
למועד הדוח החברה הינה תאגיד קטן, כמשמעות מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות 

תקופתיים ומיידיים), התש״ל-1970 ("תקנות הדוחות"). במסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים 

במסגרת תקנות הדוחות, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את כל ההקלות המנויות בתקנות 5ד(ב) 

לתקנות כאמור ככל שהן רלבנטיות לחברה, ובכלל זה: (1) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית 

ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; (2) העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות 

שווי ל־ 20% ; (3) העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל- 40% ; (4) 

דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור (מתכונת דיווח חצי שנתית), החל מתקופת הדיווח 

שהתחילה ביום 1 בינואר, 2020.
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פלנטארק ביו בע"מ (להלן: "החברה")
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2022 

דירקטוריון החברה מתכבד בזאת לסקור את נתוני הפעילות של החברה ליום 30 ביוני, 2022 ולתקופה של 

שישה חודשים שהסתיימה באותו מועד. ההסברים שלהלן הינם מצומצמים בהיקפם, ומתייחסים לאירועים 

ולשינויים שחלו במצב ענייני התאגיד בתקופה המדווחת מתום שנת הדיווח האחרונה עד למועד דוח זה, אשר 

השפעתם על נתוני הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני, 2022 ועל הנתונים בתיאור עסקי התאגיד היא מהותית. 

דוח זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי המידע הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 

בדצמבר, 2021 אשר פרסמה החברה ביום 24.3.2022, אסמכתא מס': 2022-01-034189 (להלן: "הדוח 

התקופתי לשנת 2021") - פרק תיאור עסקי החברה ופעילותה, הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר, 2021 ודוח 

הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לאותה תקופה, אשר צורפו לדוח התקופתי לשנת 2021.

יובהר, כי דוח כולל מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), 

ובכלל כך הערכות של החברה למועד הדוח בדבר שלבי הפיתוח העתידיים, הצפי למסחור, היקפי התמלוגים 

הפוטנציאליים ויתרת המזומנים הצפויה, אשר אין וודאות בהתממשותן. הערכות החברה יכול שלא 

תתממשנה או שתתממשנה באופן שונה משהוערך (אף מהותית), וזאת, בין היתר, כתלות בהשלמת תהליכי 

המחקר והפיתוח, קבלת האישורים הנדרשים למסחור, צרכי פעילות המחקר והפיתוח של החברה ותכניות 

העבודה של החברה כפי שיהיו מעת לעת.

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה א.

פעילות החברה  .1

החברה עוסקת מיום הקמתה (החל משנת 2014) במחקר, פיתוח ומסחור1 של גנים ורכיבים  .1.1

ביולוגיים לשיפור תכונות מטרה בצמחים, להעלאת יבול ולהדברה ביולוגית של מזיקים, 

המיועדים בעיקר לשימוש בתעשיית החקלאות, מתוך, בין היתר, חזון לתרום לביטחון 

התזונתי העולמי ולתמוך בחקלאות בת קיימא על ידי מתן מענה לאתגרים המשמעותיים 

עמם מתמודד שוק החקלאות הגלובאלי. 

החברה פיתחה תהליך ייחודי (™DIP) הכולל יכולת איתור מספר רב של גנים בעלי תכונות  .1.2

מטרה (לשיפור עמידות לעקות סביבתיות וביוטיות ולשיפור יבול) על סמך דגימות שאוספת 

החברה ממקורות רלוונטיים לתכונת המטרה הרצויה (כגון דגימות קרקע מאזורים 

מדבריים, במטרה לאתר גנים בעלי תכונות מטרה של עמידות ליובש, או דגימות מים 

מלוחים במטרה לאתר גנים בעלי תכונות מטרה של עמידות למליחות). בשונה מהתהליכים 

הנפוצים כיום לאיתור גנים בעלי תכונות מטרה באמצעות פלטפורמות חישוביות 

כמפורט בדיווח מידי של החברה מיום 5 בינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-002410) בדבר קבלת היתר רגולטורי   1
בארה"ב לשיווק, פועלת החברה להתקשרות בהסכמי רישוי אשר יכול ויאפשרו, בין היתר, מסחור גנים שאיתרה כבר 

בשלב ההתקשרות בהסכם.
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תיאורטיות, שרק לאחר השלמתם מבוצעת בדיקה רלוונטית בפועל בצמחים, תהליך ה- 

™DIP מאפשר לחברה לבחון בפועל עד מיליוני גנים בצמחים עצמם, ולאתר בזמן קצר יותר 

ובהסתברות גבוהה יותר להצלחה, את הגנים בעלי התכונה הרצויה. תהליך ה- ™DIP, וחלק 

מהגנים שאותרו באמצעותו, מוגנים בהליכי רישום פטנט ובקשות פטנט ברחבי העולם, 

וחלקם כבר קיבלו אישור פטנט סופי בארה"ב, שהינה אחד משוקי הזרעים הגדולים בעולם. 

לפרטים אודות התהליך ראו סעיף 1.1.1.3 בפרק א' לדוח התקופתי. 

להלן טבלה המפרטת את יתרונות ה-DIPTM לעומת השיטות הקיימות כיום לאיתור גנים  .1.3

בחקלאות2:

DIP™ שימוש בשיטות 
מיחשוביות תיאורטיות

גנים מהטבע, מכל מקור 
רלוונטי לתכונת המטרה, 

לרבות גנים לא ידועים.

גנים ידועים ממקורות שיש 
לגביהם מידע קיים (לדוגמה 

מצמחים אחרים)

מקור הגנים

על סמך תוצאות בצמחים באמצעות כלים מחשוביים 
המציגים תוצאות 

תיאורטיות

דרך איתור הגנים

מאות אלפים - מיליונים עשרות בודדות עד מאות מספר הגנים הנבדקים 
בשנה

שקלים בודדים מאות ש"ח עלות סריקה ממוצעת לגן
גבוהה – המערכת מקבלת 
כקלט גנים ממקורות לא 

ידועים

ניתן לסרוק רק גנים 
הידועים כבר בספרות.

יכולת איתור גנים חדשים 
שאינם ידועים בספרות 

המדעית
מספר חודשים מספר שנים משך הזמן לאיתור גן רצוי

יש אין הגנה בפטנט על דרך גילוי 
הגנים

 (DIP™) המידע הכלול בטבלה הינו בהתבסס על ניסיון החברה ביחס לתהליך שפותח על ידה

וכולל נתונים לפי מיטב ידיעתה ביחס לשימוש בשיטות מיחשוביות כאמור, בהתאם לנתונים 

הידועים כיום בתחום.

פורטפוליו המוצרים של החברה נמצא בשלבי מחקר ופיתוח שונים, ונחלק לשלוש משפחות  .1.4

מוצר:

(1) איתור גנים לתעשיית הזרעים להשבחת תכונות מטרה בצמחים;

(2) איתור גנים והשפעה עליהם לצורך פיתוח מוצרים מבוססי RNAi (מולקולות 

ביולוגיות), הכולל פתרון מבוסס RNAi להדברת חרקים ומזיקים וכן מוצרים לשיפור 

יבולים - משפחת מוצר בה, למיטב ידיעת היא אחת החברות החלוצות והמובילות 

בעולם;

(3) איתור גנים ועריכת גנים לתעשיית הקנאביס, באמצעות החזקות החברה בחברה 

מוחזקת (כ- 39.2%) טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ (טרג'ין). לפרטים אודות טרג'ין ראו 

סעיף 1.17 בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2021.

לשלמות התמונה יצוין כי התהליך של החברה חל ביחס למשפחת המוצרים של איתור גנים ואינו חל, ככלל, ביחס לפיתוח   2
 .RNAi מוצרים מבוססי
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לפרטים נוספים אודות פעילותה של החברה ותיאור הסביבה העסקית והשפעותיה על פעילות 

החברה ראו פרק שלישי - פרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 2021, אשר 

הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

להלן טבלה המציגה סיכום תמציתי של פורטפוליו המוצרים וההסכמים של משפחת מוצרי  .1.5

איתור הגנים של החברה למועד הדוח (לפרטים נוספים והרחבה ראו סעיפים 1.9.3(ב) ו- 1.10 

לדוח התקופתי לשנת 2021) : 

פוטנציאל 
תמלוגים 

שנתי (דולר 
ארה"ב)* 

צפי למסחור ותחילת 
קבלת תמלוגים*

שלב פיתוח  מועד 
חתימת 
ההסכם

השותף הגידול המוצר

עשרות 
מיליונים 

2028 שלב בדיקת התכנות  - 
לאחר הטמעה בתירס 
ותוצאות ראשוניות 

חיוביות 

11/2018  - Rallis
הודו

תירס גנים 
עמידות 

ליובש

עד מיליונים   32029 שלב בדיקת התכנות  - 
בתהליך הטמעה בצמח 

המטרה ע"י השותף  

02/2022 חברת 
זרעים 
גדולה 

בתחום 
הקנולה

קנולה גן עמידות 
ליובש

מאות אלפים 
– עשרות 
מיליונים 

2029 (טרם נחתם 
הסכם מסחור סופי)

בתהליך הטמעה בצמח 
המטרה ע"י השותף

04/2020  KWS גידול 
חקלאי 

מוביל

גן עמידות 
לקוטלי 
עשבים 

מסוג 
HPPD

עשרות 
מיליונים 

2030 (נחתם הסכם 
מו"פ, טרם נחתם 

הסכם מסחור)

לאחר הטמעה בתפוח 
אדמה, תוצאות ראשוניות 
חיוביות. לקראת ניסוי 

שדה

08/2020 חברה 
אמריקאית 

מובילה

תפוחי 
אדמה

גן עמידות 
ליובש

מאות אלפים 
– עשרות 
מיליונים 

2030 (נחתם הסכם 
מו"פ, טרם נחתם 

הסכם מסחור)

בתהליך הטמעה בצמח 
המטרה ע"י השותף

07/2021  KWS גידול 
חקלאי 

מוביל

גן עמידות 
ליובש

מאות אלפים 2030 בתהליך הטמעה בצמח 
המטרה ע"י השותף

06/2021  Bioceres 
(ארגנטינה)

אלפלפא גן עמידות 
ליובש

מיליונים 
בודדים – 

עשרות 
מליונים

-- הושלם שלב ולידציה של 
הגנים בצמח מטרה. 
לאחר ביצוע ניסוי מוצלח 

בסויה בארה"ב.

-- בתהליכי 
איתור 

שותף

סויה גנים 
עמידות 

ליובש

מיליונים 
בודדים – 

עשרות 
מליונים

-- הושלם שלב ולידציה 
בצמחי מודל. לגן זה 
התקבל אישור שיווק 
ממשרד החקלאות 

 .(USDA) האמריקאי

בתהליכי 
איתור 

שותף

סויה, 
כותנה

גן עמידות 
לקוטלי 
עשבים 

מסוג 
HPPD

מיליונים 
בודדים – 

עשרות 
מליונים

-- בתהליכי בדיקת התכנות 
בצמחי מודל

-- בתהליכי 
איתור 

שותף

גן עמידות 
לקוטלי 
עשבים

PPO מסוג

הערכות החברה בדבר המועדים הצפויים לשיווק, להשלמת שלבי הפיתוח, היקף השוק הפוטנציאלי, הצפי  *
למסחור ותחילת קבלת תמלוגים ופוטנציאל התמלוגים השנתי וכו' מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק 

ניירות ערך. הערכות כאמור נשענות על הערכות ונתונים הקיימים בידי החברה למועד הדוח. הערכות כאמור יכול 

ההסכם כולל הוראות בדבר תשלומי רישיון ואבני דרך עד למסחור, בסך מצטבר כולל של מאות אלפי דולרים.  3
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שתתממשנה באופן חלקי או באופן שונה (אף מהותית) משהוערך, בין היתר, מסיבות שאינן תלויות בחברה, ובכלל כך 

כתוצאה מעיכובים בהשגת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, תוצאות שליליות בשלבי הפיתוח ועיכובים 

בהשלמתם, המשך שיתופי פעולה, יכולת החברה להתקשר בשיתופי פעולה נוספים, השגת יעדי שיווק ויכולת 

החברה להמשיך לגייס מקורות למימון פעילותה. יודגש, כי הפוטנציאל המוצג מתייחס למוצרים הנמצאים בשלבי 

פיתוח שונים שאין וודאות בהשלמת פיתוחם. בהקשר זה יצוין כי המתודולוגיה המנחה את החברה להערכת היקף 

המכירות בשוק הפוטנציאלי, ובכלל כך לתמלוגים הפוטנציאליים לחברה (בהנחה של השלמת תהליכי המחקר 

והפיתוח) מתחשבת בפרמטרים הבאים: ערך היבול הרלוונטי (קנולה, סויה, תירס וכיו"ב), שיעור השיפור 

הפוטנציאלי (המינימלי) המוערך ליבול, יעד החברה (בעצמה או באמצעות שיתוף הפעולה) לנתח השוק הפוטנציאלי, 

תמחור המוצר ושיעור התמלוגים הפוטנציאלי (שיעור התמלוגים מוערך כנע בטווחים שבין אחוזים בודדים לבין 

אחוזים דו ספרתיים ומשתנה, בין היתר, כתלות בזהות חברת הזרעים, בשלב שבו מתקשרים בהסכם מסחור עם 

חברת זרעים ובאיכות הגנים שאותרו על ידי החברה). ביחס לקוטלי עשבים, המתודולוגיה מתחשבת בכך שקיימים 

מספר גנים המפתחים עמידות לקוטלי עשבים ואשר משולבים במקביל (באמצעים ביוטכנולוגיים) בזרעי היבול 

הרלוונטי, כאשר התמלוגים הפוטנציאליים לחברה תלויים בנתח של הגן שאיתרה החברה ביחס ליתר הגנים 

האחרים המשולבים בזרעים כאמור. לפרטים נוספים והרחבה בדבר הערכות החברה ראו סעיף 1.9.3(ב) לדוח 

התקופתי לשנת 2021.

להלן טבלה המציגה סיכום תמציתי של פורטפוליו המוצרים וההסכמים של משפחת מוצרי  .1.6

RNAi של החברה למועד הדוח (לפרטים נוספים והרחבה ראו סעיפים 1.9.3(ב) ו- 1.10 לדוח 

התקופתי לשנת 2021):

פוטנציאל 
תמלוגים 

שנתי (דולר 
ארה"ב)* 

צפי למסחור ותחילת 
קבלת תמלוגים*

שלב פיתוח  מועד 
חתימת 
ההסכם

השותף הגידול המוצר

מאות אלפים 
(ישראל) – 

עשרות 
מיליונים 

(חו"ל) 

2023 (ישראל)
2024 (חו"ל)

שלב בדיקת התכנות 
הסתיים, תוצאות טובות 

בניסויי האכלה ובניסוי בית 
רשת. התחלת פיילוט  - ניסוי 

מתקדם לקראת רגולציה 
בישראל

07/2018 גדות אגרו דקלים תכשיר 
להדברת 
חדקונית 

הדקל 
האדומה

מיליונים 
בודדים – 

עשרות 
מליונים

2024 קנולה, אורז, סויה 
שלב בדיקת התכנות - 

ניסויים בחממה וניסויי שדה 
בקנולה הציגו תוצאות 

ראשוניות חיוביות.

 07/2018
(תחילת 

שיתוף 
פעולה 

למחקר 
ופיתוח)

 06/2021
(הסכם 
מסחרי)

ICL קנולה, 
אורז, סויה 

תכשיר 
להעלאת  

יבולים

מיליונים 
בודדים 

במצטבר 

2030 בתהליך מחקר ופיתוח 
 RNAi-משותף. מולקולת ה

מוטמעת לצמח הכותנה 
בתהליך הנדסה גנטית

06/2021  TMG
(ברזיל)

כותנה  RNAi
לעמידות 

לאחד 
ממזיקי 
הכותנה 

הבולטים 
בברזיל

בהתחשב בשלבים 
הראשוניים כאמור, 

מוקדם להעריך בשלב 
זה.

שיתוף הפעולה נמצא 
בשלבים ראשוניים של מו"פ

04/2021 שיח מדיקל קנאביס יישומים נגד 
מחלות, 
מזיקים 

והשפעה על 
תכונות צמח 

הקנאביס4

באמצעות טרג'ין, חברה מוחזקת.  4
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* הערכות החברה בדבר המועדים הצפויים לשיווק, להשלמת שלבי הפיתוח, היקף השוק 
הפוטנציאלי, הצפי למסחור ותחילת קבלת תמלוגים ופוטנציאל התמלוגים השנתי וכו' מהוות מידע 

צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך. הערכות כאמור נשענות על הערכות ונתונים הקיימים 

בידי החברה למועד הדוח. הערכות כאמור יכול שתתממשנה באופן חלקי או באופן שונה (אף 

מהותית) משהוערך, בין היתר, מסיבות שאינן תלויות בחברה, ובכלל כך כתוצאה מעיכובים בהשגת 

האישורים הרגולטוריים הנדרשים, תוצאות שליליות בשלבי הפיתוח ועיכובים בהשלמתם, המשך 

שיתופי פעולה, יכולת החברה להתקשר בשיתופי פעולה נוספים, השגת יעדי שיווק ויכולת החברה 

להמשיך לגייס מקורות למימון פעילותה. יודגש, כי הפוטנציאל המוצג מתייחס למוצרים הנמצאים 

בשלבי פיתוח שונים שאין וודאות בהשלמת פיתוחם. בהקשר זה יצוין כי המתודולוגיה המנחה את 

החברה להערכת היקף המכירות בשוק הפוטנציאלי, ובכלל כך לתמלוגים הפוטנציאליים לחברה 

(בהנחה של השלמת תהליכי המחקר והפיתוח) מתחשבת בפרמטרים הבאים: ערך היבול הרלוונטי 

(קנולה, סויה, תירס וכיו"ב), שיעור השיפור הפוטנציאלי (המינימלי) המוערך ליבול, יעד החברה 

(בעצמה או באמצעות שיתוף הפעולה) לנתח השוק הפוטנציאלי, תמחור המוצר ושיעור התמלוגים 

הפוטנציאלי (שיעור התמלוגים מוערך כנע בטווחים שבין אחוזים בודדים לבין אחוזים דו ספרתיים 

ומשתנה, בין היתר, כתלות בזהות חברת הזרעים, בשלב שבו מתקשרים בהסכם מסחור עם חברת 

זרעים ובאיכות הגנים שאותרו על ידי החברה). ביחס לקוטלי עשבים, המתודולוגיה מתחשבת בכך 

שקיימים מספר גנים המפתחים עמידות לקוטלי עשבים ואשר משולבים במקביל (באמצעים 

ביוטכנולוגיים) בזרעי היבול הרלוונטי, כאשר התמלוגים הפוטנציאליים לחברה תלויים בנתח של 

הגן שאיתרה החברה ביחס ליתר הגנים האחרים המשולבים בזרעים כאמור. לפרטים נוספים 

והרחבה בדבר הערכות החברה ראו סעיף 1.9.3(ב) לדוח התקופתי לשנת 2021.

השפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה .1.7

החל מתום שנת 2019 פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו 

בהתפשטות נגיף הקורונה (Covid-19). בעקבות כך הוטלו מגבלות שונות ברחבי העולם 

למניעת התפשטותו, ובכלל כך, מגבלות בדבר בידוד אוכלוסיות, הגבלות על תנועת אזרחים 

ותנועות תחבורתיות, הגבלות על התקהלויות וכיו"ב. להתפשטות הנגיף השלכות מאקרו 

כלכליות משמעותיות כמו גם על שוקי ההון בעולם, אשר מתאפיינים בתנודתיות.

על אף האמור, למועד הדוח, בהתחשב באופי פעילות החברה, לא אותרה השפעה מהותית על 

פעילותה. לפרטים נוספים אודות השפעת נגיף הקורונה והשפעתו על פעילות החברה ראו 

סעיף 1.7.5 בפרק א' - פרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת 2021

עדכונים מרכזיים במהלך תקופת הדוח (חציון ראשון לשנת 2022) .2

שיתופי פעולה אסטרטגיים לקידום פיתוח ומסחור מוצרי החברה: .2.1

בחודש פברואר 2022 התקשרה החברה עם אחת מחברות הזרעים הגדולות  .2.1.1

בעולם בתחום הקנולה, בהסכם פיתוח ומסחור גלובאלי לשימוש בגן שאיתרה 

החברה בתחום שיפור יבול והקניית עמידות ליובש, לצורך הטמעה בזרעי 

קנולה. ההסכם כולל זכות שימוש בלעדית לשותפה בגן לצורך פיתוח, השבחה, 

יצור ומכירה של זרעי קנולה (צמח הלפתית). במסגרת ההסכם תהיה החברה 

זכאית לתשלום מקדמה וכן לתשלומים קבועים, בכפוף לעמידה במספר אבני 

דרך, וכן לתמלוגים שנתיים עם תחילת מכירות מסחריות של הזרעים 

המושבחים על ידי השותפה. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 
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14.2.2022 (אסמכתא מס':           2022-01-018091) וכן סעיף 1.10.11 לדוח 

התקופתי לשנת 2021, אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה.

בחודש יולי 2022 עדכנה החברה בדבר שיתוף הפעולה עם ICL (משפרי יבול),   .2.1.2

ובכלל כך התייחסה לתוצאות החיוביות שהוצגו בדוח התקופתי לשנת 2021 

בניסויי שדה בקנולה, אשר באו לידי ביטוי בגידול ביבול בשיעורים שבטווח 

15%-10%. הגידול ביבול כאמור נבחן לפי היחס שבין משקל הזרעים לשטח 

היבול לעומת היחס כאמור בצמחי הביקורת. כמו כן כחלק מהשלמת בדיקת 

ההיתכנות ליבולי קנולה והיערכות לתחילת שלב הפיתוח והרישוי, נערכים 

הצדדים לניסויי שדה בהיקף נרחב יותר במהלך שנת 2022 בקנדה, שוק היעד 

העיקרי. כפי שנמסר לחברה, שיתוף הפעולה עם החברה ממוצב כאחד 

מפרויקטי החדשנות המובילים של ICL. כמו כן, כאמור בסעיף 1.9.3(ב) בדוח 

התקופתי לשנת 2021, כי החברה החלה בתהליכי מחקר ופיתוח גם בגידולי 

סויה ואורז, אשר הציגו גם הם תוצאות ראשוניות חיוביות. לפרטים ראו דיווח 

מיידי של החברה מיום 21.7.2022 (אסמכתא מס': 2022-01-093112) וכן 

סעיפים 1.9.3(ב) ו- 1.10.2 בדוח התקופתי לשנת 2021, אשר הפרטים הכלולים 

בו מובאים על דרך ההפניה.

יובהר, כי אין ודאות להשלמת תהליכי המחקר והפיתוח נשוא שיתופי הפעולה כאמור, 

ובכלל כך אין ודאות ששיתופי הפעולה, כולם או חלקם, יבשילו לכדי מוצר מסחרי. השלמת 

תהליכי המחקר והפיתוח נשוא שיתופי הפעולה, אשר רובם מצויים בשלבים ראשוניים, 

תלויה, בין היתר, בממצאים השונים שיושגו במסגרת השלבים השונים (לרבות תוצאות 

שליליות שעלולות להתקבל במסגרת התהליך), עיכובים ברישוי ובהמשך שיתוף הפעולה 

על ידי הצדדים.

כללי .2.2

בחודש ינואר 2022 קיבלה החברה היתר שיווק רגולטורי ממשרד החקלאות  .2.2.1

Animal and Plant Health Inspection Service - USDA ) האמריקאי

APHIS) במסלול מהיר (”Exemption") לגן המקנה עמידות מפני קוטלי 

עשבים ממשפחת ה- HPPD בגידולי סויה וכותנה. זהו היתר רגולטורי ראשון 

שניתן לגן שאותר ע"י החברה, המאפשר חיסכון של עשרות מיליוני דולרים 

וקיצור זמני ההגעה לשוק של גידולים בעלי עמידות לקוטלי עשבים, הן עבור 

החברה והן עבור חברות זרעים גלובאליות כשותפות פוטנציאליות. בכוונתנו 

לפעול להתקשרות בהסכמי רישוי עם חברות זרעים מובילות לקידום פיתוח 

ומסחור של זרעים עמידים לקוטלי עשבים HPPD בהתבסס על הגן. לפרטים 

ראו דיווח מיידי של החברה מיום 5.1.2022 (אסמכתא מס':  002410-01-2022) 

וכן סעיפים 1.7.4 ו- 1.9.3(ב) בדוח התקופתי לשנת 2021, אשר הפרטים 

הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה.
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החברה החלה לפתח יכולת לעריכת טרנספורמציה גנטית לצמחי סויה, שהינו  .2.2.2

אחד הגידולים המשמעותיים בעולם. יכולת עצמית זו של החברה, תאפשר לה 

להחדיר את הגנים שהיא איתרה ופתחה לצמחי סויה, ובכך תתאפשר ולידצית 

הגנים שהחברה מפתחת, גם בצמח מטרה חשוב זה. הפיתוח יהווה הוכחה 

נוספת לשותפים הפוטנציאלים באיכות הגן הנבדק. בנוסף צמחים אלה 

המבטאים את הגן של החברה יוכלו בעתיד להוות מקור מהיר להעברת הגן 

והתכונה לצמחי הסויה המסחריים של חברות הזרעים.  

בחודש יולי 2022 איתרה החברה, באמצעות מערכת ה-DIPTM  שפיתחה, מספר  .2.2.3

גנים לעמידות לקוטלי עשבים (הרביצידים) מסוג PPO, אשר הראו, בשלב 

המקדמי של תהליך המחקר והפיתוח, עמידות גבוהה לקוטלי העשבים הנ"ל. 

התוצאות הינן על פי בדיקות ראשוניות ועצמאיות שביצעה החברה בצמחי 

מודל. בהתאם, כפי שנוהגת החברה במסגרת פעילותה, בכוונת החברה לפעול 

להתקשרות בהסכמי רישוי עם חברות זרעים מובילות לקידום פיתוח ומסחור 

של זרעים עמידים לקוטלי עשבים מסוג  PPO בהתבסס על הגנים שאיתרה. 

כמו כן, בחודש יולי החברה הגישה פטנט הקדמי ביחס לגנים שאותרו.

Fall  ייחודי לבעיית החרק RNAi החברה החלה לפתח פתרון ביולוגי מבוסס .2.2.4

Armyworm, שהינו אחד ממזיקי הצמחים החשובים ביותר בעולם וגורם 
לנזקים קשים ליותר מ-350 מיני צמחים ממשפחות שונות, כשבראשם תירס. 

החברה נמצאת בשלב התחלתי של הפיתוח הכולל העמדת יכולת ניסויית 

לבדיקת השפעת ה  RNAi על זחלי החרק. 

יתרת המזומנים של החברה ליום 30.6.2022 הינה כ- 15.4 מיליון ש"ח (לעומת  .2.2.5

כ- 17.8 מיליון ש"ח ליום 31.12.2021). להערכת הנהלת החברה, על פי תכניות 

החברה ותקציבה למועד הדוח, בהתחשב בהוצאותיה הנוכחיות ובשים לב 

להשקעותיה הצפויות במסגרת פעילותה ושיתופי הפעולה הקיימים כיום, יתרת 

המזומנים הקיימת צפויה להספיק לחברה עד לסוף שנת 2024 (בשונה מהערכות 

קודמות אשר התייחסו לתחילת שנת 2024).

יודגש, כי הערכות החברה כאמור הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק 

ניירות ערך, הנסמך על המידע הקיים בידי החברה למועד הדוח ותכניות 

העבודה של החברה למועד הדוח. הערכות כאמור עשויות שלא להתממש או 

להתממש באופן שונה משהוערך, אף באופן מהותי, וזאת, בין היתר, בהתחשב 

בצרכי פעילות החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל כך צרכי פעילות המחקר 

והפיתוח בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בשיתופי הפעולה עם שותפותיה 

ובהתאם לפעילות מחקר ופיתוח שמבצעת החברה בהתאם לתכנית העבודה 

של החברה, כפי שעשויה להתעדכן מעת לעת.
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קבלת מענקים מהרשות לחדשנות .2.3

במהלך תקופת הדוח, קיבלה החברה אישורים למענקים בסך של כ-940 אלפי ש"ח כמפורט 

מטה:

ביום 9.6.2022 קיבלה החברה הודעה מרשות החדשנות בדבר אישור בקשתה  .2.3.1

למענק נוסף עבור פיתוח מתקדם לפתרון ביולוגי ייחודי מבוסס RNAi לבעיית 

חדקונית הדקל. בהתאם להודעה, המענק הנוסף הינו על סך של כ- 507 אלפי 

ש"ח והוא ישמש, בכפוף לקבלתו, לצורך פיילוט לבדיקת הפתרון המפותח 

במטע ובבתי רשת (סך המענק כאמור מיועד להחזר הוצאות בשיעור של כ-50% 

מעלות הפיילוט). יובהר, כי המענק מותנה בהשלמת פעולות ואבני דרך 

מקובלות שנקבעו בהודעה ותקופת ומימושו הינו עד תום חודש מרץ 2023. 

לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 12.6.2022 (אסמכתא מס':  2022-

01-072007 ), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה. 

ביום 21.6.2022 קיבלה החברה הודעה מרשות החדשנות בדבר אישור בקשתה  .2.3.2

למענק עבור פיתוח פלטפורמה חדשה שבפיתוח למציאת מקומות מייטביים 

לעריכת גנים (Gene editing). יישומה הראשון של הפלטפורמה הינו מציאת 

מקומות ב DNA שמקורו מסויה, שעל ידי שינויים בו, נוכל להפוך צמחי סויה 

לעמידים להרביצידים מקבוצת ה PPO. בהתאם להודעה, המענק המאושר הינו 

על סך של כ- 433 אלפי ש"ח (סך המענק כאמור מיועד להחזר הוצאות בשיעור 

של כ-30% מעלות הפיתוח). יובהר, כי המענק מותנה בהשלמת פעולות ואבני 

דרך מקובלות שנקבעו בהודעה ותקופת מימושו הינה עד תום חודש ינואר 2023 

. החברה הגישה פטנט על הטכנולוגיה שמפותחת בחודש יוני 2022. 

עדכונים בדבר טרג'ין: .2.4

ביום 1.4.2022 הודיעה החברה על השלמת עסקת השקעה בחברת טרג'ין. עם  .2.4.1

השלמת העסקה גייסה טרג'ין כ- 1.2 מיליון ש"ח ממשקיע חדש לצד המרת 

הלוואות בעלים באותו היקף, לפי שווי חברה של כ- 15 מיליון ש"ח (אחרי 

הכסף). לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מאותו היום (אסמכתא מס':  

2022-01-043303, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה) וכן 

ביאור 11ב'(10) בדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2021 המצורפים לדוח 

התקופתי לשנת 2021 ואשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.

ביום 4.8.2022 הודיעה החברה על התקדמות בתהליכי המחקר והפיתוח של  .2.4.2

 CBG טרג'ין, לאחר שנמצא כי הצליחה לייצר קנבינואיד מסוג

במיקרואורגניזם מחוץ לצמח הקנאביס ובאמצעות שיטה שפיתחה טרג'ין. 

הקנבינואיד שיוצר כאמור נבחן על פי סטנדרטים מקובלים במעבדה המתמחה 

לכך (לרבות מעבדה שהינה בניהול בעלת מניות מיעוט בטרג'ין) ונמצא 

כקנבינואיד מסוג CBG הזהה לקנבינואיד הנוצר בצמח הקנאביס. ייצור 

הקנבינואיד נעשה על ידי הוספת מספר גנים הדומים לגנים מצמח הקנאביס, 
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לפטריה שאופיינה על ידי טרג'ין כבעלת פוטנציאל לכך ובשיטה שפיתחה טרג'ין 

כאמור, והכל ללא תלות בצמח הקנאביס.

הקנבינואיד מסוג CBG הינו סוג אחד מיני רבים הקיים בצמח הקנאביס. 

להערכת החברה למועד הדיווח, בהתחשב בתוצאות והנתונים שהתגבשו עד כה, 

באפשרות טרג'ין להשיג הצלחה דומה בתוך מספר חודשים ביחס לייצור של 

CBD ו-THC. הצלחתה של טרג'ין לייצר קנבינואיד מסוג CBG עשויה להעיד 

על פוטנציאל לייצור מסחרי עתידי של קנבינואידים למגוון תעשיות, כולל 

פארמה, מוצרים מבוססי קנאביס רפואי, מזון ועוד. זאת, תוך שימוש בפטריה 

שאופיינה על ידי טרג'ין באמצעות ביוריאקטורים. 

להערכת טרג'ין, המשך תהליכי המחקר והפיתוח לבחינה וגיבוש היכולת לייצר 

את הקנבינואידים השונים כאמור בהיקפים מסחריים עשוי להיערך מספר 

חודשים עד שנה. על רקע האמור, למועד הדוח  בכוונת טרג'ין לפעול להתקשר 

בהסכמים לייצור מסחרי של הקנבינואידים, בין בעצמה ובין באמצעות שיתופי 

פעולה עם חברות פארמה, קנאביס רפואי ומזון בארץ ובעולם. 

תחום זה של פיתוח טכנולוגיות לייצור קנבינואידים באורגניזמים שונים 

(ביוריאקטורים) הוא תחום חדשני ומתפתח, ולמיטב ידיעת טרג'ין למועד הדוח 

טרג'ין נמנית בין החברות הראשונות בעולם שמציגות הצלחה בתחום זה. 

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מאותו היום (אסמכתא מס':  

2022-01-098950), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.

כמו כן החלה טרג'ין לפתח ערכה (קיט) שתאפשר יכולת זיהוי של מספר  .2.4.3

קנבינואידים עקריים מצמח הקנאביס, בראשם THC ו- CBD. הקיט נמצא 

כעת בבחינה (פיילוט) בחוות שיח מדיקל גרופ, ואב הטיפוס מתוכנן להיות 

מיוצר בתחילת 2023. 



- 11 -

המצב הכספי   .3

להלן נתונים עיקריים מתוך המאזנים של החברה (באלפי ש"ח):

גידול (קיטון) מתום 
התקופה המקבילה אשתקד

ליום 30 ביוני 
(באלפי ש"ח)

הסברי החברה ב- % באלפי ש"ח

ליום 31 
בדצמבר 

2021
(באלפי 

ש"ח) 2021 2022

סעיף

הירידה במחצית ראשונה 2022 נובעת 
מצריכת מזומנים לפעילות שוטפת. (21) (4,281) 18,314 20,325 16,044 נכסים שוטפים 

הגידול במחצית ראשונה 2022 נובעת 
בעיקר מגידול בהשקעה בחברה 
בשליטה משותפת לאחר הכרה ברווח 
מירידה בשיעור החזקה והכרה בחלק 
החברה בהפסד השוטף של החברה 
שבשליטה משותפת, ולאור הגידול 
בהונה העצמי של החברה בשליטה 

משותפת לאחר שגייסה השקעה.

 (12) (73) 401 627 554 נכסים שאינם 
שוטפים

הירידה נובעת מהסיבות הרשומות 
לעיל בדבר הירידה בנכסים השוטפים 
שהינה גבוהה מהגידול בנכסים 

ושאינם שוטפים.

(21) (4,354) 18,715 20,952 16,598 סך הנכסים

הגידול במחצית ראשונה 2022 נובע 
מחובות שוטפים לספקים ונותני 

שירותים (חתך).
23 170 854 737 907 התחייבויות 

שוטפות

הקיטון במחצית ראשונה 2022 
בהתחייבויות בגין חכירה עקב 

תשלום.
(30) (33) 145 111 78 התחייבויות 

שאינן שוטפות

הגידול נטו בסך ההתחייבויות נובע 
מהסיבות הרשומות לעיל בדבר 
הגידול בהתחייבויות השוטפות 
והקיטון בהתחייבויות שאינן 

שוטפות.

16 137 999 848 985 סך ההתחייבויות

(22) (4,491) 17,716 20,104 15,613 הקיטון במחצית ראשונה 2022 נובע הון 
מהפסדים נטו מהפעילות כולל חלק 
החברה בהפסדי חברה בשליטה 

משותפת.
(21) (4,354)

18,715
20,952 16,598 סך ההון 

וההתחייבויות
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תוצאות הפעילות  .4

להלן יוסברו עיקרי ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על רווח והפסד של החברה לתקופות המיוחסות 

בדוחות הכספיים:

גידול (קיטון) מהתקופה 
המקבילה  אשתקד לתקופה של שישה 

חודשים שהסתיימה 
ביום 30 ביוני (באלפי 

ש"ח)

הסברי החברה 

ב-% באלפי ש"ח

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 31 
בדצמבר, 

 2021
(באלפי 

ש"ח) 2021 2022

סעיף

במחצית הראשונה של 
שנת 2022 החברה קיבלה 
לראשונה הכנסות מדמי 
שימוש ומרישיון שימוש 

בפיתוחיה

64 - - 64 הכנסות

הקיטון במחצית ראשונה 
2022 נובע מגידול 

בהשתתפויות ומענקים  
למחקר ופיתוח (גידול 
בסך כ- 530 אש"ח) 
ושינוי בתמהיל ההוצאות 
לרבות השקעה בפטנטים.

(38) (749) 4,190 1,958 1,209 הוצאות מחקר ופיתוח, 
נטו

ללא שינוי מהותי 5 72 1,808 1,535 1,607 הוצאות הנהלה וכלליות
רווח במחצית הראשונה 
של 2022 מירידה בשיעור 
החזקה בחברה בשליטה 
משותפת עקב כניסת 
משקיע לחברה שבשליטה 

משותפת

456 0 0 456 הכנסות אחרות

ללא שינוי מהותי (27) (3) 14 11 8 הוצאות מימון
החברה שבשליטה 
משותפת הגדילה פעילות 
(מחקר ופיתוח) ובהתאם 

גדלו הפסדיה.

19 47 444 252 299 חלק החברה בהפסדי 
חברה בשליטה 

משותפת שמטופלת לפי 
שיטת השווי המאזני

הקיטון בהפסד לתקופת 
המחצית הראשונה של 
2022 נובע מקיטון 
בהוצאות מחקר ופיתוח 
נטו כאמור לעיל אשר 
נובע מקבלת השתתפויות 
ומענקים של צדדים 
שלישיים בהוצאות 
המחקר והפיתוח, 
ומהכרה ברווח מירידה 
בשיעור החזקה בחברה 

בשליטה משותפת.

(31) (1,153) (6,456) (3,756) (2,603) רווח (הפסד) לתקופה

נזילות ומקורות מימון .5

תזרימי מזומנים .5.1

להלן יובאו נתונים בדבר תזרימי המזומנים של החברה:

הסברי החברה גידול (קיטון) מהתקופה 
המקבילה אשתקד 

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר, 

2021

לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני
(באלפי ש"ח)

סעיף
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ב- %  באלפי ש"ח (באלפי ש"ח)
2021 2022

הגידול במחצית ראשונה 2022 
נבע מגידול בפעילות החברה 

אשר התבטאה בגידול 
בעלויות. 

11 229 (4,053) (2,091) (2,320) תזרים 
מזומנים 

(ששימש) 
לפעילות 
שוטפת 

במחצית ראשונה 2021 ניתנה 
הלוואה לחברה בשליטה 

משותפת (שעם כניסת משקיע 
הומרה למניות) וכן נרכש רכוש 

קבוע שהיה נחוץ לחברה עקב 
הגידול בפעילותה מיד לאחר 

ההנפקה.
במחצית ראשונה 2022 היקף 

הרכישות היה נמוך 
משמעותית.

(92) (563) (630) (611) (48)

תזרים 
מזומנים 

(ששימש) 
לפעילות 
השקעה

(100) (21,425) 21,405 21,400 (25) תזרים 
מזומנים 

(ששימש) נבע 
מפעילות מימון

בשנת 2021 בוצע גיוס הון. 
במחצית הראשונה של 2022 

נפרעה התחייבות בגין חכירה.

(113) (21,091) (16,722) 18,698 (2,393) גידול (קיטון) 
במזומנים 

ובשווי 
מזומנים

מקורות מימון - למועד הדוח מממנת החברה את פעילותה מגיוסי הון (לרבות הנפקה לציבור  .5.2

על פי תשקיף החברה) וממענקים שנתקבלו בידה מאת רשות החדשנות. בנוסף, במסגרת 

שיתופי הפעולה שהחברה צד להם, ממומנת חלק מפעילות המחקר והפיתוח של החברה על 

ידי שותפיה להסכמים כאמור. לפרטים ראו סעיף 1.10 בפרק א' - פרק תיאור עסקי התאגיד 

לדוח התקופתי לשנת 2021, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. למועד 

הדוח לא נטלה החברה אשראי כלשהו. 
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היבטי ממשל תאגידי ב.

מדיניות החברה בנושא מתן תרומות, דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, דירקטורים בלתי 

תלויים ומבקר פנימי 

במהלך תקופת הדוח לא חלו שינויים בנושאים אלה.

תאריך: 18 באוגוסט, 2022

דרור שליטין עודד שוסיוב
מנכ"ל ודירקטור יו"ר הדירקטוריון



פלאנטרק ביו בע"מ 
מידע כספי לתקופת ביניים

(בלתי מבוקר)
30 ביוני 2022



 פלאנטרק ביו בע"מ 
מידע כספי לתקופת ביניים

(בלתי מבוקר)
30 ביוני 2022

תוכן העניינים

ד ו מ ע

2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
דוחות כספיים תמציתיים - באלפי ש"ח:

3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי
4 דוחות תמציתיים על הרווח או הפסד
5 דוחות תמציתיים על השינויים בהון 

6-7 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים
8-11 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים 



קסלמן וקסלמן, דרך מנחם בגין 146, תל-אביב 6492103, ישראל, ת.ד 7187 תל-אביב 6107120
www.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :טלפון: 972-3-7954555+, פקס

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של פלנטארק ביו בע"מ

מבוא

סקרנו את המידע הכספי המצורף של פלאנטרק ביו בע"מ (להלן - החברה), הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי 
ליום 30 ביוני 2022 ואת הדוחות התמציתיים על הרווח או הפסד, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו 
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת 
ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970. אחריותנו היא להביע מסקנה 

על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת ביניים של חברה בשליטה משותפת, אשר ההשקעה בה הסתכמה לסך של כ-184 
אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2022 ואשר חלק החברה בהפסדיה הסתכם לסך של כ-299 אלפי ש"ח בתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותה חברה נסקר על ידי רואה חשבון 
אחר שדוח הסקירה שלו הומצא לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה חברה, מבוססת על דוח 

הסקירה של רואה החשבון האחר. 

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל) 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי 
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה 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 להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין 

אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואה החשבון האחר, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 
.IAS 34 הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואה החשבון האחר, לא בא לתשומת ליבנו 
דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של 

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

קסלמן וקסלמן תל-אביב,
רואי חשבון 18 אוגוסט 2022

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב
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פלנטארק ביו בע"מ
דוחות תמציתיים על המצב הכספי

ליום 30 ביוני 2022

31 בדצמבר 30 ביוני
2021 2021 2022

( מבוקר) (בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים:

17,791 19,767 15,398 מזומנים ושווה מזומנים
317 166 - חייבים בגין פיתוח משותף
206 392 646 חייבים ויתרות חובה

18,314 20,325 16,044
נכסים שאינם שוטפים:

28 215 184
השקעה בחברה בשליטה משותפות שמטופלת לפי שיטת 

השווי המאזני
274 295 290 רכוש קבוע, נטו

99 117 80 נכס בגין זכות שימוש
401 627 554

18,715 20,952 16,598 סך נכסים

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:

772 655 623 זכאים ויתרות זכות
- 25 50 חלויות שוטפת של התחייבויות בגין חכירה 

82 57 236 ספקים ונותני שירותים 
854 737 909

התחייבויות שאינן שוטפות:
145 111 78 התחייבויות בגין חכירה
999 848 987 סך התחייבויות

הון:
33 33 33 הון מניות רגילות

31,098 31,170 31,098 פרמיה על מניות
(17,530) (14,830) (20,135) יתרת הפסד

4,115 3,731 4,615 קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות
17,716 20,104 15,611 סך הון 
18,715 20,952 16,598 סך התחייבויות והון

רוחמה גריבה סלמן, רו"ח דרור שליטין פרופוסור עודד שוסיוב
סמנכ"ל כספים מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה:  18 אוגוסט 2022.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה. 
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פלנטארק ביו בע"מ
דוחות תמציתיים על הרווח או הפסד 

לשנה שהסתיימה
ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום 30 ביוני

 2021 2021 2022
(בלתי מבוקר)     ( מבוקר)

אלפי ש"ח

- - 64 הכנסות

4,190 1,958 1,211 הוצאות מחקר ופיתוח - נטו 
1,808 1,535 1,607 הוצאות הנהלה וכלליות

- - (456) הכנסות אחרות
5,998 3,493 2,298 הפסד תפעולי

14 11 8 הוצאות מימון, נטו

444 252 299
חלק בהפסדי חברה בשליטה משותפת שמטופלת לפי שיטת 

השווי המאזני
6,456 3,756 2,605 הפסד לתקופה 

1.95 1.17 0.79 הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה. 
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פלנטארק ביו בע"מ
דוחות תמציתיים על השינויים בהון

סך ההון
יתרת 
הפסד

קרן הון בגין 
תשלום 

מבוסס מניות
פרמיה על 

מניות
מניות 

בכורה א'
מניות 
רגילות

אלפי ש"ח

17,716 (17,530) 4,115 31,098 - 33 יתרה ליום 1 בינואר 2022 (מבוקר)
תנועה במהלך התקופה שהחלה ביום 1 בינואר 2022 והסתיימה 

ביום 30 ביוני 2022 (בלתי מבוקר):
(2,605) (2,605) - - - - הפסד לתקופה

500 - 500 - - - תשלום מבוסס מניות 
15,611 (20,135) 4,615 31,098 - 33 יתרה ליום 30 ביוני 2022 (בלתי מבוקר):

1,192 (11,074) 881 11,364 18 3 יתרה ליום 1 בינואר 2021 (מבוקר)
תנועה במהלך התקופה שהחלה ביום 1 בינואר 2021 והסתיימה 

ביום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר):
(3,756) (3,756) - - - הפסד לתקופה

1,268 - 1,268 - - - תשלום מבוסס מניות 
97 - (77) 174 - * מימושי אופציות

21,303 - 1,659 19,632 (18) 30 תמורה מהנפקת מניות ואופציות, נטו מהוצאות הנפקה
20,104 (14,830) 3,731 31,170 - 33 יתרה ליום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר):

1,192 (11,074) 881 11,364 18 3 יתרה ליום 1 בינואר 2021 (מבוקר)
תנועה במהלך שנת 2021 (מבוקר):

(6,456) (6,456) - - - - הפסד לשנה
21,303 - 1,659 19,632 (18) 30 תמורה מהנפקת מניות ואופציות, נטו מהוצאות הנפקה

102 - - 102 - - מימושי אופציות
1,575 - 1,575 - - - תשלום מבוסס מניות

17,716 (17,530) 4,115 31,098 - 33 יתרה ליום 31 בדצמבר 2021 (מבוקר)

פחות מ-1 אלפי ש"ח*

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה. 
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פלנטארק ביו בע"מ
דוחות תמציתיים על תזרימי מזומנים

לשנה שהסתיימה
ב-31 בדצמבר

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום 30 ביוני

 2021 2021 2022
( מבוקר) (בלתי מבוקר)

אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
(6,456) (3,756) (2,605) הפסד לתקופה

2,403 1,665 285
התאמות בגין הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי 

מזומנים (נספח א')
(4,053) (2,091) (2,320) מזומנים נטו (ששימשו) לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:
(464) (467) - הלוואות שהוענקו לחברה בשליטה משותפת
(166) (144) (48)     רכישת רכוש קבוע
(630) (611) (48) מזומנים נטו (ששימשו) לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון:
- - (25) פירעון התחייבות בגין חכירה (קרן וריבית)
- 97 - מימושי אופציות

21,405 21,303 - תמורה מהנפקת מניות ואופציות, נטו מהוצאות הנפקה
21,405 21,400 (25) מזומנים נטו (ששימשו) שנבעו מפעילות מימון 

16,722 18,698 (2,393) גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים
1,069 1,069 17,791 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

17,791 19,767 15,398 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה
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פלנטארק ביו בע"מ
דוחות תמציתיים על תזרימי מזומנים (המשך)

לשנה שהסתיימה
ב-31 בדצמבר

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום 30 ביוני

 2021 2021 2022
( מבוקר) (בלתי מבוקר)

אלפי ש"ח

נספח א' - התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 
מפעילות שוטפת:

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

444 254 299
חלק בהפסדי חברה בשליטה משותפת שמטופלת לפי 

שיטת השווי המאזני
- - (456) רווח משינוי בשיעור החזקה בחברה בשליטה משותפת

(8) (2) - ריבית בגין הלוואות שהוענקו לחברה בשליטה משותפת 
122 61 52 פחת והפחתות (*)

17 8 8 הוצאות מימון בגין התחייבות בגין חכירה
1,575 1,268 500 הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות
2,150 1,589 403

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
(211) (60) 317 קיטון (גידול) בחייבים בגין פרויקט פיתוח משותף

446 260 (440) קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
(31) (148) (149) קיטון בזכאים אחרים ויתרות זכות

49 24 154 גידול בספקים ונותני שירותים
253 76 (118)

2,403 1,665 285
סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 

מפעילות שוטפת 

* כולל פחת בגין נכס זכות שימוש.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה
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פלנטארק ביו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

ביאור 1   -   כללי:

פלנטארק ביו בע"מ (להלן: "החברה") התאגדה ביום 15 במאי 2014 והחלה את פעילותה ביולי  א.
2014. החברה עוסקת מיום הקמתה במחקר ופיתוח בתחום איתור גנים ורכיבים ביולוגיים 
לשיפור תכונות בצמחים מגוונים, המיועדים בעיקר לשימוש בתעשיית החקלאות. במסגרת זו, 
מתמקדת החברה באיתור גנים ייעודיים, וזאת באמצעות תהליך איתור ייחודי (המצוי בשלבי 
רישום פטנט), המשפיעים לטובה על תכונת המטרה רצויה, בחינת השפעת הגנים כאמור על 
הצמח ושימוש בהם. השימוש בגן המאותר נעשה בדרך של: (א) הטמעתו והחדרתו לזרע צמח 
המטרה כך שביטוי שלו בצמח ישפר את תכונת המטרה; או לחילופין, (ב) שימוש בידע הנרכש 
לגבי גן מאותר לשם שינוי גן הקיים בצמח באמצעות עריכה גנטית, על מנת להעצים את תכונת 

המטרה (כגון עמידות ליובש ולקוטלי עשבים). 

בנוסף, עוסקת החברה בהשפעה על גנים אשר קביעת רמת פעילותם (באמצעות רכיבים 
ביולוגיים), מביאה לשיפור או העצמת תכונת המטרה הרצויה כגון עמידות לחרק, או העלאת 

תפוקת יבולים. 

החברה פועלת במגזר פעילות אחד, בעצמה ובאמצעות טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ (להלן: 
"טרג'ין"), בישראל. למידע אודות טרג'ין, ראה באור 6 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 

  .2021

ליום 30 ביוני 2022 לחברה הפסדים צבורים בסכום כולל של כ-20 מיליון ש"ח. כמו כן בתקופה  ב.
של 6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2022 לחברה תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסכום 
של כ-2.3 מיליון ש"ח והפסד מפעילות נמשכת בסכום של כ-2.6 מיליון ש"ח. החברה נמצאת 

בשלב מחקר ופיתוח, וטרם הפיקה הכנסות משמעותיות.

ביום 5 בינואר 2021 השלימה החברה הליך הנפקה לראשונה בבורסה לני"ע בת"א במסגרתו,  ג.
גייסה כ-23.1 מיליון ש"ח ברוטו במסגרת של הנפקת חבילה של 1,236,590 מניות רגילות 
בנות 0.01 ש"ח ע.נ ו-370,977 אופציות סחירות (סדרה 1) הניתנות למימוש למניות רגילות 

של החברה.

הגדרות: ד.

פלנטארק ביו בע"מ החברה:
כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 

התש"ע-2010.
בעלי עניין:

כהגדרתם בתקן חשבונאות 24. צדדים קשורים:

תאגיד קטן ה.

החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 
ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"). בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, 
בחרה החברה לאמץ את מלוא ההקלות המנויות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות, לרבות בדבר 

דיווח במתכונת דיווח חצי-שנתית.
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פלנטארק ביו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)

ביאור 1   -   כללי (המשך):

השפעות משבר נגיף הקורונה ו.

בראשית שנת 2020 התפרץ בארץ ובעולם נגיף ה- "COVID-19" (להלן: "הנגיף"), אירוע בעל 
השלכות מאקרו כלכליות נרחבות (להלן - משבר הקורונה). מדינות רבות בעולם ובכללן ישראל, 
הטילו מגבלות שונות על הציבור במטרה לצמצם את החשיפה לנגיף ולמנוע את התפשטותו. 
בין היתר, הוטלו מגבלות תנועה, לרבות מגבלות על תעופה, מגבלות על התקהלויות, מגבלות 
על תנועת אזרחים ועל הפעילות במגזר העסקי והציבורי, מגבלות אשר שונו (ואף הוחמרו) 
מעת לעת, בין היתר כתגובה לגלי התחלואה, לרמת התחלואה בציבור ו/או השפעות נקיטת 
האמצעים על כלכלת אותן מדינות. למגבלות כאמור השלכות משמעותיות על כלכלות רבות וכן 

על שווקי ההון בעולם.

מבצע החיסונים שנערך בישראל (ובעולם) הביא להסרה הדרגתית וחלקית של חלק 
מהמגבלות. נכון לחודש יוני 2022, הוסרו חלק גדול מההגבלות.

למועד אישור הדוחות הכספיים, בהתחשב באופי פעילות החברה למועד זה והשלבים בהם 
היא מצויה, ככל שידוע לחברה, לא אותרה השפעה מהותית על פעילותה, ובכלל כך לא אירעו 
עיכובים בשלבי מחקר הפיתוח הנובעים מהמשך התפשטות נגיף הקורונה או עיכובים בקשר 
עם פעילות החברה במסגרת הסכמי שיתוף הפעולה שהחברה צד להם. יודגש, היות 
שהתפשטות הנגיף הינה אירוע גלובלי אשר אינו בשליטת החברה, גורמים כגון המשך 
התפשטות הנגיף או עצירתו עלולים להשפיע על שווקי ההון בעולם, על יכולתה של החברה 

לגייס הון למימון המשך פעילתה בעתיד, וכן על המחקר והפיתוח שלה.

ביאור 2 - בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים:

המידע הכספי התמציתי של החברה ליום 30 ביוני 2022 ולתקופת הביניים של 6 החודשים  א.
שהסתיימה באותו תאריך (להלן - המידע הכספי לתקופת הביניים) נערך בהתאם לתקן 
חשבונאות בינלאומי מספר 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן - IAS 34), וכולל את הגילוי 
הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-
1970. המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת 
דוחות כספיים שנתיים. יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים 
השנתיים לשנת 2021 והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר מצייתים לתקני הדיווח הכספי 
הבינלאומיים (International Financial Reporting Standards) שהם תקנים ופרשנויות 
International Accounting ) אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
Standards Board) (להלן - תקני ה-IFRS) וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם 

לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

תוצאות פעילותה של החברה לתקופה של 6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2022, אינן 
מצביעות בהכרח על התוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים ביום 31 בדצמבר 2022.

המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואיננו מבוקר.

אומדנים  ב.

עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש 
באומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של החברה ועל 
סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות 

מאומדנים אלה.

בעריכת דוחות כספיים ביניים תמציתיים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים (significant) אשר 
הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ואי הוודאות הכרוכה 
במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים של החברה 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.
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פלנטארק ביו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)

ביאור 3  - אירועים מהותיים בתקופת הדוח על המצב הכספי:

סך הפסדי האקוויטי שהוכרו בגין תוצאות טרג'ין במהלך 6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני  א.
2022 הסתכמו לכ-299 אלפי ש"ח.

ביום 26 ביולי 2021, נחתם הסכם השקעה בין טרג'ין לבין החברה וחברות נוספות, לפיו משקיע  ב.
שהינו צד להסכם ישקיע כ-1.2 מיליון ש"ח בטרג'ין עבור 103,591 מניות רגילות המהוות 
7.79% מהונה של טרג'ין, והלוואות בסך כ-1.2 מיליון ש"ח שנתנו בעלות המניות הקיימות 
לרבות החברה לטרג'ין יומרו ל-104,823 מניות רגילות. סך הכל יוקצו על פי ההסכם 208,414 
מניות רגילות של טרג'ין, מתוכן יוקצו לחברה עבור המרת הלוואת בעלים בסך של כ-522 אלפי 
ש"ח 46,861 מניות של טרג'ין אשר יהוו, ביחד עם המניות הקיימות של החברה, במועד 
השלמת העסקה 39.22% מהון המניות המונפק של טרג'ין, בדילול מלא. השלמת העסקה 

הותנתה בקבלת אישור היק"ר. 

ביום 1 באפריל 2022, העסקה הושלמה. כתוצאה מכך, הכירה החברה ברווח בגין ירידה 
בשיעור החזקה בחברה בשליטה משותפת בסך של כ-456 אלפי ש"ח, אשר נרשם תחת 
הכנסות אחרות בדוח התמציתי על הרווח או הפסד בתקופה של 6 החודשים שהסתיימו ביום 

30 ביוני 2022.

ביום 4 בינואר 2022, קיבלה החברה היתר רגולטורי לשיווק ממשרד  החקלאות האמריקאי         ג.
(USDA APHIS - Animal and Plant Health Inspection Service) במסלול מהיר 
("Exemption") לגן המקנה עמידות מפני קוטלי עשבים ממשפחת ה- HPPD בגידולי סויה 
וכותנה. ההיתר מאפשר שימוש מסחרי בגן ושיווק זרעי סויה וכותנה המכילים גן זה, ועמידים 
לקוטלי עשבים, בארה"ב ("היתר השיווק"). בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך את היקף 
התקבולים בגין רישיון השימוש בגן, אבני דרך והתמלוגים הפוטנציאליים שהיא עשויה להיות 

זכאית להם ככל שיובשלו התנאים למסחור הגן כאמור.

ביום 14 בפברואר 2022, התקשרה החברה בהסכם פיתוח ומסחור גלובאלי עם אחת מחברות  ד.
הזרעים הגדולות בעולם בתחום הקנולה ("השותפה"), לשימוש בגן שאיתרה החברה בתחום 
שיפור יבול והקניית עמידות ליובש, לצורך הטמעה בזרעי קנולה. הגן מוגן בפטנט. ההסכם כולל 
זכות שימוש בלעדית לשותפה בגן לצורך פיתוח, השבחה, יצור ומכירה של זרעי קנולה (צמח 
הלפתית –Rapeseed). ההסכם אינו כולל העברה של זכויות קניין רוחני של החברה ביחס 
לגן. השותפה תהיה אחראית ותישא בכל עלויות הפיתוח של זרעי קנולה מהונדסים גנטית 
המכילים את הגן ("הזרעים המושבחים"), ובכלל זה השלמת תהליך הרישוי הרגולטורי הנדרש 
לצורך שיווק ומכירת הזרעים המושבחים ,והכל בכפוף להשלמת שלבי המחקר והפיתוח 
והצלחתם. החברה תהיה אחראית להעמיד תמיכה טכנית, ככל שתידרש לצורך שיתוף 
הפעולה. במסגרת ההסכם תהיה החברה זכאית לתשלום מקדמה וכן לתשלומים קבועים, 
בכפוף לעמידה במספר אבני דרך, החל מסמוך למועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת 
ההסכם, ועד להשלמת שלב המחקר והפיתוח של הזרעים המושבחים וקבלת אישור רגולטורי 
על ידי השותפה (ככל שיושלם). עם תחילת מכירות מסחריות של הזרעים המושבחים על ידי 
השותפה תהיה החברה זכאית לתמלוגים שנתיים בכפוף לעמידה ביעדי מכירות שנקבעו 

בהסכם.

בהמשך לאמור בביאור 11א' לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31  ה.
בדצמבר 2021, ביום 9 ביוני 2022, קיבלה החברה מהרשות לחדשנות אישור לתוכנית 
השקעה בקשר עם פיתוח מתקדם לפתרון חדשני למיגור חדקונית הדקל האדומה בסך של 
1,014 אלפי ש"ח, לפיה על השקעה כאמור, החברה זכאית למענק בסך של כ-507 אלפי ש"ח, 
בכפוף לעמידה בתנאי התכנית. בתקופת הדוח החברה הכירה במענק לקבל בגין תכנית זו 

בסך כ- 183 אלפי ש"ח. 

ביום 21 ביוני 2022, קיבלה החברה מהרשות לחדשנות אישור לתוכנית השקעה בקשר עם 
מציאת ויצירת צמחים עמידים לקוטלי עשבים בסך של 1,443 אלפי ש"ח, לפיה על השקעה 
כאמור, החברה זכאית למענק בסך של כ-433 אלפי ש"ח, בכפוף לעמידה בתנאי התכנית. 

בתקופת הדוח החברה הכירה במענק לקבל בגין תכנית זו בסך כ- 146 אלפי ש"ח.
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פלנטארק ביו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)

ביאור 3  - אירועים מהותיים בתקופת הדוח על המצב הכספי (המשך):

נכון ליום 30 ביוני 2022, לחברה התחייבות בגין תמלוגים שישולמו לרשות לחדשנות, עבור 
מענקים שקיבלה בעבר, בסך כ- 2 אלפי ש"ח, כתוצאה מהכנסות שהוכרו לראשונה במהלך 
התקופה מדמי שימוש ורישיון לשימוש בגנים שפיתחה, ראה ביאור 3ו' מטה. יחד עם זאת, 
להערכת הנהלת החברה, נכון לתאריך חתימת הדוחות סביר כי לא תידרש לשלם סכומים 

נוספים לרשות לחדשנות בשלב זה, בגין המענקים שהתקבלו עד כה. 
סכום המחויבות שלא הוכרה נכון ליום 30 ביוני 2022, מסתכם לסך של כ- 3,072 אלפי ש"ח.

בהמשך לאמור בביאורים 11ב'6 ו-18ב' לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה  ו.
שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, במהלך 6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2022, 
הכירה החברה לראשונה בהכנסות מדמי שימוש ומרישיון שימוש בגנים שפיתחה בסך כולל של 

64 אלפי ש"ח.

ביאור 4 - עסקאות עם צדדים קשורים:

"בעל עניין" - כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

.IAS 24-צד קשור" - כהגדרת מונח זה ב"

אנשי המפתח בהנהלה של החברה (Key management personnel הנכללים, יחד עם גורמים 
אחרים, בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב- IAS 24) כוללים את חברי הדירקטוריון ואת חברי 

ההנהלה הבכירה.

תגמול לבעלי עניין

התגמול לבעלי עניין עבור שירותי העבודה שהם מספקים לחברה הינו כדלקמן:

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום 30 ביוני

2021 2021 2022
אלפי ש"ח

866 525 243
שכר ומשכורת לבעלי עניין 

המועסקים בחברה 

1,206 1,136 319
תשלום מבוסס מניות לבעלי עניין 

המועסקים בחברה

2 2 1
מספר האנשים אליהם מתייחסת 

ההטבה

 (Key management personnel) תגמול לאנשי מפתח בהנהלה

התגמול לאנשי המפתח בהנהלה עבור שירותי העבודה שהם מספקים לחברה הינו כדלקמן:

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום 30 ביוני

2021 2021 2022
אלפי ש"ח

11 120 13 תשלום מבוסס מניות
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1 2 2
מספר האנשים אליהם מתייחסת 

ההטבה
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 פלאנטרק ביו בע"מ 
מידע כספי לתקופת ביניים

(בלתי מבוקר)
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תוכן העניינים

ד ו מ ע

2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
דוחות כספיים תמציתיים - באלפי ש"ח:

3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי
4 דוחות תמציתיים על הרווח או הפסד
5 דוחות תמציתיים על השינויים בהון 

6-7 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים
8-11 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים 
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www.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :טלפון: 972-3-7954555+, פקס

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של פלנטארק ביו בע"מ

מבוא

סקרנו את המידע הכספי המצורף של פלאנטרק ביו בע"מ (להלן - החברה), הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי 
ליום 30 ביוני 2022 ואת הדוחות התמציתיים על הרווח או הפסד, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו 
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת 
ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970. אחריותנו היא להביע מסקנה 

על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת ביניים של חברה בשליטה משותפת, אשר ההשקעה בה הסתכמה לסך של כ-184 
אלפי ש"ח ליום 30 ביוני 2022 ואשר חלק החברה בהפסדיה הסתכם לסך של כ-299 אלפי ש"ח בתקופה של שישה 
חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של אותה חברה נסקר על ידי רואה חשבון 
אחר שדוח הסקירה שלו הומצא לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותה חברה, מבוססת על דוח 

הסקירה של רואה החשבון האחר. 

היקף הסקירה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל) 2410 של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי 
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה 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 להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין 

אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואה החשבון האחר, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 
.IAS 34 הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוח הסקירה של רואה החשבון האחר, לא בא לתשומת ליבנו 
דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של 

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

קסלמן וקסלמן תל-אביב,
רואי חשבון 18 אוגוסט 2022

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב
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פלנטארק ביו בע"מ
דוחות תמציתיים על המצב הכספי

ליום 30 ביוני 2022

31 בדצמבר 30 ביוני
2021 2021 2022

( מבוקר) (בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

נכסים
נכסים שוטפים:

17,791 19,767 15,398 מזומנים ושווה מזומנים
317 166 - חייבים בגין פיתוח משותף
206 392 646 חייבים ויתרות חובה

18,314 20,325 16,044
נכסים שאינם שוטפים:

28 215 184
השקעה בחברה בשליטה משותפות שמטופלת לפי שיטת 

השווי המאזני
274 295 290 רכוש קבוע, נטו

99 117 80 נכס בגין זכות שימוש
401 627 554

18,715 20,952 16,598 סך נכסים

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:

772 655 623 זכאים ויתרות זכות
- 25 50 חלויות שוטפת של התחייבויות בגין חכירה 

82 57 236 ספקים ונותני שירותים 
854 737 909

התחייבויות שאינן שוטפות:
145 111 78 התחייבויות בגין חכירה
999 848 987 סך התחייבויות

הון:
33 33 33 הון מניות רגילות

31,098 31,170 31,098 פרמיה על מניות
(17,530) (14,830) (20,135) יתרת הפסד

4,115 3,731 4,615 קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות
17,716 20,104 15,611 סך הון 
18,715 20,952 16,598 סך התחייבויות והון

רוחמה גריבה סלמן, רו"ח דרור שליטין פרופוסור עודד שוסיוב
סמנכ"ל כספים מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה:  18 אוגוסט 2022.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה. 



4

פלנטארק ביו בע"מ
דוחות תמציתיים על הרווח או הפסד 

לשנה שהסתיימה
ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום 30 ביוני

 2021 2021 2022
(בלתי מבוקר)     ( מבוקר)

אלפי ש"ח

- - 64 הכנסות

4,190 1,958 1,211 הוצאות מחקר ופיתוח - נטו 
1,808 1,535 1,607 הוצאות הנהלה וכלליות

- - (456) הכנסות אחרות
5,998 3,493 2,298 הפסד תפעולי

14 11 8 הוצאות מימון, נטו

444 252 299
חלק בהפסדי חברה בשליטה משותפת שמטופלת לפי שיטת 

השווי המאזני
6,456 3,756 2,605 הפסד לתקופה 

1.95 1.17 0.79 הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה. 



5

פלנטארק ביו בע"מ
דוחות תמציתיים על השינויים בהון

סך ההון
יתרת 
הפסד

קרן הון בגין 
תשלום 

מבוסס מניות
פרמיה על 

מניות
מניות 

בכורה א'
מניות 
רגילות

אלפי ש"ח

17,716 (17,530) 4,115 31,098 - 33 יתרה ליום 1 בינואר 2022 (מבוקר)
תנועה במהלך התקופה שהחלה ביום 1 בינואר 2022 והסתיימה 

ביום 30 ביוני 2022 (בלתי מבוקר):
(2,605) (2,605) - - - - הפסד לתקופה

500 - 500 - - - תשלום מבוסס מניות 
15,611 (20,135) 4,615 31,098 - 33 יתרה ליום 30 ביוני 2022 (בלתי מבוקר):

1,192 (11,074) 881 11,364 18 3 יתרה ליום 1 בינואר 2021 (מבוקר)
תנועה במהלך התקופה שהחלה ביום 1 בינואר 2021 והסתיימה 

ביום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר):
(3,756) (3,756) - - - הפסד לתקופה

1,268 - 1,268 - - - תשלום מבוסס מניות 
97 - (77) 174 - * מימושי אופציות

21,303 - 1,659 19,632 (18) 30 תמורה מהנפקת מניות ואופציות, נטו מהוצאות הנפקה
20,104 (14,830) 3,731 31,170 - 33 יתרה ליום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר):

1,192 (11,074) 881 11,364 18 3 יתרה ליום 1 בינואר 2021 (מבוקר)
תנועה במהלך שנת 2021 (מבוקר):

(6,456) (6,456) - - - - הפסד לשנה
21,303 - 1,659 19,632 (18) 30 תמורה מהנפקת מניות ואופציות, נטו מהוצאות הנפקה

102 - - 102 - - מימושי אופציות
1,575 - 1,575 - - - תשלום מבוסס מניות

17,716 (17,530) 4,115 31,098 - 33 יתרה ליום 31 בדצמבר 2021 (מבוקר)

פחות מ-1 אלפי ש"ח*

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה. 
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פלנטארק ביו בע"מ
דוחות תמציתיים על תזרימי מזומנים

לשנה שהסתיימה
ב-31 בדצמבר

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום 30 ביוני

 2021 2021 2022
( מבוקר) (בלתי מבוקר)

אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
(6,456) (3,756) (2,605) הפסד לתקופה

2,403 1,665 285
התאמות בגין הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי 

מזומנים (נספח א')
(4,053) (2,091) (2,320) מזומנים נטו (ששימשו) לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:
(464) (467) - הלוואות שהוענקו לחברה בשליטה משותפת
(166) (144) (48)     רכישת רכוש קבוע
(630) (611) (48) מזומנים נטו (ששימשו) לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון:
- - (25) פירעון התחייבות בגין חכירה (קרן וריבית)
- 97 - מימושי אופציות

21,405 21,303 - תמורה מהנפקת מניות ואופציות, נטו מהוצאות הנפקה
21,405 21,400 (25) מזומנים נטו (ששימשו) שנבעו מפעילות מימון 

16,722 18,698 (2,393) גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים
1,069 1,069 17,791 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

17,791 19,767 15,398 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה
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פלנטארק ביו בע"מ
דוחות תמציתיים על תזרימי מזומנים (המשך)

לשנה שהסתיימה
ב-31 בדצמבר

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום 30 ביוני

 2021 2021 2022
( מבוקר) (בלתי מבוקר)

אלפי ש"ח

נספח א' - התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 
מפעילות שוטפת:

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

444 254 299
חלק בהפסדי חברה בשליטה משותפת שמטופלת לפי 

שיטת השווי המאזני
- - (456) רווח משינוי בשיעור החזקה בחברה בשליטה משותפת

(8) (2) - ריבית בגין הלוואות שהוענקו לחברה בשליטה משותפת 
122 61 52 פחת והפחתות (*)

17 8 8 הוצאות מימון בגין התחייבות בגין חכירה
1,575 1,268 500 הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות
2,150 1,589 403

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
(211) (60) 317 קיטון (גידול) בחייבים בגין פרויקט פיתוח משותף

446 260 (440) קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
(31) (148) (149) קיטון בזכאים אחרים ויתרות זכות

49 24 154 גידול בספקים ונותני שירותים
253 76 (118)

2,403 1,665 285
סך ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים 

מפעילות שוטפת 

* כולל פחת בגין נכס זכות שימוש.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה
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פלנטארק ביו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

ביאור 1   -   כללי:

פלנטארק ביו בע"מ (להלן: "החברה") התאגדה ביום 15 במאי 2014 והחלה את פעילותה ביולי  א.
2014. החברה עוסקת מיום הקמתה במחקר ופיתוח בתחום איתור גנים ורכיבים ביולוגיים 
לשיפור תכונות בצמחים מגוונים, המיועדים בעיקר לשימוש בתעשיית החקלאות. במסגרת זו, 
מתמקדת החברה באיתור גנים ייעודיים, וזאת באמצעות תהליך איתור ייחודי (המצוי בשלבי 
רישום פטנט), המשפיעים לטובה על תכונת המטרה רצויה, בחינת השפעת הגנים כאמור על 
הצמח ושימוש בהם. השימוש בגן המאותר נעשה בדרך של: (א) הטמעתו והחדרתו לזרע צמח 
המטרה כך שביטוי שלו בצמח ישפר את תכונת המטרה; או לחילופין, (ב) שימוש בידע הנרכש 
לגבי גן מאותר לשם שינוי גן הקיים בצמח באמצעות עריכה גנטית, על מנת להעצים את תכונת 

המטרה (כגון עמידות ליובש ולקוטלי עשבים). 

בנוסף, עוסקת החברה בהשפעה על גנים אשר קביעת רמת פעילותם (באמצעות רכיבים 
ביולוגיים), מביאה לשיפור או העצמת תכונת המטרה הרצויה כגון עמידות לחרק, או העלאת 

תפוקת יבולים. 

החברה פועלת במגזר פעילות אחד, בעצמה ובאמצעות טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ (להלן: 
"טרג'ין"), בישראל. למידע אודות טרג'ין, ראה באור 6 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 

  .2021

ליום 30 ביוני 2022 לחברה הפסדים צבורים בסכום כולל של כ-20 מיליון ש"ח. כמו כן בתקופה  ב.
של 6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2022 לחברה תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסכום 
של כ-2.3 מיליון ש"ח והפסד מפעילות נמשכת בסכום של כ-2.6 מיליון ש"ח. החברה נמצאת 

בשלב מחקר ופיתוח, וטרם הפיקה הכנסות משמעותיות.

ביום 5 בינואר 2021 השלימה החברה הליך הנפקה לראשונה בבורסה לני"ע בת"א במסגרתו,  ג.
גייסה כ-23.1 מיליון ש"ח ברוטו במסגרת של הנפקת חבילה של 1,236,590 מניות רגילות 
בנות 0.01 ש"ח ע.נ ו-370,977 אופציות סחירות (סדרה 1) הניתנות למימוש למניות רגילות 

של החברה.

הגדרות: ד.

פלנטארק ביו בע"מ החברה:
כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 

התש"ע-2010.
בעלי עניין:

כהגדרתם בתקן חשבונאות 24. צדדים קשורים:

תאגיד קטן ה.

החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 
ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"). בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, 
בחרה החברה לאמץ את מלוא ההקלות המנויות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות, לרבות בדבר 

דיווח במתכונת דיווח חצי-שנתית.
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פלנטארק ביו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)

ביאור 1   -   כללי (המשך):

השפעות משבר נגיף הקורונה ו.

בראשית שנת 2020 התפרץ בארץ ובעולם נגיף ה- "COVID-19" (להלן: "הנגיף"), אירוע בעל 
השלכות מאקרו כלכליות נרחבות (להלן - משבר הקורונה). מדינות רבות בעולם ובכללן ישראל, 
הטילו מגבלות שונות על הציבור במטרה לצמצם את החשיפה לנגיף ולמנוע את התפשטותו. 
בין היתר, הוטלו מגבלות תנועה, לרבות מגבלות על תעופה, מגבלות על התקהלויות, מגבלות 
על תנועת אזרחים ועל הפעילות במגזר העסקי והציבורי, מגבלות אשר שונו (ואף הוחמרו) 
מעת לעת, בין היתר כתגובה לגלי התחלואה, לרמת התחלואה בציבור ו/או השפעות נקיטת 
האמצעים על כלכלת אותן מדינות. למגבלות כאמור השלכות משמעותיות על כלכלות רבות וכן 

על שווקי ההון בעולם.

מבצע החיסונים שנערך בישראל (ובעולם) הביא להסרה הדרגתית וחלקית של חלק 
מהמגבלות. נכון לחודש יוני 2022, הוסרו חלק גדול מההגבלות.

למועד אישור הדוחות הכספיים, בהתחשב באופי פעילות החברה למועד זה והשלבים בהם 
היא מצויה, ככל שידוע לחברה, לא אותרה השפעה מהותית על פעילותה, ובכלל כך לא אירעו 
עיכובים בשלבי מחקר הפיתוח הנובעים מהמשך התפשטות נגיף הקורונה או עיכובים בקשר 
עם פעילות החברה במסגרת הסכמי שיתוף הפעולה שהחברה צד להם. יודגש, היות 
שהתפשטות הנגיף הינה אירוע גלובלי אשר אינו בשליטת החברה, גורמים כגון המשך 
התפשטות הנגיף או עצירתו עלולים להשפיע על שווקי ההון בעולם, על יכולתה של החברה 

לגייס הון למימון המשך פעילתה בעתיד, וכן על המחקר והפיתוח שלה.

ביאור 2 - בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים:

המידע הכספי התמציתי של החברה ליום 30 ביוני 2022 ולתקופת הביניים של 6 החודשים  א.
שהסתיימה באותו תאריך (להלן - המידע הכספי לתקופת הביניים) נערך בהתאם לתקן 
חשבונאות בינלאומי מספר 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן - IAS 34), וכולל את הגילוי 
הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-
1970. המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת 
דוחות כספיים שנתיים. יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים 
השנתיים לשנת 2021 והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר מצייתים לתקני הדיווח הכספי 
הבינלאומיים (International Financial Reporting Standards) שהם תקנים ופרשנויות 
International Accounting ) אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
Standards Board) (להלן - תקני ה-IFRS) וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם 

לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

תוצאות פעילותה של החברה לתקופה של 6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2022, אינן 
מצביעות בהכרח על התוצאות שניתן לצפות להן בשנה שתסתיים ביום 31 בדצמבר 2022.

המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואיננו מבוקר.

אומדנים  ב.

עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש 
באומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של החברה ועל 
סכומי הנכסים, ההתחייבויות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות 

מאומדנים אלה.

בעריכת דוחות כספיים ביניים תמציתיים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים (significant) אשר 
הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ואי הוודאות הכרוכה 
במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים של החברה 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.
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פלנטארק ביו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)

ביאור 3  - אירועים מהותיים בתקופת הדוח על המצב הכספי:

סך הפסדי האקוויטי שהוכרו בגין תוצאות טרג'ין במהלך 6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני  א.
2022 הסתכמו לכ-299 אלפי ש"ח.

ביום 26 ביולי 2021, נחתם הסכם השקעה בין טרג'ין לבין החברה וחברות נוספות, לפיו משקיע  ב.
שהינו צד להסכם ישקיע כ-1.2 מיליון ש"ח בטרג'ין עבור 103,591 מניות רגילות המהוות 
7.79% מהונה של טרג'ין, והלוואות בסך כ-1.2 מיליון ש"ח שנתנו בעלות המניות הקיימות 
לרבות החברה לטרג'ין יומרו ל-104,823 מניות רגילות. סך הכל יוקצו על פי ההסכם 208,414 
מניות רגילות של טרג'ין, מתוכן יוקצו לחברה עבור המרת הלוואת בעלים בסך של כ-522 אלפי 
ש"ח 46,861 מניות של טרג'ין אשר יהוו, ביחד עם המניות הקיימות של החברה, במועד 
השלמת העסקה 39.22% מהון המניות המונפק של טרג'ין, בדילול מלא. השלמת העסקה 

הותנתה בקבלת אישור היק"ר. 

ביום 1 באפריל 2022, העסקה הושלמה. כתוצאה מכך, הכירה החברה ברווח בגין ירידה 
בשיעור החזקה בחברה בשליטה משותפת בסך של כ-456 אלפי ש"ח, אשר נרשם תחת 
הכנסות אחרות בדוח התמציתי על הרווח או הפסד בתקופה של 6 החודשים שהסתיימו ביום 

30 ביוני 2022.

ביום 4 בינואר 2022, קיבלה החברה היתר רגולטורי לשיווק ממשרד  החקלאות האמריקאי         ג.
(USDA APHIS - Animal and Plant Health Inspection Service) במסלול מהיר 
("Exemption") לגן המקנה עמידות מפני קוטלי עשבים ממשפחת ה- HPPD בגידולי סויה 
וכותנה. ההיתר מאפשר שימוש מסחרי בגן ושיווק זרעי סויה וכותנה המכילים גן זה, ועמידים 
לקוטלי עשבים, בארה"ב ("היתר השיווק"). בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך את היקף 
התקבולים בגין רישיון השימוש בגן, אבני דרך והתמלוגים הפוטנציאליים שהיא עשויה להיות 

זכאית להם ככל שיובשלו התנאים למסחור הגן כאמור.

ביום 14 בפברואר 2022, התקשרה החברה בהסכם פיתוח ומסחור גלובאלי עם אחת מחברות  ד.
הזרעים הגדולות בעולם בתחום הקנולה ("השותפה"), לשימוש בגן שאיתרה החברה בתחום 
שיפור יבול והקניית עמידות ליובש, לצורך הטמעה בזרעי קנולה. הגן מוגן בפטנט. ההסכם כולל 
זכות שימוש בלעדית לשותפה בגן לצורך פיתוח, השבחה, יצור ומכירה של זרעי קנולה (צמח 
הלפתית –Rapeseed). ההסכם אינו כולל העברה של זכויות קניין רוחני של החברה ביחס 
לגן. השותפה תהיה אחראית ותישא בכל עלויות הפיתוח של זרעי קנולה מהונדסים גנטית 
המכילים את הגן ("הזרעים המושבחים"), ובכלל זה השלמת תהליך הרישוי הרגולטורי הנדרש 
לצורך שיווק ומכירת הזרעים המושבחים ,והכל בכפוף להשלמת שלבי המחקר והפיתוח 
והצלחתם. החברה תהיה אחראית להעמיד תמיכה טכנית, ככל שתידרש לצורך שיתוף 
הפעולה. במסגרת ההסכם תהיה החברה זכאית לתשלום מקדמה וכן לתשלומים קבועים, 
בכפוף לעמידה במספר אבני דרך, החל מסמוך למועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת 
ההסכם, ועד להשלמת שלב המחקר והפיתוח של הזרעים המושבחים וקבלת אישור רגולטורי 
על ידי השותפה (ככל שיושלם). עם תחילת מכירות מסחריות של הזרעים המושבחים על ידי 
השותפה תהיה החברה זכאית לתמלוגים שנתיים בכפוף לעמידה ביעדי מכירות שנקבעו 

בהסכם.

בהמשך לאמור בביאור 11א' לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31  ה.
בדצמבר 2021, ביום 9 ביוני 2022, קיבלה החברה מהרשות לחדשנות אישור לתוכנית 
השקעה בקשר עם פיתוח מתקדם לפתרון חדשני למיגור חדקונית הדקל האדומה בסך של 
1,014 אלפי ש"ח, לפיה על השקעה כאמור, החברה זכאית למענק בסך של כ-507 אלפי ש"ח, 
בכפוף לעמידה בתנאי התכנית. בתקופת הדוח החברה הכירה במענק לקבל בגין תכנית זו 

בסך כ- 183 אלפי ש"ח. 

ביום 21 ביוני 2022, קיבלה החברה מהרשות לחדשנות אישור לתוכנית השקעה בקשר עם 
מציאת ויצירת צמחים עמידים לקוטלי עשבים בסך של 1,443 אלפי ש"ח, לפיה על השקעה 
כאמור, החברה זכאית למענק בסך של כ-433 אלפי ש"ח, בכפוף לעמידה בתנאי התכנית. 

בתקופת הדוח החברה הכירה במענק לקבל בגין תכנית זו בסך כ- 146 אלפי ש"ח.
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פלנטארק ביו בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים (המשך)

ביאור 3  - אירועים מהותיים בתקופת הדוח על המצב הכספי (המשך):

נכון ליום 30 ביוני 2022, לחברה התחייבות בגין תמלוגים שישולמו לרשות לחדשנות, עבור 
מענקים שקיבלה בעבר, בסך כ- 2 אלפי ש"ח, כתוצאה מהכנסות שהוכרו לראשונה במהלך 
התקופה מדמי שימוש ורישיון לשימוש בגנים שפיתחה, ראה ביאור 3ו' מטה. יחד עם זאת, 
להערכת הנהלת החברה, נכון לתאריך חתימת הדוחות סביר כי לא תידרש לשלם סכומים 

נוספים לרשות לחדשנות בשלב זה, בגין המענקים שהתקבלו עד כה. 
סכום המחויבות שלא הוכרה נכון ליום 30 ביוני 2022, מסתכם לסך של כ- 3,072 אלפי ש"ח.

בהמשך לאמור בביאורים 11ב'6 ו-18ב' לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה  ו.
שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, במהלך 6 החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2022, 
הכירה החברה לראשונה בהכנסות מדמי שימוש ומרישיון שימוש בגנים שפיתחה בסך כולל של 

64 אלפי ש"ח.

ביאור 4 - עסקאות עם צדדים קשורים:

"בעל עניין" - כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

.IAS 24-צד קשור" - כהגדרת מונח זה ב"

אנשי המפתח בהנהלה של החברה (Key management personnel הנכללים, יחד עם גורמים 
אחרים, בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב- IAS 24) כוללים את חברי הדירקטוריון ואת חברי 

ההנהלה הבכירה.

תגמול לבעלי עניין

התגמול לבעלי עניין עבור שירותי העבודה שהם מספקים לחברה הינו כדלקמן:

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום 30 ביוני

2021 2021 2022
אלפי ש"ח

866 525 243
שכר ומשכורת לבעלי עניין 

המועסקים בחברה 

1,206 1,136 319
תשלום מבוסס מניות לבעלי עניין 

המועסקים בחברה

2 2 1
מספר האנשים אליהם מתייחסת 

ההטבה

 (Key management personnel) תגמול לאנשי מפתח בהנהלה

התגמול לאנשי המפתח בהנהלה עבור שירותי העבודה שהם מספקים לחברה הינו כדלקמן:

לשנה שהסתיימה 
ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום 30 ביוני

2021 2021 2022
אלפי ש"ח

11 120 13 תשלום מבוסס מניות
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1 2 2
מספר האנשים אליהם מתייחסת 

ההטבה


