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 2016שנת הרביעי ותוצאות הרבעון  :קאפ-צ'ק
 

ה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת ברח, (Nasdaq:  CHEK, CHEKW) קאפ-צ'ק

מוקדמת  הכנהצורך בללא  ,גסהמעי בפוליפים טרום סרטניים וסרטניים  דרך הפה לאיתור בליעהבפיתוח גלולה הניתנת ל

 לפעילותה. גע, ומסרה עדכון בנו2016לשנת והרביעי פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון , של המעי

 

ה התחל באמצעותמטרות הקליניות והרגולטוריות שלנו לקדם את האנחנו ממשיכים  " מסר:ביל דנזל, מנכ"ל צ'ק קאפ, 

ההגשה . ®C-Scan -למערכת ה( CE Mark) שיווק באירופה הניסוי הקליני שיתמוך בבקשה לקבלת אישור בינואר של

ניסוי פיילוט בארצות הברית מתכוננים להתחיל אנו צפויה במהלך המחצית הראשונה של השנה, ו CE Markלאישור 

 חברה."עבור המשמעותית תהיה  2017 מאמינים ששנת אנו  .של השנה במחצית השנייה

 
 :6201 לשנתרביעי ה הרבעון תוצאות

 

 זהה לרבעון המקביל אשתקד. מיליון דולר, 1.6ל הסתכמו בסך ש 2016 לשנתהרביעי ברבעון  , נטוהוצאות מחקר ופיתוח

 

מיליון דולר ברבעון   1.5 -ל השוואהבדולר,  אלף 813הסתכמו בסך של  2016 לשנתהרביעי ברבעון הוצאות הנהלה וכלליות 

אלף דולר  315קיטון של , אלף דולר 246בסך של  קשורותבהוצאות שכר בעיקר מירידה נובע קיטון המקביל אשתקד. ה

 אלף דולר 160אלף דולר. קיטון זה קוזז בחלקו בעלייה של  275 בסך  בשירותים מקצועיים, וקיטון מניותבתגמול מבוסס 

 . אחרות וכלליותהנהלה בהוצאות 

 

 3.1 של בסך תפעוליהפסד מיליון דולר, בהשוואה ל 2.4  בסך של הסתכם 2016 לשנתהרביעי ברבעון  התפעולי ההפסד

 רבעון המקביל אשתקד.מיליון דולר ב

 

 82בהשוואה להכנסות מימון, נטו, של אלף דולר,  40 בסך שלהסתכמו  2016 לשנתהרביעי ברבעון  ,נטו ,מימוןה כנסותה

 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

 ברבעון מיליון דולר 3.0 של בסךהפסד ל בהשוואהמיליון דולר,  2.4 בסך של הסתכם 2016 לשנתהרביעי ברבעון  ההפסד

 .אשתקד מקבילה

 

 הפסדמיליון דולר, בהשוואה ל 2.3 בסך של הסתכם, כמוגדר להלן, 2016 לשנתהרביעי ברבעון ( Non-GAAP) הפסדה

(Non-GAAP) מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד 2.4 -כ בסך של. 

 

, מיליון דולר 11.6 -ב הסתכם 2016 בדצמבר 31 -ל נכון ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר מזומנים ושווי המזומנים סך

  .2016, בספטמבר 30 -מיליון דולר נכון ל 13.5 -בהשוואה ל
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 :6201 שנתל תוצאות
 

בתקופה המקבילה  מיליון דולר 5.8 -בהשוואה למיליון דולר,  5.5הסתכמו בסך של  2016 לשנת , נטוהוצאות מחקר ופיתוח

אלף דולר במענקים של הרשות הלאומית לטכנולוגיה ולחדשנות, לשעבר  770עלייה של נובע בעיקר מ קיטוןאשתקד. ה

אלף דולר  448העדר הוצאה של בעיקר כתוצאה מ אלף דולר בתגמול מבוסס מניות, 556קיטון בסך  ,המדען הראשימשרד 

אלף  368יטון של , וקשורה למענק חד פעמי של אופציות לחברי הנהלת החברה, וק2015-על תגמול מבוסס מניות, שהיתה ב

. הקיטון 2016-, בזמן שהחברה הגדילה את מספר עובדי המחקר והפיתוח ב2016-דולר בתשלומים לקבלני משנה ויועצים ב

כתוצאה  מיליון דולר בשכר והוצאות קשורות 1.1בסך בעלייה קוזז בחלקו  2015-ל 2016בהוצאות המחקר והפיתוח בין 

אלף  229ועלייה בסך  ,2016-, כאשר ההוצאות הקשורות אליהם הוכרו במלואן ב2015מגיוס עובדי מחקר ופיתוח במהלך 

  בהוצאות מחקר ופיתוח אחרות הקשורות לניסויים הקליניים. דולר 

 

מיליון דולר בתקופה המקבילה  6.6-ל השוואהבדולר,  מיליון 3.6הסתכמו בסך של  2016 לשנת נטוהוצאות הנהלה וכלליות 

וקשורה למענק   2015-מיליון דולר בתגמול מבוסס מניות שנרשמה ב 2.0העדר הוצאה של בעיקר מ אשתקד. הקיטון נובע

אלף דולר בשכר והוצאות קשורות, בעיקר  419, קיטון של לפונטיפקסומים חד פעמי של אופציות לחברי הנהלה מסוי

 109, לפיצויים למנכ"ל לשעבר, קיטון של 2015-אלף דולר שנרשמה ב 140של  2016-כתוצאה מהעדר הוצאה חד פעמית ב

אלף דולר בשירותים מקצועיים  715, ירידה של 2016-אלף דולר בהפרשות לבונוסים לחברי הנהלה מסוימים של החברה ב

אלף דולר בהוצאות  155-ואלף דולר בהוצאות גיוס  248והוצאות הנהלה וכלליות אחרות, הקשורות בעיקר לירידה של 

 לחברה, כמו גם ירידה בעמלות שירות של ספקי שירות מקצועיים מסוימים אחרים.משפטיות כתוצאה מגיוס יועץ משפטי 

 

בשנת מיליון דולר  12.5של  בסך תפעוליהפסד דולר, בהשוואה למיליון  9.1 סך שלב הסתכם 2016 לשנתהתפעולי  ההפסד

2015 .  

 

אלף דולר  173בהשוואה לכנסות מימון, נטו, בסך של  אלף דולר, 244 שלהסתכמו בסך  2016 לשנת ,נטו ,מימוןהכנסות ה

 .2015בשנת 

 

 .2015בשנת  מיליון דולר 12.3 בסךהפסד ל בהשוואהמיליון דולר,  8.8סך של ב הסתכם 2016 לשנת ההפסד

 

מיליון דולר  8.6-בהשוואה למיליון דולר,  7.9 של הסתכם בסך 2016 לשנת תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת

 אשתקד.  בתקופה המקבילה

 

 22-של החברה ו מהסכם השקעהכתוצאה מיליון דולר,  5.4הסתכם בסך  2016 לשנת מימון עילותמפתזרים המזומנים 

 . IPO-ומההקצאה הפרטית שהושלמה ביחד עם ה IPO-כתוצאה מ 2015-מיליון דולר ב

 

 15,505,364-ו  15,205,075היה  2017במרץ  7-ו 2016 בדצמבר 31מספר המניות הרגילות המונפקות של החברה נכון ליום 

 . בהתאמה

 

 

 .ראו להלן תמצית דוחות כספיים
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 GAAP-Nonשימוש במידע פיננסי 

In addition to disclosing financial results calculated in accordance with U.S. GAAP, the Company's financial results 

release contains Non-GAAP financial measures of net loss for the period that exclude the effects of share-based 

compensation, changes in royalties provision and revaluation of warrants to purchase preferred shares. The 

Company’s management believes the Non-GAAP financial information provided in this release is useful to investors’ 

understanding and assessment of the Company's on-going operations.  Management also uses both GAAP and Non-

GAAP information in evaluating and operating business internally and as such deemed it important to provide all this 

information to investors. The Non-GAAP financial measures disclosed by the Company should not be considered in 

isolation or as a substitute for, or superior to, financial measures calculated in accordance with GAAP, and the 

financial results calculated in accordance with GAAP and reconciliations to those financial statements should be 

carefully evaluated. Reconciliations between GAAP measures and Non-GAAP measures are provided later in this 

press release. 

 

 אודות צ'ק קאפ

ה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה והמכשור הרפואי העוסקת ברהיא ח(Nasdaq: CHEK, CHEKW) פ קא-צ'ק

מסוגה לסריקה והדמיה של פנים המעי הגס, ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי, לצורך איתור מערכת ראשונה בפיתוח 

 סרטניים וסרטניים.-פוליפים טרום

ברמת אנרגיה נמוכה, פרי פיתוח החברה, המערכת סורקת את  X-Rayבעזרת טכנולוגיית הדמיה המבוססת על קרינת 

דופן הפנימית שלו. ללא צורך בניקוי מעיים מסורתי או שינויים המעי במצבו הטבעי ויוצרת תמונות תלת ממדיות של ה

קאפ מתוכננת להתמודד עם החסמים המשמעותיים ביותר לביצוע -בתזונה ובפעילותו של הנבדק, המערכת של צ'ק

קאפ אינה -המערכת של צ'קקולונוסקופיה ולהגדיל את ההיענות להמלצות לביצוע בדיקה לאבחון סרטן המעי הגס. 

 ת עדיין לשיווק.מאושר
 

  מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה באנגלית שפורסמה בארה"ב, המחייבת מבחינת החברה.

 

Legal Notice Regarding Forward-Looking Statements  

This press release contains “forward-looking statements.” Words such as “may,” “should,” “could,” “would,” 

“predicts,” “potential,” “continue,” “expects,” “anticipates,” “future,” “intends,” “plans,” “believes,” “estimates,” and 

similar expressions, as well as statements in future tense, often signify forward-looking statements. Forward-looking 

statements should not be read as a guarantee of future performance or results and may not be accurate indications 

of when such performance or results will be achieved. Forward-looking statements are based on information that the 

Company has when those statements are made or management’s good faith belief as of that time with respect to 

future events, and are subject to risks and uncertainties that could cause actual performance or results to differ 

materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. For a discussion of these and 

other risks that could cause such differences and that may affect the realization of forward-looking statements, 

please refer to the “Special Note On Forward-looking Statements” and “Risk Factors” in the Company’s Annual Report 

on Form 20-F and other filings with the Securities and Exchange Commission (SEC). Investors and security holders are 

urged to read these documents free of charge on the SEC’s web site at http://www.sec.gov. The Company assumes 

no obligation to publicly update or revise its forward-looking statements as a result of new information, future events 

or otherwise. 

 
 

 :לפרטים נוספים
 

 ניר צליק
 קשרי משקיעים בע"מ
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CHECK-CAP LTD. 

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 

(U.S. dollars in thousands, except share and per share data) 
 

    

December 

31,     

December 

31,   

    2016     2015   

Assets             

Current assets             

Cash and cash equivalents     11,639       9,392   

Restricted cash     -       46   

Short-term bank deposit     -       4,811   

Prepaid expenses and other current assets     242       680   

Total current assets     11,881       14,929   

                 

Non-current assets                

Property and equipment, net     414       369   

Total non-current assets     414       369   

                 

Total assets     12,295       15,298   

                 

Liabilities and shareholders’ equity                 

Current liabilities                

Accounts payable and accruals                

Trade     393       577   

Other     235       245   

Other current liabilities     11       13   

Employees and payroll accruals     728       1,238   

                 

Total current liabilities     1,367       2,073   

                 

Non-current liabilities                

Royalties provision     521       577   

Total non-current liabilities     521       577   

                 

Shareholders’ equity                 

 

           

 

  

Share capital     771       599   

Additional paid-in capital     52,577      46,164   

Accumulated deficit     (42,941 )     (34,115 ) 
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Total shareholders’ equity      10,407       12,648  

                 

Total liabilities and shareholders’ equity      12,295       15,298   

 

 

CHECK-CAP LTD. 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS 

 (U.S. dollars in thousands, except per share data) 

  

    

Year ended 

December 31,     

Three months ended 

December 31,   

    2016     2015     2016     2015   

                    

Research and development expenses, net     5,491       5,837       1,621       1,583   

General and administrative expenses     3,571       6,626       813       1,470   

Operating loss     9,062       12,463       2,434       3,053   

                                

Finance income, net     244       173       40       82   

Loss before income tax   8,818    12,290    2,394    2,971  

Taxes on income   8    -    8    -  

Net loss for the period     8,826       12,290       2,402       2,971   

                  

Net loss per ordinary share basic and diluted     0.61       1.06       0.15       0.22   

                  

Weighted average number of ordinary shares 

outstanding - basic and diluted (in thousands)     14,499         11,918       16,428         13,265   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nir@km-ir.co.il
http://www.km-ir.co.il/


 

 קשרי משקיעים בע"מ 

 ir.co.il-nir@km  ;ir.co.il-www.km, מייל:  5167619-03פקס:  , 5167620-03 , טל:6971916א', תל אביב, 18ראול ולנברג 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK-CAP LTD. 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS 

(U.S. dollars in thousands, except share and per share data) 

    

Year ended 

December 31,     

Three months ended 

December 31,   

    2016     2015     2016     2015   

CASH FLOWS FROM OPERATING 

ACTIVITIES                   

Net loss for the period     (8,826 )     (12,290 )     (2,402)      (2,971 ) 

Adjustments required to reconcile net loss to net 

cash used in operating activities:                             

Revaluation of fair value of warrants to purchase 

preferred shares     -      (174 )     -      -   

Depreciation and amortization     130      92       34      30   

Share-based compensation     1,209      3,724       156      555   

Financial expenses (income), net     (56)      (11 )     68      (3 ) 

Changes in assets and liabilities items:                             

Decrease (increase) in prepaid and other current 

assets and non-current assets     438      (563 )     273      (346 ) 

Increase (decrease) in trade accounts payable, 

accruals and other current liabilities     (252 )     334       72      209   

Increase (decrease) in employees and payroll 

accruals     (510 )     227       109      257   

Increase (decrease) in royalties provision     (56 )     33      (68)      (10 ) 

Net cash used in operating activities     (7,923 )     (8,628 )     (1,758 )     (2,279 ) 

                              

CASH FLOWS FROM INVESTING 

ACTIVITIES                             

Purchase of property and equipment     (166 )     (270 )     -      (63 ) 

Restricted cash   46    -    -    -  

Investment in (proceeds from) short-term bank 

deposit     4,811      (4,800 )     2,000      1,989   

Net cash provided by (used in) investing 

activities     4,691      (5,070 )     2,000       1,926   

                               

CASH FLOWS FROM FINANCING 

ACTIVITIES                              

Receipt of short-term loan from bank     -      1,000       -       -   

Repayment of short-term loan from bank     -      (1,000 )     -       -   

Issuance of ordinary shares upon exercise of stock 

options by employees     -      16       -      -   

Exercise of warrants into ordinary shares     117      29       83      -   

Issuance of ordinary shares in the RD offering, 

net of issuance expenses   5,307        (87)      

Issuance of ordinary shares in the private placement,     -      11,021       -       -   
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net of issuance expenses 

Issuance of ordinary shares in IPO, net of 

issuance expenses     -      10,947       -       -   

Net cash provided by financing activities     5,424      22,013       (4)       -   

Effect of exchange rate changes on cash and cash 

equivalents     55      2       (55 )     2   

Net increase (decrease) in cash and cash 

equivalents     2,247      8,317      183      (351 ) 

Cash and cash equivalents at the beginning of the 

period     9,392      1,075       11,456       9,743   

Cash and cash equivalents at the end of the 

period     11,639      9,392       11,639       9,392   

Supplemental disclosure of non-cash flow 

information:                 

Reclassification of liability warrants to equity 

warrants   -    233    -    -  

Cashless exercise of warrants to purchase ordinary 

shares into ordinary shares   23    45    -      

Conversion of preferred shares into ordinary shares   -    226    -    -  

Purchase of property and equipment   8    -    8    -  

Issuance expenses in the registered direct offering   47    -    -    -  

Supplemental disclosure of cash flow 

information                 

Cash paid for income taxes   8    -    8    -  

Cash paid for interest   -    11    -    -  
 

CHECK-CAP LTD. 

SUPPLEMENTAL RECONCILIATION OF GAAP TO NON-GAAP RESULTS 

 (U.S. dollars in thousands) 

  

    

Year ended 

 December 31,     

Three months ended 

December 31,   

    2016     2015     2016     2015   

GAAP net loss for the period     (8,826 )     (12,290 )     (2,402)      (2,971 ) 

Share-based compensation (1)     1,209      3,724       156      555   

Changes in royalties     (56)      33       (68)      (10 ) 

Financial income related to revaluation of fair value of 

preferred shares warrants     -      (174 )     -      -   

Non-GAAP net loss for the period     (7,673)      (8,707 )     (2,314)      (2,426 ) 

  

(1) Share-based compensation:                         

Research and development expenses, net     234       790       27       111   

General and administrative expenses     975       2,934       129       444   

      1,209       3,724       156       555   
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