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 תוכן עניינים

    

 2019ביוני  30ליום דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה     -' א חלק

 

 2019 ביוני 30ליום  תמציתיים של החברה דוחות כספיים     -' ב חלק
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 ברנמילר אנרג'י בע"מ

 2019 ,ביוני 30 יוםב סתיימהנש לתקופהדוח דירקטוריון 

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

לתקנות  בהתאם"(, ח"תקופת הדו)" 2019 יוניב 30סתיימה ביום נשחודשים  שישהשל  תקופהל החברה

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

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

 הדוח)" (2019-01-028996)מס' אסמכתא:  28.3.2019שפרסמה החברה ביום  2018בדוח התקופתי לשנת 

  ."(התקופתי

כהגדרת מונח זה  כי מתקיימים לגבי החברה התנאים לסיווגה כ"תאגיד קטן" אישרדירקטוריון החברה 

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

 .הדוחותד לתקנות 5תקנה המפורטות ב

  התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .א

 פרסומו מועד ועד הדוח בתקופת מהותיים אירועים .1

עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן שינויים עיקריים בפעילות החברה ובעסקיה  לתיאור .1.1

 .בדוח התקופתי וכמפורט להלןפירוט  ראובמהלך תקופת הדו"ח, 

 נכון(, 2019-01-060228)מס' אסמכתא:  14.7.2019מיום  המיידילאמור בדיווח  בהמשך .1.2

 פרויקט להשלמת מספיקה אינה החברה ברשות המצויה המזומנים יתרת, זה למועד

 12 עד של תקופה למשך השוטפת הפעילותופרויקטים נוספים ו/או מימון  1רותם 

 טרם לחברה מימון לקבלתאו /ו בחברה השקעות לביצוע ההנהלה תכניות. חודשים

 בדבר הוודאות אי. כאמור להשלמתן וודאות ואין, מחייבות עסקאות לכדי הבשילו

מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשל קיומה של החברה  העסקאות השלמת

 .כ"עסק חי"

 FORTLEV ENERGIAחתמה החברה על הסכם מכר מחייב עם חברת  30.8.2019 יוםב .1.3

SOLAR LTD , המים חברה ברזילאית העוסקת בהפצה של ציוד וחומרים לסקטור

 התעשיה הגדולות בברזילא את חברות ובין לקוחותיה ניתן למצאשר  האנרגיה בברזילו

"(FORTLEV "בהתאם להסכם המכר, תוך כרהמ הסכם"-ו .)ימים  30", בהתאמה

המבוססת על  ייצור קיטורמהחברה מערכת  FORTLEVממועד החתימה תזמין 

היקף העסקה למכירת המוצר "(. הראשון המוצרשפיתחה החברה )" bGen-טכנולוגיית ה

תוענק זכות  FORTLEVומים, כאשר ללקוח, תשל 4-ארה"ב ב 380,000$הראשון הוא 

בכפוף לעמידה ביעדי מכירות  שנים 10בלעדית לייצג את החברה בברזיל לתקופה של 

בנוסף, בכפוף להצלחת ישימות המוצר הראשון, הצדדים יפעלו  . שיסוכמו בין הצדדים
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רישיון בלעדי לייצר, למכור  FORTLEV -לחתום על הסכם רישיון בלעדי לפיו תינתן ל

שנים בכפוף לעמידה ביעדים שיסוכמו בין  10ולהפיץ את המוצר בברזיל לתקופה של 

 הצדדים. 

יצוין כי, החברה רואה פוטנציאל רב בתחום החום התעשייתי בברזיל, אשר חלק ניכר 

 מעלות המכר של חברות ענק אלו מורכב מהוצאות אנרגיה.

בחודשים האחרונים פועלת החברה על מנת לקדם ולהקדים את המכירות וזיהתה כי 

מגזר החום התעשייתי משווע לפתרונות התייעלות וכי האגירה שפותחה בחברה 

מאפשרת התייעלות משמעותית בתחום ייצור המים החמים והקיטור. החברה פיתחה קו 

, בניגוד לפתרונות ”As Is“מוצרים מבוססי האגירה, אשר נמכרים בתצורת מוצר 

מורכבים לתחנות כוח. הנהלת החברה מאמינה כי שילוב של מוצרי "מדף" ביחידות 

מכירה קטנות ומהירות יחסית, ישלים את היצע הפרוייקטים של החברה ויחזק את 

 תזרים המזומנים בהווה ובעתיד.

ורך פעילותה לצ נכון למועד הדוח מצב קופת המזומנים של החברה מחייב קבלת מימון .1.4

אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור  2019באוגוסט  13ביום השוטפת. בהתאם לכך, 

מוקדם של ועדת הביקורת של החברה התקשרות של החברה עם בעל השליטה, יו"ר 

דירקטוריון ומנכ"ל החברה, מר אברהם ברנמילר, לקבלת הלוואה ממר ברנמילר, בסך 

הסכום שיועמד . "(העסקה)" החברהלצרכי ודרישת בהתאם אלפי ש"ח  600כולל של עד 

בתום  החברהא ריבית ויועמד לפירעון על ידי ללללא בטחונות ויהיה צמוד למדד,  חברהל

תיקלע להליך של  חברהככל שה"(. הפירעוןמועד )" ימים ממועד העמדת ההלוואה 180

ההלוואה בהתאם  מר ברנמילרחדלות פירעון טרם פירעון מלוא ההלוואה, תושב ל

"(, ובכלל זאת יחול סעיף הפקודה)" 1983-להוראות פקודת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"ג

במעמד של דין קדימה  ר ברנמילר)ב( לפקודה לגבי הסכומים בהלוואה אשר יושבו למ354

 .)שכר עובדים(

  סיים מר שי בורנובסקי את כהונתו בתור סמנכ"ל הכספים של החברה. 31.3.2019ביום  .1.5

היא חתמה על מזכר עקרונות בלתי לפיו פרסמה החברה דיווח מיידי  3.4.2019ביום  .1.6

מיליון אירו  13-לקבלת מימון בסך של כ European Investment Bankמחייב עם 

אגירה באזור  לרכיביופיתוח מתקני הייצור והמשך פיתוח מפעל הייצור  פעילותלהרחבת 

)מס'  3.4.2019של החברה מיום  מיידי. לפרטים נוספים ראו דוח בדימונה התעשיה

 נכון למועד זה טרם נחתם הסכם מחייב בין הצדדים.  (.2019-01-032392אסמכתא: 

היא קיבלה הודעה מרשות החשמל,  לפיו מיידיפרסמה החברה דיווח  3.4.2019 ביום .1.7

מועד אבן הדרך שברישיון המותנה  כתלפיה נעתרה רשות החשמל לבקשתה להאר

 8-" להפעלת יחידות הייצור לאחר סיום ביצוע בדיקות הקבלה ב1בפרויקט "רותם 

. לפרטים בהתאם יעודכנו הרישיון תנאי וכי 2020 פברואר לחודש עד נוספים חודשים

 (.2019-01-032743)מס' אסמכתא:  3.4.2019של החברה מיום  מיידינוספים ראו דוח 

 הדרך אבן מועד את להאריךהחברה הגישה בקשה לרשות החשמל  25.7.19 ביום

. נכון 2020 דצמבר לחודש עד נוספים חודשים 10-ב 1 רותם בפרויקט המותנה שברישיון
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 רשות החשמל.  תשובת התקבלה טרם, דוחהלמועד 

שניתנה מועד פירעון של הלוואת הבעלים פרסמה החברה דיווח מיידי כי  3.6.2019ביום  .1.8

לחברה על ידי בעל השליטה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, מר אברהם ברנמילר 

. לפרטים נוספים ראו דוח , באותם תנאים של עסקה מזכה30.6.2020הוארך עד ליום 

ב' 8וביאור מס'  (2019-01-055378)מס' אסמכתא:  3.4.2019מיידי של החברה מיום 

 .דיםבדוחות הכספיים התמציתיים המאוח

ועדות ונאוה סברסקי סופר כדירקטורית חיצונית וכחברה בעו"ד מונתה  16.6.2019ביום  .1.9

 הביקורת והתגמול של הדירקטוריון.

פרסמה החברה דיווח מיידי כי היא התקשרה במזכר הבנות לא מחייב  17.6.2019ביום  .1.10

ממניות חברת הבת ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ, המחזיקה בפרויקט  80%למכירת 

)מס'  17.6.2019". לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 1תחנת הכוח "רותם 

 טרם נחתם בין הצדדים הסכם מחייב.  הדוחד נכון למוע (.2019-01-059869אסמכתא: 

-2019-01)מס' אסמכתא:  התייעלותעל נקיטת תוכנית  30.1.2019בהמשך לדיווח מיום  .1.11

לגבש תוכנית פועלת פרסמה החברה דיווח מיידי כי היא  14.7.2019ביום , (008650

ם התייעלות להקטנה משמעותית של הוצאותיה השוטפות, לצד ניהול מגעים עם צדדי

כחלק מתכנית ההתייעלות, החברה פעלה לצמצום . שלישיים לגיוס חוב ו/או הון לחברה

עובדים נכון למועד פרסום  27-ל 2018בדצמבר  31עובדים נכון ליום  49-מספר עובדיה מ

להלן. בנוסף, החברה ביצעה קיצוץ בשכר ההנהלה הבכירה  2דוח זה, ראו גם סעיף 

 14.7.2019נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  לפרטים. 15%-בשיעור ממוצע של כ

כמו כן, בעל השליטה, מר אברהם ברנמילר וקרוביו  (.2019-01-060228)מס' אסמכתא: 

המכהנים בתפקיד משנה למנכ"ל בחברה הודיעו לחברה על הארכת תקופת הפחתת 

 ללא הגבלה בזמן.  30.1.2019השכר כאמור בדיווח מיום 

"מערכת ניידת לייצוא  רויקטפ ,התקופתי לדוח' א בחלק 1.3.8 בסעיף לאמור בהמשך .1.12

 הפרויקט של ההנדסה שלבואגירת אנרגיה למערכת הבטחון" מתקדם לפי התכנון, 

 .2019 שנת לסוף עד להתבצע צפויה באתר המערכת והתקנת הסתיים

 BIRD רןמק המענק לענין התקופתי לדוח' א בחלק 1.3.10 בסעיף לאמור בהמשך .1.13

התקבל  2019 מאי, במהלך חודש NYPA עםהמסחרי המשותף  יילוטופרויקט הפ

 קבלן נבחר, בנוסף . המענק בתנאי לעמידה תאםבה BIRDהתשלום השלישי מקרן 

 הפרויקט. הפרויקט של המפורט התכנון עבודות התקדמו וכן באתר ההתקנה לביצוע

 לסגירת עד מתעכב זה רכש, המערכת לייצור הנדרשים החומרים רכש בפני כעת עומד

 שעלול לעיכוב מודעים לפרויקט הנוגעים הצדדים כל. בחברה התזרימי והנושא המימון

 .יקטהזמנים של הפרו לוחות על להשפיע

ביצוע הפיילוט עם חברת החשמל  לעניין תילדוח התקופ 5.3לאמור בסעיף  בהמשך .1.14

 אישור את קיבל הפיילוט כי לחברה נודע 2019 יולי חודש במהלך, ENELהאיטלקית 

, הפרויקט ותחילת החוזה לסגירת"מ במו כעת נמצאים הצדדים. החשמל חברת הנהלת
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 .2019 רביעי ברבעון הפרויקט ותחילת לחתימה צפי

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את חידוש התקשרות 2019ביולי  25ביום  .1.15

דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות נושאי משרה החברה בפוליסה לביטוח אחריות 

בהתאם לאמור, תקופת  הנמנים עם בעלי השליטה בה בהתאם להוראות תקנות ההקלות.

 .31.7.2020מסתיימת ביום ההתקשרות בפוליסה 

 ברנמילרוחברת הבת  החברה התקופתי לדוח' א בחלק 1.3.4 בסעיף לאמור בהמשך .1.16

( המשיכו בהידברות מול "החברות" וביחד, "החברה הבת" –)להלן 'י )רותם( בע"מ אנרג

 הבת. לחברה שהועמדהפירעון ההלוואה  מועדבנק לאומי בקשר ל

 כי הן מקבלות את כל התנאים המצטברים שהציב הבנק החברותהודיעו  31.3.2019 ביום

   .28.3.2019במכתבו מיום 

את החוב כלפיו, וזאת  מיידיבאופן  יןלהקטוהציעו לבנק  החברותביקשו  28.5.2019 ביום

 5) ש"חמיליון  12-כהבנק, בסך כולל של  יעל ידי שימוש בפיקדונות הכספיים שיש ביד

מוקדם חלקי של  פרעון הבת החברה, ביצעה 5.6.2019. ביום (ש"חמיליון  7-ו ש"חמיליון 

מיליוני ש"ח על  11.2-מיליוני ש"ח, מתוכו כ 12-ההלוואה מבנק לאומי בסכום כולל של כ

 .מיליוני ש"ח  על חשבון ריבית, הצמדה ועמלות 0.8-חשבון קרן ההלוואה וכ

נפגשה החברה עם נציגי הבנק ופנתה אליהם בבקשה לאפשר לחברה הבת  16.7.2019 ביום

" וזאת 1עד מאוחר יותר, לאחר השלמת הקמת פרויקט "רותם לפרוע את ההלואה במו

 על מנת לאפשר לחברה לגייס הון ו/או חוב להשלמת הפרויקט כאמור.

לבנק עד הבת להאריך את מועד פרעון יתרת החוב חברת  הבנקהסכים  8.8.2019ביום 

 .שצוינו במכתב הבנק , בכפוף להתקיימות מספר תנאים15.9.2019ליום 

 לאחר ,אולם ,מהציבור חוב אגרות לגייס לפעול ניסתה החברה, הדוח תקופת במהלך .1.17

אינדיקציה מגורמים שונים בשוק ובשל תנאי השוק, ההנפקה הושהתה והחברה  קבלת

 2.7.2019 מיום מיידי דיווח ראו נוספים לפרטיםבוחנת אפשרויות מימון אחרות. 

 .(2019-01-067024)אסמכתא: 

 הקבוצה של המועסקים מצבת .2

 להלן טבלה בדבר התפלגות מצבת כוח האדם בקבוצה:

בסמוך למועד  
 זה)*( פרסום דוח

ביוני  30ליום 
2019)*( 

בדצמבר  31ליום 
2018 

 3 3 3 הנהלה

 8 7 5 כספים, משפטי ומנהלה

 6 5 4 שיווק, פרויקטים ופיתוח עסקי

 32 22 15 תפעול, רכש, הנדסה וייצור

 49 37 27 סה"כ
נובע מתוכנית ההתייעלות למועד פרסום דוח זה ו 2019ביוני  30ליום  31.12.2018)*( הקיטון במצבת כ"א מיום 

 לעיל. 1.10כאמור בסעיף 
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 חוזר הון .3

הלוואה  ,משאבי החברה הפנימייםידי -, הממומן עלשלילינכון למועד הדוח, לחברה הון חוזר 

 .לדוחות הכספיים 8-ו 7 יםכמפורט בביאור ומהלוואת בעלים מתאגיד בנקאי

 באלפי ש"ח: 2018בדצמבר  31-ו 2019 ביוני 30 להלן ההון החוזר של החברה לימים

 2018בדצמבר  31 2019 ביוני 30 סעיף

 2,767 605 מזומנים ושווי מזומנים

פיקדונות מוגבלים 
 בשימושים

395 7,520 

 1,854 492 חייבים ויתרות חובה

 (21,107) (10,091) הלוואה מתאגיד בנקאי

 - (2,500) הלוואת בעלים

 (3,891) (1,316) ספקים ונותני שירותים

 (4,678) (2,776) זכאים ויתרות זכות

חלויות שוטפות של 
התחייבויות בגין 

 חכירות

(2,073) - 

 (17,535) (17,264) סה"כ הון חוזר
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 :רותם תעשיות בפארק( להקמה)המיועדת  2 רותם הכוח ותחנת 1 רותם הכוח תחנת אודות נתונים ריכוז .4

שם תחנת 
 הכוח

הספק 
חשמל 
מותקן 

(MW) 

שיעור 
-ההחזקה על

ידי החברה 
נכון למועד 

 הדוח
 %(-)ב

 מחזיקים נוספים

מיקום 
תחנת 
 הכוח

תחילת 
 הקמה

צפי מועד 
הפעלה 
 1מסחרית

לקוח/ 
 צרכן

צפי 
סגירה 
 פיננסית

תקופת 
 הרישיון

הערכת עלות ההשקעה לצורך הקמת 
 תחנת הכוח

הכנסות 
משוערות 
)במיליוני 

 ש"ח(

שם 
המחזיק 

 הנוסף

שיעור 
 ההחזקה

 %(-)ב

סה"כ הערכת 
עלות השקעה 

)במיליוני 
 ש"ח(

חלקה של החברה 
בהון העצמי 

הנדרש לצורך 
ביצוע הפרויקט 
 )במיליוני ש"ח(

 ל.ר. ל.ר. 100% 1.5 1רותם 

פארק 
תעשיות 
רותם, 
סמוך 

 לדימונה

 100% 652-כ שנה 20 2018 חח"י 2020 2018
  63 -כ

 )שנתית(

 ל.ר. ל.ר. 100% 10 2רותם 

פארק 
תעשיות 
רותם, 
סמוך 

 לדימונה

2020 
 )משוער(

 100% 875 -כ שנה 23 42020 חח"י 2021
 17.76 -כ

 )שנתית(

של פרויקט  המשוערתו תחילת הקמתבדבר צפי החברה להקמתן של תחנות הכוח והשלמת הפעלתן המסחרית לרבות מועד לרבות  כאמור לעיל המידעיובהר, כי 

                                                 

(. להערכת 008650-01-2019)מס' אסמכתא:  30.1.2019כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום  2או לבנייתו של פרויקט רותם  1מועד ההפעלה המסחרית תלוי בין היתר בקבלת מימון הנדרש להשלמת פרויקט רותם   1
חודשים מקבלת מימון נוסף כמפורט בסעיף  8לקבלת מימון לצורך השלמת הפרויקט כאמור, הוא עתיד להיות מחובר לרשת תוך מיליון ש"ח ובכפוף  26-נכון למועד זה הינה כ 1החברה, עלות השלמת פרויקט רותם 

 להלן. 13המועד לקיום אבן דרך ברישיון המותנה, ראו הערת שוליים כת לעיל. לבקשת ארכה שהוגשה לרשות החשמל להאר 1.2
הגישה החברה לרשות החשמל מסמכים המעידים על השלמת התנאים לסגירה הפיננסית במסלול הון עצמי של תחנת  19.10.2017(, ביום 092161-01-2017)אסמכתא:  201719.10.כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום   2

של יחידת הכוח )טורבינה( ובעבודות האזרחיות. מכלול האגירה )טכנולוגית  מיליון ש"ח נובע מהערכות חסר במכלול המערכות 65-מיליון ש"ח ל 61-. הגידול בהערכת החברה לגבי עלות ההשקעה מ1הכוח רותם 
 .הליבה של החברה( אינו חלק מהתייקרות הפרויקט פועל במסגרת התקציב. יצוין כי הגדלת ההשקעה הצפויה במיזם, צפויה לפגוע בתשואה על ההון

 ת האגירה.העדכון בהכנסות המשוערות נובע מהערכת יעילות מעודכנת של מערכ  3
 להלן(.   16וכן בהתאם לקבלת תעריף סופי מרשות החשמל שיתמוך בכדאיות הקמת הפרויקט )ראו הערת שוליים  2מועד תחילת ההקמה המשוער תלוי בין היתר בקבלת מימון הנדרש לתחילת בנייתו של פרויקט רותם   4
משינויים ברישוי ובאפיון התחנה, כפי שמשתמע מעדכון מבנה התעריף עליו הוחלט בשימוע של רשות החשמל מיום  מיליון ש"ח נובע 87-ל מיליון ש"ח 82-להערכת החברה, הגידול בעלות ההשקעה המשוערת מ  5

התקנה של פאנלים סולארים בהיקף כפול מהתכנון ואגירה אשר צפוי להתקיים בהמשך השנה, התעריף יאפשר  PV. החברה צופה שבשלב ב' של הפרויקט, שבו יתקבל תעריף למכרז רשות החשמל בעניין 13.05.2019
 מ' ש"ח. 118-של שלב א', בדומה לתכנון במקור, ועל כן עלות ההשקעה בפרויקט המשוערת תעלה לכ

. החברה צופה שבשלב ב' 13.05.2019ע המשלים של רשות החשמל מיום מיליון ש"ח נובע ממבנה התעריף עליו הוחלט בשימו 17.7-מיליון ש"ח ל 10.6-, מ2להערכת החברה, הגידול בהכנסות המשוערות מפרויקט רותם   6
גידול בהכנסות  כן ואגירה אשר צפוי להתקיים בהמשך השנה, התעריף יאפשר התקנה של פאנלים סולארים בהיקף כפול מהתכנון של שלב א', ועל PVשל הפרויקט, שבו יתקבל תעריף למכרז רשות החשמל בעניין 

 .המשוערות מהפרויקט
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 קצבמידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על הערכות החברה בדבר  והינוההכנסות המשוערות,  הפעלתן המסחרית, 2רותם 

. 2בנייתו של פרויקט רותם המשך פיתוחו ותחילת ול 1וצפי החברה לקבלת מימון להשלמת פרויקט רותם  הכוח תחנות של להקמתן יקטיםהפרו של התקדמותם

ביניהם אי הערכות אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה ממספר גורמים, ו

או קבלתו בתנאים פחות טובים מציפיית  מימון קבלת איו/או אי עמידה בתנאיהם,  ו/או שינויים רגולטורים בתנאיהם עמידה איאו /ו סטטוטוריים אישורים קבלת

ו/או מסיבות שונות ו/או  1השלמת הקמת תחנות הכוח, אי קבלת ארכה מרשות החשמל להתקיימות אבני דרך ברישיון המותנה של פרויקט רותם -אי, החברה

 . 2018דוח התקופתי לשנת ל 22כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 
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 רותם תעשיות בפארק השונים הפרויקטים ייזוםתיאור סטאטוס התקדמות תהליך  להלן .5

שם 
 תחנת
 הכוח

האם  טכנולוגיה
ניתן 

אישור 
מתקן 

 חלוץ

האם 
נחתם 
הסכם 

שכירות 
עבור 

הקרקע 
בה תוקם 

תחנת 
 הכוח

האם נקבע 
תעריף 

למכירת 
החשמל 
המיוצר 
-)ש"ח ל

Kwh וגובה )
 התעריף

האם נחתם 
הסכם 

הקמה של 
 תחנת הכוח

האם 
בוצע 
סקר 

היתכנות 
החיבור 

ידי -על
  7חח"י

האם בוצע 
תכנון לתחנת 
הכוח )לצורך 
קבלת אישור 

 8תב"ע(

האם 
הוגשה 
בקשה 
לרשות 

החשמל 
לקבלת 
רישיון 
מותנה 
לייצור 
 חשמל

האם 
נתקבל 
רשיון 

מותנה 
לייצור 
 חשמל

האם הוגש 
תסקיר 

השפעה על 
הסביבה 

)נדרש רק 
לוועדה 

 9המחוזית(

הוגשו האם 
תוכניות 
לוועדה 

 10המחוזית

האם 
הוזמן 
חיבור 

 גז טבעי

האם 
התקבל 
אישור 

הפקדה 
מהוועדה 
 המחוזית

האם 
התקבל 
אישור 

 תב"ע

האם 
הוגשו 

תוכניות 
לוועדה 

 המקומית

האם 
התקבל 

היתר 
בנייה/ 

היתר בנייה 
בתנאים 

מאת 
הוועדה 

 המקומית

 
רותם 

111 

מתקן 
 -היברידי

שילוב תרמו 
סולארי 

מסוג שוקת 
פרבולית עם 

שימוש 

כן. פורסמה  כן כן
ההחלטה 

הסופית של 
 12.המליאה

נחתמו 
הסכמי 

משנה עם 
קבלנים, 

 EPCהסכם 
נחתם עם 

 13.החברה

הוגש מסמך  14כן כן לא כן
מידע סביבתי 

במסגרת 
הוראות 

 התב"ע

הוגשו 
במסגרת 
התב"ע. 

במסגרת 
היתר הבניה 

 לא נדרש.

נחתם 
הסכם 

מול 
חברת 

חלוקת 
 הגז.

לא נדרשת 
הפקדת 
התכנית 
לוועדה 

 המחוזית

כן, ע"י 
משרד 
 -הפנים
מחוז 
 דרום

 15כן כן

                                                 

 ידי תחנת הכוח.-ידי חברת החשמל, לפיו נבחנת ההיתכנות הטכנית והתפעולית של רשת החשמל לקלוט את ההספק אשר צפוי להיות מיוצר על-סקר היתכנות החיבור הוא סקר מקדים שנערך על  7
   מגוואט. 5-יובהר כי אישור תב"ע נדרש רק עבור תחנות כוח בהספק מותקן של למעלה מ  8
ה מגוואט נדרש אישורה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה, המעניקה את היתר הבנייה, בעוד שלצורך הקמתן של תחנות כוח בהספק מותקן של למעל 5יובהר כי לצורך הקמתן של תחנות כוח בהספק מותקן של עד   9

 הועדה המקומית. מגוואט יש לקבל אישור תב"ע מאת הוועדה המחוזית, בטרם קבלת היתר הבנייה מאת 5-מ
 מגוואט אין צורך בפנייה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אלא פנייה אל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בלבד. 5מגוואט. עבור תחנות כוח בהספק של עד  5רק עבור תחנות כוח מעל הספק מותקן של   10
 לעיל. 1.19-ו 1.2פים ים המשפיעים על לוחות הזמנים של הקמתו. ראו גם סעיעקב חריגה בתקציב הפרויקט נוצרו קשיים תזרימיים, שגרמו לעיכוב  11
י התקבל האישור התעריפי, חתום על יד 3.12.2017. ביום 12.6.2017. החלטה זו נכנסה לתוקף מיום קבלתה, קרי מיום 1( תעריף לרותם 1164) 8של רשות החשמל נקבע בהחלטה מס'  12.6.2017מיום  518בישיבה מס'   12

  יו"ר רשות החשמל.
ש"ח. במסגרת ההסכם תהיה החברה אחראית לביצוע כל עבודות התכנון, הנדסה, בניה  45,903,073לתכנון והקמה של תחנת כוח תמורת סך כולל של  EPCחתמה החברה עם ברנמילר רותם על הסכם  15.7.2018ביום   13

 חתמה החברה עם ברנמילר רותם על הסכם  15.7.2018שים להקמת תחנת הכוח. ההסכם כולל נספח תשלומים ואבני דרך לביצוע התשלומים. ביום והקמה של תחנת הכוח וכן תספק את כל הציוד והחומרים הנדר
O&M  וח באופן מלא בעבור תשלום שנתי ידוע מראש. שנים מיום ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח. במסגרת ההסכם החברה מחויבת להפעיל ולתחזק את תחנת הכ 20להפעלה ותחזוקה של תחנת כוח לתקופה של

שנים, הצדדים יוכלו להאריך את תקופת ההסכם לתקופה מוארכת נוספת במסגרתה יוכלו הצדדים להביא לסיום ההסכם  20במהלך תקופת ההסכם, הצדדים יוכלו להביא לסיומו בתנאים כמקובל בשוק. לאחר 
 ימים. 180בהודעה מראש של 

. במסגרת הרישיון המותנה, על בעל הרישיון המותנה להציג לרשות החשמל בין 17.6.2015חודשים ממועד אישור שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים שנתקבל ביום  42 -וקף הרישיון המותנהתתוקף הרישיון   14
ימים לאחר שניתן לבעל הרישיון  90-חודשים ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף ו/או לא יאוחר מהיתר את המסמכים הבאים: )א( מסמכים המעידים על הוכחה לסגירה פיננסית לא יאוחר מעשרים וארבעה 

ור לאחר סיום )ג( כל האישורים הנדרשים להפעלת יחידות הייצ המותנה אישור תעריף מותנה, לפי המוקדם מביניהם; )ב( מסמכים המעידים על הקמת היסודות לא יאוחר משישה חודשים ממועד הסגירה הפיננסית;
"ט המשרד בדבר אבטחת המידע ואבטחה פיזית של יחידות הייצור, לא ביצוע בדיקות קבלה ליחידות הייצור על פי כל דין, למעט רישיון הייצור, ולרבות היתרי הפעלה של מתקני החשמל ויחידות הייצור ואישור קב

. 2017במקום יוני  2017חודשים, עד לסוף  6-הגישה החברה בקשה להארכת המועדים באבני הדרך לסגירה הפיננסית שברישיון המותנה ב 4.4.2017חודשים ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף. ביום  42-יאוחר מ
הגישה  27.12.2018כניסת הרישיון המותנה לתוקף. ביום  חודשים ממועד 48חודשים לתקופה של  42( לפיה הוארך הרישיון המותנה מתקופה של 1184) 6פרסמה רשות החשמל את החלטת החשמל מס'  20.8.2017ביום 

חודשים  8-דות הייצור לאחר סיום ביצוע בדיקות הקבלה, בברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, בקשה לרשות החשמל להאריך את מועד אבן הדרך שברישיון המותנה להפעלת יחי
" 1פרויקט "רותם פרסמה החברה דיווח מיידי לפיו היא קיבלה הודעה מרשות החשמל, לפיה נעתרה רשות החשמל לבקשתה להארכת מועד אבן הדרך שברישיון המותנה ב 3.4.2019 . ביום2020נוספים עד לפברואר 

)מס' אסמכתא:  3.4.2019יעודכנו בהתאם. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  וכי תנאי הרישיון 2020חודשים נוספים עד לחודש פברואר  8-להפעלת יחידות הייצור לאחר סיום ביצוע בדיקות הקבלה ב
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שם 
 תחנת
 הכוח

האם  טכנולוגיה
ניתן 

אישור 
מתקן 

 חלוץ

האם 
נחתם 
הסכם 

שכירות 
עבור 

הקרקע 
בה תוקם 

תחנת 
 הכוח

האם נקבע 
תעריף 

למכירת 
החשמל 
המיוצר 
-)ש"ח ל

Kwh וגובה )
 התעריף

האם נחתם 
הסכם 

הקמה של 
 תחנת הכוח

האם 
בוצע 
סקר 

היתכנות 
החיבור 

ידי -על
  7חח"י

האם בוצע 
תכנון לתחנת 
הכוח )לצורך 
קבלת אישור 

 8תב"ע(

האם 
הוגשה 
בקשה 
לרשות 

החשמל 
לקבלת 
רישיון 
מותנה 
לייצור 
 חשמל

האם 
נתקבל 
רשיון 

מותנה 
לייצור 
 חשמל

האם הוגש 
תסקיר 

השפעה על 
הסביבה 

)נדרש רק 
לוועדה 

 9המחוזית(

הוגשו האם 
תוכניות 
לוועדה 

 10המחוזית

האם 
הוזמן 
חיבור 

 גז טבעי

האם 
התקבל 
אישור 

הפקדה 
מהוועדה 
 המחוזית

האם 
התקבל 
אישור 

 תב"ע

האם 
הוגשו 

תוכניות 
לוועדה 

 המקומית

האם 
התקבל 

היתר 
בנייה/ 

היתר בנייה 
בתנאים 

מאת 
הוועדה 

 המקומית

באגירת 
אנרגיה 

ושימוש בגז 
 טבעי 

 
 2רותם 

מתקן 
 -היברידי

טכנולוגיית 
PV  עם

 אגירה

קיימת תב"ע  18כן לא 17כן כן 16כן
המאפשרת 

הקמת מתקן 
בטכנולוגיה 

 -התרמו
סולארית 
 בשטח זה.

 לא לא
 

הוגש מסמך 
מידע סביבתי 

במסגרת 
הוראות 

 התב"ע

הוגש 
במסגרת 
התב"ע. 
בתהליך 

 עדכון

כן. של  לא
תוכנית 
 התב"ע

כן. ע"י 
משרד 
 -הפנים
מחוז 
 דרום

 לא לא

                                                                                                                                                                                                                                           

. נכון למועד הדוח, טרם 2021חודשים נוספים עד לחודש ינואר  10-ב 1החברה הגישה בקשה לרשות החשמל להאריך את מועד אבן הדרך שברישיון המותנה בפרויקט רותם  25.7.19(. ביום 2019-01-032743
 .תקבלה תשובת רשות החשמלה

 שנים מיום נתינתו. החברה פועלת לקבלת היתר מעודכן שצפוי להערכת החברה להתקבל טרם פקיעת ההיתר הקיים. 3. בהתאם לתנאיו, ההיתר יפקע בתום 27.11.2016היתר בניה מיום   15
. הובהר מלשכת המדען הראשי של משרד האנרגיה כי התקבלה 31.12.2017. בהתאם למכתב האישור, על החברה לייצר במלוא המכסה עד ליום 28.12.2014אישור המדען הראשי במשרד האנרגיה והמים ניתן ביום   16

הוגשה בקשה למדען הראשי של משרד האנרגיה  28.2.2018ן תוקף למגבלת התאריך שנכתבה במכתב המקורי. ביום החלטה במשרדי המדען שלא להגביל את תאריך ייצור מלוא המכסה במכתב האישור. לפיכך, אי
 .08.05.2018עם אגירה, אשר אושרה ביום  PVלעדכון המכסה לשימוש בטכנולוגית 

ות זרמי ההכנסות של הפרויקט יגיעו משלושה זרמי הכנסות: תעריף זמינות לכל קילואט מותקן של אגירה, . בהתאם להחלטת הרש2החליטה רשות החשמל לאשר את התעריפים עבור פרויקט רותם  13.5.2019ביום   17
 של מחירי הייצור החשמל במשק. החודשיבעת הסגירה הפיננסית ותעריף קונבנציונאלי עבור השימוש בגז טבעי להפקת אנרגיה בהתאם לממוצע  קבהתאם לתעריף המעודכן בשו PVתעריף ייצור 

רק את החברה ללא אפשרות חיבור של יצרנים או צרכנים בהתאם להמלצת רשות החשמל ובהתייחס לסקרי ההיתכנות יוקם קו מתח גבוה בלעדי בין תחמ"ש דימונה למתקן הייצור שיוקם ב"רותם", אשר ישרת   18
ספים, ומכיוון שמדובר במתקן חלוץ שאינו בגדר מתקן ייצור רגיל, ייתכן שהחברה תחויב בעלות הקו הבלעדי במסגרת אמת נוספים לקו. לאור העובדה שמדובר בקו בלעדי שלא ניתן לחבר אליו צרכנים או יצרנים נו

 מידה "חיבור חריג". הוצאות אלה נלקחו בחשבון בעלות הקמת התחנה כמפורט בטבלה לעיל.
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 ורותם 1 רותם הכוח תחנות כולל)לא  הדוח למועד נכון עסקיות הזדמנויות של מרכזת טבלה להלן .6

 :"(ההזדמנויות העסקיות)" (2

היקף  תיאור פרויקט

 מגוואט

תחילת 

הקמה 

 משוערת

 הכנסות

 ומענקים

 יםמשוער

)במיליוני 

 ש"ח(

מודל  לקוח מדינה

 עסקי

הפניה  סטאטוס

לסעיף 

 בדוח

 טווח קצר ובינוני

SUNY 
NY 

קולג'  יורק -ניו 4 2020 1 קוגנרציה
 -בניו

 יורק

מכירת 
 ציוד

נסגר 
מימון, 
מענק 
בירד, 
 נחתם

 ראו סעיף 

1.12 

משרד 
 הביטחון 

משרד  ישראל 1 2019 1 קוגנרציה
 הביטחון

מכירת 
 ציוד

זכה 
במימון, 

 נחתם

 ראו סעיף 

1.11 

ENEL  אגירה
 למחז"מ

)לא  2 2021 33
כולל 

מענק 
 מדען(

מכירת  ENEL איטליה
 ציוד

זכה 
במענק 
מרשות 

 החדשנות

 ראו סעיף 

1.13 

 טווח ארוך

מחזור  דורני
 משולב

מכירת  דורני ישראל 60 2021 15.5
 ציוד

נחתם 
הסכם 

 התכנות

ראו סעיף 
5.1.1 
בדוח 

התקופתי 
לשנת 
2018 

מפעל 
 מלט

תחנה 
היברדית 

 המוזנת
 PV-מ

והשבת 
 חום

גרין  מרוקו 25 2021 25
 אנסיס

מכירת 
 ציוד

בדיקות 
 התכנות

סעיף ראו 
בדוח  5.2

התקופתי 
לשנת 
2018 

 

התממשותן של ההזדמנויות העסקיות כולן או חלקן וכן אופי בדבר לרבות  כאמור לעיל המידעיובהר, כי 

מידע צופה  והינן, ההכנסות והמענקים המשוערים בגינן, תחילת הקמת ילרבות מועדהתממשותן והיקפן, 

פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על הערכות החברה. הערכות אלו, עשויות שלא 

להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה 

ו/או שינויים  נאיהםבת עמידה איאו /ו סטטוטוריים ממספר גורמים, וביניהם אי קבלת אישורים
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ו/או אי עמידה בתנאיהם, ו/או מסיבות שונות ו/או כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי  רגולטורים

 . 2018דוח התקופתי לשנת ל 22הסיכון המפורטים בסעיף 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 כספי  מצב .ב

 התפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי .7

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

ב' 1לאמור בביאור  הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב ,2019 ביוני 30המאוחדים ליום 

"ח ש אלפי 9,697התהווה הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי בסך  לחברההכספיים לפיו  לדוחות

. כמו כן, 2019 ביוני 30-ב שהסתיימה חודשים 6 של לתקופה"ח, בהתאמה, ש אלפי 2,162-ו

המזומנים המצויה ברשות  יתרתדוחות כספיים אלו,   אישורליום  נכוןלהערכת הנהלת החברה, 

החברה אינה מספיקה להשלמת פרויקט רותם ו/או למימון הפעילות השוטפת למשך תקופה של 

 מימוןכוללות, בין היתר, ביצוע השקעות בחברה ו/או קבלת  ההנהלה תכניותחודשים.  12עד 

ן וודאות ו/או גיוסי הון נוספים מהציבור אשר טרם הבשילו לכדי עסקאות מחייבות ואי לחברה

 בדבר משמעותיים ספקות מעורריםלהשלמתן. אי הוודאות בדבר השלמת העסקאות כאמור, 

 ".חי"עסק כ החברה של קיומה המשך

ליום  של החברה הכספי המצב על החברה של הכספיים הדוחותמתוך  עיקרייםנתונים  להלן

 ש"ח(: אלפי)בלפי העניין  30.6.2018או ליום  31.12.2018וליום  30.6.2019

 סעיף
 31ליום  ביוני 30ליום 

 בדצמבר
    2018 

 הסברי הדירקטריון 
2019 2018 

 נכסים

 נכסים שוטפים:

 2,767 19,546 605 מזומנים ושווי מזומנים

-ל 2019ביוני  30בין הימים  ההקיטון ביתר
נובע מתזרימי מזומנים  2018בדצמבר  31

 11,152-לפעילות שוטפת בסך של כששימשו 
אלפי ש"ח, תזרימי מזומנים ששימשו 

אלפי ש"ח  1,589-לפעילות מימון בסך של כ
ובניכוי תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות 

 אלפי ש"ח. 10,579-השקעה בסך של כ
לעיל ודוחות מאוחדים  4להרחבה ראו סעיף 

 תמציתיים על תזרימי המזומנים.

 7,520 107 395 בשימוש יםמוגבל נותפקדו

-ל 2019ביוני  30בין הימים  ההקיטון ביתר
נובע בעיקר ממימוש פקדון  2018בדצמבר  31

אלפי ש"ח אשר שימש  7,000-בסכום של כ
לביצוע פרעון חלקי של ההלוואה מבנק 

 לאומי.

 1,854 4,482 492 חייבים ויתרות חובה

-ל 2019ביוני  30בין הימים  ההקיטון ביתר
-נובע בעיקר מקיטון של כ 2018בדצמבר  31

אלפי ש"ח ביתרת החזרים ממוסדות  820
אלפי ש"ח  520-ממשלתיים ומקיטון של כ

, אשר התקבלו בחברה ביתרת מענקים לקבל
החודשים הראשונים של שנת  6במהלך 

2019. 

  12,141  24,135 1,492 סה"כ נכסים שוטפים 

 נכסים שאינם שוטפים:

 5,301 462 426 בשימוש יםמוגבל נותפקדו

-ל 2019ביוני  30הקיטון ביתרה בין הימים 
נובע בעיקר ממימוש פקדון  2018בדצמבר  31

אלפי ש"ח אשר שימש  5,000-בסכום של כ
לביצוע פרעון חלקי של ההלוואה מבנק 

 לאומי.

 2,078 - 1,572 מתכות וחלקים נוספים
-ל 2019ביוני  30הקיטון ביתרה בין הימים 

 נובע בגין ירידת ערך. 2018בדצמבר  31
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 - - 8,352 נכסים בגין זכויות שימוש
נובע מיישום לראשונה של תקן דיווח כספי 

 .(IFRS 16"חכירות" ) 16בינלאומי 

 38,891 28,015 30,242 1פרויקט רותם  –מתקן 
המאוחדים לדוחות הכספיים  4ראו ביאור 

 התמציתיים והערכת שווי המצורפת.

  5,657 1,555 5,599 , נטורכוש קבוע

סה"כ נכסים שאינם 
  51,927 30,032 46,191 שוטפים

  64,068 54,167 47,683 סה"כ נכסים

 התחייבויות

 התחייבויות שוטפות:

 21,107 198 10,091 הלוואה מתאגיד בנקאי

-ל 2019ביוני  30בין הימים  ההקיטון ביתר
נובע בעיקר מפרעון חלקי  2018בדצמבר  31

של ההלוואה מבנק לאומי, מתוכו סכום של 
 מיליון ש"ח בגין קרן ההלוואה. 11.2-כ

 - - 2,500 הלוואת בעלים

 31-ל 2019ביוני  30הגידול ביתרה בין הימים 
נובע מקבלת הלוואת בעלים  2018בדצמבר 

ב' של 8השליטה. להרחבה ראו ביאור מבעל 
 הדוחות המאוחדים התמציתיים.

 3,891 5,100 1,316 ספקים ונותני שירותים
-ל 2019ביוני  30הקיטון ביתרה בין הימים 

 מתשלומים לספקינובע  2018בדצמבר  31
  .1הקמה בפרויקט רותם 

 4,678 3,281 2,776 זכאים ויתרות זכות

-ל 2019ביוני  30הימים הקיטון ביתרה בין 
נובע בעיקר מקיטון ביתרת  2018בדצמבר  31

עובדים ומוסדות עקב הקטנת שכר בכירים 
וצמצום כח אדם בחברה ומקיטון ביתרת 
הוצאות לשלם אשר נבעה מתשלום לספק 

 .1הקמה עיקרי בפרויקט רותם 

חלויות שוטפות של 
 - - 2,073 התחייבויות בגין חכירות

מיישום לראשונה של תקן דיווח כספי נובע 
 .(IFRS 16"חכירות" ) 16בינלאומי 

   29,676  8,579 18,756 סך התחייבויות שוטפות:

 התחייבויות שאינן שוטפות:

  122 - 97  הלוואה מתאגיד בנקאי

 - - 6,425 התחייבויות בגין חכירות
נובע מיישום לראשונה של תקן דיווח כספי 

 .(IFRS 16"חכירות" ) 16בינלאומי 

התחייבויות אחרות לזמן 
  1,329 1,409 1,288 ארוך

סה"כ התחייבויות שאינן 
  1,451 1,409 7,810 שוטפות

  31,127 9,988 26,566 סה"כ התחייבויות

 הון
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 31-ל 2019ביוני  30הגידול ביתרה בין הימים  136 129 154 הון מניות 
נובע מגיוס הון באמצעות  2018בדצמבר 

אלפי ש"ח,  7,900-הנפקת מניות בסך של כ
 נטו, לאחר עלויות גיוס הון.

 65,737 58,774 73,648 פרמיה על מניות

תקבולים בגין כתבי 
  2,763 2,763 2,763 אופציה

 196,456 196,456 196,614 קרן הון מבעל שליטה
הלוואת הגידול נובע מהוצאות ריבית בגין 

 הבעלים הנזקפות כרכיב הוני.

קרן הון בגין תשלום 
 2,796 2,439 2,876 מבוסס מניות

הגידול נובע מהוצאות בגין מרכיב הטבה 
לאופציות שהוענקו לעובדים ונותני שירותים 

 הנזקפות על פני תקופה ההבשלה.

  (234,947)  (216,382) (254,938) יתרת הפסד

  32,941  54,167 21,117 בהון (גרעון) הון סך

  64,068 2,932 47,683 הוןוסה"כ התחייבויות 

 הפעילות  תוצאות .8

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

 סעיף

לתקופה של שישה חודשים 
 שהסתיימה

ביוני  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה 

בדצמבר  31יום ב
2018 

  הסברי הדירקטוריון

2019 2018 

, פיתוח  והנדסההוצאות 
 8,776 3,098 1,201 נטו 

בוצע פעילות מחקר  2018במהלך שנת 
וופיתוח למוצר האגירה המתקדם יותר 
של החברה שהתבטא בעלויות גבוהות 
בגין יועצים, קבלני משנה ורכש של 
חומרים לפיתוח. במהלך מחצית ראשונה 

קצב הפיתוח החדש הואט.  2019של שנת 
בנוסף, חל צמצום כח אדם במהלך 

ובעלויות  2019מחצית ראשונה של שנת 
 הנגזרות מכך.

 5,479 - 1,210 הוצאות השקת מתקנים

נעשו  2018במהלך מחצית שניה של שנת 
פעולות ההקמה העיקריות של המפעל של 
החברה. בתקופה זו הועמסו עלויות של 
עובדי החברה בעקבות תהליך ההקמה. 

, 2019מחצית ראשונה של שנת במהלך 
החברה פעולות השקת המתקנים היו 

 פחותות.

הוצאות שיווק וקידום 
 4,569 1,806 1,828 , נטופרויקטים

יחס להוצאות מחצית עיקר הקיטון ב
נובע הוצאות חד פעמיות בגין  2018שניה 

יועצים בקשר לביצוע הפרויקטים של 
 . 2018החברה במהלך מחצית שניה 

 6,903 2,557 4,076 הוצאות הנהלה וכלליות

עיקר הגידול ביחס לתקופות קודמות 
משינוי בהעמסת העובדים בין ע בנו

המחלקות השונות בחברה עקב האטת 
 פעילות הפרויקטים של החברה.

ירידת ערך מתקן 
 - - 10,303 בהקמה

לדוחות הכספיים  4ראו ביאור 
המאוחדים התמציתיים והערכת שווי 

 המצורפת.

הוצאות )הכנסות( 
 (98) (99) 528 אחרות

 2019ההוצאה בחציון הראשון של שנת 
מיוחסת בעיקר לירידת ערך של מלאי 

 החברה.

  25,629 7,362 19,146 הפסד מפעולות

  121 207 80 הכנסות מימון
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 סעיף
לתקופה של שישה חודשים 

 שהסתיימה
ביוני  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה 

בדצמבר  31יום ב
2018 

  הסברי הדירקטוריון

 346 140 925 מימון הוצאות
הגידול ביתרה נובע בעיקר מתשלום 

כחלק מפרעון חלקי עמלת פרעון מוקדם 
 של ההלוואה הבנקאית.

  6 - - הוצאות מסים

   25,860 7,295 19,991 סך הפסד כולל לשנה

  נזילות .9

בהשוואה לנתונים  30.6.2019 ליום החברה של הכספיים דוחותיה פי על עיקריים נתונים להלן

  :"ח(ש)באלפי  31.12.2018וליום  30.6.2018ליום 

 סעיף

לתקופה של שישה חודשים 
 שהסתיימה

 יוניב 30 יוםב
לשנה שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 
2018 

  הדירקטוריון הסברי

2019 2018 

 המזומנים תזרימי
 שוטפת מפעילות

(11,152) (4,911) (21,664) 

תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות 
שוטפת מורכבים בעיקר מהפסד נקי 

אלפי ש"ח, קיטון  19,991-בסך של כ
ביתרות ספקים ויתרות זכות בסך של 

אלפי ש"ח ובניכוי קיטון  4,722-כ
ביתרת  חייבים ויתרות חובה בסך של 

וירידת ערך מתקן  אלפי ש"ח 1,362-כ
 אלפי ש"ח. 10,303-בהקמה בסך של כ

 המזומנים תזרימי
 השקעה לפעילות

10,579 (27,160) (55,040) 

תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות 
ההשקעה מורכבים בעיקר ממימוש 

 12,000-בנקאיים בסך של כ פקדונות
אלפי ש"ח ובניכוי השקעה בפרויקט 

 1,602-ובמפעל בסכום של כ 1רותם 
 אלפי ש"ח.

מזומנים נטו שנבעו 
 47,352 19,498 (1,589) מפעילות מימון

תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות 
מימון נבעו בעיקר מפרעון קרן של 

 11,211-הלוואה בנקאית בסכום של כ
אלפי ש"ח ובניכוי קבלת הלוואת 

אלפי ש"ח  2,500-בעלים בסך שכ כ
וגיוס הון באמצעות הנפקת מניות בסך 

אלפי ש"ח, נטו לאחר  7,929-של כ
 עלויות גיוס הון. 

)קיטון( במזומנים  גידול
  (29,352)  (12,573) (2,162) ושווי מזומנים 

 המימון מקורות .10

 . הכספיים לדוחות ב'1ביאור  ורא

  אירועים העשויים להצביע על קשיים כספיים .11

 לעיל. 1 בסעיף תיאור ראו

 .2019ביוני  30ליום  הכספיים לדוחותב' 1ביאור  ונוסף רא למידע

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .12
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ליום דיווח שהוא "מגזר פעילות פיננסי" ונכון -בדוחות הכספיים של החברה לא הוצג מגזר בר

  .ת הדוחותולא קיימת לחברה "פעילות פיננסית מהותית" כאמור בתקנ 30.6.2019

 שימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף .13

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

)"התשקיף להשלמה"( וההודעה המשלימה  1.8.2017תשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 

)"ההודעה המשלימה"( )התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה  1.8.2017שפרסמה החברה ביום 

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

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  3.8.2017ש"ח. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 

 (. 2017-01-067267 :אסמכתאמס' לציבור )

 מיום מדף הצעת"ח ודו התשקיף פי על נוספות רגילות מניות החברה הנפיקה 2019 במרץ

 הצעת דוח במסגרת"(. המדף הצעת)"דוח  4.3.2019 ביום החברה ידי על שפורסם כפי 4.3.2019

 בגין)ברוטו(  המיידית התמורה. החברה של רגילות מניות 1,777,600 החברה הנפיקה המדף

 8-כ של בסך הסתכמה כאמור המניות הקצאת בגין החברה בידי שנתקבלה הרגילות המניות

מס' ) ההנפקה תוצאות עם בקשר 4.3.2019 מיום מיידי דוח ראו נוספים לפרטים"ח. ש מיליון

 (.2019-01-018855 :אסמכתא

למימון פעילות  יועדה התמורההצעת המדף לא נקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה.  בדוח

, לרבות מימון הון חוזר והוצאות הנהלה וכלליות, כפי שיוחלט מעת לעת על השוטפת של החברה

התשקיף הגיוס על פי  תמורתב שימוש עשתה. נכון למועד פרסום הדוח החברה ידי הנהלת החברה

  המדף כמפורט להלן:דוח הצעת להשלמה ו

 ש"ח באלפי סה"כ בפועל יעוד מתמורת ההנפקה

 961 בלני משנההנדסה , הקמת מפעל ,לרבות ק

לרבות רכש וציוד לתחנת הכוח, עלויות פיתוח הקמה  1פרוייקט רותם 
 והנדסה.

731 

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

6,308 

 8,000 סה"כ

 

 פרק ד' של הדוח התקופתי ראו שימוש בתמורת ניירות הערך שהונפקו בתקופות קודמות לעניין

 ג'.10תקנה  2018לשנת 

 תאגידי ממשל היבטי .ג

 תרומות .14
  .התקופתי בדוח המתואר לעומתמהותי חל שינוי  לא

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .15
ונכון למועד זה מכהנים בחברה ארבעה דירקטורים  לא חל שינוי לעומת המתואר בדוח התקופתי

  .בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית )דורון ברנמילר, ניר ברנמילר, זיו דקל ואיתן מחובר(
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 פנימי מבקר .16

מכהן רו"ח חיים לאחם כמבקר הפנימי של החברה, כנותן  16.11.2017החל מיום  .16.1

 שירותים חיצוני באמצעות משרד מורד, שמואלי, לאחם ושות'. 

ביקורת פנים דוח הגשת לא חל שינוי מהאמור בדוח התקופתי לגבי מבקר הפנים, למעט  .16.2

דוח  .2018ת להנהלת ודירקטוריון החברה, בהתאם תכנית הביקורת הפנימית לשנ

והוחלט על  25.7.2019על ידי ועדת הביקורת של הדירקטוריון ביום  אושרביקורת הפנים 

 .2019לשנת תכנית הביקורת של מבקר הפנים 

 דירקטורים בלתי תלויים .17
למעט כמפורט להלן: ביום  ,התקופתי בדוח לאמור ביחס שינוי חל לא הדוח תקופת במהלך

נאוה סברסקי סופר כדירקטורית חיצונית בחברה לאחר התפטרותה של עו"ד מונתה  16.6.2019

  .הגב' מיכל כספי שפירא

 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות .ד

  מהותייםחשבונאים דעת  ושיקוליאומדנים  .18

 .30.6.2019ליום  לדוחות הכספיים 4אור יב וראלפרטים אודות אומדנים חשבונאיים 

 שונות .19

 לדוח בסמוך המפורסם דיווח וא, ר30.6.2019 ליום החברהלמידע בדבר מצבת ההתחייבויות של 

 .זה

 מאוד מהותית שווי הערכת .ה

ב)ט( לתקנות 8, בהתאם לתקנה )המצורפת כנספח( להלן פרטים בדבר הערכת שווי מהותית מאוד

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

 נושא זיהוי

 השווי הערכת

 הערכת עיתוי

 השווי

 בהתאם שווי

 השווי להערכת

 מעריך זיהוי

 השווי

 הערכת מודל

 השווי

 שעמדו ההנחות

 הערכת בבסיס

 השווי

 ירידת בחינת

 פרויקט של ערך

 1 רותם

מיליון  30.2 30.6.2019

 ש"ח

C-Value 

Business 

Consulting 

DCF  שיעור היוון של

-, ערך גרט ל7%

שנה עם  30

הפחתה של 

בהכנסות  50%

 הפרויקט

 

 30.8.2019 : תאריך

 
 

______________ 

 

______________ 

 ברנמילר אברהם

 "לומנכ הדירקטוריון"ר יו

 ברנמילר ניר

 ומשנה למנכ"ל דירקטור
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  מידע כספי לתקופת ביניים
  

  (בלתי מבוקר)
  

  2019ביוני  30
  
  
  
  
  
  

  הענייניםתוכן 
  

  
  

  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

  8-12  התמציתיים המאוחדים  דוחות הכספייםל יםביאור
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  ברנמילר אנרג'י בע"מ לבעלי המניות של רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 

  
  

  מבוא
  

), הכולל את הדוח החברה –(להלן  החברה וחברות מאוחדותסקרנו את המידע הכספי המצורף של ברנמילר אנרג'י בע"מ 
בהון ותזרימי  הכולל, השינויים ההפסדואת הדוחות התמציתיים על  2019ביוני  30התמציתי על המצב הכספי ליום 

המזומנים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת  IAS 34כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

. אחריותנו היא 1970-ק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"למידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פר
 להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

  
  היקף הסקירה

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

על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים 
הלי סקירה אנליטיים אחרים. סקירה הינה מצומצת בהיקפה במידה והאחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נ

ים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובל
 לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים דעה של ביקורת.

  
  מסקנה 

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

  .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 
מיידיים), אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי של פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ו

  .1970-התש"ל
  

בתקופה  הםלפי ,דוחות הכספייםב 7ובביאור ב' 1אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל,
 אלפי 19,991לחברה התהווה הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי בסך , 2019ביוני  30של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

למועד זה, יתרת המזומנים המצויה ברשות  נכוןהנהלת החברה,  להערכתכן,  כמו. בהתאמה"ח, ש אלפי 2,162-"ח וש
 12 לפחותהשוטפת של החברה למשך תקופה של  ו/או למימון הפעילות 1החברה אינה מספיקה להשלמת פרויקט רותם 

. החברה תלויה בהשגת אמצעי מימון נוספים מגורמים חיצוניים אשר אין וודאות בדבר השגתם. מיום דוח הסקירה חודשים
ותיים . גורמים אלה, מעוררים ספקות משמעהכספיים בדוחותב' 1 בביאור מפורטות אלה לעניינים קשרבתכניות ההנהלה 

  בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". 
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא 

  חי".תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק 
  
  
  
  
  
  
  

  וקסלמן קסלמן  ,אביב-תל
  חשבון רואי  2019 באוגוסט 30

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

  על המצב הכספי יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

  2019 ביוני 30ליום 
  

 בדצמבר 31  ביוני 30    
  2018  2018  2019  ביאור  
  (מבוקר)  בוקר)(בלתי מ    
 אלפי ש"ח    

          נכסים
          :שוטפים נכסים

  2,767  19,546  605     מזומנים ושווי מזומנים
  7,520  107  395     בשימוש יםמוגבל ונותפקד

  1,854   4,482  492     חובה ויתרות חייבים
     1,492   24,135   12,141  

          נכסים שאינם שוטפים:
  5,301    462   426     פקדונות מוגבלים בשימוש

  2,078   -   1,572     מתכות וחלקים נוספים
  -   -   8,352   3  נכסים בגין זכויות שימוש

            :קבוע רכוש
  38,891   28,015   30,242   4  1פרויקט רותם  –מתקן 

 5,657   1,555   5,599     , נטורכוש קבוע
     46,191   30,032   51,927  

  64,068   54,167   47,683     סך נכסים

          והון התחייבויות
          :שוטפות התחייבויות

  21,107    198   10,091   7  הלוואה מתאגיד בנקאי
  -   -   2,500   א'8  הלוואת בעלים

  3,891    5,100   1,316     שירותים ונותני ספקים
  4,678   3,281   2,776     זכות ויתרות זכאים
  -   -   2,073   3  חכירות בגין התחייבויות של שוטפות חלויות

  29,676   8,579   18,756     שוטפות התחייבויות סך
          

          :שוטפות שאינן התחייבויות
  122  -   97   7  הלוואה מתאגיד בנקאי

 -   -   6,425   3  התחייבויות בגין חכירות
  1,329  1,409   1,288     התחייבויות אחרות לזמן ארוך

     7,810   1,409  1,451  
          ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות

  31,127   9,988   26,566     התחייבויות סך
          

        6  :החברה של לבעלים המיוחס הון
  136   129   154      מניות הון

  65,737   58,774   73,648     מניות על פרמיה
  2,763   2,763   2,763     תקבולים בגין כתבי אופציה

  196,456   196,456   196,614     שליטה בעלבגין עסקאות עם  הון קרן
  2,796   2,439   2,876     מניות מבוסס תשלום בגין הון קרן

  )234,947(  )216,382(  )254,938(     הפסד יתרת
  32,941    44,179   21,117     הון סך

  64,068   54,167   47,683     והון התחייבויות סך

  
  .2019 באוגוסט 30: החברה דירקטוריון ידי על התמציתיים המאוחדים הכספיים הדוחות אישור תאריך

  
  

  ניר ברנמילר  אברהם ברנמילר
  דירקטור ומשנה למנכ"ל    הדירקטוריון ומנכ"ליו"ר 

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

  הכולל ההפסדעל  יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

  2019ביוני  30יום ב ההחודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ

  
  

    
החודשים  6לתקופה של 

  ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2018  2018  2019  ביאור  
  (מבוקר)  בוקר)(בלתי מ    
 אלפי ש"ח    

  

  )8,776(   )3,098(   )1,201(   5   , נטוהוצאות מחקר פיתוח והנדסה

  )5,479(   -   )1,210(     הוצאות השקת מתקנים

  )4,569(   )1,806(   )1,828(     , נטווקידום פרויקטיםהוצאות שיווק 

  )6,903(   )2,557(   )4,076(     הוצאות הנהלה וכלליות

    )8,315(   )7,461(    )25,727(  

  -  -  )10,303(  4   הפסד מהקמת מתקן

  98  99   )528(      אחרות(הוצאות)  הכנסות

  )25,629(   )7,362(   )19,146(     מפעולות הפסד

  121   207   80     הכנסות מימון

  )346(   )140(   )925(   7  הוצאות מימון

  )225(   67   )845(     , נטומימון) הוצאות( הכנסות

  )25,854(   )7,295(   )19,991(     הפסד לפני מסים

  )6(   -   -     הוצאות מסים

  )25,860(   )7,295(   )19,991(     לשנה כולל הפסד סך

          

  ש"ח    

          - )ח"בש( למניה הפסד

  2.02  0.59  1.35      ובדלול מלא בסיסי הפסד

  
  

  
  
  
  
  
  

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

  בהון על השינויים יםמאוחד יםתמציתי ותדוח

  2019ביוני  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
  הון סך  הפסד

  ח"ש אלפי    

  
  32,941  )234,947(  2,796  196,456  2,763  65,737  136  (מבוקר) 2019 בינואר 1 ליום יתרה

  לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 
         :(בלתי מבוקר) 2019ביוני  30ביום 
  )19,991(   )19,991(             לתקופה כולל הפסד

                :בעלים עם עסקאות
  7,929          7,911  18  , נטותמורה מהנפקת מניות

  158      158        הטבה מבעל שליטה בגין הלוואת בעלים
 לעובדים אופציות בהענקת הטבה מרכיב

  80    80          שירותים ולנותני

  8,167  -   80  158  -  7,911  18  בעלים עם עסקאות הכל סך

  21,117  )254,938(  2,876  196,614  2,763  73,648  154  (בלתי מבוקר) 2019ביוני  30ליום  יתרה

                
  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  , נטותמורה 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

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

         ביוםשהסתיימה תנועה במהלך השנה 

        - 2018בדצמבר  31

  )25,860(  )25,860(           הפסד כולל לשנה

                עסקאות עם בעלים:

  26,605        2,764  23,822  19  מניות וכתבי אופציה, נטותמורה מהנפקת 
  9        )1(  10  *  מימוש כתבי אופציה

מרכיב הטבה בהענקת אופציות לעובדים 
  555    555          ולנותני שירותים

  27,169  -  555  -  2,763  23,832  19  סך הכל עסקאות עם בעלים

  32,941  )234,947(  2,796  196,456  2,763  65,737  136  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 
  

  אלפי ש"ח 1-* נמוך מ
  

  
  

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

  על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

  2019ביוני  30יום ב ההחודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ

  
  

  
החודשים  6לתקופה של 

  ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018  
  (מבוקר)  בוקר)(בלתי מ  
 אלפי ש"ח  

  

        - שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי
  )לפעולות ששימשושנבעו מפעולות ( נטו מזומנים

  (21,664)  )4,911(  )11,152(  )'א נספח ראה(
        

        :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 )121(  )49(  -   רכישת רכוש קבוע

  -  -   181   תמורה ממכירת רכוש קבוע
  )2,078(  -   -   רכישת מתכות וחלקים נוספים

  )12,414(  )162(  12,000   מימוש (השקעה) בפקדונות מוגבלים
  )40,427(  )26,949(  )1,602(   מתקניםהקמה של 

  שנבעו מפעילות השקעה מזומנים נטו 
  )55,040(   )27,160(  10,579   )ששימשו לפעילות השקעה(
        

        :מימון מפעילות מזומנים תזרימי
  26,605   19,635   7,929    כתבי אופציה, נטוו הנפקת מניות

  9   9   -    אופציה כתבי מימוש
  )126(  )126(  -    משיכת יתר שינוי ב
  20,912   -   -    הלוואה מתאגיד בנקאיקבלת 

  )48(  )20(   )11,211(   פרעון הלוואה בנקאית
  -   -   )807(   חכירות בגין התחייבות בגיןתשלומים 

  1,500   -   2,500   הלוואת בעליםקבלת 
  )1,500(  -   -   הלוואת בעליםפרעון 

   מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים
  47,352  19,498   )1,589(   (ששימשו לפעילות מימון)

        

  )29,352(  )12,573(  )2,162(    מזומנים שוויו במזומנים קיטון

  32,119   32,119   2,767  התקופה לתחילת מזומנים שוויו מזומנים יתרת

  2,767   19,546   605   התקופה לגמר מזומנים שוויו מזומנים יתרת

  
  
  
  
  
  
  
  

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

  (המשך) על תזרימי המזומנים יםמאוחד יםיתמצית ותדוח

  2019ביוני  30יום ב ההחודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ

  
  

  
החודשים  6לתקופה של 

  ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018  
  (מבוקר)  בוקר)(בלתי מ  
 אלפי ש"ח  

  

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

  )25,860(  )7,295(  )19,991(   לתקופה הפסד
     :בגין התאמות
  304   277   285   פחת

  -   -   22   הון בגין מימוש רכוש קבועהפסד 
  -   -   845   שימוש זכויות בגין נכסיםפחת 

  -   -   506   ירידת ערך מלאי
  -   -   10,303   הפסד מהקמת מתקן

  -   -   158  שליטה בעל עם עסקאות בגין הון לקרן שנזקפו סכומים
 ולנותני לעובדים שהוענקו אופציות בגין שנזקפו סכומים

 555   198   80  שירותים

  )7,792(  )6,820(  )25,001(  
        :החוזר בהון תפעוליים שינויים

  )543(  )3,171(  1,362     חובה ויתרות בחייבים )גידולקיטון (
        :זכות ויתרות בזכאים) קיטון( גידול

  2,949   4,158   )2,888(   שירותים ונותני ספקים
  931   922   )1,834(   אחרים

  (21,664)  )4,911(  )11,152(  לפעולות ששימשו נטו מזומנים

          
  

  :במזומן שלאהשקעה  פעילויות נספח  ב.
 

 שהסתיימה חודשים 6 של התקופהלנכס במהלך  הקבוצה היוונה, 1 רותם פרויקט מהקמת כחלק )1
 .עלויות אשראי בגיןאלפי ש"ח  483-של כ סך 2019 ביוני 30 ביום

  
  
 ביוני 30 ליום נכון אשר"ח ש אלפי 313-כ של סך הקבוצה השקיעה 1 רותם פרויקט מהקמת בחלק )2

  .שולמו טרם 2019
  
 
 :ריבית תשלומי .ג

  
-בסך של כ 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6במהלך התקופה של הקבוצה שילמה ריבית  )1

  בהקמה. למתקןש"ח אשר הוונו  313
  
  
  

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

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

  2019ביוני  30ליום 

  
  :כללי - 1 ביאור

 
 :החברה ופעילותהתיאור כללי של  . 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 הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך החברה 
"בעל  –(להלן  ברנמילר אברהם מר ידי על נשלטת החברה. 2018מחודש אוגוסט 

 .החברה ל"מנכיו"ר הדירקטוריון וכ מכהן אשר"), השליטה
  

, ברנמילר רותם")" -(להלן  מ"בע'י (רותם) אנרג ברנמילר - בנות חברות שלוש לחברה
 הייבריד ,2017והחלה את פעילותה בדצמבר  2013חברה ישראלית שהוקמה בדצמבר 

שטרם  2015, חברה ישראלית שהוקמה באוקטובר סול")-"ביו -בע"מ (להלן  10 סול-ביו
"ברנמילר ארה"ב") חברה  –(להלן  .Brenmiller Energy U.S Inc-החלה בפעילותה ו

. החברות לעיל פרטיות ובבעלות 2018פעילותה באוגוסט אמריקאית שהוקמה והחלה 
 -ו ברנמילר רותם. החברות "הקבוצה") יחד", הבנות"החברות  -(להלן  מלאה של החברה

 לייצור כוח תותחנ ולהפעיל להקים מנת על תוייעודי פרויקט תוכחברלפעול מטרתן  סול-ביו
לצורך מכירת חשמל לחברת החשמל  מתחדשת אנרגיה של שילוב יםהכולל חשמל

מטרת חברת ברנמילר ארה"ב היא לשמש זרוע שיווקית . חח"י) –(להלן  לישראל בע"מ
  של החברה בארה"ב.

  
, כוח לתחנות אנרגיה אגירת מערכות ואספקת ייצור, תכנון, בפיתוח עוסקת הקבוצה
    .ומבנים מפעלים

  
בהשגת , חשמלבתכנון הנדסי של פרויקטים לייצור  במסגרת פעילותה, עוסקת החברה )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

  
 אביב-בבורסה לניירות ערך בתל השלימה החברה הנפקה נוספת 2019 במרס 4ביום  )3

מניות רגילות בנות  1,777,600ההנפקה הונפקו לציבור פי דוח הצעת מדף. במסגרת -על
שקיבלה החברה מסתכמת לסך כולל ש"ח ע.נ. כל אחת. סך כל התמורה המידית  0.01
 מהוצאות הנפקה. נטומיליוני ש"ח,  8-של כ

 
 פרויקטיםלמקורות מימון ומימון הפעילות השוטפת  .ב

  
 אלפי 2,162-"ח וש אלפי 19,991 לחברה התהווה הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי בסך

. כמו כן, להערכת הנהלת 2019 ביוני 30-ב חודשים שהסתיימה 6לתקופה של בהתאמה, "ח, ש
יתרת המזומנים המצויה ברשות החברה אינה  דוחות כספיים אלו, אישורליום  נכוןהחברה, 

 12מספיקה להשלמת פרויקט רותם ו/או למימון הפעילות השוטפת למשך תקופה של עד 
ביצוע השקעות בחברה ו/או  כוללות, בין היתר, ההנהלה תכניות. מיום דוח הסקירה חודשים
טרם הבשילו לכדי עסקאות מחייבות  ור אשרהון נוספים מהציב ו/או גיוסי לחברה מימוןקבלת 

 ספקות מעורריםאי הוודאות בדבר השלמת העסקאות כאמור,  ואין וודאות להשלמתן.
  .8-ו 7, ראו גם ביאורים "חי"עסק כ החברה של קיומה המשך בדבר משמעותיים

שייתכן בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם 
  ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
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  מ"בע י'אנרג רנמילרב

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)

  2019ביוני  30ליום 

  
  בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמצתיים - 2 ביאור

של שישה  הבינייםולתקופת  2019ביוני  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-"להתשדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), הנוסף הנ

המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים 
 2018השנתיים 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. 

 2018-), התשע"ז, פורסמו תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים) (תיקון2018במרס  30 ביום
התקנות), הכוללות, בין היתר, הקלה לפיה תאגיד מדווח העומד בהגדרת "תאגיד קטן" כקבוע  –(להלן 

הדיווח הרבעוני.  חלף , דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי2018בתקנות, רשאי לפרסם, החל משנת 
  החברה, המהווה "תאגיד קטן" כאמור בתקנות, בחרה ליישם את ההקלה האמורה.

  
  

  :החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
  
המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים,  עיקרי . א

 2018הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת 
  "חכירות". 16, מלבד יישום תקן דיווח כספי בינלאומי ולשנה שהסתיימה באותו תאריך

  
  חדשות ופרשוניות לתקנים תיקונים, חדשים בינלאומיים כספי דיווח תקני .ב
  

תקנים חדשים, תיקונים לתקנים קיימים ופרשנויות חדשות אשר נכנסו לתוקף ומחייבים החל משנת 
2019:  

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

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

"). 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 משנה את ההנחיות הקיימות ב-IAS 17מחוכרים להכיר בהתחייבות בגין חכירה,  , ודורש

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 ליישם אתשלא חוכרים 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  

  
IFRS 16 עם. בחוזה חכירה שאינם מרכיבים בנפרד כחכירה בחוזה חכירה רכיב בכל לטפל דורש 

 להפריד שלא, בסיס נכס של קבוצות לפי, לבחור לחוכר מאפשר IFRS 16, מעשית כהקלה, זאת
 שאינם כלשהם וברכיבים חכירה רכיב בכל לטפל זאת ובמקום, חכירה מרכיבי חכירה שאינם רכיבים
  . יחיד חכירה כרכיב אליו הקשורים חכירה
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  מ"בע י'אנרג רנמילרב

  המאוחדים (המשך)ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  2019ביוני  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 
החוכרת, ליישם שיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפיינים דומים לגבי חכירות שבהן היא  -

 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 
ת, לא להכיר בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה אשר לגבי חכירות שבהן היא החוכר -

 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.
שתמש ב"ראייה לאחור" לצורך קביעת תקופת החכירה במצב לגבי חכירות שבהן היא החוכרת, לה -

 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.

  
 :IFRS 16 של לראשונה היישום של הכמותיות ההשפעות בדבר מידע להלן

  
 הכספי המצב על הדוח סעיפי על, 2019 בינואר 1 ביום, IFRS 16 של לראשונה היישום השפעת )1

 : להלן בטבלה מובאת זה למועד הקבוצה של
  

בהתאם   
למדיניות 
  הקודמת

השפעת 
היישום 
  לראשונה

בהתאם 
למדיניות 
 החדשה

  אלפי ש"ח  

        נכסים שאינם שוטפים:
  9,197   9,197   -   בגין זכויות שימושנכסים 

  9,197   9,197   -   סך נכסים

        
        - התחייבויות שוטפות

  1,877   1,877   -   התחייבויות בגין חכירותחלויות שוטפות של 
        

        התחייבויות שאינן שוטפות:
  7,320   7,320   -   התחייבויות בגין חכירות

        

  9,197   9,197   -  התחייבויות והוןסך 
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  מ"בע י'אנרג רנמילרב

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)

  2019ביוני  30ליום 

  
  (המשך): החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור

  
 לפי, הדיווח תקופת ובתום לראשונה היישום במועד השימוש זכויות נכסי של בספרים הערך להלן ) 2

  :הבסיס נכס של קבוצות
  

  
 ביוני 30

2019  
 בינואר 1

2019  

  אלפי ש"ח  
  8,257    7,647   מבנים ושטח

  940   705   כלי רכב

  9,197   8,352  נכסים בגין זכויות שימושסך 

  
 שהוכרו חכירה בגין ההתחייבויות להיוון שיושם התוספתי הריבית שיעור של המשוקלל הממוצע )3

  .%4.23 הינו 2019 בינואר 1 ליום הכספי המצב על בדוח
  

 המידה באמות הקבוצה של עמידה לאי גרם אינו 2019 בינואר 1 ביום IFRS 16 יישום כי יצוין
  .מממנים גורמים עם בהסכמים שנקבעו הפיננסיות

  
 של תהישר על פני תקופות החכירה של הנכסים החכורים. ההפח-נכסי זכויות השימוש מופחתים בקו )4

 אלפי 845-כ לכדי הגיעה 2019 ביוני 30ביום ה שהסתיימהחודשים  6של  הבתקופ השימוש זכויות נכסי
ביוני  30ביום ה שהסתיימהחודשים  6של  הבתקופ חכירה בגין ההתחייבויות להוצאות המימון בש .ח"ש

 .ח"ש אלפי 162-כהגיעו לכדי  2019
 

ההתחייבויות בגין חכירה שהוכרו מסווג במסגרת הדוח על תשלום דמי החכירה המהווה פירעון של  )5
  של  הבתקופ חכירה בגין ההתחייבויות ןתזרימי המזומנים במסגרת פעילות המימון. סכום פירעו

  .ח"שאלפי  807-כהגיע לכדי  2019ביוני  30ביום  שהסתיימההחודשים  6
  

  מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים - 4 יאורב
  

עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש באומדנים 
הקבוצה ועל סכומי הנכסים,  חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של

   וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. ההתחייבויות,
  
עריכת הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים אשר הופעלו על ידי ב

ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הודאות הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים 
צמבר דב 31היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום 

  , למעט: 2018
  

 1רותם  פרוייקטמתקן  -ירידת ערך  בחינת  
 

התקשרה ידול באומדן העלויות של הפרוייקט, גו 1העיכוב בלוחות הזמנים הצפויים של פרוייקט רותם לאור 
של האפשרות  2019של שנת  החציון הראשוןהחברה עם מעריך שווי בלתי תלוי לשם ביצוע בחינה לתום 

נקבע על  2019ביוני  30ליום  מתקןסכום בר ההשבה של ה .1רותם שחלה ירידת ערך בשווי הפנקסני של 
  . שנים 50למשך  הצפויים מהפעלת המתקן, אשר נקבע על בסיס תזרימי המזומנים שווי השימושבסיס 

"ירידת ערך נכסים" ובהתאם לבחינה כאמור, תוך שימוש  36 -בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 
מאחר שסכום בר ההשבה האמור היה נמוך מהערך הפנקסני של פרויקט במעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, 

בסכום של  1, כפי שנכלל בדוחות הכספיים ערב ביצוע הערכת השווי, הופחת ערכו של הנכס רותם 1רותם 
   "ירידת ערך מתקן בהקמה".מיליון ש"ח, אשר נזקף לדוח על ההפסד הכולל בסעיף  10.3-כ

 2%עליית מדד שנתית ממוצעת של שיעור הן  קריות ששימשו בחישוב שווי השימושההנחות העי
  .7%שיעור היוון של ו

  
  צורפה לדוחות כספיים אלה. 2019ביוני  30ליום  1עבודת הערכת השווי של רותם 
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  מ"בע י'אנרג רנמילרב

  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)

  2019ביוני  30ליום 

  
  :והנדסה פיתוח מחקר הוצאות - 5 ביאור

  
  

 החודשים 6 של לתקופה
  ביוני 30 ביום שהסתיימה

 לשנה
 ביום שהסתיימה

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018  
  )מבוקר(  )מבוקר בלתי(  
 ח"ש אלפי  

  
  11,620  4,894   3,068    והנדסה פיתוח, מחקר הוצאות הכל סך

  )2,844(  )1,796(  )1,867(   מענקים - בניכוי

    1,201   3,098  8,776  

  
  

  :הון - 6 ביאור
  

 .2019 במרס 4ביום פי דוח הצעת מדף -) לעניין הנפקת מניות על3א'(1ראו ביאור  . א
 

את הון המניות הרשום  להגדילאישרה אסיפת בעלי המניות של החברה  2019 במרס 24 ביום .ב
  .אחת כל"ח ש 0.01 של נקוב בערך החברה של רגילותמניות  100,000,000-של החברה ל

  
  הלוואות - 7 ביאור

  
בסכום כולל  מבנק לאומי חלקי של ההלוואה מוקדם , ביצעה ברנמילר רותם פרעון2019ביוני  5ביום 
מיליוני ש"ח  על  0.8-וכ מיליוני ש"ח על חשבון קרן ההלוואה 11.2-מיליוני ש"ח, מתוכו כ 12-של כ

. לצורך ביצוע התשלומים כאמור, נעשה שימוש בפקודונות שהוגבלו ה ועמלותהצמד ,חשבון ריבית
  לשימוש כחלק מהסכם המימון.

נמצאות בהידברות מול בנק לאומי באשר מילר רותם החברה וברנדוחות כספיים אלו,  אישורנכון ליום 
  לפרעון יתרת ההלוואה.

  
  

  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: - 8 ביאור
  

ה אלפי ש"ח בתור הלווא 2,500קיבלה החברה סך של  2019פברואר -חודשים ינואר לךמהב . א
מבעל השליטה. הסכום שהועמד לחברה הינו צמוד למדד, ללא בטחונות וללא ריבית ועומד 

 .2020ביוני  30ביום  לפרעון
אלפי ש"ח בתור הלוואה מבעל השליטה  600קיבלה החברה סך של  2019במהלך חודש אוגוסט 

 ימים מיום העמדתה. 180אים דומים, אשר עומדת לפרעון תוך בתנ
 

כחלק מתכניות ההנהלה להתייעלות והקטנת הוצאותיה השוטפות של החברה, בעל השליטה  .ב
, 50%ושני קרוביו המכהנים כמשנה למנכ"ל הודיעו על הפחתת שכרם החודשי בשיעור של 

  .2019בהתאמה החל ממשכורת ינואר  30%-ו 30%

  
  :2019 ביוני 30 לאחר אירועים - 9 ביאור

  
 .לעילא' 8 ביאור ראו, השליטה מבעל הלוואה קבלת בעניין . א

  

  
  
 



 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מ"בע י'אנרג ברנמילר

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2019ביוני  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 

  2019ביוני  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

המיוחסים לחברה עצמה תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים 

  5-6   כחברה אם

  7-8   ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד יםביאור
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  לכבוד
  בעלי המניות של 

  ברנמילר אנרג'י בע"מ
  
  .ג.נ.,א
  
  

  לתקנות ניירות ערךד' 38נפרד 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  2019ביוני  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

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

לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם  נפרד על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי
הינה מצומצת נהלי סקירה אנליטיים אחרים. סקירה  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 נו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספיבהתבסס על סקירת
  .1970-קנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לד' לת38בהתאם להוראות תקנה  הבחינות המהותיות,

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

-"ח וש אלפי 19,991לחברה התהווה הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי בסך , 2019ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום 
למועד זה, יתרת המזומנים המצויה ברשות החברה  נכוןהנהלת החברה,  להערכתכן,  כמו. בהתאמה"ח, ש אלפי 2,092

 חודשים 12 לפחותהשוטפת של החברה למשך תקופה של  ו/או למימון הפעילות 1אינה מספיקה להשלמת פרויקט רותם 
. החברה תלויה בהשגת אמצעי מימון נוספים מגורמים חיצוניים אשר אין וודאות בדבר השגתם. תכניות מיום דוח הסקירה

ותיים בדבר . גורמים אלה, מעוררים ספקות משמעהכספיים בדוחותב' 1 בביאור מפורטות אלה לעניינים קשרבההנהלה 
  המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". 

בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא 
  כ"עסק חי".תוכל להמשיך ולפעול 

  
  
  
  
  
  

  וקסלמן קסלמן  ,אביב-תל
  חשבון רואי  2019 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 

  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 בדצמבר 31  ביוני 30    
    2019  2018  2018  
  (מבוקר)  בוקר)(בלתי מ    
 ש"חאלפי     

 
          נכסים
          :שוטפים נכסים

  2,487  10,556 395     מזומנים ושווי מזומנים
  7,270  107 270     פקדונות מוגבלים בשימוש

  1,849  3,806 492     חובה ויתרות חייבים
  12   14,328  54     החברה הבת -צדדים קשורים 

     1,211  28,797   11,618  
          :שוטפים שאינם נכסים

  300  462  300     פקדונות מוגבלים בשימוש
  2,078  -   1,572     מתכות וחלקים נוספים

  -   -   3,134     נכסים בגין זכויות שימוש
  -   1,613  4,289     , נטורכוש קבוע בהקמה

  5,657  1,555  1,310     , נטורכוש קבוע
סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה, של סך 

הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים 
  *36,496  21,250  26,522     בדוחות הכספיים מידע כספי בגין חברה בת

  44,531  24,880  37,127     שוטפים לא נכסים הכל סך

  56,149  53,677  38,338     אם כחברה עצמה לחברה המיוחסים נכסים סך

          
          )בהון גרעון בניכויוהון ( התחייבויות
          :שוטפות התחייבויות

  48  198   48     הלוואה מתאגיד בנקאי
  -   -   2,500     הלוואת בעלים

  3,720  4,973   1,300     ספקים ונותני שירותים
  4,673  2,918   2,770     זכאים ויתרות זכות

  -   -   1,486     התחייבויות בגין חכירותחלויות שוטפות של 
  13,315  -   6,181     התחייבות בגין חוזה -חברה בת 

  *21,756  8,089  14,285     שוטפות התחייבויות סך
          

          :שוטפות שאינן התחייבויות
  122   -   97     הלוואה מתאגיד בנקאי

  -   -   1,552     התחייבויות בגין חכירות
  1,329  1,409   1,287     התחייבויות אחרות לזמן ארוך

     2,936   1,409  1,451  
          ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות

  23,207  9,498  17,221     התחייבויות הכל סך
          

  32,942  44,179  21,117     החברה של לבעלים המיוחס עצמי הון

     38,338  53,677  56,149  

  * שינוי סיווג
  

  .2019 באוגוסט 30: החברה דירקטוריון ידי על התמציתיים המאוחדים הכספיים הדוחות אישור תאריך
  
  

  
  ניר ברנמילר  ברנמילראברהם 

  דירקטור ומשנה למנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל
  

 . המאוחדיםהתמציתיים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 ברנמילר אנרג'י בע"מ

  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  2018  2019  ביאור  
  (מבוקר)  בוקר)(בלתי מ    
 אלפי ש"ח    

  

  30,689   27,586   -      הכנסות

  *)38,744(   (26,272)   )1,036(     עלות המכר

 )8,055(  1,314  )1,036(     גולמיהפסד (רווח) 

  )8,776(   )3,098(   )1,201(      נטו, והנדסה פיתוח מחקר הוצאות

  )4,604(   )1,806(   )1,810(     , נטווקידום פרויקטים שיווק הוצאות

  )5,120(   -  )1,210(     הוצאות השקת מתקנים

  )6,887(   )2,557(   )4,076(     וכלליות הנהלה הוצאות

  )33,442(   )6,147(   )9,333(     הפסד תפעולי 

  -  -  )10,303(   3  מהקמת מתקן  דהפס

  98   99   )528(       אחרות(הוצאות)  כנסותה

  )33,344(   )6,048(   )20,164(    מפעולות הפסד

  192   207   75     הכנסות מימון

  )72(   )72(   )231(     הוצאות מימון

  120  135  )156(     , נטומימון) הוצאותהכנסות (
המיוחס  לתקופהסך הפסד כולל  -הפסד לתקופה 
  )33,224(   )5,913(   )20,320(      לחברה עצמה

סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה, של סך 
ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות 

 פעילות תוצאות המאוחדים יםהכספיים התמציתי
  *7,364   )1,382(  329     החברה הבת בגין

 לתקופהכולל  הפסדסך  - לתקופה הפסדסך הכול 
  )25,860(   )7,295(   )19,991(     המיוחס לבעלים של החברה

  
  

  * שינוי סיווג
  
  
  
  
  

  המאוחדים. התמציתיים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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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 

  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

  
  

החודשים  6לתקופה של 
  ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018  
  (מבוקר)  בוקר)(בלתי מ  
 אלפי ש"ח  

  

        - שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי
  )13,522(   )16,605(  )18,440(   )'א נספח ראה( לפעולות ששימשו נטו מזומנים

        

        :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 )121(  )49(  -   רכישת רכוש קבוע

  -   -   181   תמורה ממכירת רכוש קבוע
  )4,056(  )1,613(  )430(  הקמה של מתקן

  )163(  )162(  -   מימוש (השקעה) בפקדונות מוגבלים
  )2,078(  -   -   רכישת מתכות וחלקים נוספים

  )7,000(  -   7,000   בפקדון לזמן קצר )השקעהמימוש (
  )29,258(  )22,758(  -   השקעה בחברה בת

  )42,676(  )24,582(  6,751   השקעהמזומנים נטו ששימשו לפעילות 
        

        :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

  26,605   19,635   7,929   וכתבי אופציה הנפקת מניות
  9   9   -   מימוש כתבי אופציה

  )48(  )20(  )25(   הלוואה מתאגיד בנקאי קבלת (החזרת)
  -   -   )807(   חכירות בגין התחייבות בגיןתשלומים 

  1,500   -   2,500   הלוואת בעליםקבלת 
  )1,500(  -   -   החזרת הלוואת בעלים

  26,566   19,624   9,597   מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים
        

  )29,632(  )21,563(  )2,092(   מזומנים שוויו במזומנים (קיטון) גידול

  32,119   32,119   2,487  התקופה לתחילת מזומנים שוויו מזומנים יתרת

  2,487   10,556   395   התקופה לגמר מזומנים שוויו מזומנים יתרת

  
  
  
  
  
  
  
  

  .המאוחדיםהתמציתיים  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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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 

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

  
  

  
החודשים  6לתקופה של 

  ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2019  2018  2018  
  (מבוקר)  בוקר)(בלתי מ  
 אלפי ש"ח  

  

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

  )33,224(  )5,913(  )20,320(   לתקופה המיוחס לחברה עצמה הפסד
     :בגין התאמות
  304   277   285   פחת

  -   -   712   פחת נכסים בגין זכויות שימוש
  -   -   22   הון בגין מימוש רכוש קבועהפסד 

  -   -   506   ירידת ערך מלאי
  -   -  10,303   הפסד מהקמת מתקן

  -   -   158  שליטה בעל עם עסקאות בגין הון לקרן שנזקפו סכומים
 ולנותני לעובדים שהוענקו אופציות בגין שנזקפו סכומים

 555   198   80  שירותים

  )8,254(  )5,438(  )32,365(  
        :החוזר בהון תפעוליים שינויים

  1,066   1,066   -    קיטון בעלות חוזה בהקמה
        :חובה ויתרות בחייבים )גידולקיטון (

  )12(  -   )42(   ברנמילר ארה"ב –חברה בת 
  )537(  )2,495(  1,357   אחרים

        :זכות ויתרות בזכאים) קיטון( גידול
  13,315   )14,328(   )7,134(   התחייבות בגין חוזה –חברה בת 

  2,781   4,031   )2,423(   שירותים ונותני ספקים
  2,232   559   )1,944(   אחרים

  (13,522)  )16,605(  (18,440)  לפעולות ששימשו נטו מזומנים

          
        

  
  

  
  
  
  
  
  

  .המאוחדים התמציתיים 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  2018ים של החברה לשנת של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחד
  הדוחות הכספיים).

 
 מימון הפעילות השוטפת ומקורות מימון לפרויקטים .ב

  
 אלפי 2,092-"ח וש אלפי 19,991 לחברה התהווה הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי בסך

. כמו כן, להערכת הנהלת 2019 ביוני 30-ב חודשים שהסתיימה 6לתקופה של בהתאמה, "ח, ש
יתרת המזומנים המצויה ברשות החברה אינה  דוחות כספיים אלו, אישורליום  נכוןהחברה, 

 12מספיקה להשלמת פרויקט רותם ו/או למימון הפעילות השוטפת למשך תקופה של עד 
ביצוע השקעות בחברה ו/או  כוללות, בין היתר, ההנהלה תכניות .מיום דוח הסקירה חודשים
טרם הבשילו לכדי עסקאות מחייבות  הון נוספים מהציבור אשר ו/או גיוסי לחברה מימוןקבלת 

 ספקות מעורריםאי הוודאות בדבר השלמת העסקאות כאמור,  ואין וודאות להשלמתן.
לדוחות הכספיים  8-ו 7ראו גם ביאורים , "חי"עסק כ החברה של קיומה המשך בדבר משמעותיים
  המאוחדים.

בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן 
  ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".

 
 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 9פת הביניים, כאמור בתקנה כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקו

  ג), בשינויים המחויבים.9תקנה  -דוחות תקופתיים (להלן 
  

בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים 
ולתקופות של ששה החודשים שהסתיימו באותו  2019ביוני  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, 
  ות דוחות תקופתיים, לרבות ג' לתקנ9והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה 

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

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

דיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, עיקרי המ
 2018שנת של החברה ל הדוחות הכספיים המאוחדיםהינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת 

מידע כספי נפרד  2018החברה לא צרפה לדוחותיה הכספיים לשנת ואשר פורטו במסגרתו. 
  מטעמים של חוסר מהותיות.

  
  המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.

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

ן ) בכלל, והוראות תקIFRS -תקני ה -והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 
"דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט ואף אינו מהווה מידע כספי  - 27חשבונאות בינלאומי 

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

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

  הכספי ביניים הנפרד. בעריכת המידע
  

  הון - 2 ביאור
  

  לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים. 6ראו ביאור 
  

  1פרויקט רותם  - 3ביאור 
  

  לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים. 4ראו ביאור 
  

  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 4 ביאור
  

  המאוחדים.לדוחות הכספיים התמציתיים  8ראו ביאור 
  

  2019 ביוני 30 לאחר אירועים - 5 ביאור
  

  לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים. 9ראו ביאור 
  
  
  
  
  
  
 



 

  

  

  

  

  

  

לתקנות ניירות ערך  )ד(ג38תקנה הצהרות מנהלים לפי 

  1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  
  
  

  
  

  

  
  



  ):1ג(ד)(38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי

  , מצהיר כי:אברהם ברנמילראני, 

תקופה של שישה חודשים ) ל"התאגיד" –(להלן  בע"מ ברנמילר אנרג'ישל  הדוח החצי שנתיבחנתי את  .1

  ");הדוחות" –(להלן  2019 ביוני, 30שהסתיימה ביום 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  .2

אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו 

  לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל  גיליתי לרואה .4

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

  ;בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהםעובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

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

  

  

  _______________________              2019באוגוסט,  30

  מנכ"ליו"ר דירקטוריון ו ,אברהם ברנמילר                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



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

  הצהרת מנהלים

  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 

  , מצהיר כי:ניר ברנמילראני, 

ברנמילר בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של  .1

  ");הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות" –(להלן  2019 ביוני, 30- יום ה) ל"התאגיד" –(להלן  בע"מ אנרג'י

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל  .2

מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, 

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

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן  .3

נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

ד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגי .4

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים 

  .בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהםעובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

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

  

  

  ____________________              2019באוגוסט,  30

  דירקטור ומשנה למנכ"ל, ניר ברנמילר                        
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 2019 אוגוסט

 לכבוד:

 בע"מ,אנרג'י ברנמילר 

 בעלי  המניות בחברה

 

 ,הנהלה נכבדה

לספק סקירה אודות המטרה וההיקף של הניתוחים  מכתב זה מיועד

"ב ובו דיון והצגת הניתוחים ח המצ"לדו יםמופנ הנכםוהמסקנות שלנו. 

 שבוצעו בקשר להתקשרות זו.

)להלן: "מעריך השווי"( הכין ניתוח עצמאי  C-Value, כםבהתאם לבקשת

"(, הפרויקט" או "1רותם )" 1 פרויקט רותםשל  לבחינת ירידת ערךבקשר 

 דיווח חשבונאילמטרת ההערכה"(  מועד)להלן: " 2019, ביוני 30נכון ליום 

 .בלבד

 מטרה והיקף

 של לבחון את ירידת הערך החברהמטרת התקשרות זו הינה לסייע להנהלת 

ג' לא  צד .IAS36-דיווח חשבונאי בהתאם ללמטרות בלבד  1רותם  פרויקט

יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה אחרת כלשהי 

 את מעריך השווי.ללא ידיעה והסכמה מפורשת בכתב מ

 היקף הניתוח

כללו, בין היתר, נ ,בביצוע הערכת השווי, הבדיקות והניתוחים אותם ביצענו

 הצעדים הבאים:

  שיחות עם הנהלת החברה בנוגע לנכסיה, ההיסטוריה הפיננסית

 והתפעולית של החברה ותחזית הפעילות הצפויה שלה;

 מבנה העסקהבחינת נתונים ומסמכים רלוונטיים והבנה של היקף ו; 

 ;בחינת סקירות שוק ומידע ענפי רלוונטי 

  ,ניתוח דוחות כספיים היסטוריים וצפויים, מבוקרים ובלתי מבוקרים

 ;לחברהונתונים פיננסיים ותפעוליים אחרים בנוגע 

 ניתוח תחזיות הנהלת החברה; 

 ח המסכם את המתודולוגיות ששימשו אותנו בעבודתנו, ההנחות "הכנת דו

 .החברניתוח השווי וממצאים באשר לשווי העליהן התבסס 

 

 קציר הממצאיםת

בהתבסס על הניתוחים המתוארים בדו"ח המצ"ב והמידע הזמין עליו 

של  ירידת ערךנדרשת לדעתנו  הסתמכנו בהתאם להערכות ההנהלה,

 כמפורט להלן: 2019ביוני  30, נכון ליום  1 ההשקעה בפרויקט רותם

 באלפי ש"ח 
 49,277 ר הקמהשווי הפרויקט לאח

 5,673 ערך גרט
 (24,709) בניכוי: השקעות מהוונות עד סיום הקמה

 30,242 2019ביוני  30ליום  1סה"כ שווי  פרויקט רותם 
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ביוני  30נכון ליום ירידת הערך וכל הנתונים המוצגים לעיל הינם  בחינת

רידת . כמו כן, מטרת ההערכה הינה לצרכים חשבונאיים לבחינת י2019

 , ולמטרה זו בלבד.1 הערך של פרויקט רותם

 

מיליוני ש"ח,  30.2 -נאמד בכ 1שווי פרויקט רותם , 2019ביוני  30נכון ליום 

מיליוני ש"ח. לפיכך, נדרשת ירידת  40.5-השווי הפנקסני בסך של כנמוך מ

 . מיליוני ש"ח בפרויקט 10.3-ערך של כ

בסיס תחזיות הנהלה ומתודולוגיות הערכת הוכנה על  בחינת ירידת הערך

התוצאות . IAS36םהבינלאומיישווי מקובלות ובהתאם לכללי החשבונאות 

עבור שירותינו.  של ניתוחינו לא הושפעו, בכל דרך שהיא, מהשכר ששולם

הוראות ותנאים עסקיים נוספים אשר לפיהם בוצעה עבודתנו, כלולים כחלק 

 מדו"ח זה על דרך ההפניה.

בהתאם למכתב ההתקשרות ולמכתב הנלווה לעיל, עבודתנו כפופה לתנאים 

. בנוסף, צהרה אודות תנאים מגבילים" הנלווה לדוח זההכלולים בפרק "ה

הדוח, המסקנות הכלולות בו, הנספחים והטבלאות לא ייקראו ו/או לא 

ייעשה בהם שימוש בכל דרך שהיא מבלי שניתנה התייחסות לתנאים 

 מגבילים אלו.

בין היתר על הדוחות הכספיים של החברה ועל  תמתבסס בחינת ירידת הערך

, שווי הנכסים עשוי בנתונים אלותחזיות החברה, במידה ויהיו שינויים 

 להשתנות.

 -C ח שלנו, אנו צרו קשר עם"בכל מקרה של שאלה בנוגע לניתוח או לדו

Business Consulting Value  972-3-7653333+במספר טלפון. 

 

 בברכה,

 

 C- Value Business Consulting 
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 הרה אודות תנאים מגביליםהצ

בהתאם לאתיקה המקצועית המוכרת, שכר הטרחה המקצועי עבור  .1

ולמעריך או לעובדיו שירות זה אינו מותנה במסקנה שלנו אודות השווי 

 אין כל אינטרס כספי, נוכחי או מתוכנן, בחברה אשר שוויה מוערך.

סת חוות הדעת לגבי השווי, אשר באה לידי ביטוי במסמך זה, מתייח .2

 נכון לתאריך ההערכה.וורק למטרה המוצהרת  אך

או נציגיה  החברדוחות כספיים ומידע קשור אחר שסופקו על ידי ה .3

במהלך בדיקה זו, התקבלו, ללא אימות נוסף, כמשקפים באופן מלא 

ואת תוצאותיה התפעוליות עבור  חברההונכון את מצבה העסקי של 

 מצוין אחרת. אם התקופות השונות, למעט 

ידע ציבורי ומידע ענפי וסטטיסטי הושגו ממקורות שלדעתנו הינם מ .4

אמינים; עם זאת, איננו מתחייבים לדיוק או לשלמות של מידע כאמור, 

 וקיבלנו מידע זה ללא אימות נוסף. 

, החבראיננו מתחייבים לסיכויי השגת התוצאות החזויות על ידי ה .5

חשים כמצופה; מכיוון שאירועים ונסיבות לעתים קרובות אינם מתר

הבדלים בין תוצאות בפועל לבין תוצאות חזויות, עשויים להיות 

והנחות  תוכנותמהותיים; והשגת התוצאות החזויות תלויה בפעולות, 

 של ההנהלה. 

המסקנות לעניין השווי מבוססות על ההנחה כי רמת המומחיות  .6

 והאפקטיביות הנוכחית של ההנהלה תמשיך להתקיים, וכי טיבה 

ארגון מחדש, חליפין או דילול חלקם של  לאחר החברתה של הואיכו

 הבעלים, לא ישתנו באופן מהותי או ניכר.

ח זה והמסקנות שבו, מיועדים לשימוש בלעדי של הלקוח שלנו, "דו .7

ח "ח. כמו כן, הדו"למטרה היחידה והמסוימת כפי שמצוינת בדו

ר, ועל המחב על ידי להוות ייעוץ השקעות והמסקנות אינם מיועדים

בכל אופן שהוא. המסקנות הכלולות  ככזההקורא להימנע מלפרשם

ח זה מייצגות את דעתו של מעריך השווי, בהתבסס על המידע "בדו

 ומקורות אחרים.  החברשסופק לו על ידי ה

ח זה, כולו או חלקו )בעיקר מסקנות באשר לשווי, "תוכנו של דואת  .8

מומחי  יםיה קשורזהות מומחה)ים( הערכת שווי, או הפירמה אל

הערכת שווי כאמור, או כל התייחסות לתפקידיהם המקצועיים(, אין 

להפיץ בציבור באמצעות מדיות פרסום, יחסי ציבור, מדיות חדשות, 

מדיות מכירות, דואר, העברה ישירה, או כל אמצעי תקשורת ציבורי 

 אחר, ללא אישור מראש ובכתב מאת מעריך השווי. 

דיווחי ברנמילר אנרג'י ת השווי יצורפו להנני מסכים כי הערכו .9

 .הכספיים יהדוחותול

 תקרת הוגבלה זו בחינת ירידת הערך להכנת התקשרותנו במסגרת .10

 שנגרמו נזקים למעט שהם ומין סוג מכל נזקים בגין ,אחריותי

 בגין המשולם הטרחה שכר לסכום, בזדון או רבתי ברשלנות

 כל בגין שיפוי מכם קיבלתי כן. בשלוש מוכפל כשהוא ההתקשרות

 חוות להכנת בקשר חלוט  דין בפסק שלישי צד כלפי בו שאחויב סכום

 פעלתי כי ייקבע אם אלא סבירות משפטיות הוצאות בגין וכן זו דעת

 תחול לשיפוי ההתחייבות .בזדון או רבתי ברשלנות לעבודה זו בקשר

 העולים הוצאה או תשלום ,הפסד, נזק דמי ,כספי סכום בגין רק

 כשהוא ההתקשרות בגין המשולם הטרחה שכר סכום על צטברבמ

 .בשלוש מוכפל
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%100  %100  %100  

   הופעילות החברהסקירת  .1

 אנרג'י ברנמילר חברת 1.1

. בישראל כחברה פרטית 2012 בינואר 12 ביום בישראל התאגדה ברנמילר

 הקמה, תכנון, בייזום עוסקתאנרג'י  למועד הערכת השווי, ברנמילר נכון

 על אגירה ופתרונות ציוד מכירת לרבות חשמל לייצור מתקנים של והפעלה

 להתרכז כיעד לה שמהזו  כאשר, בבעלותה והטכנולוגיה הפיתוח בסיס

 .האנרגיה אגירת ,שלה המרכזיה הטכנולוגי בנושא

ך שלה הער ניירות של ראשונה הנפקה ברההח השלימה 2017 אוגוסט בחודש

 . והפכה לחברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 םסולאריי-תרמו שדות "של והקמה בפיתוח החברה עסקה,הדרכ בתחילת

 תרמוסולאריים שדות של הקמה על התבסס שלה העסקי המודל כאשר"

 ,כננהשתו במערכת הרכיבים אחד, השנים במהלך. חשמל יצרניות עבור

 .שלה התחרותי היתרון להיות הפך, חום אנרגיית אגירת מערכת

 האנרגיה את לאגור מהיכולת, היתר בין, נובע החברה של היחסי היתרון

 ליצרן לשעון מסביב אותה ולספק אנרגיה מקורות של משילוב המופקת

 עלויות את ומוזיל היעילות את שמשפר באופן ,יותר מאוחר בעיתוי החשמל

 .יצוריה

 ד,תמי זמינה אינה מתחדשים ממקורות המופקת והאנרגיה הואיל

 מיצוי לאפשר מתעתדת החברה ידי על שפותחה המודולרית הטכנולוגיה

 שיא לשעות לחשמל בביקוש השפל משעות אנרגיה להסיט יכולת( מירבי

 או מתחדשים, שונים אנרגיה מקורות בין ושילוב ניהולעל ידי  )בביקוש

 רגעית תלות ללא, קיטור או/ו חשמל של וסדירה צופהר לאספקהם, דלקיי

 לסביבה. ידידותיים בחומרים שימוש תוך וכן בשמש או ברוח

ברנמילר אנרג'י )רותם(  :בבעלות מלאהת בנו חברות שלוש לברנמילר אנרג'י

-הייבריד ביובע"מ )" 10סול -, הייבריד ביו29.12.2013בע"מ, שהוקמה ביום 

 Brenmiller Energy U.S Inc -ו 29.10.2015"( שהוקמה ביום סול

 .16.7.2018, שהוקמה ביום "(ברנמילר אינק)"

 אנרג'י של ברנמילר האחזקות מבנה את המציג תרשים להלן

 והפעלת להקמת ייעודית פרויקט כחברת פועלת )רותם) ברנמילר חברת

מגוואט,  1.5 של בהספק חשמל לייצור חלוץ מתקן במסגרת כוח תחנת

 לחברת חשמל מכירת לצורך טבעי ומגז השמש מקרינת אנרגיה בהמשל

 החשמל בישראל. 

י'ברנמילר אנרג

ברנמילר אינק סול-הייבריד ביו י  'ברנמילר אנרג
(רותם)
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 להקים מנת על ייעודית פרויקט כחברת לפעול עתידה סול-ביו הייבריד חברת

 אנרגיה המשלב חשמל לייצור חלוץ מתקן במסגרת כוח תחנת ולהפעיל

 לצורך מגוואט 10 של בהספק טבעי ומגז אורגנית פסולתמ ,שמש מקרינת

 סול טרם החלה בפעילות ממשית.-הייבריד ביו .י"לחח חשמל מכירת

 .ב"בארה ברנמילר של שיווקית כזרוע משמשת אינק ברנמילר חברת

 ברנמילר רותםאור תי 1.2

 להקמת ייעודית פרויקט כחברת פועלת )רותם) ברנמילר חברתכאמור, 

 1.5 של בהספק חשמל לייצור חלוץ מתקן במסגרת כוח תחנת והפעלת

 חשמל מכירת לצורך טבעי ומגז השמש מקרינת אנרגיה המשלבואט, מגו

 החשמל בישראל.  לחברת

 20בבעלות החברה רישיון מותנה לייצור חשמל ולמכירה לחח"י לתקופה של 

 .  לצרכן המחירים למדד הצמוד קבוע בתעריף המתקן הפעלת מיום שנים

ת עם קבלני , עם ההתקשרו2017בדצמבר  21-החברה החלה את פעילותה ב

 ,האם ברנמילר אנרג'י, החברהמשנה מהותיים לצורך הקמת הפרויקט. 

 ,פיתוח שירותי מספקת

, 1רותם  של ותפעול הקמה

 תכנון שירותי לרבות

 של והנדסי אדריכלי

 ביצוע, כאמור הפרויקט

 והרישיונות והשגת ההיתרים הפרויקט להקמת הדרושים הרכיבים רכש

 .ולהקמת הנדרשים םיהרגולטורי

 תקופת כי מעריכה החברה .הקמתו של הפרויקט החלה 2018 ינואר בחודש

 שנתרבעון הראשון של ב להסתיים צפויה 1 רותם כוח תחנת של ההקמה

 .שיתקבל נוסף, ככל מימון השלמת ממועד חודשים -8 כ ,2020

על פי נתוני הנהלת החברה,  הפרויקט נמצא בשלבים מתקדמים של הקמה 

 41 -הפרויקט כוהושקעו בהקמת 

 מיליוני ש"ח.

יתרת ההשקעות שנותרה להשלמת 

מיליוני  26.3 -ת בכוהפרויקט נאמד

ש"ח. להערכת הנהלת החברה, חיבור 

 .2020של שנת השני רבעון ב להתבצע הפרויקט לרשת החשמל צפוי

 אבני דרך עיקריים בפרויקט 1.3

 :להלן פירוט אבני הדרך העיקריים בפרויקט

 תיאור ההסכם
מועד 

 שוראי
 פירוט

אישור המדען 

 הראשי

דצמבר 

13 

משרד האנרגיה אישר מכסה 

, לטכנולוגיה במסגרת תכנית פיילוט

והכיר בפרויקט כטכנולוגיה 

 .חדשניתפ

רישיון יצור 

 מותנה
 2015יוני 

התקבל רישיון ייצור מותנה שנחתם 

 על ידי שר האנרגיה
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 תיאור ההסכם
מועד 

 שוראי
 פירוט

הרשאת חיבור 

 לרשת

דצמבר 

13 
 חח"יקבלת הרשאה לחיבור לרשת מ

הסכם שכירות 

 קרקע

מרץ 

2014 

הסכם השכרת קרקע עם פארק 

אלף  75תעשיות רותם על שטח של 

 שנים 20מ"ר לתקופה של 

 היתר בניה
יולי 

2016 

אישור היתר בניה על ידי הרשות 

 המקומית

 הסכם גז
אוקטובר 

2017 

חתימת הסכם גז עם מפיץ גז 

 שנים 20לתקופה של 

 תעריף
דצמבר 

2017 

ריפי עם רשות החשמל של אישור תע

 ש"ח לקילוואט. 0.84

מכירת הסכם 

 (PPAחשמל )

פברואר 

2018 

חתימת הסכם מכירת חשמל עם 

 שנים 20חח"י לתקופה של 

 סגירה פיננסית
יולי 

2018 
 סגירה פיננסית עם בנק לאומי

 

 

 מימון הפרויקט 1.4

 חלקי מימון להעמדת לאומי בנקביצעה סגירה פיננסית עם  החברהכאמור, 

 הקמה מסגרת לחברה הבנק יעמיד ,המימון הסכםעל פי . 1 רותם לפרויקט

הפרויקט.  של הכוללת מהעלות 60% או₪  מיליון 25 -מ הנמוך על תעלה שלא

 ובמועדים בסכומים שיינתנו בהלוואות ההקמה יתבצע מסגרת ניצול

 בתקופת של הפרויקט בפועל העבודות של ההתקדמות לקצב בהתאם

 ולתנאים בהסכם המפורטות דרךה אבני שלשגתן לה ובהתאם ההקמה

 בו. נוספים המפורטים

 . שנתי חצי , סילוקין ללוח בהתאם יהיה ההלוואות פירעון

 מתוך₪  מיליון 21.25 של סך ניצלה החברה, 2018בדצמבר,  31 ליום נכון

הופקדו ₪ מיליון  12מתוך סכום זה ידי בנק לאומי.  על שהועמדה המסגרת

מוגבלים אשר שימשו את החברה לביצוע פירעון מוקדם חלקי של  בפיקדונות

 2019ההלוואה במהלך חודש יוני 

 החברה לפיו ,לאומי מבנק מכתב החברה בידי התקבל 2019 במרס 13 ביום

 .המימון בהסכם שנקבעו הפיננסיות הדרך ובהתניות באבני עומדת אינה

 המימון הסכם לש מהותיות להפרות  טענות הבנק העלה ,המכתב במסגרת

 של מידי ןלפירעו העמדה לרבות ,שונים בסעדים אותו המזכים החברה מצד

 -21,250 כ של בסך, שנצברה ריבית כולל, המימון הסכם מכוח ההלוואה

 למועד עד הצמדה והפרשי ריבית בתוספת ,2019 במרס 13ליום  נכון₪  אלפי

 בפועל. התשלום

 באשר לרבות ,הבנק מול בהדברות נמצאת החברה ,נכון למועד הערכת השווי
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ברנמילר , דיווחה 2019באוגוסט  12 בתאריךלחידוש המימון. שהציב לתנאים

, הסכים הבנק להאריך את מועד פירעון 2019באוגוסט  8כי ביום  אנרג'י,

, בכפוף להתקיימות מספר 2019לספטמבר  15יתרת חוב הלווה לבנק עד ליום 

 תנאים.

 הסכם עם חח"י 1.5

 שייוצר החשמל רכישת הסכם על י"וחח החברה חתמו 26.2.2018 ביום

 בהתאם. לרשת וחיבורה 1 רותם כוח לתחנת שיינתן לרישיון בהתאם

 לה שייתנו לרישיונות בהתאם חשמל לייצר החברה מתחייבת, להסכם

 .י"חח המיוצרתל האנרגיה את ולמכור מגוואט 1.5 על עולה שאינו בהספק

 תהא שהחברה תוך האמור החשמל את לרכוש י"חח מתחייבת ,כן כמו

 תקופת. כדין הספקה רישיון לקבלת בכפוף לצרכנים חשמל למכור רשאית

 התמורה. המתקן של המסחרי ההפעלה ממועד שנים 20 על תעלה לא ההסכם

 לעת מעת ותעודכן התעריפי לאישור בהתאם קבועה האנרגיה מכירת בעבור

 .החשמל רשות ידי על תעריף שינויי של במידה

 מזכר הבנות למכירת מניות החברהתיאור  1.6

 לא הבנות השקעות במזכר קרן ברנמילר אנרג'י עם התקשרה, 17.6.19 ביום

ברנמילר אנרג'י  ,החברה. על פי מזכר ההבנות ממניות 80% מחייב למכירת

מיליוני ש"ח, המשקף שווי  43ממניות החברה במחיר של  80%תמכור 

 מיליוני ש"ח.  53.75לחברה של 

                                                 
 לר אנרג'י.של ברנמי 2018מקור: דוח תקופתי ושנתי לשנת 1

מהסכומים ישולמו במועד חתימת ההסכם ויתרת  5% ,על פי מזכר ההבנות

 מהסכום( ישולמו עם חיבור הפרויקט לחשמל.   95%התקבולים )

( השלמת בדיקת 1השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים הכוללים בעיקר: )

( 3( אישור העסקה על ידי האורגנים הרלוונטים אצל הצדדים )2נאותות )

להשלמת העסקה מצדדים שלישיים ובכלל זה רשות החשמל קבלת אישורים 

( קבלת מכתב ויתור תביעות מהחברה המבצעת 4והממונה על התחרות )

(. המועדים להשלמת התנאים המתלים, EPC) 1הנוכחית של פרויקט רותם 

 יסוכמו על ידי הצדדים במסגרת ההסכם המפורט. 

 לפיו ,לקונה תשואה תלהבטח מנגנון יכלול המפורט ההסכם כי הוסכם עוד

 לחישוב נוסחה יכלול וכן 1 רותם מפרויקט על התזרים קדימה זכות לקונה

 .לפרויקט בנקאי חובל הרכישה מחיר התאמת

 1תיאור הסביבה העסקית 1.7

 ומשק החשמל בישראלמתחדשות  אנרגיות

היצע החשמל בישראל נשלט במלואו על ידי ממשלת ישראל, וכל פעולה בו 

החל מתחילת  רשות החשמל.משרד האנרגיה והמים ומחייבת אישור ממ

נעשה  ,20המאה ה־ של 20שנות ה־ייצור חשמל באופן מסחרי בארץ ישראל ב

חברת  רובו המוחלט של הייצור, ההולכה, החלוקה וניהול המערכת על ידי

 .חברה ממשלתיתל חברה ציבוריתשהפכה במשך הזמן מ ,החשמל לישראל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D6%BE20_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D6%BE20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA
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 17.2–כ הוא, י"חח של המותקן ההספק כל סך 2018, שנת לסוף נכון

 כ מהווה הפרטיים החשמל יצרני של המותקן הייצור כושר היקף. גיגהוואט

 של הייצור כושר ,י"חח להערכת .י"חח של המותקן הייצור כושר מסך  -23%

 באנרגיה לרבות ק,במש המותקן הייצור כושר מתוך הפרטיים החשמל יצרני

 אי קיימת כי אם( 2020עד לסוף שנת  25%-לכ 23%-לגדול מכ צפוי,מתחדשת

 יצרני ).החדשים הפרטיים החשמל יצרני של ההפעלה למועדי בקשר ודאות

 והן מתחדשת אנרגיה ממקורות הן חשמל מייצרים הפרטיים החשמל

 .קונבנציונאליים ממקורות

 המותקן מההספק 40% -ל קרוב ,העשור סוף עד ,החשמל תרשו הערכת לפי

 .פרטי חשמל ייצור באמצעות יהיה ,החשמל במשק

 מתחדשת לאנרגיה המעבר

 בו ,מבוזר לייצור ריכוזי מייצור מעבר בתקופת כיום נמצא האנרגיה תחום

 הגורם .שלה המיועד הצריכה למקום בקרבה הניתן ככל מיוצרת האנרגיה

 לאנרגיה המעבר בחשיבות וההכרה המודעות הינו ,ההז לשינוי המרכזי

 ,ביומסה / ביוגז ח,רו ,השמש קרינת בניהול שמקורה אנרגיה  -מתחדשת

 .פוסילי דלק שאינם נוספים מתכלים בלתי טבע ומשאבי הארץ כדור חום

 מקורו בישראל המיוצר מהחשמל -3% מ פחות נכון למועד הערכת השווי,

 מאנרגיית ומיעוטו סולארית מאנרגיהנובע  ובור , כאשרמתחדשות באנרגיות

 .מפסולת ומאנרגיה רוח

 היעדים את האחרונות בשנים ועדכנה הגדירה ישראל מדינתת זאת, ולמר

 הדוח למועד נכון העדכני היעד כאשר ת,מתחדשו מאנרגיות הייצור להיקפי

 במשק הייצור מסך 10%-כ של בשיעור מתחדשת מאנרגיה חשמל ייצור הינו

 542 ממשלה החלטת) 2030 לשנת עד -17% כו, 2020ל בשנת בישרא מלהחש

 (.  20.9.2015 מיום

 הפועלים גנרציה מתקני להתקנת המגמה הואצה ,האחרונות בשנים

 ממתקני -80% ל 70%- שבין ההערכות כאשר ,מתחדשת אנרגיה באמצעות

 .מתחדשת אנרגיה על מבוססים יהיו2040 -ל עד לקום הצפויים הגנרציה

 האנרגיה בתחום דולרים מיליארדי מאות בעולם הושקעו 2018 בשנת ,בנוסף

 שימוש להרחבת מרכזי חסם. העולמי המותקן ההספק ובהגדלת המתחדשת

 ,ברשת והגיבוי הניהול עלות הוא ובעולם בישראל מתחדשת באנרגיה

 תשתית בפיתוח מההשקעה יותר כיקרה ההחלטות מקבלי ידי על הנתפסת

 ולקיים להקים יש "מובטחת" לא שהאנרגיה מכיוון .לקיםד על המבוססת

 אנרגיה להפיק ניתן לא בהם לרגעים הרשת את יגבו אשר דלקיות כוח תחנות

 אינה השמש או נושבת אינה הרוח כאשר ,למשל מתחדשת אנרגיה ממקורות

 ליצור הטכנולוגיות את להפוך בכדיעל מנת להתגבר על בעיה זו, . זורחת

 את לנצל מנת ועל יותר וכלכליות לזמינות מתחדשת אנרגיהמ חום או חשמל

 :כדוגמת לבעיות חדשים טכנולוגיים פתרונות במציאת צורך יש, יתרונותיהן

, האוויר במזג שינויים עם התמודדות ,חשמל באספקת ויציבות רציפות

 תעשיית בפני העומד המרכזי האתגר .ועוד מורכבת תחזוקה 'גבוהות עלויות

 פתרון קרי מרכזי  פתרוןל הפיכתה הינו ,מתחדשת מאנרגיה החשמל הפקת

 במזג תנודות של במקרים גםוע ויציב קב כספק עליו לסמוך ניתן אשר

 דלקיות כוח לתחנות בדומה ,פועלות אשר כוח תחנות ליצור ולמעשה ,האוויר

 .האנרגיה מקור זמינות בסיס על ולא לחשמל הביקוש לפי ,קונבנציונליות

 עם להתמודד המאפשרת אגירה טכנולוגיית כאמור פיתחהנרג'י ברינמילר א
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 אספקת שעות את משמעותית ולהגדיל הללו המרכזיים האתגרים שני

 .החום או/ו החשמל

 :החברהשל  כספייםה דוחותהניתוח  .2

נכון למועד הערכת השווי, החברה הינה חברת פרויקט בהקמה לפיכך, אין 

 ,על פי נתוני הדוחות הכספיים .מהותיות מפעילותיתרות לזו הכנסות או 

 מהוצאות מימון מהוונות.אלפי ש"ח  345 -של כלחברה נוצר הפסד 

 ש"ח(אלפי בהחברה )מאזן 

 .2018 -ו 2017נתוני הדוחות המבוקרים לשנים  על פימאזן החברה  להלן

 2018 2017 ₪אלפי 

 מזומנים
 

248 

 פיקדונות מוגבלים בשימוש
 

5,251 

 יבים ויתרות חובהחי
 

5 

 החברה האם -צד קשור 
 

6,363 

 38,147 1,066 1פרויקט רותם  -מתקן בהקמה 

 50,014 1,066 סה"כ נכסים

 התחייבויות והון
  

 126 משיכת יתר
 

 הלוואה מתאגיד בנקאי
 

21,059 

 ספקים ונותני שירותים
 

168 

 1,066 צד קשור חברה אם
 

 ותהתקשרויות והתחייבויות תלוי
  

 21,227 1,192 סה"כ התחייבויות

 28,787 (126) הון עצמי

 50,014 1,066 סה"כ התחייבויות והון עצמי
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 נכסים

 :והשקעות לזמן קצר מזומנים ושווי מזומנים

 אלפי 248-בכהסתכמה  2018 בדצמבר 31ליום יתרת המזומנים של החברה 

למועד ₪ אלפי  5,251- בסך של כ פיקדונות מוגבליםלחברה  ,בנוסף .ש"ח

 .הנ"ל

 החברה האם –צד קשור 

האם בהסכם הקמה ותפעול של  תכאמור, החברה התקשרה עם חבר

אלפי ש"ח מחברת האם  6,363-לחברה יתרת זכות של כבהתאם, הפרויקט. 

 .2018בדצמבר  31נכון ליום 

 1פרויקט רותם –מתקן בהקמה 

הסתכמו ההשקעות  2019ביוני  30על פי נתוני הנהלת החברה, נכון ליום 

 מיליוני ש"ח. 40.5 -בפרויקט בכ

 הלוואה מתאגיד בנקאי

 21 -מסתכמת בכ 2018בדצמבר  31סך יתרת ההלוואה בדוחות החברה ליום 

ביוני  30סך יתרת ההלוואה ליום  ,מיליוני ש"ח. על פי נתוני הנהלת החברה

 י ש"ח.מיליונ 10.4 -בכ ם, לאחר פירעון מוקדם של ההלוואה, מסתכ2019

 הון עצמי

 31מיליוני ש"ח נכון ליום  28.8 -מסתכם בכ החברהסך ההון העצמי של 

 21אלפי ש"ח נכון ליום  126 -לעומת גירעון בהון של כ ,2018בדצמבר 

הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מגידול ההשקעות בפרויקט  .2017בדצמבר 

 בתקופה הנ"ל.
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 :1רותם  פרויקט בחינת ירידת ערך .3

בהתאם למתודולוגיות  1רותם פרויקט של  בחינת ירידת הערךביצענו את 

ם ועל בסיס כללים חשבונאים מקובליל הערכת שווי מקובלות, בהתאם

מידע, הנחות ואומדנים ביחס לתוצאות הפעילות בחברה. על מנת להגיע 

המקובלות  לאומדנים שלנו בנוגע לערך, לקחנו בחשבון את שלוש הגישות

 להערכת שווי, אשר מתוארות בחלק הבא.

 :גישות להערכת שווי 3.1

 :חברותהמקובלות להערכת שווי המרכזיות הגישות להלן 

 השוואהגישת ה. 

 .גישת ההכנסה 

 נכסי. ת השווי הגיש 

מגוון של שיטות על מנת לסייע באמידת הערכת השווי.  םיי, קגישהבכל 

אודות הבסיס התיאורטי לכל הסעיפים הבאים כוללים סקירה קצרה 

נטיות לווגישה, וכן דיון אודות השיטות הספציפיות הר

 לניתוחיםהמבוצעים. 

 השוואה:גישת ה

סקאות צד ג' בהון החברה בדרך כלל מייצגות את האומדן הטוב ביותר ע

ניתן עסקאות צד ג',  . באם לא קיימותלשווי ההוגן, אם הן נעשות בתנאי שוק

 ל בחברה המוערכת או לחברות ציבוריות דומות.לפנות לעסקאות בפוע

 :, ישנן שתי שיטות עיקריותגישת השוקבמסגרת שימוש ב

 קביעת ב ,שלב הראשוןב ,כרוכה השיטה :שיטת העסקאות המנחות

חברות בעלות מאפיינים פיננסיים  יחסים פיננסים שלמכפילים לפי 

הון.בשלב ואשר נעשו בהן עסקאות מכירה או השקעת  ותפעוליים דומים

רה הנדונה ומשם לגזור את המכפילים הללו על החבאת  ליהחהשני יש ל

 . שוויה

  כרוכה בזיהוי ובחירת חברות ציבוריות  השיטה החברות המנחות:שיטת

בעלות מאפיינים פיננסיים ותפעוליים דומים לחברה אשר שוויה מוערך. 

אותם  , ניתן לגזור את המכפילים, לתאםההשוואהלאחר זיהוי חברות 

להחילם על החברה הנדונה לשם הערכת שווי הונה או ולשם השוואה 

 הונה המושקע.

 :גישת ההכנסה

של נייר ערך או נכס הינו הערך  שוויגישת ההכנסה מבוססת על ההנחה כי 

הנוכחי של יכולת ההכנסה העתידית אשר זמינה לחלוקה למשקיעים בנייר 

נסה הינה ניתוח תזרים הערך או בנכס. שיטה מקובלת לפי גישת ההכ

 מזומנים מהוון. 

ניתוח תזרים מזומנים מהוון כרוך בחיזוי תזרים המזומנים במהלך התקופה 

המתאימה והיוונו לערך הנוכחי לפי שיעור היוון מתאים. על שיעור ההיוון 

לקחת בחשבון את ערך הזמן של הכסף, אינפלציה, וכן הסיכון הכרוך 

 שר שוויו מוערך.בבעלות בנכס או בנייר ערך א
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 :השווי הנכסי תגיש

נכסים. הערכת שוויו של -גישה שלישית להערכת שווי הינה גישה מבוססת

נכסים, מבוססת על המושג של החלפה -נכס, תוך שימוש בגישה מבוססת

כאינדיקטור לשווי. משקיע סביר לא ישלם עבור נכס יותר מאשר הסכום 

 עבורו היה יכול להחליף את הנכס. 

השווי הנכסי קובעת שווי בהתבסס על עלות ייצור מחדש או מכירת גישת 

הנכס, בניכוי פחת, במידה וניתן למדידה. גישה זאת בדרך כלל מספקת את 

האינדיקציה האמינה ביותר לשווי חברה בעת מימוש נכסיה. מתוך שלוש 

הגישות להערכת שווי, הגישה מבוססת הנכסים בדרך כלל נחשבת לחלשה 

נה קונספטואלית מכיוון ששיטה זו מתעלמת מיצירת ערך מעבר ביותר מבחי

לשווי נכסי החברה והיא מהווה אינדיקציה לשווי בעת פירוק או שווי 

 מינימאלי כאשר הנחת עסק חי לא מתקיימת.

 גישה כללית לבחינת ירידת ערך

IAS 36 נהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח שנכסיה לא יוצגו בשווי  מגדיר

-ההשבה שלהם. נכס מוצג כסכום הגבוה מהסכום בר -ל הסכום ברהעולה ע

ההשבה שלו כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס 

או ממכירתו. במקרה זה, חלה ירידה בערך הנכס והתקן דורש מהישות 

 .להכיר בהפסד מירידת ערך

 עיתוי בחינת ירידת הערך

ם סימנים המצביעים על ירידות ערך ישות תבחן בכל תאריך מאזן אם קיימי

-של נכס. אם מתקיימים סימנים כלשהם, על הישות לאמוד את הסכום בר

ללא קשר אם קיים סימן לירידת ערך, על הישות גם  ההשבה של הנכס.

 לבחון:

שלו אורך חיים שימושיים  ,אחת לשנה ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי .א

זמין עדיין לשימוש על ידי בלתי מוגדר או נכס בלתי מוחשי שאינו 

ההשבה שלו. בחינה לירידת ערך זו -השוואת ערכו בספרים לסכום בר

עשויה להתבצע בכל מועד במהלך השנה, כל עוד היא מתבצעת באותו 

מועד בכל שנה. ניתן לבחון ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים שונים 

שונה במועדים שונים. אולם, אם נכס בלתי מוחשי כזה הוכר לרא

במהלך התקופה השנתית השוטפת, נכס בלתי מוחשי זה ייבחן לירידת 

 ערך לפני תום התקופה השנתית השוטפת.

 אחת לשנה ירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף עסקים. .ב

 אמידת שווי השימוש של נכס כוללת את השלבים הבאים:

 בעו אמידת תזרימי המזומנים העתידיים, הן חיוביים והן שליליים, שינ

 .משימוש מתמשך בנכס וממימושו הסופי

 .יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלה 

 בסיס לאומדני תזרימי מזומנים עתידיים במדידת שווי השימוש הישות:

  תבסס את תחזית תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות

חום של המייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הת

הלך יתרת אורך החיים השימושיים של מהתנאים הכלכליים שישררו ב

 הנכס.
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 תחזיות כספיים, /תבסס את תחזיות תזרימי המזומנים על תקציבים

העדכניים ביותר שאושרו על ידי ההנהלה. תחזיות המבוססות על 

אם ניתן  אשנים, אל 5רבית של יתחזיות כאלה, יכסו תקופה מ/תקציבים

 .פה ארוכה יותרלהצדיק תקו

  תאמוד תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה, שמעבר לתקופה המכוסה

תחזיות העדכניים ביותר, על ידי שימוש בשיעור /על ידי התקציבים

 צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן.

 אומדני תזרימי מזומנים עתידיים צריכים לכלול:

  בנכס.תחזיות תזרימי מזומנים חיוביים מהשימוש המתמשך 

  תחזיות תזרימי מזומנים שליליים, שיתהוו בהכרח, על מנת להפיק את

)כולל תזרימי  תזרימי המזומנים החיוביים מהשימוש המתמשך בנכס

במישרין או  ליחסםמזומנים שליליים להכנת הנכס לשימוש( ואשר ניתן 

 להקצותם באופן סביר ועקבי, לנכס.

  או שישולמו( במימוש הנכס תזרימי מזומנים נטו, אם בכלל, שיתקבלו(

 בתום חייו השימושיים.

אומדני תזרימי מזומנים עתידיים לא יכללו אומדני תזרימי מזומנים 

 חיוביים או שליליים החזויים לנבוע מ:

 שינוי מבני עתידי שהישות אינה מחויבת לגביו. 

 .שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס 

 ים לא יכללו:אומדנים של תזרימי המזומנים העתידי

 .תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון 

 סים על ההכנסה.יתשלומי או תקבולי מ 

תזרימי המזומנים העתידיים נאמדים במטבע בו הם מופקים ולאחר מכן 

מהוונים תוך שימוש בשיעור ניכיון המתאים לאותו מטבע. ישות מתרגמת 

 די במועד חישוב שווי השימוש.את הערך הנוכחי לפי שער החליפין המי

 שיעור הניכיון

 שיעור הניכיון צריך להיות שיעור לפני מס המשקף הערכות שוק שוטפות של

של הנכס אשר בגינם לא  םוכן הסיכונים הספציפיי ערך הזמן של הכסף

 הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים.

 הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך

השבה שלו אם, ורק אם הת ערך הנכס בספרים לסכום בר יש להפחית א

השבה של הנכס נמוך מערכו בספרים. הפחתה זו מהווה הפסד -הסכום בר

 מירידת ערך.

מזומנים )הקבוצה הקטנה -יש להכיר בהפסד מירידת ערך של יחידה מניבה

מזומנים שאליה הוקצה מוניטין( אם, ורק אם, -ביותר של יחידות מניבות

 בספרים. מערכההשבה של היחידה )קבוצת היחידות( נמוך ה-הסכום בר
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 :1רותם  פרויקטשל  בחינת ירידת ערךחישוב  .4

 :ההכנסה גישת .4.1

, ספציפית באמצעות גישת ההכנסה נבחן הפרויקטכאמור, את הערכת שווי 

 גישת ההכנסה מבוססת על ההנחה כי ערך שיטת היוון תזרים המזומנים.

 , נטוהינו סכום מצטבר של שווי כל תזרימי המזומנים קטהפרוישל  נוכחי

 .הפרויקט הקיימת והעתידית של פעילותההעתידיים הנובעים מ

מקובלת לפי גישה זו הינה ניתוח תזרים מזומנים מהוון. ניתוח ההשיטה 

תזרים מזומנים מהוון כרוך בחיזוי תזרים המזומנים במהלך התקופה 

, לפי שיעור ההיוון המתאים. על שיעור המתאימה והיוונו לערך הנוכחי

וכן הסיכון הכרוך  ההיוון לקחת בחשבון את ערך הזמן של הכסף, אינפלציה

 .בבעלות בנכס או בנייר ערך אשר שוויו מוערך

לנו תחזיות והערכות לגבי  המסר החברהלצורך הערכת השווי, הנהלת 

 בעתיד.  של החברההכנסות והוצאות 

ונים בדבר ההכנסות וכן העלויות השונות הנגרמות כללו נתהללו התחזיות 

וזאת  וכדומה ,מנהלה, תחזוקההוצאות שכר, כגון:  ,בשל ייצור ההכנסה

שנים, בהתאם לתקופת התעריף החוזי שנקבע עם רשות  20לתקופה של 

 .החשמל

ריבית  , חישבנו את ערך השארית בהסתמך עלהתקופה החוזיתלאחר 

 שנים. 30 -ל , 50%בהפחתה של זומנים אפקטיבית להיוון ותחזית המ

לצורך בחינת ירידת ערך ההשקעה, חישבנו את שווי תזרים המזומנים הצפוי 

ואילך, הכולל את צפי ההשקעות  2019בשנת  2מחציון  1מפרויקט רותם 

פעילות לאחר סיום תקופת המהנוספות בפרויקט ותזרים המזומנים 

 ההקמה.

 :יישום גישת ההכנסה .4.2

 :1רותם  פרויקטת שבבסיס הערכת השווי של להלן ההנחו

 הכנסות:

בתעריף קבוע וצמוד רישיון מותנה לייצור חשמל ומכירתו   1רותם כאמור, ל

בהערכת השווי  .שנים לחברת החשמל 20לתקופה של למדד המחירים 

אשר למודל ההכנסות, כמו גם ההוצאות בהתבססנו על נתוני הנהלת החברה 

מהרבעון המכירות צפויות להתחיל  ,הנהלת החברהעל פי נתוני לפרויקט. 

חיבור לרשת ה, עם סיום השלמת תקופת ההקמה ו2020השני של שנת 

 החשמל. 

סך ו שעהבאג' לקילוואט  85.6 -התעריף הצמוד למועד ההערכה מסתכם בכ

אלפי מגה וואט בשנה. בנוסף, הונח שיעור  7.1 -התפוקה הצפויה הינה כ

 בשנה.  2%-ת של כשנתית ממוצע עליית מדד

מיליוני  6.2 -סך ההכנסות הצפויות מהפרויקט צפויות להסתכם בכ בהתאם,

 8.9 -ולצמוח בהדרגה לכ)שנת הפעילות המלאה הראשונה(  2021 שנתבש"ח 

 .2039מיליוני ש"ח בשנת 

 הוצאות תפעול

)תפעול ותחזוקה( מול חברת  O&Mחתומה על הסכם  1רותם כאמור, 

ספק לה את שירותי התפעול של תחנת הכוח לתקופה של ברנמילר אנרג'י שת

 שנה במחיר קבוע שנקבע בחוזה הצמוד למדד המחירים לצרכן. 20
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הוצאות התפעול כוללות בעיקר, הוצאות שכר, תחזוקת מתקן, ביטוחים, 

שכירות וכדומה. על פי נתוני הנהלת החברה סך הוצאות התפעול צפויות 

 2020שלושת הרבעונים האחרונים של שנת מיליוני ש"ח ב 1.3 -להסתכם בכ

 .2039מיליוני ש"ח בשנת  2.5 -ולצמוח בהדרגה לכ

 רווח תפעולי

בהתאם להנחות המתוארות לעיל, הרווח התפעולי של הפרויקט צפוי לגדול 

, שנת הפעילות המלאה הראשונה, 2021מיליוני ש"ח בשנת  4.4 -בהדרגה מכ

עם סיום הפעילות המלאה האחרונה,  שנת) 2039מיליוני ש"ח בשנת  36. -לכ

 התקופה החוזית(.

 מיסים על ההכנסה

)ממועד סיום  23%נלקח שיעור מס של  ,בהתאם לשיעור המס בישראל

 ההפחתה של ההשקעה במתקן(.

 השקעות בהקמת הפרויקט

מיליוני  65.4 -סך ההשקעות להקמת הפרויקט נאמדות בכעל פי החברה, 

רה, בכפוף להשלמת גיוס מימון להמשך י נתוני הנהלת החבעל פש"ח. 

מיליוני  26.3-ההקמה ועמידה בלוחות הזמנים, יתרת ההשקעות בסך של כ

של שנת  היהשניהמחצית  תקופה של שנה בין על פני שש"ח צפויה להיפר

 .2020של שנת  ונההראש המחציתו 2019

 :מייצגתשנה ערך גרט ו

צפויה להמשיך להיות  1פי הערכות הנהלת החברה, תחנת הכוח רותם  על

. החברה מעריכה כי תחנת הכוח PPA-שנות הסכם ה 20פעילה גם לאחר תום 

שנים נוספות, תוך מכירת חשמל  30תמשיך לפעול לתקופה נוספת של 

(. KWhאג' ל 42-מהתעריף המקורי )כ 50%-בתעריף מופחת שיעמוד על כ

 הכנסות עם זריםת יכלוללפיכך, בחישוב ערך הגרט הונח כי התזרים הפנוי 

 מהתזרים בשנת הפעילות האחרונה של תחנת הכוח. 50%מופחתות ב 

בהתאם למדד  2%בשנה המייצגת הנחנו גידול ארוך טווח סולידי של , בנוסף

 .באוכלוסייההמחירים לצרכן ושיעור הגידול 

 (:WACCשיעור ההיוון )

 לצורך הערכת השווי השתמשנו בתחזית ההנהלה לגבי תזרימישמאחר 

 ביוני 30המזומנים החזויים, יש צורך בהיוון התזרימים וערך השארית ליום 

הערכת השווי מתייחסת לשווי הפרויקט, חישבנו את שיעור שמאחר . 2019

  .המתאים לתזרים הצפוי מהפרויקט ןההיוו

בהתבסס על חישוב שיעור , %7נלקח שיעור היוון של  בבחינת ירידת הערך

 בפרויקט.  הגלומיםלהערכתנו משקף את הסיכונים שההיוון המפורט להלן, ו

 (:WACCנוסחת החישוב של שיעור ההיוון המשוקלל )להלן 

 

 כאשר:

 D/V- .שיעור המינוף החברה 

Kd- .עלות החוב בחברה 
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Tc- .שיעור המס 

E/V- .שיעור ההון העצמי בחברה 

Ke - ה.עלות ההון העצמי הינה התשואה הנדרשת על ידי בעלי המניות בחבר 

-במודל ה תיהשתמש (Ke) עלות ההון העצמי בחברה על מנת להעריך את

CAPM ,:המודל הוא כדלקמן 

 

 כאשר:

Rf -  המבוסס  2.2%ריבית חסרת סיכון. נלקח שיעור ריבית חסרת סיכון של

 .שנים 15-ממשלתי ישראלי לעל נתוני תשואה על אג"ח 

Rm- וספת הנדרשת ע"י פרמיית הסיכון של השוק. מוגדר בתור התשואה הנ

המשקיע מעל שיעור הריבית חסרת הסיכון. פרמיית הסיכון הממוצעת של 

 2 %16.9 –שנלקחה הינה השוק 

β-  ל החברה שהביטא של החברה מבטאת את מידת השפעת סיכון השוק

את הביטא של החברה על ידי שימוש בנתוני הביטא  נו. חישבהספציפית

-בהתאם לכך הביטא נאמדה ב .'יהמחושבת של חברת האם ברנמילר אנרג

0.9. 

                                                 
2
2019 Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital published by Duff & Phelps, 

LLC. 

Sp-  אינה רלוונטית היות והערכת השווי פרמיית הסיכון לגודל החברה

 .מתבצעת עבור פרויקט

Scr -  פרמיית סיכון ספציפי לחברה. סיכון זה מודד את אי הוודאות של

גידול  :המאפיינים של התעשייה והחברה בפרט כגוןמהתשואות הנובעות 

 .הפיננסי, סיכון תפעולי, רווחיות וריכוזיות הלקוחות בהכנסות, הסיכון

סיכון  יתנלקחה פרמי הסיכון בגיוס המימון להמשך הקמת הפרויקט,לאור 

 .1.0% -נוספת של כ

Kd- .בהתאם לנתוני ההלוואות בדוחות החברה 4.4%עלות החוב בחברה ,

 .(1.7%-ריבית קבועה צמודה בתוספת הצמדה של כב הסיכון פרמיית)

D/V  .שנקבע במסגרת בהתאם ליחס ההון חוב  60%שיעור המינוף החברה

 המימון עם בנק לאומי.

Tc- בהתבסס על שיעור המס בישראל.23% –שיעור המס , 

בשל שינויים בגובה הריבית מזמן ההקמת  –תוספת סיכון הקמת הפרויקט 

קיימת תוספת פרמייה בגובה הפרשי הפרויקט לתקופה שלאחר ההקמה, 

 .1.2%, הריביות
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 :השיעור היוון של הפרויקטלהלן חישוב 

 
 עלות ההון העצמי

%2.23  ריבית חסרת סיכון 

6.22% = 90. * 16.9 *ביטא= תשואת השוקפרמיית סיכון השוק %  

%0  פרמיית גודל/ספציפית 

%1  ספציפי סיכון פרמיית 

459.  (Ke) עלות ההון העצמי %

4.4  עלות החוב %

 שיעור המס 23%

עור מינוף/משקל החובשי 60%  

 פרמיית תוספת סיכון הקמה 1.2%

)מעוגל(  7% WACC 

 

 )במעוגל( %7-תכם לכמס הפרויקטההיוון של פעילות שיעור  ,בהתאם

 שווי הפעילות 4.3

נכון ליום  ,להלן פירוט שווי הפרויקטעל ההנחות המתוארות לעיל,  בהתבסס

 :2019ביוני  30

 באלפי ש"ח 
 49,277 השווי הפרויקט לאחר הקמ

 5,673 ערך גרט
 (24,709) בניכוי: השקעות מהוונות עד סיום הקמה

 30,242 2019ביוני  30ליום  1סה"כ שווי  פרויקט רותם 

ביוני  30בחינת ירידת הערך וכל הנתונים המוצגים לעיל הינם נכון ליום 

לצרכים חשבונאיים לבחינת ירידת  הינה ההערכה מטרת. כמו כן, 2019

 , ולמטרה זו בלבד.1 ל פרויקט רותםהערך ש

מיליוני ש"ח,  55 -, ממועד סיום ההקמה, נאמד בכ1 סה"כ שווי פרויקט רותם

שווי מיליוני ש"ח,  24.7 -ובניכוי יתרת ההשקעות המהוונת בסך של כ

מיליוני  30.2 -נאמד בכ של הפרויקט, נכון למועד הערכת השווי,פעילות ה

 'א נספחלפירוט ראה  ."חש

 י פנקסנישוו 4.4

כאמור, השווי הפנקסני של הפרויקט מחושב כסך ההשקעות למועד הערכת 

ביוני  30השווי. על פי נתוני הנהלת החברה, סך ההשקעות בפרויקט עד ליום 

 מיליוני ש"ח. 40.5-הסתכמו בכ 2019

 : הבחינה לירידת ערך סיכום 4.5

 עליו הזמין והמידע ב"המצ בדוח המתוארים הניתוחים על בהתבסס

השקעה ל ירידת ערך נדרשת לדעתנו, ההנהלה להערכות בהתאם סתמכנוה

מיליוני ש"ח, נמוך  30.2 -נאמד בכ 1. שווי פרויקט רותם 1 בפרויקט רותם

מיליוני ש"ח. לפיכך, נדרשת ירידת ערך של  40.5-מהשווי הפנקסני בסך של כ

 . 2019ביוני  30מיליוני ש"ח בפרויקט, נכון ליום  10.3-כ
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 :רגישותניתוח  4.6

בחן שני פרמטרים: צמיחה לטווח ארוך  הפעילותניתוח הרגישות לשווי 

 .לתקופה החוזית משוקללהושיעור מחיר ההון 

 צמיחה לטווח ארוך     

  32,126 1.0% 2.0% 2.5% 3% 3.5% 

שיעור 
היוון 

 משוקלל

6.0% 32,398 33,858 34,868 36,203 38,085 

6.5% 30,895 31,824 32,414 33,134 34,056 

7.0% 29,675 30,242 30,561 30,907 31,281 

7.5% 28,747 29,082 29,237 29,365 29,441 

8.0% 28,001 28,179 28,227 28,221 28,121 
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 ספח א': תחזית תזרים מזומנים, מהווןנ

 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 שנה

  7,432  7,285  7,141  7,000  6,862  6,726  6,593  6,463  6,336  6,210  4,274  - הכנסות

 ולתפע הוצאות
 1,291  1,751  1,786  1,822  1,859  1,896  1,935  1,974  2,013  2,054  2,095  

 מס
 - - - - - - - - - - - 

  5,337  5,231  5,128  5,026  4,927  4,830  4,734  4,641  4,549  4,459  2,983  - תזרים מפעילות שוטפת

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (13,172) (13,172) תזרים מזומנים מפעילות השקעה

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ערך גרט

  5,337  5,231  5,128  5,026  4,927  4,830  4,734  4,641  4,549  4,459 (10,189) (13,172) סה"כ תזרים המזומנים
 

            
  2,530  2,654  2,785  2,921  3,065  3,215  3,373  3,538  3,712  3,894 (9,813) (12,878) תזרים מזומנים מהוון

 

 

 2040 2039 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 שנה
  2,251  8,894  8,718  8,546  8,377  8,211  8,049  7,890  7,734  7,582 הכנסות
  635  2,508  2,458  2,409  2,362  2,315  2,269  2,225  2,181  2,138 תפעול הוצאות

  372  1,469  1,440  1,411  1,383  1,356  1,329  601 - - מס
  1,245  4,917  4,820  4,725  4,632  4,540  4,450  5,065  5,554  5,444 תזרים מפעילות שוטפת

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - זרים מזומנים מפעילות השקעהת
  22,992  -  -  -  -  -  -  -  -  - ערך גרט

   24,237  4,917  4,820  4,725  4,632  4,540  4,450  5,065  5,554  5,444 סה"כ תזרים המזומנים
          

 5,981 1,266 1,328 1,393 1,462 1,533 1,609 1,963 2,299 2,412 תזרים מזומנים מהוון
 49,277 שווי הפרויקט לאחר הקמה

         

 5,673 ערך גרט
         

          (24,709) בניכוי: השקעות מהוונות עד סיום הקמה
  30,242 2019ביוני  30ליום  1פרויקט רותם סה"כ שווי 
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 2019 אוגוסט

 לכבוד:

 בע"מ,אנרג'י ברנמילר 

 בעלי  המניות בחברה

 

 ,הנהלה נכבדה

לספק סקירה אודות המטרה וההיקף של הניתוחים  מכתב זה מיועד

"ב ובו דיון והצגת הניתוחים ח המצ"לדו יםמופנ הנכםוהמסקנות שלנו. 

 שבוצעו בקשר להתקשרות זו.

)להלן: "מעריך השווי"( הכין ניתוח עצמאי  C-Value, כםבהתאם לבקשת

"(, הפרויקט" או "1רותם )" 1 פרויקט רותםשל  לבחינת ירידת ערךבקשר 

 דיווח חשבונאילמטרת ההערכה"(  מועד)להלן: " 2019, ביוני 30נכון ליום 

 .בלבד

 מטרה והיקף

 של לבחון את ירידת הערך החברהמטרת התקשרות זו הינה לסייע להנהלת 

ג' לא  צד .IAS36-דיווח חשבונאי בהתאם ללמטרות בלבד  1רותם  פרויקט

יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה אחרת כלשהי 

 את מעריך השווי.ללא ידיעה והסכמה מפורשת בכתב מ

 היקף הניתוח

כללו, בין היתר, נ ,בביצוע הערכת השווי, הבדיקות והניתוחים אותם ביצענו

 הצעדים הבאים:

  שיחות עם הנהלת החברה בנוגע לנכסיה, ההיסטוריה הפיננסית

 והתפעולית של החברה ותחזית הפעילות הצפויה שלה;

 מבנה העסקהבחינת נתונים ומסמכים רלוונטיים והבנה של היקף ו; 

 ;בחינת סקירות שוק ומידע ענפי רלוונטי 

  ,ניתוח דוחות כספיים היסטוריים וצפויים, מבוקרים ובלתי מבוקרים

 ;לחברהונתונים פיננסיים ותפעוליים אחרים בנוגע 

 ניתוח תחזיות הנהלת החברה; 

 ח המסכם את המתודולוגיות ששימשו אותנו בעבודתנו, ההנחות "הכנת דו

 .החברניתוח השווי וממצאים באשר לשווי העליהן התבסס 

 

 קציר הממצאיםת

בהתבסס על הניתוחים המתוארים בדו"ח המצ"ב והמידע הזמין עליו 

של  ירידת ערךנדרשת לדעתנו  הסתמכנו בהתאם להערכות ההנהלה,

 כמפורט להלן: 2019ביוני  30, נכון ליום  1 ההשקעה בפרויקט רותם

 באלפי ש"ח 
 49,277 ר הקמהשווי הפרויקט לאח

 5,673 ערך גרט
 (24,709) בניכוי: השקעות מהוונות עד סיום הקמה

 30,242 2019ביוני  30ליום  1סה"כ שווי  פרויקט רותם 
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ביוני  30נכון ליום ירידת הערך וכל הנתונים המוצגים לעיל הינם  בחינת

רידת . כמו כן, מטרת ההערכה הינה לצרכים חשבונאיים לבחינת י2019

 , ולמטרה זו בלבד.1 הערך של פרויקט רותם

 

מיליוני ש"ח,  30.2 -נאמד בכ 1שווי פרויקט רותם , 2019ביוני  30נכון ליום 

מיליוני ש"ח. לפיכך, נדרשת ירידת  40.5-השווי הפנקסני בסך של כנמוך מ

 . מיליוני ש"ח בפרויקט 10.3-ערך של כ

בסיס תחזיות הנהלה ומתודולוגיות הערכת הוכנה על  בחינת ירידת הערך

התוצאות . IAS36םהבינלאומיישווי מקובלות ובהתאם לכללי החשבונאות 

עבור שירותינו.  של ניתוחינו לא הושפעו, בכל דרך שהיא, מהשכר ששולם

הוראות ותנאים עסקיים נוספים אשר לפיהם בוצעה עבודתנו, כלולים כחלק 

 מדו"ח זה על דרך ההפניה.

בהתאם למכתב ההתקשרות ולמכתב הנלווה לעיל, עבודתנו כפופה לתנאים 

. בנוסף, צהרה אודות תנאים מגבילים" הנלווה לדוח זההכלולים בפרק "ה

הדוח, המסקנות הכלולות בו, הנספחים והטבלאות לא ייקראו ו/או לא 

ייעשה בהם שימוש בכל דרך שהיא מבלי שניתנה התייחסות לתנאים 

 מגבילים אלו.

בין היתר על הדוחות הכספיים של החברה ועל  תמתבסס בחינת ירידת הערך

, שווי הנכסים עשוי בנתונים אלותחזיות החברה, במידה ויהיו שינויים 

 להשתנות.

 -C ח שלנו, אנו צרו קשר עם"בכל מקרה של שאלה בנוגע לניתוח או לדו

Business Consulting Value  972-3-7653333+במספר טלפון. 

 

 בברכה,

 

 C- Value Business Consulting 
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 הרה אודות תנאים מגביליםהצ

בהתאם לאתיקה המקצועית המוכרת, שכר הטרחה המקצועי עבור  .1

ולמעריך או לעובדיו שירות זה אינו מותנה במסקנה שלנו אודות השווי 

 אין כל אינטרס כספי, נוכחי או מתוכנן, בחברה אשר שוויה מוערך.

סת חוות הדעת לגבי השווי, אשר באה לידי ביטוי במסמך זה, מתייח .2

 נכון לתאריך ההערכה.וורק למטרה המוצהרת  אך

או נציגיה  החברדוחות כספיים ומידע קשור אחר שסופקו על ידי ה .3

במהלך בדיקה זו, התקבלו, ללא אימות נוסף, כמשקפים באופן מלא 

ואת תוצאותיה התפעוליות עבור  חברההונכון את מצבה העסקי של 

 מצוין אחרת. אם התקופות השונות, למעט 

ידע ציבורי ומידע ענפי וסטטיסטי הושגו ממקורות שלדעתנו הינם מ .4

אמינים; עם זאת, איננו מתחייבים לדיוק או לשלמות של מידע כאמור, 

 וקיבלנו מידע זה ללא אימות נוסף. 

, החבראיננו מתחייבים לסיכויי השגת התוצאות החזויות על ידי ה .5

חשים כמצופה; מכיוון שאירועים ונסיבות לעתים קרובות אינם מתר

הבדלים בין תוצאות בפועל לבין תוצאות חזויות, עשויים להיות 

והנחות  תוכנותמהותיים; והשגת התוצאות החזויות תלויה בפעולות, 

 של ההנהלה. 

המסקנות לעניין השווי מבוססות על ההנחה כי רמת המומחיות  .6

 והאפקטיביות הנוכחית של ההנהלה תמשיך להתקיים, וכי טיבה 

ארגון מחדש, חליפין או דילול חלקם של  לאחר החברתה של הואיכו

 הבעלים, לא ישתנו באופן מהותי או ניכר.

ח זה והמסקנות שבו, מיועדים לשימוש בלעדי של הלקוח שלנו, "דו .7

ח "ח. כמו כן, הדו"למטרה היחידה והמסוימת כפי שמצוינת בדו

ר, ועל המחב על ידי להוות ייעוץ השקעות והמסקנות אינם מיועדים

בכל אופן שהוא. המסקנות הכלולות  ככזההקורא להימנע מלפרשם

ח זה מייצגות את דעתו של מעריך השווי, בהתבסס על המידע "בדו

 ומקורות אחרים.  החברשסופק לו על ידי ה

ח זה, כולו או חלקו )בעיקר מסקנות באשר לשווי, "תוכנו של דואת  .8

מומחי  יםיה קשורזהות מומחה)ים( הערכת שווי, או הפירמה אל

הערכת שווי כאמור, או כל התייחסות לתפקידיהם המקצועיים(, אין 

להפיץ בציבור באמצעות מדיות פרסום, יחסי ציבור, מדיות חדשות, 

מדיות מכירות, דואר, העברה ישירה, או כל אמצעי תקשורת ציבורי 

 אחר, ללא אישור מראש ובכתב מאת מעריך השווי. 

דיווחי ברנמילר אנרג'י ת השווי יצורפו להנני מסכים כי הערכו .9

 .הכספיים יהדוחותול

 תקרת הוגבלה זו בחינת ירידת הערך להכנת התקשרותנו במסגרת .10

 שנגרמו נזקים למעט שהם ומין סוג מכל נזקים בגין ,אחריותי

 בגין המשולם הטרחה שכר לסכום, בזדון או רבתי ברשלנות

 כל בגין שיפוי מכם קיבלתי כן. בשלוש מוכפל כשהוא ההתקשרות

 חוות להכנת בקשר חלוט  דין בפסק שלישי צד כלפי בו שאחויב סכום

 פעלתי כי ייקבע אם אלא סבירות משפטיות הוצאות בגין וכן זו דעת

 תחול לשיפוי ההתחייבות .בזדון או רבתי ברשלנות לעבודה זו בקשר

 העולים הוצאה או תשלום ,הפסד, נזק דמי ,כספי סכום בגין רק

 כשהוא ההתקשרות בגין המשולם הטרחה שכר סכום על צטברבמ

 .בשלוש מוכפל
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 קיצורים:

 

 

 30/06/2019 ת השוויהערכ מועד/תאריך

 בע"מאנרג'י )רותם(  ברנמילר ההחבר/ברנמילר רותם

  1 פרויקט רותם הפרויקט /1 רותם

 רותםוברנמילר ברנמילר אנרג'י הנהלת  הנהלת החברה

 C-Value C-Value Business Consulting י או מעריך השוו

 ברנמילר אנרג'י בע"מ ברנמילר אנרג'י

 חברת חשמל לישראל חח"י

IAS36  ירידת ערך נכסים" 36תקן דיווח בינלאומי מס" 

DCF שיטת היוון תזרים המזומנים 

NAV שיטת שווי נכסי נקי 

FyxxA  20תוצאות פעילות החברה בפועל לשנת הכספיםxx 
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%100  %100  %100  

   הופעילות החברהסקירת  .1

 אנרג'י ברנמילר חברת 1.1

. בישראל כחברה פרטית 2012 בינואר 12 ביום בישראל התאגדה ברנמילר

 הקמה, תכנון, בייזום עוסקתאנרג'י  למועד הערכת השווי, ברנמילר נכון

 על אגירה ופתרונות ציוד מכירת לרבות חשמל לייצור מתקנים של והפעלה

 להתרכז כיעד לה שמהזו  כאשר, בבעלותה והטכנולוגיה הפיתוח בסיס

 .האנרגיה אגירת ,שלה המרכזיה הטכנולוגי בנושא

ך שלה הער ניירות של ראשונה הנפקה ברההח השלימה 2017 אוגוסט בחודש

 . והפכה לחברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 םסולאריי-תרמו שדות "של והקמה בפיתוח החברה עסקה,הדרכ בתחילת

 תרמוסולאריים שדות של הקמה על התבסס שלה העסקי המודל כאשר"

 ,כננהשתו במערכת הרכיבים אחד, השנים במהלך. חשמל יצרניות עבור

 .שלה התחרותי היתרון להיות הפך, חום אנרגיית אגירת מערכת

 האנרגיה את לאגור מהיכולת, היתר בין, נובע החברה של היחסי היתרון

 ליצרן לשעון מסביב אותה ולספק אנרגיה מקורות של משילוב המופקת

 עלויות את ומוזיל היעילות את שמשפר באופן ,יותר מאוחר בעיתוי החשמל

 .יצוריה

 ד,תמי זמינה אינה מתחדשים ממקורות המופקת והאנרגיה הואיל

 מיצוי לאפשר מתעתדת החברה ידי על שפותחה המודולרית הטכנולוגיה

 שיא לשעות לחשמל בביקוש השפל משעות אנרגיה להסיט יכולת( מירבי

 או מתחדשים, שונים אנרגיה מקורות בין ושילוב ניהולעל ידי  )בביקוש

 רגעית תלות ללא, קיטור או/ו חשמל של וסדירה צופהר לאספקהם, דלקיי

 לסביבה. ידידותיים בחומרים שימוש תוך וכן בשמש או ברוח

ברנמילר אנרג'י )רותם(  :בבעלות מלאהת בנו חברות שלוש לברנמילר אנרג'י

-הייבריד ביובע"מ )" 10סול -, הייבריד ביו29.12.2013בע"מ, שהוקמה ביום 

 Brenmiller Energy U.S Inc -ו 29.10.2015"( שהוקמה ביום סול

 .16.7.2018, שהוקמה ביום "(ברנמילר אינק)"

 אנרג'י של ברנמילר האחזקות מבנה את המציג תרשים להלן

 והפעלת להקמת ייעודית פרויקט כחברת פועלת )רותם) ברנמילר חברת

מגוואט,  1.5 של בהספק חשמל לייצור חלוץ מתקן במסגרת כוח תחנת

 לחברת חשמל מכירת לצורך טבעי ומגז השמש מקרינת אנרגיה בהמשל

 החשמל בישראל. 

י'ברנמילר אנרג

ברנמילר אינק סול-הייבריד ביו י  'ברנמילר אנרג
(רותם)
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 להקים מנת על ייעודית פרויקט כחברת לפעול עתידה סול-ביו הייבריד חברת

 אנרגיה המשלב חשמל לייצור חלוץ מתקן במסגרת כוח תחנת ולהפעיל

 לצורך מגוואט 10 של בהספק טבעי ומגז אורגנית פסולתמ ,שמש מקרינת

 סול טרם החלה בפעילות ממשית.-הייבריד ביו .י"לחח חשמל מכירת

 .ב"בארה ברנמילר של שיווקית כזרוע משמשת אינק ברנמילר חברת

 ברנמילר רותםאור תי 1.2

 להקמת ייעודית פרויקט כחברת פועלת )רותם) ברנמילר חברתכאמור, 

 1.5 של בהספק חשמל לייצור חלוץ מתקן במסגרת כוח תחנת והפעלת

 חשמל מכירת לצורך טבעי ומגז השמש מקרינת אנרגיה המשלבואט, מגו

 החשמל בישראל.  לחברת

 20בבעלות החברה רישיון מותנה לייצור חשמל ולמכירה לחח"י לתקופה של 

 .  לצרכן המחירים למדד הצמוד קבוע בתעריף המתקן הפעלת מיום שנים

ת עם קבלני , עם ההתקשרו2017בדצמבר  21-החברה החלה את פעילותה ב

 ,האם ברנמילר אנרג'י, החברהמשנה מהותיים לצורך הקמת הפרויקט. 

 ,פיתוח שירותי מספקת

, 1רותם  של ותפעול הקמה

 תכנון שירותי לרבות

 של והנדסי אדריכלי

 ביצוע, כאמור הפרויקט

 והרישיונות והשגת ההיתרים הפרויקט להקמת הדרושים הרכיבים רכש

 .ולהקמת הנדרשים םיהרגולטורי

 תקופת כי מעריכה החברה .הקמתו של הפרויקט החלה 2018 ינואר בחודש

 שנתרבעון הראשון של ב להסתיים צפויה 1 רותם כוח תחנת של ההקמה

 .שיתקבל נוסף, ככל מימון השלמת ממועד חודשים -8 כ ,2020

על פי נתוני הנהלת החברה,  הפרויקט נמצא בשלבים מתקדמים של הקמה 

 41 -הפרויקט כוהושקעו בהקמת 

 מיליוני ש"ח.

יתרת ההשקעות שנותרה להשלמת 

מיליוני  26.3 -ת בכוהפרויקט נאמד

ש"ח. להערכת הנהלת החברה, חיבור 

 .2020של שנת השני רבעון ב להתבצע הפרויקט לרשת החשמל צפוי

 אבני דרך עיקריים בפרויקט 1.3

 :להלן פירוט אבני הדרך העיקריים בפרויקט

 תיאור ההסכם
מועד 

 שוראי
 פירוט

אישור המדען 

 הראשי

דצמבר 

13 

משרד האנרגיה אישר מכסה 

, לטכנולוגיה במסגרת תכנית פיילוט

והכיר בפרויקט כטכנולוגיה 

 .חדשניתפ

רישיון יצור 

 מותנה
 2015יוני 

התקבל רישיון ייצור מותנה שנחתם 

 על ידי שר האנרגיה
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 תיאור ההסכם
מועד 

 שוראי
 פירוט

הרשאת חיבור 

 לרשת

דצמבר 

13 
 חח"יקבלת הרשאה לחיבור לרשת מ

הסכם שכירות 

 קרקע

מרץ 

2014 

הסכם השכרת קרקע עם פארק 

אלף  75תעשיות רותם על שטח של 

 שנים 20מ"ר לתקופה של 

 היתר בניה
יולי 

2016 

אישור היתר בניה על ידי הרשות 

 המקומית

 הסכם גז
אוקטובר 

2017 

חתימת הסכם גז עם מפיץ גז 

 שנים 20לתקופה של 

 תעריף
דצמבר 

2017 

ריפי עם רשות החשמל של אישור תע

 ש"ח לקילוואט. 0.84

מכירת הסכם 

 (PPAחשמל )

פברואר 

2018 

חתימת הסכם מכירת חשמל עם 

 שנים 20חח"י לתקופה של 

 סגירה פיננסית
יולי 

2018 
 סגירה פיננסית עם בנק לאומי

 

 

 מימון הפרויקט 1.4

 חלקי מימון להעמדת לאומי בנקביצעה סגירה פיננסית עם  החברהכאמור, 

 הקמה מסגרת לחברה הבנק יעמיד ,המימון הסכםעל פי . 1 רותם לפרויקט

הפרויקט.  של הכוללת מהעלות 60% או₪  מיליון 25 -מ הנמוך על תעלה שלא

 ובמועדים בסכומים שיינתנו בהלוואות ההקמה יתבצע מסגרת ניצול

 בתקופת של הפרויקט בפועל העבודות של ההתקדמות לקצב בהתאם

 ולתנאים בהסכם המפורטות דרךה אבני שלשגתן לה ובהתאם ההקמה

 בו. נוספים המפורטים

 . שנתי חצי , סילוקין ללוח בהתאם יהיה ההלוואות פירעון

 מתוך₪  מיליון 21.25 של סך ניצלה החברה, 2018בדצמבר,  31 ליום נכון

הופקדו ₪ מיליון  12מתוך סכום זה ידי בנק לאומי.  על שהועמדה המסגרת

מוגבלים אשר שימשו את החברה לביצוע פירעון מוקדם חלקי של  בפיקדונות

 2019ההלוואה במהלך חודש יוני 

 החברה לפיו ,לאומי מבנק מכתב החברה בידי התקבל 2019 במרס 13 ביום

 .המימון בהסכם שנקבעו הפיננסיות הדרך ובהתניות באבני עומדת אינה

 המימון הסכם לש מהותיות להפרות  טענות הבנק העלה ,המכתב במסגרת

 של מידי ןלפירעו העמדה לרבות ,שונים בסעדים אותו המזכים החברה מצד

 -21,250 כ של בסך, שנצברה ריבית כולל, המימון הסכם מכוח ההלוואה

 למועד עד הצמדה והפרשי ריבית בתוספת ,2019 במרס 13ליום  נכון₪  אלפי

 בפועל. התשלום

 באשר לרבות ,הבנק מול בהדברות נמצאת החברה ,נכון למועד הערכת השווי



 

      

 

 
10 

ברנמילר , דיווחה 2019באוגוסט  12 בתאריךלחידוש המימון. שהציב לתנאים

, הסכים הבנק להאריך את מועד פירעון 2019באוגוסט  8כי ביום  אנרג'י,

, בכפוף להתקיימות מספר 2019לספטמבר  15יתרת חוב הלווה לבנק עד ליום 

 תנאים.

 הסכם עם חח"י 1.5

 שייוצר החשמל רכישת הסכם על י"וחח החברה חתמו 26.2.2018 ביום

 בהתאם. לרשת וחיבורה 1 רותם כוח לתחנת שיינתן לרישיון בהתאם

 לה שייתנו לרישיונות בהתאם חשמל לייצר החברה מתחייבת, להסכם

 .י"חח המיוצרתל האנרגיה את ולמכור מגוואט 1.5 על עולה שאינו בהספק

 תהא שהחברה תוך האמור החשמל את לרכוש י"חח מתחייבת ,כן כמו

 תקופת. כדין הספקה רישיון לקבלת בכפוף לצרכנים חשמל למכור רשאית

 התמורה. המתקן של המסחרי ההפעלה ממועד שנים 20 על תעלה לא ההסכם

 לעת מעת ותעודכן התעריפי לאישור בהתאם קבועה האנרגיה מכירת בעבור

 .החשמל רשות ידי על תעריף שינויי של במידה

 מזכר הבנות למכירת מניות החברהתיאור  1.6

 לא הבנות השקעות במזכר קרן ברנמילר אנרג'י עם התקשרה, 17.6.19 ביום

ברנמילר אנרג'י  ,החברה. על פי מזכר ההבנות ממניות 80% מחייב למכירת

מיליוני ש"ח, המשקף שווי  43ממניות החברה במחיר של  80%תמכור 

 מיליוני ש"ח.  53.75לחברה של 

                                                 
 לר אנרג'י.של ברנמי 2018מקור: דוח תקופתי ושנתי לשנת 1

מהסכומים ישולמו במועד חתימת ההסכם ויתרת  5% ,על פי מזכר ההבנות

 מהסכום( ישולמו עם חיבור הפרויקט לחשמל.   95%התקבולים )

( השלמת בדיקת 1השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים הכוללים בעיקר: )

( 3( אישור העסקה על ידי האורגנים הרלוונטים אצל הצדדים )2נאותות )

להשלמת העסקה מצדדים שלישיים ובכלל זה רשות החשמל קבלת אישורים 

( קבלת מכתב ויתור תביעות מהחברה המבצעת 4והממונה על התחרות )

(. המועדים להשלמת התנאים המתלים, EPC) 1הנוכחית של פרויקט רותם 

 יסוכמו על ידי הצדדים במסגרת ההסכם המפורט. 

 לפיו ,לקונה תשואה תלהבטח מנגנון יכלול המפורט ההסכם כי הוסכם עוד

 לחישוב נוסחה יכלול וכן 1 רותם מפרויקט על התזרים קדימה זכות לקונה

 .לפרויקט בנקאי חובל הרכישה מחיר התאמת

 1תיאור הסביבה העסקית 1.7

 ומשק החשמל בישראלמתחדשות  אנרגיות

היצע החשמל בישראל נשלט במלואו על ידי ממשלת ישראל, וכל פעולה בו 

החל מתחילת  רשות החשמל.משרד האנרגיה והמים ומחייבת אישור ממ

נעשה  ,20המאה ה־ של 20שנות ה־ייצור חשמל באופן מסחרי בארץ ישראל ב

חברת  רובו המוחלט של הייצור, ההולכה, החלוקה וניהול המערכת על ידי

 .חברה ממשלתיתל חברה ציבוריתשהפכה במשך הזמן מ ,החשמל לישראל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D6%BE20_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D6%BE20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA
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 17.2–כ הוא, י"חח של המותקן ההספק כל סך 2018, שנת לסוף נכון

 כ מהווה הפרטיים החשמל יצרני של המותקן הייצור כושר היקף. גיגהוואט

 של הייצור כושר ,י"חח להערכת .י"חח של המותקן הייצור כושר מסך  -23%

 באנרגיה לרבות ק,במש המותקן הייצור כושר מתוך הפרטיים החשמל יצרני

 אי קיימת כי אם( 2020עד לסוף שנת  25%-לכ 23%-לגדול מכ צפוי,מתחדשת

 יצרני ).החדשים הפרטיים החשמל יצרני של ההפעלה למועדי בקשר ודאות

 והן מתחדשת אנרגיה ממקורות הן חשמל מייצרים הפרטיים החשמל

 .קונבנציונאליים ממקורות

 המותקן מההספק 40% -ל קרוב ,העשור סוף עד ,החשמל תרשו הערכת לפי

 .פרטי חשמל ייצור באמצעות יהיה ,החשמל במשק

 מתחדשת לאנרגיה המעבר

 בו ,מבוזר לייצור ריכוזי מייצור מעבר בתקופת כיום נמצא האנרגיה תחום

 הגורם .שלה המיועד הצריכה למקום בקרבה הניתן ככל מיוצרת האנרגיה

 לאנרגיה המעבר בחשיבות וההכרה המודעות הינו ,ההז לשינוי המרכזי

 ,ביומסה / ביוגז ח,רו ,השמש קרינת בניהול שמקורה אנרגיה  -מתחדשת

 .פוסילי דלק שאינם נוספים מתכלים בלתי טבע ומשאבי הארץ כדור חום

 מקורו בישראל המיוצר מהחשמל -3% מ פחות נכון למועד הערכת השווי,

 מאנרגיית ומיעוטו סולארית מאנרגיהנובע  ובור , כאשרמתחדשות באנרגיות

 .מפסולת ומאנרגיה רוח

 היעדים את האחרונות בשנים ועדכנה הגדירה ישראל מדינתת זאת, ולמר

 הדוח למועד נכון העדכני היעד כאשר ת,מתחדשו מאנרגיות הייצור להיקפי

 במשק הייצור מסך 10%-כ של בשיעור מתחדשת מאנרגיה חשמל ייצור הינו

 542 ממשלה החלטת) 2030 לשנת עד -17% כו, 2020ל בשנת בישרא מלהחש

 (.  20.9.2015 מיום

 הפועלים גנרציה מתקני להתקנת המגמה הואצה ,האחרונות בשנים

 ממתקני -80% ל 70%- שבין ההערכות כאשר ,מתחדשת אנרגיה באמצעות

 .מתחדשת אנרגיה על מבוססים יהיו2040 -ל עד לקום הצפויים הגנרציה

 האנרגיה בתחום דולרים מיליארדי מאות בעולם הושקעו 2018 בשנת ,בנוסף

 שימוש להרחבת מרכזי חסם. העולמי המותקן ההספק ובהגדלת המתחדשת

 ,ברשת והגיבוי הניהול עלות הוא ובעולם בישראל מתחדשת באנרגיה

 תשתית בפיתוח מההשקעה יותר כיקרה ההחלטות מקבלי ידי על הנתפסת

 ולקיים להקים יש "מובטחת" לא שהאנרגיה מכיוון .לקיםד על המבוססת

 אנרגיה להפיק ניתן לא בהם לרגעים הרשת את יגבו אשר דלקיות כוח תחנות

 אינה השמש או נושבת אינה הרוח כאשר ,למשל מתחדשת אנרגיה ממקורות

 ליצור הטכנולוגיות את להפוך בכדיעל מנת להתגבר על בעיה זו, . זורחת

 את לנצל מנת ועל יותר וכלכליות לזמינות מתחדשת אנרגיהמ חום או חשמל

 :כדוגמת לבעיות חדשים טכנולוגיים פתרונות במציאת צורך יש, יתרונותיהן

, האוויר במזג שינויים עם התמודדות ,חשמל באספקת ויציבות רציפות

 תעשיית בפני העומד המרכזי האתגר .ועוד מורכבת תחזוקה 'גבוהות עלויות

 פתרון קרי מרכזי  פתרוןל הפיכתה הינו ,מתחדשת מאנרגיה החשמל הפקת

 במזג תנודות של במקרים גםוע ויציב קב כספק עליו לסמוך ניתן אשר

 דלקיות כוח לתחנות בדומה ,פועלות אשר כוח תחנות ליצור ולמעשה ,האוויר

 .האנרגיה מקור זמינות בסיס על ולא לחשמל הביקוש לפי ,קונבנציונליות

 עם להתמודד המאפשרת אגירה טכנולוגיית כאמור פיתחהנרג'י ברינמילר א
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 אספקת שעות את משמעותית ולהגדיל הללו המרכזיים האתגרים שני

 .החום או/ו החשמל

 :החברהשל  כספייםה דוחותהניתוח  .2

נכון למועד הערכת השווי, החברה הינה חברת פרויקט בהקמה לפיכך, אין 

 ,על פי נתוני הדוחות הכספיים .מהותיות מפעילותיתרות לזו הכנסות או 

 מהוצאות מימון מהוונות.אלפי ש"ח  345 -של כלחברה נוצר הפסד 

 ש"ח(אלפי בהחברה )מאזן 

 .2018 -ו 2017נתוני הדוחות המבוקרים לשנים  על פימאזן החברה  להלן

 2018 2017 ₪אלפי 

 מזומנים
 

248 

 פיקדונות מוגבלים בשימוש
 

5,251 

 יבים ויתרות חובהחי
 

5 

 החברה האם -צד קשור 
 

6,363 

 38,147 1,066 1פרויקט רותם  -מתקן בהקמה 

 50,014 1,066 סה"כ נכסים

 התחייבויות והון
  

 126 משיכת יתר
 

 הלוואה מתאגיד בנקאי
 

21,059 

 ספקים ונותני שירותים
 

168 

 1,066 צד קשור חברה אם
 

 ותהתקשרויות והתחייבויות תלוי
  

 21,227 1,192 סה"כ התחייבויות

 28,787 (126) הון עצמי

 50,014 1,066 סה"כ התחייבויות והון עצמי
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 נכסים

 :והשקעות לזמן קצר מזומנים ושווי מזומנים

 אלפי 248-בכהסתכמה  2018 בדצמבר 31ליום יתרת המזומנים של החברה 

למועד ₪ אלפי  5,251- בסך של כ פיקדונות מוגבליםלחברה  ,בנוסף .ש"ח

 .הנ"ל

 החברה האם –צד קשור 

האם בהסכם הקמה ותפעול של  תכאמור, החברה התקשרה עם חבר

אלפי ש"ח מחברת האם  6,363-לחברה יתרת זכות של כבהתאם, הפרויקט. 

 .2018בדצמבר  31נכון ליום 

 1פרויקט רותם –מתקן בהקמה 

הסתכמו ההשקעות  2019ביוני  30על פי נתוני הנהלת החברה, נכון ליום 

 מיליוני ש"ח. 40.5 -בפרויקט בכ

 הלוואה מתאגיד בנקאי

 21 -מסתכמת בכ 2018בדצמבר  31סך יתרת ההלוואה בדוחות החברה ליום 

ביוני  30סך יתרת ההלוואה ליום  ,מיליוני ש"ח. על פי נתוני הנהלת החברה

 י ש"ח.מיליונ 10.4 -בכ ם, לאחר פירעון מוקדם של ההלוואה, מסתכ2019

 הון עצמי

 31מיליוני ש"ח נכון ליום  28.8 -מסתכם בכ החברהסך ההון העצמי של 

 21אלפי ש"ח נכון ליום  126 -לעומת גירעון בהון של כ ,2018בדצמבר 

הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מגידול ההשקעות בפרויקט  .2017בדצמבר 

 בתקופה הנ"ל.
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 :1רותם  פרויקט בחינת ירידת ערך .3

בהתאם למתודולוגיות  1רותם פרויקט של  בחינת ירידת הערךביצענו את 

ם ועל בסיס כללים חשבונאים מקובליל הערכת שווי מקובלות, בהתאם

מידע, הנחות ואומדנים ביחס לתוצאות הפעילות בחברה. על מנת להגיע 

המקובלות  לאומדנים שלנו בנוגע לערך, לקחנו בחשבון את שלוש הגישות

 להערכת שווי, אשר מתוארות בחלק הבא.

 :גישות להערכת שווי 3.1

 :חברותהמקובלות להערכת שווי המרכזיות הגישות להלן 

 השוואהגישת ה. 

 .גישת ההכנסה 

 נכסי. ת השווי הגיש 

מגוון של שיטות על מנת לסייע באמידת הערכת השווי.  םיי, קגישהבכל 

אודות הבסיס התיאורטי לכל הסעיפים הבאים כוללים סקירה קצרה 

נטיות לווגישה, וכן דיון אודות השיטות הספציפיות הר

 לניתוחיםהמבוצעים. 

 השוואה:גישת ה

סקאות צד ג' בהון החברה בדרך כלל מייצגות את האומדן הטוב ביותר ע

ניתן עסקאות צד ג',  . באם לא קיימותלשווי ההוגן, אם הן נעשות בתנאי שוק

 ל בחברה המוערכת או לחברות ציבוריות דומות.לפנות לעסקאות בפוע

 :, ישנן שתי שיטות עיקריותגישת השוקבמסגרת שימוש ב

 קביעת ב ,שלב הראשוןב ,כרוכה השיטה :שיטת העסקאות המנחות

חברות בעלות מאפיינים פיננסיים  יחסים פיננסים שלמכפילים לפי 

הון.בשלב ואשר נעשו בהן עסקאות מכירה או השקעת  ותפעוליים דומים

רה הנדונה ומשם לגזור את המכפילים הללו על החבאת  ליהחהשני יש ל

 . שוויה

  כרוכה בזיהוי ובחירת חברות ציבוריות  השיטה החברות המנחות:שיטת

בעלות מאפיינים פיננסיים ותפעוליים דומים לחברה אשר שוויה מוערך. 

אותם  , ניתן לגזור את המכפילים, לתאםההשוואהלאחר זיהוי חברות 

להחילם על החברה הנדונה לשם הערכת שווי הונה או ולשם השוואה 

 הונה המושקע.

 :גישת ההכנסה

של נייר ערך או נכס הינו הערך  שוויגישת ההכנסה מבוססת על ההנחה כי 

הנוכחי של יכולת ההכנסה העתידית אשר זמינה לחלוקה למשקיעים בנייר 

נסה הינה ניתוח תזרים הערך או בנכס. שיטה מקובלת לפי גישת ההכ

 מזומנים מהוון. 

ניתוח תזרים מזומנים מהוון כרוך בחיזוי תזרים המזומנים במהלך התקופה 

המתאימה והיוונו לערך הנוכחי לפי שיעור היוון מתאים. על שיעור ההיוון 

לקחת בחשבון את ערך הזמן של הכסף, אינפלציה, וכן הסיכון הכרוך 

 שר שוויו מוערך.בבעלות בנכס או בנייר ערך א
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 :השווי הנכסי תגיש

נכסים. הערכת שוויו של -גישה שלישית להערכת שווי הינה גישה מבוססת

נכסים, מבוססת על המושג של החלפה -נכס, תוך שימוש בגישה מבוססת

כאינדיקטור לשווי. משקיע סביר לא ישלם עבור נכס יותר מאשר הסכום 

 עבורו היה יכול להחליף את הנכס. 

השווי הנכסי קובעת שווי בהתבסס על עלות ייצור מחדש או מכירת גישת 

הנכס, בניכוי פחת, במידה וניתן למדידה. גישה זאת בדרך כלל מספקת את 

האינדיקציה האמינה ביותר לשווי חברה בעת מימוש נכסיה. מתוך שלוש 

הגישות להערכת שווי, הגישה מבוססת הנכסים בדרך כלל נחשבת לחלשה 

נה קונספטואלית מכיוון ששיטה זו מתעלמת מיצירת ערך מעבר ביותר מבחי

לשווי נכסי החברה והיא מהווה אינדיקציה לשווי בעת פירוק או שווי 

 מינימאלי כאשר הנחת עסק חי לא מתקיימת.

 גישה כללית לבחינת ירידת ערך

IAS 36 נהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח שנכסיה לא יוצגו בשווי  מגדיר

-ההשבה שלהם. נכס מוצג כסכום הגבוה מהסכום בר -ל הסכום ברהעולה ע

ההשבה שלו כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס 

או ממכירתו. במקרה זה, חלה ירידה בערך הנכס והתקן דורש מהישות 

 .להכיר בהפסד מירידת ערך

 עיתוי בחינת ירידת הערך

ם סימנים המצביעים על ירידות ערך ישות תבחן בכל תאריך מאזן אם קיימי

-של נכס. אם מתקיימים סימנים כלשהם, על הישות לאמוד את הסכום בר

ללא קשר אם קיים סימן לירידת ערך, על הישות גם  ההשבה של הנכס.

 לבחון:

שלו אורך חיים שימושיים  ,אחת לשנה ירידת ערך של נכס בלתי מוחשי .א

זמין עדיין לשימוש על ידי בלתי מוגדר או נכס בלתי מוחשי שאינו 

ההשבה שלו. בחינה לירידת ערך זו -השוואת ערכו בספרים לסכום בר

עשויה להתבצע בכל מועד במהלך השנה, כל עוד היא מתבצעת באותו 

מועד בכל שנה. ניתן לבחון ירידת ערך של נכסים בלתי מוחשיים שונים 

שונה במועדים שונים. אולם, אם נכס בלתי מוחשי כזה הוכר לרא

במהלך התקופה השנתית השוטפת, נכס בלתי מוחשי זה ייבחן לירידת 

 ערך לפני תום התקופה השנתית השוטפת.

 אחת לשנה ירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף עסקים. .ב

 אמידת שווי השימוש של נכס כוללת את השלבים הבאים:

 בעו אמידת תזרימי המזומנים העתידיים, הן חיוביים והן שליליים, שינ

 .משימוש מתמשך בנכס וממימושו הסופי

 .יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלה 

 בסיס לאומדני תזרימי מזומנים עתידיים במדידת שווי השימוש הישות:

  תבסס את תחזית תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות

חום של המייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הת

הלך יתרת אורך החיים השימושיים של מהתנאים הכלכליים שישררו ב

 הנכס.
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 תחזיות כספיים, /תבסס את תחזיות תזרימי המזומנים על תקציבים

העדכניים ביותר שאושרו על ידי ההנהלה. תחזיות המבוססות על 

אם ניתן  אשנים, אל 5רבית של יתחזיות כאלה, יכסו תקופה מ/תקציבים

 .פה ארוכה יותרלהצדיק תקו

  תאמוד תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה, שמעבר לתקופה המכוסה

תחזיות העדכניים ביותר, על ידי שימוש בשיעור /על ידי התקציבים

 צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן.

 אומדני תזרימי מזומנים עתידיים צריכים לכלול:

  בנכס.תחזיות תזרימי מזומנים חיוביים מהשימוש המתמשך 

  תחזיות תזרימי מזומנים שליליים, שיתהוו בהכרח, על מנת להפיק את

)כולל תזרימי  תזרימי המזומנים החיוביים מהשימוש המתמשך בנכס

במישרין או  ליחסםמזומנים שליליים להכנת הנכס לשימוש( ואשר ניתן 

 להקצותם באופן סביר ועקבי, לנכס.

  או שישולמו( במימוש הנכס תזרימי מזומנים נטו, אם בכלל, שיתקבלו(

 בתום חייו השימושיים.

אומדני תזרימי מזומנים עתידיים לא יכללו אומדני תזרימי מזומנים 

 חיוביים או שליליים החזויים לנבוע מ:

 שינוי מבני עתידי שהישות אינה מחויבת לגביו. 

 .שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס 

 ים לא יכללו:אומדנים של תזרימי המזומנים העתידי

 .תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון 

 סים על ההכנסה.יתשלומי או תקבולי מ 

תזרימי המזומנים העתידיים נאמדים במטבע בו הם מופקים ולאחר מכן 

מהוונים תוך שימוש בשיעור ניכיון המתאים לאותו מטבע. ישות מתרגמת 

 די במועד חישוב שווי השימוש.את הערך הנוכחי לפי שער החליפין המי

 שיעור הניכיון

 שיעור הניכיון צריך להיות שיעור לפני מס המשקף הערכות שוק שוטפות של

של הנכס אשר בגינם לא  םוכן הסיכונים הספציפיי ערך הזמן של הכסף

 הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים.

 הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך

השבה שלו אם, ורק אם הת ערך הנכס בספרים לסכום בר יש להפחית א

השבה של הנכס נמוך מערכו בספרים. הפחתה זו מהווה הפסד -הסכום בר

 מירידת ערך.

מזומנים )הקבוצה הקטנה -יש להכיר בהפסד מירידת ערך של יחידה מניבה

מזומנים שאליה הוקצה מוניטין( אם, ורק אם, -ביותר של יחידות מניבות

 בספרים. מערכההשבה של היחידה )קבוצת היחידות( נמוך ה-הסכום בר
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 :1רותם  פרויקטשל  בחינת ירידת ערךחישוב  .4

 :ההכנסה גישת .4.1

, ספציפית באמצעות גישת ההכנסה נבחן הפרויקטכאמור, את הערכת שווי 

 גישת ההכנסה מבוססת על ההנחה כי ערך שיטת היוון תזרים המזומנים.

 , נטוהינו סכום מצטבר של שווי כל תזרימי המזומנים קטהפרוישל  נוכחי

 .הפרויקט הקיימת והעתידית של פעילותההעתידיים הנובעים מ

מקובלת לפי גישה זו הינה ניתוח תזרים מזומנים מהוון. ניתוח ההשיטה 

תזרים מזומנים מהוון כרוך בחיזוי תזרים המזומנים במהלך התקופה 

, לפי שיעור ההיוון המתאים. על שיעור המתאימה והיוונו לערך הנוכחי

וכן הסיכון הכרוך  ההיוון לקחת בחשבון את ערך הזמן של הכסף, אינפלציה

 .בבעלות בנכס או בנייר ערך אשר שוויו מוערך

לנו תחזיות והערכות לגבי  המסר החברהלצורך הערכת השווי, הנהלת 

 בעתיד.  של החברההכנסות והוצאות 

ונים בדבר ההכנסות וכן העלויות השונות הנגרמות כללו נתהללו התחזיות 

וזאת  וכדומה ,מנהלה, תחזוקההוצאות שכר, כגון:  ,בשל ייצור ההכנסה

שנים, בהתאם לתקופת התעריף החוזי שנקבע עם רשות  20לתקופה של 

 .החשמל

ריבית  , חישבנו את ערך השארית בהסתמך עלהתקופה החוזיתלאחר 

 שנים. 30 -ל , 50%בהפחתה של זומנים אפקטיבית להיוון ותחזית המ

לצורך בחינת ירידת ערך ההשקעה, חישבנו את שווי תזרים המזומנים הצפוי 

ואילך, הכולל את צפי ההשקעות  2019בשנת  2מחציון  1מפרויקט רותם 

פעילות לאחר סיום תקופת המהנוספות בפרויקט ותזרים המזומנים 

 ההקמה.

 :יישום גישת ההכנסה .4.2

 :1רותם  פרויקטת שבבסיס הערכת השווי של להלן ההנחו

 הכנסות:

בתעריף קבוע וצמוד רישיון מותנה לייצור חשמל ומכירתו   1רותם כאמור, ל

בהערכת השווי  .שנים לחברת החשמל 20לתקופה של למדד המחירים 

אשר למודל ההכנסות, כמו גם ההוצאות בהתבססנו על נתוני הנהלת החברה 

מהרבעון המכירות צפויות להתחיל  ,הנהלת החברהעל פי נתוני לפרויקט. 

חיבור לרשת ה, עם סיום השלמת תקופת ההקמה ו2020השני של שנת 

 החשמל. 

סך ו שעהבאג' לקילוואט  85.6 -התעריף הצמוד למועד ההערכה מסתכם בכ

אלפי מגה וואט בשנה. בנוסף, הונח שיעור  7.1 -התפוקה הצפויה הינה כ

 בשנה.  2%-ת של כשנתית ממוצע עליית מדד

מיליוני  6.2 -סך ההכנסות הצפויות מהפרויקט צפויות להסתכם בכ בהתאם,

 8.9 -ולצמוח בהדרגה לכ)שנת הפעילות המלאה הראשונה(  2021 שנתבש"ח 

 .2039מיליוני ש"ח בשנת 

 הוצאות תפעול

)תפעול ותחזוקה( מול חברת  O&Mחתומה על הסכם  1רותם כאמור, 

ספק לה את שירותי התפעול של תחנת הכוח לתקופה של ברנמילר אנרג'י שת

 שנה במחיר קבוע שנקבע בחוזה הצמוד למדד המחירים לצרכן. 20
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הוצאות התפעול כוללות בעיקר, הוצאות שכר, תחזוקת מתקן, ביטוחים, 

שכירות וכדומה. על פי נתוני הנהלת החברה סך הוצאות התפעול צפויות 

 2020שלושת הרבעונים האחרונים של שנת מיליוני ש"ח ב 1.3 -להסתכם בכ

 .2039מיליוני ש"ח בשנת  2.5 -ולצמוח בהדרגה לכ

 רווח תפעולי

בהתאם להנחות המתוארות לעיל, הרווח התפעולי של הפרויקט צפוי לגדול 

, שנת הפעילות המלאה הראשונה, 2021מיליוני ש"ח בשנת  4.4 -בהדרגה מכ

עם סיום הפעילות המלאה האחרונה,  שנת) 2039מיליוני ש"ח בשנת  36. -לכ

 התקופה החוזית(.

 מיסים על ההכנסה

)ממועד סיום  23%נלקח שיעור מס של  ,בהתאם לשיעור המס בישראל

 ההפחתה של ההשקעה במתקן(.

 השקעות בהקמת הפרויקט

מיליוני  65.4 -סך ההשקעות להקמת הפרויקט נאמדות בכעל פי החברה, 

רה, בכפוף להשלמת גיוס מימון להמשך י נתוני הנהלת החבעל פש"ח. 

מיליוני  26.3-ההקמה ועמידה בלוחות הזמנים, יתרת ההשקעות בסך של כ

של שנת  היהשניהמחצית  תקופה של שנה בין על פני שש"ח צפויה להיפר

 .2020של שנת  ונההראש המחציתו 2019

 :מייצגתשנה ערך גרט ו

צפויה להמשיך להיות  1פי הערכות הנהלת החברה, תחנת הכוח רותם  על

. החברה מעריכה כי תחנת הכוח PPA-שנות הסכם ה 20פעילה גם לאחר תום 

שנים נוספות, תוך מכירת חשמל  30תמשיך לפעול לתקופה נוספת של 

(. KWhאג' ל 42-מהתעריף המקורי )כ 50%-בתעריף מופחת שיעמוד על כ

 הכנסות עם זריםת יכלוללפיכך, בחישוב ערך הגרט הונח כי התזרים הפנוי 

 מהתזרים בשנת הפעילות האחרונה של תחנת הכוח. 50%מופחתות ב 

בהתאם למדד  2%בשנה המייצגת הנחנו גידול ארוך טווח סולידי של , בנוסף

 .באוכלוסייההמחירים לצרכן ושיעור הגידול 

 (:WACCשיעור ההיוון )

 לצורך הערכת השווי השתמשנו בתחזית ההנהלה לגבי תזרימישמאחר 

 ביוני 30המזומנים החזויים, יש צורך בהיוון התזרימים וערך השארית ליום 

הערכת השווי מתייחסת לשווי הפרויקט, חישבנו את שיעור שמאחר . 2019

  .המתאים לתזרים הצפוי מהפרויקט ןההיוו

בהתבסס על חישוב שיעור , %7נלקח שיעור היוון של  בבחינת ירידת הערך

 בפרויקט.  הגלומיםלהערכתנו משקף את הסיכונים שההיוון המפורט להלן, ו

 (:WACCנוסחת החישוב של שיעור ההיוון המשוקלל )להלן 

 

 כאשר:

 D/V- .שיעור המינוף החברה 

Kd- .עלות החוב בחברה 

ke
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Tc- .שיעור המס 

E/V- .שיעור ההון העצמי בחברה 

Ke - ה.עלות ההון העצמי הינה התשואה הנדרשת על ידי בעלי המניות בחבר 

-במודל ה תיהשתמש (Ke) עלות ההון העצמי בחברה על מנת להעריך את

CAPM ,:המודל הוא כדלקמן 

 

 כאשר:

Rf -  המבוסס  2.2%ריבית חסרת סיכון. נלקח שיעור ריבית חסרת סיכון של

 .שנים 15-ממשלתי ישראלי לעל נתוני תשואה על אג"ח 

Rm- וספת הנדרשת ע"י פרמיית הסיכון של השוק. מוגדר בתור התשואה הנ

המשקיע מעל שיעור הריבית חסרת הסיכון. פרמיית הסיכון הממוצעת של 

 2 %16.9 –שנלקחה הינה השוק 

β-  ל החברה שהביטא של החברה מבטאת את מידת השפעת סיכון השוק

את הביטא של החברה על ידי שימוש בנתוני הביטא  נו. חישבהספציפית

-בהתאם לכך הביטא נאמדה ב .'יהמחושבת של חברת האם ברנמילר אנרג

0.9. 

                                                 
2
2019 Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital published by Duff & Phelps, 

LLC. 

Sp-  אינה רלוונטית היות והערכת השווי פרמיית הסיכון לגודל החברה

 .מתבצעת עבור פרויקט

Scr -  פרמיית סיכון ספציפי לחברה. סיכון זה מודד את אי הוודאות של

גידול  :המאפיינים של התעשייה והחברה בפרט כגוןמהתשואות הנובעות 

 .הפיננסי, סיכון תפעולי, רווחיות וריכוזיות הלקוחות בהכנסות, הסיכון

סיכון  יתנלקחה פרמי הסיכון בגיוס המימון להמשך הקמת הפרויקט,לאור 

 .1.0% -נוספת של כ

Kd- .בהתאם לנתוני ההלוואות בדוחות החברה 4.4%עלות החוב בחברה ,

 .(1.7%-ריבית קבועה צמודה בתוספת הצמדה של כב הסיכון פרמיית)

D/V  .שנקבע במסגרת בהתאם ליחס ההון חוב  60%שיעור המינוף החברה

 המימון עם בנק לאומי.

Tc- בהתבסס על שיעור המס בישראל.23% –שיעור המס , 

בשל שינויים בגובה הריבית מזמן ההקמת  –תוספת סיכון הקמת הפרויקט 

קיימת תוספת פרמייה בגובה הפרשי הפרויקט לתקופה שלאחר ההקמה, 

 .1.2%, הריביות
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 :השיעור היוון של הפרויקטלהלן חישוב 

 
 עלות ההון העצמי

%2.23  ריבית חסרת סיכון 

6.22% = 90. * 16.9 *ביטא= תשואת השוקפרמיית סיכון השוק %  

%0  פרמיית גודל/ספציפית 

%1  ספציפי סיכון פרמיית 

459.  (Ke) עלות ההון העצמי %

4.4  עלות החוב %

 שיעור המס 23%

עור מינוף/משקל החובשי 60%  

 פרמיית תוספת סיכון הקמה 1.2%

)מעוגל(  7% WACC 

 

 )במעוגל( %7-תכם לכמס הפרויקטההיוון של פעילות שיעור  ,בהתאם

 שווי הפעילות 4.3

נכון ליום  ,להלן פירוט שווי הפרויקטעל ההנחות המתוארות לעיל,  בהתבסס

 :2019ביוני  30

 באלפי ש"ח 
 49,277 השווי הפרויקט לאחר הקמ

 5,673 ערך גרט
 (24,709) בניכוי: השקעות מהוונות עד סיום הקמה

 30,242 2019ביוני  30ליום  1סה"כ שווי  פרויקט רותם 

ביוני  30בחינת ירידת הערך וכל הנתונים המוצגים לעיל הינם נכון ליום 

לצרכים חשבונאיים לבחינת ירידת  הינה ההערכה מטרת. כמו כן, 2019

 , ולמטרה זו בלבד.1 ל פרויקט רותםהערך ש

מיליוני ש"ח,  55 -, ממועד סיום ההקמה, נאמד בכ1 סה"כ שווי פרויקט רותם

שווי מיליוני ש"ח,  24.7 -ובניכוי יתרת ההשקעות המהוונת בסך של כ

מיליוני  30.2 -נאמד בכ של הפרויקט, נכון למועד הערכת השווי,פעילות ה

 'א נספחלפירוט ראה  ."חש

 י פנקסנישוו 4.4

כאמור, השווי הפנקסני של הפרויקט מחושב כסך ההשקעות למועד הערכת 

ביוני  30השווי. על פי נתוני הנהלת החברה, סך ההשקעות בפרויקט עד ליום 

 מיליוני ש"ח. 40.5-הסתכמו בכ 2019

 : הבחינה לירידת ערך סיכום 4.5

 עליו הזמין והמידע ב"המצ בדוח המתוארים הניתוחים על בהתבסס

השקעה ל ירידת ערך נדרשת לדעתנו, ההנהלה להערכות בהתאם סתמכנוה

מיליוני ש"ח, נמוך  30.2 -נאמד בכ 1. שווי פרויקט רותם 1 בפרויקט רותם

מיליוני ש"ח. לפיכך, נדרשת ירידת ערך של  40.5-מהשווי הפנקסני בסך של כ

 . 2019ביוני  30מיליוני ש"ח בפרויקט, נכון ליום  10.3-כ
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 :רגישותניתוח  4.6

בחן שני פרמטרים: צמיחה לטווח ארוך  הפעילותניתוח הרגישות לשווי 

 .לתקופה החוזית משוקללהושיעור מחיר ההון 

 צמיחה לטווח ארוך     

  32,126 1.0% 2.0% 2.5% 3% 3.5% 

שיעור 
היוון 

 משוקלל

6.0% 32,398 33,858 34,868 36,203 38,085 

6.5% 30,895 31,824 32,414 33,134 34,056 

7.0% 29,675 30,242 30,561 30,907 31,281 

7.5% 28,747 29,082 29,237 29,365 29,441 

8.0% 28,001 28,179 28,227 28,221 28,121 
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 ספח א': תחזית תזרים מזומנים, מהווןנ

 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 שנה

  7,432  7,285  7,141  7,000  6,862  6,726  6,593  6,463  6,336  6,210  4,274  - הכנסות

 ולתפע הוצאות
 1,291  1,751  1,786  1,822  1,859  1,896  1,935  1,974  2,013  2,054  2,095  

 מס
 - - - - - - - - - - - 

  5,337  5,231  5,128  5,026  4,927  4,830  4,734  4,641  4,549  4,459  2,983  - תזרים מפעילות שוטפת

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - (13,172) (13,172) תזרים מזומנים מפעילות השקעה

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ערך גרט

  5,337  5,231  5,128  5,026  4,927  4,830  4,734  4,641  4,549  4,459 (10,189) (13,172) סה"כ תזרים המזומנים
 

            
  2,530  2,654  2,785  2,921  3,065  3,215  3,373  3,538  3,712  3,894 (9,813) (12,878) תזרים מזומנים מהוון

 

 

 2040 2039 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 שנה
  2,251  8,894  8,718  8,546  8,377  8,211  8,049  7,890  7,734  7,582 הכנסות
  635  2,508  2,458  2,409  2,362  2,315  2,269  2,225  2,181  2,138 תפעול הוצאות

  372  1,469  1,440  1,411  1,383  1,356  1,329  601 - - מס
  1,245  4,917  4,820  4,725  4,632  4,540  4,450  5,065  5,554  5,444 תזרים מפעילות שוטפת

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - זרים מזומנים מפעילות השקעהת
  22,992  -  -  -  -  -  -  -  -  - ערך גרט

   24,237  4,917  4,820  4,725  4,632  4,540  4,450  5,065  5,554  5,444 סה"כ תזרים המזומנים
          

 5,981 1,266 1,328 1,393 1,462 1,533 1,609 1,963 2,299 2,412 תזרים מזומנים מהוון
 49,277 שווי הפרויקט לאחר הקמה

         

 5,673 ערך גרט
         

          (24,709) בניכוי: השקעות מהוונות עד סיום הקמה
  30,242 2019ביוני  30ליום  1פרויקט רותם סה"כ שווי 

         

 

 

 


