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 אנרגיות מתחדשות בע"מ –אנרגיה  משק

 )"החברה"(

 30שישה חודשים שהסתיימה ביום  חצי שנתי לתקופה שלח "דו

 2020ביוני, 

  2020ביוני,  30דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום. 

 מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד שינויים וחידושים. 

  2020ביוני,  30דוחות כספיים ביניים מאוחדים )בלתי מבוקרים( ליום. 

  2020ביוני,  30מידע כספי נפרד ביניים ליום. 

  ( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 2)-( ו1ג)ד()38הצהרות מנהלים לפי תקנות

  .1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 

 ופתייםתק)דו"חות  ערך ניירות קנותלתג 5 קנהבת זה מונח כהגדרת", קטן"תאגיד  הינה החברה

ג לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת 6 ובתקנה "(הדוחות תקנות)" 1970-"להתש(, ומיידיים

 לאמץ החברה, בחרה להחלטת דירקטוריון החברה בהתאם .1969-תשכ"טהמבנה וצורה(,  –תשקיף 

 שנתית.-חצי דיווח במתכונת דיווח בדבר לרבות, הדוחות לתקנות ד5 בתקנהאת כל ההקלות המנויות 
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חברות ההחברה ועל מצב ענייני ח הדירקטוריון "מתכבד בזאת להגיש את דוהחברה  דירקטוריון

 2020ביוני,  30"( לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקבוצה"להלן יחד: הבנות שלה )

שלהלן הינה מצומצמת בהיקפה  הסקירה ."(תקופת הדוח" או "2020של  המחצית הראשונה)"

ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני הקבוצה בתקופת הדוח, אשר השפעתם הינה 

ההנפקה תשקיף מצוי , ובהנחה שבפני הקורא דוחותהאם לתקנות מהותית. דוח זה נערך בהת

-2020מס' אסמכתא: ; 2020ביוני,  8)פורסם ביום  2020ביוני,  9מיום  החברההראשונה לציבור של 

 "(.תשקיף החברה)"( 01-051361

, הושלמה 2020ביוני,  22פרטית. ביום כחברה  2020בפברואר,  25התאגדה בישראל ביום  החברה

"(, והחברה הפכה ההנפקההנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה על פי תשקיף החברה )"

 לחברה ציבורית. 

עד למועד ההנפקה, הייתה מאוגדת פעילות החברה תחת משקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת 

"(. במועד השלמת ההנפקה, הועברה כל פעילות משקי אנרגיות סולאר משקי אנרגיות סולאר)"

וולטאית להחזקה -בתחום הייזום, ההקמה וההפעלה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

, ובעלי הזכויות (ב לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[104בהתאם להוראות סעיף ידי החברה )-על

   .במשקי אנרגיות סולאר הפכו לבעלי מניות )ובעלי השליטה( בחברה

"(, הקבוצההחברה, לרבות באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה במישרין ובעקיפין )להלן ביחד: "

והפעלה  , הקמהייזוםכך, פועלת הקבוצה ב. בגדר ת בישראלוהמתחדש ותבתחום האנרגי עוסקת

)קרי, הפקת חשמל באמצעות  וולטאית-טכנולוגיה פוטום לייצור חשמל באמצעות של מתקני

 .בישראל השמש( קרנישימוש ב

 חשמלומכירת  ייצור( 1: )בדוחותיה הכספיים פעילות מגזריתחומי פעילות, המדווחים כ שני חברהל

-חשמל באמצעות מתקנים פוטו ומכירת( ייצור 2)-קרקעיים; ו וולטאיים-פוטו מתקנים באמצעות

 מים. על גבי גגות ומאגרי  יםיוולטא

  הפעילותותוצאות  החברההסברי הדירקטוריון למצב עסקי  .1

  כללי .1.1

 נגיף( )"COVID-19) הקורונה נגיף בעולם התפרץ, 2020 שנת של הראשון הרבעון במהלך

לירידות חדות בבורסות ברחבי העולם,  הובילההתפשטות נגיף הקורונה "(. הקורונה

אשר עלול להשפיע על פעילות הקבוצה. ההשלכות  ,מתמשך כלכליועלולה לגרום למשבר 

והגבלות מתמשכות מצד הרשויות, עלולות להשפיע, מתמשך השליליות של משבר כלכלי 

לרשת צה וולטאיים של הקבו-פוטובין היתר, על מועדי החיבור והסנכרון של פרויקטים 

  להשיג מימון לפרויקטים חדשים.הקבוצה החשמל ועל יכולת 

נגיף הקורונה  תה להתפרצותילא הי 2020במהלך המחצית הראשונה של שנת , זאתעל אף 

  פעילות הקבוצה.על תוצאות השפעה מהותית 

 שניתנו על ידי רשות החשמל החשמל במשק וליזמים לצרכנים הקלות לפרטים אודות

במסגרת  שנקבעו , ובכלל כך, מתן ארכה ביחס למועדיםבעקבות התפרצות נגיף הקורונה

ראו סעיף  ,מתקנים ולחיבור לסנכרון וולטאיים-פוטו מתקנים להקמת תחרותיים הליכים

 .החברהלתשקיף  6לפרק  6.5.4
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פרסמה רשות החשמל שימוע להארכת מועדים בהליכים  2020באוגוסט,  19ביום 

התבקש הציבור להעביר את התחרותיים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, במסגרתה 

 . 2020בספטמבר,  9עד ליום  התייחסותו לשימוע

לפרטים בדבר הפחתת ריבית בהלוואות שנטלו שותפויות הפרויקט בעין צורים ובתראבין 

לדוחות  (5)8ראו ביאור אלפי ש"ח שנוצרו לחברה,  911כנסות חד פעמיות בסך של וה

  הכספיים.

הקורונה על פעילות נגיף  התפשטותהאפשריות של  השלכותלבאשר  חברההערכות ה

וולטאיים של -פוטוהקבוצה, ובכלל כך, על מועדי החיבור והסנכרון של פרויקטים 

להשיג מימון לפרויקטים חדשים, מהוות הקבוצה יכולת ועל לרשת החשמל הקבוצה 

אשר אינו וודאי ואינו  1968-התשכ"ח כהגדרתו בחוק ניירות ערך,מידע הצופה פני עתיד, 

 .בשליטת הקבוצה
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   מצב הכספיה .1.2

  :)באלפי ש"ח( למצבה הכספי של החברה הסברי דירקטוריון החברהלהלן 

                                                           
  .06.202030.שהסתיימה ביום  ישה חודשיםשל החברה לתקופה של שסקורים עפ"י הדוחות הכספיים ה  1
 , אשר צורפו לתשקיף החברה.31.12.2019של שנה שהסתיימה ביום  עפ"י הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה לתקופה 2

 הסברי הדירקטוריון 20192בדצמבר,  31ליום  20191ביוני,  30ליום  2020ביוני,  30ליום  סעיף

 10,315 16,863 172,464 שוטפים נכסים

, ש"חאלפי  172,464הסתכמו לסך של  2020ביוני,  30הנכסים השוטפים ליום 

בתקופת הדוח . השינוי 2019בדצמבר,  31ליום ש"ח אלפי  10,315לעומת סך של 

תמורת הנפקת המניות שביצעה החברה בסוף קבלה בחברה של נבע בעיקרו מ

 .החציון

 שאינם נכסים

 שוטפים
167,404 139,471 157,716 

אלפי  167,404הסתכמו לסך של  2020ביוני,  30שוטפים ליום שאינם הנכסים 

. השינוי 2019בדצמבר,  31ליום ש"ח אלפי  157,716, לעומת סך של ש"ח

המשך השקעות החברה בפרויקט כפר בלום, בתקופת הדוח נבע בעיקרו מ

 .משקי אנרגיה מתחדשת-פרויקט יכיני ושותפות דוראל

 התחייבויות

 שוטפות
29,343 40,822 40,428 

אלפי  29,343הסתכמו לסך של  2020ביוני,  30ליום  התחייבויות השוטפותה

. השינוי בתקופת 2019בדצמבר,  31ליום ש"ח אלפי  40,428, לעומת סך של ש"ח

פירעון הלוואה לזמן קצר מתאגיד בנקאי ומפירעון הלוואה הדוח נבע בעיקרו מ

 .מקבלן הקמה

 שאינן התחייבויות

 שוטפות
86,569 104,754 107,147 

 86,569הסתכמו לסך של  2020ביוני,  30ליום  התחייבויות שאינן שוטפותה

. השינוי 2019בדצמבר,  31ליום ש"ח אלפי  107,147, לעומת סך של ש"חאלפי 

  בעלי השליטה העמידופירעון שטרי ההון שבתקופת הדוח נבע בעיקרו מ

וכן מפירעון הלוואה  לתשקיף החברה( 6.2.2)לפרטים ראו סעיף לחברה 

מיליון ש"ח  10.5שהעמידו בעלי השליטה למשקים אנד פרטנרס בגובה 

שותפות  נטלה ,. מאידךלתשקיף החברה( 8לפרק  8.2.5)לפרטים ראו סעיף 

ממוסד פיננסי למימון פרויקט מסילות הלוואה לטווח ארוך מסילות סאן, 

  .נה התחייבות בגין מסים נדחיםונרשמה לראשו
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 20,456 10,758 223,956 עצמי הון

, לעומת ש"חאלפי  223,956לסך של  םהסתכ 2020ביוני,  30ליום  הון העצמיה

השינוי בתקופת הדוח נבע . 2019בדצמבר,  31ליום ש"ח אלפי  20,456סך של 

בנוסף, בעלי  .שהושלמה בסוף החציון לציבורהחברה הנפקת מניות בעיקרו מ

ליון ש"ח כנגד מניות ימ 44-כ יצעו השקעת הון בחברה בסך שלבהשליטה 

במסגרת ההנפקה לציבור ורישום מניות החברה  שהונפקו להם בחברה

  לתשקיף החברה. 6לפרק  6.2.2לפרטים ראו סעיף  .למסחר
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  תוצאות הפעילות .1.3

 :)באלפי ש"ח(פעילות החברה  להלן ניתוח תוצאות

                                                           
  .06.202030.שהסתיימה ביום חודשים  ישהשל החברה לתקופה של ש הסקוריםעפ"י הדוחות הכספיים  3
 ה., אשר צורפו לתשקיף החבר31.12.2019עפ"י הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  4

 סעיף

לשישה חודשים 

 ,יוניב 30 יוםב שהסתיימו

2020  

לשישה חודשים 

 30 יוםב שהסתיימו

 20193, ביוני

שנה שהסתיימה ל

, דצמברב 31 יוםב

20194 

 הדירקטוריון הסברי

 8,560 4,403 4,929 הכנסות

הגידול בהכנסות בתקופת הדוח ביחס לתקופה 

הפעלת פרויקט מסילות בסוף המקבילה אשתקד נבע מ

 מפצות על הירידההכנסות מפעילותו , שה2019

מהפרויקטים תראבין ועין הקבוצה בהכנסות  היחסית

תנאי מזג אוויר קשים בתקופת מ אשר נבעה צורים

 .הדיווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

 9,449 4,785 5,736 הוצאות

בתקופת הדוח ביחס לתקופה  וצאותבה הגידול

האצת פעילות היזום והגדלת המקבילה אשתקד נבע מ

 .צבר הקרקעות של החברה

 (889) (382) (807)  ומימון פחת לפני הפסד

בתקופת הדוח ביחס  פסד לפני פחת ומימוןבה הגידול

מהאצת פעילות  לתקופה המקבילה אשתקד נבע 

 .היזום והגדלת צבר הקרקעות של החברה

 4,235 1,904 2,239 והפחתות פחת

בתקופת הדוח ביחס לתקופה  פחת והפחתותב הגידול

הפעלת פרויקט מסילות בסוף המקבילה אשתקד נבע מ

התחלת הפחתת ההשקעות  –וכתוצאה מכך  2019שנת 

 .שנעשו בו

בתקופת הדוח ביחס לתקופה  וצאות מימוןהקיטון בה 5,817 3,657 1,988 נטו, מימון הוצאות
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חד פעמי שהוכר רווח המקבילה אשתקד נבע מ

כתוצאה מהורדת הריבית להלוואות  ת הדוחבתקופ

ח שנלקחו למימון פרויקט תראבין וארוכות הטו

  .ופרויקט עין צורים

 ברווחי החברה חלק

 המטופלות חברות

 המאזני השווי בשיטת

1021, (612) (134) 

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות הגידול ב

לתקופה תקופת הדוח ביחס ב בשיטת השווי המאזני

ווחי שותפות רגידול במ בעיקרו המקבילה אשתקד נבע

, שותפות 2018אנרגיה מתחדשת  משקי דוראל

כתוצאה מהפעלת מתקנים שהיו בהקמה  ,מוגבלת

 .בתקופה המקבילה אשתקד

 - - 3,251 מיסים על הכנסה

מהעברת הפעילות משותפות מוגבלת לחברה כתוצאה 

בע"מ הכירה החברה לראשונה בהתחייבות למיסים 

 .נדחים

 (11,075) (,5556) (183,7) לתקופה כולל הפסד

בתקופת הדוח ביחס לתקופה  פסד הכוללבה הגידול

הוצאות מיסים מ בעיקרוהמקבילה אשתקד נבע 

  .שהוכרו לראשונה
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 נזילות .1.4

 להלן פרטים בדבר תזרימי המזומנים של החברה )באלפי ש"ח(:

  המימון מקורות .1.5

באמצעות בעיקרה של החברה ממומנת  וולטאיים-הפוטו יקטיםפעילות הפרו .1.5.1

ראו בדבר מקורות המימון של החברה נוספים  לפרטים. פיננסייםאשראי מגופים 

  .המובא בדוח זה על דרך ההפניה הלתשקיף החבר 6לפרק   6.26סעיף

במסגרתה גייסה  ,לציבורשל מניותיה הנפקה  , השלימה החברה2020ביוני,  24ביום  .1.5.2

 "(. ההנפקה תמורת)")ברוטו( ש"ח אלפי  141,120של סך 

                                                           
, אשר צורפו 31.12.2019עפ"י הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  5

 לתשקיף החברה.
, אשר צורפו 31.12.2019עפ"י הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  6

 לתשקיף החברה.

 סעיף

לשישה חודשים 

יום ב שהסתיימו

 2020, ביוני 30

 

לשישה חודשים 

 שהסתיימו 

ביוני,  30יום ב

20195 

 

שנה ל

שהסתיימה 

 31 יוםב

 20196, דצמברב

 

 הסברי הדירקטוריון

 תזרים

  מזומנים

 מפעילות

 שוטפת

מזומנים מפעילות שוטפת בתקופת הבתזרים  קיטוןה (7,291) (2,266) (3,878)

בעיקרו הדוח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע 

 קיטון בהכנסות מהפרויקטים תראבין ועין צוריםמ

 .השפעה עונתית של תנאי מזג האווירמכתוצאה 

בנוסף, החברה נמצאת בשלבי צמיחה ומרבית 

הפרויקטים שלה נמצאים בשלבי ההקמה, ולכן בשלב 

זה, הוצאות המטה והנהלה הן משמעותיות. לפיכך, 

קיים תזרים שלילי מפעילות שוטפת, אשר צפוי 

להתאזן מול הכנסות צפויות של החברה מהפרויקטים 

 עם השלמת הקמתם וחיבורם לרשת החשמל. 

 תזרים

  מזומנים

 מפעילות

 השקעה

בתקופת  השקעההקיטון בתזרים מזומנים מפעילות  (36,820) (27,235) (045,9)

כך הדוח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע מ

נעשו רוב ההשקעות בפרויקט כפר בלום  2019שבשנת 

 .והושלמה הקמת פרויקט מסילות

 תזרים

 מזומנים

 מפעילות

 מימון

בתקופת  מימוןהגידול בתזרים מזומנים מפעילות  42,950 32,496 171,911

גיוס הדוח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע מ

 .מזומנים באמצעות הנפקת מניות לציבור

 מזומנים יתרת

 מזומנים ושווי

 תקופה לסוף

 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופההגידול ב 2,159 6,315 ,147161

המקבילה אשתקד, בתקופת הדוח, לעומת התקופה 

שקעת וההחברה לציבור בעיקרו מהנפקת מניות נבע 

  .לעיל הון של בעלי השליטה כמפורט
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מערכות מידע גרנות אגודה  - התקשרות בהסכם לצירוף מיגר בדבר לפרטים .1.5.3

וזאת כנגד השקעה , סולארחקלאית בע"מ כבעלת זכויות במשקי אנרגיות שיתופית 

על ידה במשקי אנרגיות סולאר, וכנגד התחייבותה להעמיד למשקי אנרגיות סולאר 

 . החברה לתשקיף 6 לפרק 6.2.2.4 סעיף ראומימון נוסף כהלוואת בעלים, 

 אחד כל התחייב מכוחם, בחברה השליטה בעלי עם השקעה הסכמי בדברלפרטים  .1.5.4

ש"ח  מיליון 5מימון בסכום של עד  סולארלמשקי אנרגיות  להעמידהשליטה  מבעלי

 סולארהשותף הכללי של משקי אנרגיות  , והחלטת דירקטוריוןכהלוואת בעלים

 4להסמיך את הנהלת משקי אנרגיות סולאר לבצע "קריאה לכסף" בסכום של 

 6לפרק  6.2.2ראו סעיף , כל אחד מהשותפים במשקי אנרגיות סולארמיליון ש"ח מ

 לתשקיף זה. 

 הלוואות של הממוצע היקפןולמועד פרסום הדוח, עמד  2020ביוני  30נכון ליום  .1.5.5

 . בהתאמה ,ח"ש מיליון 67-וכ ח"ש מיליון 90-כ על הקבוצה לש ארוך לזמן

לקבוצה מסגרות אשראי לזמן קצר ולמועד פרסום הדוח,  2020 ,ביוני 30נכון ליום  .1.5.6

   .מיליון ש"ח 60-, מתוכן היא ניצלה כח"ש מיליון 90-כבסך של 

 הדוח, למועד .ש"ח מיליון 2-כ עלתקופת הדוח ב עמד מספקים הממוצע אשראיה .1.5.7

. (החשמל מערכת כמנהל)בכובעה  החשמל חברת הוא החברה של היחיד הלקוח

 עמד, תקופת הדוחב". 45 פלוס שוטף" בסיס על לחברה משלמת החשמל חברת

 .ח"ש מיליון 1.5-כ של סך על החשמל לחברת הממוצע האשראי

את הנהלת  קיבל דירקטוריון החברה החלטה עקרונית להסמיך 2020ביולי,  14 ביום .1.5.8

החברה לבחון ולקדם ביצוע גיוס חוב בדרך של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב 

ועד דוח זה, אין החברה. למ בסיס תשקיףאמצעות דוח הצעת מדף, על ב לציבור

כפוף, בין  ודאות ביחס לביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה. ביצוע ההנפקה

היתר, לשיקול דעת החברה, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לקבלת אישור 

לרישום למסחר של ניירות הערך אשר יונפקו, לקבלת אישור של  הבורסה

. ראו לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה יוס החוב וכןדירקטוריון החברה לג

)מס' אסמכתא:  2020ביולי,  14בהקשר זה את הדיווח המיידי של החברה מיום 

2020-01-068011.) 

  אמות מידה פיננסיות .1.5.9

שותפויות הפרויקטים המחזיקות בפרויקטים תלמי יפה, דורות, עין צורים, 

לעמוד באמות המידה הפיננסיות המפורטות תראבין, מסילות וכפר בלום מחויבות 

)כמפורט  בע"מ להלן בהתאם להסכמי המימון לחוב הבכיר עם כלל חברה לביטוח

 (: לתשקיף החברה 6לפרק  6.26.3-6.26.5סעיפים ב

יחס תזרים המזומנים הפנוי של שותפות הפרויקט לשירות החוב )הכנסות  (1)

 12קרן וריבית במהלך בניכוי עלויות תפעוליות ותשלומי מס( לתשלומי 

"( ADSCRהחודשים הבאים )" 12-החודשים הקודמים או באופן חזוי ביחס ל

 ; 1.07הינו לפחות 
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היחס שבין תזרים המזומנים הפנוי לשירות החוב  –יחס כיסוי לחיי ההלוואה  (2)

החזוי עד מועד הפירעון הסופי של כל הלוואה, מהוון על פי שיעור הממוצע 

בגין ההלוואה לבין יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת נכון המשוקלל של הריביות 

 ; 1.12"( הינו לפחות LLCRלמועד החישוב )"

שמירה על סכומים מינימאליים )שישה חודשי פירעון עתידי( בחשבון רזרבה  (3)

, שותפויות הפרויקט הדוחלשירות חוב בהתאם להסכם המימון. נכון למועד 

הועמדה )למעט ביחס לפרויקט כפר בלום שלגביו טרם  עומדות בדרישה זו

 . הלוואה מכוח הסכם המימון הרלוונטי כפי שצוין לעיל(

אי עמידה באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל מהווה הפרה של הסכם המימון 

להעמדה לפירעון מיידי. כמו כן, נקבעו בהסכם אמות מידה פיננסיות אשר אי ועילה 

יב את השותפות הרלוונטית שלא עמדה בהן לבצע פירעון של חלק עמידה בהן תחי

  מההלוואה.

יות יננסהפ אמות המידהכאמור בשותפויות הפרויקטים עמידת להלן פרטים בדבר 

 בהן התחייבו לעמוד:

 

המינימלי היחס  אמת המידה הפיננסית פרויקט
הנדרש על פי 
  הסכם המימון

ליום היחס בפועל 
30.06.2020 

 

החודשים  12-)ב ADSCR-ה דורות
 1.23 1.07 הקודמים(

 12-החזוי )ב ADSCR-ה
 1.34 1.07 החודשים הבאים(

 LLCR 1.12 1.27 -ה

החודשים  12-)ב ADSCR-ה תלמי יפה
 1.03 1.07 הקודמים(

החודשים  12-החזוי )ב ADSCR-ה
 1.31 1.07 הבאים(

 LLCR 1.12 1.24 -ה

החודשים  12-)ב ADSCR-ה עין צורים
 0.93 1.07 הקודמים(

החודשים  12-החזוי )ב ADSCR-ה
 1.28 1.07 הבאים(

 LLCR 1.12 1.31 -ה

החודשים  12-)ב ADSCR-ה תראבין
 1.40  1.07 הקודמים(

החודשים  12-החזוי )ב ADSCR-ה
 1.29 1.07 הבאים(

 LLCR 1.12 1.28 -ה
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הקבוצה, נדרשות שותפויות הפרויקט לעמידה באמות בהתאם להסכמי המימון בהם התקשרה  

 מידה פיננסיות שונות.

אמת המידה הפיננסית של יחס תזרים המזומנים הפנוי של שותפות הפרויקט במועד הבדיקה של 

החודשים הקודמים  12)הכנסות בניכוי עלויות תפעוליות ותשלומי מס( לתשלומי קרן וריבית במהלך 

"(ADSCR ,)" בספטמבר  30, החל לעמדת החברה ביום 2020ביוני  30לבסיס הנתונים ליום בהתייחס

יפה סאן, שותפות מוגבלת  צורים סאן, שותפות מוגבלת ותלמי , לא יעמדו שותפות הפרויקט עין2020

, וזאת לאור עיכוב שחל בהנפקת אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור האמורה באמת המידה

אי העמידה ביחס . החברה עדכנה את המלווה בקשר עם רשויות המס הפרויקט על ידית יולשותפו

  .פועלות להסדרת הנושא מול המלווה האמורות הפרויקט . שותפויותADSCR -הכיסוי של ה

 היבטי ממשל תאגידי .2

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות .2.1

 יםסכומהחברה לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה  חברהה

 .כלשהם

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .2.2

 כפיהמזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה,  המספר

 1999-"טהתשנ( לחוק החברות, 12)א()92לפי סעיף  החברה דירקטוריון ידי על שנקבע

הסוגיות החשבונאיות דירקטורים, וזאת בהתחשב באופי שני "(, הינו החברות חוק)"

 תחומית בהכנת דוחותיה הכספיים של החברה, ווסוגיות הבקרה החשבונאית המתעורר

 ניםמכה כיום. פעילותה ומורכבות והיקף החברה של גודלה, החברה של פעילותה

: הלןדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, כדל (6שישה ) החברה בדירקטוריון

וגב'  מיכאל לזר מר, , מר גברי איכנולדשלזינגר שרון מר ,ורנ רז מר, כהן (ון'ג) יונתן מר

 לתשקיף 7 בפרק 7.1 סעיף ראו, אלו לדירקטוריםנוספים באשר  לפרטים .יעל אנדורן

)מס'  2020 ,ביולי 10וכן זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה מיום  החברה

  .על דרך ההפניה , המובאים בדוח זה(2020-01-066373אסמכתא: 

 דירקטורים בלתי תלויים .2.3

, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי הדוח מועדל

 הראשונה לחוק החברות. התוספתלהוראות  בהתאםתלויים 

 של החברהגילוי בדבר המבקר הפנימי  .2.4

 25, ביום 2020באוגוסט,  18לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת מישיבתה ביום 

אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר אורן גרופי למבקר הפנימי  2020באוגוסט, 

 של החברה.

  להלן פרטים אודות המבקר הפנימי של החברה:
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 אורן גרופי שם:

 2020באוגוסט  25 תאריך תחילת כהונה:

בהתאם למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי,  עמידה בהוראות הדין:

 פיםסעיהוראות , עומד בהפנימילהצהרת המבקר 

 1992-תשנ"בהלחוק הביקורת הפנימית,  8-ו)א( 3

בהוראות סעיף , וכן "(חוק הביקורת הפנימית)"

 )ב( לחוק החברות. 146

המבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו מחזיק  החזקה בניירות ערך של התאגיד:

בניירות ערך של החברה או של גוף קשור לחברה, 

מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות כהגדרת 

 הדוחות. 

קשרים  /מהותיים קשרים עסקיים

חברה או עם גוף עם האחרים מהותיים 

קשור לחברה ואופן ההתקשרות עם 

 המבקר הפנימי:

מעניק אינו עובד של החברה, אלא הפנימי המבקר 

כנותן לחברה את שירותי הביקורת הפנימית 

על . ייקיןסומך ח KPMGשירותים חיצוני מטעם 

( אינו בעל קשרים 1המבקר הפנימי: )פי הצהרתו, 

עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם 

החברה או עם גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה 

אינו בעל ( 2בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות; )

( 4( אינו נושא משרה בחברה; )3עניין בחברה; )

ם בסעיפים אינו קרוב של כל אחד מאלה המפורטי

( אינו ממלא תפקיד מחוץ לחברה 5(; )3( עד )1)

היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו 

( תפקידו היחיד 6כמבקר הפנימי של החברה; )

  בחברה הינו המבקר הפנימי של החברה.

, אישר דירקטוריון החברה 2020באוגוסט  25 ביום מינוי המבקר הפנימי: אופן 

לתפקיד המבקר הפנימי  גרופיאת מינויו של מר 

, לאחר שקיבל את המלצת ועדת של החברה

. 2020באוגוסט,  18הביקורת בנידון שניתנה ביום 

בחינה של השכלתו וניסיונו  של מר בהמשך ל

 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מצאו, גרופי

תפקיד המבקר כהן במתאים ל הינו גרופיכי מר 

בהתחשב, בין היתר, בסוג , הפנימי של החברה

 . החברה, גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה

  .המנכ"ל :הפנימי הממונה הארגוני על המבקר

  טרם נקבעה. תכנית העבודה:
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 היקף העסקתו של המבקר הפנימי טרם נקבע. היקף העסקה:

על פיהם יערוך  תקנים מקצועיים

 :המבקר הפנימי את הביקורת

כפי שנמסר לחברה על ידי המבקר הפנימי, 

בהתאם את הביקורת  יערוךהמבקר הפנימי 

 IIA (The-לתקנים המקצועיים של ארגון ה

institute of internal auditors,)  בהתאם

)ב( לחוק הביקורת הפנימית. 4להוראות סעיף 

ו של המבקר הדירקטוריון הסתמך על דיווחי

הפנימי בדבר עמידתו בדרישות התקנים 

 המקצועיים לפיהם הוא יערוך את הביקורת.

גישה תינתן  ימינ, למבקר הפולצורך ביצוע תפקיד גישה למידע:

 9חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית כאמור בסעיף 

 ,1992-בנ"ימית, התשנלחוק הביקורת הפ

למערכות המידע של החברה ושל תאגידים 

וכל נתונים כספיים, מסמכים  מוחזקים, לרבות

 .אתרי הפעילות של החברה בארץ

נכון למועד זה טרם גובשה תכנית ביקורת הפנים  דין וחשבון של המבקר הפנימי:

 וטרם הוגשו דוחות ביקורת על ידי מבקר הפנים.

הערכת הדירקטוריון את פעילותו של 

 המבקר הפנימי:

תכנית ביקורת הפנים נכון למועד זה טרם גובשה 

 .וטרם הוגשו דוחות ביקורת על ידי מבקר הפנים

 

תגמול המבקר הפנימי מחושב על פי שעות  תגמול:

הביקורת שהושקעו בפועל על ידו, בהתאם 

לתעריף שעתי שסוכם עמו מראש, אשר איננו 

משתנה בהתאם לתוצאות הביקורת. להערכת 

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, תגמול 

מבקר הפנימי הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על ה

  בעריכת הביקורת.הפעלת שיקול דעתו המקצועי 
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 הדוח על המצב הכספילאחר תאריך  םאירועי .3

 לדוחות הכספיים. 8ראו באור לאירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 

 2020, אוגוסטב  25      

 

 

   

  כהןיונתן )ג'ון( מר   חן מלמדמר 

  דירקטוריוןהיו"ר   החברה מנכ"ל
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שנכלל ביחס לעניינים המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד מהותיים וחידושים שינויים 

  בתשקיף החברה

 לציבור והפיכת החברה לחברה ציבורית השלמת הנפקה .1

, 2020ביוני,  22החברה, ביום לתשקיף  6בפרק  6.26ובסעיף  6.1בהמשך לאמור בסעיף 

תמורה הכוללת ה .השלימה החברה הנפקה של מניותיה לציבור והפכה לחברה ציבורית

אלפי ש"ח )ברוטו(. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של  141,120בהנפקה עמדה על סך של 

החלו  ,2020ביוני,  25ביום (. 2020-01-056530)מס' אסמכתא:  2020ביוני,  22החברה מיום 

  ."(הבורסהאביב בע"מ )"-לניירות ערך בתלבבורסה היסחר למניות החברה 

, עדכנה החברה, כי בהתאם להודעת הבורסה, מניות החברה יצורפו 2020ביוני,  25ביום 

. לפרטים 2020בספטמבר,  3עילית, וזאת בתום יום המסחר שיחול ביום -למדד ת"א טק

 (. 2020-01-066573ותו היום )מס' אסמכתא: נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מא

 מינוי דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים לדירקטוריון החברה .2

( מינויה 1, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות של החברה את: )2020באוגוסט,  9ביום 

כדירקטורית חיצונית של החברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש  של גב' יעל אנדורן

( מינויה של גב' ורדה קלל כדירקטורית 2שנים שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית; )

חיצונית של החברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים שתחל ממועד אישור האסיפה 

ורית של החברה, לתקופת כהונה בן סימון כדירקט( את מינויה של גב' דורית 3הכללית; )

אישרה ועדת הביקורת כי , 2020, באוגוסט 18ביום  שתחל ממועד אישור האסיפה הכללית.

הדירקטורית דורית בן סימון, עומדת בהגדרת "דירקטור בלתי תלוי", כהגדרת מונח זה 

בר לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה בד .1999-לחוק החברות, התשנ"ט 1בסעיף 

 (. 2020-01-086502)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  9מיום תוצאות האסיפה הכללית 

 גיוס חוב .3

את הנהלת  קיבל דירקטוריון החברה החלטה עקרונית להסמיך 2020ביולי,  14ביום 

 החברה לבחון ולקדם ביצוע גיוס חוב בדרך של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב לציבור

ועד דוח זה, אין ודאות ביחס החברה. למ על בסיס תשקיףאמצעות דוח הצעת מדף, ב

כפוף, בין היתר, לשיקול דעת  לביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה. ביצוע ההנפקה

לרישום למסחר  החברה, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לקבלת אישור הבורסה

 לגיוס החוב וכן של ניירות הערך אשר יונפקו, לקבלת אישור של דירקטוריון החברה

ראו בהקשר זה את הדיווח המיידי של החברה  .לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה

 (.2020-01-068011)מס' אסמכתא:  2020ביולי,  14מיום 

 לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה התקשרות החברה בפוליסה .4

התאם להוראות , אישרה ואשררה ועדת התגמול של החברה, ב2020, אוגוסטב 18ביום 

, את 2000-לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס 1א1-ו 1ב1תקנות 

אחריות דירקטורים התקשרות החברה עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ בפוליסה לביטוח 

. ונושאי משרה אשר מכהנים ו/או יכהנו בחברה ו/או בתאגידים בשליטתה מעת לעת
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-2020)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  18שפרסמה החברה ביום  לפרטים, ראו דיווח מיידי

01-090399.)  

  הרחבת צבר הפרויקטים של החברה .5

פרסום הדוח ממועד התשקיף ועד למועד לתשקיף החברה,  6.34.7בהמשך לאמור בסעיף 

דונמים  1,500-ישובים בהסכמים לקידום פיתוח ותכנון של כמספר התקשרה החברה עם 

  ., כחלק מהרחבת צבר הנכסים והפרוייקטים שלהפרויקטים סולאריים נוספים להקמת

 פרויקט כפר בלום .6

ביולי,  12ביום החברה, לתשקיף  6.16.2בסעיף  22מס' בהמשך לאמור בהערת שוליים 

הודעה מנציגי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גליל עליון, לפיה החברה , קיבלה 2020

כי ניתן יהיה  ,"(הוועדה המחוזית)" ולבניה גליל עליון החליטה הוועדה המחוזית לתכנון

המשלבים את הפעלת בכפוף לתנאים  ,בלוםלקיים את היתר הבנייה שניתן לפרויקט כפר 

וולטאי בפרויקט כפר בלום בשימושים החקלאיים של התכנית הקיימת -המתקן הפוטו

 2020ביולי,  13מיום לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה  .לשטח הפרויקט ביחס

, בהמשך להמלצה שניתנה על 2020באוגוסט,  17ביום  (.2020-01-074610)מס' אסמכתא: 

ידי נציגי הוועדה המחוזית, התקיימו התנאים המהותיים לחיבור פרויקט כפר בלום לרשת 

יהיה להתחיל בהפעלה המסחרית של הפרויקט בשבועות החשמל, והחברה מעריכה כי ניתן 

  . הקרובים

, קיבלה 2020באוגוסט,  6)ב( לתשקיף החברה, ביום 6.6.6בנוסף, בהמשך לאמור בסעיף 

משקים אנד פרטנרס הודעה מרשות החשמל לפיה בשל אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע 

 וולטאית-במסגרת ההליך התחרותי השני לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

למתקנים שיחוברו למתח גבוה או נמוך, בכוונת רשות החשמל לחלט חלק מערבות ההקמה 

שהעמידה משקים אנד פרטנרס בגין פרויקט כפר בלום. הסכום שבכוונת רשות החשמל 

)יובהר כי בהתאם להסכם עם קבלן ההקמה של הפרויקט,  מיליון ש"ח 2.7לחלט הינו 

. לפרטים מיליון ש"ח( 1.35כאמור, קרי,  התחייב קבלן ההקמה לשאת במחצית הסכום

-2020-01)מס' אסמכתא:  2020באוגוסט,  9נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

ערבות  הקבוצה העמידהלתשקיף החברה,  )ב(6.6.6יצוין, כי כמפורט בסעיף (. 075991

ת הערבו)" מיליון ש"ח 2.7נוספת לרשות החשמל בגין פרויקט כפר בלום, בסך של 

נכון למועד הדוח, פרסמה רשות החשמל שימוע להארכת מועדים בהליכים  ."(השנייה

התחרותיים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. עם זאת, ככל שלא תתקבל החלטה להארכת 

 המועדים כאמור, קיים סיכון כי הערבות השנייה תחולט.

כן האמור לעיל הערכת החברה באשר למועד ההפעלה המסחרית של פרויקט כפר בלום, ו

בדבר הסיכון כי תחולט הערבות השנייה כתלות בהחלטת רשות החשמל בדבר הארכת 

מידע הצופה פני  יםמהוומועדים בהליכים תחרותיים לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, 

אשר אינו וודאי ואינו בשליטת  1968-התשכ"ח עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,

לתשקיף  6.35היתר, מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  , אשר הינו מושפע, ביןהקבוצה

 החברה.
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 הון אנושי .7

, אישר 2020ביולי,  14ביום לתשקיף החברה,  6לפרק  6.23 בהמשך לאמור בסעיף

דירקטוריון החברה את אימוצה של תכנית אופציות לחברה, אשר מכוחה רשאית החברה 

 להקצות אופציות לנושאי משרה ועובדים בקבוצה.

 מימון .8

 טוריון לעיל.קלדוח הדיר 1.5ראו סעיף 

, באוגוסט 18ביום החברה, לתשקיף  8לפרק  8.2.3-ו 8.2.2 פיםבהמשך לאמור בסעי בנוסף,

בעלי השליטה שהעמידו , אישרה ועדת הביקורת של החברה את החלפת הערבויות 2020

, שותפות 2018מתחדשת  לטובת תאגידים בנקאיים בקשר עם פעילות דוראל משקי אנרגיה

 על ידי החברה עצמה נהועמדתש בטוחותב , שותפות מוגבלתומשקים אנד פרטנרס מוגבלת

   . בתנאים המיטביים שיסוכמו בין הנהלת החברה לתאגידים הבנקאיים כאמור

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .9

 , קיבלה החברה2020ביוני,  3ביום לתשקיף החברה,  6לפרק  6.28בהמשך לאמור בסעיף 

 3התקף עד ליום  ,1968-התשכ"ח מכוח חוק רישוי עסקים, תראבין לפרויקט זמני היתר

 . תראבין , והיא פועלת לקבלת רישיון עסק קבוע לאתר2020בספטמבר, 

רינה הבלתי מייננת, , קיבלה החברה היתרי הקמה מכוח חוק הק2020ביוני,  1בנוסף, ביום 

 ביחס לאתרי הקבוצה בקיבוץ דורות ובמושב תלמי יפה.  ,2006-התשס"ו

 "(פניקסהצטרפות של הפניקס חברה לביטוח בע"מ )ה" מימוש זכות –פרויקט יכיני סאן   .10

לתשקיף החברה, בדבר זכות ההצטרפות של  6לפרק  6.30.5.2בהמשך לאמור בסעיף 

סאן, כנגד  הפניקס להשקעה בהון התאגיד הייעודי שיחזיק מטעם החברה בפרויקט יכיני

, 2020ביוני,  14, ביום 30%הקצאת החזקות בתאגיד הייעודי כאמור לפניקס בשיעור של עד 

לפרטים, ראו דיווח הפניקס לחברה על רצונה לממש את זכות ההצטרפות כאמור. הודיעה 

, הנכלל (2020-01-062904)מס' אסמכתא:  2020ביוני,  16מיידי שפרסמה החברה ביום 

נכון למועד הדוח, הצדדים פועלים להשלמת הפעולות הנדרשות  .פניהבזאת על דרך הה

 למימוש זכות ההצטרפות של הפניקס.  

  ההשתתפות במכרז חשכ"ל להקמת שדה סולארי בדימונ .11

לתשקיף החברה, בדבר כוונת משקים אנד פרטנרס  6לפרק  6.34.4.1בהמשך לאמור בסעיף 

 300להקמת שדה סולארי בהיקף של להשתתף בשלבי המיון המוקדם של מכרז חשכ"ל 

, התקשרה משקים אנד פרטנרס בהסכם מייסדים 2020ביוני,  21וואט בדימונה, ביום -מגה

תאגיד עם תאגיד בשליטת משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ, מבעלות השליטה בחברה )"

משקי עמק יזרעאל אגש"ח בע"מ, מבעלות השליטה בחברה ועם "(, משקי הקיבוצים

-" והמייסדיםפים המחזיקים )במישרין ובעקיפין( בדליה אנרגיות כח בע"מ )"גורמים נוס

 ", בהתאמה(. הסכם המייסדים"

בהתאם להוראות הסכם המייסדים, המייסדים ישתפו פעולה במסגרת המכרז שפרסמה 

תכנון, הקמה, הפעלה, תחזוקה והעברה של מתקן סולארי לייצור ממשלת ישראל למימון, 
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"(. בהתאם להוראות הסכם המכרזוואט באזור דימונה )"-מגה 300עד  אנרגיה בהספק של

המייסדים, במסגרת השלב הראשוני של המכרז, שלב המיון המוקדם, יפעלו המייסדים 

כקבוצה. לאחר מעבר שלב המיון המוקדם )ככל שקבוצת המייסדים תעבור את שלב המיון 

בפועל, יקימו המייסדים חברה המוקדם(, וככל שיחליטו המייסדים להגיש הצעה במכרז 

"(. בעלת המניות היחידה בחברת חברת הפרויקטייעודית לצורך הגשת ההצעה למכרז )"

"(, השותפותהפרויקט שתוקם תהיה שותפות משקים אנרגיה דימונה, שותפות מוגבלת )"

אשר השותף הכללי שלה הוא תאגיד משקי הקיבוצים והשותפים המוגבלים שלה הם שאר 

מהזכויות בשותפות )ואשר  25%, ביניהם. משקים אנד פרטנרס, אשר מחזיקה המייסדים

 בשותפות(.  50%יש לה אופציה לעלות להחזקות של 

המייסדים בהליך המיון , הוגשו המסמכים הנדרשים לצורך השתתפות 2020ביוני,  23ביום 

לב בהתאם להוראות הסכם המייסדים, ככל שהמייסדים יעברו את ש .המוקדם כאמור

הליך המיון המוקדם, ידרשו המייסדים לקבל החלטה האם להגיש הצעה להשתתפות 

 במכרז.

, כי ודאות כי המייסדים יעברו את שלב המיון המוקדםכל אין , למועד הדוח, כי יובהר

השתתפות במכרז )ככל שהמייסדים יעברו את שלב המיון הצעה מטעמם ל תוגש

לכן, לא ניתן להעריך בשלב זה, אם ומתי . או כי הסכם המייסדים אכן ימומש המוקדם(

תוגש הצעה מטעם המייסדים להשתתפות במכרז )אם בכלל(, וככל שתוגש, ייתכן שיחולו 

להשתתפות  פרטנרסכל מחויבות של משקים אנד  איןכמו כן, שינויים מהמפורט לעיל. 

מיון המוקדם, והיא רשאית לפרוש , גם ככל שהמייסדים יעברו את שלב הבמכרז

 תחליט פרטנרס. ככל שמשקים אנד מהשתתפות במיזם כאמור, בהתאם לשיקול דעתה

להשתתף במכרז כמפורט לעיל, העניין יובא לאישור האורגנים המוסמכים של החברה, 

 . , והחברה תשוב ותדווח על כך כנדרש על פי דיןדיןה הוראותבהתאם ל

  פרויקט לוטן .12

, 2020ביוני,  3לתשקיף החברה, ביום  6.16.2בסעיף  24מור בהערת שוליים בהמשך לא

 בין קיבוץ לוטן לבין משקים אנד פרטנרס ולוטן סאן, שותפות מוגבלת הסכמיםנחתמו 

מהזכויות בשותפות לוטן  33%, לפיהם זכאי קיבוץ לוטן להחזיק "(שותפות לוטן סאן)"

זכאי "(. בהתאם לתנאי ההסכמים, קיבוץ לוטן ההסכמיםסאן ובשותף הכללי שלה )"

שלו, עד לסכום הגבוה מבין שניים: )א( סכום דמי  ןלתשלום בגין השימוש במקרקעי

ברי  מהרווחים השנתיים 33%השימוש השנתיים במקרקעין שנקבע בהסכמים או )ב( 

קיבוץ לוטן סאן, בכפוף למנגנוני התאמה שנקבעו בהסכמים. בנוסף, לשותפות של  החלוקה

מהזכויות הכלכליות בשותפות  50% -לחזקותיו להגדיל את שיעור הלוטן ניתנה אופציה 

מועד העמדת המימון הנדרש להקמת לידי הקיבוץ עד -אשר ניתנת למימוש על ,לוטן סאן

 .הפרויקט או עד תום שנה ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט, לפי המאוחר מביניהם

קבעו מנגנוני ניהול וקבלת החלטות אשר לעמדת החברה, ועל כמו כן, במסגרת ההסכמים נ

  סמך ייעוץ שקיבלה, מקנים לה את השליטה בפרויקט לוטן.
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 מאוחדיםביניים דוחות כספיים 

 2020 ביוני 30ליום 

 מבוקרים(בלתי )
 

  



 

 

 

 

 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 

 

 מאוחדיםביניים דוחות כספיים 

 2020 ביוני 30ליום 

 מבוקרים(בלתי )

 

 תוכן עניינים

 

 

 2           חוות דעת רואי החשבון

 

 3         על המצב הכספיתמציתיים מאוחדים דוחות 

 

 4         הפסדהרווח ותמציתיים מאוחדים על הדוחות 

 

 5         על השינויים בהוןתמציתיים מאוחדים דוחות 

 

 6         על תזרימי המזומניםתמציתיים מאוחדים דוחות 

 

 8         התמציתיים מאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

 

 



 

 

 

 

 

 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 אנרגיות מתחדשות בע"מ –משק אנרגיה 

 

 מבוא:

"החברה"(, הכולל את  -אנרגיות מתחדשות בע"מ וחברות מאוחדות )להלן  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של משק אנרגיה 

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל  2020ביוני,  30הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

תקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים ל

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

. 1970-ת ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"להם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירו

 אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן הינה 

אלפי ש"ח לתקופה של שישה חודשים  1,102 -, וחלקה של החברה בתוצאותיהן הינו כ2020ביוני  30אלפי ש"ח ליום   21,604-כ

שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות 

ן אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה של רואי הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגי

 החשבון האחרים.

 

 היקף הסקירה:

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

ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם  הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות

אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל 

 ינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.העני

 

 מסקנה:

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 

 .IAS 34הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

ון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשב

לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 2020באוגוסט,  25תל אביב, 
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 בדצמבר 31ליום   ביוני 30ליום  

 2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 מבוקר  מבוקרבלתי   מבוקרבלתי  

      נכסים

      נכסים שוטפים

 2,159  6,315  161,147 מזומנים ושווי מזומנים

 5,597  4,671  4,698 מזומנים מוגבלים בשימוש

 788  1,352  2,083 לקוחות

 1,771  4,525  4,536 חייבים ויתרות חובה

 10,315  16,863  172,464 סך הכל נכסים שוטפים
      

      נכסים בלתי שוטפים

 2,010  2,011  2,364 מזומנים מוגבלים לזמן ארוך

 12,143  12,484  11,825 זכויות שימוש במקרקעין

 81,541  70,440  82,272 מערכות ליצור חשמל מחוברות

 43,366  47,158  49,339 מערכות ליצור חשמל בהקמה ויזום

 18,656  7,378  21,604 השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 157,716  139,471  167,404 סך הכל נכסים בלתי שוטפים

 168,031  156,334  339,868 סך הכל נכסים
      

      התחייבויות 

      התחייבויות שוטפות

 1,098  2,481  2,476 ספקים ונותני שירותים

 2,475  2,501  2,920 חלויות שוטפות של הלוואה לזמן ארוך

 30,118  30,129  20,000 הלוואה לזמן קצר מתאגיד בנקאי

 5,129  3,828  1,427 הלוואה מקבלן הקמה

 1,608  1,883  2,520 זכאים ויתרות זכות

 40,428  40,822  29,343 סך הכל התחייבויות שוטפות
      

      התחייבויות שאינן שוטפות

 59,353  61,051  66,835 הלוואות ממוסדות פיננסיים

 20,780  16,630  - שטרי הון מבעלי השליטה

 10,185  10,263  - הלוואה מבעלי שליטה

 653  483  637 אופציות לרכישת זכויות בשותפויות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 11,766  11,959  11,568 התחייבויות בגין חכירות

 4,410  4,368  4,278 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 -  -  3,251 התחייבות בגין מסים נדחים

 107,147  104,754  86,569 שוטפותסך הכל התחייבויות שאינן 
      

      הון

 15,420  15,420  226,103 פרמיה על מניות)*(

 30,026  15,808  30,026 קרנות הון

 (24,990)  (20,470)  (32,173) יתרת הפסד

 20,456  10,758  223,956 סך כל ההון

 168,031  156,334  339,868 סך כל ההתחייבויות וההון
 

 מניות החברה הן ללא ע.נ )*(
 

 

 

       2020, אוגוסט 25

תאריך החתימה על 

 הדוחות הכספיים

 ג'ון כהן 

 יו"ר הדירקטוריון

 חן מלמד 

 מנהל כללי

 עידן רביד 

 סמנכ"ל כספים
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לתקופה של שישה חודשים 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה  

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

 2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 מבוקר  מבוקרבלתי   מבוקרבלתי  

      

 8,533  4,403  4,566 הכנסות ממכירת חשמל

 27  -  363 מדמי ניהולהכנסות 

 4,929  4,403  8,560 

      

      הוצאות

 1,982  1,007  878 אחזקת מערכות ונלוות

 3,792  1,821  2,645 הוצאות יזום

 1,523  840  948 שכר ונלוות

 2,152  1,117  1,265 מנהלה, מטה ואחרות

 5,736  4,785  9,449 

      

 (889)  (382)  (807) י מסים, מימון, פחת והפחתותנלפ הפסד

      

 )*(547  253  281 זכויות שימוש במקרקעין –פחת והפחתות 

 )*(3,688  1,651  1,958 מערכות ליצור חשמל מחוברות  – פחת והפחתות

      

 (5,124)  (2,286)  (3,046) לפני מסים ומימון הפסד

      

 304  117  295 הכנסות מימון

 (6,121)  (3,774)  (2,283) הוצאות מימון

 (5,817)  (3,657)  (1,988) הוצאות מימון, נטו

      

 (10,941)  (5,943)  (5,034) לאחר הוצאות מימון, נטו הפסד

      

המטופלות לפי חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות 

 (134)  (612)  1,102 שיטת השווי המאזני

 -  -  (3,251) מסים על הכנסה

      

 (11,075)  (6,555)  (7,183) לתקופהכולל  הפסד

      

      

 (0.25)  (0.22)  (0.10) הפסד למניה )ש"ח( )בסיסי ומדולל(

      

 45,000,000  30,000,000  72,198,895 ומדולל(מספר המניות ששימש בחישוב ההפסד למניה )בסיסי 

      

 

 סווג מחדש )*(
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 )בלתי מבוקר(: 2020ביוני  30תקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום ל

 

 

פרמיה על 

 מניות

קרן הון  

מעסקאות עם 

 סך הכל  יתרת הפסד  בעלי שליטה

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

        

 20,456  (24,990)  30,026  15,420 2020בינואר  1יתרה ליום 

 133,738  -  -  133,738 לציבור הנפקת מניות

 30,000  -  -  30,000 הנפקת מניות לבעלי שליטה

 46,945  -  -  46,945 הון ושטרי שליטה מבעלי אותהלוו המרת

 (7,183)  (7,183)  -  - לתקופההפסד כולל 

        

 223,956  (32,173)  30,026  226,103 2020 ביוני 30יתרה ליום 

 

 

 )בלתי מבוקר(: 2019ביוני  30תקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום ל

 

 

פרמיה על 

  מניות

הון קרן 

מעסקאות עם 

 סך הכל  יתרת הפסד  בעלי שליטה

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

        

 14,785  (13,915)  13,280  15,420 2019בינואר 1יתרה ליום 

 2,528  -  2,528  - המחאת נכסים מבעל שליטה

 (6,555)  (6,555)  -  - לתקופההפסד כולל 

        

 10,758  (20,470)  15,808  15,420 2019 ביוני 30יתרה ליום 

 

 

 )מבוקר(: 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 

פרמיה על 

  מניות

קרן הון 

מעסקאות עם 

 סך הכל  יתרת הפסד  בעלי שליטה

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

        

 14,785  (13,915)  13,280  15,420 2019בינואר  1יתרה ליום 

הטבה מבעלי שליטה בתנאי שטרי הון 

 5,329  -  5,329  - והלוואות

 11,417  -  11,417  - המחאת נכסים מבעל שליטה

 (11,075)  (11,075)  -  - הפסד כולל לשנה

        

 20,456  (24,990)  30,026  15,420 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 



 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 
  דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
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לתקופה של שישה חודשים 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה  

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

   2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 מבוקר  מבוקרבלתי   מבוקרבלתי    

        

        פעילות שוטפת –תזרימי מזומנים 

 (11,075)  (6,555)  (7,183)   לתקופההפסד 

 8,637  6,259  5,631   הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים )נספח א(

   (1,552)  (296)  (2,438) 

 (2,268)  (690)  (1,085)   (אשינויים בהון חוזר )נספח 

   (2,637)  (986)  (4,706) 

 ()*(618)  (281)  (276)   תשלומי ריבית בגין התחייבות בגין חכירה

 ()*(668)  -  -   תשלומי ריבית בגין הלוואה מבעל שליטה

תשלומי ריבית בגין הלוואות לזמן ארוך ממוסדות 

 פיננסיים

  

(965) 

 

(999) 

 

(1,299)*() 

 (7,291)  (2,266)  (3,878)   פעילות שוטפת –מזומנים נטו 

        

        פעילות השקעה –תזרימי מזומנים 

 (35,527)  (27,865)  (7,590)   השקעה במערכות ליצור חשמל

 615  1,540  545   קיטון במזומן מוגבל בשימוש

הלוואות לחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 

 השווי המאזני

  

(2,000)  (910)  (1,908) 

 (36,820)  (27,235)  (9,045)   פעילות השקעה –מזומנים נטו 

        

        פעילות מימון –תזרימי מזומנים 

 12,000  3,650  14,000   תמורה מהנפקת שטרי הון

 -  -  30,000   תמורה מהנפקת מניות לבעלי שליטה

 -  -  134,822   לציבור תמורה נטו מהנפקת מניות

 -  -  10,505   ממוסדות פיננסיים, נטוקבלת הלוואות לזמן ארוך 

 (2,432)  (1,011)  (1,140)   פירעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

   -  (10,000)   מתאגיד בנקאילזמן קצר פירעון הלוואה 

 (618)  (143)  (147)   פירעון התחייבויות בגין חכירה

 -  -  (175)   פירעון התחייבות לתמורה מותנית

 -  -  (5,954)   פירעון הלוואה מקבלן הקמה

 4,000  -  -   קבלת הלוואה מקבלן הקמה

 30,000  30,000  -   קבלת הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

 42,950  32,496  171,911   פעילות מימון –מזומנים נטו 

        

 (1,161)  2,995  158,988   שינוי במזומנים ושווי מזומנים

 3,320  3,320  2,159   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

        

 2,159  6,315  161,147   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

        

 

 סווג מחדש )*(
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לתקופה של שישה חודשים 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה  

שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר

  2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 מבוקר  מבוקרבלתי   מבוקרבלתי   

 א'נספח 

 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 

     

       הוצאות )הכנסות( שאינן כרוכות בתזרימי מזומניםא. 

 4,268  3,573  1,243  שערוך הלוואות והוצאות מימון, נטו

 4,235  2,074  2,239  פחת והפחתות

 -  -  3,251  מסים על הכנסה

חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות המטופלות לפי 

 שיטת השווי המאזני

 

(1,102)  612  134 

  5,631  6,259  8,637 

       ב. שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות )שינויים בהון חוזר(

 (1,832)  (1,661)  (3,816)  עליה בלקוחות, חייבים וביתרות חובה

 (436)  971  2,731  עליה )ירידה( בספקים, בזכאים וביתרות זכות

  (1,085)  (690)  (2,268) 

  4,546  5,466  6,369 

       

 'ב נספח

 במזומן שלא פעילות

      

 1,482  -  79  היוון עלויות אשראי לרכוש קבוע
       

 5,090  516  1,567  שיערוך התחייבויות כנגד רכוש קבוע
       

 -  -  1,084  הוצאות הנפקה שטרם שולמו
       

 12,663  12,663  -  יצירת נכסי שימוש במקרקעין כנגד התחייבות לחכירה
       

 11,417  2,528  -  הון קרן כנגד שליטה מבעלי משותפת עסקהב השקעה העברת
       

 -  -  46,945  לבעלי שליטה המרת הלוואה מבעלי שליטה ושטרי הון
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 כללי – 1ביאור 

 

 אור כללי של החברה ופעילותהית א.

 

 22כחברה פרטית. ביום  2020בפברואר,  25אנרגיות מתחדשות בע"מ )להלן: "החברה"( התאגדה בישראל ביום  –משק אנרגיה 

, הושלמה הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה על פי תשקיף החברה )"ההנפקה"(, והחברה הפכה לחברה 2020ביוני, 

 ציבורית. 

 

ת החברה תחת משקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת )"משקי אנרגיות סולאר"(. במועד עד למועד ההנפקה, הייתה מאוגדת פעילו

השלמת ההנפקה, הועברה כל פעילות משקי אנרגיות סולאר בתחום הייזום, ההקמה וההפעלה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה 

, ובעלי הזכויות במשקי אנרגיות סולאר (כנסהב לפקודת מס ה104ידי החברה )בהתאם להוראות סעיף -וולטאית להחזקה על-פוטו

 הפכו לבעלי מניות )ובעלי השליטה( בחברה.

 

 קיבוצים ומושבים שיתופיים ברחבי הארץ. 270-בעלי השליטה בחברה הם שמונה ארגונים כלכליים מהמגזר הקיבוצי המאגדים כ

אחזקות משקי עמק הירדן, אנרגיות ההסכם עם  :סולארכשותפים במשקי אנרגיות תקופת הדיווח הצטרפו הארגון השביעי והשמיני ב

, ובעקבותיו העבירה משקי אנרגיות 2020בפברואר  20ביום הושלם  מתחדשות, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )"עמק הירדן"(

ידי משקי אנרגיות שותפות שהוחזקה על "משקים אנד פרטנרס", ) למשקים אנד פרטנרס, שותפות מוגבלתמיליון ש"ח  14סולאר 

מערכות  –מיגר , וההסכם עם שלמת ההנפקה( כנגד הנפקת שטרי הוןבמלואה להחזקת החברה במועד הבמלואה והועברה סולאר 

העבירו  , לקראת הנפקת מניות החברה,2020במאי  28ביום . 2020באפריל  30הושלם ביום  מידע גרנות אגש"ח בע"מ )"גרנות"(

שניתנה ובמועד השלמת ההנפקה הומרו כל שטרי ההון והלוואת הבעלים "ח למשקים אנד פרטנרס מיליון ש 30בעלי השליטה 

 למשקים אנד פרטנרס להון שותפים.

 

החברה, לרבות באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה במישרין ובעקיפין )להלן ביחד: "הקבוצה"(, עוסקת בתחום האנרגיות 

וולטאית -הקבוצה בייזום, הקמה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטוהמתחדשות בישראל. בגדר כך, פועלת 

 )קרי, הפקת חשמל באמצעות שימוש בקרני השמש( בישראל.

 

וולטאיים -( ייצור ומכירת חשמל באמצעות מתקנים פוטו1לחברה שני תחומי פעילות, המדווחים כמגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים: )

 וולטאים על גבי גגות ומאגרי מים.-( ייצור ומכירת חשמל באמצעות מתקנים פוטו2)-וקרקעיים; 

 

 

 דוחות כספיים ב.

 

מאחר והחברה רכשה פעילויות אלה מהישות המעבירה הנשלטת על ידי אותם בעלי שליטה לפני ואחרי הרכישה, הרכישה אינה 

(. Pooling as of Interestsרכישה בדומה לשיטת איחוד העניין ). החברה מטפלת בIFRS3מהווה צירוף עסקים במסגרת התחולה של 

הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים כוללים את המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של החברה ושל הפעילויות 

 שנרכשו מהישויות המעבירות במאוחד כאילו היו בשליטת החברה מאז ומעולם.

 

 

 הדוחות הכספייםבסיס עריכת  – 2ביאור 

 

, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל א.

המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותם ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 

השנתיים"(. כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות )להלן "הדוחות  2019בדצמבר  31

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

 

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים בהתאם ל ב.

על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות.  בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים

 יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.  

 

-הדוחות הכספיים ביניים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג.

1970. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים תמציתיים ביניים – 3ביאור 

 

הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של 

 וודאות, וכן כללי ההצגה ושיטות החישוב, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

 

 

 מסים על הכנסה – 4 ביאור

 

 כללי: (1)

 

רווח והפסד או נזקפים ישירות להון או לרווח מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים. מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח 

 כולל אחר במידה והם נובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר.

 

 מסים שוטפים: (2)

 

על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי המס החלים  (או להתקבל)המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם 

 לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדוח.

 

 מסים נדחים: (3)

 

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם 

מכירה במסים נדחים לגבי הפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות ובהסדרים משותפים, במידה לצרכי מסים. הקבוצה לא 

והקבוצה שולטת במועד היפוך ההפרש וכן, צפוי שהם לא יתהפכו בעתיד הנראה לעין, בין אם בדרך של מימוש השקעה ובין אם 

 בדרך של חלוקת דיבידנדים חייבים במס בגין השקעה.

 

ים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו הקבוצה צופה, בתום תקופת הדוח, להשיב או לסלק את המדידה של מסים נדח

 הערך בספרים של נכסים והתחייבויות.

 

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או 

 .שנחקקו למעשה למועד הדוח

 

נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה 

חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דוח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות 

 יתממשו, הם מופחתים.

 

 וז נכסים והתחייבויות מסיםקיז (4)

 

נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות 

מסים שוטפים וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה, או בחברות שונות 

מיושבים  השוטפיםעל בסיס נטו או במקרה שבו נכסי והתחייבויות המסים  השוטפיםר בכוונתן לסלק את נכסי והתחייבויות המסים אש

 בו זמנית.

 

לפקודת מס הכנסה, הוכר בדוחותיה הכספיים התחייבות מסים נדחים כנגד הוצאות  ב104בעת העברת הפעילות לחברה לפי סעיף 

אלפי ש"ח כתוצאה משינוי מעמד המס של הישות שמחזיקה בפעילות משותפות שקופה לחברה  3,251-מסים נדחים בסך של כ

 נישומה לצרכי מס.
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 עונתיות – 5ביאור 

 

 הכנסות ממכירת חשמל של הקבוצה בדוחות כספיים ביניים, מושפעות מעונתיות בשל תנאי מזג האוויר בעונות השנה. בחודשי הקיץ,

בהם הקרינה גבוהה, תפוקות המערכות עולה ואילו בחודשי החורף בהן הקרינה נמוכה יחסית, התפוקה יורדת. בהתאם לכך, הרבעון 

 הראשון והרביעי בכל שנה נחשבים רבעונים עם תפוקה נמוכה יחסית בעוד הרבעון השני והשלישי הינם בעלי תפוקה גבוהה.

 

 

 מידע לגבי מגזרי פעילות – 6ביאור 

 

למועד הדוח, לקבוצה שני מגזרים בני דיווח כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה. יחידות עסקיות 

אלו כוללות תחומי פעילות ונבחנות בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועים בשל העובדה שהן מצריכות טכנולוגיה שונה 

 ציתי של הפעילות העסקית בכל אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה:ודרכי פעולה שונות. להלן תיאור תמ

 

לצרכי מכירת חשמל לרשת החשמל, קרקעיות וולטאיות -ייזום, פיתוח, הקמה וחיבור של מערכות פוטו – הקרקעיהתחום  -

 והפעלתן למשך תקופת פעילותן.

על גבי גגות מבנים תעשייתיים ומאגרי וולטאיות -ייזום, פיתוח, הקמה וחיבור של מערכות פוטו – הגגות ומאגרי המיםתחום  -

 לצרכי מכירת חשמל לרשת החשמל, והפעלתן למשך תקופת פעילותן.מים, 

 

 לחברה אין פעילויות אחרות. 

 

יות המתחדשות )הליכי קבלת רישיון, הגם שליחידות העסקיות האסטרטגיות הללו ישנו בסיס דומה והן מהוות חלק מתחום האנרג

מבנה ההתקשרות עם קבלני הקמה וגופי מימון(, כל יחידה מהווה שוק עצמאי בפני עצמה וכפופה לאסדרה שונה. כמו כן, היחידות 

חידה העסקיות כוללות מאפיינים שונים הן באופי הייזום, אופן ההפעלה, הציוד וספקי הציוד ומורכבות הפעילות עצמה. עבור כל י

 עסקית אסטרטגית, מקבל ההחלטות הראשי והנהלת החברה סוקרים לפחות אחת לרבעון את הדוחות הניהוליים הפנימיים.

 

כפי שנכללים )כולל הפחתת זכויות שימוש במקרקעין( רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח )הפסד( לפני מימון, מסים, פחת והפחתות 

ל ידי מקבל ההחלטות הראשי וההנהלה. מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר ע

שמקבל ההחלטות הראשי וההנהלה סבורים כי מדד זה הינו הרלוונטי ביותר להערכת התוצאות של המגזרים בהתייחס לחברות 

חברה כוללות פריטים המיוחסים אחרות הפועלות באותם ענפים. תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות הראשי והנהלת ה

למגזר על בסיס סביר. בנוסף, הסכומים המיוחסים כוללים הוצאות פחת בגין המערכות המחוברות בכל תחום וכן הוצאות מימון 

 שהתהוו לקבוצה בגין מימון חיצוני.  

 

יות שניטלו, כפי שנכלל באופן סדיר נכסי המגזר כוללים מתקנים מחוברים ופרויקטים בהקמה, והתחייבויות המגזר כוללות התחייבו

 בדיווחים למקבל ההחלטות הראשי ולהנהלת החברה.

 

מגזר הגגות והמאגרים המידע על תוצאות ההכנסות וההוצאות של פעילות המגזר בעוד מלוא את הכולל צג באופן והמגזר הקרקעי מ

המוצגות המגזר הקרקעי הוצאות וכנסות החלק מתיאום של הינם תאמות טור הההסכומים הכלולים במוצג לפי שיטת השווי המאזני. 

 מטופלות לפי שיטת השווי המאזני בדוחותיה הכספיים של החברה. במידע המגזרי אךבאופן מלא 

 

 



 בע"מ אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה 
  ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

 

11 

 

 )המשך( מידע לגבי מגזרי פעילות – 6ביאור 

 

 2020ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  

 

  קרקעי

גגות 

  ומאגרי מים

כל הסך 

מגזרים בני 

  דיווח

הוצאות 

שאינן 

  התאמות  מיוחסות

סך הכל 

 מאוחד

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

            

 4,566  (4,262)  -  8,828  -  8,828 הכנסות ממכירת חשמל

 363  (176)  143  396  350  46 מדמי ניהולהכנסות 

            

 878  (860)  -  1,738  -  1,738 הוצאות אחזקת מערכות ונלוות

 2,645  -  2,645  -  -  - הוצאות יזום

 948  -  887  61  -  61 שכר ונלוות

 1,265  (234)  1,154  345  -  345 מנהלה, מטה ואחרות
            

 (807)  (3,344)  (4,543)  7,080  350  6,730 רווח לפי מסים, מימון, פחת והפחתות

            

 281  (126)  -  407  -  407 זכויות שימוש במקרקעין –פחת והפחתות 

 1,958  (1,259)  -  3,217  -  3,217 מערכות ליצור חשמל –פחת והפחתות 
            

 (3,046)  (1,959)  (4,543)  3,456  -  3,106 רווח לפני מסים ומימון

            

 1,988  (181)  1,254  915  (156)  1,071 הוצאות מימון, נטו
            

 (5,034)  (1,778)  (5,797)  2,541  -  2,035 רווח לאחר הוצאות מימון, נטו

 1,102  427  -  675  675  - חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני חלק החברה בתוצאות של

 (3,251)  -  (3,251)  -  -  - מסים על הכנסה

            

 (7,183)  (1,351)  (9,048)  3,216  1,181  2,035 לתקופהרווח כולל 

            

 339,868  (85,166)  168,295  256,739  15,316  241,423 נכסי מגזרים בני דיווח

            

 115,912  (80,207)  36,016  160,103  -  160,103 התחייבויות מגזרים בני דיווח
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 )המשך( מידע לגבי מגזרי פעילות – 6ביאור 

 

 2019ביוני  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  

 

  קרקעי

גגות 

  ומאגרי מים

כל הסך 

מגזרים בני 

  דיווח

הוצאות 

שאינן 

  התאמות  מיוחסות

סך הכל 

 מאוחד

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

            

 4,403  (3,902)  -  8,305  -  8,305 הכנסות ממכירת חשמל

 -  -  -  -  -  - מדמי ניהולהכנסות 

            

 1,007  (792)  -  1,799  -  1,799 הוצאות אחזקת מערכות ונלוות

 1,821  -  1,821  -  -  - הוצאות יזום

 840  -  780  60  -  60 שכר ונלוות

 1,117  (44)  999  162  -  162 מנהלה, מטה ואחרות
            

 (382)  (3,066)  (3,600)  6,284  -  6,284 רווח לפי מסים, מימון, פחת והפחתות

            

 253  (126)  -  379  -  379 זכויות שימוש במקרקעין –פחת והפחתות 

 1,651  (1,184)  -  2,835  -  2,835 מערכות ליצור חשמל –פחת והפחתות 
            

 (2,286)  (1,756)  (3,600)  3,070  -  3,070 רווח לפני מסים ומימון

            

 3,657  (2,092)  2,054  3,695  -  3,695 הוצאות מימון, נטו
            

 (5,943)  336  (5,654)  (625)  -  (625) רווח לאחר הוצאות מימון, נטו

 (612)  (216)  -  (396)  (396)  - חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 -  -  -  -  -  - מסים על הכנסה

            

 (6,555)  120  (5,654)  (1,021)  (396)  (625) לתקופהרווח כולל 

            

 156,334  (83,036)  42,041  197,332  2,132  195,197 נכסי מגזרים בני דיווח

            

 145,576  (74,699)  33,179  187,096  -  187,096 התחייבויות מגזרים בני דיווח
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 )המשך( מידע לגבי מגזרי פעילות – 6ביאור 

 

 2019 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 

  קרקעי

גגות 

  ומאגרי מים

כל הסך 

מגזרים בני 

  דיווח

הוצאות 

שאינן 

  התאמות  מיוחסות

סך הכל 

 מאוחד

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

            

 8,533  (8,254)  -  16,787  -  16,787 הכנסות ממכירת חשמל

 27  (36)  27  36  -  36 מדמי ניהולהכנסות 

            

 1,981  (1,547)  -  3,529  -  3,529 הוצאות אחזקת מערכות ונלוות

 3,792  -  3,792  -  -  - הוצאות יזום

 1,523  -  1,399  124  -  124 שכר ונלוות

 2,152  (205)  1,941  443  -  443 מנהלה, מטה ואחרות
            

 (889)  (6,538)  (7,078)  12,727  -  12,727 רווח לפי מסים, מימון, פחת והפחתות

            

 547  (205)    752  -  752 )*(זכויות שימוש במקרקעין –פחת והפחתות 

 3,688  (2,611)  153  6,146  -  6,146 )*(מערכות ליצור חשמל –פחת והפחתות 
            

 (5,124)  (3,722)  (7,231)  5,829  -  5,829 רווח לפני מסים ומימון

            

 5,817  (3,236)  3,910  5,443  -  5,443 הוצאות מימון, נטו
            

 (10,941)  (486)  (11,141)  386  -  386 רווח לאחר הוצאות מימון, נטו

 (134)  (224)  -  (358)  (358)  - חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 -  -  -  -  -  - מסים על הכנסה

            

 (11,075)  (262)  (11,141)  28  (358)  386 רווח כולל לשנה

            

 168,031  (90,378)  11,168  247,241  12,057  235,184 נכסי מגזרים בני דיווח

            

 147,575  (68,681)  42,513  173,743  -  173,743 התחייבויות מגזרים בני דיווח
 

 סווג מחדש. )*(
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משקי אנרגיה מתחדשת, שותפות מוגבלת, ליום -צירוף מידע תמציתי על מצבה הכספי ודוח הרווח והפסד של דוראל – 7באור 

 באותו תאריךשהסתיימה של שישה חודשים ולתקופה  2020ביוני  30

 בדצמבר 31 ליום  ביוני 30ליום  

 2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      נכסים

      שוטפים נכסי

 2,103  1,613  5,619 מזומנים ושווי מזומנים

 3,975  287  4,464 חייבים ויתרות חובה
      

 6,078  1,900  10,083 שוטפים נכסים הכל סך
      

      שוטפים בלתי נכסים

 7,777  1,187  13,411 השקעות בתאגידים המטופלים לפי שיטת השווי המאזני

 1,350  -  1,352 פיקדון לזמן ארוך

 2,165  5  6,442 רכוש קבוע

 711  -  3,258 נכס בגין זכות שימוש
      

 12,003  1,192  24,193 שוטפים בלתיהכל נכסים  סך
      

 18,081  3,092  34,276 סך הכל נכסים
      

      שוטפות התחייבויות

 50  -  230 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

 1,551  -  8,554 הלוואה לזמן קצר

 1,400  824  1,216 וזכאים אחרים נותני שירות ,ספקים
      

 3,001  824  10,000 שוטפות התחייבויותהכל  סך
      

      שוטפות בלתי התחייבויות

 15,132  3,059  20,604 הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 663  -  3,307 התחייבות בגין חכירות
      

 15,795  3,059  23,641 שוטפות בלתי התחייבויות הכל סך
      

 (715)  (791)  635 נכסים נטו
      

 (358)  (396)  318 בנכסים נטוהחברה  חלק

 12,415  2,528  14,998 יתרת הלוואה שהועמדה לחברה המוחזקת 
      

 15,316  2,132  12,057 
 

לתקופה של שישה חודשים  

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

 מהשהסתי לשנה 

 בדצמבר 31ביום 

 2020  2019  2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

      

 1,597  290  2,641 הכנסות

 2,154  981  1,262 הוצאות הנהלה וכלליות
      

 (557)  (791)  1,379 רגילות מפעולות רווח
      

 (158)  -  (29) הוצאות מימון, נטו
      

 (715)  (791)  1,350 לתקופה כולל רווח
      

 (358)  (396)  675 חלק החברה ברווח
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 מידע נוסף על אירועים בתקופת הדוח ואירועים לאחר מועד הדוח – 8ביאור 

 

פרעה משקים אנד פרטנרס את ההלוואות מקבלן ההקמה בנוגע לפרויקט תראבין ופרויקט עין צורים  2020בינואר  15ביום  .1

)בכפוף להתחשבנות נוספת שקיימת מכוח הסכמי ההלוואה, בחלוף שנתיים ושלוש שנים ממועדי ההפעלה המסחרית של 

 (.לדוחות השנתיים ג10פרויקטים אלה(, )ראה באור 

 

למידע נוסף בדבר )אלפי ש"ח  10,698-התקבלה ההלוואה הייעודית לפרויקט מסילות סאן בסך של כ 2020במאי  26ביום  .2

 .לדוחות השנתיים( ב10ההלוואה, ראה באור  תנאי

 

מיליון ש"ח אותה קיבלה מתאגיד בנקאי  30מיליון ש"ח מתוך הלוואה לז"ק בסך  10פרעה החברה  2020במאי  31ביום  .3

, בו פרעה 2020באוגוסט  24עד ליום  ( והאריכה את מועד פירעון יתרת ההלוואהלדוחות השנתיים (2ב)20)ראה באור 

 היתרה.את 

 

, בדבר זכות ההצטרפות של הפניקס להשקעה בהון התאגיד הייעודי שיחזיק לדוחות השנתיים 11בבאור בהמשך לאמור  .4

 14, ביום 30%מטעם החברה בפרויקט יכיני סאן, כנגד הקצאת החזקות בתאגיד הייעודי כאמור לפניקס בשיעור של עד 

דוח, הצדדים האישור , הודיעה הפניקס לחברה על רצונה לממש את זכות ההצטרפות כאמור. נכון למועד 2020ביוני, 

 פועלים להשלמת הפעולות הנדרשות למימוש זכות ההצטרפות של הפניקס.  

 

על הפחתת ריבית  מלווה החוב הבכיר בפרויקטים תראבין סאן ועין צורים סאן, סוכם עם 2020באפריל,  26החל מיום  .5

בשנה )ריבית בסיס  2.81%ור של , כך שההלוואות נושאות ריבית שנתית בשיעאלוהבסיס בקשר עם ההלוואות בפרויקטים 

בהתאם  שחושבה. ככל שריבית הבסיס בשנה 3.01%במקום  לשנה( 2.15%בתוספת מרווח של  0.66%מופחתת של 

, ריבית הבסיס תעודכן 2022באפריל  26במהלך התקופה שעד ליום  0.66%-להוראות הסכם המימון תהיה גבוהה מ

 .0.86%-לשיעור הגבוה יותר אך בכל מקרה לא יותר מ

 

בהתאם להסכמי המימון בהם התקשרה הקבוצה, נדרשות שותפויות הפרויקט לעמידה באמות מידה פיננסיות שונות.  .6

במועד הבדיקה של אמת המידה הפיננסית של יחס תזרים המזומנים הפנוי של שותפות הפרויקט )הכנסות בניכוי עלויות 

"(, בהתייחס לבסיס הנתונים ליום ADSCRהחודשים הקודמים )" 12ך תפעוליות ותשלומי מס( לתשלומי קרן וריבית במהל

, לא יעמדו שותפות הפרויקט עין צורים סאן, שותפות 2020מבר, פטבס 30, והחל לעמדת החברה ביום 2020ביוני  30

פטור מניכוי מוגבלת ותלמי יפה סאן, שותפות מוגבלת, באמת המידה, וזאת בעיקר לאור עיכוב שחל בהנפקת אישור בדבר 

. שותפויות ADSCR-מס במקור לשותפות הפרויקט. החברה עדכנה את המלווה בקשר עם אי העמידה ביחס הכיסוי של ה

 הפרויקטים כאמור פועלות להסדרת הנושא מול המלווה.

 

טוריון אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם להעסקת מר יונתן כהן כיו"ר דירק 2020במאי  26ביום  .7

אלפי ש"ח במונחי עלות מעביד,  20. מר כהן יהיה זכאי למשכורת חודשית בסכום של 30%החברה, בהיקף משרה של 

. דירקטוריון החברה יהיה רשאי להעלות את שכרו של מר כהן 2020אשר תהיה צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש מאי 

בעלויות רכב וכן להחזר הוצאות בקשר  30%כאי להשתתפות של , לפי שיקול דעתו. מר כהן יהיה ז 5%בתום כל שנה בעד 

ימי חופשה בשנה, אשר  24-עם מילוי תפקידו, בהתאם למקובל בחברה, ולזכויות סוציאליות כמקובל. מר כהן יהיה זכאי ל

קטורים ונושאי ימים. כמו כן, יהיה זכאי מר כהן לפטור, שיפוי וביטוח אחריות דיר 60הוא יהיה רשאי לצבור עד לתקרה של 

משרה, כמקובל בחברה. הסכם העסקתו של מר כהן הינו לתקופה של שלוש שנים, והוא יהיה ניתן לביטול על ידי כל אחד 

 ימים.  90מהצדדים בהודעה מוקדמת של 
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 )המשך( מידע נוסף על אירועים בתקופת הדוח ואירועים לאחר מועד הדוח – 8ביאור 

 

כמו כן אישר דירקטוריון החברה כי בכפוף ולאחר אימוץ תכנית אופציות בחברה, יוקצו למר כהן אופציות לא סחירות, 

הניתנות למימוש למניות החברה. מספר כתבי האופציה המוקצים ישקף שווי כולל של כתבי האופציה במועד ההענקה של 

 בשלה של כתבי האופציה מחושב לפי שיטת הקו הישר(.אלף ש"ח לכל שנה משנות הה 300 –מיליון ש"ח )קרי  0.9

 

ימי המסחר הראשונים  30-מחיר המימוש של האופציות יהיה שווה למחיר הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה ב

ממועד הגשת תכנית האופציות למס הכנסה, ויהיה כפוף להתאמות אשר יקבעו בתוכנית האופציות שתאומץ על ידי החברה. 

, בכפוף למנגנוני 2023ביוני  1-, ושליש יבשילו ב2022ביוני  1-, שליש יבשילו ב2021ביוני  1מהאופציות יבשילו ביום  שליש

אקסלרציה מקובלים שיקבעו בתוכנית האופציות שתאומץ על ידי החברה. האופציות תהיינה ניתנות למימוש במנגנון מימוש 

 .2028ביוני  1"( ויפקעו ביום Net Exercise)"במניות נטו 

 

אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם להעסקת מר מלמד כמנכ"ל החברה,  2020במאי,  26ביום  .8

אלפי ש"ח במונחי עלות מעביד החברה תעמיד למר  75. מר מלמד יהיה זכאי לתגמול חודשי בסך של 3במשרה מלאה 

ש"ח בחודש. בנוסף, החברה תספק למר  2,000ברכב בסך של עד מלמד רכב ותישא בחבות המס הנובעת משווי השימוש 

מלמד טלפון נייד ומחשב נישא, ותערוך לו מנוי אינטרנטי לעיתון לפי בחירתו. מר מלמד יהיה זכאי להחזר הוצאות בקשר 

ימי חופשה  24-עם מילוי תפקידו, בהתאם למקובל בחברה, ולזכויות סוציאליות כמקובל. כמו כן, מר מלמד יהיה זכאי ל

ימים. מר מלמד יהיה זכאי לפטור, שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים  60בשנה, אשר הוא יהיה רשאי לצבור עד לתקרה של 

ונושאי משרה, כמקובל בחברה. הסכם העסקתו של מר מלמד הינו לתקופה של שלוש שנים, והוא יהיה ניתן לביטול על ידי 

 ימים.  180כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של 

 

 מר מלמד יהיה זכאי לשלושה סוגים של מענקים מדידים ומבוססי יעדים:

מענק בגין עמידה ביעדי זכייה במכרזים וחתימה על הסכמים להקמת מתקנים לייצור חשמל, וזאת עד להיקף של  .1

 שתי משכורות לשנה. 

מותקן, וזאת בהיקף של עד שתי משכורות וואט -מענק בגין עמידה ביעדי השלמת פרויקטים וגידול בהיקף מגה .2

 לשנה.

 מענק בגין עמידת החברה בתוכנית העסקית ויעדי התקציב, בהיקף של עד שתי משכורות לשנה. .3

בנוסף, עשוי מר מלמד להיות זכאי למענק בשיקול דעת, לפי החלטת החברה, בהיקף של עד שלוש משכורות, ובלבד שבכל 

 ר ישולם למנכ"ל החברה על שש משכורות לשנה. מקרה לא יעלה המענק השנתי אש

 

כמו כן אישר דירקטוריון החברה כי בכפוף ולאחר אימוץ תכנית אופציות בחברה, יוקצו למר מלמד אופציות לא סחירות, 

הניתנות למימוש למניות של החברה. מספר כתבי האופציה המוקצים ישקף שווי כולל של כתבי האופציה במועד ההענקה 

מיליון ש"ח לכל שנה משנות ההבשלה של כתבי האופציה מחושב לפי שיטת הקו הישר(. מחיר  1 –יליון ש"ח )קרי מ 3של 

ימי המסחר הראשונים ממועד  30 -המימוש של האופציות יהיה שווה למחיר הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה ב

בעו בתוכנית האופציות שתאומץ על ידי החברה. שליש הגשת תכנית האופציות למס הכנסה, ויהיה כפוף להתאמות אשר יק

, בכפוף למנגנוני 2023ביוני  1-ושליש יבשילו ב 2022ביוני  1-, שליש יבשילו ב2021ביוני  1מהאופציות יבשילו ביום 

מוש אקסלרציה מקובלים שיקבעו בתוכנית האופציות שתאומץ על ידי החברה. האופציות תהיינה ניתנות למימוש במנגנון מי

 .2028ביוני  1"( ויפקעו ביום Net Exercise)"במניות נטו 

 

בהתאם להסדר בין משקי אנרגיות סולאר לבין אחזקות משקי הדרום אגש"ח בע"מ, העמידה אחזקות משקי הדרום אגש"ח  .9

אמיר שביט, בע"מ למשקי אנרגיות סולאר שירותי ייעוץ בתחום האנרגיות המתחדשות והפרויקטים המיוחדים באמצעות מר 

, סוכם בין הצדדים כי שירותי הייעוץ כאמור יועמדו למשקים 2020במאי,  24ש"ח. ביום  8,000כנגד תשלום סכום חודשי של 

אנד פרטנרס. הסכם זה הינו לתקופה בלתי קצובה )בכפוף להוראות הדין( וניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים באמצעות 

 ימים. 30מתן הודעה מוקדמת של 
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 מידע נוסף על אירועים בתקופת הדוח ואירועים לאחר מועד הדוח )המשך( – 8ביאור 

 

( )"נגיף הקורונה"(. התפשטות נגיף COVID-19, התפרץ בעולם נגיף הקורונה )2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  .10

הקורונה הובילה לירידות חדות בבורסות ברחבי העולם, ועלולה לגרום למשבר כלכלי מתמשך, אשר עלול להשפיע על 

פעילות הקבוצה. ההשלכות השליליות של משבר כלכלי מתמשך והגבלות מתמשכות מצד הרשויות, עלולות להשפיע, בין 

וולטאיים של הקבוצה לרשת החשמל ועל יכולת הקבוצה להשיג מימון -הסנכרון של פרויקטים פוטוהיתר, על מועדי החיבור ו

לא הייתה להתפרצות נגיף הקורונה השפעה  2020לפרויקטים חדשים. על אף זאת, במהלך המחצית הראשונה של שנת 

 מהותית על תוצאות פעילות הקבוצה. 

 

החשמל שניתנו על ידי רשות החשמל בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, לפרטים אודות הקלות לצרכנים וליזמים במשק 

וולטאיים לסנכרון ולחיבור -ובכלל כך, מתן ארכה ביחס למועדים שנקבעו במסגרת הליכים תחרותיים להקמת מתקנים פוטו

 .לדוחות השנתיים( 10)21ראה באור מתקנים, 

 

ת מועדים בהליכים התחרותיים לייצור חשמל באנרגיה פרסמה רשות החשמל שימוע להארכ 2020באוגוסט,  19ביום 

 . 2020בספטמבר,  9מתחדשת, במסגרתה התבקש הציבור להעביר את התייחסותו לשימוע עד ליום 
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 2           חוות דעת רואי החשבון

 

 3           על המצב הכספי נתונים

 

 4          נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד

 

 



 

 

 

 

 לכבוד

 אנרגית מתחדשות בע"מ –בעלי המניות של משק אנרגיה 

 

 געש

 

 א.ג.נ., 

 

 דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד הנדון: 

 1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38לפי תקנה              

 

 מבוא

 1970 –ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 

)מועד  2020בפברואר  25ולתקופה מיום  2020ביוני  30"החברה"( ליום  –אנרגיות מתחדשות בע"מ )להלן  -משק אנרגיה  של

. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו 2020ביוני  30הקמת החברה( ועד ליום 

 ים הנפרד לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביני

 

לא סקרנו את המידע הכספי לתקופת הביניים התמציתי של השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן הינה 

)מועד  2020ר בפברוא 25לתקופה מיום  1,102 -, וחלקה של החברה בתוצאותיהן הינו כ2020ביוני  30אלפי ש"ח ליום   21,604-כ

. המידע הכספי לתקופה הביניים התמציתי של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים 2020ביוני  30הקמת החברה( ועד ליום 

שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות הסקירה 

 ם.של רואי החשבון האחרי

 

 היקף הסקירה

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

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם 

כספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה אנשים האחראים לעניינים ה

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל 

 ך אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכ

 

 מסקנה

בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל 

 .1970-התש"ל ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,38אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 

 

 2020באוגוסט,  25תל אביב, 
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 ביוני 30ליום 

 25ליום  

 בפברואר

   2020  2020)*( 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור 

 מבוקר  בלתי מבוקר   

      נכסים

      נכסים שוטפים

 -  137,730   מזומנים ושווי מזומנים

 -  1,063   חייבים ויתרות חובה

      

 -  138,793   סך הכל נכסים שוטפים

      

      נכסים בלתי שוטפים

 -  99,184   השקעה בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

      

 -  237,977   סך הכל נכסים

      

      התחייבויות 

      התחייבויות שוטפות

 -  3,238   ספקים ונותני שירותים

 -  3,254   זכאים ויתרות זכות

      

 -  6,492   סך הכל התחייבויות שוטפות

      

      התחייבויות בלתי שוטפות

 -  3,251   התחייבות בגין מסים נדחים

 -  4,278   אחרות לזמן ארוךהתחייבויות 

      

   7,529  - 

      

      הון

 -  226,103   פרמיה על מניות)**(

   30,026   קרנות הון

 -  (32,173)   יתרת הפסד

      

   223,956   סך הכל הון

      

 -  237,977   כל התחייבויות והוןהסך 

 

 מועד הקמת החברה )*(

 החברה הן ללא ע.נמניות  )**(

 

 

       2020, באוגוסט 25

תאריך החתימה על 

 הדוחות הכספיים

 ג'ון כהן 

 יו"ר הדירקטוריון

 חן מלמד 

 מנהל כללי

 עידן רביד 

 סמנכ"ל כספים

 

 הביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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לתקופה  

שהחלה ביום 

בפברואר  25

והסתיימה ביום 

 ביוני 30

     2020 

 אלפי ש"ח     

 מבוקרבלתי      

      

 350     הכנסות דמי ניהול

 156     הכנסות מימון, נטו

      

 506     סך הכל הכנסות

      

 (4,438)  בתוצאות של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזניחלק החברה 

 (3,251)     מסים על הכנסה

      

 (7,183)     הפסד כולל לתקופה
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לתקופה  

שהחלה ביום 

בפברואר  25

והסתיימה ביום 

 ביוני 30

     2020 

 אלפי ש"ח     

 מבוקרבלתי      

      

      פעילות שוטפת –מזומנים  תזרימי

 (7,183)     הפסד לתקופה

      מזומנים: בתזרימישאינן כרוכות  הוצאות

 (156)     שערוך הלוואות והוצאות מימון, נטו   

 3,251     מסים על הכנסה   

 4,438    חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני   

     7,533 

      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות )שינויים בהון חוזר(

 (1,413)     עליה בחייבים ויתרות חובה   

      

 (1,063)     פעילות שוטפת –נטו  מזומנים

      

      פעילות מימון –מזומנים  תזרימי

 138,793     תמורה נטו מהנפקת מניות לציבור

      

 137,730     שינוי במזומנים ושווי מזומנים

 -     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

      

 137,730     יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

      

      

      

      במזומן שלא פעילות

 1,084     הוצאות הנפקה שטרם שולמו
      

 3,973     כלולההוצאות הנפקה ששולמו ע"י חברה 
      

 97,403     מניותהעברת השקעות בחברות כלולות כנגד הנפקת 
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 כללי – 1ביאור 

 

 22כחברה פרטית. ביום  2020בפברואר,  25אנרגיות מתחדשות בע"מ )להלן: "החברה"( התאגדה בישראל ביום  –משק אנרגיה 

, הושלמה הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה על פי תשקיף החברה )"ההנפקה"(, והחברה הפכה לחברה 2020ביוני, 

 ציבורית. 

 

ת החברה תחת משקי אנרגיות סולאר, שותפות מוגבלת )"משקי אנרגיות סולאר"(. במועד עד למועד ההנפקה, הייתה מאוגדת פעילו

השלמת ההנפקה, הועברה כל פעילות משקי אנרגיות סולאר בתחום הייזום, ההקמה וההפעלה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה 

כנסה(, ובעלי הזכויות במשקי אנרגיות סולאר ב לפקודת מס ה104ידי החברה )בהתאם להוראות סעיף -וולטאית להחזקה על-פוטו

 הפכו לבעלי מניות )ובעלי השליטה( בחברה.

 

החברה, לרבות באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה במישרין ובעקיפין )להלן ביחד: "הקבוצה"(, עוסקת בתחום האנרגיות 

וולטאית -לייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטוהמתחדשות בישראל. בגדר כך, פועלת הקבוצה בייזום, הקמה והפעלה של מתקנים 

 )קרי, הפקת חשמל באמצעות שימוש בקרני השמש( בישראל.

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים – 2אור יב

 

 הנפרדים השנתיים של החברה.ג לדוחות הכספיים 1המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 

 

 

 מידע נוסף על אירועים בתקופת הדוח – 3ביאור 

 

 לדוחות הכספיים המאוחדים לתקופה. 7למידע נוסף בדבר אירועים בתקופת הדוח ואירועים לאחר מועד הדוח ראה ביאור 

 

 

 

 



 

 ת מנהליםוהצהר

 (1)ד()ג38מנהל כללי לפי תקנה הצהרת 

 מצהיר כי:, חן מלמדמר אני, 

של  למחצית הראשונה( "החברה") מ"בע אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיהשל  העתיבחנתי את הדוח  (1)

  ;("הדוחות") 2020 שנת

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

מהותית 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)

לתאריכים ולתקופות  חברההמזומנים של ה המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

של  והדוחות הכספיים ת הביקורתועדוו, לדירקטוריון ולחברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)

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

גילוי ובבקרה ובבמישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 

 עליהם.

 

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

 

   2020באוגוסט  25

 , מנכ"לחן מלמד  תאריך

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 2)ד()ג38נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת 

 , מצהיר כי:עידן רבידמר אני, 

של לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  (1)

" או הדוחות") 2020 של שנת למחצית הראשונה( "החברה") מ"בע אנרגיות מתחדשות -משק אנרגיה

 ;"(הדוחות לתקופת הביניים"

אינם לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (2)

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

 שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

משקפים לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (3)

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; חברהה

 של והדוחות הכספיים ת הביקורתועדווול, לדירקטוריון חברהגיליתי לרואה החשבון המבקר של ה (4)

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

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה 

 עליהם.

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

 
 

   2020 באוגוסט 25

  עידן רביד  תאריך

 סמנכ"ל כספים
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