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 תוכן עניינים
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 ברנמילר אנרג'י בע"מ

 2020 ,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)" 2020 יוניב 30סתיימה ביום נשחודשים  שישהשל  תקופהל החברה

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

 שנכללנערך בהנחה שבפני הקורא מצוי תיאור עסקי התאגיד כפי והשינויים העיקריים בפעילות החברה 

 הדוח)" (2020-01-022600)מס' אסמכתא:  17.3.2020שפרסמה החברה ביום  2019בדוח 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 5המפורטות בתקנה 

  התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .א

 פרסומו מועד ועד הדוח בתקופת מהותיים אירועים .1

ואירועים  עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן שינויים עיקריים בפעילות החברה ובעסקיה לתיאור

  .עד למועד פרסום הדוח התקופתי, ראו תיאור בדוח התקופתי שאירעו מהותיים

מבלי לסייג  בדוחות הכספיים,ג' 1את תשומת הלב לאמור בביאור  רואה החשבון של החברה הפנה

 הפסד, לחברה נוצר 2020ביוני  30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  כי, ואת מסקנת

 .בהתאמהאלפי ש"ח,  3,442 -אלפי ש"ח ו 4,096תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של ו כולל

, לחברה להלן 8וסעיף  ג' כאמור1להערכת הנהלת החברה, בהתאם לתוכניותיה המפורטות בביאור 

 המידעחודשים מיום אישור  12משאבים מספקים למימון המשך פעילותה לתקופה של לפחות 

 הכספי הביניים הנפרד הנ"ל.

  החברה פעילות על הקורונה נגיף התפשטות השלכות .1.1

" או הקורונה משבר)" COVID 19)) החלה התפשטות נגיף הקורונה 2019בחודש דצמבר 

 2020מרץ בחודש ו עולםברחבי ה, תחילה בסין ולאחר מכן למוקדים נוספים "(המשבר"

בקשר לקצב התפשטות הנגיף ולאופן ההתמודדות של מדינות  הוודאות חוסר. גם בישראל

שווקים ב יציבות וחוסרפעילות הכלכלית בעולם ובישראל ב פגעו, המשברבעולם עם  שונות

 ם. יהפיננסי

, ממשלת ישראלמדינות רבות בעולם ובהן גם תמודדות עם משבר הקורונה, ההכחלק מ

תוך צמצום היציאה נועה והתקהלות, אשר בין היתר מטילות מגבלות ת, תקנות התקינו

'. למגבלות אלו השפעה וכו עבודה במקומות אדם כוח נוכחות הגבלתלמרחב הציבורי, 

 מגבלותבאופן מוחלט.  עצרהישרה על ענפים שונים במשק, כאשר פעילות מספר ענפים אף 
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 הנדבקיםבמספר , אך לאור העלייה 2020הוסרו בחלקן במהלך הרבעון השני של שנת אלו 

 שכבר הוסרו. תן דומות למגבלוקלחדשות, ח תהוטלו מגבלוגל שני", "של  בנגיף והתפרצות

ליישם הקלות פועלות מדינות רבות בעולם, לרבות ישראל, נכון למועד הדוח, נראה כי 

מסוימות במטרה להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית. אולם, לא ניתן להעריך בעת הזו 

, במיוחד ההקלות ואת מידת השפעתן על ההתאוששות מהמשבר הכלכליאת קצב יישום 

 לאור העלייה במספר הנדבקים.

למיתון, האטה ואי וודאות כלכלית עשוי לגרום  צמצום הפעילות הכלכלית בישראל ובעולם

בירידות בשווקי ההון, עליה  (בין היתר) , אשר יתבטאו)בהיקפים כאלו ואחרים(

 למועד הדוח , נכוןאמנם. וכו' ה, תנודתיות בשערי החליפיןבשיעורי האבטלמשמעותית 

השפעת המשבר האולם לא ניתן להעריך בעת הזו את , רגילהה ההחברה חזרה לפעילות

 באופן מוחלט.

היעד מדינות  עלהחברה, קיימת ההשפעה הישירה  של המשבר על ותהאפשרי ההשפעותבין 

 ןובה וחלקן עדיין מתמודדות עמו , אשר נפגעו מהמשבר באופן חמורהיא פועלת ןבה

מתוכננים ומיוצרים במתקן לאור העובדה שהפרויקטים  יורק. אולם,-איטליה, ברזיל וניו

בשווקים  מהנעשהמושפעים  צפויים להיות קצב התכנון והייצור אינםהחברה בישראל, 

ולפעול העובדה שהחברה קיבלה מעמד של מפעל חיוני שיכול להמשיך  בנוסף, .האמורים

ונכון  אלו מדינותב הקיימים פרויקטיםה את םלקד, איפשרו לחברה בזמן משבר הקורונה

אולם,  .לשלבי התכנון והייצור ותדרך המתייחסהבאבני באופן מהותי למועד זה לעמוד 

 מצידם של הלקוחות מיםתשלובו/או  מצידה של החברה ותבהתקנעיכובים  ייתכנו

  פרוייקטים בשווקי יעד אלה.ההמבוססים על השלבים הסופיים של 

בנוסף, אי הוודאות הקיימת בשווקים השונים לאור משבר הקורונה עלולה לפגוע בסיכויי 

  לצורך פעילותה. בהמשך רה לגייס הון ו/או חוב נוספים אשר עלולים להידרשהחב

 ,חדשים פרויקטים וקידוםחדשים  לשווקים לחדורמפעילות החברה במטרה  כחלק

 היציבות אי לאור. הפוטנציאליים לקוחותיההחברה מציגה חישובי כדאיות כלכלית עבור 

 סטיה להיווצר העלול כתוצאה ממשבר הקורונה, השונים םשערי החליפין בשווקי של

 החברה מוצרי רכישתאשר עלולה לפגוע בכדאיות הכלכלית של  ,אלה כדאיות בחישובי

 . השקעה ארוך יותר זרלאור האפשרות של הח

מעריכה, כי בעקבות המשבר יתהוו לה הזדמנויות עסקיות נוספות לאור  החברהאלו,  לצד

 לאור הירידה במחיריבנוסף,  .1של מדינות וגופים שונים באנרגיות מתחדשות ותהשקע

 משקיעים אל מעבר ישנה מגמה של סקטור האנרגיה המסורתיתהנפט והפגיעה בחברות ב

  .3החברה מתעסקת בפרט ובתחום האגירה  ואל 2בכלל עבר תחום האנרגיה המתחדשת

                                                 

 העידוד האירופאית להשקעות באנרגיה ירוקה:תכנית , לדוגמא  1

deal-green-https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/program/european 
מאת לורה הרסט, אשר  Oil Slump May No Longer Be a Curse For Renewable Energy”ראו כתבה שכותרתה "  2

oil-04-https://www.bloomberg.com/news/articles/2020/24-: 25.4.2020ביום  Bloomberg Greenפורסמה באתר 

energy-renewable-for-curse-a-be-longer-no-may-slumpרוקות כובשות את מדד ; ראו כתבה שכותרתה "החברות הי
: 13.8.2020ביום  TheMarkerהחדש" מאת ג'ניה וולינסקי, פורסמה באתר  90ת"א 

1.9069795-https://www.themarker.com/markets/.premium 
שרד האוצר עוצר הקמה של ארבע תחנות כוח גדולות" אשר פורסמה ראו כתבה שכותרתה "עוברים מהגז אל השמש: מ  3

 html-https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L.3844478,00: 11.8.2020באתר כלכליסט בייום 

https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/program/european-green-deal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-24/oil-slump-may-no-longer-be-a-curse-for-renewable-energy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-24/oil-slump-may-no-longer-be-a-curse-for-renewable-energy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-24/oil-slump-may-no-longer-be-a-curse-for-renewable-energy
https://www.themarker.com/markets/.premium-1.9069795
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3844478,00.html
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 הנהלת החברה נקטה במספר צעדים כדלקמן:בחברה, על מנת למזער את פגיעת המשבר 

אפשר למפעל הייצור להמשיך אישור זה  – קבלת אישור של מפעל חיוני ותו סגול .א

עובדי מטה  יתרלכן אפשר גם ו אספקההייצור וה ה שלבאופן סדיר ומנע עציר פעולול

הגדרת החברה בנוסף,  .התו הסגולבעבודה רציפה בהתאם להנחיות  להמשיךהחברה 

ציוד של החברה להיכלל תחת הגדרת הגלם והגם לספקי חומרי  הכמפעל חיוני איפשר

ספקת חומרי גלם הדרוש אמפעל חיוני, כך שהחברה לא נפגעה בקבלת שירותים ו

 ה.פעילותל

 חלהההחברה  ,הראשון הרבעוןבמהלך עם תחילת המשבר  – צמצום עלויות שכר .ב

קיצוץ רוחבי בשכר העבודה של כלל עובדי החברה, לרבות שכר קרוביו של בעל ב

ולמעט שכר עובדי הייצור ועובדים נוספים בשכר  ויתר חברי ההנהלה הבכירה השליטה

ביטול חלקי של  וריון החברה, אישרו ועדת הביקורת ודירקט6.202028.ביום  .4דומה(

 שב של העובדים , כך ששכרם2020חודש יוני משכורות החל מ כאמורשכר ההפחתות 

לעמוד על הסכום שהיה טרום מועד ההפחתה. כמו כן, הויתור על גמול המשולם 

להלן  1.4בגין השתתפות בישיבות בוטל. לפרטים נוספים ראו סעיף  לדירקטורים

-2020-01)אסמכתאות מס':  29.6.2020-ו 24.3.2020ודיווחים מיידיים מהימים 

 (.2020-01-067758-ו 025042

לצד צמצום עלויות השכר כאמור לעיל, פעלה  – הקטנה ודחיית הוצאות תפעוליות .ג

להבנות  ליות שונות, בין היתר באמצעות הגעההחברה להקטנת ודחיית הוצאות תפעו

פריסת התשלומים על פני תקופה והקטנת גובה החיוב  לגביעם נותני שירות בחברה 

 טרום המקורית ןמתכונתלחזרו  תנאי התשלום מרבית זהנכון למועד  ארוכה יותר.

  .הקורונה משבר

אלטרנטיבות החברה החלה בחיפושים אחר  – לספקים אלטרנטיבות ובחינת חיפוש .ד

על מנת להבטיח פתרונות חילופיים למקרה  ,שונות שונות לספקים בשווקים ומדינות

בו לא תוכל לייבא ציוד או חומרי גלם משווקים שעלולים להיסגר לאור התפרצויות 

 קורנה נוספות.

תוצאות על פעילות החברה ועל לא ניכרת השפעה מהותית  הדוח, נכון למועד פרסוםאמנם, 

בשל חוסר הוודאות והשינויים התדירים המאפיינים את משבר  , אך יחד עם זאת,פעילותה

 את, הדרוש ככל ,החברה ממשיכה לעקוב אחר התפתחויות בנושא ולעדכן ,הקורונה

 .המשבר של אפשריות השפעות לצמצם מנת על נוקטת שהיא הצעדים

 הקורונה נגיף התפשטות של האפשריות להשפעות באשר לעיל וההערכות התחזיות, המידע כי מובהר

 אשר )"חוק ניירות ערך"(, 1968-התשכ"ח ,ערך ניירות בחוק כמשמעו עתיד פני צופה מידע מהוות

 ואומדנים הערכות על מבוסס כאמור מידע. החברה בשליטת ואינה וודאית אינה התממשותן

 שיכולת או עליהם השפעה יכולת לחברה שאין חיצוניים בגורמים, היתר בין, תלויה ושהתממשותם

 שונה באופן להתממש או להתממש שלא עשויות אלה הערכות. מוגבלת עליהם להשפיע החברה

 בארץ הרלוונטיות הרשויות של ובהנחיות הנגיף בהתפשטות שינויים שיחולו ככל היתר בין, מהותית

  .בדוח התקופתי של החברה 22ובהתממשות גורמי הסיכון של החברה כמפורט בחלק א' בסעיף  ובעולם

                                                 

 (; 025042-01-2020) 24.3.2020מיום  מיידיבדיווח  כמפורט  4
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 כללי  .1.4

על מנת  נוספים עדכנה החברה, כי היא נוקטת במספר צעדים 24.3.2020 לאחר שביום

הכוללים בין היתר קיצוץ רוחבי בשכר  5לצמצם את הוצאותיה ולייעל את פעילותה,

ויתר חברי ההנהלה  כלל עובדי החברה, לרבות שכר קרוביו של בעל השליטההעבודה של 

, 28.6.2020ביום  6ולמעט שכר עובדי הייצור ועובדים נוספים בשכר דומה(, הבכירה

ביטול חלקי של  וריון החברהאישרו ועדת הביקורת ודירקטבעקבות גיוס הון לחברה, 

ישוב  של העובדים , כך ששכרם2020חודש יוני משכורות החל מ כאמורשכר ההפחתות 

לעמוד על הסכום שהיה טרום מועד ההפחתה. כמו כן, הויתור על גמול המשולם 

לדוח  2.3בוטל. לפרטים נוספים ראו סעיף  בגין השתתפות בישיבות לדירקטורים

 24.3.2020ימים ההדירקטוריון שפורסם כחלק מהדוח התקופתי, וכן דיווחים מיידיים מ

 (.2020-01-067758-ו 2020-01-025042)אסמכתאות מס':  29.6.2020-ו

 משרה נושאי .1.5

 יואב קפלןאישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויו של מר  20.7.2020ביום  .1.5.1

האסיפה הכללית את של  . מר יואב קפלן מונה כחלק מאישורדירקטור בחברהכ

 1.6.2רני צים )כמפורט בסעיף  מר הצעה פרטית חריגה עםהתקשרות החברה ב

הנופקו  ובתמורה מיליון ש"ח 1של  סךמר יואב קפלן השקיע במסגרתה  ,(להלן

מהונה המונפק והנפרע של  1.05%בשיעור של  לו מניות רגילות של החברה

שתוקן בימים  11.6.2020דוח זימון האסיפה מיום לפרטים נוספים ראו  .החברה

תוצאות ודוח  14.7.2020, דוח זימון אסיפה נדחית מיום 14.7.2020-ו 14.6.2020

, 2020-01-053230, 2020-01-061098)אסמכתאות מס':  20.7.2020אסיפה מיום 

ודיווחים על  בהתאמה(, 2020-01-077055-ו 2020-01-075285, 2020-01-075270

 23.7.2020תחילת כהונתו של מר יואב קפלן כדירקטור ועל היותו בעל עניין מיום 

 ., בהתאמה(2020-01-078345 -ו 2020-01-078324)מס' אסמכתא: 

 אברהם מר של כהונתו הארכתאת  המניות בעלי אסיפת אישרה 20.7.2020 ביום .1.5.2

 לתקופה החברה ל"כמנכ לכהונתו במקביל הדירקטוריון ר"יו בתפקיד ברנמילר

גמול לו זכאי מר ב שינוי ללא 31.7.2020 מיום החל, נוספים חודשים 18 של

אושר במסגרת תשקיף הנפקה  אשראברהם ברנמילר בגין כהונתו כמנכ"ל בלבד, 

שנים ובהתאם לכך הוא  5למשך תקופה של  1.8.2017ראשונה לציבור מיום 

 האסיפה זימון דוחנוספים ראו  לפרטים .31.7.2022ימשיך להיות בתוקף עד ליום 

 מועד דחית על דוחו 14.7.202-ו 14.6.2020, תיקונו בימים 11.6.2020 מיום

-2020-01, 2020-01-061098)אסמכתאות מס':  14.7.2020מיום  האסיפה

 אודות נוספים לפרטים , בהתאמה(.2020-01-075285, 2020-01-075270, 053230

 .התקופתי לדוח' א בחלק 21 תקנה ראו, ברנמילר אברהם מר זכאי לו הגמול

                                                 

 .התקופתי לדוח' א בחלק 1.3.9-ו 1.3.8 בסעיפים כמפורט בעניין קודמים לצעדים מצטרפים אלו צעדים  5
 (; 025042-01-2020) 24.3.2020מיום  מיידיבדיווח  כמפורט  6
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"( כסמנכ"ל כספים בחברה צימרמן)" צימרמן אופירמונה מר  2.8.2020ביום  .1.5.3

ודירקטוריון החברה אישרו  בשבתה כועדת תגמול וזאת לאחר שועדת הביקורת

את תנאי כהונתו והעסקתו בחברה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 

 .(075316-01-2020)מס' אסמכתא:  3.8.2020

את חידוש התקשרות אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  26.7.2020 ביום .1.5.4

החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות 

פוליסת נושאי משרה ודירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בה )"

תקופת )" 31.7.2021ועד ליום  1.8.2020"(, לתקופה שמיום הביטוח החדשה

 "(.וליסההפ

 הוביל אשר( הקורונה משבר לאור היתר)בין  הביטוח שוק של מצבו רקע על

קושי של ממש לרכוש פוליסה שוטפת חדשה הדומה בתנאיה לפוליסת הביטוח ל

, אושרה רכישת פוליסת הביטוח 31.7.2020ביום  הסתיימההקיימת שתקופתה 

שור של האסיפה לאי בכפוףמתנאי מדיניות התגמול של החברה  בחריגההחדשה 

 7הכללית של החברה לתיקון מדיניות התגמול הנוכחית.

, לאחר שבחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את מצב שוק הביטוח כמתואר לפיכך

לעיל, ובהתאם להמלצת יועץ הביטוח של החברה, אישרו כי פוליסת הביטוח 

החדשה משקפת את הצעת הביטוח המיטבית שניתן היה לרכשה בנסיבות 

א( גבול האחריות של פוליסת הביטוח (העיקריים כדלקמן:  שתנאיה, הקיימות

מיליון דולר לכל מספר תובעים בקשר למקרה אחד או לסדרת  5לא יעלה על 

מקרים הנובעים ממקרה אחד ולכל הפיצויים שיש לשלם במשך תקופת הביטוח; 

( סכום )ג-ודולר לשנה;  34,500)ב( פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על 

דולר בגין כל תביעה )למעט בארה"ב ובקנדה(,  35,000ההשתתפות העצמית הינו 

דולר בגין תביעות ביחס  50,000 -דולר בגין כל תביעה בארה"ב ובקנדה ו 50,000

 .לניירות ערך

-2020-01)מס' אסמכתא:  27.7.2020מיום  מיידינוספים ראו דיווח  לפרטים

079323.) 

 ות במניות החברההון וחוב ועסקא יגיוס .1.6

 מור השקעות בע"מ י.ד. התקשרות החברה עם .1.6.1

אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית מהותית של ניירות ערך  4.6.2020ביום 

( בע"מ )בסעיף 2013ומור ניהול קרנות נאמנות ) מור קופות גמל בע"מ לניצעים,

מור השקעות בע"מ  י.ד. "(, חברות מוחזקות בבעלות מלאה שלהניצעים" –זה 

 833,330"(. ההצעה הפרטית כוללת הקצאת ההצעה הפרטית דוח" –)בסעיף זה 

                                                 

: מדיניות התגמול מהחודשים יוני ואוגוסט 21-101ראו בעניין זה את עדכוני רשות ניירות ערך לעמדה משפטית   7
2020  :

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95

D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Docum%

ents/05102016_1.pdf  

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/05102016_1.pdf
http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/05102016_1.pdf
http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/Staf_Positions/SLB_Decision/Control_Oner/Documents/05102016_1.pdf
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ש"ח ע.נ. כ"א של החברה בתמורה לתשלום במזומן בסך  0.01מניות רגילות בנות 

כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים  499,998אג' לכל מניה וכן הקצאת  600

למימוש עד  ןניתשכל כתב אופציה  כךמניות של החברה,  499,998 -למימוש ל

כנגד תשלום מחיר מימוש במזומן שנים החל ממועד ההקצאה כאמור ו 4לתום 

, בהתאמות המפורטות בדוח ההצעה הפרטית. עם )לא צמוד( אג' 900בסך של 

במניות השלמת ההצעה הפרטית )במועד קבלת אישור הבורסה( החזיקו הניצעים 

 בדילול מלא( 4.49% -כוהנפרע של החברה ) מהונה המונפק 5.12% -המהוות כ

ובהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה צפויים הניצעים להחזיק במניות בשיעור 

לפרטים נוספים ראו דוח הצעה  .בדילול מלא( 6.99% -)כ 7.95% -כולל של כ

-2020)אסמכתאות מס':  11.6.2020שתוקן ביום  7.6.2020פרטית מהותית מיום 

חזקות נושאי הולפירוט מלא בדבר בהתאמה(.  2020-01-060798-ו 01-050983

-2020)מס' אסמכתא:  4.8.2020משרה ובעלי עניין בחברה ראו דיווח מיידי מיום 

01-083673.) 

 מטעמו מי עםאו /ו חברות בשליטתועם לרבות  צים רני מר עם רההחב התקשרות .1.6.2

  בע"מ קניות מרכזי צים רני חברת עם התקשרות .1.6.2.1

לדוח התקופתי של בחלק א'  14.3 -ו 1.3.4בהמשך לאמור בסעיפים 

 הסכם" -)בסעיף זה החברה בדבר חתימה על הסכם עקרונות

ביום  "(,מרכזי קניות ציםעם רני צים מרכזי קניות בע"מ )" "(העקרונות

הסתיים ופקע הסכם העקרונות, מבלי שהצדדים הגיעו  4.6.2020

 להסכמות לגבי הסכם מחייב. 

מיליון ש"ח הנושאת  3הלוואה בסך  נפרעה 26.7.2020 ביום, לפיכך

ביום  מרכזי קניות ידי צים-עלחברה ל שהועמדה 5% לריבית ש

ובהסכם הלוואה  העקרונות בהסכם הוסדרה העמדתה אשר, 11.2.2020

לפרטים נוספים ראו גם סעיף  .11.2.2020שצורף לו כנספח ונחתם ביום 

 מיידייםנוספים ראו דיווחים  לפרטים. (יבדוח התקופת 3.3.14

)מס'  7.6.2020 -ו 20.5.2020, 16.4.2020, 16.3.2020מהימים: 

-ו 2020-01-044977, 2020-01-034513, 2020-01-021595: אסמכתא

 (.בהתאמה, 2020-01-050701

 מי או/ו בשליטתו חברות באמצעות לרבות צים רני מר התקשרות עם .1.6.2.2

 מטעמו

רני צים לרבות  מר חתמה החברה על הסכם השקעה עם 4.6.2020ביום 

 הקצאת שעיקריואו מי מטעמו /באמצעות חברות בשליטתו ו

 אגורות 430רני צים לפי שער של מר ל של החברה מניות 4,186,047

וכן שהחברה  מיליון ש"ח 18-למניה רגילה של החברה, בהיקף של כ

רני צים לדירקטוריון החברה  מר תפעל למינוי דירקטור מטעמו של

. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי "(ההשקעה הסכם" –בסעיף זה )

 (.2020-01-050701מס' אסמכתא: ) 7.6.2020 מיום
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לשם אישור הסכם ההשקעה המהווה הצעה פרטית חריגה כהגדרתה 

בתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, 

, זימנה החברה אסיפה כללית אשר על סדר יומה אישור 2000-התש"ס

 .דירקטורהסכם ההשקעה וכן מינוי 

 רות החברהאת התקשאישרה אסיפת בעלי המניות  20.7.2020ביום 

מניות רגילות של החברה  3,960,423, כך שסך של בהסכם ההשקעה

 232,558של  סךמיליון ש"ח ו 17רני צים בתמורה כוללת של מר ל הוקצו

 1יואב קפלן בתמורה כוללת של מר ל הוקצומניות רגילות של החברה 

לעיל(.  1.5.1כדירקטור בחברה )ראו גם סעיף  מונה אשר"ח, שמיליון 

רני צים מהוות  מר שמחזיק המניות אחר ההקצאהל לסמוךנכון 

בדילול מלא(  16.74%מהונה המונפק והנפרע של החברה ) 19.35%

מהונה המונפק והנפרע  1.14%מהוות  קפלן יואב מר שמחזיק המניותו

דוח זימון  לפרטים נוספים ראו בדילול מלא(. 0.98%של החברה )

, דוח 14.7.2020-ו 14.6.2020שתוקן בימים  11.6.2020האסיפה מיום 

ודוח תוצאות אסיפה מיום  14.7.2020זימון אסיפה נדחית מיום 

, 2020-01-053230, 2020-01-061098)אסמכתאות מס':  20.7.2020

בהתאמה(  ,2020-01-077055-ו 2020-01-075285, 2020-01-075270

חזקות נושאי משרה ובעלי עניין בחברה ראו דיווח הולפירוט מלא בדבר 

 (.2020-01-083673)מס' אסמכתא:  4.8.2020די מיום מיי

 השליטה בעל עם הלוואה בהסכם התקשרות .1.6.3

 אישרו 28.6.2020 ביום, התקופתי לדוח' א בחלק 1.3.7 בסעיף לאמור בהמשך

 הארכת את החברה ודירקטוריון התגמול כוועדת גם בשבתה הביקורת ועדת

 כולל בסך, ברנמילר אברהם מר, השליטה בעל שהעמיד ההלוואות פירעון מועד

 ליום עד ריבית נושאות ולא ביטחונות ללא, למדד הצמודות ח"ש מיליון 3.1 של

 להעמיד השליטה בעל של לזכותו בכפוף"(, ההלוואות" – זה בסעיף. )30.6.2021

 ראו נוספים לפרטים. דעתו שיקול לפי לכן קודם ההלוואות את מוקדם לפירעון

 (.2020-01-067758': מס אסמכתא) 29.6.2020 מיום מיידי דיווח

הארכה נוספת של  ודירקטוריון החברההביקורת ועדת אישרו  25.8.2020ביום 

, כאשר לא יחול שינוי בתנאי 30.6.2022מועד פירעון ההלוואות עד ליום 

כפוף לגיוס למעט עדכון תנאי הפירעון המוקדם של ההלוואות, שיהיה ההלוואות 

הון משמעותי על ידי החברה, הגבוה מיתרת הלוואות, וכל עוד לחברה יש את 

. חודשים ממועד הפירעון כאמור 12-להמשאבים למימון פעילותה לפחות 

-2020-01)מס' אסמכתא:  25.8.2020לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

093507.) 

 נק לאומיעם ב מימוןהתקשרות בהסכם  .1.6.4

 29.6.2020ביום בדוח התקופתי, בחלק א'  1.3.3 בסעיףבהמשך לאמור  .1.6.4.1

והחברה על מתווה סופי  "(הבנק)" חתמו בנק לאומי לישראל בע"מ
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 חברהה"-" והמתווה"לפירעון חובה של ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ )

 שעיקריו כדלקמן ,ה(, לאחר שהבנק נענה לבקשת, בהתאמה"הבת

 : פרסום דוח זה נכון למועדבפועל  במלואם ואשר בוצעו

 30.7.2020 שולם לבנק לא יאוחר מיוםימיליון ש"ח  5.4-סך של כ .א

מיליון ש"ח ישולם כמקדמה  1סך של , כאשר, "(הסכום לפירעון)"

 .30.6.2020ע"ח הסכום לפירעון עד ליום 

אלפי ש"ח בגין פקדונות של  390הבנק יהיה רשאי לחלט סך של כ  .ב

 חברת הבת המשועבדים לבנק.

, 30.7.2020לחתימת הסכם אופציה על ידי הצדדים עד ליום בכפוף  .ג

)ראו סעיף  לא סחירים אלף כתבי אופציה 370 של לבנק הקצאה

 .להלן( 1.6.4.2

שעבודים נוספים, ככל שישנם וכן ערבות מתמדת שהעמידה  .ד

מיליון  30החברה לטובת הבנק לחובות חברת הבת בסך של עד 

הבנק  זה דוח למועד נכון. ש"ח יבוטלו עד לתשלום סכום המתווה

 והערבויות כאמור.פועל להסרת כלל השעבודים 

חתמו הבנק והחברה על הסכם אופציה והחברה  22.7.2020לפיכך, ביום  .1.6.4.2

פרסמה לפיו דוח הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית )"בסעיף 

כתבי אופציה  370,000, כוללת הקצאת "(הפרטית ההצעה דוח" –זה 

מניות של החברה, כך שכל  370,000 -בלתי סחירים הניתנים למימוש ל

שנים החל ממועד ההקצאה  3לתום למימוש עד כתב אופציה ניתן 

אג' )לא צמוד(,  1,535וכנגד תשלום מחיר מימוש בסך של כאמור 

י עת מימוש כתבב הפרטית. ההצעהבהתאמות המפורטות בדוח 

אופציה, הניצע לא ידרש לשלם את מחיר המימוש בפועל לחברה, אלא 

עם השלמת ההצעה  (.Cashlessהמימוש יתבצע בדרך של מימוש נטו )

בהנחה ו( הבורסה אישור קבלת)במועד  12.8.2020ביום  הפרטית

, מניות המימוש בנקתיאורטית של מימוש מלוא כתבי האופציה ל

מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה  1.64%-תהוונה כ

 (.מלא בדילול 1.57%-)כ ההקצאהבה לאחר 

 ויתר ומחלתשלום סכום המתווה במלואו ועמידה בכל תנאיו, הבנק  עם .1.6.4.3

לחברה ולחברה הבת באופן סופי ומוחלט על כל תביעה בקשר לכל 

החשבונות והפיקדונות של החברה והחברה הבת ועל כל יתרת חוב 

לפרטים  שקיימת לחברה ולחברה הבת עד למועד חתימת המתווה.

 30.6.2020-ו 4.6.2020ימים הנוספים ראו דיווחים מיידיים מ

, בהתאמה( 2020-01-068769-ו 2020-01-050470)אסמכתאות מס': 

 .(2020-01-077700)מס' אסמכתא:  22.7.2020דוח הצעה פרטית מיום 
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 המירותהלוואות  מיבהסכ התקשרות .1.6.5

דוח התקופתי, בדבר התקשרות חלק א' בב 14.4בהמשך לאמור בסעיף  .1.6.5.1

החברה בשני הסכמים נפרדים להעמדת שתי הלוואות נפרדות המירות 

"( והארכת מועד פרעונן מעת לוואותהה" –למניות החברה )בסעיף זה 

)מס' אסמכתא:  מיידי דיווח החברה פרסמה 13.7.2020 ביום, 8לעת

של המניות  המירביות עדכון הכמויותשעניינו ( 2020-01-074736

אשר ינבעו מהמרתן של כל אחת מההלוואות  הרגילות של החברה

  )לאור הארכת מועד פרעונן ובהתאם לתנאי ההלוואות(.

את התקשרות החברה בהסכם , לאור אישור האסיפה 23.7.2020ביום  .1.6.5.2

לעיל, הומרו מלוא  1.6.2.2רני צים כמפורט בסעיף  מר השקעה עם

מניות רגילות של  1,669,147ההלוואות והוקצו עבור שני המלווים 

מהונה המופנק והנפרע של  7.5%-כהחברה, המהוות נכון למועד המרתן 

)מס'  23.7.2020מיום  . ראו גם דיווחמלא( בדילול 7.17%-)כהחברה 

 (.2020-01-078351אסמכתא: 

 שירותים ונותני החברה לעובדי אופציות הענקת .1.6.6

 24-פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית ל הצעה פרסמה החברה 3.8.2020 ביום

מעסיק )שאינם -יחסי עובד לגביהםעובדי החברה שמתקיימים  18ניצעים בהם 

דירקטורים או מנכ"ל(, שלושה נותני שירותים לחברה ושלושה נושאי משרה של 

כתבי אופציה בלתי  461,500החברה שאינם קשורים לבעל השליטה בחברה של 

ש"ח  0.01מניות רגילות של החברה בנות  461,500-סחירים הניתנים למימוש ל

 החברה של הקיימת האופציות תכנית מכוחמבוצעת ההונית  ההענקה ערך נקוב.

, אשר במועד אישור ההענקה כאמור, אישר דירקטוריון החברה את 2013 משנת

וח דאת ראו לפרטים נוספים . 9.7.2025הארכתה בשנתיים נוספות עד ליום 

, זה דוח למועד נכון (.2020-01-075472)מס' אסמכתא:  3.8.2020 מיום ההצעה

 .כאמור ההענקה לביצוע הבורסה אישור החברה אצל התקבל טרם

 החברה, לקוחות ופרויקטיםפעילות  .1.7

בחלק א' בדוח התקופתי, בעקבות הגשת החברה בקשה  27בהמשך לאמור בה"ש  .1.7.1

 מועד אבן הדרך שברישיון המותנהלהארכת  25.7.2019לרשות החשמל ביום 

ואת תוקף הרישיון  "(המותנה הרישיון)" 1לייצור חשמל שניתן לפרויקט רותם 

 29.3.2020 ביום ,2021חודשים נוספים עד לחודש ינואר  10-המותנה בהתאם ב

החלטת רשות החשמל שעניינה "תיקון רישיון מותנה בטכנולוגיות  התקבלה

תרמו סולאר", לפיה הוארך המועד להצגת עמידה באבן הדרך להפעלה מסחרית 

חודשים, כך שגם תוקפו של  66-חודשים נוספים ל 10-ב 1של פרויקט רותם 

 נכון. 17.12.2020חודשים ותקופו יהיה עד ליום  66הרישיון המותנה יעמוד על 

להארכת  ישורלהשגת אמול רשות החשמל  פועלתהחברה למועד פרסום דוח זה, 

                                                 

 (.033085-01-2020: אסמכתא)מס'  7.4.2020 מיום בדיווח לאחרונה שדווח כפי 8



 

12 

 

והפרויקט מוגדר כפרויקט חלוץ, כי היות  תוקף הרישיון המותנה ומעריכה,

י ודיווח התקופת בדוח 1.3.5 סעיף ראו נוספים לפרטים יתקבל האישור כאמור.

 (.2020-01-028738)אסמכתא מס':  30.3.2020מיידי מיום 

עם אישור הארכת  בקשרהחברה  הערכותובהר, כי המידע כאמור לעיל בדבר מ

תוקף הרישיון המותנה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

חברה. הערכות אלו, עשויות שלא להתממש, המבוסס, בין היתר, על הערכות ה

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

שנצפה, כתוצאה ממספר גורמים, וביניהם אי עמידה בתנאיהם של אישורים 

מימון הנחוץ להשלמת הסטטוטוריים ו/או שינויים רגולטוריים ו/או אי קבלת 

 להלן. 3בסעיף  כאמור יקטהפרו

חתמה  31.3.2020 ביוםבחלק א' לדוח התקופתי,  5.6בהמשך לאמור בסעיף  .1.7.2

, חברה המאוגדת "CET Storage Limited "(CET)החברה על הסכם הפצה עם 

בהונגריה שהינה בין החברות המובילות בתחום המסחר בחשמל ובגז טבעי 

פצה הינה בהונגריה ובעלת רישיון למסחר בחשמל ובגז טבעי. תקופת הסכם הה

-שנים ממועד החתימה, כאשר לחברה זכות לבטלו בין היתר כתוצאה מכך ש 5-ל

CET  )לא תעמוד בהתחייבויותיה לרכישות בהיקף מינימאלי כמפורט להלן: )א

מיליון דולר למשך השנתיים הראשונות לתקופת הסכם ההפצה; )ב( סך  2סך של 

עית והחמישית. לפרטים מיליון דולר לכל שנה מהשנים השלישית, הרבי 5של 

)אסמכתא מס':  31.3.2020נוספים אודות הסכם ההפצה ראו דיווח מיידי מיום 

2020-01-029752.)  

חתמה  21.4.2020 ביוםבחלק א' לדוח התקופתי,  5.4בהמשך לאמור בסעיף  .1.7.3

, חברת חשמל איטלקית גדולה שהינה ENELהחברה על הסכם אספקה עם 

חשמל וגז. במסגרת הסכם האספקה, החברה  יצרנית ומפיצה בינלאומית של

 23תתכנן, תייצר, תספק, תשנע ותתקין מערכת אגירה תרמית בקיבולת של 

שעה תרמית במסגרת פרויקט פיילוט בתחנת כוח מחזור משולב של -מגהוואט

אירו אשר ישולמו  500,000בצפון איטליה, בתמורה לסך של  ENELחברת 

נקבעו בהסכם האספקה. עוד נקבע כי תיתכן  אבני דרך אשר 9-בהתאם לעמידה ב

וללא תמורה נוספת מצידה,  ENELהגדלה של פרויקט הפיילוט, לפי בקשה של 

שעה תרמי במידה ויתקבל מימון נוסף לכך מרשות החדשנות. -מגהוואט 38-ל

דרך האבן עמידה באלפי אירו עבור  64-חברה סך של כשולם ל 12.7.2020ביום 

 בלוחות באופן מהותי עומדתראשונה. נכון למועד פרסום דוח זה, החברה ה

 .כמתוכנן הפרויקט של ההקמה בפעילות וממשיכה בהסכם נקבעו אשר הזמנים

-2020-01)אסמכתא מס':  22.4.2020לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

035974.)  

השלימה  1.6.2020 ביוםבחלק א' לדוח התקופתי,  5.1.1בהמשך לאמור בסעיף  .1.7.4

חום שיורי  אגירתמאפשרת החברה בהצלחה התקנה ראשונה של מערכת ה

לאורך כל שעות היממה,  הנפלט מתהליך ייצור החשמל בגנרטורים הקיימים

שהוקמה מערכת "(. ההמערכת)" ואספקתו בצורת מים חמים לפי צרכי הלקוח
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הביטחון להדגמות כחלק מתוכנית משותפת של משרד הכלכלה ומשרד כפיילוט 

למשרד הביטחון , נמסרה טכנולוגיות קלינטק ישראליות במערכת הביטחון

בהצלחה בבסיס צבאי שאינו מחובר לרשת החשמל הארצית הושלמה והתקנתה 

)אסמכתא מס':  1.6.2020בדרום הארץ. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

2020-01-049120.) 

 מזכר" –)בסעיף זה  מחייב לא הבנות מזכר על חתמה החברה 7.6.2020 ביום .1.7.5

 מערכת)" תרמי שעה מגהוואט 62 של בגודל אגירה מערכת למכירת "(ההבנות

 ENSO Global Energy חברת עם אירו מיליון 2.4-לכ בתמורה, "(האגירה

Solutions Ltd. "(ENSO)" ,אנרגיה  בפתרונות העוסקת ספרדית חברה

תוצב בעיר הואלבה שבספרד ותשמש  . מערכת האגירהמבוססים ביומסה

 45למרות שחלפו  .ENSOלאגירת חום ואספקת קיטור עבור לקוח תעשייתי של 

ממשיכים לנהל נכון למועד דוח זה הצדדים ימים ממועדת חתימת מזכר ההבנות, 

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  מגעים ופועלים לחתימת הסכם מחייב.

 (.2020-01-051226)אסמכתא מס':  8.6.2020

קיבלה החברה מרשות החדשנות אישור לפרויקט פיתוח הדור  6.8.2020ביום  .1.7.6

. האישור הבא של טכנולוגית האגירה של החברה, אגירה לטמפרטורות גבוהות

מיליון ש"ח ובשיעור השתתפות של  8.9-בערוץ המהיר, בתקציב של עד כ התקבל

 50%מיליון ש"ח, מתוכו סך של  3.5-כ סך של , קרי40%רשות החדשנות בסך של 

)מס' אסמכתא:  9.8.2020ינתן כמקדמה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

2020-01-086100 .) 

 החברה הדוח למועד נכוןבחלק א' בדוח התקופתי,  18.3לאמור בסעיף  בהמשך .1.7.7

להעמדת הלוואה  הסכם מחייב על לחתום בכוונה EIB"מ עם מו לנהל ממשיכה

כאשר נכון למועד זה סכום ההלוואה הנידון  ."(ההלוואה" –בסעיף זה חברה )ל

מיליון יורו  7.5בין הצדדים במסגרת מזכר הבנות שאינו מחייב עומד על סך של 

מיליון אירו כאמור בדוח בתקופתי( וכן נבחנים שינויים  13)חלף סכום של 

נוספים בתנאי הלוואה. ככל שיחתם בין הצדדים הסכם מחייב, החברה תשוב 

  ותעדכן על פי דין. 

 החברה להתקשרות באשר התקופתי לדוח' א בחלק 5.2.2 בסעיף לאמור בהמשך  .1.7.8

ת העוסקת בייזום ופיתוח של , חברה ברזילאיDetronic Energia חברת עם

מתקנים ופתרונות בתחום האנרגיה הסולארית בברזיל, נכון למועד דוח זה 

 .מחייב הסכם על חתימה לקראתהצדדים ממשיכים לקיים מו"מ 

שמנהלת  למגעיםא' לדוח התקופתי באשר  בחלק 5.3לאמור בסעיף  בהמשך .1.7.9

ייזום גרמנית בתחום  חברת(, Green Enesysגרין אנסיס ) חברת עםהחברה 

 חתימהמו"מ לקראת  מקיימים, נכון למועד דוח זה הצדדים המתחדשתהאנרגיה 

 .מחייב הסכם על

 ומתנים משאיםלעיל בדבר ניהול  1.7.9-ו 1.7.8, 1.7.7, 1.7.5האמור בסעיפים  המידעובהר, כי מ

ניירות ערך,  תו בחוקהינו מידע צופה פני עתיד, כהגדר לקראת חתימה על הסכמים מחייבים
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ודאות כי יתממש, ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים  איןאשר  ,1968-התשכ"ח

ובכלל , חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת

 ככל, נוספיםוהתקיימות תנאים  חייביםם הממישל ההסכ ניםומת יםזה הגעה להסכמות במשא

 . שישנם

 חוזר הון .2

 תקופת הדוחבמהלך  והון וחוב שגויס ידי-, הממומן עלשליליהון חוזר נכון למועד הדוח, לחברה 

 .הכספיים לדוחות 7-ו 6 יםביאורלעיל וב 1.6.5עד  1.6.1סעיף כמפורט ב

 באלפי ש"ח: 2019בדצמבר  31-ו 2020 ביוני 30 להלן ההון החוזר של החברה לימים

 2019בדצמבר  31 2020 ביוני 30 סעיף

 1,217 4,019 מזומנים ושווי מזומנים

פיקדונות מוגבלים 
 486 481 בשימושים

 עם חוזים בגין נכסים
 - 687 לקוחות

 1,216 1,402 חייבים ויתרות חובה

הלוואה משיכת יתר ו
 (10,478) (4,875) )*(מתאגיד בנקאי

 (3,114) (3,100) הלוואת בעלים

 - (3,057) )**(הלוואות לזמן קצר

הלוואות הניתנות להמרה 
 (5,377) (5,654) )***(למניות

 (839) (1,066) ספקים ונותני שירותים

 (2,850) (4,588) זכאים ויתרות זכות

חלויות שוטפות של 
 (1,792) (1,629) התחייבויות בגין חכירות

  (21,531)  (17,380) סה"כ הון חוזר
 .2020ביוני  30לאחר יום  ש"ח מיליון 4.8-כ שלבסך  בנקאית הלוואה רעוןיפ בדבר לעיל 1.6.4)*( ראו סעיף 

 .2020ביוני  30לאחר יום  "ח,ש מיליון 3-כבסך של  הלוואה מלא של רעוןילעיל בדבר פ 1.6.2.1סעיף  ראו)**( 

 .2020ביוני  30להון לאחר יום  מיליון ש"ח 5.7-בסך של כ חוב מרתהלעיל בדבר  1.6.5.2)***( ראו סעיף 



 

15 

 

  :רותם תעשיות בפארק שפועלת החברה להקים 1 רותם הכוח תחנת אודות נתונים ריכוז .3

המסחרית וההכנסות המשוערות, הינו מידע צופה פני עתיד,  והפעלתוהשלמת  1תחנת הכוח רותם  החברה להקמתיובהר, כי המידע כאמור לעיל לרבות בדבר צפי 

. הערכות 1של הפרויקט וצפי החברה לקבלת מימון להשלמת פרויקט רותם  וכהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על הערכות החברה בדבר קצב התקדמות

אי קבלת אישורים אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה ממספר גורמים, וביניהם 

-ורים ו/או אי עמידה בתנאיהם, אי קבלת מימון או קבלתו בתנאים פחות טובים מציפיית החברה, איסטטוטוריים ו/או אי עמידה בתנאיהם ו/או שינויים רגולט

ו/או מסיבות שונות מעבר לרשיון הקיים  1השלמת הקמת תחנת הכוח, אי קבלת ארכה מרשות החשמל להתקיימות אבני דרך ברישיון המותנה של פרויקט רותם 

  .דוח התקופתיל 22ורמי הסיכון המפורטים בסעיף ו/או כתוצאה מהתממשות של חלק או כל ג

 

                                                 

הנדרש להשלמת  מימון בקבלת היתר בין תלוי המסחרית ההפעלה מועדעקב חריגה בתקציב הפרויקט נוצרו קשיים תזרימיים, שגרמו לעיכובים המשפיעים על לוחות הזמנים של הקמתו, כאשר   9
 השלמת לצורך מימון לקבלת ובכפוף "חשמיליון  33-כנכון למועד זה הינה  1. להערכת החברה, עלות השלמת פרויקט רותם התקופתיבחלק א' לדוח  1.3-ו 1.1סעיפים בכמפורט  1פרויקט רותם 

 הפרויקט השלמת לצורך חובאו /ו הון לגיוס אפשרויות בוחנת החברה, זה דוח פרסום למועד נכון נוסף. מימון מקבלת חודשים 10עד  8תוך  לרשת מחובר להיות עתיד הוא, כאמור הפרויקט
 המובאת בזאת על דרך ההפנייה. 31.12.2019ראו חלק ה להלן והערכת שווי ליום  31.12.2019לפרטים נוספים אודות ירידת ערך הפרויקט ליום  .כאמור

 באמצעות מימון מחדש בהון ו/או חוב חיצוני נוסף. הפרויקטרית מתכוונת החברה לפעול להשלמת הקמתו והפעלתו המסחלעיל,  1.6.4הסדר החוב עם בנק לאומי כמפורט בסעיף  בעקבות  10
הגישה החברה לרשות החשמל מסמכים המעידים על השלמת התנאים לסגירה הפיננסית  19.10.2017(, ביום 092161-01-2017)אסמכתא:  19.10.2017בדוח מיידי של החברה מיום  כמפורט  11

 מעדכון וכן צפויות בלתי עלויות, ופיקוח ניהול עלויות מתוספתנובע  מיליון ש"ח 71-מיליון ש"ח ל 61-מההשקעה . הגידול בהערכת החברה לגבי עלות 1במסלול הון עצמי של תחנת הכוח רותם 
ויה מכלול האגירה )טכנולוגית הליבה של החברה( אינו חלק מהתייקרות הפרויקט פועל במסגרת התקציב. יצוין כי הגדלת ההשקעה הצפויה במיזם, צפ. הפרויקט התקדמות מאי שנבע מחירים

 לפגוע בתשואה על ההון. 

שם תחנת 
 הכוח

הספק 
חשמל 
מותקן 

(MW) 

שיעור ההחזקה 
החברה ידי -על

 נכון למועד הדוח

 %(-)ב

 מחזיקים נוספים

מיקום תחנת 
 הכוח

תחילת 
 הקמה

צפי מועד 
הפעלה 
 מסחרית

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

הערכת סה"כ 
עלות השקעה 
 )במיליוני ש"ח(

חלקה של החברה 
בהון העצמי הנדרש 

לצורך ביצוע הפרויקט 
 )במיליוני ש"ח(

 ל.ר. ל.ר. 100% 1.7 1רותם 
פארק תעשיות 
רותם, סמוך 

 לדימונה
 100% 7111-כ שנה 20  10אין חח"י  20219 2018

 5.7-כ
 )שנתית(
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  1פרויקט רותם  ייזוםתיאור סטאטוס התקדמות תהליך  להלן .4

 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

-ל)ש"ח 
Kwh )
 וגובה

 התעריף

 נחתם האם
 הסכם

 של הקמה
 תחנת
 הכוח

 האם
בוצע 
 סקר

 היתכנות
 החיבור

ידי -על
 12חח"י

 האם
 בוצע

תכנון 
 לתחנת
 הכוח

)לצורך 
 קבלת
 אישור

 13"ע(תב

 האם
 הוגשה
 בקשה

לרשות 
החשמל 
לקבלת 
 רישיון
 מותנה
לייצור 
 חשמל

 האם
נתקבל 
 רשיון

מותנה 
לייצור 
 חשמל

 הוגש האם
 תסקיר

 על השפעה
 הסביבה

)נדרש רק 
 וועדהל

 14(המחוזית

 האם
 הוגשו

 תוכניות
 לוועדה
 15המחוזית

 האם
 הוזמן
 חיבור

 גז
 טבעי

 האם
התקבל 
 אישור
 הפקדה

מהוועדה 
 המחוזית

 האם
התקבל 
אישור 

 "עתב

 הוגשו האם
 תוכניות
 לוועדה

 המקומית

 האם
 התקבל
היתר 
בנייה/ 

 בנייההיתר 
 בתנאים

 מאת
 הוועדה

 המקומית

 
רותם 

1 

 -מתקן היברידי
שילוב תרמו 
סולארי מסוג 

שוקת פרבולית עם 
שימוש באגירת 

אנרגיה ושימוש בגז 
 טבעי

 כן כן

כן. 
פורסמה 
ההחלטה 
הסופית 

של 
 16המליאה

נחתמו 
הסכמי 

משנה עם 
קבלנים, 
הסכם 

EPC  נחתם
עם 

 17החברה

 18כן כן לא כן

מסמך  הוגש
מידע 

סביבתי 
במסגרת 
הוראות 

 "עהתב

 הוגשו
במסגרת 

"ע. התב
 במסגרת

 היתר
 לא הבניה

 .נדרש

 נחתם
 הסכם
 מול

 חברת
 חלוקת

 19הגז.

 לא
 נדרשת
 הפקדת
 התכנית
 לוועדה

 המחוזית

"י ע, כן
 משרד
 -הפנים
 מחוז
 דרום

 20כן כן

 

                                                 

 .הכוח תחנת ידי-על מיוצר להיות צפוי אשר ההספק את לקלוט החשמל רשת של והתפעולית הטכנית ההיתכנות נבחנת לפיו, החשמל חברת ידי-על שנערך מקדים סקר הוא החיבור היתכנות סקר  12
 מגוואט.  5-אישור תב"ע נדרש רק עבור תחנות כוח בהספק מותקן של למעלה מ  13
כוח  תחנותהקמתן של  שלצורך, בעוד הבנייה היתר את המעניקהלתכנון ובנייה,  המקומית הועדה של אישורה נדרש מגוואט 5 עד של מותקן בהספק כוח תחנות של הקמתן לצורךכי  יובהר  14

 היתר הבנייה מאת הועדה המקומית. קבלת, בטרם המחוזית הוועדה מאת"ע תב אישור לקבל ישמגוואט  5-בהספק מותקן של למעלה מ
 לעיל. 14"ש ה ראו  15
התקבל האישור  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'  16

 התעריפי, חתום על ידי יו"ר רשות החשמל. 
ש"ח. במסגרת ההסכם תהיה החברה אחראית לביצוע כל עבודות  45,903,073לתכנון והקמה של תחנת כוח תמורת סך כולל של  EPCחתמה החברה עם ברנמילר )רותם( על הסכם  15.7.2018ביום   17

 15.7.2018ההסכם כולל נספח תשלומים ואבני דרך לביצוע התשלומים. ביום התכנון, הנדסה, בניה והקמה של תחנת הכוח וכן תספק את כל הציוד והחומרים הנדרשים להקמת תחנת הכוח. 
שנים מיום ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח. במסגרת ההסכם החברה מחויבת להפעיל  20להפעלה ותחזוקה של תחנת כוח לתקופה של  O&M חתמה החברה עם ברנמילר )רותם( על הסכם
שנים, הצדדים יוכלו להאריך את  20שלום שנתי ידוע מראש. במהלך תקופת ההסכם, הצדדים יוכלו להביא לסיומו בתנאים כמקובל בשוק. לאחר ולתחזק את תחנת הכוח באופן מלא בעבור ת

  ימים. 180תקופת ההסכם לתקופה מוארכת נוספת במסגרתה יוכלו הצדדים להביא לסיום ההסכם בהודעה מראש של 
למועד  נכון .29.3.2020בהתאם להחלטת רשות החשמל מיום  17.12.2020עד ליום  נוספים חודשים 10-ב הוארך, 17.6.2015ף הרישיון המותנה שנתקבל ביום לעיל, תוק 1.7.1לאמור בסעיף  בהמשך  18

 .כאמור האישור יתקבלהיות והפרויקט מוגדר כפרויקט חלוץ,  כילהארכת תוקף הרישיון המותנה ומעריכה,  ישורפועלת מול רשות החשמל להשגת א החברהפרסום דוח זה, 
 . תתחדש גז נגב מול הפעילות השלמתן עם אשר, גז נגב של לביצוע דרך אבני נותרו גז נגב לבין החברה בין בהתקשרות, 2018בחלק א' בדוח התקופתי לשנת  1.3.9לסעיף  בהמשך     19
 כל פעילות באתר.  מתבצעתמעודכן. נכון למועד פרסום דוח זה לא  היתר לקבלת פועלת החברהונכון למועד דוח זה  נתינתו מיום שנים 3 לאחר פקע אשר 27.11.2016 יוםב בניה היתר ניתן  20
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 כספי  מצב .ב

 התפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי .5

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

 'ג1לאמור בביאור  הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב ,2020 ביוני 30המאוחדים ליום 

, לחברה נוצר 2020ביוני  30לפיו בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום , הכספיים לדוחות

לחברה יתרת הפסד מצטברת ליום  כמו כן אלפי ש"ח, 3,167מפעילות שוטפת בסך של תזרים שלילי 

אלפי ש"ח. להערכת הנהלת החברה, בהתאם לתוכניותיה  282,344 בסך של 2020ביוני  30

ג' כאמור, לחברה משאבים מספקים למימון המשך פעילותה לתקופה של 1המפורטות בביאור 

 .ות הכספיים הנ"לחודשים מיום אישור הדוח 12לפחות 

ליום  של החברה הכספי המצב על החברה של הכספיים הדוחותוך מת עיקריים נתונים להלן

 ש"ח(: אלפי)בלפי העניין  30.6.2019או ליום  31.12.2019וליום  30.6.2020

 סעיף
 31ליום  ביוני 30ליום 

 בדצמבר
2019 

 הסברי הדירקטריון 
2020 2019 

 נכסים

 נכסים שוטפים:

 1,217 605 4,019 מזומנים ושווי מזומנים

גיוס הון וחוב מ נובעביתרה  השינוי עיקר
בסך של  2020במהלך חציון הראשון של שנת 

מיליון ש"ח, בניכוי תזרים שלילי  8-כ
מיליון ש"ח וכן  3-מפעילות שוטפת בסך של כ

 מיליון ש"ח. 1-חוב בנקאי בסך של כ החזר

 2019 שנת מסוף מהותי שינויחל  לא 486 395 481 פקדונות מוגבלים בשימוש

נכסים בגין חוזים עם 
 - - 687 לקוחות

נובעת מהוצאות שהוציאה החברה  היתרה
בקשר לקיום חוזים עם לקוחותיה, אשר 

 התבצעל צפויה בגינם הכנסהההכרה ב
 .הבאות דיווח תקופותב

 1,216 492 1,402 חייבים ויתרות חובה
מגידול  ביתרת מגידול נובע השינויעיקר 

 ביתרת מענקים לקבל.

  2,919 1,492 6,589 סה"כ נכסים שוטפים 

 נכסים שאינם שוטפים:

 2019ללא שינוי מהותי מסוף שנת  425 426 429 פקדונות מוגבלים בשימוש

 2019ללא שינוי מהותי מסוף שנת  1,569 1,572 1,491 מתכות וחלקים נוספים

 7,288 8,352 8,505 נכסים בגין זכויות שימוש

נובע  מתחילת השנה ביתרה הגידול
מהתקשרות של החברה להארכת חוזה 

 5השכירות של משרדיה לתקופה נוספת של 
 שנים.

 12,583 30,242 12,583 1פרויקט רותם  –מתקן 

בין  1פרויקט רותם  -הקיטון ביתרת מתקן 
נובע  2019בדצמבר  31-ל 2019 ביוני 30הימים 

-בעיקר מירידת ערך שהוכרה בסך של כ
. המתקן מוצג ללא שינוי אלפי ש"ח 25,229

 .2019בדצמבר  31מערכו ליום 
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 5,224 5,599 5,283 רכוש קבוע, נטו
החברה  2020במהלך החציון הראשון של שנת 

אלפי  378-רכשה רכוש קבוע בסך כולל של כ
 ש"ח.

סה"כ נכסים שאינם 
  27,089 46,191 28,291 שוטפים

  30,008 47,683 34,880 סה"כ נכסים

 התחייבויות

 התחייבויות שוטפות:

הלוואה משיכת יתר ו
 10,478 10,091 4,875 מתאגיד בנקאי

למתווה  הגעהל בקשרלעיל  1.6.4סעיף  ראו
חוב בנקאי של חברת הבת  לפרעוןסופי 

לבנק לאומי  'י )רותם( בע"מאנרג ברנמילר
 .לישראל בע"מ

 2019ללא שינוי מהותי מסוף שנת  3,114 2,500 3,100 הלוואת בעלים

 - - 3,057 הלוואות לזמן קצר

לעיל בקשר להלוואה  1.6.2סעיף  ראו
שהועמדה לחברה ע"י חברת רני צים מרכזי 

אשר נפרעה במהלך חודש יולי  קניות בע"מ
2020.  

 להמרה הניתנות הלוואות
 5,377 - 5,654 למניות

לעיל בקשר לשתי הלוואות  1.6.5ראו סעיף 
-המירות שהועמדו לחברה בסכום כולל של כ

לה הומרו להון הלוואת א מיליון ש"ח. 5.5
 לאחר תאריך המאזן.

 839 1,316 1,066 ספקים ונותני שירותים
מעליה בפעילות הפרויקטלית של הגידול נובע 

 החברה 

 2,850 2,776 4,588 זכאים ויתרות זכות
 מתשלומים נובע ביתרה הגידול עיקר

 כהכנסות וסווגו מלקוחותיה החברה שקיבלה
 "ח.ש מיליון 1.8-כ של בסך מראש

חלויות שוטפות של 
 2019ללא שינוי מהותי מסוף שנת  1,792 2,073 1,629 התחייבויות בגין חכירות

   24,450 18,756 23,969 סך התחייבויות שוטפות:

 התחייבויות שאינן שוטפות:

 2019ללא שינוי מהותי מסוף שנת  72 97 47  הלוואה מתאגיד בנקאי

 6,138 6,425 7,557 התחייבויות בגין חכירות

נובע  מתחילת השנה ביתרה הגידול
מהתקשרות של החברה להארכת חוזה 

 5השכירות של משרדיה לתקופה נוספת של 
 שנים.

 הנפקת בגין התחייבות
 - - 1,712 אופציות

הגידול נובע משווי אופציות שהוענקו לבנק 
 וחוב, רא לפרעוןלאומי כחלק ממתווה סופי 

 .לעיל 1.6.4גם סעיף 

התחייבויות אחרות לזמן 
 1,274 1,288 2,065 ארוך

 הפרשה מהגדלת נובע ביתרה הגידול
לגורמים  תמלוגים לתשלום להתחייבות
 "ח.ש אלפי 811-כ של בסך ממשלתיים

סה"כ התחייבויות שאינן 
  7,484 7,810 11,381 שוטפות

  31,934 26,566 35,350 סה"כ התחייבויות

 :הון
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 154 154 163 הון מניות 
 השקעה לקבלת בקשר 1.6.1סעיף  ראו

 במסגרת"מ בע השקעות מור.ד. י מחברת
 מיליון ש"ח. 5בסך של  פרטית הצעה

 73,648 73,648 80,416 פרמיה על מניות

תקבולים בגין כתבי 
 2,975 2,763 1,610 אופציה

 2019ללא שינוי מהותי מסוף שנת  196,620 196,614 196,721 קרן הון מבעל שליטה

קרן הון בגין תשלום 
 2019ללא שינוי מהותי מסוף שנת  2,925 2,876 2,964 מבוסס מניות

  (278,248) (254,938) (282,344) יתרת הפסד

  (1,926) 21,117 (470) )גרעון( בהון סך הון

  30,008 47,683 34,880 סה"כ התחייבויות והון

 הפעילות  תוצאות .6

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

 סעיף

לתקופה של שישה חודשים 
 שהסתיימה

ביוני  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה 

בדצמבר  31יום ב
2019 

  הסברי הדירקטוריון

2020 2019 

 331 - - הכנסות

התקשרה החברה  2019שנת  במהלך
 אגב. שלה האגירה מוצרבהסכם למכירת 

 בהכנסות החברה הכירה ,המכירה הסכם
 ללקוח שהוענק הנדסה שירות בגין

 .התקופתי לדוחא 5.2.1בסעיף  כמפורט

  331 - - סה"כ הכנסות

  11 - - עלות ההכנסות

פיתוח  מחקר הוצאות
 4,183 1,201 2,156 והנדסה, נטו 

חל  2020החציון הראשון של שנת  במהלך
 מו"פ פרויקטיגידול ברכש לטובת ביצוע 

גידול בהפרשה להתחייבות לתשלום ו
 חל, מנגד. אלפי ש"ח 811-של כ תמלוגים

כאמור  ממשלתיים מענקים בסכומי גידול
 .ותהוצאחלקי של האשר הוכרו כקיזוז 

 ללא שינוי מהותי 1,730 1,210 1,179 מתקניםהוצאות השקת 

הוצאות שיווק וקידום 
 2,629 1,828 649 פרויקטים, נטו

פעילות החברה הבת בארה"ב  הקפאת
 2020 שנת של ראשון חציוןה הלךבמ

 הביא לדוח התקופתי, 1.1 כמפורט בסעיף
. זו בתקופה"ח ש אלפי 400-כ של לקיטון
משאבי כוח אדם  הקצאתבוצעה בנוסף, 

 מו"פ. פרויקטילטובת ביצוע 

 6,382 4,076 2,256 הוצאות הנהלה וכלליות

 בהוצאות מקיצוץ כתוצאה נגרם הקיטון
 משבר בתקופת בעיקר, הנהלה שכר

משאבי כוח אדם  הקצאתוכן  הקורונה
לפרטים  מו"פ. פרויקטילטובת ביצוע 

 לעיל. 1.4נוספים ראו סעיף 

ירידת ערך מתקן 
 שווי הערכת בדבר להלן ה פרק גם ראו 25,229 10,303 - בהקמה

 מאוד מהותית

 1,913 528 76 הוצאות אחרות

הוכרה  2019 של שנת ראשוןה בחציון
מתכות וחלקים ירידת ערך של יתרות 

. בחציון "חש אלפי 500-כ של בסךנוספים 
 של בסךהוכר הפסד  2019 של שנת שניה
 .מתכות מכירת בגין"ח ש מיליון 1.4-כ
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 סעיף

לתקופה של שישה חודשים 
 שהסתיימה

ביוני  30ביום   

לשנה 
שהסתיימה 

בדצמבר  31יום ב
2019 

  הסברי הדירקטוריון

2020 2019 

  41,746 19,146 6,316 הפסד מפעולות

 75 80 3,144 הכנסות מימון

הוכרו  2020בחציון הראשון של שנת 
הכנסות מימון כתוצאה מהגעה למתווה 

חוב בנקאי של חברת הבת סופי לפרעון 
לבנק לאומי  ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ

 .לעיל 1.6.4ראו סעיף , לישראל בע"מ

 1,630 925 924 הוצאות מימון

הוצאות  2019 של שנת ראשוןה בחציון
המימון נבעו מריבית הלוואה בנקאית 

חלקי של  פרעון בגיןמוקדם  פרעוןועמלת 
של  ראשוןה בחציוןההלוואה האמורה. 

 בעיקרהוצאות המימון נבעו  2020 שנת
 מריביות והן הבנקאיתמריבית מהלוואה 

עד  1.6.1 בסעיפים כאמור הלוואות על
1.6.5 

  - - - הוצאות מסים

   43,301 19,991 4,096 סך הפסד כולל לשנה

 נזילות .7

בהשוואה לנתונים ליום  30.6.2020 ליום החברה של הכספיים דוחותיה פי על עיקריים נתונים להלן

  :"ח(ש)באלפי  31.12.2019וליום  30.6.2019

 סעיף

לתקופה של שישה חודשים 
 שהסתיימה

 יוניב 30 יוםב
לשנה שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 
2019 

  הדירקטוריון הסברי

2020 2019 

 המזומנים תזרימי
 שוטפת מפעילות

(3,167) (11,152) (17,277) 

 2020 של שנת ראשוןהחציון ה במהלך
חל תזרים חיובי )אשר סווג כהכנסות 

מיליון  1.8-מראש( מלקוחות בסך של כ
 1.7-כ של בסך נקים"ח ומקבלת מעש

"ח. בנוסף, חל קיצוץ מהותי ש וןימיל
 לחציון ביחס ותקורהבעלויות שכר 

. בנוסף, במהלך 2019 של שנת ראשוןה
 בוצעו 2019 של שנת ראשוןהחציון ה

משמעותיים של יתרות ספקים  פרעונות
 וזכאים אחרים.

 המזומנים תזרימי
 השקעה לפעילות

(377) 10,579 11,796 

 2020 שנת של הראשון החציון במהלך
 של כולל בסך קבוע רכוש רכשה החברה

 2019במהלך שנת  "ח.ש אלפי 378-כ
מוגבלים אשר שימשו  פקדונות שוחררו
 חלקי של הלוואה בנקאית. לפרעון

מזומנים נטו שנבעו 
 מפעילות מימון

6,346 (1,589) 3,931 

 תהשקעבקשר ל לעיל 1.6.1 סעיףראו 
חברת י.ד. מור השקעות בע"מ במסגרת 

מיליון ש"ח  5בסך של  פרטיתהצעה 
 .2020 של שנת ראשוןהחציון הבמהלך 

לעיל בקשר להלוואה  1.6.2ראו סעיף 
שהועמדה לחברה ע"י חברת רני צים 

מיליון  3בסך של  מרכזי קניות בע"מ
 של שנת ראשוןהחציון הש"ח במהלך 

2020. 
 של החזריםבתקופה זו  בוצעו כמו כן,

 בנקאית הלוואה של"ח ש מיליון 2-כ
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 סעיף

לתקופה של שישה חודשים 
 שהסתיימה

 יוניב 30 יוםב
לשנה שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 
2019 

  הדירקטוריון הסברי

2020 2019 

 והתחייבותלעיל  1.6.4כאמור בסעיף 
 .חכירות בגין

)קיטון( במזומנים  גידול
 ושווי מזומנים 

2,802 (2,162) (1,550)  

 המימון מקורות .8

, לחברה נוצר הפסד כולל ותזרים שלילי 2020ביוני  30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  3,442 -אלפי ש"ח ו 4,096מפעילות שוטפת בסך של 

מיליון ש"ח,  5גיוס הון בסך של למועד דוח זה, החברה מימנה את פעילותה השוטפת באמצעות 

 מיליון ש"ח 3אלפי ש"ח, גיוס חוב של  412-סחירות בסך כולל של כתמורה ממימוש אופציות 

וכן קבלת תשלומים  בדוחות הכספיים 7-ו 6לעיל ובביאורים  1.6.5עד  1.6.1כמפורט בסעיפים 

בעקבות גיוסי ההון כאמור, בחודש  .מיליון ש"ח 3.5-כמלקוחות ותמיכה בגין מענקים בסך כולל של 

ב' 10ביאור ו לעיל 1.6.5.2ו סעיף ת ברשות החברה הומרו להון )ראההמירוההלוואות  2020יולי 

עלים לדוחות הכספיים(. כמו כן, בעל השליטה, אבי ברנמילר, האריך את מועד פירעון הלוואת הב

 . לעיל( 1.6.3)ראו גם סעיף  2022 שהעמיד לחברה עד לחודש יוני

לחברה משאבים מספקים לפעילותה לתקופה דירקטוריון החברה מעריך, כי בהתאם לאמור לעיל, 

 .הנפרד הביניים הכספי המידעאישור חודשים מיום  12של לפחות 

החברה ממשיכה לפעול לאיתור לקוחות לביצוע עסקאות מכר של מוצרי החברה וגיוסי הון או חוב 

וסף נוספים. במידה והחברה לא תפיק הכנסות משמעותיות מפעילותה או לא תגייס הון או חוב נ

ממקורות חיצוניים, תטמיע החברה תוכניות ותהליכי התייעלות משמעותיים פנימיים להתאמת 

 הוצאותיה.

לדוחות הכספיים  7לאחר הסדר חוב מול בנק לאומי ופירעון מלוא חובותיה לבנק כמתואר בביאור 

 1תם , מתכוונת החברה לפעול להשלמת הקמתו והפעלתו המסחרית פרויקט רולעיל 1.6.4ובסעיף 

 באמצעות מימון מחדש בהון ו/או חוב חיצוני נוסף.

 לזמן קצר לתקופת הדוח מסווגות רובן של התחייבויות הקבוצה לזמן קצר. יתרת התחייבויות

מיליון ש"ח  8-, מתוך סכום זה נפרע לאחר תאריך המאזן סך של כש"ח מיליון 24-מסתכמות בסך כ

 מיליון ש"ח הומר להון. 5.7-כבגין הלוואות בנקאיות ומצד ג' וסך של 

 על דעתו בחוות לב תשומת התאגיד של החשבון רואה הפנה שאליהם הנושאים לגבי הסבר .9

  הכספיים"חות הדו

, מבלי לסייג הכספיים בדוחותג' 1רואה החשבון של החברה הפנה את תשומת הלב לאמור בביאור 

 הפסד, לחברה נוצר 2020ביוני  30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  כי, ואת מסקנת

. בהתאמהאלפי ש"ח,  3,442 -אלפי ש"ח ו 4,096תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של ו כולל

, לחברה עילל 8ג' כאמור וסעיף 1להערכת הנהלת החברה, בהתאם לתוכניותיה המפורטות בביאור 

 המידעחודשים מיום אישור  12פעילותה לתקופה של לפחות  משאבים מספקים למימון המשך

 הכספי הביניים הנפרד הנ"ל.
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .10

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

  .ת הדוחותולא קיימת לחברה "פעילות פיננסית מהותית" כאמור בתקנ 30.6.2020

 שימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף .11
 שפרסמה להשלמה תשקיףפי ה-עלשהוצעו  ערךניירות במהלך תקופת הדוח החברה לא הנפיקה 

( וההודעה המשלימה שפרסמה החברה ביום 2017-01-066187)אסמכתא  1.8.2017 ביום החברה

ולא עשתה שימוש בתמורת ניירות ערך כאמור שהונפקו ( 2017-01-066217)אסמכתא  1.8.2017

 ג'10תקנה  ראו שימוש בתמורת ניירות הערך שהונפקו בתקופות קודמות לענייןבתקופות קודמות. 

  .התקופתי של הדוח 'ד פרקב

 תאגידי ממשל היבטי .ג

  תרומות .12

הדו"ח בוצעו תרומות  תקופתקבעה מדיניות בעניין תרומות וב לא החברהזה,  דוחלמועד  נכון

 . בסכומים לא מהותיים

  ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .13

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(

 פנימי מבקר .14

מכהן רו"ח חיים לאחם כמבקר הפנימי של החברה, כנותן שירותים  16.11.2017החל מיום  .14.1

 חיצוני באמצעות משרד מורד, לאחם ושות'. 

פנים  ביקורת דוח הגשתחל שינוי מהאמור בדוח התקופתי לגבי מבקר הפנים, למעט  לא .14.2

ביקורת  דוח .2019להנהלת ודירקטוריון החברה, בהתאם תכנית הביקורת הפנימית לשנת 

והוחלט על תכנית  16.3.2020על ידי ועדת הביקורת של הדירקטוריון ביום  אושרהפנים 

 .2020לשנת הביקורת של מבקר הפנים 

 דירקטורים בלתי תלויים .15

  .התקופתי דוחדוח הדירקטוריון אשר צורף לב לאמור ביחס שינוי חל לא הדוח תקופת במהלך

 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות .ד

  מהותייםחשבונאים דעת  ושיקוליאומדנים  .16

 .30.6.2020ליום  הכספיים לדוחות 4אור יב וראלפרטים אודות אומדנים חשבונאיים 

 שונות .17

 לדוח בסמוך המפורסם דיווח וא, ר30.6.2020 ליום החברהלמידע בדבר מצבת ההתחייבויות של 

 .זה

 מאוד מהותית שווי הערכת .ה

להערכת  תוך התייחסותכמפורט להלן דירקטוריון החברה בחן האם מתקיימים סממנים לירידת ערך 
והגיע למסקנה כי לא מתקיימים סממנים המעידים על ירידת ערך ליום  31.12.2019השווי שנערכה ליום 

30.6.2020. 
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ואשר צורפה לדוח התקופתי  31.12.2019ליום שנערכה  להלן פרטים בדבר הערכת שווי מהותית מאוד
לתקנות ניירות ערך )דוחות ב)ט( 8ותקנה  )א(49לתקנות , בהתאם ומובאת בזאת על דרך ההפניה

 :1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

, ובהתאם להוראות תקן חשבונאות 2020ביוני,  30כחלק מהליך סקירת דוחות הכספיים של החברה ליום 

קיומם של סממנים המעידים על ירידת ערך  אתדירקטוריון החברה  ןירידת ערך נכסים, בח, 36בינלאומי 

לאור תוצאות עבודת הערכת  2019, מעבר לזו אשר הוכרה במהלך שנת 1של פרויקט רותם  אפשרית נוספת

 .ומובאת בזאת על דרך ההפניה וצורפה לדוח התקופתי 31.12.2019ליום  השווי שנערכה על ידי מעריך חיצוני

הם: א.  1בערכו של פרויקט רותם  31.12.19הסממנים העיקריים אשר העידו על ירידת ערך אפשרית ליום 

קיטון בתפוקת הפרויקט במהלך תקופת ג.  ;הסתברות לגיוס הון ו/או חובב.  ;גידול בתקציב הקמת הפרויקט

 דירקטוריוןי המשקף את הסכונים הגלומים בפרויקט. ד. שיעור היוון תזרים המזומנים העתיד ;הפעלתו

מתקיימים סממנים לא הגיע למסקנה כי ופעם נוספת האם מתקיימים סממנים לירידת ערך  ןבח החברה

 .30.6.2020המעידים על ירידת ערך ליום 

 

 2020באוגוסט,  25 :תאריך
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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 
 הכולל, השינויים ההפסדעל המאוחדים ואת הדוחות התמציתיים  2020ביוני  30על המצב הכספי ליום המאוחד התמציתי 

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

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

 
 היקף הסקירה

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

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 
הלי סקירה אנליטיים אחרים. סקירה ומבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נ

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

 של ביקורת. חוות דעתמחווים 
 

 מסקנה 
 

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

 
 הנ"ללנו לסבור שהמידע הכספי    בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  של 'לפי פרק ד אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי
 .1970 -ל "התש

 
התמציתיים המאוחדים ג' לדוחות הכספיים 1לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור מבלי 

שוטפת בסך של , לחברה נוצר תזרים שלילי מפעילות 2020ביוני  30לפיו בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
אלפי ש"ח. להערכת  282,344 בסך של 2020ביוני  30לחברה יתרת הפסד מצטברת ליום  כמו כן אלפי ש"ח, 3,167

ג' כאמור, לחברה משאבים מספקים למימון המשך פעילותה 1הנהלת החברה, בהתאם לתוכניותיה המפורטות בביאור 
 ים הנ"ל.חודשים מיום אישור הדוחות הכספי 12לתקופה של לפחות 

 
 

 וקסלמן קסלמן ,אביב-תל
 חשבון רואי 2020 באוגוסט 25

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

 על המצב הכספי דוח תמציתי מאוחד
 2020ביוני  30ליום 

 
 בדצמבר 31 ביוני 30  

 2019 2019 2020 ביאור 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי)  

 ח"ש אלפי  

     נכסים
     :שוטפים נכסים

 1,217  605  4,019   מזומנים ושווי מזומנים
 486  395  481   בשימוש מוגבלים פקדונות

 -  -  687   לקוחות עם חוזים בגין נכסים
 1,216  492  1,402   חובה ויתרות חייבים

   6,589  1,492 2,919 

     נכסים שאינם שוטפים:
 425  426  429   פקדונות מוגבלים בשימוש

 1,569  1,572  1,491   מתכות וחלקים נוספים
 7,288  8,352  8,505  3 שימוש זכויות בגין נכסים
     :קבוע רכוש 

 12,583  30,242  12,583  4 1פרויקט רותם  –מתקן 
 5,224  5,599  5,283   , נטורכוש קבוע

   28,291  46,191  17,807 

 30,008  47,683  34,880   סך נכסים

     )גרעון בהון(  והון התחייבויות
     :שוטפות התחייבויות

 10,478  10,091  4,875  7 בנקאי מתאגיד והלוואה יתר משיכת
 3,114  2,500  3,100  8 בעלים הלוואת

 -  -  3,057   קצר לזמן ותהלווא 
 5,377  -  5,654   למניות להמרה הניתנות הלוואות

 839  1,316  1,066   שירותים ונותני ספקים
 2,850  2,776  4,588   זכות ויתרות זכאים
  1,792  2,073  1,629  3 חכירות בגין התחייבויות של שוטפות חלויות

 24,450  18,756  23,969   שוטפות התחייבויות סך

     
     :שוטפות שאינן התחייבויות

 72  97  47  7 בנקאי מתאגיד הלוואה
 6,138  6,425  7,557  3 חכירות בגין התחייבויות
 -  -  1,712  7 אופציות הנפקת בגין התחייבות

 1,274  1,288  2,065   ארוך לזמן אחרות התחייבויות

   11,381  7,810  7,484 

     תלויות והתחייבויות התקשרויות, ערבויות

 31,934  26,566  35,350   התחייבויות  סך

     
    6 :החברה של לבעלים המיוחס  הון

 154  154  163    מניות הון
 73,648  73,648  80,416   מניות על פרמיה

ורכיב הוני של הלוואות  אופציה כתבי בגין תקבולים
 המירות

 
 1,610  2,763  2,975 

 196,620  196,614  196,721   שליטה  בעלעסקאות עם  בגין הון קרן
 2,925  2,876  2,964   מניות מבוסס תשלום בגין הון קרן

 (278,248) (254,938)  (282,344)   הפסד יתרת

 (1,926) 21,117  (470)   )גרעון בהון( הון סך

 30,008  47,683  34,880   והון )בניכוי גרעון בהון( התחייבויות סך

 

 . 2020 באוגוסט 25: החברה דירקטוריון ידי על התמציתיים המאוחדים הכספיים הדוחות אישור תאריך

   

 ניר ברנמילר* אופיר צימרמן אברהם ברנמילר

 דירקטור ומשנה למנכ"ל סמנכ"ל כספים ומנכ"ל החברה  הדירקטוריון  ר"יו 

 
 ברנמילר על ידי דירקטוריון החברה לחתום על הדוחות הכספיים בנוסף לחותמים לעיל. נירהוסמך  2020 באוגוסט 25*ביום 

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

 הכוללההפסד דוח תמציתי מאוחד על 

 2020ביוני  30יום ב ההחודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ

 
 

  
החודשים  6לתקופה של 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2019 2019 2020 ביאור 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ  

 אלפי ש"ח  

 

 331  -  -   הכנסות

 (11) -  -   ההכנסות עלות

 320  -  -   גולמי רווח

 (4,183) (1,201) (2,156)  5  , נטוהוצאות מחקר פיתוח והנדסה

 (1,730) (1,210) (1,179)   הוצאות השקת מתקנים

 (2,629) (1,828) (649)   , נטוהוצאות שיווק וקידום פרויקטים 

 (6,382) (4,076) (2,256)   הוצאות הנהלה וכלליות

   (6,240) (8,315) (14,604) 

 (25,229) (10,303) -  4 ירידת ערך של מתקן לייצור חשמל בהקמה

 (1,913) (528) (76)     אחרותהכנסות )הוצאות( 

 (41,746) (19,146) (6,316)   מפעולות הפסד

 75 80  3,144   הכנסות מימון

 (1,630) (925) (924)  7 הוצאות מימון

 (1,555) (845) 2,220   , נטומימון( הוצאותהכנסות )

 (43,301) (19,991) (4,096)   הפסד לפני מסים

 -  -   -   הוצאות מסים

 (43,301) (19,991) (4,096)   לשנה כולל הפסד סך

     

 ש"ח  

     - (ח"בש) למניה הפסד

 (2.86) (1.35) (0.26)   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 דוח תמציתי מאוחד על השינויים

 2020ביוני  30יום ב ההחודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ

 
 החברה מניות לבעלי  המיוחס הון  

 

 פרמיה  מניות הון 

תקבולים 
בגין כתבי 
אופציה 

 ורכיב
הוני של 
הלוואות 
 המירות

 הון  קרן 
בגין 

עסקאות  
  בעלעם 

 שליטה

 הון  קרן 
 בגין 

  תשלום
 מבוסס
 הון סך הפסד יתרת מניות

 ח"ש אלפי   

 
 ( 1,926) ( 278,248) 2,925 196,620 2,975  73,648 154 )מבוקר( 2020 בינואר 1 ליום יתרה

 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 
        :)בלתי מבוקר( 2020ביוני  30ביום 

 ( 4,096) ( 4,096)      לתקופה כולל הפסד

        : בעלים עם עסקאות
 5,000    1,398 3,593 9 , נטותמורה מהנפקת מניות

 412    ( 56) 468 * תמורה ממימוש כתבי אופציה
 -    ( 2,707) 2,707  פקיעת כתבי אופציה

 101   101    הטבה מבעל שליטה בגין הלוואת בעלים
 לעובדים אופציות בהענקת הטבה מרכיב

 39  39     שירותים ולנותני

 5,552 - 39 101 ( 1,365) 6,768  9 בעלים עם עסקאות הכל סך

 ( 470) ( 282,344) 2,964 196,721 1,610  80,416  163 )בלתי מבוקר( 2020ביוני  30ליום  יתרה

        
 31,632  ( 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 

 ( 7,295) ( 19,991)       לתקופה כולל הפסד

        : בעלים עם עסקאות
 19,635      7,911 18 תמורה מהנפקת מניות, נטו

 9    158    הטבה מבעל שליטה בגין הלוואת בעלים
 לעובדים אופציות בהענקת הטבה מרכיב

 198   80     שירותים ולנותני

 19,842  -  80 158 - 7,911 18 בעלים עם עסקאות הכל סך

 44,179  ( 254,938) 2,876 196,614 2,763 73,648 154 )בלתי מבוקר( 2019ביוני  30ליום  יתרה

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

        ביוםשהסתיימה תנועה במהלך השנה 
        -  2019בדצמבר  31

 ( 43,301) ( 43,301)      הפסד כולל לשנה

        עסקאות עם בעלים: 

 7,929      7,911 18 תמורה מהנפקת מניות, נטו

 212     212   רכיב הוני של הלוואות המירות

 164    164    בעלים הלוואת בגין שליטה מבעל הטבה

 129   129     תשלום מבוסס מניות

 8,434   129 164 212  7,911 18 סך הכל עסקאות עם בעלים

 ( 1,926) ( 278,248) 2,925 196,620 2,975  73,648 154 2019בדצמבר  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

 תזרימי המזומניםמאוחד על י תמציתדוח 

 2020ביוני  30יום ב ההחודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ

 
 

 
החודשים  6לתקופה של 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2020 2019 2019 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ 

 אלפי ש"ח 

 

    - שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי
 (לפעולות ששימשומפעולות )שנבעו  נטו מזומנים

  (17,277) (11,152) (3,167) ('א נספח ראה)

    

    :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 (430)  -  (378) רכישת רכוש קבוע

 1,532  181  - תמורה ממכירת רכוש קבוע ומתכות וחלקים
 11,910  12,000  1 פקדונות מוגבלים, נטו

 (1,216) (1,602)  - 1רותם  -לייצור חשמל הקמת מפעל ומתקן 

 שנבעו מפעילות השקעה מזומנים נטו 
 11,796  10,579  (377) (ששימשו לפעילות השקעה)

    

    :מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 7,929  7,929   5,000 הנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו

 -  -   412 מימוש כתבי אופציה

 5,455  -   3,000 והלוואות המירותות קבלת הלווא
 (11,300) (11,211)  (999) פרעון הלוואה מתאגיד בנקאי וריבית בגינהמשיכת יתר ו

 (1,253) (807)  (1,067) חכירות בגין התחייבות בגיןתשלומים 
 3,100  2,500  - קבלת הלוואת בעלים

  מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 3,931  (1,589)  6,346 לפעילות מימון()ששימשו 

    

 (1,550) (2,162)  2,802  מזומנים שוויו במזומנים (קיטוןגידול )

 2,767  2,767  1,217 התקופה לתחילת מזומנים שוויו מזומנים יתרת

 1,217  605  4,019 התקופה לגמר מזומנים שוויו מזומנים יתרת

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 )המשך( מאוחד על תזרימי המזומניםי תמציתדוח 

 2020ביוני  30יום ב ההחודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ

 
 

החודשים  6לתקופה של 
 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2020 2019 2019 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ 

 אלפי ש"ח 
 

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

 (43,301) (19,991)  (4,096) לתקופה הפסד
    :בגין התאמות
 711  285  354 פחת

 1,411  22   ומתכות וחלקים נוספים רכוש קבוע מימוש בגין הפסד
 1,571  845  940 שימוש זכויות בגין נכסים תפחתה

 509  506  76 נוספים וחלקים מתכותירידת ערך 
 25,229  10,303   מתקן לייצור חשמל בהקמה של ערך ירידת

 (2)  -   חכירותתקופת  התאמת
 1,090  158  815   מימון הוצאות

 -  -  (3,144) ב'7, ראו ביאור הכנסות מימון

 129  80  39 תשלום מבוסס מניות

 (5,016)  (7,792)  (12,653) 

    :החוזר בהון תפעוליים שינויים
 637  1,362   (220)  חובה ויתרות בחייבים( גידולקיטון )

   (687) גידול בנכסים בגין חוזים עם לקוחות
   2 ביתרת מתכות וחלקים נוספיםקיטון 
    :זכות ויתרות בזכאים( קיטון) גידול

 (3,343) (2,888)  227 שירותים ונותני ספקים

 (1,918) (1,834)  2,527 אחרים

 (17,277) (11,152)  (3,167) לפעולות ששימשו נטו מזומנים

     
 

 :במזומן שלאומימון השקעה  פעילויות נספח ב.

 
 אלפי 35-כ של בסך הכירה הקבוצה 2020 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 6 של התקופהבמהלך  (1

 .לספקים מקדמות בתור 2019 שנת במהלך בפועל שולמו אשר, קבוע ברכוש"ח ש
 

 1,712-של כ בשוויהקבוצה הכירה  2020 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 6 של התקופהבמהלך  (2
 ב'.7חוב, ראו גם ביאור  לפרעון הסדר במסגרת אופציות כתבי בגין"ח ש

 
, חתמה החברה על הסכם חכירה 2020 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 6 של התקופהבמהלך  (3

 IFRS16.אלפי ש"ח בהתאם לתקן  2,157 -ויצרה התחייבות מול נכס בסכום של כ
 

 :ריבית תשלומי .ג
 

תשלומי ריבית בגין   2020 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 6 של התקופההקבוצה שילמה במהלך 
  אלפי ש"ח אשר נכללו במסגרת פעילות מימון. 45-חכירות בסך של כ

 
 

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

 הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאורים לדוחות 

 2020ביוני  30ליום 

 
 :כללי   -  1  ביאור

 
 תיאור כללי של החברה ופעילותה .א
 

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

, ראה גם 2017אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מחודש אוגוסט 
 מכהן אשר"(, השליטה"בעל  -)להלן  ברנמילר אברהם מר ידי על נשלטת החברה. 10ביאור 

 .החברה דירקטוריון ר" ויו ל" כמנכ
 
, חברה "ברנמילר רותם"( -)להלן  מ" בע'י )רותם( אנרג ברנמילר - בנות חברות שלוש לחברה

 סול-ביו הייבריד ,2017והחלה את פעילותה בחודש דצמבר  2013ישראלית שהוקמה בדצמבר 
שטרם החלה  2016, חברה ישראלית שהוקמה בחודש אוקטובר סול"(-"ביו -בע"מ )להלן  10

"ברנמילר ארה"ב"( חברה אמריקאית  –)להלן  .Brenmiller Energy U.S Inc-בפעילותה ו
אשר מטרתה לשמש זרוע שיווקית של החברה  2018שהוקמה והחלה פעילותה באוגוסט 

. החברות לעיל פרטיות ובבעלות 2020חודש פברואר ונמצאת ללא פעילות החל מ בארה"ב
-ביו -ו ברנמילר רותם. החברות "הקבוצה"( יחד", הבנות"החברות  -)להלן  מלאה של החברה

 חשמל לייצור כוח תותחנ ולהפעיל להקים מנת על תוייעודי פרויקט תוכחברלפעול מטרתן  סול
לצורך מכירת חשמל לחברת   מתחדשת  אנרגיה  של  שילוב  יםהכולל  בהתאמה(  2ורותם    1)רותם  

  .חח"י( –)להלן  החשמל לישראל בע"מ
 

היתרון היחסי של החברה נובע בין היתר מהיכולת לאגור החברה בעלת טכנולוגיה לאגירת חום.  
את האנרגיה המופקת משילוב של מקורות אנרגיה ולספק אותה מסביב לשעון בעיתוי מאוחר 

 .עילות ומוזיל את עלויות היצוריותר, באופן שמשפר את הי
הואיל והאנרגיה המופקת ממקורות מתחדשים אינה זמינה תמיד, הטכנולוגיה המודולרית 
שפותחה על ידי החברה עשויה לאפשר מיצוי מירבי )יכולת להסיט אנרגיה משעות השפל בביקוש 

שונים, מתחדשים או לחשמל וחום לשעות שיא בביקוש(, ניהול ושילוב בין מקורות אנרגיה 
דלקיים, לאספקה רצופה וסדירה של חשמל ו/או קיטור, וכל זאת ללא תלות רגעית ברוח או 

 .בשמש וכן תוך שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה
 
עוסקת בתכנון, הקמה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל לרבות מכירת ציוד ופתרונות  הקבוצה

בבעלותה, כאשר החברה שמה לה כיעד להתרכז בנושא  אגירה על בסיס הפיתוח והטכנולוגיה
 גרעין הטכנולוגיה המרכזי שלה, אגירת האנרגיה.

 
 "השפעת התפשטות נגיף ה"קורונה .ב

 
)"משבר הקורונה" או  COVID 19החלה התפשטות נגיף הקורונה )) 2019בחודש דצמבר 

"המשבר"(, תחילה בסין ולאחר מכן למוקדים נוספים ברחבי העולם והשפעתו החלה לבוא לבוא 
. חוסר הוודאות בקשר לקצב התפשטות הנגיף ולאופן 2020לידי ביטוי בישראל במרץ 

ההתמודדות של מדינות שונות בעולם עם המשבר, יצרו חוסר וודאות במגוון תחומים, לרבות 
 יעה בפעילות הכלכלית בעולם ובישראל בפרט וחוסר יציבות בשווקים הפיננסיים. פג
 

השפעה ישירה על מדינות היעד בהן היא פועלת, אשר נפגעו מהמשבר באופן נגיף הקורונה כולל  
השפעה על  קיימת יורק )ארה"ב(. -חמור וחלקן עדיין מתמודדות עמו ובהן איטליה, ברזיל וניו

עלולה ליצור חישובים כלכליים אשר המטבעות בשווקים בהם פועלת החברה שערי החליפין של 
שגויים בכדאיות ההשקעה של הלקוחות למעבר להשקעה באנרגיות מתחדשות חלופיות ובכך 

קושי בגיוס הון ו/או חוב בעקבות   אי הוודאות יוצרתלהקשות על סגירת פרויקטים חדשים. בנוסף,  
 אי הוודאות הכלכלית במשק.

 
אי הוודאות הקיימת המשיכה החברה בפעילות ייצור בתקופה, פעלה לצמצום עלויות שכר  לצד

העובדים ופועלת לזיהוי הזדמנויות אשר נובעות ממגמה של מעבר משקיעים ומדינות לאנרגיה 
 מתחדשת.

לתאריך אישור הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים, הנהלת החברה ממשיכה לבחון את 
בשלב זה, לא . ורונה ואין ביכולתה לאמוד את מלוא ההשפעותיו האפשריותהשפעות נגיף הק

 ניכרת השפעה לרעה מהותית בפעילות החברה ובתוצאות פעילותה.
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 מ"בע י'אנרג רנמילרב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(

 2020ביוני  30ליום 

 
 )המשך(:  כללי  –  1  ביאור

 
 לפעילות החברהמקורות מימון  .ג

 
, לחברה נוצר הפסד כולל ותזרים 2020ביוני  30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

אלפי ש"ח, בהתאמה. כמו כן  3,167 -אלפי ש"ח ו 4,096שלילי מפעילות שוטפת בסך של 
 אלפי ש"ח. 282,344בסך של  2020ביוני  30לחברה יתרת הפסד מצטברת ליום 

 
עד ליום אישור הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים הנהלת החברה ו 2020מחודש ינואר 

, השלימה החברה גיוס הון 2020נקטה במספר פעולות להבטחת המשך פעילותה: בחודש יוני 
 -, הושלם גיוס הון נוסף בסך של כ2020ד'(, בחודש יולי 6מיליון ש"ח )ראה בביאור  5בסך של 

נוסף, החברה הגיעה להסדר חוב עם בנק לאומי ובחודש ג'(. ב6מיליון ש"ח )ראה בביאור  18
(. בעקבות גיוסי ההון 7החברה פרעה את מלוא חובותיה לבנק כאמור )ראה ביאור  2020יולי 

ההלוואות ההמירות ברשות החברה הומרו להון )ראה גם ביאור  2020כאמור, בחודש יולי 
ועד פירעון הלוואת הבעלים שהעמיד ב'(. כמו כן, בעל השליטה, אבי ברנמילר, האריך את מ10

פירעון מוקדם יתאפשר בכפוף לגיוס הון משמעותי, הגבוה מיתרת .  2022לחברה עד לחודש יוני  
חודשים ממועד ה 12-הלוואה, וכל עוד לחברה יש את המשאבים למימון פעילותה לפחות בה

 הפרעון כאמור. 
 

משאבים מספקים לפעילותה לתקופה להערכת הנהלת החברה, בהתאם לאמור לעיל, לחברה 
 חודשים מיום אישור הדוחות הכספיים הנ"ל . 12של לפחות 

 
החברה ממשיכה לפעול לאיתור לקוחות לביצוע עסקאות מכר של מוצרי החברה וגיוסי הון או 
חוב נוספים. במידה והחברה לא תפיק הכנסות משמעותיות מפעילותה או לא תגייס הון או חוב 

ת חיצוניים, תטמיע החברה תוכניות ותהליכי התייעלות משמעותיים פנימיים נוסף ממקורו
 להתאמת הוצאותיה.

 
, מתכוונת 7לאחר הסדר חוב מול בנק לאומי ופירעון מלוא חובותיה לבנק כמתואר בביאור 

באמצעות מימון מחדש  1החברה לפעול להשלמת הקמתו והפעלתו המסחרית פרויקט רותם 
  ני נוסף.בהון ו/או חוב חיצו

 
 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמצתיים  -  2  ביאור

של שישה  הבינייםולתקופת  2020ביוני  30הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליום  המידע
"המידע הכספי לתקופת הביניים"( נערך בהתאם לתקן  –החודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן 

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

המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים 
 2019השנתיים לשנת  הכספייםשנתיים. יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות 

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

 2017-(, התשע"ז, פורסמו תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידים( )תיקון2017במרס    30  ביום
התקנות(, הכוללות, בין היתר, הקלה לפיה תאגיד מדווח העומד בהגדרת "תאגיד קטן" כקבוע   –)להלן  

הדיווח הרבעוני.  חלף , דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי2017בתקנות, 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, הינם   עיקרי
 .2019עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת 
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 מ"בע י'אנרג רנמילרב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(

 2020ביוני  30ליום 

 
 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
  המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.וההוצאות  ההתחייבויות,

 
בעריכת הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים אשר הופעלו על ידי 
ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הודאות הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים 

בדצמבר  31חות הכספיים השנתיים המאוחדים של הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום היו זהים לאלה שבדו
2019. 

 
 .1לעניין פרויקט רותם  9ראו ביאור 

 
 

 :והנדסה פיתוח מחקר הוצאות - 5 ביאור
 

 
 החודשים 6 של לתקופה

 ביוני 30 ביום שהסתיימה

 לשנה
 ביום שהסתיימה

 בדצמבר 31
 2020 2019 2019 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי) 

 ח"ש אלפי 

 
 7,452 3,068  3,971 והנדסה פיתוח, מחקר הוצאות הכל סך

 (3,269) (1,867) (2,626) מענקים – בניכוי
גידול בהתחייבות בגין  –בתוספת 

 - - 811 מענקים ממשלתיים

 2,156  1,201 4,183 

 
 

 :הון - 6 ביאור
 

מניות  24,750-( ל1כתבי אופציה )סדרה  24,315מומשו  2020מרס -פברוארבמהלך חודשים  .א
 ש"ח לכתב אופציה. 17ש"ח ערך נקוב כל אחת תמורת תוספת מימוש של  0.01רגילות בנות 

 
 ( שלא מומשו עד למועד האחרון למימושן.1פקעו יתרת כתבי אופציה )סדרה  2020במרס  .ב

 
)לרבות באמצעות חברות  רני צים מר ין החברה לביןנחתם הסכם השקעה ב 2020ביוני  4ביום  .ג

ולאחר אישור האסיפה הכללית של החברה   2020ביולי  23ביום . בשליטתו ו/או מי מטעמו(
הושלמה העסקה אשר במסגרתה הנפיקה החברה למר רני צים ומר יואב קפלן סך של 

מיליוני ש"ח. לאחר   18-ש"ח ערך נקוב כל אחת בתמורה ל  0.01מניות רגילות בנות    4,186,047
 השלמת העסקה כאמור, מונה מר יואב קפלן כדירקטור רגיל בחברה.

 
מיליוני ש"ח באמצעות הצעה פרטית אשר  5השלימה החברה גיוס הון של  2020ביוני  14ביום  .ד

כתבי   499,998-ש"ח ערך נקוב כל אחת ו  0.01מניות רגילות בנות    833,330במסגרתה הונפקו  
כל כתב אופציה מניות רגילות של החברה.  499,998-אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל

מחיר מימוש בסך של ובשנים החל ממועד הקצאת כתבי האופציה    4מוש עד לתום  יהיה ניתן למי
 .ש"ח 9

 
 .להלןב' 10בעניין המרת ההלוואות ההמירות ראו ביאור  .ה

 
 ה' להלן.10י שירותים ראו ביאור תנבעניין הענקת אופציות לעובדי החברה ונו .ו
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 מ"בע י'אנרג רנמילרב
 התמציתיים המאוחדים )המשך(ביאורים לדוחות הכספיים 

 2020ביוני  30ליום 

 
 :הלוואות – 7 ביאור

 
התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם חברת רני צים מרכזי קניות  2020בפברואר    11ביום   .א

ימים ובריבית של  165מיליוני ש"ח לתקופה של  3בע"מ להעמדת הלוואה לחברה בסך של 
 צמודה למדד המחירים לצרכן. 5%

 אלפי ש"ח.  68-פרעה החברה את ההלוואה בתוספת ריבית בסך של כ   2020ביולי    26ביום  
 

 על מתווה סופי להסדרת החוב ברנמילר רותם  החברה ובנק לאומיחתמו    2020ביוני    29ביום   .ב
 שעיקריו הם:

 2020ביוני    30מיליון ש"ח עד ליום    1מיליוני ש"ח, מתוכם סך של    5.43-תשלום בסך של (1
 .2020ביולי  30והיתרה עד ליום 

 אלפי ש"ח. 390-חילוט פקדונות משועבדים של ברנמילר רותם בסך של כ (2
מניות  370,000-כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל 370,000הנפקה של  (3

כל כתב אופציה יהיה ניתן  .אלפי ש"ח 1,712-בשווי כולל של כ רגילות של החברה
מחיר מימוש בסך של ובים החל ממועד הקצאת כתבי האופציה שנ 3למימוש עד לתום 

מימוש האופציות יעשה באמצעות מנגון מימוש נטו במניות  .ורותאג 1,535
(Cashless.)  שווי כתבי האופציה חושב על פי מודל "בלק אנד שולס" בהתחשב

הסגירה ש"ח בהתאם לשער  11.58בפרמטרים העיקריים שלהלן: )א( מחיר מניה של 
)ג( תקופת  ;73%)ב( סטיית תקן שנתית של  ;2020ביוני  29של המניה בבורסה ביום 

 ש"ח. 15.35)ד( מחיר מימוש של -ו ;שנים 3 –מימוש 
וכן ערבות שהעמידה החברה לטובת הבנק לחובות  ,שעבודים נוספים, ככל שישנם (4

המתווה. עם תשלום סכום  לאחר קיוםמיליון ש"ח יבוטלו  30חברת הבת בסך של עד 
באופן   ולברנמילר רותםהמתווה במלואו ועמידה בכל תנאיו, הבנק מוותר ומוחל לחברה  

וברנמילר סופי ומוחלט על כל תביעה בקשר לכל החשבונות והפיקדונות של החברה 
 עד למועד חתימת המתווה. ולברנמילר רותםועל כל יתרת חוב שקיימת לחברה  רותם

 
מיליון ש"ח כהכנסות  3.1-פרעון החוב כאמור, הכירה הקבוצה בסך של כבמסגרת מתווה 

 מימון.
 

 כתבי אופציה 370,000 להנפקת בנק לאומי נחתם הסכם אופציה עם  2020ביולי  20ביום 
כך שהחברה מילאה את כל חובותיה כלפי בנק ביולי נפרעה יתרת החוב  29כאמור וביום 

 כאמור.לאומי בהתאם לתנאי המתווה 
 

 ' לעיל.ה6בעניין המרת ההלוואות ההמירות ראו ביאור  .ג
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  - 8 ביאור
 
מבעל  האלפי ש"ח בתור הלווא 2,500קיבלה החברה סך של  2019פברואר -חודשים ינואר לךמהב

ביום  לפרעוןהשליטה. הסכום שהועמד לחברה הינו צמוד למדד, ללא בטחונות וללא ריבית ועומד 
 .2020ביוני  30

אלפי ש"ח בתור הלוואה מבעל השליטה  600קיבלה החברה סך של  2019במהלך חודש אוגוסט 
 ימים מיום העמדתה. 180בתנאים דומים, אשר עומדת לפרעון תוך 

ת הבעלים עד ובעל השליטה, אבי ברנמילר, האריך את מועד פירעון הלווא,  2020  באוגוסט  25ביום 
הלוואה, וכל הפירעון מוקדם יתאפשר בכפוף לגיוס הון משמעותי, הגבוה מיתרת . 2022לחודש יוני 

 חודשים ממועד הפרעון כאמור. ה 12-עוד לחברה יש את המשאבים למימון פעילותה לפחות ב
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 מ"בע י'אנרג רנמילרב

 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים )המשך(

 2020ביוני  30ליום 

 
 1פרויקט רותם  – 9ביאור 

 
התקבלה החלטת רשות החשמל החשמל שעניינה "תיקון רישיון מותנה בטכנולוגיית  2020למרס  29ביום 

 10-ב 1סולאר", לפיה הוארך המועד להצגת עמידה באבן הדרך להפעלה מסחרית של פרויקט רותם תרמו 
נכון למועד פרסום דוח  .2020בדצמבר  17חודשים נוספים, כך שתוקפו של הרישיון המותנה יהיה עד ליום 

י היות זה, החברה פועלת מול רשות החשמל להשגת אישור להארכת תוקף הרישיון המותנה ומעריכה, כ
 ומדובר בפרויקט חלוץ, יתקבל האישור כאמור.

ושאר הפרמטרים העיקריים לבחינת ההסתברות לגיוס הון ו/או חוב    ,החברה צופה שעלות השלמת הפרויקט
לא השתנו ביחס לתקופה קודמת ולכן אין סימנים לבחינה נוספת של  2020ביוני  30שווי הנכס נכון ליום 

 ירידת ערך.
 

 :2020 ביוני 30 לאחר אירועים - 10 ביאור
 

 ג' לעיל.6ראו ביאור  הנפקת מניות של החברהבעניין  .א
 

ג' לעיל, הומרו באופן אוטומטי 6, עם ביצוע ההשקעה כאמור בביאור 2020ביולי  23ביום  .ב
. במסגרת 2019אוקטובר -שתי ההלוואות ההמירות שהועמדו לחברה במהלך ספטמבר

מניות רגילות של  1,699,147-מיליוני ש"ח ל 5.7-מצטבר של כהמרת ההלוואות הומר חוב 
 ש"ח ארך נקוב כל אחת. 0.01החברה בנות 

 
 ב' לעיל.7בעניין פרעון חוב לבנק לאומי במסגרת מתווה סופי ראו ביאור  .ג

 
 מונה מר אופיר צימרמן כסמנכ"ל כספים בחברה. 2020באוגוסט  2ביום  .ד

 
ונותני   לעובדיםכתבי אופציה    461,500באוגוסט אישר דירקטוריון החברה הענקה של    3ביום   .ה

ש"ח ערך נקוב  0.01מניות רגילות של החברה בנות  461,500-הניתנים למימוש ל שירותים
. האופציות ניתנות 2013ההענקה בוצעה מכוח תכנית אופציות קיימת של החברה משנת 

ל פני ארבע שנים ממועד ש"ח ויבשילו באופן שווה ע  13מוש של  למימוש בתמורה לתוספת מי
 הענקתן.

 
 לעיל.  8הארכת מועד פירעון הלוואת הבעלים, ראה ביאור  .ו

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 מידע כספי לתקופת ביניים

 )בלתי מבוקר(

 2020ביוני  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 

 2020ביוני  30ליום 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 

 ע מ ו ד 
  

 נפרדהכספי הביניים המידע ה לסקירתדוח מיוחד 
2 

  
  (:בשקלים חדשים )ש"ח - נתונים כספיים

והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים נכסים 

 3 לחברה עצמה כחברה אם

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה 

 4 כחברה אם

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 

 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
 
 

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

 
 

 מבוא
 

 –ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל  38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  
ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו  2020ביוני  30החברה(, ליום  –של ברנמילר אנרג'י בע"מ )להלן   1970

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

 
 היקף הסקירה

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

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה 

רת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכ
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו 

 מחווים חוות דעת של ביקורת.
 

 מסקנה 
 

הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך , מכל בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר  
 .1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
לפיו בתקופה ,  במידע הכספי הביניים הנפרדג'  1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  

 תזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך שלהפסד כולל ו, לחברה נוצר 2020ביוני  30של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
ג' 1להערכת הנהלת החברה, בהתאם לתוכניותיה המפורטות בביאור  , בהתאמה.אלפי ש"ח 3,442 -אלפי ש"ח ו 4,096

המידע הכספי חודשים מיום אישור  12תה לתקופה של לפחות כאמור, לחברה משאבים מספקים למימון המשך פעילו
 הנ"ל.הביניים הנפרד 

 
 
 

 וקסלמן קסלמן ,אביב-תל
 חשבון רואי 2020 באוגוסט 25
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 1970 – ל"התש(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי המובא נפרד כספי מידע

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

 בדצמבר 31 ביוני 30  

  2020 2019 2019 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי)  

 ח"ש אלפי  

 

     נכסים

     :שוטפים נכסים

 1,210 395  4,013   מזומנים ושווי מזומנים

 220 270  216   פקדונות מוגבלים בשימוש

 1,217 492  1,402   חובה ויתרות חייבים

 -  -  687   לקוחות עם חוזים בגין נכסים

 8 54  9   ברנמילר ארה"ב –בת  חברה

   6,327  1,211 2,655 

     :שוטפים שאינם נכסים

 300 300  304   בשימוש מוגבל פקדון

 1,569 1,572  1,491   מתכות וחלקים נוספים

 2,204 3,134  3,555   שימוש זכויות בגין נכסים

 - 4,289  4,229   נטורכוש קבוע בהקמה, 

 5,224 1,310  1,054   , נטורכוש קבוע

 - - 10,589   בת חברה"ז חו

 סך של, החברה של לבעלים המיוחס נטו סכום

 המציגים, ההתחייבויות סך בניכוי, הנכסים

 11,824 26,522  11,331   בת חברה בגין כספי מידע הכספיים בדוחות

 21,121 37,127  22,630   שוטפים לא נכסים הכל סך

 23,776 38,338  28,957   אם כחברה עצמה לחברה המיוחסים נכסים סך

     

     (בהון גרעון בניכוי) והון התחייבויות

     :שוטפות התחייבויות

 48 48  4,478   הלוואה מתאגיד בנקאי

 3,114 2,500  3,100   הלוואת בעלים

 -  -  3,057   קצר לזמן הלוואות

 5,377 -  5,654   למניות להמרה הניתנות הלוואות

 839 1,300  1,066   ספקים ונותני שירותים

 2,693 2,770  4,433   ויתרות זכותזכאים 

 1,010 1,486  935   חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

 9,923 6,181  9,923   התחייבות בגין חוזה -חברה בת 

 23,004 14,285  22,723   שוטפות התחייבויות סך

     

     :שוטפות שאינן התחייבויות

 72 97  47   הלוואה מתאגיד בנקאי

 1,352 1,552  2,882   חכירות בגין התחייבויות

 -  -  1,712   אופציות הנפקת בגין התחייבות

 1,274 1,287  2,063   התחייבויות אחרות לזמן ארוך

   6,704  2,936 2,698 

     תלויות והתחייבויות התקשרויות, ערבויות

 25,702 17,221  29,426   התחייבויות הכל  סך

     

 (1,926) 21,117  (470)   החברה של לבעלים המיוחס  עצמי הון

   728,95  38,338 23,776 

 

 . 2020 באוגוסט 25: החברה דירקטוריון ידי על התמציתיים המאוחדים הכספיים הדוחות אישור תאריך

   

 *ברנמילר ניר צימרמן אופיר אברהם ברנמילר

 "ללמנכ ומשנה דירקטור כספים"ל סמנכ ומנכ"ל החברה  הדירקטוריון  ר"יו 

 ברנמילר על ידי דירקטוריון החברה לחתום על הדוחות הכספיים בנוסף לחותמים לעיל. נירהוסמך  2020 באוגוסט 25*ביום 
 . המאוחדים התמציתייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 



 

4 

 ברנמילר אנרג'י בע"מ

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

 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם

 
 

  
החודשים  6לתקופה של 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2019 2019 2020 ביאור 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ  

 אלפי ש"ח  

 

 (3,430) -  -   הכנסות

 (1,047) (1,036) -   עלות המכר

 (4,477) (1,036) -   הפסד )רווח( גולמי

 (4,183) (1,201) (2,156)    נטו, והנדסה פיתוח מחקר הוצאות

 (2,611) (1,810) (649)   , נטווקידום פרויקטים  שיווק הוצאות

 (1,730) (1,210) (1,179)   הוצאות השקת מתקנים

 (6,073) (4,076) (2,122)   וכלליות הנהלה הוצאות

 (19,074) (9,333) (6,106)   הפסד תפעולי 

 (25,229) (10,303) -  3 ירידת ערך של מתקן לייצור חשמל בהקמה 

 (1,913) (528) (76)     אחרות)הוצאות(  כנסותה

 (46,216) (20,164) (6,182)   מפעולות הפסד

 78 75  3,144   הכנסות מימון

 (453) (231) (565)   הוצאות מימון

 (375) (156) 2,579   , נטומימון( הוצאותהכנסות )

המיוחס  לתקופהסך הפסד כולל  -הפסד לתקופה 

 (46,591) (20,320) (3,603)    לחברה עצמה

המיוחס לבעלים של החברה, של סך סכום נטו, 

ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות 

 פעילות תוצאות המאוחדים יםהכספיים התמציתי

 3,290 329  (493)   החברה הבת בגין

 לתקופהכולל  הפסדסך  - לתקופה הפסדסך הכול 

 (43,301) (19,991) (4,096)   המיוחס לבעלים של החברה

 
 
 
 
 
 
 

 המאוחדים. התמציתיים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
 
 

  



 

5 

 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
 2020 2019 2019 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ 

 אלפי ש"ח 

 

    - שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי

 (24,610) (18,440)  (3,442)  ('א נספח ראה) לפעולות ששימשו נטו מזומנים

    

    :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 - -  ( 378)  רכישת רכוש קבוע

 183 181  -  תמורה ממכירת רכוש קבוע
 (430) (430) -  הקמה של מפעל

 1,349 -  -     ממכירת מתכות וחלקים נוספים תמורה
 7,050 -  -  מימוש )השקעה( בפקדונות מוגבלים

 - 7,000  -  בפקדון לזמן קצר (השקעהמימוש )

 8,152 6,751  (378)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

    

    :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 7,929 7,929  5,000  , נטווכתבי אופציה הנפקת מניות
 - -  412  מימוש כתבי אופציה

 (50) (25)  (1,026)  הלוואה מתאגיד בנקאי קבלת )החזרת(
 (1,253) (807)  (763)  חכירות בגין התחייבות בגיןתשלומים 

 3,100 2,500    קבלת הלוואת בעלים
 5,455 -  3,000  הלוואות המירותו הלווואות קבלת

 15,181 9,597  6,623  מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    

 (1,277) (2,092) 2,803   מזומנים שוויו במזומנים )קיטון( גידול

 (2,487) 2,487  1,210  התקופה לתחילת מזומנים שוויו מזומנים יתרת

 1,210 395  4,013  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 
 בדצמבר 31ביום 

 2020 2019 2019 

 )מבוקר( בוקר()בלתי מ 

 אלפי ש"ח 
 

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

 (46,591) (20,320)  (3,603)  לתקופה המיוחס לחברה עצמה הפסד
    :בגין התאמות
 711 285  354  פחת

 1,304 712  806  שימושפחת נכסים בגין זכויות 
 509 506  76  מתכות וחלקים נוספיםירידת ערך 

 25,229 10,303  -  מתקן לייצור חשמל בהקמה של ערך ירידתהפסד 
 27 22  -  הפסד הון בגין מימוש רכוש קבוע

 1,384 -  -  הפסד בגין מימוש מתכות וחלקים נוספים
 (3) -  -  התאמת תקופת חכירה

 423 158  483  מימון הוצאות
ב' לדוחות הכספיים 7, ראו ביאור הכנסות מימון

 - -  (3,144)  התמציתיים המאוחדים
 ולנותני לעובדים שהוענקו אופציות בגין שנזקפו סכומים

 129 80  39  שירותים

  (4,989) (8,254) (16,878) 

    :החוזר בהון תפעוליים שינויים
    :חובה ויתרות בחייבים (גידולקיטון )

 4 (42) (1)  ברנמילר ארה"ב –חברה בת 
 632 1,357  (907)  אחרים

 - -  2  קיטון ביתרת מתכות וחלקים נוספים
    :זכות ויתרות בזכאים( קיטון) גידול

 (3,392) (7,134) (303)  התחייבות בגין חוזה –חברה בת 
 (2,907) (2,423) 227  שירותים ונותני ספקים

 (2,069) (1,944) 2,529  אחרים

 (24,610) (18,440) (3,442)  לפעולות ששימשו נטו מזומנים

     
 :במזומן שלאומימון השקעה  פעילויות נספח ב.

 
אלפי  35-החברה הכירה בסך של כ 2020 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 6 של התקופהבמהלך  .1

 בתור מקדמות לספקים. 2019שולמו בפועל במהלך שנת ש"ח ברכוש קבוע, אשר 
 

 1,712-החברה הכירה בשווי של כ 2020 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 6 של התקופהבמהלך  .2
 ב'.7הסדר לפרעון חוב, ראו גם ביאור  ש"ח בגין כתבי אופציות במסגרת

 
, חתמה החברה על הסכם חכירה 2020 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 6 של התקופהבמהלך  .3

 IFRS 16.אלפי ש"ח בהתאם לתקן  2,157 -ויצרה התחייבות מול נכס בסכום של כ
 

 :ריבית תשלומי .ג
 

תשלומי ריבית בגין   2020 ביוני 30 ביום שהסתיימה חודשים 6 של התקופההקבוצה שילמה במהלך 
  אלפי ש"ח אשר נכללו במסגרת פעילות מימון. 32-חכירות בסך של כ

 
 

 .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  2019של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 

 הדוחות הכספיים(.
 

 השפעת התפשטות נגיף ה"קורונה" .ב
 

 ב' לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים.1ראו ביאור 
 

 מקורות מימון לפעילות החברה .ג
 

, לחברה נוצר הפסד כולל ותזרים 2020ביוני  30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
 אלפי ש"ח, בהתאמה.  3,442 -אלפי ש"ח ו 4,096שלילי מפעילות שוטפת בסך של 

 
הנהלת החברה נקטה המידע הכספי הביניים הנפרד אישור ועד ליום  2020מחודש ינואר 

, השלימה החברה גיוס הון בסך 2020במספר פעולות להבטחת המשך פעילותה: בחודש יוני 
, 2020יולי  (, בחודש  לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  ד'6מיליון ש"ח )ראה בביאור    5של  

לדוחות הכספיים התמציתיים   ג'6מיליון ש"ח )ראה בביאור    18  -הושלם גיוס הון נוסף בסך של כ
החברה פרעה   2020(. בנוסף, החברה הגיעה להסדר חוב עם בנק לאומי ובחודש יולי  המאוחדים

(. המאוחדיםלדוחות הכספיים התמציתיים  7את מלוא חובותיה לבנק כאמור )ראה ביאור 
ההלוואות ההמירות ברשות החברה הומרו להון  2020בעקבות גיוסי ההון כאמור, בחודש יולי 

(. כמו כן, בעל השליטה, אבי לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ב'10)ראה גם ביאור 
. פירעון 2022ברנמילר, האריך את מועד פירעון הלוואת הבעלים שהעמיד לחברה עד לחודש יוני  

וקדם יתאפשר בכפוף לגיוס הון משמעותי, הגבוה מיתרת ההלוואה, וכל עוד לחברה יש את מ
 החודשים ממועד הפרעון כאמור.  12-המשאבים למימון פעילותה לפחות ב

 
להערכת הנהלת החברה, בהתאם לאמור לעיל, לחברה משאבים מספקים לפעילותה לתקופה 

 .י הביניים הנפרדהמידע הכספאישור חודשים מיום  12של לפחות 
 

החברה ממשיכה לפעול לאיתור לקוחות לביצוע עסקאות מכר של מוצרי החברה וגיוסי הון או 
חוב נוספים. במידה והחברה לא תפיק הכנסות משמעותיות מפעילותה או לא תגייס הון או חוב 

ם נוסף ממקורות חיצוניים, תטמיע החברה תוכניות ותהליכי התייעלות משמעותיים פנימיי
 להתאמת הוצאותיה.

 
לדוחות הכספיים   7  לאחר הסדר חוב מול בנק לאומי ופירעון מלוא חובותיה לבנק כמתואר בביאור

, מתכוונת החברה לפעול להשלמת הקמתו והפעלתו המסחרית פרויקט התמציתיים המאוחדים
  באמצעות מימון מחדש בהון ו/או חוב חיצוני נוסף. 1רותם 
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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

 : )המשך(   1970  –ומיידים(, התש"ל  
 

 הנפרד הכספי המידע עריכת אופן עיקרי .ד
 

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

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

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

הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים בהתאם, המידע  
ולתקופות של ששה החודשים שהסתיימו באותו  2020ביוני  30המאוחדים של החברה ליום 

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

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

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

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

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, 
 2019שנת של החברה ל הדוחות הכספיים המאוחדיםהינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת 

מידע כספי נפרד  2019החברה 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 

( בכלל, והוראות תקן IFRS -תקני ה -המוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן ו
"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  3את, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור עם ז

ביניים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות  
הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, יושמו לצורך הצגת המידע הכספי ביניים הנפרד, וזאת 

יבים מהאמור לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב שיושמו בשינויים המתחי
 בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.

 
 הון - 2 ביאור

 
 לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים. 6ראו ביאור 

 
 הלוואות - 3ביאור 

 
וחות הכספיים לד 7ביאור ט ברבהמשך למתווה הסופי להסדרת החוב של החברה הבת המפו

התמציתיים המאוחדים, החברה נטלה על עצמה את ביצוע פרעון החוב והקצאת האופציות ובהתאם 
 .2020ביוני  30נכון ליום  מיליון ש"ח 10.3-של כסכום בנוצר לחברה חו"ז מול החברה הבת 

 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - 4 ביאור

 
 הכספיים התמציתיים המאוחדים.לדוחות  8ראו ביאור 

 
 2020 ביוני 30 לאחר אירועים - 5 ביאור

 
 לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים. 10ראו 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, 

 2020 לחציון הראשון של שנת ("התאגיד" –)להלן  בע"מ אנרג'יברנמילר של  הדוח החצי שנתיבחנתי את  .1

 "(;הדוחות" –)להלן 

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

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

 לתקופת הדוחות;

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

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

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

יון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטור .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 

 אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל 
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 מנכ"ליו"ר דירקטוריון ו ,אברהם ברנמילר              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אופיר צימרמןאני, 

ברנמילר של  לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותביניים ואת המידע הכספי הבחנתי את הדוחות הכספיים  .1

הדוחות לתקופת " או "הדוחות" –)להלן  2020הראשון של שנת  ןלחציו ("התאגיד" –)להלן  בע"מ אנרג'י

 "(;הביניים

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

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;

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

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

יון התאגיד, כל גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטור .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 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 אופיר צימרמן, סמנכ"ל כספים         
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