס רפואי באירופה ושאר מדינות העולם.  EU-GMP-ו GACPפועלת לקבלת אישורי 
 החברה החלה בהליך תכנוני של המתקנים.

בחברה על ידי מספר משקיעים, לרבות משקיעים מוסדיים  הושלמה עסקת השקעה 2020ביוני,  11ביום  .ט
מניות בתמורה  23,195,900ודירקטורים בחברה )להלן: "ההקצאה הפרטית"( במסגרתה הנפיקה החברה 

-"( ו3)להלן "אופציות סדרה  3אופציות לא סחירות סדרה  11,597,950ש"ח לכל מניה, וכן  0.80-ל
"(. סך תמורת ההשקעה, ברוטו 4)להלן: "אופציות סדרה  4 אופציות לא סחירות סדרה 23,195,900

ניתנות להמרה למניות החברה ביחס  4ואופציות סדרה  3אופציות סדרה  מיליון ש"ח. 18.6-הסתכמה לכ
חודשים,  25-ו 12-ש"ח, בהתאמה לכל אופציה, והינן בתוקף ל 1.28-ש"ח ו 0.972-בתמורה ל 1:1של 

 בהתאמה.

' לעיל, התקיימו כלל התנאים לתשלום התמורה טהפרטית, כאמור בסעיף עם השלמתה של ההקצאה  .י
, 4מיליון ש"ח בגין רכישת מניות טריכומשל בע"מ וטרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ מיום  5הנדחית בסך 

 508, וזאת כחלק מעסקת המיזוג. במהלך תקופת הדיווח, הכירה החברה בהפסד בסך 2019בספטמבר 
 ההתחייבות על יתרת הקרן למועד הפירעון. התמורה הנדחית שולמה במלואה אלפי ש"ח לצורך העמדת

 .במהלך תקופת הדוח

מיליוני  5, חתמה החברה על הסכם למתן הלוואה לצד ג'. סך מסגרת ההלוואה הינו 2020ביוני,  22ביום  .יא
 5. נכון לתום תקופת הדיווח, נטל הלווה סכום של 4%-ש"ח והיא נושאת ריבית שנתית בשיעור של כ

בים ויתרות חיי סעיף תחת ומוצגת 2020בדצמבר,  30מיליוני ש"ח. ההלוואה תיפרע במלואה עד ליום 
 .השוטפים בנכסים חובה
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 אירועים בתקופת הדיווח )המשך(   -  4ביאור 

הסכמי מסגרת בלתי קשורים, על בסיס עשרות ב התקשרה שיח 2020אוגוסט -חודשים יונימהלך הב .יב
" ו/או כל קנארית" ו/או "ניצןשאינו בלעדי, למכירת מוצרי קנאביס רפואי של הקבוצה )לרבות מוצרי "

בתי מרקחת המורשים למכירת קנאביס בישראל. הסכמי עשרות "( עם המוצריםאחר מקבוצתה( )"מותג 
חודשים, במסגרתם, התחייבו בתי המרקחת, במצטבר, לרכוש  36עד  18המסגרת נקבעו לתקופות של 

-להערכת החברה, סך ההכנסות הצפויות לחברה בגין הסכמי המסגרת מסתכמות לכדי כ את המוצרים.
 ון ש"ח לכל אורך תקופת ההסכמים ובכפוף לתנאים אשר נקבעו בהסכמים.מילי 228

חווה לגידול רפואי עם תפרחות קנאביס  לרכישתשיח בהסכם מסגרת  ההתקשר 2020באוגוסט,  31ביום  .יג
על הגנטיקה של שיח. בהתאם  ותמבוססהמגדל תפרחות הקנאביס של  ."(המגדל"קנאביס בישראל )
תחייב לספק ושיח תתחייב המגדל י ,2022בדצמבר,  31בתוקפו עד ליום אשר יעמוד להסכם המסגרת, 

טון נוספים של  5שיח מחזיקה באופציה לרכישת בנוסף,  .טון תפרחות קנאביס רפואי 5.4-לרכוש כ
 נכון לתאריך המאזן, טרם בוצעו רכישות מכוח הסכם זה.  .קנאביס רפואי

 
 וסיכונים פיננסיים הוגן שווי  - 5ביאור 

 שווי הוגן  .א

, חייבים לקבל והכנסות לקוחותשל מזומנים ושווי מזומנים, התמציתיים היתרה בדוחות הכספיים 
מבעל השליטה  הלוואהקצר מתאגידים פיננסיים,  לזמןויתרות חובה, זכאים ויתרות זכות, הלוואות 

 ואחרים, תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.

בחינה של ההנחות אשר שימשו החברה ביצעה  .3הנמדדים ברמה לחברה קיימים נכסים והתחייבויות 
והגיעה למסקנה כי ההנחות לא השתנו ועל כן השווי אלו ות למדידת שווין ההוגן של נכסים והתחייבוי

 את שווי הנכסים וההתחייבויות ליום זה. משקף באופן נאות  2020בספטמבר  30ההוגן נכון ליום 

   הוגן.הנמדדים בשווי  של החברההנכסים או ההתחייבויות הטבלה שלהלן מציגה את 

 2020 ספטמברב 30 ליום       
 "חש אלפי 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
     

 2,918 - 2,918 - סחירות  שאינן - מניות רגילות
 2,597 - - 2,597 סחירות  - מניות רגילות

 307 307 - - לא סחירות -אופציות 
 1,074 1,074 - - פיננסיים אחריםנכסים 

 5,121 5,121 - - םביולוגי יםנכס

 (6,720) (6,720) - - התחייבות בגין תמורה מותנית

 2,597 2,918 (218) 5,297 

     

 

 
 
 
 
 
 
     
   
     

  2019 ספטמברב 30 ליום 
 "חש אלפי 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
     

 4,746 - 4,746 - שאינן סחירות  -רגילות מניות
 2,197 2,197 - - ביולוגים נכסים

 (13,885) (13,885) - - התחייבות בגין תמורה מותנית

 - 4,746 (11,688) (6,942) 
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 )המשך( וסיכונים פיננסיים הוגן שווי  - 5ביאור 

 2019בדצמבר  31ליום  
 "חש אלפי 
 "כסה 3 רמה 2 רמה 1 רמה 
     

 2,445 - 2,445 - סחירות  שאינן - מניות רגילות
 2,907 - - 2,907 סחירות  - מניות רגילות

 404 404 - - לא סחירות -אופציות 
 501 501 - - נכסים פיננסיים אחרים

 1,957 1,957 - - םביולוגי יםנכס

 (9,095) (9,095) - - התחייבות בגין תמורה מותנית

 2,907 4452, (6,233) (881) 

 

 ריביתחושפת אותה למגוון של סיכונים פיננסיים: סיכון שוק, סיכון אשראי, סיכון  החברהפעילות  .ב
 .נזילות וסיכון

כאמור לעיל, המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות 
במידע הכספי לתקופת  ויש לעיין החברהכספיים שנתיים, לרבות בנוגע לניהול הסיכונים הפיננסיים של 

 והביאורים אשר נלוו אליהם. 2019הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

לניהול הסיכונים הפיננסיים שלה לעומת זו שדווחה על  החברהלא חלו שינויים מהותיים במדיניות 
 .2019ידיה במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

 
 המאזן תאריך לאחר אירועים   - 6ביאור 

 

יצרן החברה, פאנקסיה תעשיות פרמצבטיות בישראל בע"מ , עדכן 2020, בנובמבר 8-ו באוקטובר 11 ביום .א
 היא לפיה  BfArM -מרשות הבריאות הפדרלית בגרמניה  הודעההתקבלה בידו החברה כי  את"( היצרן)"

לשיווק והפצה של סדרת מוצרי , ובפרט אישור סופי לגרמניה רפואי קנאביס מוצרי לייבא ליצרן אישרה
להערכת החברה, . בסיס חומרי הגלם של החברה-פרימיום מבוססי שמן קנאביס רפואי, המיוצרים על

, בכפוף לאישור בקשת היצרן 2020השקה ומכירות ראשונות בגרמניה של המוצרים צפויות עד סוף שנת 
  .להיתר ייצוא

 
היתר יצוא ממשרד הבריאות למשלוח מוצרים מוגמרים קבל בידי החברה , הת2020בנובמבר,  4ביום  .ב

הושלמו הבדיקות  2020בנובמבר,  16של החברה ללקוח באוסטרליה, וביום  של תפרחות קנאביס רפואי
ייצוא מדובר ב הנדרשות בידי משרד הבריאות והמכס והמשלוח יצא ללקוח החברה באוסטרליה.

דרך משמעותית ביותר בהתפתחות החברה  מהווה אבןאשר  החברה מישראל המסחרי הראשון של
 .ובאסטרטגיה שלה לקדם את יצוא מוצרי החברה מחוץ לישראל

 



 

 "מבע מדיקל גרופ שיח
 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  38לפי תקנה  אמידע כספי נפרד המוב
 1970 -התש"ל

 
 2020 בספטמבר 30ליום 

 )בלתי מבוקר(
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 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
 1970 -התש"ל

 
 2002בספטמבר  30 ליום

 )בלתי מבוקר(
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
  

 2 החשבון המבקר הרואסקירה של דוח 
  

  :באלפי שקלים )אש"ח( – כספייםנתונים 
  

המאוחדים  התמציתיים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים
 3 המיוחסים לחברה עצמה כחברה האם

  
המאוחדים המיוחסות התמציתיים הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים 

 4 לחברה עצמה כחברה אם
  

ם התמציתיים המאוחדים המיוחסים בדוחות הכספייתזרימי מזומנים הכלולים 
 5 חברה אםלחברה עצמה כ

  
 6 הכספי ביניים הנפרד למידעומידע נוסף  ים נבחריםאוריב
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 לכבוד

 בעלי המניות של 

 ,חברת שיח מדיקל גרופ בע"מ

 גבעת ח"ן

 

 א.ג.נ.,

 

 

 

 הנידון:

ד' לתקנות ניירות 38נפרד לפי תקנה הביניים הכספי המידע לסקירת הדוח מיוחד 

 1970 –ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 

 

 

 מבוא 

 

 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

ות של תשעה ולתקופ 2020 בספטמבר 30החברה(, ליום  -של חברת שיח מדיקל גרופ בע"מ )להלן  1970 –התש"ל 

 באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. וחודשים שהסתיימ ושלושה

 בהתבסס על סקירתנו. אלהת ביניים ולתקופאחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד 

 

 היקף הסקירה

 

של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי  2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 

מורכבת  לתקופות בינייםלתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד 

נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה  של ירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישוםמב

הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

יים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעות

 מחווים חוות דעת של ביקורת.    

 

 מסקנה 

 

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

 .1970-ת ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל ד' לתקנות ניירו38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 

 

 

 

 קסלמן וקסלמן                 אביב,-תל

 רואי חשבון                 2020 בנובמבר 25

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב                                                                   
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 30 ליום

   2020 בספטמבר
 31 ליום
 2019 בדצמבר

 מבוקר  מבוקר בלתי  

 "חש אלפי 

     

     נכסים שוטפים
 19,769  22,313  מזומנים ושווי מזומנים
 102  75   לקוחות

 448  360  חייבים ויתרות חובה
     

 20,319  22,748  סה"כ נכסים שוטפים
     

     שוטפים לאנכסים 
 19,273  34,980  הלוואות לחברות מוחזקות

 7,210  17,275  נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו
     

 26,483  52,255  שוטפיםסה"כ נכסים לא 
     

 46,802  75,003  נכסים"כ סה

     
     התחייבויות שוטפות

 41  145  התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
     
 41  145  סה"כ התחייבויות שוטפות 

     
 46,761  74,858  הוןסה"כ 

     
 46,802  75,003  והון התחייבויות"כ סה

     
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. התמציתיים הכספיים לדוחותאורים יהב   
 
 
 
 
 

    2020, בנובמבר 25
 עמיחי רב ניר זיכלינסקי יוגב שריד המידע הכספי לתקופת בינייםתאריך אישור 

 מנהל כספים יו"ר הדירקטוריון מנכ"ל  
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 לתשעה
חודשים 

שהסתיימו 
 30ביום 

 בספטמבר

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 30ביום 

  בספטמבר

תקופה מיום ל
בספטמבר,  4

 31ועד ליום 
 *בדצמבר

  2020  2020  2019 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  

 "חש אלפי  
       

 102  -  -   הכנסות
       

 102  -  -  )הפסד( רווח גולמי
       

 327  533  1,339  וכלליות הנהלה הוצאות
 23,666  -  -  רלמסח רישום הוצאות

 1,553  2,518  9,043  מוחזקות, נטו חברות רווחיבחלק החברה 
       

 (22,338)  1,985  7,704  רווח )הפסד( תפעולי
       
 164  338  665  מימון כנסותה
 22  -  1  מימון וצאותה

 142  338  664  הכנסות מימון, נטו

       

 )22,196(  2,323  8,368  רווח )הפסד( המיוחס לחברה
       

       השפעת המס(:רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר 
       סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך 

 (1,518)  (549)  364  רווח כולל אחר, נטו ממס
       
  8,732  1,774  (23,714) 
       

 
 
 
 
 
 
 

 .ב'1ראה ביאור ( * 
 

 . םלדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מההמצורפים הביאורים 
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 . םמהווים חלק בלתי נפרד מה התמציתיים לדוחות הכספייםהמצורפים הביאורים 
 

  

לתקופה של 
חודשים  תשעה

ביום  ושהסתיימ
 בספטמבר 30

2020 

לתקופה של  
שלושה חודשים 

ביום  ושהסתיימ
 בספטמבר 30

2020 
 בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  

     תות שוטפיופעילומתזרימי מזומנים 
 2,323  8,368  המיוחס לחברה עצמה כחברה אם תקופהרווח ל

     
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 

  שוטפת:
  

 
     

     :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות
 (338)  (664)  מימון, נטו הכנסות

 (2,518)  (9,043)  חברות המוצגות בשווי מאזני ברווחיחלק החברה 
 (5,004)  (15,044)  שינוי ביתרות צדדים קשורים

 289  713  עלות תשלום מבוסס מניות
     
     

     שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 (1)  27  בלקוחות)עלייה( ירידה 
 (84)  295  בחייבים ויתרות חובה)עלייה( ירידה 

 94  104  עלייה בספקים ונותני שירותים
     

 (5,239)  (15,244)  שוטפת ששמשו לפעילות נטו מזומנים
     

     השקעהת יופעילומתזרימי מזומנים 
 -  (7)  ששולמהריבית 

 (200)  (200)  פלת לפי שיטת השווי המאזניטוהלוואה שניתנה לחברה המ

     

 (200)  (207)  השקעה ששמשו לפעילות נטו מזומנים

     
     מימוןת יופעילומתזרימי מזומנים 

 2  17,995  הנפקת מניות ואופציות
     

 2  17,995  מימון שנבעו מפעילות נטו מזומנים
     

 (5,437)  2,544  מזומנים ושווי במזומנים שינוי
     

 27,750  19,769  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 22,313  22,313  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 



 מ"בע מדיקל גרופ שיח 
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38ביאורים נבחרים ומידע נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה 
 1970 -ומידיים(, התש"ל
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 כללי - 1ביאור 

 הגדרות: .א

 שיח מדיקל גרופ בע"מ –"החברה" 

 שיח שריד בע"מ –"החברה הבת" 

ד' לתקנות ניירות ערך 38לתקופת ביניים נפרד המובא לפי תקנה מידע כספי  -"המידע הכספי ביניים הנפרד" 
 .1970 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם כהגדרתם של 
)להלן  2020 פטמברבס 30מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 

 דוחות הביניים התמציתיים המאוחדים(. -

 להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד: .ב

 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 38המידע הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 
יניים, בצירוף סקירת רואה תקנות דוחות תקופתיים(. בהתאם לתקנה האמורה, יובאו בדוח ב -)להלן  1970

ג 9החשבון המבקר, נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים, כאמור בתקנה 
 ג(, בשינויים המחויבים.9תקנה  -לתקנות דוחות תקופתיים )להלן 

המאוחדים בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים 
באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ ושלושה תשעהשל  ותולתקופ 2020 בספטמבר 30של החברה ליום 

 הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים(, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם. -

ולכל  2019בדצמבר  31יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום 
(, 2019-המידע הכספי הנפרד של החברה ל -אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך )להלן 

ג' לתקנות דוחות תקופתיים, לרבות הפרטים 9והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה 
בקשר עם דוח כספי האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות, ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה 

המתייחסת לאופן יישום התקנה  ,2010 ,בינואר 24-נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב
 הבהרת הרשות(. -והתוספת האמורות  )להלן 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, הינם 
ואשר פורטו  2019בדצמבר,  31יום בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה לעקביים עם אלו ששימשו 

 במסגרתו. 

 המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.

המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים 
 27( בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי IFRS -תקני ה -ן בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להל

"דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט ואף אינו מהווה מידע כספי לתקופת ביניים שנערך לפי תקן  -
 "דיווח כספי לתקופות ביניים".  – 34חשבונאות בינלאומי מספר 

הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, בדבר לדוחות  3עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 
עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים 
המאוחדים ביניים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי ביניים הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור 

 ושיטות החישוב שיושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית 

 30בהתאם, המידע הכספי הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 
 31ועד ליום  , ערב עסקת המיזוג בין החברה הבת לחברה,2019 ,בספטמבר 4ולתקופה מיום  2020 ,בספטמבר

לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג ראה את הדוחות  המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם. 2019, בדצמבר
 .2019 ,בדצמבר 31הכספיים המאוחדים ליום 

 קשורים צדדים עם יתרות – 2ביאור 

. הבת חברת למימון משמש אשר שוטף לא"ז חומהווה  היתרהיתרת חו"ז מול חברת הבת.  קיימת לחברה
 . 4%שנתית בשיעור של  ריביתנושאת והיתרה אינה צמודה 



 :(1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 מצהיר כי:, יוגב שרידאני, 

של  השלישירבעון ( להחברה - להלןבע"מ ) שיח מדיקל גרופבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)
 ;(הדוחות - )להלן 2020שנת 

ולא חסר בהם מצג של  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
 חברהעולות ותזרימי המזומנים של ההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפ

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון חברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  ,חברהה

שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 
 גילוי ובבקרה עליהם.וב

 

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

 
 _________________________   2020 ,בנובמבר 25

 יוגב שריד, מנכ"ל תאריך

 
 
 

  



 (:2)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:עמיחי רבאני, 

בע"מ  שיח מדיקל גרופבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
 ;(הדוחות- להלן) 2020של שנת  השלישילרבעון ( החברה- להלן)

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  (2)
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

 נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; בהם, לאור הנסיבות שבהן

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
 חברההבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של ה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון חברהלרואה החשבון המבקר של ה גיליתי (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  ,חברהה

שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 
 ובגילוי ובבקרה עליהם.

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

 
 _________________________   2020 ,בנובמבר 25

 סמנכ"ל כספים, עמיחי רב תאריך
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