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  ברמילר ארג'י בע"מ

  2018 ביוי 30 יוםב סתיימהש לתקופהדוח דירקטוריון 

מצב ענייני  עלמתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון  "),החברה(" ברנמילר אנרג'י בע"מ דירקטוריון

לתקנות  בהתאם"), ח"תקופת הדו(" 2018 יוניב 30סתיימה ביום נשחודשים  שישהשל  תקופהל החברה

את  סוקרדירקטוריון הדוח  ").הדוחות תקות"( 1970-"להתשומידיים),  חות תקופתייםדו(ערך  ניירות

 נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי תיאור עסקי התאגיד כפי שנכללוהשינויים העיקריים בפעילות החברה 

 הדוח(" )2018-01-027243(מס' אסמכתא:  29.3.2018שפרסמה החברה ביום  2017בדוח התקופתי לשנת 

   .")התקופתי

כהגדרת מוח זה  כי מתקיימים לגבי החברה התאים לסיווגה כ"תאגיד קטן" אישרדירקטוריון החברה 

, כאשר במסגרת אישורו האמור, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את כל ההקלות בתקות הדוחות

  .הדוחותד לתקות 5המפורטות בתקה 

עילית חדש, כהגדרת מוח זה בתקות יירות ערך (דוחות תאגיד -טק תאגידהיה  החברהכי  יצוין  .א

החברה  על חלותעילית") ומכאן -טק("תקות  2016-"והתשעעילית), -טקשמיותיו כלולות במדד 

 על מהלים תוהצהרצירוף מבין היתר, פטור  יהןיבעילית, -טקלתקות  5 בתקה המויות ההקלות

 . הדוחות תקותב כמפורט הפימית הבקרה

  התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי  .ב

עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן שינויים עיקריים בפעילות החברה ובעסקיה במהלך  לתיאור .1

 .בדוח התקופתי וכמפורט להלןפירוט  ראותקופת הדו"ח, 

 פרסומו מועד ועד הדוח בתקופת מהותיים אירועים

על החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון  וח מיידייופרסמה החברה ד 25.6.2018יום ב .1.1

כתבי אופציה בלתי סחירים  298,000לאשר הקצאה פרטית של  24.6.2018החברה מיום 

ע.נ. כ"א של  ש"ח 0.01מניות רגילות בנות  298,000 -ובלתי עבירים, הניתנים למימוש ל

ינם החברה, ללא תמורה, לשני נושאי משרה, לעובדים ולנותן שירותים לחברה, אשר א

בעלי שליטה, דירקטורים או מנכ"ל. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 268,000הקצתה החברה  8.8.2018ביום  ).2018-01-055524(מס' אסמכתא:  25.6.2018

כתבי אופציה בלתי סחירים מתוך הכמות שאושרה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון 

 לעיל.

רה דיווח מיידי כי משרד הכלכלה והתעשיה, באמצעות פרסמה החב 26.6.2018ביום  .1.2

מנהלת הרשות להשקעות, אישר לחברה (במסגרת חוק לעידוד השקעות הון) תכנית 

 20%להקמת מפעל, כאשר סכום המענק הינו בגובה  ש"חמיליון  76 -השקעות בסך של כ

ה מיום ). לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברש"חמיליון  15 -מסך התכנית (כ

 ).2018-01-056154(מס' אסמכתא:  26.6.2018

פרסמה החברה דיווח מיידי בעניין הבהרה לפרסום בעיתונות הכלכלית  9.7.2018ביום  .1.3
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. לפרטים נוספים 4.7.2018בקשר עם מרכז הייצור שהחברה פועלת להקים בדימונה מיום 

 ).2018-01-065668(מס' אסמכתא:  9.7.2018ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 אישורהתקבל  9.7.2018 םביובחלק א' לדוח התקופתי,  22המשך להערת שוליים ב .1.4

שהוגדרו  ועמידה באבני הדרך 1לפרויקט רותם  פיננסית סגירה עלמרשות החשמל 

 .המותנה ברישיון

 להסבת הראשי המדען אישור ניתןא' לדוח התקופתי,  בחלק 26בהמשך להערת שוליים  .1.5

 .עם אגירה PV לטכנולוגיית המתקן

 15.7.2018 ביום כי מעדכנת החברה, התקופתי לדוחבחלק א'  4.3.4לאמור בסעיף  בהמשך .1.6

ותחזוקה  להפעלה O&Mהסכם  עלוהקמה של תחנת כוח ו לתכנון EPC םל הסכע חתמה

 "), כדלקמן: החברה הבתאנרג'י (רותם) בע"מ (" ברנמילרשל תחנת כוח עם החברה הבת, 

לתכנון והקמה של  EPCחתמה החברה עם החברה הבת על הסכם  15.7.2018 ביום .1.6.1

ש"ח. במסגרת ההסכם תהיה החברה  45,903,073תחנת כוח תמורת סך כולל של 

אחראית לביצוע כל עבודות התכנון, הנדסה, בניה והקמה של תחנת הכוח וכן 

תספק את כל הציוד והחומרים הנדרשים להקמת תחנת הכוח. ההסכם כולל נספח 

הפרויקט צפוי להסתיים בחודש אפריל   ומים ואבני דרך לביצוע התשלומים.תשל

2019.  

להפעלה ותחזוקה O&M חתמה החברה עם החברה הבת על הסכם  15.7.2018 ביום .1.6.2

שנים מיום ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח.  20של תחנת כוח לתקופה של 

במסגרת ההסכם החברה מחויבת להפעיל ולתחזק את תחנת הכוח באופן מלא 

בעבור תשלום שנתי ידוע מראש. במהלך תקופת ההסכם, הצדדים יוכלו להביא 

שנים, הצדדים יוכלו להאריך את תקופת  20לסיומו בתנאים  כמקובל בשוק. לאחר 

רכת נוספת במסגרתה יוכלו הצדדים להביא לסיום ההסכם ההסכם לתקופה מוא

 .ימים 180בהודעה מראש של 

בחלק א' לדוח התקופתי לענין מגעים עם קיבוץ בדרום הארץ  5.1.2בהמשך לאמור בסעיף  .1.7

מערכת לייצור חשמל, חום וקירור באמצעות המרה תרמית של גזם חקלאי, להקמת 

 פנו החברות, נמשכת ההיתכנות בדיקתכנת כי החברה מעדהקיבוץ ו/או מפעליו,  לשימוש

 הדוח למועד נכון. הכלכלה משרד של פליטות להפחתת לתוכנית לפרויקט מענק לקבלת

 .המענק לבקשת הכלכלה משרד תשובת התקבלה טרם

בחלק א' לדוח התקופתי לענין תוכניות להדגמות של שתי  5.1.3עיף סבהמשך לאמור ב .1.8

חתמה  7.8.18ביום במסגרת פרויקט של משרד הביטחון, החברה מעדכנת כי  תוכניות

, הכולל כנספח גם את כתב ההתחייבות שנחתם משהב"ט מולהחברה על כתב התחייבות 

מול הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, לתוכנית הפיילוט  30.7.18ידה ביום -על

לקידום טכנולוגיות חדשניות  וןבין הרשות לחדשנות למשרד הבטח במסגרת מיזם משותף

בהתאם לתוכנית הפיילוט כאמור, תבצע   .ישראליות בתחומי תשתיות והגנת הסביבה

גנרציה ניידת מבוססת אגירת חום לאספקת חשמל ומים -החברה התקנה של מערכת קו
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ידי -חמים במתקן צבאי הנמצא בדרום הארץ. מימון הפרויקט מתוקצב, בין היתר, על

מתקציב הפרויקט, המוערך  30%-ידי הרשות לחדשנות, בגובה של כ-הטבה הניתנת על

בכמיליון וחצי ש"ח, ואילו משרד הבטחון מעמיד את התשתית הרלוונטית לביצוע 

  הפרויקט והתמיכה המקצועית הנדרשת לביצועו.

בחלק א' לדוח התקופתי לענין פרויקט פיילוט בדרום  5.2.1בהמשך לאמור בסעיף  .1.9

החברות  ,במכבסה פיילוטה להקמת ומתן משאה נסגר טרם כיאפריקה, החברה מעדכנת 

 אפריקה.  פועלות לאתר אתרים נוספים לביצוע התקנה ראשונה בדרום

געים עם יזם בגרמניה בתחום בחלק א' לדוח התקופתי לענין מ 5.2.3בהמשך לאמור בסעיף  .1.10

הפחיתה מאמצים בגרמניה עקב התקדמות האנרגיה המתחדשת, החברה מעדכנת כי 

 ומיקוד בשווקים אחרים.

בחלק א' לדוח התקופתי לענין מגעים עם חברת חשמל  5.5בהמשך לאמור בסעיף  .1.11

הסתיימה בדיקת הישימות והוחלט איטלקית לשדרוג תחנות כוח, החברה מעדכנת כי 

בשוק התחנות הגזיות ומיעוט השקעות  ENELלהתקדם לביצוע פיילוט. עקב מיקוד של 

, תחילה ENELמ של "ולוגיה לשדרוג תחנות מחזכנבתחנות פחמיות הוחלט ליישם את הט

בגודל קטן ולאחר מכן בגודל מלא, בהתאם לתוצאות מתקן ההדגמה. החברות דנות כעת 

מתקן ההדגמה וכן במימון המתקן שכולל בין היתר הגשה לתוכניות מימון בארץ בפרטי 

  ובאירופה.

בארה"ב,  NYPAבחלק א' לדוח התקופתי לענין פרויקט עם  5.6.1בהמשך לאמור בסעיף  .1.12

ותודגם המערכת,  ןנחתם ההסכם עם הלקוח שאצלו תותקהחברה מעדכנת כי 

הפרויקט יצא לדרך והמערכת מתוכננת ). ביצוע SUNY Purchaseאוניברסיטת פרצ'ס (

  .2019להיות מותקנת באתר הלקוח עד אוגוסט 

 כספי  מצב .2

בדו"ח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של החברה ביחס לדוחות הכספיים התמציתיים 

לאמור בביאור  הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב ,2018ביוני  30המאוחדים ליום 

, לחברה 2018ביוני  30הכספיים לפיו בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  לדוחותב' 1

אלפי ש"ח,  12,573-אלפי ש"ח ו 7,295-התהווה הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי בסך של כ

, לחברה כאמורב' 1 בביאור המפורטות יהבהתאמה. להערכת הנהלת החברה, בהתאם לתכניות

 חודשים מיום דוח הסקירה. 15עילותה לתקופה של לפחות משאבים מספקים למימון המשך פ

ליום  של החברה הכספי המצב על החברה של הכספיים הדוחותמתוך  עיקרייםלהלן נתונים 

  ש"ח): אלפי(בלפי העניין  30.6.2017או ליום  31.12.2017וליום  30.6.2018

 סעיף
 31 ליום  ביוי 30 ליום

  בדצמבר
    2017  

   הדירקטריון הסברי
2018  2017  

  כסים

  כסים שוטפים:
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 ושווי מזומנים
  מזומנים

19,546  266  32,119  

 31מיום  מזומניםההקיטון ביתרת 
 2018ביוני  30ליום  2017בדצמבר 

ממזומנים ששימשו לפעילות נובע 
השקעה בפרויקטים של החברה 

 5.2 -מיליוני ש"ח, כ 26.6-בגובה של כ
 מיליוני ש"ח ששימשו לפעילות 

מיליוני  19.6-השוטפת ובניכוי של כ
ש"ח שנבעו מגיוס של הון בבורסה 

  .2018במהלך פברואר 

    112  -  107  מוגבל בשימוש פקדון

  1,311  646  4,482  חובה ויתרות חייבים

עיקר הגידול ביתרת החייבים נובע 
, מיתרות של מע"מ תשומות לקבל

בעקבות  מיליוני ש"ח, 3.5-בסך של כ
לקראת סוף החציון שנעשו  השקעות

כחלק מהקמת  2018הראשון של 
-,  ומיתרות בסך של כ1פרויקט רותם 

אלפי ש"ח שהחברה זכאית להם  820
בגין תמיכה של רשות החדשנות, 
משרד הכלכלה וצדדי ג' עסקיים 

 בפעילות המו"פ של החברה.
סה"כ כסים  

  שוטפים
24,135  912  33,542    

  שוטפים:כסים שאים 

  295  407  462  מוגבל בשימוש פקדון

שנוצר כנגד הגידול נובע משעבוד 
ערבות בנקאית לטובת רשות 
האוכלוסין וההגירה בקשר להעסקת 
עובדים זרים ע"י קבלן משנה זר 

של  1המשתתף בהקמת פרויקט רותם 
  החברה.  

  1,066  -  28,015  רכוש קבוע בהקמה

הגידול נובע מהשקעת החברה 
 25-בסך של כ 1פרויקט רותם בהקמת 

מיליוני ש"ח ובהקמה של מפעל 
  מיליוני ש"ח. 1.6-האגירה בסך של כ

  1,784  1,613  1,555  , נטוקבוע רכוש
הקיטון ביתרה נובע מפחת שוטף 
לתקופה ובניכוי רכישות של רכוש 

  אלפי ש"ח. 49-קבוע בסך של כ

 שאים כסים"כ סה
  שוטפים

30,032  2,020  3,145    

      54,167  2,932  36,687כסים"כ סה

  התחייבויות

  התחייבויות שוטפות:

 והלוואהמשיכת יתר 
  בנקאי מתאגיד

198  238  344  

היתרה מורכבת מיתרת ההלוואה 
שנטלה החברה מתאגיד בנקאי 
לרכישת רכב המשועבד להבטחת 

  החזר הלוואה זו.
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ספקים ונותני 
  שירותים

5,100  1,099  942  

הגידול נובע מרכישות משמעותיות 
שבוצעו לקראת סוף החציון הראשון 

, בעיקר לטובת הקמת 2018של 
  . 1פרויקט רותם 

    -  123,327  -  הלוואת בעלים

  2,295  2,047  3,281  זכאים ויתרות זכות

עיקר הגידול ביתרה נובע מהוצאות 
לשלם לספקים ונותני שירותים בגין 

ומגידול  שירות שסופק אך טרם חוייב
בגין שכר ונלוות בעקבות גידול 

ביוני  30במצבת עובדי החברה ליום 
  .2017בדצמבר  31לעומת  2018

 התחייבויות סך
  :שוטפות

8,579  126,711  3,581     

  התחייבויות שאין שוטפות:

 אחרות התחייבויות
  ארוך לזמן

1,409  272  1,474  

עיקר הסכום מורכב מהערך הנוכחי 
החברה לתשלום של התחייבות 

תמלוגים בגין תכנית תמיכה במו"פ 
  של משרד האנרגיה.

 סיום בשל התחייבויות
  מעביד עובד יחסי

-  29  -    

 התחייבויות"כ סה
  שוטפות שאין

1,409  301  1,474    

    5,055  127,012  9,988  התחייבויות"כ סה

  הון

  117  90  129  מניות  הון
הגידול נובע מהנפקת מניות וכתבי 

תמורת  2018במהלך פברואר  אופציה
  מיליוני ש"ח, ברוטו. 20.4סכום של 

  41,905  39  58,774  מניות על פרמיה

תקבולים בגין כתבי 
  אופציה

2,763  -  - 

    196,456  70,448  196,456  שליטה מבעל הון קרן

 תשלום בגין הון קרן
  מניות מבוסס

2,439  2,133  2,241    

    )209,087(  (196,790)  )216,382(  הפסד יתרת

    31,632   (124,080)  44,179  בהון )גרעון( הון סך

 התחייבויות"כ סה
  הוןו

54,167  2,932  36,687    

  הפעילות  תוצאות .3

 ש"ח): אלפי(באודות התוצאות העסקיות  נתוניםלהלן תמצית 
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 סעיף

 
יוי ב 30 יוםל  

 31ליום 
בדצמבר 

  הדירקטוריון הסברי 2017

2018 2017  

  הכסות

  89  -  99    אחרות הכסות

היתרה מורכבת מהכנסה חד פעמית 
שהכירה החברה בגין ביצוע של בדיקת 

שהוזמנה ע"י לקוח  היתכנות
טכנולוגית האגירה לשילוב  פוטנציאלי

  של החברה בתחנות כוח של הלקוח.

     89  -  99  הכסות"כ סה

   הוצאות

  פיתוח הוצאות
  , טו והדסה

3,098  4,800  9,608  

עיקר הקיטון בהוצאות מחקר ופיתוח 
קיזוז הוצאות המו"פ בגין נגרם עקב 

מענקים של רשות החדשנות, משרד 
הכלכלה וצדדי ג' עסקיים בפעילות 
המו"פ של החברה אשר התקבלו 

 1.8-בפועל וצפויים להתקבל בסך של כ
  מיליוני ש"ח.

 וקידום שיווק הוצאות
  , טופרויקטים

1,806  1,037  4,593  

עיקר הגידול נובע מגידול בהיקף 
הפעילות לקידום הפרויקטים, ואשר 
לצורך תמיכה בפעילות זו גדלה מצבת 

  המועסקים למטרה זו.העובדים 

 ההלה הוצאות
  וכלליות

2,557  1,409  3,055  

עיקר הגידול בהוצאות הנהלה 
וכלליות נובע מגידול בעלות העסקתם 
של המנכ"ל ושני משני המנכ"ל לאחר 
ההנפקה הראשונה לבורסה במהלך 

  . 2017חודש אוגוסט 

    17,167  7,246  7,362  הפסד מפעולות

  -  -  207  מימוןהכסות 
הכנסות המימון נובעות בעיקר 

  מהשפעת שינויים בשע"ח של מט"ח.

  13,005  10,629  140  מימון הוצאות

הוצאות המימון בתקופות קודמות 
זקיפת ריבית שוק רעיונית על נבעו מ

הלוואת הבעלים שהומרה מיד לאחר 
   ההנפקה הראשונה לציבור.

     30,172  17,875  7,295  לשה כולל הפסד סך

  זילות .4

בהשוואה לנתונים  30.6.2018 ליום החברה של הכספיים דוחותיה פי על עיקריים נתונים להלן

   :"ח)ש(באלפי  31.12.2017וליום  30.6.2017ליום 

 סעיף

  
   ביוי 30 ליום

 31 ליום
 בדצמבר

   הדירקטוריון הסברי  2017

2018  2017  

 המזומים תזרימי
  שוטפת מפעילות

)4,911(  )7,561(  )17,000(  

עיקר הקיטון נובע מקבלת מענקים 
מצדדי ג' עסקיים בגין תמיכה בפעילות 

מיליוני ש"ח  1.1-מו"פ בסך של כ
-בסך של כומהפרשי עיתוי  של תשלומים 
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לספקים ונותני  מיליוני ש"ח 1.5
  שירותים.

 המזומים תזרימי
  השקעה לפעילות

)27,160(  )343(  )1,492(  

הגידול נובע מהשקעת החברה בהקמת 
מיליוני  25-בסך של כ 1פרויקט רותם 

ש"ח ובהקמה של מפעל האגירה בסך של 
  מיליוני ש"ח. 1.6-כ

מזומים טו שבעו 
  מפעילות מימון

19,498  6,476  48,917  
מהנפקת מניות  בעיקרהמזומנים נובעים 

  .2018וכתבי אופציה במהלך פברואר 

(קיטון)  גידול
במזומים ושווי 

  מזומים 
)12,573(  )1,428(  30,425    

 המימון מקורות .5

  . הכספיים לדוחות ב'1ביאור  ורא

  אירועים העשויים להצביע על קשיים כספיים .6

 ותזרים כולל הפסד התהווה לחברה, 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים שישה של בתקופה

מימון הקמת  לצורך. בהתאמה, ח"ש אלפי 12,573-ו ח"ש אלפי 7,295-כ של בסך שלילי מזומנים

, ברנמילר רותם, 2018) התקשרה בחודש מרס 1פרויקט רותם  –(להלן  1מתקן חלוץ רותם 

 עתידהרותם  ברנמילר לפיו"המימון הבנקאי")  –בהסכם למימון עם בנק מסחרי בישראל (להלן 

שנים  10מיליון ש"ח, אשר צפויה להפרע על פני תקופה של  25הלוואה בסכום מצטבר של  לקבל

בזמן  להתקבל צפוי הבנקאי המימון ,החברה הנהלת להערכת. 2028תיים בחודש דצמבר שתס

 הקרוב ביותר וזאת לאחר שהושלמו מלוא התנאים הנקובים בהסכם על ידי החברה. בעקבות

 החברה, וקבלת ההלוואה כאמור 2018 ופברואר 2017 באוגוסט לציבור ההנפקה הליכי השלמת

  . 1 רותם פרויקט של המסחרית והפעלתו הקמתו תא להשלים ביכולתה כי מעריכה

החברה ממשיכה לפעול לאיתור וקידום , 1רותם  פרויקטלפעילות הקמת והפעלת  בנוסף

פרויקטים נוספים. המשך מימון פעילויות אלו מותנה בתזרים הכנסות חיובי וגיוסי הון 

שיג את המימון הדרוש ממקורות חיצוניים. דירקטוריון החברה החליט כי במידה והחברה לא ת

   התאמות להוצאותיה השוטפות.לצורך כך, החברה תידרש לבצע 

פרויקט רותם , לחברה משאבים מספקים למימון לעיל אמורלהערכת הנהלת החברה, בהתאם ל

  .הסקירה דוח מיום חודשים 15 לפחות של לתקופהולאיתור וקידום פרויקטים נוספים,  1

  .2018ביוני  30ליום  הכספיים לדוחות ב' 1ביאור  וראלמידע נוסף  

  חשיפה לסיכוי שוק ודרכי יהולם 

דיווח שהוא "מגזר פעילות פיננסי" ונכון ליום -בדוחות הכספיים של החברה לא הוצג מגזר בר

   .ת הדוחותולא קיימת לחברה "פעילות פיננסית מהותית" כאמור בתקנ 30.6.2018

  

  התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיףשימוש בתמורת יירות הערך תוך 

השלימה החברה הנפקה ראשונה של ניירות הערך שלה בבורסה וזאת על  2017אוגוסט  בחודש

("התשקיף להשלמה") וההודעה המשלימה  1.8.2017פי תשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 
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עה המשלימה ("ההודעה המשלימה") (התשקיף להשלמה וההוד 1.8.2017שפרסמה החברה ביום 

מניות רגילות  2,652,700יקראו יחדיו "התשקיף"). במסגרת התשקיף הנפיקה החברה לציבור 

ש"ח ע.נ כל אחת של החברה ("המניות הרגילות"). התמורה הכוללת (ברוטו) בגין  0.01בנות 

מיליון  45 -המניות הרגילות שנתקבלה בידי החברה בגין הקצאת המניות הסתכמה לסך של כ

בקשר עם תוצאות הנפקת מניות החברה  3.8.2017לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום ש"ח. 

 ). 2017-01-067267לציבור (אסמכתא 

 מיום מדף הצעת"ח ודו התשקיף פי על נוספות רגילות מניות החברה הנפיקה 2018 בפברואר

 הצעת דוח מסגרתב"). המדף הצעת("דוח  26.2.2018 ביום החברה ידי על שפורסם כפי 26.2.2018

. החברה של) 1(סדרה  אופציה כתבי 1,200,000 -ו רגילות מניות 1,200,000 החברה הנפיקה המדף

 המניות הקצאת בגין החברה בידי שנתקבלה הרגילות המניות בגין(ברוטו)  המיידית התמורה

 27.2.2018 מיום מיידי דוח ראו נוספים לפרטים"ח. ש מיליון 20.4 של בסך הסתכמה כאמור

 ).2018-01-016365(אסמכתא  ההנפקה תוצאות עם בקשר

למטרות שונות  יועדה התמורההצעת המדף לא נקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה.  בדוח

בהתאם לצרכיה של החברה כפי שיהיו מעת לעת ובכלל זה למימון השקעות חדשות ו/או המשך 

שוטפת של החברה, כפי שיוחלט מעת לעת על השקעה בחברות מוחזקות ו/או למימון הפעילות ה

הגיוס על פי  מתמורת בחלק שימוש עשתהידי הנהלת החברה. נכון למועד פרסום הדוח החברה 

  דוח הצעת המדף כמפורט להלן:התשקיף להשלמה ו

  סה"כ ש"ח  בפועל  יעוד מתמורת ההנפקה

    4,977,141  בלני משנההנדסה , הקמת מפעל ,לרבות ק

יות ו, עלחלרבות רכש וציוד לתחנת הכו 1רותם  פרוייקט
  פיתוח הקמה והנדסה.

31,571,507   

פעילות עסקית שוטפת של החברה והחברות המוחזקות על 
ידה לרבות מימון הון חוזר הוצאות הנהלה וכלליות, שיווק 

  ומכירות 

7,167,111  

  43,715,759  סה"כ

 תאגידי ממשל היבטי  .ג

 תרומות .1

  .התקופתי בדוח המתואר לעומתמהותי חל שינוי  לא

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .2

 לא חל שינוי לעומת המתואר בדוח התקופתי.

 פנימי מבקר .3

מכהן רו"ח חיים לאחם כמבקר הפנימי של החברה, כנותן שירותים  16.11.2017החל מיום  3.1

 חיצוני באמצעות משרד מורד, שמואלי, לאחם ושות'. 
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רב שנתית הגשת תכנית עבודה לא חל שינוי מהאמור בדוח התקופתי לגבי מבקר הפנים, למעט  3.2

 .27.8.2018ביום ועדת הביקורת  לאישור

יום בבועדת הביקורת  לדיוןערך מבקר הפנים סקר סיכונים  2018במחצית הראשונה לשנת  3.3

27.8.2018  . 

  דירקטורים בלתי תלויים .4

  . התקופתי בדוח לאמור ביחס שינוי חל לא הדוח תקופת במהלך

 התאגיד של הפיסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות  .ד

   מהותייםחשבונאים דעת  ושיקוליאומדנים 

  .2017בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים 3אור יב וראלפרטים אודות אומדנים חשבונאיים 

  שונות

  .זה לדוח בסמוך המפורסם דיווח וא, ר30.6.2018 ליום החברהלמידע בדבר מצבת ההתחייבויות של 

  

______________  

  

______________  

  ברמילר אברהם

  החברה"ל ומנכ הדירקטוריון"ר יו

  ברמילר יר

  ומשנה למנכ"ל דירקטור

  

  30.8.2018 : תאריך



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(

 2018ביוני  30

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 לתקופת בינייםמידע כספי 
 

 )בלתי מבוקר(
 

 2018ביוני  30
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 

 ע מ ו ד 
  

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

  
  (:בשקלים חדשים )ש"ח - מאוחדים םדוחות כספיים תמציתיי

 3 על המצב הכספימאוחדים תמציתיים  ותדוח

 4 הכולל ההפסדעל מאוחדים תמציתיים  ותדוח

 5  הוןב )בגרעון( על השינוייםמאוחדים תמציתיים  ותדוח

 6-7 על תזרימי המזומנים מאוחדים תמציתיים  ותדוח

 8-11 התמציתיים המאוחדים  דוחות הכספייםל יםביאור

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 

 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 
 

 

 אנרג'י בע"מ ברנמילר לבעלי המניות של רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 

 
 מבוא

 
הקבוצה(, הכולל את הדוח  –סקרנו את המידע הכספי המצורף של ברנמילר אנרג'י בע"מ והחברות הבנות שלה )להלן 

 הכולל, השינויים  ההפסדואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על  2018ביוני  30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 
בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן  IAS 34ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

-הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.1970

 
 היקף הסקירה

 
של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  1אם לתקן סקירה ערכנו את סקירתנו בהת

על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 
ם. סקירה זו הינה מצומצת בהיקפה במידה האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים אחרי

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 דעה של ביקורת.

 
 מסקנה 

 
ל סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתבסס ע

 .IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי
 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל 
אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי של פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 .1970-התש"ל
 

לפיו בתקופה של שישה לדוחות הכספיים ב' 1פנים את תשומת הלב לאמור בביאור אנו מ מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל,
אלפי ש"ח  7,295-הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי בסך של כ התהווה , לחברה2018ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום 

, לחברה כאמור ב'1יה המפורטות בביאור בהתאם לתכניות, להערכת הנהלת החברה אלפי ש"ח, בהתאמה. 12,573-ו
  חודשים מיום דוח הסקירה. 15לתקופה של לפחות  משאבים מספקים למימון המשך פעילותה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וקסלמן קסלמן ,אביב-תל
 חשבון רואי 2018 באוגוסט 30

  PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה 
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 על המצב הכספי יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

 2018 ביוני 30ליום 
 

 בדצמבר 31 ביוני 30  

  2018 2017 2017 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ  

 אלפי ש"ח  

 

     נכסים

     :שוטפים נכסים

 32,119  266  19,546   מזומנים ושווי מזומנים

 112  -  107   בשימוש יםמוגבל ונותפקד

 1,311  646  4,482   חובה ויתרות חייבים

   24,135  912  33,542 

     :שוטפים שאינם נכסים

 295  407  462   בשימוש נות מוגבליםפקדו

 1,066  -  28,015   רכוש קבוע בהקמה

 1,784  1,613  1,555   נטו, קבוע רכוש

   30,032  2,020  3,145 

 36,687  2,932  54,167   נכסים סך

     

     (בהון גרעון בניכויוהון ) התחייבויות

     :שוטפות התחייבויות

 344  238  198   והלוואה מתאגיד בנקאימשיכת יתר 

 942  1,099  5,100   שירותים ונותני ספקים

 -  123,327  -   בעלים הלוואת

 2,295  2,047  3,281   זכות ויתרות זכאים

 3,581  126,711  8,579   שוטפות התחייבויות סך

     

     :שוטפות שאינן התחייבויות

 1,474  272  1,409   התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 -  29  -   מעביד עובד יחסי סיום בשל התחייבויות

   1,409  301  1,474 

     ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות

 5,055  127,012  9,988   התחייבויות סך

     

     :החברה של לבעלים המיוחס הון

 117  90  129    מניות הון

 41,905  39  58,774   מניות על פרמיה

 -  -  2,763   בגין כתבי אופציהתקבולים 

 196,456  70,448  196,456   שליטה בעלבגין עסקאות עם  הון קרן

 2,241  2,133  2,439   מניות מבוסס תשלום בגין הון קרן

 (209,087) (196,790) (216,382)  הפסד יתרת

 31,632  (124,080)  44,179   (בהון גרעון) הון סך

 36,687  2,932  54,167   והון התחייבויות סך

 

 .2018 באוגוסט 30: החברה דירקטוריון ידי על התמציתיים המאוחדים הכספיים הדוחות אישור תאריך

 

  

 בורנובסקי שי ברנמילראברהם 

 כספים ל"סמנכ ומנכ"ל הדירקטוריון ר"יו

 
 . אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםיהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 הכולל ההפסדעל  יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

 2018ביוני  30יום ב ההחודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ

 
 

  
החודשים  6לתקופה של 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2017 2017 2018 ביאור 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ  

 אלפי ש"ח  

 

 9,608  4,800  3,098  5  נטו, והנדסה פיתוח מחקר הוצאות

 4,593  1,037  1,806   , נטווקידום פרויקטים שיווק הוצאות

 3,055  1,409  2,557   וכלליות הנהלה הוצאות

   7,461   7,246  17,256 

 (89) -  (99)    אחרות הכנסות

 17,167  7,246  7,362   מפעולות הפסד

 -  -  207   הכנסות מימון

 13,005  10,629  140   הוצאות מימון

 13,005  10,629  (67)  , נטומימון )הכנסות( הוצאות

 30,172  17,875  7,295   לשנה כולל הפסד סך

     

   

     - (ח"בש) למניה הפסד

 2.99 1.99 0.59   ובדלול מלא בסיסי הפסד

 
 

 
 
 
 
 
 

 המאוחדים.אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 בהון )בגרעון( על השינויים יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

 2018ביוני  30יום ב ההחודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ

 
 

 החברה מניות לבעלי המיוחס הון 

 

 פרמיה  מניות הון

תקבולים 
בגין כתבי 

 אופציה

 הון קרן
בגין 

עסקאות 
 בעלעם 

 שליטה

 הון קרן
 בגין

 תשלום
 מבוסס
 מניות

 יתרת
 הפסד

 גרעוןה סך
 בהון

 ח"ש אלפי  

 
 31,632  (209,087) 2,241  196,456 -  41,905 117 )מבוקר( 2018 בינואר 1 ליום יתרה

 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 
        :)בלתי מבוקר( 2018ביוני  30ביום 

 (7,295) (7,295)      לתקופה כולל הפסד

        :בעלים עם עסקאות
 19,635     2,764  16,859 12 תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה

 9     (1) 10 * מימוש כתבי אופציה
 לעובדים אופציות בהענקת הטבה מרכיב

 198   198      שירותים ולנותני

 19,842  -  198  - 2,763  16,869 12 בעלים עם עסקאות הכל סך

 44,179   (216,382) 2,439  196,456 2,763  58,774 129 )בלתי מבוקר( 2018ביוני  30ליום  יתרה

        
 (117,178) (178,915) 2,163  59,445  39 90 )מבוקר( 2017 בינואר 1 ליום יתרה

 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 
        :)בלתי מבוקר( 2017ביוני  30ביום 

 (17,875) (17,875)      לתקופה כולל הפסד

        :בעלים עם עסקאות
 לעובדים אופציות בהענקת הטבה מרכיב

 (30)  (30)     שירותים ולנותני

 11,003    11,003     הטבה מבעל שליטה בגין הלוואת בעלים

 10,973  - (30) 003,11 -  - - בעלים עם עסקאות הכל סך

 (124,080) (196,790) 2,133  70,448 -  39 90 )בלתי מבוקר( 2017ביוני  30ליום  יתרה

        
 (117,178) (178,915) 2,163  59,445  39 90  2017 בינואר 1 ליום יתרה

        ביום שהסתיימה השנה במהלך תנועה
        - 2017 בדצמבר 31

 (30,172) (30,172)      לשנה כולל הפסד
        :בעלים עם עסקאות

 41,893      41,866 27 מהנפקת מניותתמורה 
 124,159    124,159    המרת הלוואת בעלים וויתור שכר בעלי עניין

 לעובדים אופציות בהענקת הטבה מרכיב
 78   78      שירותים ולנותני

 12,852    12,852    הטבה מבעל שליטה בגין הלוואת בעלים

 178,982   78  137,011 -  41,866 27 בעלים עם עסקאות הכל סך

 31,632  (209,087) 2,241  196,456 -  41,905 117 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

 

 אלפי ש"ח 1-* נמוך מ

 

 

 

 

 

 .המאוחדים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

 2018ביוני  30יום ב ההחודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ

 
 

 
החודשים  6לתקופה של 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2018 2017 2017 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ 

 אלפי ש"ח 

 

    - שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי

 (17,000) (7,561) (4,911) ('א נספח ראה) לפעולות ששימשו נטו מזומנים

    

    :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 (751) (493) (49) קבוע רכוש רכישת

 175  -  -  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 150  150  (162) מוגבלים מימוש )השקעה( בפקדונות

 (1,066) -  (26,949) הקמה של רכוש קבוע

 (1,492) (343)  (27,160) השקעה פעילותל ששימשו נטו מזומנים

    

    :מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 41,893  -  19,635  ואפציות הנפקת מניות

 -  -  9  מימוש אופציות
 126  -  (126) משיכת יתר שינוי ב
 218  238  (20) הלוואה מתאגיד בנקאי )החזרת( קבלת

 (250) -  -  החזרת הלוואת בעלים
 6,930  6,238  -  הלוואת בעליםקבלת 

 48,917  6,476  19,498  מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    

 30,425  (1,428) (12,573)  מזומנים שוויו במזומנים )קיטון( גידול

 1,694  1,694  32,119  התקופה לתחילת מזומנים שוויו מזומנים יתרת

 32,119  266  19,546  התקופה לגמר מזומנים שוויו מזומנים יתרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 .המאוחדים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 )המשך( על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

 2018ביוני  30יום ב ההחודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ

 
 

 
החודשים  6לתקופה של 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2018 2017 2017 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ 

 אלפי ש"ח 
 

  - המזומנים תזרימי על המאוחד התמציתי לדוח נספח .א
    :לפעולות ששימשו נטו מזומנים

 (30,172) (17,875) (7,295) לתקופה הפסד
    :בגין התאמות
 (23) 6  -  מעביד-עובד יחסי סיום בשל התחייבויות שינוי
 380  380  277  פחת

 (89) -  -  רווח הון בגין מימוש רכוש קבוע
 12,852  10,612  -  שליטה בעל עם עסקאות בגין הון לקרן שנזקפו סכומים
 ולנותני לעובדים שהוענקו אופציות בגין שנזקפו סכומים

 78  (30) 198  שירותים

 (6,820) (6,907) (16,974) 

    :החוזר בהון תפעוליים שינויים
 (956) (291) (3,171)  חובה ויתרות בחייבים גידול
    :זכות ויתרות בזכאים( קיטון) גידול

 (505) (348) 4,158  שירותים ונותני ספקים

 1,435  (15) 922  אחרים

 (17,000) (7,561) (4,911) לפעולות ששימשו נטו מזומנים

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 .המאוחדים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 מ"בע י'אנרג רנמילרב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

 2018ביוני  30ליום 

 
 :כללי - 1 ביאור

 
 :תיאור כללי של החברה ופעילותה .א
 

והחלה את פעילותה העסקית ( התאגדה "החברה" – אנרג'י בע"מ )להלן ברנמילר (1
 כתובת משרדה הרשום של החברה הינה ראש העין, ישראל. .2012בישראל בשנת 

אביב החל בתל החבר הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך 
"בעל  –)להלן  ברנמילר אברהם מר ידי על נשלטת החברה. 2017מחודש אוגוסט 

 .החברה ל"מנכיו"ר הדירקטוריון וכ מכהן אשר"(, השליטה
 אגירת טכנולוגיית על המבוססותלייצור חשמל  כח תחנות פיתוחו עוסקת בייזום החברה
 .שפותחה על ידה וחום אנרגיה

 
"ברנמילר רותם"(  – מילר אנרג'י )רותם( בע"מ )להלןברנ -לחברה שתי חברות בנות 

בע"מ  10סול -, והייבריד ביו2017והחלה את פעילותה בדצמבר  2013שהוקמה בדצמבר 
שטרם החלה בפעילותה. שתי החברות  2015סול"( שהוקמה באוקטובר -"ביו –)להלן 

"הקבוצה"(. מטרת "החברות הבנות", יחד  –פרטיות בבעלות מלאה של החברה )להלן 
ורותם  1)פרויקטים רותם  כל אחת מהחברות הבנות היא לפעול כחברת פרויקט ייעודית

על מנת להקים ולהפעיל תחנת כוח במסגרת מתקן חלוץ לייצור חשמל  בהתאמה( ,2
הכולל שילוב של אנרגיה מתחדשת לצורך מכירת חשמל לחברת החשמל לישראל בע"מ 

 חח"י(.  –)להלן 
 

בהשגת , חשמלבתכנון הנדסי של פרויקטים לייצור  עילותה, עוסקת החברהבמסגרת פ (2
כאמור וכן בהקמת  ההיתרים והרישיונות הרגולטורים הנדרשים להקמתו של כל פרויקט

 חשמל ומכירתו לחח"י וכן בתפעול של מתקנים אלו לאחר הקמתם.ובייצור  המתקנים
 

-בבורסה לניירות ערך בתל נוספתהשלימה החברה הנפקה  2018בפברואר  27ביום  (3
מניות רגילות  1,200,000ההנפקה הונפקו לציבור פי דוח הצעת מדף. במסגרת -על אביב
( הניתנים למימוש כל 1כתבי אופציה )סדרה  1,200,000-ש"ח ע.נ. כל אחת ו 0.01בנות 

-שקיבלה החברה מסתכמת לסך כולל של כאחד למניה רגילה. סך כל התמורה המידית 
 .נטומיליוני ש"ח,  19.6

 
 פרויקטיםלמקורות מימון ומימון הפעילות השוטפת  .ב

 
 כולל הפסד התהווה לחברה, 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים שישה של בתקופה
 . בהתאמה, ח"ש אלפי 12,573-ו ח"ש אלפי 7,295-כ של בסך שלילי מזומנים ותזרים
, 2018( התקשרה בחודש מרס 1פרויקט רותם  –)להלן  1מימון הקמת מתקן חלוץ רותם  לצורך

 לפיו"המימון הבנקאי"(  –ברנמילר רותם, בהסכם למימון עם בנק מסחרי בישראל )להלן 
מיליון ש"ח, אשר צפויה להפרע על  25הלוואה בסכום מצטבר של  לקבל עתידהרותם  ברנמילר

, המימון החברה הנהלת להערכת. 2028שנים שתסתיים בחודש דצמבר  10פני תקופה של 
הקרוב ביותר וזאת לאחר שהושלמו מלוא התנאים הנקובים בהסכם  בזמן להתקבל צפוי הבנקאי

 על ידי החברה. 
 ההלוואה וקבלת 2018 ופברואר 2017 באוגוסט ורלציב ההנפקה הליכי השלמת בעקבות

 רותם פרויקט של המסחרית והפעלתו הקמתו את להשלים ביכולתה כי מעריכה החברה, כאמור
1 . 
 

ממשיכה לפעול לאיתור וקידום  החברה, 1רותם  פרויקטלפעילות הקמת והפעלת  בנוסף
הכנסות חיובי וגיוסי הון ממקורות  בתזריםפרויקטים נוספים. המשך מימון פעילויות אלו מותנה 

חיצוניים. דירקטוריון החברה החליט כי במידה והחברה לא תשיג את המימון הדרוש לצורך כך, 
 החברה תידרש לבצע התאמות להוצאותיה השוטפות.

 
רותם  פרויקט, לחברה משאבים מספקים למימון לעיל אמורלהערכת הנהלת החברה, בהתאם ל

 . הסקירה דוח מיום חודשים 15 לפחות של לתקופהויקטים נוספים, ולאיתור וקידום פר 1
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 מ"בע י'אנרג רנמילרב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(

 2018ביוני  30ליום 

 
 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמצתיים - 2 ביאור

של שישה  הבינייםולתקופת  2018ביוני  30הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליום  המידע
"המידע הכספי לתקופת הביניים"( נערך בהתאם לתקן  –החודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן 

"(, וכולל את הגילוי IAS 34" –"דיווח כספי לתקופות ביניים )להלן  – 34חשבונאות בינלאומי מספר 
. 1970-"לתשההנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידים(, 

המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים 
 2017השנתיים לשנת  הכספייםשנתיים. יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות 

"( IFRS"תקני  –והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )להלן 
-"עהתש(, שנתיים כספיים)דו"חות  ערך ניירות לתקנות בהתאם הנדרש הנוסף הגילוי את וכוללים
2010. 

 2017-ים ומיידים( )תיקון(, התשע"ז, פורסמו תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתי2017במרס  30 ביום
התקנות(, הכוללות, בין היתר, הקלה לפיה תאגיד מדווח העומד בהגדרת "תאגיד קטן פטור"  –)להלן 

 , דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי2017כקבוע בתקנות, רשאי לפרסם, החל משנת 
בחרה ליישם את ההקלה  הדיווח הרבעוני. החברה, המהווה "תאגיד קטן פטור" כאמור בתקנות, חלף

 האמורה. 
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, 
ולשנה  2017הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת 

 שהסתיימה באותו תאריך.
 

 תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשוניות חדשות
 

תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומם 
 המוקדם

 
 (" או "התקן"IFRS 16" -"חכירות" )להלן  16תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
IFRS 16  17יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות בינלאומי 

"(. התקן עוסק בהכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות, וצפוי להיות בעל השפעה IAS 17"חכירות" )"
 משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי המיושם על ידי הצד החוכר בעסקת חכירה.

 
IFRS 16 חיות הקיימות במשנה את ההנ-IAS 17 ,ודורש מחוכרים להכיר בהתחייבות בגין חכירה ,

תשלומי החכירה העתידיים, ומנגד ב"נכס בגין זכות שימוש", וזאת הערך המהוון של המשקפת את 
בהתייחס לכלל חוזי החכירה )למעט האמור להלן(, ללא הבחנה בין חכירה מימונית לבין חכירה 

, עבור חכירות לטווח קצר ת אלההוראו שלא ליישם אתחוכרים ל מאפשר IFRS 16 עם זאת, תפעולית.
  נשוא החכירה הינו בעל ערך נמוך. הבסיס ועבור חכירות בהן נכס לפי קבוצות של נכסי בסיס,

 
IFRS 16  אם חוזה מכיל חכירה.המשנה גם את הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחינה 

 
 

 . 2019בינואר  1החל מיום  IFRS 16ליישם את  מתכוונת הקבוצה
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 מ"בע י'אנרג רנמילרב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(

 2018ביוני  30ליום 

 
 )המשך(: החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

 
הקבוצה היא החוכרת, בחרה הקבוצה ליישם את התקן לראשונה בדרך לפיה ביחס לעסקאות שבהן 

תכיר בהתחייבויות בגין חכירה, עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות, בהתאם לערך 
הנוכחי של תשלומי החכירה שיוותרו, המהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר 

במקביל, תכיר הקבוצה בנכסים בגין זכויות השימוש בנכסים החכורים בסכום  במועד היישום לראשונה.
השווה לסכום ההתחייבויות בגין חכירה, כשהוא מותאם בגין הסכום של תשלומי חכירה כלשהם 
ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירות אלה. כתוצאה מכך, לאימוץ התקן לא צפויה להיות 

 השפעה על יתרת העודפים. 
 

 הקבוצה להשתמש בהקלות המעשיות הבאות:שום לראשונה של התקן, בחרה יצוין כי במסגרת היי
התקן לראשונה. הקבוצה תיישם את  לא להעריך מחדש האם חוזה מכיל חכירה במועד היישום -

 בלבד. IFRIC 4 -ו IAS 17 -ל לחוזים שזוהו קודם לכן כחכירות בהתאם 
ישם שיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפיינים דומים לגבי חכירות שבהן היא החוכרת, לי -

 באופן סביר.
לגבי חכירות שבהן היא החוכרת, להסתמך על ההערכה האם חכירות הן מכבידות, בעת יישום  -

IAS 37 .מיד לפני מועד היישום לראשונה של התקן כחלופה לביצוע בדיקת ירידת ערך 
ר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה אשר לגבי חכירות שבהן היא החוכרת, לא להכי -

 חודשים ממועד היישום לראשונה. 12תקופת החכירה שלהן מסתיימת תוך 
לגבי חכירות שבהן היא החוכרת, לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של נכס זכות  -

 השימוש במועד היישום לראשונה.
יה לאחור" לצורך קביעת תקופת החכירה במצב לגבי חכירות שבהן היא החוכרת, להשתמש ב"ראי -

 בו החוזה כולל אופציות להאריך או לבטל את החכירה. 
 

הקבוצה בחרה ליישם את הפטור מהכרה לחכירות לטווח קצר ולחכירות שבהן נכס כמו כן, יצוין כי 
 הבסיס הוא בעל ערך נמוך.

 
 1ביום  IFRS 16עם יישומו של  הקבוצה, המבוססת על הבחינה שערכה עד כה,הנהלת  להערכת
נכסים בגין זכויות שימוש בנכסים  בדוח המאוחד על המצב הכספייוכרו צפוי כי  2019בינואר 

צפוי, בכפוף  .מיליוני ש"ח 5-לכ ש"ח נימיליו 4.1-בין ככולל של והתחייבויות בגין חכירה בסכום 
 בנפרד מנכסים אחרים.נכסי זכות השימוש יוצגו בדוח על המצב הכספי למהותיות, כי 

 
ההשפעות העיקריות כי  נכון ליום אישור דוחות כספיים תמציתיים אלו,הקבוצה, להערכת הנהלת 

הן ירידה בהוצאות  2019הצפויות של יישום התקן על הדוח המאוחד על הרווח או ההפסד לשנת 
 בין של כבסכום גידול בהוצאות פחת  ,מיליוני ש"ח 1.7-ש"ח לכ מיליוני 1.5-כ בין שלבסכום שכירות 

-לכ ש"ח נימיליו 0.2-כ בין שלבסכום גידול בהוצאות המימון ו ,מיליוני ש"ח 1.4-ש"ח לכ מיליוני 1.3-כ
השפעה  צפויה לא. בסך הכל, ההשפעה הצפויה על הוצאות המסים אינה מהותית מיליוני ש"ח. 0.3

 .2019של יישום התקן על הדוח המאוחד על הרווח או ההפסד לשנת  מהותית
 

הקבוצה, ההשפעות העיקריות הצפויות של יישום התקן על הדוח המאוחד כמו כן, להערכת הנהלת 
תתבטאנה בגידול בתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת וירידה  2019על תזרימי המזומנים לשנת 

 .מיליוני ש"ח 0.3-לכ ש"ח נימיליו 0.2-כ ביןשל בסכום  בתזרימי המזומנים מפעילות מימון,

 
 מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים - 4 יאורב

 
עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש 

הקבוצה ועל סכומי  באומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של
  וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. הנכסים, ההתחייבויות,

 
בעריכת הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים אשר הופעלו 

כה במקורות המפתח של על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הודאות הכרו
האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של הקבוצה לשנה שהסתיימה 

 . 2017בצמבר  31ביום 
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 מ"בע י'אנרג רנמילרב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(

 2018ביוני  30ליום 

 
 הוצאות מחקר פיתוח והנדסה: - 5 ביאור

 
 

החודשים  6לתקופה של 
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2018 2017 2017 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ 

 אלפי ש"ח 

 
 10,842  5,468 4,894  הוצאות מחקר, פיתוח והנדסהך הכל ס

 (1,234)  (668) (1,796) מענקים - בניכוי

  3,098  4,800  30,172 

 
 

 :הון - 6 ביאור

 
 1,200,000(, הונפקו לציבור ונרשמו למסחר 3ב')1עם השלמת ההנפקה הנוספת כאמור בביאור  .א

( הניתנים 1כתבי אופציה )סדרה  1,200,000-כל אחת וש"ח ע.נ.  0.01מניות רגילות בנות 
 למימוש למניות.

 
 (.1כתבי אופציה )סדרה  539מימש משקיע מסויים  2018במאי  23ביום  .ב

 
כתבי אופציה  298,000 של החברה הקצאה פרטיתאישר דירקטוריון  2018ביוני  24ביום  .ג

של החברה לשני נושאי  ש"ח ע.נ. כל אחת 0.01מניות רגילות בנות  298,000-הניתנים למימוש ל
כתבי אופציה  268,000הוקצו  2018באוגוסט  8. ביום םשירותי ולנותן בחברהמשרה, לעובדים 

 אלפי ש"ח. 960-בשווי כולל של כ כאמורמתוך הכמות שאושרה 

 
 :2018 ביוני 30 לאחר אירועים - 7 ביאור

 
והפעלה חתמה החברה עם החברה הבת על הסכמים לתכנון והקמה  2018ביולי  15ביום  .א

. במסגרת ההסכמים תהיה החברה אחראית לביצוע על 1ותחזוקה של תחנת הכוח רותם 
הנדסה בניה והקמה ולאחר מכן להפעיל ולתחזק את תחנת הכוח לתקופה של עבודות התכנון, 

 שנים מיום ההפעלה המסחרית שלה. 20
 

תכנית השקעות על פי לקיבלה החברה כתב אישור במסלול מענקים  2018במהלך חודש יולי  .ב
 מיליוני ש"ח להקמת מפעל, כאשר סכום המענק הינו 76 -כ בסך של החוק לעידוד השקעות הון

 מיליוני ש"ח.  15-בסך של כ
 

 ג' לעיל.6להקצאת כתבי אופציה ראו ביאור באשר  .ג
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(

 2018ביוני  30

 

 1970 –ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 

 1970 –ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 2018ביוני  30ליום 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 

 ע מ ו ד 
  

 נפרדהכספי הביניים המידע ה לסקירתדוח מיוחד 
2 

  
  (:בשקלים חדשים )ש"ח - נתונים כספיים

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים 

 3 לחברה עצמה כחברה אם

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה 

 4 כחברה אם

בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  תזרימי מזומנים הכלולים

 5-6  כחברה אם

 7-9  ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד יםביאור

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 

 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 
 

 לכבוד
 בעלי המניות של 

 ברנמילר אנרג'י בע"מ
 
 .ג.נ.,א
 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך38נפרד לפי תקנה הכספי הביניים המידע ה לסקירתדוח מיוחד  :הנדון
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 מבוא
 

-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל38הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  סקרנו את המידע הכספי
ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו , 2018ביוני  30ליום  (החברה –)להלן של ברנמילר ארנג'י בע"מ  1970

תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על 
 המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 
 היקף הסקירה

 
לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  של 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם  נפרד על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי
ינה מצומצת נהלי סקירה אנליטיים אחרים. סקירה ה של אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום

בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג 
חוות דעת ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים 

 של ביקורת.
 

 מסקנה 
 

, מכל ערוךהנ"ל אינו  הביניים הנפרד ו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספיבהתבסס על סקירתנ
 .1970-קנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לד' לת38בהתאם להוראות תקנה  הבחינות המהותיות,

 
הכספיים לפיו בתקופה של שישה  לדוחותב' 1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

אלפי ש"ח  7,295-, לחברה התהווה הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי בסך של כ2018ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום 
, לחברה כאמורב' 1 בביאור המפורטות יהתאם לתכניותאלפי ש"ח, בהתאמה. להערכת הנהלת החברה, בה 21,563-ו

 חודשים מיום דוח הסקירה.  15משאבים מספקים למימון המשך פעילותה לתקופה של לפחות 
 
 
 
 
 
 
 

 וקסלמן קסלמן ,אביב-תל
 חשבון רואי 2018 באוגוסט 30

  PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה 
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 1970 –ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםנכסים 

 
 בדצמבר 31 ביוני 30  

  2018 2017 2017 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ  

 אלפי ש"ח  

 

     נכסים

     :שוטפים נכסים

 32,119 266  10,556  מזומנים ושווי מזומנים

 112 -  107  פקדונות מוגבלים בשימוש

 1,311 646  3,806  חובה ויתרות חייבים

 - -  14,328  החברה הבת - צדדים קשורים

  28,797  912 33,542 

     

     :שוטפים שאינם נכסים

 295 407  462  פקדונות מוגבלים בשימוש

 1,066 -  -  עלות חוזה בהקמה

 - -  1,613  בהקמהרכוש קבוע 

 1,784 1,613  1,555  נטו, קבוע רכוש

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה, של סך 

הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים 

   21,250  בדוחות הכספיים מידע כספי בגין חברה בת

 3,145 2,020  24,880  שוטפים לא נכסים הכל סך

     

 36,687 2,932  53,677  אם כחברה עצמה לחברה המיוחסים נכסים סך

     

     (בהון גרעון בניכויוהון ) התחייבויות

     :שוטפות התחייבויות

 218 238  198  הלוואה מתאגיד בנקאי

 942 1,099  4,973  שירותים ונותני ספקים

 - 123,327  -  בעלים הלוואת

 2,295 2,047  2,918  זכות ויתרות זכאים

 3,455 126,711  8,089  שוטפות התחייבויות סך

     

     :שוטפות שאינן התחייבויות

 1,474 272  1,409  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 - 29  -  מעביד עובד יחסי סיום בשל התחייבויות

  1,409  301 1,474 

     ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות

 4,929 127,012  9,498  התחייבויות הכל סך

     

 31,758 (124,080) 44,179  החברה של לבעלים המיוחס עצמי הון

  53,677  2,932 36,687 

 

 .2018 באוגוסט 30: החברה דירקטוריון ידי על התמציתיים המאוחדים הכספיים הדוחות אישור תאריך

 

  

 בורנובסקי שי ברנמילראברהם 

 כספים ל"סמנכ ומנכ"ל הדירקטוריון ר"יו

 

 . אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםיהב



 

4 

 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 1970 –ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם

 
 

  
החודשים  6לתקופה של 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2018 2017 2017 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ  

 אלפי ש"ח  

 

 - - 27,586   הכנסות

 - - 26,272   עלות המכר

 - - 1,314   רווח גולמי

 9,608 4,800 3,098    נטו, והנדסה פיתוח מחקר הוצאות

 4,593 1,037 1,806   , נטווקידום פרויקטים שיווק הוצאות

 3,055 1,409 2,557   וכלליות הנהלה הוצאות

 17,256 7,246 6,147   הפסד תפעולי 

 89 - 99     אחרות הכנסות

 17,167 7,246 6,048   מפעולות הפסד

 - - 207   הכנסות מימון

 12,879 10,629 72   הוצאות מימון

 12,879 10,629 (135)  , נטומימון )הכנסות( הוצאות

המיוחס  לתקופהסך הפסד כולל  -הפסד לתקופה 

 30,046 17,875 5,913    עצמהלחברה 

סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה, של סך 

ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות 

 פעילות תוצאות המאוחדים יםהכספיים התמציתי

 - - 1,382   החברה הבת בגין

 לתקופהכולל  הפסדסך  - לתקופה הפסדסך הכול 

 30,046 17,875 7,295   החברההמיוחס לבעלים של 

 
 

 
 
 
 
 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.יהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 1970 –ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם תזרימי מזומנים הכלולים

 
 

החודשים  6לתקופה של 
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2018 2017 2017 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ 

 אלפי ש"ח 

 

    - שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי

 (16,874) (7,561) (16,605) ('א נספח ראה) לפעולות ששימשו נטו מזומנים

    

    :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 (751) (493) (49) קבוע רכוש רכישת

 175  -  -  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 150  150  (162) מוגבלים מימוש )השקעה( בפקדונות

 -  -  (22,758) השקעה בחברה בת
 -  -  (1,613) עלות רכוש קבוע בהקמה

 (1,066) -  -  בהקמה עלות חוזה

 (1,492) (343) (24,582) השקעה פעילותל ששימשו נטו מזומנים

    

    :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 41,893  -  19,635  וכתבי אופציה הנפקת מניות
 -  -  9  מימוש כתבי אופציה

 218  238  (20) הלוואה מתאגיד בנקאי )החזרת( קבלת
 (250) -  -  החזרת הלוואת בעלים
 6,930  6,238  -  קבלת הלוואת בעלים

 48,791  6,476  19,624  מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    

 30,425  (1,428) (21,563)  מזומנים שוויו במזומנים )קיטון( גידול

 1,694  1,694  32,119  התקופה לתחילת מזומנים שוויו מזומנים יתרת

 32,119  266  10,556  התקופה לגמר מזומנים שוויו מזומנים יתרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 .המאוחדים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 1970 –התש"ל ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, 38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם )המשך(

 
 

 
החודשים  6לתקופה של 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2018 2017 2017 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ 

 אלפי ש"ח 
 

  - המזומנים תזרימי על המאוחד התמציתי לדוח נספח .א
    :לפעולות ששימשו נטו מזומנים

 (30,046) (17,875) (5,913) המיוחס לחברה עצמה לתקופה הפסד
    :בגין התאמות

    חלק החברה בהפסדי חברה בת
 (23) 6  -  מעביד-עובד יחסי סיום בשל התחייבויות שינוי
 380  380  277  פחת

 (89) -  -  קבוערווח הון בגין מימוש רכוש 
 12,852  10,612  -  שליטה בעל עם עסקאות בגין הון לקרן שנזקפו סכומים
 ולנותני לעובדים שהוענקו אופציות בגין שנזקפו סכומים

 78  (30) 198  שירותים

 (5,438) (6,907) (16,848) 

    :החוזר בהון תפעוליים שינויים
 - - (14,328) החברה הבת – בצדדים קשוריםגידול 

 - - 1,066  קיטון בעלות חוזה בהקמה
 (956) (291) (2,495)  חובה ויתרות בחייביםגידול 
    :זכות ויתרות בזכאים( קיטון) גידול

 (505) (348) 4,031  שירותים ונותני ספקים

 1,435  (15) 559  אחרים

 (16,874) (7,561) (16,605) לפעולות ששימשו נטו מזומנים

     

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 .המאוחדים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 מ"בע י'אנרג רנמילרב

 ד' לתקנות ניירות ערך38ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 1970 –)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  - 1 ביאור

 :1970 -ומיידים(, התש"ל 
 

 :הגדרות .א
 

 ברנמילר אנרג'י בע"מ –"החברה" 
 חברה מאוחדת. –"החברה הבת" 

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

 
למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם 

 -)להלן  2017ים של החברה לשנת של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחד
 הדוחות הכספיים(.

 
 מימון הפעילות השוטפת ומקורות מימון לפרויקטים .ב

 
 כולל הפסד התהווה לחברה, 2018 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים שישה של בתקופה
 . בהתאמה, ח"ש אלפי 21,563-ו ח"ש אלפי 7,295-כ של בסך שלילי מזומנים ותזרים
, 2018( התקשרה בחודש מרס 1פרויקט רותם  –)להלן  1מימון הקמת מתקן חלוץ רותם  לצורך

 לפיו"המימון הבנקאי"(  –ברנמילר רותם, בהסכם למימון עם בנק מסחרי בישראל )להלן 
מיליון ש"ח, אשר צפויה להפרע על  25הלוואה בסכום מצטבר של  לקבל עתידהרותם  ברנמילר

 המימון ,החברה הנהלת להערכת. 2028שנים שתסתיים בחודש דצמבר  10פני תקופה של 
בזמן הקרוב ביותר וזאת לאחר שהושלמו מלוא התנאים הנקובים בהסכם  להתקבל צפוי הבנקאי

 על ידי החברה. 
וקבלת ההלוואה  2018 ופברואר 2017 באוגוסט לציבור ההנפקה הליכי השלמת בעקבות

 רותם פרויקט של המסחרית והפעלתו הקמתו את להשלים ביכולתה כי מעריכה החברה, כאמור
1 . 
 

החברה ממשיכה לפעול לאיתור וקידום , 1רותם  פרויקטלפעילות הקמת והפעלת  בנוסף
פרויקטים נוספים. המשך מימון פעילויות אלו מותנה בתזרים הכנסות חיובי וגיוסי הון ממקורות 
חיצוניים. דירקטוריון החברה החליט כי במידה והחברה לא תשיג את המימון הדרוש לצורך כך, 

 התאמות להוצאותיה השוטפות.החברה תידרש לבצע 
 

פרויקט רותם , לחברה משאבים מספקים למימון לעיל אמורלת החברה, בהתאם ללהערכת הנה
 . הסקירה דוח מיום חודשים 15 לפחות של לתקופהולאיתור וקידום פרויקטים נוספים,  1
 

 הנפרד הכספי המידע עריכת אופן עיקרי .ג
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38המידע הכספי ביניים הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 
 תקנות דוחות תקופתיים(. -)להלן  1970 -ומיידיים( התש"ל 

בהתאם לתקנה האמורה, יובאו בדוח ביניים, בצירוף סקירת רואה החשבון המבקר, נתונים 
ג לתקנות 9כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים, כאמור בתקנה 

 ים.ג(, בשינויים המחויב9תקנה  -דוחות תקופתיים )להלן 
 

בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים 
ולתקופות של ששה החודשים שהסתיימו באותו  2018ביוני  30המאוחדים של החברה ליום 

הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים(, המיוחסים לחברה עצמה  -תאריך )להלן 
 כחברה אם.
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 מ"בע י'אנרג רנמילרב

 ד' לתקנות ניירות ערך38ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך( 1970 –)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

 
ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  - 1 ביאור

 )המשך(: 1970 –ומיידים(, התש"ל 
 

יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, 
 ג' לתקנות דוחות תקופתיים, לרבות 9והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה 

ב"הבהרה הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות, ובכפוף להבהרות האמורות 
 2010בינואר  24-בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב

 הבהרת הרשות(. -המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן 
 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, 
 2017 שנתשל החברה ל הדוחות הכספיים המאוחדיםהינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת 

מידע כספי נפרד  2017החברה לא צרפה לדוחותיה הכספיים לשנת ואשר פורטו במסגרתו. 
 יות.מטעמים של חוסר מהות

 
 המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.

 
המידע הכספי ביניים הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים 

( בכלל, והוראות תקן IFRS -תקני ה -והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
יים מאוחדים ונפרדים" בפרט ואף אינו מהווה מידע כספי "דוחות כספ - 27חשבונאות בינלאומי 

 "דיווח כספי לתקופות ביניים".  - 34לתקופת ביניים שנערך לפי תקן חשבונאות בינלאומי מספר 
לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  3עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 

ופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות  ביניים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והא
הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי ביניים הנפרד, וזאת 
בשינויים המתחייבים מהאמור לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב שיושמו 

 בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.
 

 , תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשותחדשים בינלאומיים דיווח תקני .ד
 

 (IFRS 15 - להלן" )לקוחות עם מחוזים הכנסות" 15 בינלאומי כספי דיווח תקן
 

IFRS 15 הכספי הדיווח בתקני בעבר קיימות שהיו בהכנסה הכרה בנושא ההנחיות את מחליף 
 .לקוחות עם מחוזים בהכנסה להכנסה חדש מודל ומציג הבינלאומיים

 
 את המשקפת בדרך לקוחות עם מחוזים בהכנסה להכיר יש כי הינו IFRS 15 של הליבה עקרון

 בסכומים, החוזים במסגרת ללקוחות המסופקים בשירותים או בסחורות השליטה העברת
 . שירותים או סחורות אותם בגין לקבל זכאית תהיה כי צופה הישות אשר התמורה את המשקפים

 
IFRS 15 הליבה לעיקרון בהתאם בהכנסה תכיר הישות לפיו, בהכנסה להכרה יחיד מודל קובע 

 :שלבים חמישה יישום ידי על האמור
 . הלקוח עם החוזה זיהוי( 1)
 . בחוזה הביצוע מחויבויות זיהוי( 2)
 . העסקה מחיר קביעת( 3)
 .בחוזה השונות הביצוע למחויבויות העסקה מחיר ייחוס( 4)
 .הביצוע ממחויבויות אחת כל מבוצעת כאשר בהכנסה הכרה( 5)
 

IFRS 15 האמור המודל ביישום הקשורים נושאים של רחב במגוון החשבונאי לטיפול מתייחס ,
 בחוזה שנקבע העסקה למחיר תיאום, בחוזה שנקבעה משתנה מתמורה בהכנסה הכרה: ביניהם

 .חוזה של וקיום השגה ועלויות הכסף של הזמן ערך את לשקף בכדי
 

 . להכנסות ביחס הגילוי דרישות את מרחיב התקן, כן כמו
 

 של הפתיחה יתרות אוהייתה השפעה על מספרי ההשוואה  לא IFRS 15לראשונה של  ליישומו
 .העודפים
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 מ"בע י'אנרג רנמילרב

 ניירות ערךד' לתקנות 38ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך( 1970 –)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

 
 הון - 2 ביאור

 
 לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים. 6ראו ביאור 

 
 

 2018 ביוני 30 לאחר אירועים - 3 ביאור
 

 לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים. 7ראו ביאור 
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