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 ברנמילר אנרג'י בע"מ

 2021 ,ביוני 30 יוםב סתיימהנש לתקופהדוח דירקטוריון 

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

לתקנות   בהתאם"(, ח"תקופת הדו)" 2021 יוניב  30סתיימה ביום נשחודשים  שישהשל  תקופהל  החברה

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

  2020דוח התקופתי לשנת  הנערך בהנחה שבפני הקורא מצוי והשינויים העיקריים בפעילות החברה  

  זה בדוח  המובא, "(התקופתי הדוח)" (2021-01-039099מס': אסמכתא ) 18.3.2021שפרסמה החברה ביום 

   .הפניה של בדרך

. הואיל והחברה מוגדרת כ"תאגיד טק עילית" ומצויה  1.1.2021החברה הייתה "תאגיד קטן" עד ליום 

ב"תקופת ההקלות" כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א  

)או עד תום השנה שבמהלכה שווי   31.12.2022עילית"( עד ליום -)"תקנות טק 2016-עילית התשע"ט-טק

השוק הממוצע של החברה בתשעים הימים שקדמו לתום אותה שנה, עלה על מיליארד ש"ח, לפי  

עילית, לפיה  -( לתקנות טק1)5המוקדם(, דירקטוריון החברה החליט לאמץ את ההקלה הקבועה בתקנה 

לתקנות ניירות ערך )דוחות   ד5בתקופת ההקלות, ההקלות החלות על תאגיד קטן אשר מפורטות בתקנה 

)"תקנות הדוחות"( יחולו על החברה, גם אם היא אינה נחשבת   1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

, אלא אם ייקבע בעתיד מועד מוקדם יותר על ידי דירקטוריון החברה 31.12.2022לתאגיד קטן, עד ליום 

 כאמור לעיל.  פת ההקלות קודם לכן או אם תסתיים תקו

ד לתקנות הדוחות, תוך יישום ההקלות המנויות 5לכך, החברה תמשיך לדווח לפי תקנה  בהתאם 

 ל"תאגיד קטן", לרבות בדבר מתכונת דיווח חצי שנתית, בתקופת ההקלות.

   התאגיד עסקי  למצב הדירקטוריון הסברי .א

 פרסומו  מועד ועד הדוח  בתקופת מהותיים אירועים .1

ואירועים   שינויים עיקריים בפעילות החברה ובעסקיהעסקי החברה, תחומי פעילותה וכן  לתיאור 

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

   החברה פעילות על הקורונה נגיף התפשטות השלכות .1.1

  Covid-19, התפרצה בעיר וואהן שבסין מגיפה שמקורה בנגיף 2019בחודש דצמבר 

"(. התפרצות נגיף הקורונה התפתחה  המשבר" או "נגיף הקורונה" או "הנגיף)להלן: "

ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות  -, וגרמה לאי 2020במהירות מתחילת שנת 

ארצית  - השבתת עסקים רבים, האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה  הפנים

 והבינלאומית.  
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בעולם הטילו מגבלות שונות על  כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה, מדינות רבות 

. בנוסף, החל מבצע חיסונים נרחב  האוכלוסייה, ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות

בישראל ובמדינות רבות בעולם אשר הציג תוצאות מעודדות בעמידתה של האוכלוסיה 

כנגד וירוס הקורונה דבר שאיפשר את שחרור חלק מהמגבלות אשר הוטלו על  

   האוכלוסיה.  

הנובעות  קיימת השפעה ישירה העובדה שהחברה פועלת בעיקר בשוק הבינלאומי,   לאור

יחד עם זאת, לאור העובדה  אולם. על מדינות היעד בהן היא פועלתממגבלות הקורונה 

שהפרויקטים מתוכננים ומיוצרים במתקן החברה בישראל, קצב התכנון והייצור אינם 

  החברה מציינת כי יתכנו ,מנגד . ניםשוצפויים להיות מושפעים מהנעשה בשווקים ה

כמו כן,   .עיכובים בהתקנות מצידה של החברה ו/או בתשלומים מצידם של הלקוחות

וציודים הנדרשים    חומרי גלםרווחיות הפרויקטים עלולה להפגע לאור עליית מחירי 

השפעה על שערי החליפין של המטבעות בשווקים בהן  הובלה וכן  לייצור, עליית מחירי 

 .ת החברהפועל

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

 החברה לגייס הון ו/או חוב נוספים אשר עלולים להידרש בהמשך לצורך פעילותה. 

כחלק מפעילות החברה במטרה לחדור לשווקים חדשים וקידום פרויקטים חדשים,  

ית עבור לקוחותיה הפוטנציאליים. לאור אי היציבות  החברה מציגה חישובי כדאיות כלכל

של שערי החליפין בשווקים השונים כתוצאה ממשבר הקורונה, עלולה להיווצר סטיה  

בחישובי כדאיות אלה, אשר עלולה לפגוע בכדאיות הכלכלית של רכישת מוצרי החברה 

 לאור האפשרות של החזר השקעה ארוך יותר. 

כמפורט על מנת למזער את פגיעת המשבר בחברה, הנהלת החברה נקטה במספר צעדים 

חיפוש ובחינת  ב 2021תוך כדי התמקדות בשנת  2020בפרק א' לדוח התקופתי לשנת 

אלטרנטיבות לספקים בשווקים ומדינות שונות, על מנת להבטיח פתרונות חילופיים  

שווקים שעלולים להיסגר לאור  למקרה בו לא תוכל לייבא ציוד או חומרי גלם מ

וכן רכש ממדינות אשר השפעת עלות ההובלה מהן לא   התפרצויות קורונה נוספות

 . התייקרה באופן משמעותי

נכון למועד פרסום הדוח, לא ניכרת השפעה מהותית של משבר הקורונה על פעילות  

ם התדירים  החברה ועל תוצאות פעילותה, אך יחד עם זאת, בשל חוסר הוודאות והשינויי

המאפיינים את משבר הקורונה, החברה ממשיכה לעקוב אחר התפתחויות בנושא  

ולעדכן, ככל הדרוש, את הצעדים שהיא נוקטת על מנת לצמצם השפעות אפשריות של 

 המשבר.

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

י עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותן נגיף הקורונה מהוות מידע צופה פנ

אינה וודאית ואינה בשליטת השותפות והשותף הכללי. מידע כאמור מבוסס, בין היתר, 

על הערכות ואומדנים ושהתממשותם תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאין לחברה 

עשויות  אלהיכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת. הערכות 

שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר ככל שיחולו שינויים  
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 בהתפשטות הנגיף ובהנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ ובעולם.

 

  פעילות החברה, לקוחות ופרויקטים .1.2

  31.8.2020  התקופתי, ולאחר שביום  דוחלא'  בפרק  5.2.1 בסעיף  לאמור  בהמשך .1.2.1

עדכנה את החברה על כוונתה להתקדם לשלב השני של   FORTLEV חברת

ההסכם ביניהן הכולל הקמה בברזיל של מתקן ייצור של מוצרים המשלבים את  

כי סיימה   החברה עדכנה, 17.1.2021 ביוםשל החברה,  ™bGEN-טכנולוגית ה

את ייצור המערכת וביצעה את המבדקים ההנדסיים הנדרשים וכי בהתאם  

  צעה, המערכת מתפקדת בהתאם לתכנון ולתפוקות שסוכמו עםלמבדקים שבי

  17.1.2021לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  .FORTLEV חברת

נכון    ח זה בדרך של הפניה.ו(, המובא בד 2021-01-006634)אסמכתא מס': 

 בברזיל.   FORTLEVהמערכת נמסרה לחברת   ,2021שנת  ללרבעון שני  

חתמו החברה ומנועי בית   28.2.2021, עדכנה החברה כי ביום 1.3.2021 ביום .1.2.2

"( על מזכר הבנות לא מחייב לבדיקת התכנות בעניין פיתוח  מב"ששמש בע"מ )"

"( המבוססת על מנוע טורבו גל תעופתי שסיים את  הטורבינה טורבינת גז )"

ק  שעות הטיסה שלו, הניזון ממערכת האגירה התרמית של החברה אשר תספ

 )אסמכתא מס': 1.3.2021אוויר חם. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

הדוח  נכון למועד פרסום   המובא בדוח זה בדרך של הפניה.(, 2021-01-024508

 .הצדדים ממשיכים לפעול יחד לצורך קיום ההבנות הקיימות  על המצב הכספי,

חתמה על הסכם מחייב עם   31.3.2021, עדכנה החברה כי ביום 1.4.2021ביום  .1.2.3

"( לקבלת  EIB)" European Investment Bankבנק ההשקעות האירופאי 

מהעלות בפועל של הקמת מפעל ייצור מתקדם למערכות אגירה   50%-מימון ל

)אסמכתא   1.4.2021מיום  תרמיות, בישראל. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי

פרסום  נכון למועד  המובא בדוח זה בדרך של הפניה. (, 2021-01-053610 מס':

   .המימון הסכם  מכוחEIB - מ , טרם נמשכו כספיםהדוח על המצב הכספי

  5.2.2021על כך שביום  התקופתי דוחלא'  פרקב  5.2.2 בסעיף  לאמור  בהמשך .1.2.4

  -בסעיף זה) מחייב בהסכם"( דטרוניק)" דטרוניק  חברתהתקשרה החברה עם  

מהחברה מערכת אגירה מבוססת   דטרוניק"( במסגרתו תרכוש ההסכם"

  26.4.2021לייצור חשמל, ביום   "(המערכת)" (PVביומסה ואנרגיה סולארית ) 

שת החשמל  עדכנה החברה כי טרם התקבל אישור מקדמי ממפעילת ר

( לחיבור רשת החשמל, אשר  Brazilian elctrial grid operatorהברזילאית )

נוספים ראו דיווח   לפרטים . לדטרוניק מערכתהתנאי מתלה למכירת   מהווה

המובא בדוח זה  (, 2021-01-071064: )אסמכתא מס' 26.4.2021מיום   מיידי 

 בדרך של הפניה. 

  עד  נוספת בשנה הוארךכאמור  , עדכנה החברה כי התנאי המתלה 1.6.2021 ביום

  הפרויקט  של הנדסי  ובתכנון  בקידום ממשיכים הצדדים  וכי, 29.5.2022 ליום

  האישור קבלת  לאחר  מיד, האפשרי בהקדם  הביצוע לשלב  לעבור במטרה
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)אסמכתא מס':   1.6.2021לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  .המקדמי

דוח  הנכון למועד פרסום   המובא בדוח זה בדרך של הפניה.(, 2021-01-033967

טרם התקבל האישור המקדמי והצדדים מקדמים במקביל  על המצב הכספי 

 חלופות אשר יאפשרו את המשך שיתוף הפעולה היה והאישור לא יתקבל. 

, החליט דירקטוריון החברה  11.5.2021, עדכנה החברה כי ביום 12.5.2021ביום  .1.2.5

להקים ועדה בראשות המנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה, מר אברהם ברנמילר,  

המשנה למנכ"ל החברה, מר ניר ברנמילר והדירקטורים החיצוניים בחברה, גב'  

יבטי ההנפקה ו/או  נאווה סברסקי סופר ומר איתן מחובר, על מנת לבחון את ה

הרישום בבורסת הנאסד"ק, זאת בנוסף להמשך המסחר של ניירות הערך של  

החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. לפרטים נוספים ראו דיווח  

המובא בדוח זה  (, 2021-01-083514)אסמכתא מס':  12.5.2021מיידי מיום  

החברה ממשיכה  , ספיפרסום הדוח על המצב הכנכון למועד    בדרך של הפניה.

 סד"ק.  אבבחינת היבטי הרישום בבורסת הנ

לכוונת החברה למכור  בנוגע  התקופתי דוחלא'  פרקב  1.1בסעיף לאמור  בהמשך .1.2.6

  , ביוםולהתמקד בליבת הטכנולוגיה שלה 1 רותם  פרויקטאת עיקר השליטה ב

התקשרה החברה ביחד עם חברת   19.5.2021, עדכנה החברה כי ביום 20.5.2021

  1הבת בבעלותה המלאה, ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ, עם חברת גמול אנרגיה  

. לפרטים  1( בע"מ בהסכם עקרונות לא מחייב להשקעה בפרויקט רותם 1998)

(,  2021-01-087162)אסמכתא מס':  20.5.2021נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

נכון למועד פרסום הדוח על המצב הכספי,    המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

להגיע להסכם מחייב לרבות  פועלים בניסיון מנהלים משא ומתן והצדדים עדיין 

   . 2021חודש דצמבר להאריך את הרישיון לפרויקט שעומד להסתיים ב

שר עם התקשרות  בפרק א' לדוח התקופתי בק   1.3.9בהמשך לאמור בסעיף  .1.2.7

החברה במזכר הבנות לא מחייב להתקנה של מערכת אגירה תרמית עבור  

", בהתאמה(, וכן  מזכר ההבנות"-" ויטבתה" –מחלבות יטבתה )בסעיף זה  

על תוספת למזכר ההבנות לפיו תקופת   בעקבות חתימת החברה ויטבתה

כי לאחר   1.6.2021ביום עדכנה החברה  ,31.5.2021ההתכנות הוארכה עד ליום 

  תקופת איתור ותמחור של ספקי ביומסה, מקור האנרגיה של המיזם, הגישה

הצעה לאספקת קיטור או למכירת יחידת אגירה מבוססת טעינה של   החברה

ה בסיס להתקשרות בין הצדדים בהסכם  מערכת ביומסה ליטבתה אשר מהוו 

מחייב, כך שבמידה וההצעה תאושר על ידי יטבתה, הצדדים ינהלו משא ומתן  

  1.6.2021להגעה להסכם מחייב. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

נכון    המובא בדוח זה בדרך של הפניה.(, 2021-01-033967)אסמכתא מס': 

, יטבתה עדיין בוחנת את כדאיות  למועד פרסום הדוח על המצב הכספי

 לחוזה מחייב.  במשא ומתן  הפרויקט ובהתאם יוחלט באם להתקדם 

, עדכנה החברה כי תחל לבצע עם רשות החשמל של ניו יורק  13.6.2021ביום  .1.2.8

New York Power Authority "(NYPA  בדיקת התכנות משותפת עם המכון )"

של   ™bGENבטכנולוגיית  "( לבחינת השימושEPRIלמחקר אנרגיית חשמל )"
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החברה לאגירת אנרגיה תרמית המבוססת על סלעים מרוסקים לצורך אספקת  

אגירת אנרגיה אמינה ואפקטיבית לתחנת כוח המופעלת בגז, בשוק עם מקורות  

יה מתחדשת משמעותיים. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  גאנר

  א בדוח זה בדרך של הפניה.המוב (, 2021-01-099630)אסמכתא מס':  13.6.2021

, הצדדים ממשיכים לפעול בהתאם  פרסום הדוח על המצב הכספינכון למועד 

 ביניהם.   הקיימותלהבנות 

את חידוש התקשרות החברה  החברה  שלועדת התגמול  האישר  18.7.2021 יוםב .1.2.9

בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות נושאי  

"(,  פוליסת הביטוחודירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בה )"משרה 

  "(.תקופת הפוליסה)"  31.7.2022ועד ליום    1.8.2021לתקופה שמיום 

א( גבול האחריות של  (כדלקמן:  של פוליסת הביטוח הם העיקריים תנאיה 

מיליון דולר לכל מספר תובעים בקשר למקרה אחד או   5 הוא פוליסת הביטוח 

לסדרת מקרים הנובעים ממקרה אחד ולכל הפיצויים שיש לשלם במשך תקופת  

)ג( סכום  -ודולר לשנה;  38,000 היאהביטוח; )ב( פרמיית הביטוח השנתית 

דולר בגין כל תביעה )למעט בארה"ב ובקנדה(,   35,000 ואההשתתפות העצמית ה 

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

 .לניירות ערך

-2021-01מס': אסמכתא ) 19.7.2021מיום    מיידינוספים ראו דיווח   לפרטים

 המובא בדוח זה בדרך של הפניה.  ,(118341

, התקבלה הזמנה לביצוע  28.7.2021עדכנה החברה כי ביום  29.7.2021 ביום .1.2.10

  מחברתלשני פרויקטים תכנון הנדסי בסיסי והתחלת טיפול בהיתר הבניה  

  29.7.2021. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום אינטרנשיונל מוריס פיליפ

 (, המובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2021-01-124566)אסמכתא מס': 

לעניין בחינת החברה יחד עם משרד הבריאות בנוגע להתקנה של מערכת אגירה   .1.2.11

המובא בדוח זה  בפרק א' לדוח התקופתי,  1.3.8במספר בתי חולים, ראו סעיף 

עיקר המאמצים מתמקדים   , הדוח על המצב הכספינכון למועד    בדרך של הפניה.

יים בבית  בבחינת הטכנולוגיה של מניעת שריפה מקומית של דלקים פוסיל

חולים במרכז הארץ ובתמורה אספקת החום והקיטור הנדרש לבית החולים  

   מחשמל זול בשעות הלילה. 

חתמה   21.4.2020 בפרק א' לדוח התקופתי, ביום 5.4לאמור בסעיף  בהמשך .1.2.12

, חברת חשמל איטלקית גדולה שהינה  ENELהחברה על הסכם אספקה עם 

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

  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 

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

וללא תמורה נוספת מצידה,   ENELהגדלה של פרויקט הפיילוט, לפי בקשה של 
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שעה תרמי במידה ויתקבל מימון נוסף לכך מרשות החדשנות.  -מגהוואט 38-ל

דרך  האבן ב עמידהאלפי אירו עבור  64- חברה סך של כל  שולם 12.7.2020ביום 

  ההקמה בפעילות ממשיכההחברה    ,הכספי המצב על  הדוחראשונה. נכון למועד  ה

  22.4.2020. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום כמתוכנן הפרויקט של

   .הפניה של בדרך זה  בדוח המובא(, 2020-01-035974)אסמכתא מס': 

  מזכר"  –)בסעיף זה   מחייב לא הבנות  מזכר על חתמה החברה 7.6.2020 ביום .1.2.13

  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

שבספרד ותשמש    מבוססים ביומסה. מערכת האגירה תוצב בעיר הואלבה 

. לפרטים  ENSOלאגירת חום ואספקת קיטור עבור לקוח תעשייתי של 

(,  2020-01-051226': מס אסמכתא) 8.6.2020נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

,  הדוח על המצב הכספילמועד פרסום  נכון  .הפניה של בדרך זה בדוח המובא

הצדדים החליטו לבחון הזדמנויות נוספות אשר ייתכן ויחליפו את מתכונת  

 הפרויקט אשר נבחן במקור במסגרת מזכר ההבנות הלא מחייב ביניהם.  

שמנהלת   למגעיםא' לדוח התקופתי באשר  בפרק 5.3לאמור בסעיף  בהמשך .1.2.14

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

הסכם הפצה   נחתם, הכספי  המצב עלדוח ה, נכון למועד המתחדשתאנרגיה ה

 .  הצדדים בין

לעיל    1.2.11-ו 1.2.10, 1.2.8, 1.2.7, 1.2.6, 1.2.4בסעיפים האמור  המידעובהר, כי מ

על   לקראת חתימה ו/או מזכרי הבנות ו/או הסכמי עקרונות  ומתנים משאיםבדבר ניהול 

ו/או בדבר הסכמים מחייבים שטרם התקיים בהם התנאי המתלה  הסכמים מחייבים

ו/או בדבר הארכת תקופת רישיון  ו/או בדבר הצלחה של בדיקת התכנות פרוייקטים

- הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1פרויקט רותם 

תלויה, בין היתר, בגורמים ם התממשות, ואשר וודאות כי יתממש אין, אשר 1968

חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם  

ו/או הסכמי ו/או מזכרי הבנות  ניםומת יםמוגבלת, ובכלל זה הגעה להסכמות במשא

, קבלת אישורים רגולטוריים, השפעות נגיף  חייביםם המ מישל ההסכ עקרונות

 .שישנם ככל, נוספיםוהתקיימות תנאים  הקורונה,

 בגורמים, היתר בין, תלויה ושהתממשותם ואומדנים הערכות על מבוסס כאמור מידע

  עליהם להשפיע החברה שיכולת או  עליהם השפעה יכולת  לחברה שאין חיצוניים

 בין, מהותית שונה באופן להתממש או  להתממש שלא עשויות אלה הערכות. מוגבלת

 התפשטותבתנאי משא ומתן ככל שיסוכמו בין הצדדים, אישורים רגולטוריים,  היתר

 ובהתממשות ובעולם בארץ הרלוונטיות הרשויות שלביחס אליו  והנחיות הקורונה נגיף

 .החברה של התקופתי בדוח 23 בסעיף' א בחלק כמפורט החברה של הסיכון גורמי

' א  בפרק השלישי   לחלק 14.4 סעיף ראו השליטה לבעל ההלוואות  פירעון  בדבר לפרטים .1.3

, המובא בדוח זה (2021-01-039099':  מס אסמכתא) 18.3.2021  מיום  התקופתי הדוח  של

 בדרך של הפניה. 
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   שירותים ונותני החברה לעובדי אופציות הענקת .1.4

נותן  פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית ל   הצעה  דוח פרסמה החברה 20.7.2021 ביום

כתבי אופציה   144,432של  "(הניצעשירותים לחברה המכהן בתפקיד יו"ר ועדה מייעצת )"

מניות רגילות של החברה בנות   144,432-הניתנים למימוש לובלתי עבירים  בלתי סחירים  

  של  הקיימת האופציות תכנית  מכוחמבוצעת  ההונית  הענקהה  ש"ח ערך נקוב. 0.01

  אסמכתא) 20.7.2021 מיום וח ההצעה דאת ראו  לפרטים נוספים  .2013 משנת החברה

  טרם, זה דוח למועד נכון  המובא בדוח זה בדרך של הפניה.  (2021-01-055681מס': 

 .כאמור ההענקה לביצוע  הבורסה  אישור  החברה  אצל התקבל

 למוסדיים  פרטית הנפקה .1.5

ולפארטו   , השלימה החברה הנפקה פרטית לפסגות בית השקעות בע"מ2021בחודש פברואר 

של   ע.נ כל אחת  ש"ח 0.01בנות  מניות רגילות 1,201,000של  אקוויטי שותפות מוגבלת

ברוטו. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום   ש"חמיליון  18.1- החברה בתמורה לסך של כ

 . ניההמובא בדוח זה בדרך של הפ(, 2021-01-017955)אסמכתא מס':  15.2.2021

ה בע"מ  ימניות לפסגות קופות גמל ופנס  1,201,000 הקצתה החברה 24.2.2021ביום 

 ולפארטו אקוויטי שותפות מוגבלת.  

 הנפקה לציבור  .1.6

של   2021אמצעות פרסום דוח הצעת מדף בחודש פברואר  לפרטים אודות הנפקה לציבור ב

  התמציתיים א' לדוחות הכספיים7 וביאור  להלן 7ראו סעיף החברה מניות רגילות של 

 . המאוחדים
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 כספי  מצב .ב

החברה   הכספי  המצב  על  החברה  של  הכספיים  הדוחותמתוך    עיקרייםנתונים    להלן  .2 ליום    של 

 ש"ח(: אלפי)בהעניין  לפי .202030.6 ליום או .202031.12וליום  .202130.6

 סעיף
 30ליום 

 2021 ביוני
 )אלפי ש"ח( 

 30ליום 
  2020 ביוני

 )אלפי ש"ח( 

 31ליום 
בדצמבר  

)אלפי   2020
 ש"ח( 

 הסברי הדירקטריון  

     נכסים 

     נכסים שוטפים:

 להלן.  4הסברים בסעיף ראו   7,324 4,019 17,722 מזומנים ושווי מזומנים

 ללא שינוי מהותי.  158 481 147 פקדונות מוגבלים בשימוש

 - - 620 לקוחות 
במהלך חודש יולי  חוב הלקוח נפרע  כמחצית מ

2021.  

 2,318 687 309 מלאי  

בביצוע    עבודות המלאי כולל בתוכו מלאי    סעיף
מייצגות   כחלק    עלויותאשר  לחברה  שהתהוו 

בגינן   ההכנסה  אשר  שלה,  המכירות  מפעילות 
 חומרי גלם.  מלאיוכן    הוכרהטרם 

  מלאי ל   המיוחס"ח  ש  מיליון  1.6  -כ  של  סך
בתקציב    בביצוע   עבודת  גידול  מול  אל  הופחת 

אחד    הצפוי ההוצאות     .החברה  מפרויקטי של 
ישנו  -כמו ערך    ירידתמ   נובעה  קיטון כן, 

  מיליון  0.4  של  בסך   גלם  חומרי   מלאי   ומצריכת 
 "ח.ש

 1,912 1,402 2,097 חייבים ויתרות חובה 
בחציון ראשון   הגידול  מגידול    נובע  2021עיקר 
 ש"ח. מיליון   0.2 -ביתרת מענקים לקבל בסך כ

  11,712 6,589 20,895 סה"כ נכסים שוטפים  

     נכסים שאינם שוטפים:

 ללא שינוי מהותי.  551 429 552 פקדונות מוגבלים בשימוש

  - 1,491 - מתכות וחלקים נוספים 

 8,370 8,505 8,256 נכסים בגין זכויות שימוש 

 0.6  -בגין הוצאות פחת שוטף בסך של כקיטון  
מיליון    0.5  -כ  למיליון ש"ח ומנגד גידול בסך ש

שכירות   הסכמי  על  חתימה  בעקבות  ש"ח 
 .2021רכבים בשנת חדשים בגין 

 2,367 12,583 2,367 1פרויקט רותם  –מתקן 
ביום   שנקבע  בשווי  שינוי  חל  בדצמבר    31לא 

 . להלן' ה  פרק. ראו גם 2020

 5,967 5,283 4,922 רכוש קבוע, נטו 

השקיעה החברה    תקופת הדוח הנוכחיתבמהלך  
שלה    0.4  -כ הייצור  קו  בהגדלת  ש"ח  מיליון 

נכס בעלות    גריעתוברכישת רכוש קבוע. מנגד,  
כ של  פחת    1  -מופחתת  והוצאות  ש"ח  מיליון 

 מיליון ש"ח.   0.4 -שוטף בסך של כ

סה"כ נכסים שאינם 
  17,255 28,291 16,097 שוטפים

  28,967 34,880 36,992 סה"כ נכסים

     התחייבויות 

     התחייבויות שוטפות: 

הלוואה  משיכת יתר ו
 ללא שינוי מהותי.  52 4,875 44 מתאגיד בנקאי 

 3,100 3,100 - הלוואת בעלים 
 .2021רעון הלוואת בעלים בחודש פברואר פ

  לדוחות  9  ביאור   וכן   לעיל  1.3  סעיף  ו רא
 .המאוחדיםהתמציתיים  הכספיים 

  - 3,057 - הלוואות לזמן קצר 

  להמרה הניתנות הלוואות
  - 5,654 - למניות 
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 776 1,066 1,103 ספקים ונותני שירותים 
הגידול נובע מעליה בפעילות הפרויקטלית של  

  בתקופת הדוח.  החברה
    

 5,425 4,588 6,364 זכאים ויתרות זכות 

מיליון ש"ח ביתרת עובדים    0.2  -גידול בסך של כ
ומוסדות עקב גידול במצבת עובדי החברה נכון  

גידול    . בנוסף,  לתאריך הדוח על המצב הכספי
כ של  הוצאות    0.2  -בסך  ביתרת  ש"ח  מיליון 

כ של  בסך  גידול  וכן  ש"ח    0.3  -לשלם  מיליון 
הנובע   מלקוחות  מראש  הכנסות  ביתרת 
מכירות   בגין  החברה  שקיבלה  מתקבולים 

 .מועד הכרתןהגיע שטרם 

 200 - 2,194 הפרשות 
בתקציב   מגידול  נובע  ביתרה  הגידול  עיקר 
החברה   מפרויקטי  אחד  של  הצפוי  ההוצאות 

 מיליון ש"ח.  2 -בסך של כ
חלויות שוטפות של  

 ללא שינוי מהותי.  1,738 1,629 1,946 התחייבויות בגין חכירות 

   11,291 23,969 11,651 סך התחייבויות שוטפות: 

התחייבויות שאינן  
     שוטפות: 

 ללא שינוי מהותי.  17 47 -   הלוואה מתאגיד בנקאי 

 7,496 7,557 6,723 התחייבויות בגין חכירות 

נובע   חכירות   בעיקר  הקיטון  בגין  מתשלומים 
  לומנגד גידול בסך שמיליון ש"ח    1.2  -בסך של כ

מיליון ש"ח בעקבות חתימה על הסכמי    0.5  -כ
 . 2021רכבים בשנת  בגין  חדשים שכירות 

  הנפקת בגין  התחייבות 
 4,060 1,712 1,630 אופציות 

הינו בגין שערוך התחייבות בגין הנפקת  קיטון  ה
בעיקרו   הושפע  אשר  לאומי  לבנק  אופציות 

 . משינוי בשער המניה
לתשלום  התחייבויות 

 ללא שינוי מהותי.  7,086 2,065 6,889 תמלוגים 

שאינן   התחייבויות  סה"כ 
  18,659 11,381 15,242 שוטפות 

  29,950 35,350 26,893 סה"כ התחייבויות 

     )גרעון בהון(:  הון

 222 163 241 הון מניות  

במהלך   החברה  שביצעה  הון  לגיוסי  בקשר 
 לעיל   1.5-1.6  פים סעי  ראו הנוכחית  התקופה  

  התמציתיים  הכספיים  לדוחות  7  וביאור
 המאוחדים.

 . לעיל הסבר   ורא 105,769 80,416 133,360 פרמיה על מניות 

כתבי   בגין  תקבולים 
  4,008 1,610 4,008 אופציה 

 ללא שינוי מהותי.  196,823 196,721 196,852 קרן הון מבעל שליטה 

תשלום   בגין  הון  קרן 
 3,027 2,964 3,401 מבוסס מניות 

עובדים  הוצאות   תשלום  כשהוכרו  אופציות 
 IFRSמבוסס מניות בהתאם לתקן חשבונאות  

2 . 

  ( 310,832) ( 282,344) ( 327,763) יתרת הפסד 

  (983) (470) 10,099 ( סך הון )גרעון בהון 

  28,967 34,880 36,992 התחייבויות והון סה"כ  
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 הפעילות  תוצאות .3

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

 סעיף

לתקופה של  
שישה חודשים  

  שהסתיימה 
  ביוני  30ביום 
)אלפי   2021

 ש"ח( 

לתקופה של  
שישה חודשים  

שהסתיימה  
   ביוני 30ביום 
)אלפי   2020

 ש"ח( 

לשנה  
שהסתיימה  

 31ביום 
בדצמבר  

)אלפי   2020
 ש"ח( 

 הסברי הדירקטוריון  

 . בברזיל FORTLEVהכרה בהכנסות פרויקט  - - 932 הכנסות 

  - - 932 סה"כ הכנסות 

 419 - 8,454 ההכנסות  עלות

כ של  פרויקט    1.6  -סך  בגין  ש"ח  מיליון 
FORTLEV    מתייחסת הסכום  ויתרת  בברזיל 

של   בתקציב  חריגה  בגין  בהוצאות  להכרה 
הכנסות   הוכרו  טרם  אשר  החברה  מפרויקטי 

 . בגינו

הוצאות מחקר  
פיתוח והנדסה,  

 נטו  
6,198 2,156 13,448 

בפעילות המו"פ    חל גידול הנוכחית  בתקופת הדוח  
אשר עיקרו  ביחס לתקופה המקבילה, של החברה 

  - הוצאות בגין יועצים וחומרים בסך של כבגידול  
יוחסו  1.8 אשר  ש"ח  המו"פ    מיליון  לפרויקטי 

אדם   כח  בעלויות  גידול  וכן  החברה  של  השונים 
מיליון ש"ח. בנוסף, חל קיטון בסך    1.7  -בסך של כ

מענקים  סכום אשר יוחס למיליון ש"ח ב   0.5  -של כ
 . ממשלתיים שהתקבלו

הוצאות השקת  
 1,179 1,179 - מתקנים 

לשנת   השני  החציון  מתקופת  החלה    2020החל 
החברה להעמיס את העלויות המיוחסות למפעל  

 על הפרויקטים הפעילים. 

הוצאות שיווק  
וקידום פרויקטים,  

 נטו 
1,158 649 1,270 

תקופה   למול  הנוכחית  בתקופה  הגידול  עיקר 
מקבילה נובע מגידול בהוצאות משכורות ונלוות  

אשר קוצץ בשנת  עקב החזרת מלוא שכר העובדים  
   . 2021לרמתו המקורית החל מינואר , 2020

הוצאות הנהלה  
 5,038 2,256 3,223 וכלליות 

תקופה   למול  הנוכחית  בתקופה  הגידול  עיקר 
מקבילה נובע מגידול בהוצאות משכורות ונלוות  
עקב החזרת מלוא שכר העובדים אשר קוצץ בשנת  

מינואר  2020 החל  המקורית  לרמתו  בסך    2021, 
כ ש"ח    0.6  -של  בהוצאות  מיליון  מגידול  וכן 

  -מיליון ש"ח אשר מתוכו כ  0.4  -בסך של כיועצים  
   .EIBש"ח מיוחס להתקשרות עם  מיליון 0.2

  מתקן  ערך  ירידת
מהותית    להלן   ' ה  פרק   ראו  10,216 - - בהקמה  שווי  הערכת  בדבר 

 . מאוד

של    בסך  נכס  גריעתבתקופת הדוח הנוכחית נובע מ 490 76 956 הוצאות אחרות 
 מיליון ש"ח. 1 -כ

  32,060 6,316 19,057 הפסד מפעולות 

 3,144 3,144 2,571 הכנסות מימון 

המימון   הכנסות  הנוכחית  עיקר  הדוח  בתקופת 
משערוך התחייבות לאופציות בנק לאומי.   ותנובע

בעיקרן  נבעו   בתקופה המקבילה  הכנסות המימון 
אי של  קסופי לפרעון חוב בנ ה מתווה  מתוצאות ה 

לבנק   בע"מ  )רותם(  אנרג'י  ברנמילר  הבת  חברת 
 . לאומי

 3,668 924 445 הוצאות מימון 

הינם   הנוכחית  בתקופה  המימון  הוצאות  עיקר 
עלויות שוטפות ומנגד בתקופה מקבילה הוצאות  
מתאגיד   הלוואה  בגין  עלויות  גם  כללו  המימון 

 בנקאי.  
  - - - הוצאות מסים 

סך הפסד כולל  
   32,584 4,096 16,931 תקופה ל
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 נזילות  .4

בהשוואה לנתונים   30.6.2021 ליום החברה של הכספיים  דוחותיה  פי  על עיקריים  נתונים  להלן

   :"ח(ש )באלפי  31.12.2020וליום   30.6.2020ליום 

 סעיף

לתקופה של שישה  
חודשים  

  30ביום  שהסתיימה 
)אלפי   2021ביוני 

 ש"ח( 

לתקופה של שישה  
חודשים  

  30שהסתיימה ביום 
)אלפי   2020 ביוני

 ש"ח( 

לשנה  
שהסתיימה  

בדצמבר   31ביום 
)אלפי   2020

 ש"ח( 

   הדירקטוריון הסברי

 המזומנים תזרימי
 שוטפת  מפעילות 

(12,549 ) (3,167 ) (12,190 ) 

גידול בתזרים    ,הנוכחית  בתקופת הדוח
למול התקופה  השלילי מפעילות שוטפת  

בפעילות    עקבהמקבילה   עליה 
וביטול   החברה  של  הפרויקטלית 

 צמצומי עלויות שכר.  

 המזומנים תזרימי
 השקעה  פעילות מ

(387 ) (377 ) (1,234 ) 

בגין   הינו  ההשקעה  מפעילות  התזרים 
השקעות קפיטליות אשר בתקופת הדוח  
בהשקעות   בעיקרן  התמקדו  הנוכחית 

 .  בקו היצור של המפעל

תזרימי המזומנים 
 מימון מפעילות 

23,334 6,346 19,531 

הדוח המזומנים  הנוכחית  בתקופת   ,
פברואר   בחודש  מניות  מהנפקת  נבעו 

מיליון ש"ח ומנגד    27.5  -בסך של כ  2021
 3.1  -ואת בעלים בסך של כ ופרעון של הל

בגין   התחייבות  ופרעון  ש"ח  מיליון 
 מיליון ש"ח. 1.2 -חכירות בסך של כ

נבעו   המזומנים  המקבילה  בתקופה 
כתבי   ומימוש  מניות  מהנפקת  בעיקר 

כ של  ומקבלת    5.4  -בסך  ש"ח  מיליון 
כ של  בסך  ש"ח   3  -הלוואות  מיליון 

ומנגד מפרעון הלוואות והתחייבות בגין  
 מיליון ש"ח.  2 -חכירות בסך של כ

במזומנים   גידול
 ושווי מזומנים 

10,398 2,802 6,107  

 

  המימון מקורות .5

אודות הלוואות הבעלים שהעמיד מר אברהם ברנמילר ופרעונה בחודש פברואר לפרטים  .א

 המאוחדים. התמציתיים  הכספיים   לדוחות 9וביאור  לעיל 1.3סעיף ראו  2021

של   2021פקה לציבור באמצעות פרסום דוח הצעת מדף בחודש פברואר  לפרטים אודות הנ .ב

  התמציתיים הכספיים  לדוחותא' 7וביאור   להלן 7מניות רגילות של החברה ראו סעיף 

 המאוחדים. 

פארטו  ול  לפסגות בית השקעות בע"מ  2021אר לפרטים אודות הנפקה פרטית בחודש פברו .ג

 התמציתיים לדוחות הכספייםב' 7לעיל וביאור  1.5ראו סעיף  אקוויטי שותפות מוגבלת

 .  המאוחדים

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם   .6

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

   .ת הדוחותולא קיימת לחברה "פעילות פיננסית מהותית" כאמור בתקנ  30.6.2021
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   שימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף  .7

  8.2.2021ת נוספות על פי דוח הצעת מדף מיום הנפיקה החברה מניות רגילו 2021בחודש פברואר 

(. דוח הצעת המדף"המובא בדוח זה בדרך של הפניה )"(, 2021-01-015627)אסמכתא מס' 

מניות רגילות. התמורה המיידית )ברוטו(   628,430במסגרת דוח הצעת המדף הנפיקה החברה 

מיליוני ש"ח.   9.9-שנתקבלה בידי החברה בגין הקצאת המניות כאמור הסתכמה לסך של כ 

, המובא בדוח זה בדרך של  2020לשנת   ג' בפרק ד' לדוח התקופתי10לפרטים נוספים ראו תקנה 

 הפניה. 

 . לעיל 1.5  סעיף גם ראו .ש"חמיליון  18.1 - הנפקה זו נעשתה מיד לאחר הנפקה פרטית בסך של כ

 כמפורט להלן:  בתמורת ההנפקה לציבורחלקי נכון למועד פרסום דוח זה, החברה עשתה שימוש  

 "כסה ה ההנפק בתמורת שימוש

 "חש אלפי 3,100 רעון הלוואת בעלים של מר אברהם ברנמילר יפ

 "חש אלפי 3,100 "כסה

 תאגידי  ממשל היבטי .ג

  תרומות .8

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

 .  בסכומים לא מהותיים

   ופיננסית חשבונאית  מומחיות בעלי דירקטורים .9

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 .10

מכהן רו"ח חיים לאחם כמבקר הפנימי של החברה, כנותן   16.11.2017החל מיום  .10.1

 שירותים חיצוני באמצעות משרד מורד, לאחם ושות'.  

פנים  ביקורת דוח  הגשתחל שינוי מהאמור בדוח התקופתי לגבי מבקר הפנים, למעט  אל .10.2

תכנית הביקורת הפנימית  ל, בהתאם בנושא הכנסות וגבייה להנהלת ודירקטוריון החברה

על ידי ועדת הביקורת של הדירקטוריון ביום   אושרביקורת הפנים  דוח .2020לשנת 

 בנושאים הבאים:  2021לשנת והוחלט על תכנית הביקורת של מבקר הפנים  18.3.2021

 ( הונאות ומעילות. 2( אבטחת מידע )1)

בתקופת הדוח הנוכחית השלים המבקר הפנימי את העבודה בנושא אבטחת מידע ואשר 

 .  15.8.2021אושר על ידי ועדת הביקורת של הדיקרטוריון ביום 
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 תלויים  בלתי דירקטורים .11

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

בפרק   26. לפרטים נוספים ראו סעיף מכהנים בחברה שני דירקטורים חיצונייםונכון למועד הדוח, 

 ד' לדוח התקופתי, המובא בזאת על דרך ההפניה. 

 התאגיד  של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי הוראות .ד

   מהותיים חשבונאים  דעת ושיקולי אומדנים .12

ליום    התמציתיים המאוחדים  הכספיים  לדוחות  4אור  יב  וראחשבונאיים  לפרטים אודות אומדנים  

 . 2021ביוני  30

 שונות .13

  בסמוך המפורסם דיווח וא, ר2021ביוני   30 ליום החברהלמידע בדבר מצבת ההתחייבויות של 

 המידע הנכלל בדוח האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.  .זה לדוח

   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   31.12.2020השווי שנערכה ליום 

 . 30.6.2021ליום 

צורפה לדוח התקופתי  ואשר   31.12.2020ליום שנערכה  להלן פרטים בדבר הערכת שווי מהותית מאוד

ב)ט( לתקנות ניירות ערך )דוחות  8ותקנה   )א(49לתקנות , בהתאם ומובאת בזאת על דרך ההפניה

 :1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל



 

16 

 

, ובהתאם להוראות תקן חשבונאות  2021ביוני,  30כחלק מהליך סקירת דוחות הכספיים של החברה ליום  

קיומם של סממנים המעידים על ירידת ערך   אתדירקטוריון החברה   ן, ירידת ערך נכסים, בח36בינלאומי  

לאור תוצאות עבודת הערכת   2020, מעבר לזו אשר הוכרה במהלך שנת 1של פרויקט רותם  אפשרית נוספת

ומובאת בזאת על דרך   וצורפה לדוח התקופתי 2020בדצמבר  31ליום   השווי שנערכה על ידי מעריך חיצוני

  1בערכו של פרויקט רותם  31.12.20ירידת ערך אפשרית ליום   הסממנים העיקריים אשר העידו על .ההפניה

קיטון בתפוקת הפרויקט  ג.   ;הסתברות לגיוס הון ו/או חובב.  ;הם: א. גידול בתקציב הקמת הפרויקט

ד. שיעור היוון תזרים המזומנים העתידי המשקף את הסכונים הגלומים בפרויקט.   ;במהלך תקופת הפעלתו

לא  הגיע למסקנה כי ו פעם נוספת האם מתקיימים סממנים לירידת ערך  ן בח החברה דירקטוריון 

 . 2021ביוני  30מתקיימים סממנים המעידים על ירידת ערך ליום  

 

                  ______________                                                       ______________ 

 אברהם ברנמילר                                                                    ניר ברנמילר                       

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

 

 2021, באוגוסט 15: תאריך

 

  נושא זיהוי

  הערכת 

 השווי 

 עיתוי

  הערכת 

 השווי 

שווי  

נושא  

ההערכה  

בספרי  

החברה  

לפני 

מועד  

 ההערכה 

  שווי

  בהתאם

  להערכת 

 השווי 

  מעריך זיהוי

 השווי 

תלות  

במזמין  

 ההערכה 

הסכם  

שיפוי  

עם 

מעריך  

 השווי 

  שיטת

  הערכת 

 השווי 

  שעמדו  ההנחות 

 השווי  הערכת  בבסיס

  ירידת  בחינת 

  של ערך

  פרויקט

  –  1 רותם

שווי מערכת  

טורבוגנרטור  

1.7 MW 

31 

  בדצמבר

2020  

 12.6-כ

מיליון  

 ש"ח

 2.37-כ

מיליון  

 ש"ח

  ברנפלד

שמאים  

בינלאומיים  

 בע"מ

הערכה על   לא קיים  תלוי   בלתי

בסיס שווי  

הוגן  

בהתאם  

למחיר בו  

ניתן  

להחליף  

נכס  

בעסקה  

בתום לב  

בין קונה  

מרצון  

למוכר  

 ברצון 

ערך הציוד במועד   .1

 הרכישה.

הצעות מחיר   .2

 לציוד דומה. 

התאמת הנתונים   .3

הטכניים  

והכספיים של  

הצעות המחיר  

לטורבינה  

 הנדונה. 

 הוצאות מימוש.  .4



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מ "בע י'אנרג ברנמילר

 ביניים  לתקופת כספי מידע

 ( מבוקר  בלתי)

 2021 ביוני 30

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 מ "בע י'אנרג ברנמילר

 ביניים  לתקופת כספי מידע

 
 ( מבוקר  בלתי)

 
 2021 ביוני 30

 
 
 
 
 

                                                                                                                  העניינים תוכן
 עמוד 

 
 

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

 

 בשקלים חדשים )ש"ח(: -דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 

 3 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי 

 4 חד על ההפסד הכולל דוח תמציתי מאו

 5 דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון )גרעון בהון( 

 6-7 דוח תמציתי מאוחד על תזרימי המזומנים 

 8-12 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 
 6107120אביב -תל 7187, ישראל, ת.ד 6492103אביב -, תל146 מנחם בגין  דרךקסלמן וקסלמן, 

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

 

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

 מבוא 
 

(, הכולל את הדוח  החברה  –)להלן החברה וחברות מאוחדות סקרנו את המידע הכספי המצורף של ברנמילר אנרג'י בע"מ 
  הכולל, השינויים   ההפסדעל  המאוחדים ואת הדוחות התמציתיים   2021ביוני   30על המצב הכספי ליום המאוחד התמציתי 

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

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

 
 היקף הסקירה 

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

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

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

 של ביקורת.  חוות דעת מחווים 
 

 מסקנה  
 

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

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

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

 
 
 
 
 

 וקסלמן   קסלמן , אביב-תל
 חשבון  רואי  2021  באוגוסט 15

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

 

 הכספי  המצב על מאוחד תמציתי דוח

 2021 ביוני 30 ליום

 בדצמבר  31 ביוני 30 ביוני 30  
 2020 2020 2021 ביאור 
 ( מבוקר) ( מבוקר  בלתי) ( מבוקר  בלתי)  
 ח "ש  אלפי ח "ש  אלפי ח "ש  אלפי  

     נכסים 
     :שוטפים נכסים

 7,324 4,019  17,722  מזומנים ושווי  מזומנים
 158 481  147  בשימוש מוגבלים   פקדונות
 -  - 620  לקוחות 
 1,912 1,402  2,097  חובה  ויתרות חייבים 

 )*( 2,318 687  309    מלאי 
  20,895  6,589 11,712 

     נכסים שאינם שוטפים:
 551 429  552  פקדונות מוגבלים בשימוש

 -  1,491  -  מתכות וחלקים נוספים 
 8,370 8,505  8,256  שימוש  זכויות  בגין  נכסים
     : קבוע  רכוש 

 2,367 12,583  2,367  1פרויקט רותם  –מתקן 
 5,967 5,283  4,922  , נטו רכוש קבוע אחר

  16,097  28,291 17,255 

 28,967 34,880  36,992  סך נכסים 
     )גרעון בהון(   והון התחייבויות

     : שוטפות  התחייבויות
 52 4,875  44  בנקאי  מתאגיד  והלוואה יתר משיכת 
 3,100 3,100  - 9 בעלים  הלוואת

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

 776 1,066  1,103  שירותים  ונותני   ספקים
 5,425 4,588  364,6  זכות  ויתרות  זכאים

 200 -  2,194  הפרשות 
 1,738 1,629  1,946  חכירות  בגין התחייבויות של שוטפות  חלויות 

 11,291 23,969  11,651  שוטפות  התחייבויות  סך
     

     : שוטפות  שאינן  התחייבויות
 17 47  -  בנקאי  מתאגיד  הלוואה 

 7,496 7,557  6,723  חכירות   בגין  התחייבויות
 4,060 1,712  1,630  אופציות   הנפקת בגין  התחייבות 
 7,086 2,065  6,889  תמלוגים   לתשלום התחייבות 

  15,242  11,381 18,659 
     תלויות  והתחייבויות התקשרויות,  ערבויות

 29,950 35,350  26,893  התחייבויות  סך
     

    7 : החברה  של  לבעלים המיוחס הון
 222 163  241    מניות   הון

 105,769 80,416  133,360  מניות  על  פרמיה
ורכיב הוני של הלוואות    אופציה  כתבי בגין  תקבולים
 המירות 

 
4,008  1,610 4,008 

 196,823 196,721  196,852  שליטה  בעלעסקאות עם  בגין  קרן
 3,027 2,964  3,401  מניות   מבוסס תשלום  בגין  קרן

 ( 310,832) ( 282,344)  ( 327,763)  הפסד  יתרת 
 ( 983) (470)  10,099  הון )גרעון בהון(  סך

 28,967 34,880  36,992  והון )בניכוי גרעון בהון(  התחייבויות  סך

 )*( סווג מחדש 
 

 .2021 באוגוסט  15: החברה דירקטוריון  ידי   על התמציתיים המאוחדים הכספיים  הדוחות אישור  תאריך
   

 *ברנמילר ניר צימרמן  אופיר אברהם ברנמילר
 "ל למנכ ומשנה  דירקטור כספים "ל סמנכ ומנכ"ל החברה  הדירקטוריון ר"יו

 
 ברנמילר על ידי דירקטוריון החברה לחתום על הדוחות הכספיים בנוסף לחותמים לעיל. נירהוסמך  2021 באוגוסט   15*ביום 

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

 

 הכולל  ההפסד על מאוחד תמציתי דוח

 2021ביוני  30החודשים שהסתיימה ביום   6לתקופה של 

 
 

 

  6לתקופה של  
החודשים  

שהסתיימה  
 ביוני  30ביום 

  6לתקופה של 
החודשים  

שהסתיימה  
 ביוני  30ביום 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר

 2020 2020 2021 ביאור 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 - -  932  הכנסות

 ( 419) -  ( 8,454) 5 ההכנסות עלות

 ( 419) -  ( 7,522)  גולמי הפסד

 ( 13,448) ( 2,156)  ( 6,198) 6   , נטוהוצאות מחקר פיתוח והנדסה

 ( 1,179) ( 1,179)  -  הוצאות השקת מתקנים 

 ( 1,270) ( 649)  ( 1,158)  , נטו הוצאות שיווק וקידום פרויקטים

 ( 5,038) ( 2,256)  ( 3,223)  הוצאות הנהלה וכלליות

  (18,101 )  (6,240 ) (21,354 ) 

 ( 10,216) -  -  בהקמה  חשמל  לייצור מתקן  של ערך ירידת

 ( 490) ( 76)  ( 956)     אחרות)הוצאות(  הכנסות

 ( 32,060) ( 6,316)  ( 19,057)  מפעולות הפסד

 3,144  3,144  2,571  מימון הכנסות

 ( 3,668) ( 924)  ( 445)  מימון הוצאות

 ( 524) 2,220  2,126  נטו, מימון( הוצאות) הכנסות

 ( 32,584) ( 4,096)  ( 16,931)  לשנה  כולל הפסד סך

     

 ש"ח ש"ח "חש  

     - (  ח"בש) למניה הפסד
 ( 2.05) ( 0.26) ( 0.72)    מלא ובדלול  בסיסי הפסד

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 )גרעון בהון(   בהון השינויים על מאוחד תמציתי דוח

 2021 ביוני 30 ביום  שהסתיימה החודשים  6 של לתקופה

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 פרמיה  מניות   הון 

  תקבולים
בגין כתבי 
אופציה  

הוני   ורכיב
של הלוואות  

 המירות

 בגין   הון  קרן
עסקאות  

  בעלעם  
 שליטה 

 בגין   הון  קרן
  תשלום
  מבוסס
 הפסד   יתרת מניות

  הון  סך
 )גרעון בהון(

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        

 ( 983) ( 310,832) 3,027 196,823 4,008 105,769 222 )מבוקר(  2021  בינואר  1  ליום  יתרה
  חודשים  שישה  של  לתקופה

   שהסתיימה
        :(מבוקר   בלתי)  2021  ביוני  30  ביום

 ( 16,931) ( 16,931) - - - - - לתקופה   כולל  הפסד
        : בעלים  עם  עסקאות

 27,514 - - - - 27,495 19 נטו ,  מניות  מהנפקת  תמורה
 65 - ( 31) - - 96 *  אופציה   כתבי  ממימוש  תמורה
  הלוואת   בגין  שליטה  מבעל  הטבה

 29 - - 29 - - - בעלים 
  אופציות  בהענקת  הטבה  מרכיב

 405 - 405 - - - - שירותים   ולנותני  לעובדים

 28,013 - 374 29 - 27,591 19 בעלים   עם  עסקאות  הכל  סך
  בלתי)  2021  ביוני  30  ליום  יתרה

 10,099 ( 327,763) 3,401 196,852 4,008 133,360 241 ( מבוקר
        

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

   שהסתיימה
        :(מבוקר   בלתי)  2020  ביוני  30  ביום

 ( 4,096) ( 4,096) - - - - - לתקופה   כולל  הפסד
        : בעלים  עם  עסקאות

 5,000 - - - 1,398 3,593 9 נטו ,  מניות  מהנפקת  תמורה
 412 - - - ( 56) 468 *  אופציה   כתבי  ממימוש  תמורה
 - - - - ( 2,707) 2,707 - אופציה   כתבי  פקיעת
  הלוואת   בגין  שליטה  מבעל  הטבה

 101 - - 101 - - - בעלים 
  אופציות  בהענקת  הטבה  מרכיב

 39 - 39 - - - - שירותים   ולנותני  לעובדים

 5,552 - 39 101 ( 1,365) 6,768   9 בעלים   עם  עסקאות  הכל  סך
  בלתי)  2020  ביוני  30  ליום  יתרה

 ( 470) ( 282,344) 2,964 196,721 1,610   80,416   163 ( מבוקר
        

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

        ביום
        -  2020בדצמבר    31

 ( 32,584) ( 32,584) - - - - - הפסד כולל לשנה 
        עסקאות עם בעלים: 

תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה,  
 25,152 - - - 4,120 20,982 50 נטו 

 2,008 - ( 367) - ( 168) 2,542 1 אופציה   כתבי  ממימוש  תמורה
 - - - - ( 2,707) 2,707 - אופציה   כתבי  פקיעת
 5,695 - - - ( 212) 5,890 17 המירות   הלוואות  של  המרה
  הלוואת   בגין  שליטה  מבעל  הטבה
 203 - - 203 - - - בעלים 

 469 - 469 - - - - מניות   מבוסס  תשלום

 33,527 - 102 203 1,033 32,121 68 סך הכל עסקאות עם בעלים 

 ( 983) ( 310,832) 3,027 196,823 4,008 105,769 222 2020בדצמבר    31ליום  יתרה  

 ש"ח  אלפי    1-* נמוך מ
 . המאוחדים התמציתיים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 מ "בע י'אנרג ברנמילר

 המזומנים  תזרימי על מאוחד תמציתי דוח

 2021 ביוני 30 ביום  שהסתיימה החודשים  6 של לתקופה

 
 

 

 

  6 של לתקופה
  החודשים

  שהסתיימה
 ביוני  30 ביום

  6לתקופה של 
החודשים  

שהסתיימה  
 ביוני  30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר

 2021 2020 2020 

 ( מבוקר) )בלתי מבוקר(  ( מבוקר  בלתי) 

 ח "ש אלפי ח "ש אלפי ח "ש אלפי 

    - שוטפות  מפעילויות מזומנים תזרימי
 ( 12,190) ( 3,167) ( 12,549) ( 'א  נספח  ראהנטו ששימשו לפעולות )  מזומנים

    

    :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 (81) ( 378) (85) רכישת רכוש קבוע 

 72 - - וחלקים   ומתכות  קבוע רכוש ממכירת תמורה
 202 1 10 נטו ,  מוגבלים פקדונות

 ( 1,427) - ( 312) מדען  השתתפות בניכוי, מפעל הקמת
 ( 1,234) ( 377) ( 387) נטו ששימשו לפעילות השקעה   מזומנים

    

    : מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 25,152 5,000 27,514 נטו , אופציה  וכתבי מניות הנפקת
 2,008 412 65 אופציה  כתבי מימוש
 3,000 3,000 - המירות  והלוואות  הלוואות קבלת

 ( 250) ( 243) - יתר  משיכת
 ( 5,603) ( 756) (25) הלוואה מתאגיד בנקאי וריבית בגינה  פרעון 

 ( 1,708) ( 1,067) ( 1,251) חכירות  בגין התחייבות  בגיןתשלומים 
 - - 131 התחייבות לתשלום תמלוגים

 ( 3,068) - - הלוואה מצד ג' וריבית בגינה  פרעון 
 - - ( 3,100) הלוואת בעלים  פרעון 

 19,531 6,346 23,334 מימון  מפעילות נטו שנבעו   מזומנים
    

 6,107 2,802 10,398  מזומנים ושווי במזומנים גידול

 1,217 1,217 7,324 התקופה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 7,324 4,019 17,722 התקופה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ( המשך)  המזומנים תזרימי על מאוחד תמציתי דוח

 2021 ביוני 30 ביום  שהסתיימה החודשים  6 של לתקופה
 

 

  6 של לתקופה
  החודשים

  שהסתיימה
 ביוני  30 ביום

  6לתקופה של 
החודשים  

שהסתיימה  
 ביוני  30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר

 2021 2020 2020 

 ( מבוקר) )בלתי מבוקר(  ( מבוקר  בלתי) 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ח "ש אלפי 
  תזרימי על המאוחד התמציתי לדוח נספח .א

   - המזומנים
    :לפעולות ששימשו נטו מזומנים

 ( 32,584) ( 4,096) ( 16,931) לתקופה  הפסד
    : בגין התאמות
 753 354 428 פחת 

  ומתכותרכוש קבוע  מימוש בגין הפסד
 52 - 1,014 נוספים  וחלקים

 1,574 940 590 שימוש  זכויות בגין נכסים  תפחתה
 10,216 - - מתקן לייצור חשמל בהקמה  של ערך  ירידת

 1,159 815  238   מימון הוצאות
 ( 3,144) ( 3,144) ( 131) מימון  הכנסות 

 2,348 - ( 2,430) אופציות  להנפקת בהתחייבות שינוי
 469 39 405 מניות  מבוסס תשלום

 (16,817 ) (5,092 ) (19,157 ) 
    :החוזר בהון  תפעוליים שינויים

 - - ( 620) גידול בלקוחות 
 ( 730) ( 220) ( 185)   חובה ויתרות  בחייביםגידול  
 ( 827) ( 609) 2,009   במלאי)גידול( קיטון 

    : זכות ויתרות  בזכאים( קיטון)  גידול
 (63) 227 327 שירותים ונותני ספקים
 8,587  2,527 2,737 ארוך  לזמן  והתחייבויות  אחרים זכאים

 ( 12,190) (3,167) ( 12,549) לפעולות   ששימשו נטו   מזומנים

     
 :במזומן שלא ומימוןהשקעה  פעילויות נספח .ב
 

התחייבות בגין תשלומי חכירה מול נכס בגין  
 2,656 2,157 476 זכות שימוש

הכרה ברכוש קבוע ששולם בעבר כמקדמות  
 35 35 - לספקים 

הכרה בשווי כתבי אופציות במסגרת הסדר  
 1,712 1,712 - פירעון חוב 

 5,695 - - המרת הלוואות המירות להון מניות של החברה 
 

 : ריבית תשלומי .ג
 

 72 45 53 תשלומי ריבית בגין חכירות 
 68 - - תשלומי ריבית בגין הלוואה מצד ג'

 
 

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

 2021 ביוני 30 ליום

 :כללי - 1 ביאור
 ופעילותה החברה של  כללי תיאור .א
 

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

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

 .החברה  דירקטוריון ר"ויו ל"כמנכ  מכהן אשר"(, השליטה 
 

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

סול"(, חברה ישראלית שהוקמה בחודש  -"ביו  -בע"מ )להלן  10סול -הייבריד ביו
  -. )להלן Brenmiller Energy U.S Inc-שטרם החלה בפעילותה ו 2016אוקטובר  
  2018ארה"ב"( חברה אמריקאית שהוקמה והחלה פעילותה באוגוסט  "ברנמילר

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

ולהפעיל תחנות כוח    סול מטרתן לפעול כחברות פרויקט ייעודיות על מנת להקים-ביו
בהתאמה( הכוללות שילוב של אנרגיה מתחדשת לצורך  2ורותם   1לייצור חשמל )רותם 

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

 
ית ממקורות אנרגיה  החברה הינה חברה טכנולוגית בתחום אגירת אנרגיה תרמ

מגוונים ואספקת קיטור ו/או אוויר חם. החברה מתמקדת בעיקר בשוק החום  
 התעשייתי ושוק תחנות הכוח. 

 
 ""קורונהה נגיף התפשטות השפעת .ב

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

או "המשבר"(, תחילה בסין ולאחר מכן למוקדים נוספים ברחבי העולם והשפעתו  
. חוסר הוודאות בקשר לקצב 2020  סהחלה לבוא לבוא לידי ביטוי בישראל במר

התפשטות הנגיף ולאופן ההתמודדות של מדינות שונות בעולם עם המשבר, יצרו חוסר 
לית בעולם ובישראל בפרט וחוסר וודאות במגוון תחומים, לרבות פגיעה בפעילות הכלכ

 יציבות בשווקים הפיננסיים. 
 

כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה, מדינות רבות בעולם הטילו מגבלות שונות על 
האוכלוסייה, ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות. בנוסף, החל מבצע חיסונים נרחב  

מידתה של האוכלוסיה בישראל ובמדינות רבות בעולם אשר הציג תוצאות מעודדות בע
כנגד וירוס הקורונה דבר שאיפשר את שחרור חלק מהמגבלות אשר הוטלו על  

 האוכלוסיה.  
  

לאור העובדה שהחברה פועלת בעיקר בשוק הבינלאומי, קיימת השפעה ישירה  
הנובעות ממגבלות הקורונה על מדינות היעד בהן היא פועלת. אולם יחד עם זאת, לאור  

העובדה שהפרויקטים מתוכננים ומיוצרים במתקן החברה בישראל, קצב התכנון  
השונים. מנגד, החברה    והייצור אינם צפויים להיות מושפעים מהנעשה בשווקים

מציינת כי ייתכנו עיכובים בהתקנות מצידה של החברה ו/או בתשלומים מצידם של  
עליית מחירי חומרי גלם   הלקוחות. כמו כן, רווחיות הפרויקטים עלולה להפגע לאור

וציודים הנדרשים לייצור, עליית מחירי הובלה וכן השפעה על שערי החליפין של  
 פועלת החברה. המטבעות בשווקים בהן

  
על מנת למזער את פגיעת המשבר בחברה, הנהלת החברה נקטה במספר צעדים  

בחינת אלטרנטיבות  ב החלה החברה 2021בשנת  כאשר, החברה הוצאות לצמצום
לספקים בשווקים ומדינות שונות, על מנת להבטיח פתרונות חילופיים למקרה בו לא 

עלולים להיסגר לאור התפרצויות קורונה  תוכל לייבא ציוד או חומרי גלם משווקים ש
נוספות וכן רכש ממדינות אשר השפעת עלות ההובלה מהן לא התייקרה באופן  

 משמעותי. 
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 מ "בע י'אנרג ברנמילר

 (המשך) המאוחדים  התמציתיים הכספיים לדוחות  ביאורים

 2021 ביוני 30 ליום

 )המשך(:   כללי - 1 ביאור
 

 : ה"קורונה" )המשך(השפעת התפשטות נגיף  .ב
 

לתאריך אישור הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים, הנהלת החברה    נכון
ממשיכה לבחון את השפעות נגיף הקורונה ואין ביכולתה לאמוד את מלוא ההשפעותיו 

האפשריות. בשלב זה, לא ניכרת השפעה לרעה מהותית בפעילות החברה ובתוצאות  
 פעילותה. 

 
 החברה מקורות מימון לפעילות .ג

 
, לחברה נוצר הפסד כולל  2021ביוני   30בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

אלפי ש"ח,   12,549 -אלפי ש"ח ו 16,931ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של 
  327,763בסך של  2021ביוני   30בהתאמה. כמו כן לחברה יתרת הפסד מצטברת ליום 

 אלפי ש"ח. 
 

החברה    תידרש, מפעילותהבהיעדר הפקת הכנסות משמעותיות והגעה לרווחיות 
להשגת מקורות מימון נוספים מגורמים חיצוניים, לרבות מענקים והמשך גיוסי הון  

  בין, כוללות ההנהלה תכניות,  נוסף  מימון גיוס החברה תשלים ולא ככלאו חוב. 
 תהליכי התייעלות משמעותיים פנימיים להתאמת הוצאותיה.    של הטמעה, היתר

 
מון העומדים לרשותה יאפשרו לה  בהתאם, להערכת הנהלת החברה, מקורות המי

חודשים ממועד אישור הדוחות   12את המשך פעילותה לתקופה של לפחות 
 . הכספיים

 
 התמצתייםהעריכה של הדוחות הכספיים  בסיס - 2 ביאור

של   הבינייםולתקופת   2021ביוני  30הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליום   המידע
"המידע הכספי לתקופת הביניים"(  – שישה החודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן 

"דיווח כספי לתקופות ביניים )להלן   – 34נערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר  
– "IAS 34 וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך ,)"

. המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל 1970-"לתשה)דו"חות תקופתיים ומיידים(, 
את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים. יש לעיין במידע  

והביאורים   2020השנתיים לשנת  הכספייםהכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות  
"תקני   –אשר נלוו אליהם, אשר מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים )להלן 

IFRS )"כספיים)דו"חות  ערך ניירות  לתקנות בהתאם הנדרש  הנוסף  הגילוי את  וכוללים 
 . 2010- "עהתש(, שנתיים

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

, דוחות כספיים על  2017בהגדרת "תאגיד קטן" כקבוע בתקנות, רשאי לפרסם, החל משנת  
בסיס חצי שנתי חלף הדיווח הרבעוני. החברה, המהווה "תאגיד קטן" כאמור בתקנות, 

   בחרה ליישם את ההקלה האמורה.
 החברה אינה עונה עוד על הגדרת "תאגיד קטן".   2021בינואר  1החל מיום 

הואיל והחברה מוגדרת כ"תאגיד טק עילית" ומצויה ב"תקופת ההקלות" כהגדרת מונח  
עילית(, התשע"ו    -זה בתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק

)או עד תום השנה שבמהלכה שווי   2022צמבר  בד 31עילית"( עד ליום - )"תקנות טק 2016-
השוק הממוצע של החברה בתשעים הימים שקדמו לתום אותה שנה, עלה על מיליארד 
שקלים חדשים, לפי המוקדם(, דירקטוריון החברה החליט לאמץ את ההקלה הקבועה 

עילית, לפיה בתקופת ההקלות, ההקלות החלות על  -( לתקנות תקנות טק1) 5בתקנה 
ד לתקנות הדוחות יחולו על החברה גם אם היא אינה  5טן אשר מפורטות בתקנה תאגיד ק

 . 2022בדצמבר  31נחשבת לתאגיד קטן עד ליום 
בהתאם לכך, החברה תמשיך לדווח דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי חלף הדיווח  

 הרבעוני. 
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 מ "בע י'אנרג ברנמילר

 (המשך) המאוחדים  התמציתיים הכספיים לדוחות  ביאורים

 2021 ביוני 30 ליום

 החשבונאית   המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

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

 . 2020לשנת 
 

 מהותיים   חשבונאיים דעת  ושיקולי אומדנים  - 4 ביאור
 

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

 עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.  
 
הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים מאוחדים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים   עריכתב

אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה ואי הודאות  
הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים 

 . 2020בר בדצמ  31המאוחדים של הקבוצה לשנה שהסתיימה ביום 
 

 עלות ההכנסות  - 5 ביאור
 

  מיליון  1.6  -כ של לסך והסתכמו בתקופה שנמכרו ממערכותבעיקר  נובעות  ההכנסות  עלות
לפרויקט הדגמה אשר הסכם המכירות בגינו הינו נמוך  תמתייחס היתרה   בנוסף, ש"ח ו

עודף העלויות בסך של , 2021ביוני  30יוצא, ביום   כפועל .מסך עלות הפרויקטמשמעותית 
מיליון ש"ח מהסכום האמור   2.1מיליון ש"ח הוכרו ישירות בעלות ההכנסות ) 6.5 -כ

 .נזקפו כהפרשה לחוזה מכביד(
 

 :והנדסה פיתוח מחקר הוצאות - 6 ביאור
 
 

 

  6 של לתקופה
  החודשים

  שהסתיימה
 ביוני  30 ביום

  6לתקופה של 
החודשים  

שהסתיימה  
 ביוני  30ביום 

  לשנה
  שהסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר

 2021 2020 2020 
 ( מבוקר) )בלתי מבוקר(  ( מבוקר  בלתי) 
 ח "ש אלפי ח "ש אלפי ח "ש אלפי 

  פיתוח, מחקר הוצאות הכל סך
 13,542 3,971 8,269 והנדסה 

 ( 5,958) ( 2,626) ( 2,071) מענקים  – בניכוי
גידול בהתחייבות   – בתוספת

 5,864 811 - בגין מענקים ממשלתיים 

 6,198 2,156 13,448 
 

 
 :הון - 7 ביאור

 
פי דוח הצעת מדף. במסגרת  -,השלימה החברה הנפקה על 2021בפברואר   8ביום  .א

ש"ח ערך נקוב כל אחת. סך    0.01מניות רגילות בנות   628,430ההנפקה הונפקו לציבור 
מיליון   9.9-דית ברוטו שקיבלה החברה מסתכמת לסך כולל של כיכל התמורה המי

 ש"ח, לפני הוצאות הנפקה. 
 

מיליוני ש"ח באמצעות   18.1- השלימה החברה גיוס הון של כ 2021בפברואר  18ביום  .ב
ש"ח ערך   0.01מניות רגילות בנות  1,201,000הצעה פרטית אשר במסגרתה הונפקו 

 .נקוב כל אחת
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 מ "בע י'אנרג ברנמילר

 (המשך) המאוחדים  התמציתיים הכספיים לדוחות  ביאורים

 2021 ביוני 30 ליום

 
   :הכספי המצב על הדוח  בתקופת אירועים  - 8 ביאור

 
 

 Europeanהאירופאי  ההשקעות ובנק  החברהחתמו    2021 במרס 31ביום  .א
Investment Bank (להלן- EIB”)"   בפועל של  מהעלות  50%- לקבלת מימון ל הסכםעל

 : הם שעיקריוהקמת מפעל ייצור מתקדם למערכות אגירה תרמיות בישראל, 
 

 מיליון אירו.  7.5המימון מוגבל בסך של עד  (1
 

 EIB( כאשר Co- Fundingתינתן לחברה במסלול של השקעה משותפת ) ההלואה (2
תאפשר משיכות בסכום זהה להיקף ההשקעות בהון שבוצעו או יבוצעו בחברה.  

מיליון אירו במהלך   4האחת, של עד לסך של  –פעימות   2-תעשה ב וואהמשיכת ההל
מיליון אירו    3.5של עד  והשניהעל הסכם המימון    החתימה םהחודשים מיו 12

 . המימון הסכם על  החתימה םהחודשים מיו 36במהלך 
 

  שלא גובהגיוס הון במזומן ב  :השאר בין, הינם הפעימות למשיכת מהותיים תנאים (3
  מזומנים תזרים תחזית, ISOתקני  לפי   החברה הסמכתהמשיכה,  מסכום יפחת

  לעמוד מספקת נזילות  קיימת לחברה לפיה החברה של  חודשים 12 למשך
חודשים לפחות ממועד המשיכה, אישור    12תקופה של  ךמשל בהתחייבויותיה

כלפי החברה,   פרעוןבמועד המשיכה, אי קיום הליכי חדלות  בקובננטיםלעמידה 
קבלת הסכמה מרשות החדשנות וממשרד הכלכלה לשעבודים נשוא הסכם המימון  

 וכן קבלת הסכמה ממשרד האנרגיה לקבלת ההלוואה נשוא הסכם המימון. 
 

של   מיידי את חלק ההלוואה שלא העניק לחברה ולדרוש החזר  ללבט זכות EIBל (4
 סכום ההלוואה שהועמד לחברה במקרה של שינוי שליטה בחברה. 

 
  שהוסכם ציוד  ראשונה מדרגה קבוע בשעבוד תשעבד החברה  ואהוההל   קבלת כנגד (5

בחברה ממכירה של מערכות אגירה   שיווצרווכן את כל ההכנסות   המימון בהסכם
 יוצרו על ידי החברה.תרמיות שי

 
  למעט מסוימים נכסים מכירת  איסורשעיקרם:  בקובננטיםהחברה לעמוד  על (6

מיזוג או שינוי מבנה בקבוצת   עיצולב איסור, שוק  ובתנאי  רגיל עסקים במהלך
החברה למעט במקרים שנקבעו בהסכם המימון עם הבנק, החברה לא תבצע רכישות 

  החברהשל עסקים או פעילויות למעט במקרים שפורטו בהסכם המימון עם הבנק, 
דיבידנד למעט במקרים שפורטו בהסכם המימון עם הבנק, החברה תהיה    תחלק לא

ד לסכום כמפורט בהסכם המימון עם הבנק וכן בכל  רשאית לקבל מענק ממשלתי ע
אלפי   350  -עת על החברה להחזיק מזומנים ושווי מזומנים בסכום שלא יפחת מ

 אירו.  
 

  בשיעור ממוצעת בריבית  הפעימה  משיכת  ממועד שנים 6-ל  הינה ההלוואה  תקופת (7
 . 4% של

השנים הראשונות תשולם בגין ההלוואה ריבית בלבד ואילו בשנה הרביעית,   בשלוש
 .ורביתתשלומים זהים בגין קרן   3החמישית והשישית ישולמו  

ועד    החברהמסך המכירות של  2%תמלוגים בשיעור של   EIBל  תשלם החברה, בנוסף
 . בפועל נמשכה אשר ההלוואה  היקףלגובה  
חודשים   6מכוח הסכם המימון תוך  כלשהוא סכום  תמשוך לא והחברה  במידה

 מגובה האשראי.   1% -תשלום בשיעור של כ EIBלשלם ל  תדרשממועד חתימתו, היא 
 

, לא נמשכה עד כה הלוואה במסגרת הסכם  הכספי המצב עללמועד אישור הדוחות  (8
 זה.
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 מ "בע י'אנרג ברנמילר

 (המשך) המאוחדים  התמציתיים הכספיים לדוחות  ביאורים

 2021 ביוני 30 ליום

 
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: - 9 ביאור
 

נפרעה במלואה   2020בדצמבר  31מיליון ש"ח נכון ליום  3.1 -הלוואת הבעלים בסך של כ יתרת
 .לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה 2021בחודש פברואר 

 

 
 

 :הכספי  המצב  על הדוח תאריך לאחר אירועים -  10 ביאור

 
פרסמה החברה דוח הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית לנותן   2021ביולי   20ביום 

כתבי אופציה   144,432שירותים לחברה המכהן בתפקיד יו"ר ועדה מייעצת )"הניצע"( של 
  0.01מניות רגילות של החברה בנות   144,432-בלתי סחירים ובלתי עבירים הניתנים למימוש ל

ח תכנית האופציות הקיימת של החברה משנת  ש"ח ערך נקוב. ההענקה ההונית מבוצעת מכו
2013 . 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ "בע י'אנרג ברנמילר

 ביניים  לתקופת כספי מידע

 ( מבוקר  בלתי)

 2021 ביוני 30

 

(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך  ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי  המובא נפרד כספי מידע

 1970 – ל"התש

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ "בע י'אנרג ברנמילר

 

(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך  ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי  המובא נפרד כספי מידע

 1970 – ל"התש

 2021  ביוני 30 ליום
 
 
 
 
 
 

 העניינים  תוכן
 

 ע מ ו ד                                                                                                                                        
 

 2                                               דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד 
 

 לים חדשים )ש"ח(: בשק  -נתונים כספיים 
                             נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  

 3 המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 

                                        הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות  

 4 לחברה עצמה כחברה אם 

                              המיוחסים לחברה    תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים

 5-6 עצמה כחברה אם 

 7-8 ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

 
 6107120אביב -תל 7187, ישראל, ת.ד 6492103אביב -, תל146 מנחם בגין  דרךקסלמן וקסלמן, 

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

 

 לכבוד 
 בעלי המניות של  

 ברנמילר אנרג'י בע"מ 
 
 .ג.נ., א
 
 

 ד' לתקנות ניירות ערך 38המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה דוח מיוחד לסקירת  הנדון: 
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 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    2021ביוני    30החברה(, ליום    –של ברנמילר אנרג'י בע"מ )להלן    1970

  ניירות   לתקנותד  38  לתקנה  בהתאם  זה  נפרד  ביניים  כספי  מידע   לש   ולהצגה  לעריכה  אחראים  וההנהלה  הדירקטוריוןתאריך.  
  של   וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינו  הנפרד  הביניים  הכספי  המידע.   1970-"להתש(,  ומיידיים  תקופתיים)דוחות    ערך

 . סקירתנו על בהתבסס זו  ביניים לתקופת  הנפרד  הביניים  הכספי המידע על מסקנה להביע  היא אחריותנו. החברה

 
 היקף הסקירה 

 
של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "סקירה של מידע כספי    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  
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה  מבירורים, בעיקר עם אנשים  

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

 מחווים חוות דעת של ביקורת. 
 

 מסקנה  
 

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

 
 
 
 

 וקסלמן   קסלמן , אביב-תל
 חשבון  רואי  2021  באוגוסט 15

  PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה 
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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 ביוני 30  

  2021 2020 2020 

 ( מבוקר) ( מבוקר  בלתי) ( מבוקר  בלתי)  

 ח "ש  אלפי ח "ש  אלפי ח "ש  אלפי  

     נכסים 
     :שוטפים נכסים

 7,320 4,013  17,717  מזומנים ושווי  מזומנים
 158 216  147  פקדונות מוגבלים בשימוש

 - - 620  לקוחות 
 1,912 1,402  2,064  חובה  ויתרות חייבים 

 )*( 2,318 687  309    מלאי 

 8 9  8  ברנמילר ארה"ב  –בת  חברה

  20,865  6,327 11,716 

     :שוטפים שאינם נכסים
 551 304  552  בשימוש מוגבל  פקדון 

 -  1,491  -  מתכות וחלקים נוספים 
 3,554 3,555  3,574  שימוש  זכויות  בגין  נכסים
 5,967 5,283  4,922  נטו אחר,   קבוע רכוש

 6,478 10,589  6,728  בת  חברה "ז חו
  סך  של,  החברה של  לבעלים המיוחס נטו סכום

 המציגים, ההתחייבויות סך בניכוי, הנכסים
 5,938 11,331  5,703  בת  חברה  בגין  כספי מידע  הכספיים  בדוחות

 22,488 32,553  21,479  שוטפים   לא נכסים הכל סך

 34,204 38,880  42,344  אם  כחברה עצמה  לחברה המיוחסים נכסים סך

     
     (בהון  גרעון בניכוי)  והון התחייבויות
     : שוטפות  התחייבויות

 52 4,478  44  הלוואה מתאגיד בנקאי 
 3,100 3,100  -  הלוואת בעלים 

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

 776 1,066  1,103  ספקים ונותני שירותים 
 5,423 4,433  6,362  זכאים ויתרות זכות 

 200 -  2,194  הפרשות 
 865 935  1,095  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות 

 10,712 9,923  10,712  התחייבות בגין חוזה  -חברה בת 

 21,128 32,646  21,510  שוטפות  התחייבויות  סך

     
     : שוטפות  שאינן  התחייבויות

 17 47  -  הלוואה מתאגיד בנקאי 
 2,896 2,882  2,216  חכירות   בגין  התחייבויות

 4,060 1,712  1,630  אופציות   הנפקת בגין  התחייבות 

 7,086 2,063  6,889  תמלוגים  לתשלוםהתחייבויות 

  10,735  6,704 14,059 

     תלויות  והתחייבויות התקשרויות,  ערבויות

 35,187 39,350  32,245  התחייבויות הכל   סך

     

 ( 983) (470)  10,099  החברה  של  לבעלים המיוחס עצמי הון

  344,42  38,880 34,204 

 )*(  סווג מחדש 
 .2021 באוגוסט  15: החברה דירקטוריון  ידי   על התמציתיים המאוחדים הכספיים  הדוחות אישור  תאריך

   

 *ברנמילר ניר צימרמן  אופיר אברהם ברנמילר
 "ל למנכ ומשנה  דירקטור כספים "ל סמנכ ומנכ"ל החברה  הדירקטוריון ר"יו
 לעיל.  על ידי דירקטוריון החברה לחתום על הדוחות הכספיים בנוסף לחותמים   ברנמילר  נירהוסמך  2021 באוגוסט   15*ביום 

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

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

 אם  כחברה עצמה  לחברה  המיוחסות  המאוחדים הכספיים  בדוחות הכלולות  והוצאות הכנסות 

 
 

     

  

  6 של לתקופה
  החודשים

  שהסתיימה
 ביוני  30 ביום

  6 של לתקופה
  החודשים

  שהסתיימה
 ביוני  30 ביום

  לשנה
  שהסתיימה

  31 ביום
 בדצמבר

  2021 2020 2020 

 ( מבוקר) ( מבוקר  בלתי) ( מבוקר  בלתי)  

 ח "ש אלפי ח "ש אלפי ח "ש אלפי  

     

 -  -  932  הכנסות

 ( 419)  -  ( 8,454)  הכנסותה עלות

 ( 419)  -  ( 7,522)  גולמי הפסד

 ( 13,448) ( 2,156)  ( 6,198)    נטו, והנדסה פיתוח מחקר הוצאות

 ( 1,270) ( 649)  ( 1,158)  נטו , פרויקטים וקידום שיווק הוצאות

 ( 1,179) ( 1,179)  -  הוצאות השקת מתקנים 

 ( 4,925) ( 2,122)  ( 3,089)  וכלליות הנהלה הוצאות

 ( 21,241) ( 6,106)  ( 17,967)  תפעולי  הפסד

 ( 10,216) -  -  ערך של מתקן לייצור חשמל בהקמה   ירידת

 ( 490) ( 76)  ( 956)     אחרות)הוצאות(  הכנסות

 ( 31,947) ( 6,182)  ( 18,923)  מפעולות הפסד

 3,144 3,144  2,571  מימון הכנסות

 ( 3,211) ( 565)  ( 344)  מימון הוצאות

 (67) 2,579  2,227  נטו, מימון( הוצאות) הכנסות
  לתקופה כולל  הפסד סך - לתקופה הפסד

 ( 32,014) ( 3,603)  ( 16,696)    עצמה לחברה המיוחס
  סך של , החברה של  לבעלים המיוחס, נטו סכום

  המציגים, ההוצאות סך בניכוי ההכנסות
  המאוחדים התמציתיים הכספיים בדוחות
 ( 570) ( 493)  ( 235)  הבת החברה  בגין פעילות תוצאות

  כולל הפסד סך - לתקופה הפסד הכול סך
 ( 32,584) ( 4,096)  ( 16,931)  החברה  של לבעלים המיוחס לתקופה

 
 
 
 
 
 

 המאוחדים. התמציתיים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
 
 

  



 

5 

 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 הכספיים  בדוחות  הכלולים מזומנים תזרימי

 
 

 

  6לתקופה של 
החודשים  

שהסתיימה  
 ביוני  30ביום 

  6לתקופה של 
החודשים  

שהסתיימה  
 ביוני  30ביום 

לשנה  
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר

 2021 2020 2020 

 ( מבוקר) ( מבוקר  בלתי) ( מבוקר  בלתי) 

 ח "ש אלפי ח "ש אלפי ח "ש אלפי 

    

    - שוטפות  מפעילויות מזומנים תזרימי
 ( 12,470) ( 3,442)  ( 12,801) ( 'א  נספח  ראה) לפעולות  ששימשו נטו   מזומנים

    

    :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 (81) (  378)  (85) רכישת רכוש קבוע 

 72 -  - ממכירת רכוש קבוע ומתכות וחלקים תמורה 
 ( 1,427) -  ( 312) מדען  השתתפות בניכוי, מפעל של הקמה

 ( 189) -  10 פקדונות מוגבלים,נטו 
 ( 1,625) ( 378)  ( 387) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

    

    : מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 25,152 5,000  27,514 נטו , אופציה  וכתבי מניות הנפקת
 2,008 412  65 אופציה  כתבי מימוש
 ( 5,483) ( 1,026)  (25) הלוואה מתאגיד בנקאי פרעון 

 ( 1,404) ( 763)  ( 1,000) חכירות  בגין התחייבות  בגיןתשלומים 
 - -  131 התחייבות לתשלום תמלוגים

 - -  ( 3,100) הלוואת בעלים  פרעון 
 3,000 3,000  - והלוואות המירות   ותהלוווא קבלת

 ( 3,068) -  - פרעון הלוואה מצד ג' וריבית בגינה 
 20,205 6,623  23,585 מימון  מפעילות  שנבעו נטו   מזומנים

    

 6,110 2,803  10,397  מזומנים ושווי במזומנים גידול

 1,210 1,210  7,320 התקופה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 7,320 4,013  17,717 התקופה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת
 
 
 
 
 
 
 
 

 .המאוחדים התמציתיים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
 

 

 

  



 

6 

 מ "בע י'אנרג ברנמילר

 1970 – ל"התש(, ומיידים  תקופתיים דוחות ) ערך  ניירות לתקנות ' ד38 תקנה  לפי המובא נפרד כספי מידע
 ( המשך) אם כחברה עצמה  לחברה המיוחסים  המאוחדים הכספיים  בדוחות  הכלולים מזומנים תזרימי

 
  6 של לתקופה 

  החודשים
  שהסתיימה

 ביוני  30 ביום

  6 של לתקופה
  החודשים

  שהסתיימה
 ביוני  30 ביום

  לשנה
  ביום שהסתיימה

 בדצמבר  31
 2021 2020 2020 
 ( מבוקר) ( מבוקר  בלתי) ( מבוקר  בלתי) 
 ח "ש אלפי ח "ש אלפי ח "ש אלפי 

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

 ( 32,014) ( 3,603) ( 16,696) עצמה  לחברה  המיוחס לתקופה  הפסד
    : בגין התאמות
 753 354  428 פחת 

 1,306 806  456 פחת נכסים בגין זכויות שימוש
מתקן לייצור חשמל   של ערך ירידת הפסד

 10,216 -  - בהקמה 
  ומתכותרכוש קבוע  מימוש בגין הפסד

 53 -  1,014 נוספים  וחלקים
 724 483  103 מימון  הוצאות
 ( 3,144) ( 3,144) ( 131) מימון  הכנסות 

 2,348 - ( 2,430) אופציות  להנפקת בהתחייבות שינוי
  שהוענקו אופציות בגין  שנזקפו סכומים

 469 39  405 שירותים  ולנותני  לעובדים
 (16,851 ) (5,065 ) (19,289 ) 

    :החוזר בהון  תפעוליים שינויים
    :חובה  ויתרות  בחייביםגידול  

 - - ( 620) לקוחות 
 ( 303) (1) ( 250) בנות  ותחבר

 ( 730) ( 220) ( 152) אחרים 
 ( 827) ( 609) 2,009   מלאיב)גידול( קיטון 

    : זכות ויתרות  בזכאים( קיטון)  גידול
 - ( 303) - התחייבות בגין חוזה   -חברה בת 

 (63) 227  327 שירותים ונותני ספקים
 8,742  2,529  2,736 אחרים 

 ( 12,470) (3,442)  ( 12,801) לפעולות   ששימשו נטו   מזומנים

     
 :במזומן שלא ומימוןהשקעה  פעילויות נספח .ב
 

התחייבות בגין תשלומי חכירה מול נכס בגין  
 2,656 2,157 476 זכות שימוש

הכרה ברכוש קבוע ששולם בעבר כמקדמות  
 35 35 - לספקים 

הכרה בשווי כתבי אופציות במסגרת הסדר  
 1,712 1,712 - פירעון חוב 

 5,695 - - המרת הלוואות המירות להון מניות של החברה 
 
 : ריבית תשלומי .ג

 59 32 42 תשלומי ריבית בגין חכירות 

 68 - - תשלומי ריבית בגין הלוואה מצד ג'
 

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

 ערך  ניירות  לתקנות' ד38 תקנה לפי המובא הנפרד   הכספי  למידע נוסף ומידע  ביאורים

 1970 – ל"התש(,  ומיידים  תקופתיים דוחות)

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

 : 1970 -"ל התשתקופתיים ומיידים(, 
 

 :הגדרות .א
 

 . "מבע'י  אנרג ברנמילר –"החברה" 
 חברה מאוחדת.  –"החברה הבת" 

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

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

ים של  הינם כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחד 
 הדוחות הכספיים(.   -)להלן  2020החברה לשנת 

 
 "קורונה"ה נגיף התפשטות השפעת .ב

 
 . המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחותב'  1 ביאור ראו

 
  מקורות מימון לפעילות החברה .ג

 
, לחברה נוצר הפסד  2021ביוני   30חודשים שהסתיימה ביום הבתקופה של שישה  

אלפי    12,801 -אלפי ש"ח ו 16,931מפעילות שוטפת בסך של כולל ותזרים שלילי 
בסך של   2021ביוני  30ש"ח, בהתאמה. כמו כן לחברה יתרת הפסד מצטברת ליום 

 אלפי ש"ח. 327,763
 

תידרש החברה  , מפעילותהבהיעדר הפקת הכנסות משמעותיות והגעה לרווחיות 
חיצוניים, לרבות מענקים והמשך גיוסי  להשגת מקורות מימון נוספים מגורמים  

ככל ולא תשלים החברה גיוס מימון נוסף, תכניות ההנהלה כוללות,  . או חוב הון
תהליכי התייעלות משמעותיים פנימיים להתאמת    בין היתר, הטמעה של

 .  הוצאותיה
 

מקורות המימון העומדים לרשותה יאפשרו לה   ,להערכת הנהלת החברה ,בהתאם
חודשים ממועד אישור הדוחות   12ותה לתקופה של לפחות את המשך פעיל 

 . הכספיים
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 מ "בע י'אנרג ברנמילר

 ערך  ניירות  לתקנות' ד38 תקנה לפי המובא הנפרד   הכספי  למידע נוסף ומידע  ביאורים

 1970 – ל"התש(,  ומיידים  תקופתיים דוחות)

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

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

 הנפרד הכספי  המידע עריכת אופן עיקרי .ד
 

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

בהתאם לתקנה האמורה, יובאו בדוח ביניים, בצירוף סקירת רואה החשבון המבקר, 
פת הביניים, כאמור  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקו

 המחויבים.  ג(, בשינויים9תקנה   -ג לתקנות דוחות תקופתיים )להלן 9בתקנה 
 

בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות  
של   הולתקופ  2021ביוני   30הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום  

הדוחות הכספיים התמציתיים   -באותו תאריך )להלן    ה ששה החודשים שהסתיימ
 המאוחדים ביניים(, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם.

דע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים  יש לעיין במי
ג'  9המאוחדים ביניים, והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה 

הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות  לתקנות דוחות תקופתיים, לרבות 
האמורות, ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של  

המתייחסת לאופן    2010בינואר  24-תאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך בה
 הבהרת הרשות(. -יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן 

 
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי  

 הכספיים  הדוחותביניים הנפרד, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת 
 ואשר פורטו במסגרתו.   2020 שנת של החברה ל יםהמאוחד 

 
 המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר. 

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

תקני   -נפרדים, הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
"דוחות כספיים    - 27( בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי IFRS -ה

מאוחדים ונפרדים" בפרט ואף אינו מהווה מידע כספי לתקופת ביניים שנערך לפי  
 "דיווח כספי לתקופות ביניים".   -  34תקן חשבונאות בינלאומי מספר 

ם  לדוחות הכספיים התמציתיי 3עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור 
המאוחדים ביניים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים  

הכספיים במסגרת הדוחות  הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים, יושמו  
לצורך הצגת המידע הכספי ביניים הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור  

יושמו בעריכת המידע  לעיל בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב ש
 הכספי ביניים הנפרד. 

 
 הכספי  המצב על הדוח  בתקופת אירועים  - 2 ביאור

 
 . המאוחדים  התמציתיים הכספיים  לדוחות 8  -ו 7 יםביאור ראו

 
 קשורים וצדדים ענין  בעלי עם עסקאות - 3 ביאור

 
 .המאוחדים התמציתיים הכספיים לדוחות  9 ביאור ראו

 
 הכספי  המצב  על הדוח תאריך לאחר אירועים  - 4 ביאור

 
 . המאוחדים התמציתיים הכספיים  לדוחות 10 ביאור ראו



 

 

 

 בע"מ ברנמילר אנרג'י

 

 הצהרות מנהלים   |   2021לשנת    1חציון  דוח  

 

 הצהרת מנכ"ל  .1

 כי:   , מצהיר אבי ברנמילר ,  אני 

חציון הראשון של  ל   ( " התאגיד " ) בע"מ    ברנמילר אנרג'י חברת  של    שנתי בחנתי את הדוח החצי   .1.1

 ; ( "הדוחות" )   2021שנת  

ולא חסר בהם מצג של  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית   .1.2

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים,  עובדה מהותית  

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; לא יהיו  

מכל   .1.3 נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

ה  .1.4 דירקטוריון  של  וועדת הביקורת  ול , לדירקטוריון  תאגיד גיליתי לרואה החשבון המבקר של 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף   , התאגיד 

הכספי    ו ל  בדיווח  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או    גילוי וב במישרין 

 ; ובבקרה עליהם 

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

 

 

       ___________________ 

 2021 באוגוסט 15תאריך:                               אבי ברנמילר, מנכ"ל            

 

 

 



 

 

 

 בתחום הכספים   נושא המשרה הבכיר הצהרת   .2

 כי: בזה    , מצהיר אופיר צימרמן ,  אני 

הדוחות   .2.1 את  ה ו   ביניים   הכספיים בחנתי  בדוחות ה כספי  ה מידע  את  הכלול  לתקופת    אחר 

או    " הדוחות " )   2021  שנת חציון הראשון של  ( ל " תאגיד ה בע"מ )"   ברנמילר אנרג'י של    הביניים 

 (; " הדוחות לתקופת הביניים " 

  לתקופת הביניים   והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות   ביניים   לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  .2.2

מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג  כל  כוללים  מהותית    , אינם  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא 

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 

  לתקופת הביניים   אחר הכלול בדוחות ה כספי  ה מידע  ה ו יים  בינ לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   .2.3

משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי  

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;   חברה המזומנים של ה 

דירקטוריון  של  ולוועדת הביקורת  , לדירקטוריון  תאגיד גיליתי לרואה החשבון המבקר של ה  .2.4

מי    , התאגיד  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל 

ב  משמעותי  תפקיד  להם  שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו  הכספי  שכפוף  דיווח 

 ובגילוי ובבקרה עליהם; 

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

 

                                                                                                     _________________________                                             

 2021באוגוסט  15תאריך:                                           הכספים  מנכ"לס , אופיר צימרמן
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