
1 
 

 

  נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  )מבוקרים(בלתי  כספיים דוחות תמצית

  2021 ביוני 30 ליום

  

  עניינים תוכן

  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד.': חלק א

  דוחות כספיים.': חלק ב

  הצהרות מנהלים.': חלק ג

  

-ל"התש), דוחות תקופתיים ומיידיים(כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך " תאגיד קטן"החברה הינה 
אישר דירקטוריון החברה את אימוץ מלוא ההקלות  2021באפריל  29וביום ") תקנות הדוחות: "להלן( 1970

ואה החשבון המבקר ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח ר) א: (הרלוונטיות המפורטות להלן
) ג; (20%-העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל )ב; (על הבקרה הפנימית של החברה

אימוץ מתכונת דיווח ) ד(-ו; 40% -העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות הביניים ל
 .חצי שנתית
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  30.6.2021ביום  סתיימהנש חודשים שישהשל  לתקופה חברהה ענייני מצב על דירקטוריון דוח

מתכבד בזאת, להגיש את דוח הדירקטוריון על ") החברה(" לימיטדאנרגיה  נוסטרומודירקטוריון 

  ").הדוח תקופת(" 2021 ביוני 30 ביום סתיימההש שישהמצב ענייני החברה לתקופה של 

לתקופת  החברהסוקר את השינויים העיקריים בפעילות  החברהדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

שפרסמה החברה  2020הדוח ועד למועד פרסומו. הדוח הינו משלים לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 למתאר וכן, חלקיו כל על"), התקופתי הדוח(" ) 2021-01-034533(אסמכתא מס': 15.3.2020ביום 

 הדוח עם אחת כמקשה זה דוח לקרוא ויש ),להלן אלה מונחים(כהגדרת  העסקה לדוח צורף אשר

  .ועם המתאר התקופתי

   – שלצדםהבאים תהא המשמעות  למונחים

-2021-01 :אסמכתא(מס'  18.3.2021בעלי מניות החברה מיום  אסיפתזימון  דוח –" העסקה דוח"

  .בע"מ נוסטרומובין החברה לבין  מיזוג עסקת) לאישור 039051

בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה , 16.3.2021 מיום נוסטרומו בע"ממתאר פעילות  –" המתאר"

ולתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת  2000-פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) התש"ס

  .העסקהלדוח ' גכנספח צורף  אשר ,1969-מבנה וצורה), התשכ"ט -התשקיף 

  החברההדירקטוריון למצב עסקי  הסברי - ראשון חלק

 העסקיתשל החברה וסביבתה  תמציתי תיאור .1

 עוסקת"), הקבוצה: "החברה עם וביחד", נוסטרומובע"מ (" נוסטרומו, באמצעות החברה

לבנייני משרדים,  תרמית אנרגיה ביקושי ולניהול לאגירה מתקדמות טכנולוגיות בפיתוח

 מבוססימיזוג אוויר  הצורכיםמסחריים נוספים  וגופים שרתים חוות, קניונים, בתי חולים

  . 'ילריםצ

, ראו הקבוצההסביבה העסקית והשפעתה על פעילות , הקבוצה פעילותלפרטים אודות תיאור 

 .מתארל 2סעיף 

 למועד שעד בתקופה וכן הדוח תקופת במהלך ובעסקיה הקבוצה בפעילות עיקריים שינויים .2

 :פרסומו

  הקורונה משבר השפעת  .א

התגלה לראשונה בהודו  2020למתאר, במהלך חודש דצמבר  8.1בהמשך למפורט בסעיף 

, הווריאנט ההודי 2021וריאנט דלתא ועל כן קרוי גם הווריאנט ההודי. נכון לחודש אפריל 

בהודו, ולפי דיווח של ארגון הבריאות  COVID-19הוא הגורם העיקרי למקרים חדשים של 

  מדינות, ובהן גם ישראל. 80עוד העולמי, נוכחותו נמצאה גם ב
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, חלה 2021על אף התחסנות של למעלה ממחצית האוכלוסייה בישראל, נכון לחודש יולי 

עלייה חדה בתחלואה, שבחלקה, ככל הנראה, נגרמה מכניסת הווריאנט ההודי לישראל. על 

כן, ממשלת ישאל חידשה חלק מהמגבלות אשר הוטלו על ידיה בגלים הקודמים של מגפת 

הקורונה, ובכלל זה חזרה לחייב את השבים ממדינות מסוימות בחובת בידוד ולהטיל קנסות 

כספיים על המפרים בידוד. בנוסף, נקבע כי גם מחוסנים עשויים להיות מחויבים בבידוד באם 

שהו זמן ממושך בקרבת אדם שנדבק בזן מסוכן של הנגיף, או שהה במחציתו במטוס, או אם 

נמצא דרך קבע במוסד בו נמצאת אוכלוסייה הנמצאת בסיכון לתחלואה המחלים או המחוסן 

  קשה.

להמשיך לפעול כבימי שגרה  הקבוצהביכולת למועד דוח זה,  נכון כי סבורה הקבוצה הנהלת

  . הממשלהבקירוב, בכפוף להנחיות 

 הקבוצהיצוין כי משבר הקורונה הוביל להתייקרות בעלויות הובלה ימית, כאשר מלבד זה, 

 קבוצההמשבר הקורונה לא השפיע באופן מהותי על עלויות סבורה כי נכון למועד דוח זה, 

). יצוין כי בתחילתו של משבר ועלויות תפעוליות אחרות האגירה מערכת רכיבילרבות עלות (

 הקבוצהמשבר הקורונה, הוציאה  עם הקבוצהוכחלק מהתמודדות  ,2020בשנת  הקורונה

נכון . הקבוצהעובדים בודדים לחל"ת ובנוסף בוצעה הפחתה רוחבית בשכרם של עובדי  מספר

הוצאו לחל"ת  אשר הקבוצהלקדמותו ועובדי  חזר הקבוצהשכרם של עובדי , זה דוחלמועד 

  חזרו לתפקידם. 

אשר הוטלו על ידי מדינות העולם בגלים הקודמים, כי מגבלות התנועה הגלובליות  יצוין

 הקבוצהבחו"ל. עם זאת,  פוטנציאלים לקוחות של באתרים לבקר הקבוצההגבילו את יכולת 

על מגבלות אלו לאור העובדה שהיא פועלת בארה"ב (שהינה שוק היעד חלקית  התגברה

אשר מקום  מינוי מנהלת אזוריתבין היתר באמצעות ) זה דוח למועד הקבוצההעיקרי של 

 שאלה מבלי כאמור התנועה מגבלות את לצלוח לקבוצהמושבה בארה"ב, דבר אשר סייע 

מסחרית, אולם חל עיכוב בביצוע התקנות מערכות ה הפעילות על מהותי באופן השפיעו

החברה פועלת לגיוס והכשרה  .בארה"ב בגלל מגבלות תנועה של צוות הנדסה שנמצא בישראל

משכך, החברה העיקרי שלה. של צוותי הנדסה וביצוע מקומיים בקליפורניה, שהוא שוק היעד 

כי ככל שמגבלות כאמור יוטלו מחדש, היא תדע להתמודד עמן באופן מיטבי באותה צופה 

  צורה.

על רקע  הקבוצהלא מזהה למועד אישור דוח זה קשיים ביכולת פירעון של  הקבוצה הנהלת

  משבר הקורונה או פגיעה מהותית בזמינות מקורות המימון או מחירם. 

 המאופיין דינמי באירוע שמדובר העובדה ולאור, זה דוח אישור למועד נכוןעל אף האמור, 

טרם ידועה  הקבוצה של העתידית פעילותה על המשבר של ההשפעה מידת, רבה ודאות באי

 ובעולם בארץ השונים המשתנים של התממשותם של ובהיקף במידה , בין היתר,תלויהו

 הבינלאומי הכלכלי המצב, המשק תגובת, הממשלה פעולות, הנגיף התפשטות היקףלרבות (

 הרי, זמן לאורך ותחריף תלך הקורונה נגיף והתפשטות היה, הקבוצה להערכת'). וכו
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, ומשכך גם והישראלית העולמית הכלכלה על שליליות השפעות להיות עלולות שלהשלכותיה

  .על הקבוצה

 באופן הקבוצהכי נכון למועד דוח זה לא ניתן להעריך את היקף המשבר והשפעתו על , יודגש

   מהותי. באופן להשתנות עשוי לעיל המתואר כל וכי מהימן

, עתיד פני צופה מידע הינן לעיל המובאות הקבוצה של והערכותיה הנחותיה כי, יובהר

על המידע הקיים  המבוססות 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוקא 32 בסעיף כהגדרתו

נכון למועד הדוח. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן או להתממש  בקבוצה

באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר, לאור העובדה שמדובר באירוע חריג ומתמשך 

המשך התפשטות משבר הקורונה או עצירתו, החלטות של . הקבוצהאשר אינו בשליטת 

ורשויות רגולטוריות בארץ ובעולם בקשר עם היערכותן, שינויים בריבית, כמו גם  מדינות

ועל תוצאותיה  הקבוצהשינויים נוספים שינבעו מהאמור לעיל, עלולים להשפיע על 

  הכספיות באופן שונה מההערכות המפורטות לעיל.

 כללית אסיפה תוצאות  .ב

הכללית של בעלי מניות  האסיפה אישרה, 21.3.2021החברה  כי ביום  הודיעה 22.3.2021 ביום

עסקת החלפת ניירות ערך בין החברה לבין נוסטרומו, בהתקשרות החברה  אתהחברה 

החלפת ניירות ערך בין החברה לבעלי מניות נוסטרומו, לפיה מלוא הונה בוצעה במסגרתה 

החברה לבעלי מניות הקצתה ועבר לחברה, כאשר בד בבד, ההמונפק והנפרע של נוסטרומו 

מהונה המונפק  73%-, לאחר הקצאתן, כהיוונוסטרומו מניות רגילות של החברה אשר 

דוח עסקה וזימון  ראו נוספים לפרטים. ")עסקת המיזוגוהנפרע של החברה (בדילול מלא) ("

דוח הזימון נשוא עסקת (" )2021-01-036507(אסמכתא מס':  17.3.2021אסיפה כללית מיום 

-2021-01: (מס' אסמכתא 22.3.2021מיום ודוח אודות תוצאות אסיפה כללית  ")המיזוג

040884(.  

 הון הפחתתאישור   .ג

החברה כי ניתן אישור בית המשפט להפחתת הון בקשר עם העברת  הודיעה 22.3.2021 ביום

שהייתה דאז בת  חברהלהפעילות שהייתה קיימת בחברה עובר למועד השלמת עסקת המיזוג, 

 עסקת השלמת ערב החברה מניות לבעליחולקו אשר מניותיה ובבעלותה המלאה של החברה, 

(מס' אסמכתא:  22.3.2021לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מיום  ., על פי תשקיףהמיזוג

2021-01-041019(.  

  Oasis West Reality LLCלבין חברת  נוסטרומועל מזכר עקרונות בין  חתימה  .ד

תמה נוסטרומו ח, המיזוג בעסקת להתקשרותה בהמשךהודיעה החברה כי  4.4.20201 ביום

או  "HiltonBH"-" ומזכר העקרונות"( Oasis West Reality LLC  תחבר על מזכר עקרונות עם

, במסגרתו נקבע כי נוסטרומו תתקין מערכת לאגירת אנרגיה מבוססת )", בהתאמההלקוח"

לפרטים נוספים, ה). מ", בהתאהאתר"-" והמערכת(" HiltonBH-בקרח בסמוך לחדר המכני 

   .)2021-01-054261(מס' אסמכתא:  4.4.2021מיום  מיידיראו דיווח 
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 מהותית פרטית הצעה  .ה

 הניתנותלמסחר אופציות לא רשומות  360,000הקצאת הודיעה החברה על  8.4.2021 ביום

כמנכ"ל דאז הן יכש, למר אסף יצחיאק ,למימוש למניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה

  .)2021-01-060453 (מס' אסמכתא: 8.4.2021מיום  מיידילפרטים נוספים ראו דיווח  .רההחב

 לאור דרישת רשויות מס הכנסה החברה מניות מכירת  .ו

כי בהתאם למידע שנמסר לחברה מבעלי עניין בחברה, מר החברה  הודיעה 8.6.2021 ביום

סול צבי, ולאור דרישות רשויות מס הכנסה כפי שנתקבלו מרשויות והגברת  יעקב טננבוים

, מכרו בעלי העניין האמורים, 7.6.2021, ביום המיזוגהשלמת עסקת  המס בישראל ובקשר עם

מיליון מניות החברה, בעסקה מחוץ  7.2-מובילים בישראל, כ בין השאר לגופים מוסדיים

-2021-01: אסמכתא(מס'  8.6.2021מיום  מיידיראו דיווח  ,לפרטים נוספים לבורסה.

097620.(  

 בת חברהתשקיף חלוקת דיבידנד בעין של מניות החברה לבעלי מניות  פרסום  .ז

"), נרהטקמדיה בע"מ (" נרהטק, דאז חברהה שלהודיעה החברה כי חברה בת  9.6.2021 ביום

, לבעלי מניות החברה נרהטקפרסמה תשקיף חלוקת דיבידנד בעין במסגרתו יחולקו מניות 

דאז (כפי שהייתה לפני החברה את פעילותה העבירה , החלוקה ביצוע לפני בסמוךכאשר 

לנרהטק ו/או לחברות הבנות שלה.  ")פעילותה הקודמת של החברההשלמת עסקת המיזוג) ("

  ).2021-01-098622(מס' אסמכתא:  9.6.2021מיום  מיידיראו דיווח  ,נוספים לפרטים

 פעילות התרחבותוכן  Forbesעל הסכם שיתוף פעולה עם אתר  חתימהלפרטים אודות 

, הנוגעים לפעילותה הקודמת של החברה, Chicago Tribuneהאודיו בהסכם לפיילוט באתר 

וכן דוח מיידי  )2021-01-069429 (מס' אסמכתא: 25.4.2021מיום  של החברה מיידיראו דיווח 

 ).2021-01-098622(מס' אסמכתא:  9.6.2021מיום של החברה 

 המיזוג עסקת להוראות בהתאםטבלת הניצעים  עדכון  .ח

, לדוח הזימון נשוא עסקת המיזוג (כהגדרתו לעיל) בהמשך, החברה הודיעה 14.6.2021 ביום

, נשוא עסקת המיזוג בדוח הזימון 2.9.23.1שינויים בפרטי הניצעים כפי שפורטו בס'  עדכון על

(מס' אסמכתא:  14.6.2021מיום  מיידיראו דיווח  ,נוספים לפרטיםלאור עסקת המיזוג. 

2021-01-100452.(  

 כדיבידנד בעין נרהטקוחלוקת מניות  נוסטרומותהליך המיזוג עם  עדכון  .ט

 על החברה ולהחלטת המיזוג עסקת על לחתימה בהמשךהחברה, פרסמה  16.6.2021  ביום

 עם בתאום שנקבעו יפכ ומועדים זמנים לוח, חברת בתשל מניות  בעין דיבידנד חלוקת ביצוע

, של השלמת עסקת נרהטקלתשקיף  2שדווחו בפרק  כפיו אביב בתל ערך לניירות הבורסה

(מס' אסמכתא:  16.6.2021ראו דיווח מיום  ,נוספים לפרטיםהמיזוג וחלוקת המניות כאמור. 

2021-01-039367 .(  
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 המיזוג עסקת עם בקשר מיסוי החלטת  .י

 התבקשהפרסמה החברה החלטת מיסוי בקשר עם עסקת המיזוג, במסגרתה  20.6.2021 ביום

] חדש[נוסח  הכנסה מס לפקודתב(ו) 104 סעיף להוראות בהתאם נכסים להעבירהחברה 

. לפקודהכ 103 סעיף להוראות בהתאם מניות והחלפת ולמיזוג"), הפקודה(" 1961-"אהתשכ

  ).2021-01-103434(מס' אסמכתא:  20.6.2021מיום  מיידיראו דיווח  ,נוספים לפרטים

 השלמת עסקת המיזוג  .יא

כל התנאים המתלים התקיימו  הודיעה החברה כי ,")מועד ההשלמה(" 20.6.2021ביום 

וכי העסקה , להשלמת עסקת המיזוג עם נוסטרומו בע"מ תקבלו כל האישורים הנדרשיםנו

סכום ההשקעה , לאחר התאמה שהתבצעה בין הצדדים כאמור הושלמה. עוד צוין כי כי

לדוח זימון אסיפה כללית נשוא עסקת המיזוג עמד במועד  2.9.2כהגדרתו בסעיף , בנוסטרומו

וקופת המזומנים של נוסטרומו , אלפי ש"ח) 33,231דולר (אלפי  10,178 -ההשלמה על סך של כ

עסקת אופן שמייד בסמוך להשלמת , באלי ש"ח) 4,702( אלפי דולר 1,440 -כללה סך של כ

 37,933( לפי דולרא 11,618 -לכנוסטרומו הסתכמה יתרת המזומנים העומדת לרשות המיזוג, 

(אסמכתא מס':  20.6.2021. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום אלפי ש"ח)

2021-01-040969.( 

 החברה שם שינוי  .יב

: השינוי לאחר בעברית החברה שם -כדלהלןהודיעה החברה על שינוי שמה  8.7.2021 ביום

 Nostromo Energy : "השינוי לאחר בלועזית החברה שם", לימיטדאנרגיה  נוסטרומו"

Limited 2021-01(מס' אסמכתא:  8.7.2021מיום  מיידי". לפרטים נוספים, ראו דיווח-

114330.(  

 החברה תקנון שינו  .יג

הכללית  האסיפה, בהתאם להחלטת החברה בתקנון שינויים החברה פרסמה 8.7.2021 ביום

לדוח הזימון. לפרטים נוספים  2.9.10 בסעיף וכמפורט 21.3.2021 מיום החברהבעלי מניות  של

  ).2021-01-114333(מס' אסמכתא:  8.7.2021מיום  מיידיראו דיווח 

  חשמל חברת עם בשת"פ ניהול כלי ופיתוח מדינול במפעל מוצלחת מסחרית הפעלה  .יד

(ולאמור  4.2.2021בהמשך לדוח המיידי שפרסמה ביום הודיעה החברה כי  12.8.2021 ביום

 שפיתחה האגירה מערכת את התקינה נוסטרומו כי הודיעה במסגרתולמתאר),  29.9בסעיף 

 ביצעה"), מדינול(" בירושלים החוצבים בהר טק-ההיי בקריית הממוקם מדינול מפעל על

  המערכת. בתום שלב ההרצה של  במדינול המערכת של מוצלחת מסחרית הפעלה נוסטרומו

, שם פירטה למתאר 29.14 בסעיף לאמור בהמשךכמו כן ובאותו מועד, הודיעה החברה כי 

 בע"מ לישראל החשמל חברת עם בשיתוף פיילוט לביצוע הסכם חתימתהחברה אודות 

את נוסטרומו קיבלה  ,של כלי ניהול מרחוק של צריכת אנרגיה והסטת ביקושים ")חח"י("

  בסיס המערכת באתר מדינול. -עלפיתוח כלי הניהול יתבצע אישור רשות החדשנות לכך ש



7 
 

 

-2021-01(אסמכתא מס':  12.8.2021לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום 

130950.( 

לאחר השלמת עסקת המיזוג,  בעלי עניין ונושאי משרה בכירהצבת החזקות לפרטים אודות מ

 ).2021-01-041239(אסמכתא מס':  20.6.2021ראו דוח מיידי של החברה מיום 

לפרטים אודות מצבת נושאי המשרה הבכירה בחברה לאחר השלמת עסקת המיזוג, ראו דוח 

  ).2021-01-105417(אסמכתא מס':  20.6.2021מיידי של החברה מיום 

 כספי מצב .3

 , צוין כי "30.6.2021בחוות דעת רואה החשבון שצורפה לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 

ה' לדוחות 1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

הכספיים בדבר יישום טיפול חשבונאי של רכישה במהופך בעקבות עסקת רכישת מניות 

 ".שהשלימה החברה

 לשינויים וההסברים הכספיים לדוחות בהתאם, הכספי המצב על הדוח סעיפי יוצגו להלן

  :"ח)ש(באלפי  בהם שחלו העיקריים

  הדירקטוריון הסברי  2020 בדצמבר 31  2020ביוני  30  2021ביוני  30  סעיף

  857  2,298  38,588  שוטפים נכסים

נובע  2021הגידול בחציון הראשון לשנת 

מזומנים בגין עסקת בעיקר מכניסת 

לפני ₪, מיליון  33.1-המיזוג בסך של כ

  עלויות עסקה.

 שאינם נכסים

  שוטפים
4,214  1,568  1,494  

נובע  2021הגידול בחציון הראשון לשנת 

בעיקר מהיוון עלויות פרויקט לסעיף 

מיליון ש"ח ובגין  1.2הרכוש הקבוע בסך 

גידול בנכסי זכות שימוש עקב חתימה על 

ות חדש ומנגד קיטון בנכס הסכם שכיר

מילון  1.6ישן עקב סיום הסכם, בסך 

  ש"ח, נטו.

    2,351  3,866  42,802  נכסים סך

 התחייבויות

  שוטפות
2,416  1,095  2,242  

נובע  2021הגידול בחציון הראשון לשנת 

בעיקר נובע בעיקרו מגידול בחלויות 

  השוטפות של התחייבות בגין חכירה.

 שאינן התחייבויות

  שוטפות
4,308  31,045  3,113  

נובע  2021הגידול בחציון הראשון לשנת 

בעיקר מגידול ביתרת התחייבות בגין 

חכירות בניכוי חלויות שוטפות בסך 

אלפי ש"ח בגין הסכם שכירות  1,266

חדש ובנסוף גידול בהתחייבות בגין 

  אלפי ש"ח. 147מענקים ממשלתיים בסך 

    5,355  32,140  6,724  התחייבויות סך
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  לותהפעו תוצאות .4

יוצגו נתוני רווח והפסד בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים שחלו  להלן

  בהם (באלפי ש"ח): 

  סעיף

לתקופה של 

שישה חודשים 

שהסתיימה 

ביוני  30ביום 

2021  

לתקופה של 

שישה חודשים 

שהסתיימה 

ביוני  30ביום 

2020  

לשנה שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 

2020  

  הדירקטוריון הסברי

 מחקר הוצאות

  נטו, ופיתוח
3,019  1,885  6,754  

הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח לעומת 

התקופה המקבילה אשתקד נובעת 

בעיקר מעלייה בהוצאות השכר, הנלוות 

אלפי  476ותשלום מבוסס מניות בסך 

ש"ח, בנוסף עלייה בהוצאות בגין 

אלפי  660שירותים מקצועיים בסך 

ה ש"ח ועלייה בהוצאות קבלני משנ

  אלפי ש"ח. 160בסך 

 שיווק הוצאות

  ומכירה
412  38  286  

הגידול בהוצאות השיווק והמכירה 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

נובעת בעיקר מהרחבת פעילות החברה 

שבאה לידי ביטוי בסעיף זה בגידול 

  בהוצ' שיווק וכנסים.

 הנהלה הוצאות

  וכלליות
2,036  893  6,528  

וכלליות הגידול בהוצאות הנהלה 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

נובעת בעיקר מעלייה בהוצאות השכר, 

 365הנלוות ותשלום מבוסס מניות בסך 

  )3,004(  )28,274(  36,078  )בהון גרעוןהון ( סך

נובע  2021הגידול בחציון הראשון לשנת 

בעיקר מעסקת המיזוג אשר הגדילה את 

הנפקת ₪, מיליון  94-הון החברה ב

-מניות אשר הגדילה את הון החברה ב

מיליון ש"ח, לעומת הפסד שוטף  10.8

מיליון ש"ח אשר סך של  67לתקופה בסך 

מיליון ש"ח מתוכו הינו בגין  61-כ

הוצאות רישום למסחר (הוצאה חד 

  פעמית בקשר עם עסקת המיזוג).

 התחייבויות סך

 גרעון(בניכוי  והון

  )בהון

42,802  3,866  2,351    
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  סעיף

לתקופה של 

שישה חודשים 

שהסתיימה 

ביוני  30ביום 

2021  

לתקופה של 

שישה חודשים 

שהסתיימה 

ביוני  30ביום 

2020  

לשנה שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 

2020  

  הדירקטוריון הסברי

אלפי ש"ח, בנוסף עלייה בהוצאות בגין 

שירותים מקצועיים בגין עסקת המיזוג 

  ₪ .אלפי  591בסך 

הוצאות רישום 

למסחר ברכישה 

  במהופך

61,393  -  -  

בהתאם לשיטת הרכישה במהופך 

הנכסים וההתחייבויות של נוסטרומו 

(הרוכשת החשבונאית בעסקה) הוכרו 

בדוחות הכספיים בהתאם לערכם 

הפנקסני במועד השלמת העסקה. 

אלפי   94,436תמורת הרכישה, בסך של 

ש"ח, נקבעה בהתאם לשווי מניות 

החברה וכן בהתאם לשווי מענקי 

רו לנרהטק, האופציות לעובדים שהועב

כפי שנאמד על ידי מעריך שווי בלתי 

תלוי נכון לאותו מועד, בסמוך למועד 

השלמת העסקה, כאשר כל עודף 

תמורת הרכישה על נכסיה, נטו של 

החברה נזקף לרווח והפסד כהוצאות 

  .רישום למסחר

    13,568  2,816  66,860  תפעולי הפסד

  )1,462(  )167(  )245(  הכנסות מימון

בהכנסות המימון לעומת השנה הקיטון 

נובעת  2020בדצמבר  31שנגמרה ביום 

בעיקר מסילוק הלוואות המירות 

  למניות החברה ועליית שער הדולר.

  12,542  14,840  206  מימון הוצאות

הקיטון בהוצאות המימון לעומת 

התקופה המקבילה אשתקד נובעת 

בעיקר מסילוק הלוואות המירות 

  למניות החברה.

    24,648  17,489  66,821  הפסד נקי

סה"כ הפסד 

  כולל
66,821  17,489  24,648    

  

  נזילות .5
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  סעיף
 2021ביוני  30

  (אלפי ש"ח)

 2021ביוני  30

  (אלפי ש"ח)

לשנה שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 

2020  

  הדירקטוריון הסברי

תזרים המזומנים 
שנבע מפעילות 

  שוטפת
)5,847(  )2,936(  )7,788(  

ששימשו לפעילות תזרים המזומנים 
שוטפת נובע מהתזרים השלילי בגין 

הפעילות התפעולית של החברה. הגידול 
נובע  למול התקופה המקבילה אשתקד

מהרחבת פעילותה ואילו הקיטון למול 
 2020בדצמבר  31-השנה שהסתיימה ב

  נובע מעסקת המיזוג.

תזרים המזומנים 
ששימש לפעילות 

  השקעה
)1,306(  )211(  )282(  

תזרים המזומנים ששימש לפעילות 
 2021שוטפת בחציון הראשון לשנת 
  118נובע מרכישת רכוש קבוע בסך 

אש"ח והיוון עלויות פרויקט מדינול 
  אש"ח. 1,188בסך 

תזרים המזומנים 
ששימש לפעילות 

  מימון
43,841  1,919  6,354  

עיקר תזרים המזומנים מפעילות מימון 
בעיקר  נובע 2021בחציון הראשון לשנת 

מיליון ש"ח  10.8מהנפקת מניות בסך 
ומעסקת המיזוג שהכניסה לחברה סך 

  מיליון ש"ח. 33 -של כ

גידול (קיטון) 
במזומנים 

  בתקופה
36,688  )1,228(  )1,716(  

הגידול ביתרת המזומנים של החברה 
נובעת  2021בחציון הראשון לשנת 

בעיקר מעסקת המיזוג והתמורה בגין 
  החברה.הנפקת מניות 

 

  מימון מקורות .6

טרם הפיקה וולקראת מסחורה  IceBrick-החברה הינה בשלבי סיום המחקר והפיתוח של מערכת ה

לחברה נוצר הפסד , 2021יוני  30בתקופה של שישה החודשים שהסתיימה ביום . הכנסות מפעילותה

שנרשמו כהוצאות רישום למסחר חד  ח"ש אלפי 61,393מתוכו (ח "אלפי ש 66,821 בסך שלכולל 

לחברה , כמו כן. ח"אלפי ש 5,847ותזרים שלילי מפעילות שוטפת של ) המיזוג עסקת עםפעמיות בקשר 

בהיעדר הכנסות משמעותיות והגעה . ח"אלפי ש 105,459בסך  2021ביוני  30יתרת הפסד מצטבר ליום 

להשגת מקורות מימון נוספים מגורמים לצורך המשך פעילותה השוטפת תידרש החברה , לרווחיות

  .לרבות מענקים והמשך גיוסי הון מבעלי מניותיה, חיצוניים

נקטה הנהלת החברה , ועד למועד אישור הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 2021מחודש ינואר 

 9.2השלימה החברה גיוס הון בסך  2021בחודש ינואר : נקטה במספר פעולות להבטחת המשך פעילותה

בחודש פברואר השלימה החברה גיוס הון נוסף בסך  ,)דוחות הכספייםל' א5ראה ביאור (ח "מיליון ש

ביוני כאמור השלימה את עסקת המיזוג אשר  20-וב )דוחות הכספייםל' א5ראה ביאור (ח "מיליון ש 1.6

  ש"ח, לפני עלויות עסקה.מיליון  33.1-הגדילה את יתרת המזומנים של החברה בכ

מקורות המימון העומדים לרשותה כתוצאה מגיוסי ההון ועסקת המיזוג , להערכת הנהלת החברה

יאפשרו לה את המשך פעילותה השוטפת , יחד עם המענקים העומדים לרשותה, המתוארת לעיל

תכניות ההנהלה . חודשים ממועד אישור הדוחות הכספיים 12במתכונתה הנוכחית לתקופה של לפחות 

לבצע פעילות פיתוח עסקי והתקשרות עם לקוחות וכן לפעול לקבלת מענקים וגיוסי הון , בין היתר, הן

  .נוספים ומימון חיצוני להתקנת מערכות אצל לקוחות
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 תאגידי ממשל היבטי - שני חלק

 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית פיננסית; דירקטורים בלתי תלויים; מבקר פנימי; .7

 דיווח פיננסי; תרומות רואה חשבון מבקר;

בזהות הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, במהלך תקופת הדוח חל שינוי 

כאשר למועד זה הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה הם הדירקטורים 

הבאים: גב' אופיר בן נון שטיינברג (יו"ר הדירקטוריון), מר גור שומרון (דח"צ), מר מיכאל 

ביחס "צ) ומר רמי מולכו (דב"ת). למעט האמור לעיל, במהלך תקופת לא חל שינוי אבני (דח

יצוין כי במהלך תקופת הדוח חלו שינויים במצבת  .בדוח התקופתי' לפרק ב 8בסעיף לאמור 

  לעיל. 2.16הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים, ראו סעיף 

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פרעון .8

ח בדבר מצבת התחייבויות של החברה מתפרסם בטופס דיווח נפרד במקביל לפרסום דוח דו

  .והאמור בו מובא על דרך ההפניה, זה

 החברהגילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  הוראות - שלישי חלק

ן ההמירות נכון למועד ההמרה שלה ההלוואותנערכה הערכת שווי עבור  9.03.2021ביום 

  1(ב) לתקנות.8החברה. להלן נתונים לפי תקנה למניות של 

 ההמירות ההלוואותהערכת שווי  :זיהוי נושא ההערכה

 11/12/2020 – ההלוואות ההמירות המרתמועד   :עיתוי ההערכה

שווי נושא ההערכה סמוך 

לפני מועד ההערכה אילו כללי 

, החשבונאות המקובלים

לא היו , לרבות פחת והפחתות

ערכו  מחייבים את שינוי

  בהתאם להערכת השווי:

 ל"ר

שווי נושא ההערכה שנקבע 

 :בהתאם להערכה
  אלפי דולרים. 8,859

 וריאנס אסכולה בע"מ, :זיהוי המעריך ואפיוניו

ניסיון בביצוע הערכות שווי 

לצרכים חשבונאיים 

ולצרכים לוריאנס אסכולה ניסיון רב בעבודות כלכליות בכלל 

וריאנס אסכולה ביצעה מספר רב של . חשבונאיים בפרט

הערכת שווי החזקות והערכת שווי , הערכות שווי חברות

                                                           
 ימים). 95ימים (והינה  90דירקטוריון זה, עולה על דוח מועד פרסום לעד ממועדי עיתוי הערכת השווי והתקופה שחלפה  1

  .את מסקנות הערכת השווי העשויים לשנותבמהלך תקופה זו לא היו שינויים מהותיים 
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בתאגידים מדווחים 

  ובהיקפים דומים:

אופציות ומכשירים פיננסיים על פי תקינה חשבונאית 

ח רם לוי "את עבודה זו הוביל רו). בינלאומית ואמריקאית(

בכלל אשר הינו בעל ניסיון רב בניהול ובביצוע הערכות שווי 

ניסיונו כולל בין השאר הערכות . והערכות שווי מסוג זה בפרט

בהיקפים דומים ואף גבוהים משווי , שווי לחברות ציבוריות

 הפעילות של נשוא הערכה

 אין תלות  :תלות במזמין ההערכה

הסכמי שיפוי עם מעריך 

 :השווי

פעמים שכר הטרחה  3 -בגין כל סכום שיחוייב בו מעבר ל

 .עבודה זוששולם בגין 

מודל ההערכה שמעריך 

  :השווי פעל לפיו
 שווי ההלוואה ההמירה נאמד על פי שווי המניות המתקבלות

 בהמרה

ההנחות לפיהן ביצע מעריך 

  השווי את ההערכה:

 

מחיר מניה (נאמד בין היתר על בסיס  14.80$שווי המניה: 

 מיליון דולר 0.5השקעה בחברה אשר במהלכה גוייס מסבב 

  רגילות ממשקיעים חיצוניים)במניות 

  

  

  

 

  

-אופציות ונערכו הערכות שווי עבור החברה המתייחסת ל 9.03.2021-ו 22.12.2020בימים 

RSU (ב) לתקנות:8. להלן נתונים לפי תקנה שהוענקו לעובדים  

 שהוענקו לעובדים. RSU-אופציות ו :זיהוי נושא ההערכה

-בטווח הזמן שבין ה RSU-מועדי הענקות האופציות וה  :עיתוי ההערכה

-ו 21/12/2020 ,01/09/2020, 24/8/2020, 28/09/2019

29/12/2020.  

שווי נושא ההערכה סמוך לפני 

מועד ההערכה אילו כללי 

לרבות , החשבונאות המקובלים

לא היו , פחת והפחתות

 ל"ר
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מחייבים את שינוי ערכו 

  בהתאם להערכת השווי:

שווי נושא ההערכה שנקבע 

 :להערכהבהתאם 
 אלפי דולרים. 2,745

 וריאנס אסכולה בע"מ, חברה בע"מ המאוגדת בישראל. :זיהוי המעריך ואפיוניו

ניסיון בביצוע הערכות שווי 

לצרכים חשבונאיים בתאגידים 

  מדווחים ובהיקפים דומים:

לוריאנס אסכולה ניסיון רב בעבודות כלכליות בכלל ולצרכים 

אסכולה ביצעה מספר רב של וריאנס . חשבונאיים בפרט

הערכת שווי החזקות והערכת שווי , הערכות שווי חברות

אופציות ומכשירים פיננסיים על פי תקינה חשבונאית 

ח רם לוי "את עבודה זו הוביל רו). בינלאומית ואמריקאית(

אשר הינו בעל ניסיון רב בניהול ובביצוע הערכות שווי בכלל 

יסיונו כולל בין השאר הערכות נ. והערכות שווי מסוג זה בפרט

בהיקפים דומים ואף גבוהים משווי , שווי לחברות ציבוריות

 הפעילות של נשוא הערכה

 .אין תלות  :תלות במזמין ההערכה

הסכמי שיפוי עם מעריך 

 :השווי

פעמים שכר הטרחה  3 -בגין כל סכום שיחוייב בו מעבר ל

 .ששולם בגין עבודה זו

השווי מודל ההערכה שמעריך 

שוויין ההוגן של האופציות נאמד על ידי שימוש במודל   :פעל לפיו

תוך התאמתו לתמחור אופציות , הבינומי לתמחור אופציות

לעובדים ולמאפייני ההתנהגות הספציפיים הצפויים של 

בוצעה על בסיס שווי המניות  RSU-הערכת שווי ה. הניצעים

  . הרגילות של החברה

הערכת השווי בוצעה בהתאם להנחיות ליישום של תקן 

  . תגמול מבוסס מניות – IFRS2חשבונאות בינלאומי 

 

ההנחות לפיהן ביצע מעריך 

  השווי את ההערכה:

 

  המניה הרגילה:שווי 

 28/09/2019 – 8.7$.  

 01/09/2020 – 18.0$.  

 28/08/2020 – 18.0$. 

 21/12/2020 – 14.8$. 
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 29/12/2020 – 14.8$.  

(נאמד בין היתר  על בסיס שווי ההון כפי שחושב במסגרת 

  .עבודת הערכת שווי החברה)

  :בגין אי סחירות המקדם הפחת

 28/09/2019 – 19%.  

 01/09/2020 – 8%.  

 28/08/2020 – 8%.  

  .0.66% - 0.11%ריבית חסרת סיכון דולרית: 

  .75% - 49%תנודתיות צפויה של המניה הרגילה: 

  

  

  

 

 

 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון  .9

לדוחותיה הכספיים של  א'4לנתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה ראו ביאור 

 .2020בדצמבר  31החברה ליום 

 

____________    ____________    ____________  

                  בן נון ירון            יורם אשרי                           שטיינברג-אופי בן נון       

  נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים              מנכ"ל                               יו"ר הדירקטוריון         

  

  

  2021באוגוסט  22תאריך: 

  



  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

   נוסטרומו אנרגיה לימיטד 

 )סומוטו לימיטד -(לשעבר 

  מידע כספי מאוחד לתקופת ביניים

 (בלתי מבוקר)

  2021ביוני  30

  

 
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נוסטרומו אנרגיה לימיטד 

 )סומוטו לימיטד -(לשעבר 

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2021ביוני  30

  
  
  

  העניינים תוכן
  
  

  דף    

  2    דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

      :באלפי ש"ח -תמציתיים כספיים הדוחות

  3    הכספי המצב עלתמציתי  דוח  

  4    הכולל ההפסד עלתמציתי  דוח     

  5-6      השינויים בגרעון בהון  עלתמציתי  דוח  

  7-8    המזומנים תזרימי עלתמציתי  דוח     

  9-15    התמציתיים הכספיים לדוחות ביאורים     

  
  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

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

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

   נוסטרומו אנרגיה לימיטדדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
  
  

  מבוא
  

 התמציתי הדוח את הכולל), החברה - להלן( מאוחדת וחברה אנרגיה לימיטדנוסטרומו  של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 בהון השינויים, הכולל ההפסד על המאוחדים התמציתיים הדוחות ואת 2021 ביוני 30 ליום הכספי המצב על המאוחד
 ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון. תאריך באותו השהסתיימ חודשים שישה של פהלתקו המזומנים ותזרימי

 אחראים הם וכן", ביניים לתקופות כספי דיווח" IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם זו ביניים לתקופת כספי מידע של
. 1970-ל"התש), ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי זו ביניים לתקופת כספי מידע לעריכת

  .סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו
  

  היקף הסקירה
 

 כספי מידע של סקירה" בדבר בישראל חשבון רואי לשכת של 2410) ישראל( סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות
 סקירה. אחרים אנליטיים סקירה נוהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר, מבירורים

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

  .ביקורת של דעת חוות מחווים
  

 מסקנה 
  

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

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

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

  
ה' לדוחות הכספיים בדבר יישום טיפול חשבונאי 1מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

 .שהשלימה החברה מניותשל רכישה במהופך בעקבות עסקת רכישת 
  
  
  
  
  

  וקסלמן קסלמן  ,אביב-תל
  חשבון רואי  2021באוגוסט  22

   PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה  
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   נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  )סומוטו לימיטד  -(לשעבר 

 דוח תמציתי מאוחד על המצב הכספי

  2021ביוני  30ליום 

  בדצמבר 31  ביוני 30  
  2021  2020*  2020*  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  ש"חאלפי   

 
        נכסים

        :שוטפים נכסים
  467  975 37,155  מזומנים ושווי מזומנים
  13  45  13  בשימוש מוגבלים פקדונות

  377  1,278 1,420  חובה ויתרות חייבים
  38,588  2,298  857  

        :שוטפים שאינם נכסים
  576 676 2,074  שימוש זכות בגין נכסים
  918  892 2,140  קבוע רכוש

  4,214  1,568  1,494  

  2,351  3,866  42,802  נכסים סך

        בהוןגרעון ו התחייבויות
        :שוטפות התחייבויות

  501  352  165  שירותים ונותני ספקים
  1,605  566  1,912  זכות ויתרות זכאים
  136  177  339  חכירה בגין התחייבויות של שוטפות חלויות

  2,416  1,095  2,242  
        :שוטפות שאינן התחייבויות
  -  29,374  -  למניות להמרה הניתנות הלוואות

  462  508  1,728  בניכוי חלויות שוטפות  חכירה בגין התחייבויות
  1,513  -  1,412  התחייבות בגין מענקים ממשלתיים

  1,131  1,156  1,161  התחייבות בגין תמלוגים לשלם
  7  7 7  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

  4,308  31,045  3,113  
        
  5,355  32,140  6,724  התחייבויות סך

        :החברה של לבעלים המיוחס )הוןגרעון בהון (
  -  -  -  (**) מניות הון

  33,497   580  136,931  מניות על פרמיה
  2,137   2,625 2,282  מניות מבוסס תשלום הון קרן

  -   -  2,324  כתבי אופציה
  )38,638(  )31,479( )105,459(  יתרת הפסד

  )3,004(  )28,274(  36,078  )בהוןגרעון הון ( סך
  2,351   3,866  42,802  (בניכוי גרעון בהון)   והון התחייבויות סך

  
  '. ה1ראה באור  -שום למפרע של רכישה במהופך י* י

  ** ללא ערך נקוב.
  

  .2021 באוגוסט 22: החברה דירקטוריון ידי על הכספיים הדוחות אישור תאריך
  
  

      
  ירון בן נון  אשרי יורם  נון בן אופיר

נושא המשרה הבכיר בתחום   מנכ"ל   הדירקטוריון"ר יו
  הכספים

  
  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
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   נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  )סומוטו לימיטד  -(לשעבר 

  דוח תמציתי מאוחד על הרווח הכולל

  
  

  

  
לתקופה של שישה חודשים 

   ביוני 30שהסתיימה ביום 

לתקופה של 
 ניים עשרש

חודשים 
שהסתיימה ביום 

  דצמבר ב 31
  *2020  *2020  2021  ביאור  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)    
  ח"ש אלפי    

          

          

  6,754  1,885  3,019     נטו, פיתוחו מחקר הוצאות

  286  38  412    שיווק הוצאות

  6,528  893  2,036    וכלליות הנהלה הוצאות

  -  -  61,393  ה'1  ברכישה במהופך למסחר רישום הוצאות

  13,568  2,816  66,860    מפעולות הפסד

  )1,462(  )167(  )245(   הכנסות מימון

  12,542  14,840  206    מימון הוצאות

  11,080  14,673 )39(    נטו, מימון (הכנסות) הוצאות

  24,648  17,489  66,821    תקופההפסד כולל ל

 
         - )ח"בש( למניה הפסד

  0.15  0.19 0.32     ומדולל בסיסי הפסד  

  
  

  '.ה1ראה באור  -שום למפרע של רכישה במהופך י* י
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
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   נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  )סומוטו לימיטד  -(לשעבר 

  דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

  
 

  כתבי אופציה  על מניות  פרמיה   **מניות הון
קרן הון תשלום 

  בהון גרעון סך  הפסד יתרת  מבוסס מניות

  ח"ש אלפי    

 
        

 )3,004( )38,638( 2,137  - 33,497 -  * מבוקר)( 2021 בינואר 1יתרה ליום 
בינואר  1תנועה במהלך התקופה שהחלה ביום 

      :2021ביוני  30והסתיימה ביום  2021
  

      
  )66,821(  )66,821(  -  -  - -  הפסד כולל לתקופה

  10,846      -  10,846 -  מניותהנפקת 
  895  -  895  -  -  -   תשלום מבוסס מניות

  -  -  )750(  -  750  -  *** אופציות שהוענקו לעובדיםמימוש 
  94,162  -  -  2,324  91,838  -  ה'1ראה ביאור  -בניכוי עלויות עסקהרכישה במהופך 

  36,078  )105,459(  2,282  2,324  136,931  -  (בלתי מבוקר) 2021ביוני  30יתרה ליום 
        

 )10,895( )13,990( 2,515   580 -  *(מבוקר)  2020 בינואר  1יתרה ליום 
בינואר  1תנועה במהלך התקופה שהחלה ביום 

    והסתיימה ביום 2020
 

   
        :2020ביוני  30

  )17,489(  )17,489(  -    -  -  הפסד כולל לתקופה
  110  -  110    -  -   תשלום מבוסס מניות

  )28,274(  )31,479(  2,625    580  -  (בלתי מבוקר) 2020ביוני  30יתרה ליום 
  
  
  '. ה1ראה באור  -שום למפרע של רכישה במהופך יי *

  ** ללא ערך נקוב. 
  אלפי ש"ח.  1-*** תוספת המימוש נמוכה מ
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  נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  )סומוטו לימיטד  -(לשעבר 

  המשך  -דוח תמציתי מאוחד על השינויים בהון

  
  

 
  כתבי אופציה  על מניות  פרמיה   **מניות הון

קרן הון תשלום 
  בהון גרעון סך  הפסד יתרת  מניות מבוסס

  ח"ש אלפי    
  

 )10,895( )13,990( 2,515  - 580 -  *(מבוקר)  2020בינואר  1 ליום יתרה
        ביום שהסתיימה השנה במהלך תנועה
        :2020 בדצמבר 31

  )24,648(  )24,648(  -  -  -  -  לתקופה כולל הפסד
  28,827  -  -  -  28,827 -  המרת הלוואות למניות

  9    )2,277(  -  2,286  -  מימוש אופציות שהוענקו לעובדים
  3,703  -  1,899  -  1,804  -   תשלום מבוסס מניות

  )3,004(  )38,638(  2,137  -  33,497  -  (מבוקר) 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  

  '. ה1ראה באור  -שום למפרע של רכישה במהופך י* י
  ** ללא ערך נקוב.

  
 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב



 

7 

  נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  )סומוטו לימיטד -(לשעבר 

  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי מזומנים

  
  

לתקופה של שישה חודשים 
   ביוני 30שהסתיימה ביום 

ניים לתקופה של ש
חודשים  עשר

שהסתיימה ביום 
  דצמברב 31

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

  

        - שוטפות עילויותלפ מזומנים תזרימי
  )7,788( )2,936( )5,847(  'א נספח ראה, לפעולות ששימשו נטו מזומנים

        

        :השקעה פעילותל מזומנים תזרימי
  )314( )211( )118(  קבוע רכוש רכישת

      )1,188(  )7השקעה ברכוש קבוע (ביאור 
  45  -   -  פרעון פקדונות מוגבלים בשימוש

  )13(  -   - הפקדה לפרעון מוגבל בשימוש

  )282(  )211(  )1,306(  ששימשו לפעילות השקעה נטו מזומנים
        

        :מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 בניכוי עלויות עסקה מזומנים שנבעו מרכישה במהופך

  -  -  32,910  ה')1ביאור (
  43  -  -  צדדים קשורים 

  )208(  )114(  )105(  תשלומי קרן בגין חכירה 
  4,745  1,625  -  קבלת הלוואות הניתנות להמרה למניות 

  -  -  10,846  הנפקת מניות
 408  408  197   לשלם תמלוגים בגיןהתחייבויות 

  969  -  -   התחייבות בגין מענקים ממשלתיים
  407  -  -  ממשלתיקבלת מענק 

 )10(  -  )7(  ריבית ששולמה 

  6,354  1,919  43,841  מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים
        

  )1,716(  )1,228(  36,688   מזומנים שוויו במזומנים(קיטון)  גידול

  2,203  2,203  467 השנה לתחילת מזומנים שוויו מזומנים יתרת

ושווי  השפעת השינויים בשערי חליפין על המזומנים
  )20(  -  -  מזומנים

  467  975  37,155  תקופהה לסוף מזומנים שוויו מזומנים יתרת

  
  

  
  
  
  

   אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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  נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  )סומוטו לימיטד -(לשעבר  

  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי מזומנים (המשך)
  

  

חודשים לתקופה של שישה 
   ביוני 30שהסתיימה ביום 

ניים לתקופה של ש
חודשים  עשר

שהסתיימה ביום 
  דצמברב 31

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

  
 נטו מזומנים - המזומנים תזרימי על לדוח נספח  .א

     :לפעולות ששימשו
  )24,648(  )17,489(  )66,821(  לשנה הפסד

     :בגין התאמות
  143  66  84 הוצאות פחת 

  10,995  14,650  )18(  הוצאות מימון, נטו 
ממשלתיים  שינוי בהתחייבות בגין מענקים

  544  -  )268(  ותמלוגים לשלם
  200  100  101  הפחתת נכס זכות שימוש 

  -  -  61,393  ברכישה במהופך למסחר רישום הוצאות
  3,703  110  895  תתשלום מבוסס מניו

 62,187  14,926  15,585  
        :החוזר בהון תפעוליים שינויים

  644  )223(  )917(   חובה ויתרות בחייבים(גידול)  קיטון
  128  )21(  )336(  שירות ונותני בספקים) קיטון( גידול
  503  )129(  40  זכות ויתרות בזכאים(קיטון)  גידול

  )1,213(  )373(  1,275  

  )7,788(  )2,936(  )5,847( לפעולות ששימשו נטו מזומנים

        
        

        :במזומן שלא ומימון השקעה פעילויות נספח  .ב
  9  -  -  תוספת מימוש בגין המרת האופציותחייבים בגין 

  28,827  -  -  המרת הלוואות הניתנות להמרה למניות

  -  -  1,599   חכירות בגין התחייבות כנגד זכות שימוש בנכס הכרה
  
  

  '. ה1באור ראה  -* יישום למפרע של רכישה במהופך 
  
  
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב



  נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  )סומוטו לימיטד -(לשעבר 

  הכספיים התמציתיים המאוחדיםביאורים לדוחות 

  

9 

  :כללי   -   1ביאור 
  

) נוסדה והחלה את "סומוטו לימיטד" –לשעבר להלן:"החברה", בע"מ ( לימיטדאנרגיה  נוסטרומוחברת   .א
 -(להלן  .Somoto Ltd הבריטיים בשםוהתאגדה באיי הבתולה  2009פעילותה העסקית בחודש פברואר 

 "החברה"). 
  

, ישראל. החברה הינה חברה שדמה מושב, 77 הזורעים בכתובתבישראל משרדה הרשום של החברה הינו 
  .ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

  
מחייב לרכישת ניירות ערך של חברת נוסטרומו בע"מ  הסכם, חתמה החברה על 2020בדצמבר  27ביום   .ב

(להלן: "נוסטרומו"), חברה פרטית רשומה בישראל, שאינה קשורה לחברה ו/או למי מטעמה, אשר עיקר 
"עסקת המיזוג", לפי  -עיסוקה בפיתוח טכנולוגיה בתחום אגירה וניהול ביקושי אנרגיה (להלן: "ההסכם" ו

מיליון דולר כנגד הקצאת מניות של  10.2 -סך של כ בנוסטרומותשקיע  העניין). בהתאם להסכם, החברה
, וכן, במועד נוסטרומומהון המניות המונפק והנפרע של  21.5% -אשר יהוו במועד ההשקעה כ נוסטרומו

 באופן הבא:  נוסטרומוהשלמת עסקת המיזוג, תבוצע החלפת מניות בין בעלי מניות החברה לבעלי מניות 
  
יעבירו לחברה מניות המהוות נכון למועד חתימת ההסכם, ביחד עם האופציות  נוסטרומומניות  בעלי ) 1

לעובדים ונותני שירותים בנוסטרומו ואשר יבוטלו בתמורה להקצאת אופציות למניות אשר ניתנו 
פרטי מתאר הצעת ניירות ערך (לעובדים לפי תקנות ניירות ערך  מכוח מתאר אופציותהחברה 
שיאומץ על ידי (להלן: "תוכנית תשלום מבוסס מניות לעובדי נוסטרומו") , 2000 -התש"ס), לעובדים
, על בסיס נוסטרומומהון המניות המונפק והנפרע של  100%, לאחר השלמת עסקת המיזוג החברה

), וכנגד, החברה תקצה לבעלי מניות בנוסטרומודילול מלא (מבלי להביא בחשבון את מניות ההשקעה 
 יוקצו ליתר בעלי האופציות בנוסטרומואשר רגילות, אשר יחד עם כתבי האופציות  מניות נוסטרומו

מהון  73.5% -יהוו כאשר אינם נכללים במסגרת תוכנית תשלום מבוסס מניות לעובדי נוסטרומו, 
המניות המונפק והנפרע של החברה, על בסיס דילול מלא, וכן תקצה מניות רגילות נוספות בשיעור 

 י ההשקעות של עסקת המיזוג. לבנקא 1.5%של 
 

מיליון דולר, כאשר ככל שסכום המזומן בקופת  2.5 נוסטרומוהשלמת עסקת המיזוג יהיו בקופת  במועד ) 2
או מספר המניות המוקצות  בנוסטרומויהיה נמוך מהסכום האמור, יותאם סכום ההשקעה  נוסטרומו

 נוסטרומולמת עסקת המיזוג, תהא בהתאם למנגנוני התאמה כפי שנקבעו בהסכם. כמו כן, במועד הש
  אלפי דולר.  150נקיה מכל חובה למעט חובות שוטפים במהלך העסקים הרגיל שלא יעלו על סך של 

  
האישורים הנדרשים,  קיבלה החברה אתבבד עם חתימת ההסכם כמפורט בסעיף משנה ב' לעיל,  בד  .ג

 ונותרההחברה את כל פעילותיה ו/או נכסיה  העבירהוכן לעסקת המיזוג,  המסיםובכללם גם אישור רשות 
ללא כל חובות והתחייבויות כלפי צדדים שלישיים מכל מין וסוג שהוא שמקורם בתקופה שקדמה למועד 

 השלמת עסקת המיזוג. 
 

 9ביום  ), כאשר"נרהטק"מדיה בע"מ (להלן:  נרהטק, הקימה החברה את חברת 2020בנובמבר  26 ביום  .ד
דים הנדרשים לצורך השלמת עסקת המיזוג והעברת פעילות החברה ונכסיה כחלק מהצע ,2021ביוני 

, אשר המסיםג' לעיל, ובהתאם לפניה מקדמית של החברה לרשות -בהתאם למתואר בסעיפי משנה ב' ו
תשקיף חלוקת דיבידנד בעין במסגרתו תחולקנה מניות  נרהטקפרסמה  ,2021ביוני  8קיבלה תוקף ביום 

 חברה כפי שיהיו במועד הקובע ותרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לבעלי מניות ה נרהטק
  

, הודיעה החברה כי עסקת המיזוג הושלמה, ובמסגרתה, התקיימו כל התנאים המתלים 2021ביוני  20 ביום  .ה
בחברות הבנות, אשר הוחזקו עד לאותו  החזקותיהכפי שהוגדרו בהסכם, וכן, העבירה החברה את מולא 

לנרהטק  על ידי החברה, סומוטו ישראל בע"מ, טרסר טיוד בע"מ וטים אדטק בע"מ 100%מועד בשיעור של 
כמו כן, במסגרת העברת החזקותיה של החברה בחברות הבנות, . בהתאם למתואר בסעיף משנה ד' לעיל

למניות החברה, כפי שהיו ברשותם נכון  כתבי אופציותהועברו כלל עובדי החברות הבנות לנרהטק, לרבות, 
 דים שהועברו לנרהטק").לעוב כתבי אופציותלאותו מועד (להלן: "

 
על אף שכאמור, מבחינה משפטית החברה הינה רוכשת המניות, מאחר ובמועד השלמת עסקת רכישת 

(כפי שהיו ערב השלמת עסקת רכישת המניות) הפכו לבעלי  נוסטרומוהמניות, בין היתר, בעלי המניות של 
את פעילותה העסקית השוטפת, עסקת  שהם מתוויםתוך , בחברה זכויות ההצבעה בשיעור הגבוה ביותר

  רכישת המניות טופלה בדוחות הכספיים כרכישה במהופך. 
  



  נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  )סומוטו לימיטד -(לשעבר 

  (המשך) ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים
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  (המשך):כללי    -   1ביאור 
  

לאור האמור, דוחות כספיים אלו הופקו תחת שם החברה, אך טופלו מבחינה חשבונאית כהמשך הדוחות 
שהינה הרוכשת החשבונאית בעסקה. לפיכך, דוחות כספיים מאוחדים אלה משקפים  נוסטרומוהכספיים של 

, למעט מידע לגבי הון המניות נוסטרומות המשך מצבה הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של א
והדוחות על השינויים בהון  2021ביוני  30והפסד למניה המוצגים. בהתאם, הדוח על המצב הכספי ליום 

בדצמבר  31יום ב שהסתיימהוכן לשנה  2021ביוני  30העצמי לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 
על מנת לשקף בהם למפרע את הון המניות המשפטי של החברה החל מתקופת  תואמו למפרע, 2020

  הדיווח המוקדמת ביותר. 
  

(הרוכשת החשבונאית בעסקה)  נוסטרומובהתאם לשיטת הרכישה במהופך הנכסים וההתחייבויות של 
הוכרו בדוחות הכספיים בהתאם לערכם הפנקסני במועד השלמת העסקה. תמורת הרכישה, בסך של 

האופציות לעובדים  כתביבהתאם לשווי אלפי ש"ח, נקבעה בהתאם לשווי מניות החברה וכן  94,436
החברה בהתאם לתנאי הענקה  שהועברו לנרהטק, לשעבר עובדי סומוטו לימיטד, הניתנות למימוש למניות

בסמוך למועד השלמת העסקה, כאשר  כפי שנאמד על ידי מעריך שווי בלתי תלוי נכון לאותו מועד, ,מקוריים
 -אשר כוללים בין היתר, מזומנים בסך של כ(, נכסיה, נטו של החברה לביןתמורת הרכישה  ההפרש בין

וכן סעיפים הוניים נוספים  אלפי ש"ח 142 -בסך של כ אלפי ש"ח, גירעון בהון חוזר (למעט מזומנים) 33,185
 -עלויות נוספות בגין העסקה המסתכמות בכ בניכויאלפי ש"ח,  6,224 -ובכללם גם מניות באוצר בסך של כ

אלפי ש"ח, נזקף  61,393 -אלפי ש"ח אשר נוכו מסעיף פרמיה על מניות) אשר הסתכם לסך של כ 275
  רישום למסחר ברכישה במהופך.כהוצאות  הכולל הרווח על לדוח

  
החל מיום  נוסטרומוהדוחות הכספיים המאוחדים כוללים כאמור, את הדוחות הכספיים של החברה ושל 

השלמת העסקה (להלן יחדיו: "הקבוצה"), כאשר החל ממועד השלמת העסקה כאמור, עוסקת הקבוצה 
ולניהול ביקושי  מים על המבוססת אנרגיה תפעילות אחד של פיתוח טכנולוגיות מתקדמות לאגיר תחוםב

אנרגיה תרמית לבנייני משרדים, קניונים, בתי חולים, חוות שרתים וגופים מסחריים נוספים הצורכים מיזוג 
, מערכת אגירת נוסטרומו, באמצעות הקבוצהכאמור, פיתחה  הפעילותאוויר מבוססי צ'ילרים. במסגרת 

"המערכת" או "מערכת האגירה"),  - להלן( IceBrick"™"אנרגיה המבוססת על תא אנרגיה ייחודי הנקרא 
  אשר מכיל מאות קפסולות של מים. המערכת מאפשרת המרה ואגירה של אנרגיה חשמלית לאנרגית קור. 

  
מערכת תוכנה מבוססת ענן של שליטה  מפתחת, נוסטרומו, באמצעות הקבוצהנוסף למערכת האגירה, ב

  ניהול ואופטימיזציה של מערכת האגירה במתקן הלקוח. ובקרה אשר עתידה לאפשר התקנה מהירה,
  

חברה בת בבעלות מלאה  Nostromo Energy, INCאת חברת  , הקימה נוסטרומו2021במהלך חודש יולי   .ו
 שמקום מושבה הינו בדלאוור, ארה"ב.

 
ד' 38מידע כספי נפרד בהתאם להוראות תקנה  2021ביוני  30החברה לא צירפה לדוחותיה הכספיים ליום   .ז

. הסיבה שבעטיה לא כללה החברה מידע 1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
 ים המאוחדיםעל הדוחות הכספיהחברה כספי נפרד הינה לאור חוסר ההשפעה שיש לדוחותיה הכספיים של 

  .של הקבוצה
  

 קורונה נגיף  .ח
  

 נגיף, בישראל וגם העולם רחבי בכל מכן ולאחר בסין להתפשט החל, 2020 לשנת הראשון הרבעון במהלך
 מגיפת התפרצות. עולמית כמגיפה העולמי הבריאות ארגון ידי על הוגדר אשר), COVID-19( הקורונה
 ולהנחיות לשגרה החזרה לתהליך שיידרש הזמן למשך, התפשטותה לקצב באשר הוודאות ואי הקורונה

 ואחרות כלכליות מאקרו להשפעות גרמה, המגיפה עם להתמודדות המדינות שינקטו השונות ולפעולות
 העולמית הפרטית ובצריכה הכלכלית בפעילות) משבר כדי עד( ניכרת האטה, היתר בין ביניהן, מהותיות
 שיבושים, גבוה אבטלה שיעור, 2020 לשנת שלילית) בישראל לרבות( גלובלית צמיחה תחזית, ובישראל

 תנועה ומגבלות העולמי התחבורה בהיקף ניכרת ירידה, ובעולם בישראל האספקה בשרשרת שונים
  . בעולם נוספות ומדינות ישראל מדינת ידי על הוטלו אשר שונות ותעסוקה
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  (המשך):כללי    -   1ביאור 
  

 עלויות, גלם חומרי( החברה עלויות על מהותי באופן השפיע לא הקורונה משבר, החברה הנהלת להערכת
חל עיכוב בביצוע התקנות מערכות בארה"ב בגלל , זאת עם עד למועד אישור הדוחות הכספיים. )תפעוליות

מגבלות תנועה של צוות הנדסה שנמצא בישראל. החברה פועלת לגיוס והכשרה של צוותי הנדסה וביצוע 
   ורניה, שהוא שוק היעד העיקרי שלה.מקומיים בקליפ

  
ניתן  לא מכך הנובעות הרגולטוריות וההגבלות הנגיף התפשטות להתמשכות באשר הוודאות אי לאור

  .מהותית להשתנות עשוי לעיל המתואר כל וכי החברה על המלאהלהעריך את השפעתו 
  

 מקורות מימון לפעילות החברה  .ט
  

ולקראת מסחורה וטרם הפיקה  IceBrick-של מערכת ה החברה הינה בשלבי סיום המחקר והפיתוח
, לחברה נוצר הפסד 2021יוני  30הכנסות מפעילותה. בתקופה של שישה החודשים שהסתיימה ביום 

אלפי ש"ח שנרשמו כהוצאות רישום למסחר חד  61,393אלפי ש"ח (מתוכו  66,821כולל בסך של 
אלפי ש"ח. כמו כן,  5,847לות שוטפת של פעמיות בקשר עם עסקת המיזוג) ותזרים שלילי מפעי

בהיעדר הכנסות  .ש"חאלפי  105,459בסך  2021ביוני  30לחברה יתרת הפסד מצטבר ליום 
משמעותיות והגעה לרווחיות, לצורך המשך פעילותה השוטפת תידרש החברה להשגת מקורות מימון 

  מניותיה. נוספים מגורמים חיצוניים, לרבות מענקים והמשך גיוסי הון מבעלי
  

ועד למועד אישור הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים, נקטה הנהלת  2021מחודש ינואר 
השלימה החברה גיוס  2021החברה נקטה במספר פעולות להבטחת המשך פעילותה: בחודש ינואר 

סך א' להלן), בחודש פברואר השלימה החברה גיוס הון נוסף ב5מיליון ש"ח (ראה ביאור  9.2הון בסך 
ביוני כאמור השלימה את עסקת המיזוג אשר הגדילה  20-א' להלן) וב5מיליון ש"ח (ראה ביאור  1.6

  מיליון ש"ח, לפני עלויות עסקה. 33.1 -את יתרת המזומנים של החברה בכ
  

להערכת הנהלת החברה, מקורות המימון העומדים לרשותה כתוצאה מגיוסי ההון ועסקת המיזוג 
המתוארת לעיל, יחד עם המענקים העומדים לרשותה, יאפשרו לה את המשך פעילותה השוטפת 

חודשים ממועד אישור הדוחות הכספיים. תכניות  12במתכונתה הנוכחית לתקופה של לפחות 
, לבצע פעילות פיתוח עסקי והתקשרות עם לקוחות וכן לפעול לקבלת מענקים ההנהלה הן, בין היתר

  .וגיוסי הון נוספים ומימון חיצוני להתקנת מערכות אצל לקוחות
  

  :בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים - 2אור בי
  
החודשים  6הביניים של  תולתקופ 2021ביוני  30המידע הכספי התמציתי המאוחד של הקבוצה ליום   .א

המידע הכספי לתקופת הביניים) נערך בהתאם לתקן חשבונאות  -באותו תאריך (להלן  השהסתיימ
), וכולל את הגילוי הנוסף הנדרש IAS 34 -"דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן  34בינלאומי מספר 

המידע הכספי . 1970-התש"לבהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), 
לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים. יש לעיין 

 פורסמואשר  ,2020לשנת  שנתייםה במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים
והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר  2021  בינואר 11במסגרת דוח עסקת רכישת המניות לציבור ביום 

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

  
(דוחות תקופתיים ג' לתקנות ניירות ערך 5החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה כמו כן, 

) להלן: "תקנות הדוחות"). בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, בחרה 1970-ומיידים), התש"ל
ד' לתקנות הדוחות, לרבות בדבר דיווח במתכונת 5החברה לאמץ את מלוא ההקלות המנויות בתקנה 

  .שנתית-דיווח חצי
  

 מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים  .ב
 

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

  מאומדנים אלה.
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  (המשך): בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים - 2אור בי
  

) אשר significant( המשמעותיים הדעת שיקולי, אלה תמציתיים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת
הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ואי הודאות הכרוכה במקורות 
המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שהסתיימה 

  , למעט האמור להלן:2020 בדצמבר 31 ביום
  

 למניות החברה הניתנים למימוש כתבי אופציות לעובדים שהועברו לנרהטק ) 1
  

נקבע באמצעות מודל תמחור אופציות המושפע  כתבי האופציותשוויים ההוגן של 
מפרמטרים רבים הכוללים ,בין היתר, את מחיר המניה המשתנה, מחיר מימוש, תנודתיות 
צפויה, אורך החיים הצפוי וכן דיבידנד צפוי. כמו כן, הנחות המודל כוללות ריבית חסרת 

 ב'5המחושב (ראה ביאור  כתבי האופציותפיעים על שוויים ההוגן של סיכון. כל אלו מש
  ). להלן

  
לאור העובדה כי כתבי האופציות כאמור, הינם לעובדים שאינם חלק מהחברה וכן ניתנו 

ה' לעיל, הגיעה החברה למסקנה כי שווי 1כחלק מעסקת המיזוג המתוארת במסגרת ביאור 
  כתבי האופציות כאמור במועד עסקת המיזוג הינו חלק מתמורת העסקה. 

  
  ושאינם ממשלתייםממשלתיים מענקים  ) 2

  
מוכרים כהתחייבות אם צפויות הטבות כלכליות כתוצאה , ממשלתיים שהתקבלומענקים 

שיביאו למכירות המזכות את המדינה  או פעילויות השיווק מפעילות המחקר והפיתוח
 reasonableמגיעה למסקנה שלא קיים ביטחון סביר ( הקבוצה, והנהלת בתמלוגים

assuranceהמענק שהתקבל) לא  -(להלן שהתגבשה הזכאות לקבלתו ממשלתי  ) שמענק
  . יוחזר

  
הנהלת נוסטרומו העריכה כי היא תידרש לשלם תמלוגים בגין המענקים שהתקבלו מהרשות 
לחדשנות, ולפיכך הוכרה בדוחות הכספיים התחייבות מתאימה במועד קבלת המענקים. 

ת במהלך תקופכמו כן הן לגבי מענקים ממשלתיים והן לגבי מענקים שאינם ממשלתיים, 
, ירידה בסכומי הדיווח בוצע על ידי החברה שינוי לאומדן תחזית ההכנסות העתידית

  .לפירעון ההתחייבות בדרך של תשלום תמלוגים ההכנסות החזויות, אשר ישמשו
  

 עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3ביאור 
  

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, הינם 
 לשנהו 2020בדצמבר  31ליום  נוסטרומועקביים עם אלה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים של 

  , למעט האמור להלן:.2020בדצמבר  31הסתיימה ביום ש
  

 איחוד הדוחות הכספיים
 

המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן. שליטה  הדוחות הכספיים
מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות 
כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום 

ת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה התשואות שינבע מהישות המושקעת. בבחינ
פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ועד 

יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בין חברות הקבוצה בוטלו במלואן . למועד בו הופסקה השליטה
דת, הקבוצה מכירה ברווח או הפסד בעת איבוד שליטה בחברה מאוח .בדוחות הכספיים המאוחדים

בגובה ההפרש בין ערכם המצרפי של התמורה שהתקבלה והשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה 
בחברה המאוחדת לשעבר, לבין ערכם בספרים של הנכסים, ההתחייבויות וזכויות שאינן מקנות 

חדות זהים לתאריך המאוחדת לשעבר. תאריכי הדוחות הכספיים של החברות המאושליטה בחברה 
הדוחות הכספיים של החברה. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות המאוחדות 

  .יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה
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  מכשירים פיננסיים - 4 ביאור
  

שכן השפעת ההיוון אינה , הפנקסנישלה זהה או קרוב לערכם הפיננסיים השווי ההוגן של המכשירים 
  מהותית. 

  
  

  :הון - 5 ביאור
  

 :מניות הון  .א
 
  2020בדצמבר  31  2021ביוני  30  
  המניות מספר  

  200,000,000  400,000,000  מניות רגילות ללא ערך נקוב
  72,131,842  284,692,522  ונפרע מונפק
 

, 2021ביוני  20ה' לעיל, עקב השלמת עסקת המיזוג ביום 1במסגרת ביאור  כמפורט ) 1
מניות רגילות לבעלי המניות של נוסטרומו בתמורה למלוא  212,560,680הנפיקה החברה 

 הונה המונפק והנפרע של נוסטרומו. 
 

לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות לכל דבר ועניין לרבות הזכות לקבלת דיבידנד,  ) 2
למניות הטבה, להשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק ואת הזכות להשתתף 

 באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.
 

מליון  9.2-מיליון דולר (כ  2.8-גיוס הון בסך של כ נוסטרומוהשלימה  2021בינואר  31 ביום ) 3
לכלל בעלי מניות אשר הוצעו  נוסטרומובאמצעות הנפקת זכויות לרכישת מניות  ש"ח)

 359,393 נוסטרומו("הנפקת הזכויות"). על פי תנאי הנפקת הזכויות, הקצתה  נוסטרומו
מיליון ש"ח הושקע  4 -הסכום האמור סך של כ מתוךמניות רגילות שלה לבעלי מניותיה. 

 .על ידי קרוביו של בעל השליטה כפי שהיה באותו מועד
 

אלפי  500-עם משקיע להשקעה בסך של כ נוסטרומוהתקשרה  2021בפברואר  7 ביום ) 4
 .נוסטרומומניות רגילות של  33,794 -"ח) בתמורה לש מליון 1.6 -דולר (כ 

  
 :מניות מבוסס תשלום  .ב

  
-אופציות של עובדים ונותני שירותים ל 23,100מומשו  2021בחודשים ינואר ואפריל  ) 1

תמורת תוספת מימוש של  של נוסטרומו ש"ח ערך נקוב 0.01מניות רגילות בנות  23,100
ה' לעיל, 1עקב השלמת עסקת המיזוג, כמפורט במסגרת ביאור  דולר. 0.01 -ש"ח ו 0.10

נרכשו כלל המניות שהומרו כאמור על ידי החברה כתמורה להקצאת מניות החברה וכפי 
 ה' לעיל. 1שמפורט במסגרת ביאור 

 
תמורת עסקת המיזוג כוללת גם כתבי  ) לעיל,1ב'(2 -ה' ו1בהמשך לאמור במסגרת ביאורים  ) 2

אופציות למניות החברה אשר ניתנו לעובדי נרהטק. סך האופציות אשר נכללו במסגרת עסקת 
הוערך על ידי  כאמורשל האופציות  ההוגןשווי הסך כאשר  3,392,655המיזוג הסתכמו לכדי 

, כאשר שווי ש"חאלפי  2,324 -החברה, בסיוע מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי, בסך של כ
 1.24מחיר למניה של , על בסיס ההנחות הבאות: בינומיהאופציות חושב באמצעות מודל 

-0.004% -שנע בטווח של כריבית חסרת סיכון , 63% -כסטיית תקן בשיעור של ש"ח, 
וכן פקטור מימוש  0%-שיעור חילוט האופציות של , 0%, דיבידנד צפוי בשיעור של 1.36%
 .150%-100%  -כ בטווח שלמוקדם 
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צדדים קשורים - 6 ביאור
  

עם מר יורם אשרי בהסכם למינויו כמנכ"ל נוסטרומו החל  נוסטרומוהתקשרה  2021בפברואר בחודש 
נון המנכ"ל הנוכחי ומייסד -. עם הצטרפותו של מר אשרי כמנכ"ל נוסטרומו, מר ירון בן2021מחודש מאי 

והמנהל הטכנולוגי הראשי שלה. על פי הוראות ההסכם שנחתם עמו,  נוסטרומויכהן כנשיא  נוסטרומו
ש"ח ברוטו ולבונוס שנתי מבוסס יעדים כפי  65,000מר אשרי יהא זכאי למשכורת חודשית בסך 

משכורות חודשיות. מר אשרי יהא זכאי לקרן השתלמות  6בהיקף של עד  נוסטרומושייקבעו במוסדות 
לגמול הוני כפי שיקבע בהמשך וכן מים מסוג זה. בנוסף יהא זכאיולהטבות סוציאליות כמקובל בהסכ

ההסכם לסיומו בהודעה  אתיהיו רשאים להביא  ונוסטרומו אשרי מרוהוצאות רכב.  5לרכב מדרגה 
כן  כמושה חודשים כתלות במשך הכהונה, עד להודעה על סיום כאמור. ימוקדמת של בין שלושה לש

יהיה מיועד לכהן  אשרי מר, ציבורית חברה עם מיזוג עסקת  תשלים ונוסטרומונקבע בהסכם, כי ככל 
 גם כמנכ"ל אותה חברה ציבורית בכפוף לאישור דירקטוריון החברה הציבורית. 

  
ה' לעיל, ולאור אישור דירקטוריון החברה, מונה 1לאור השלמת עסקת המיזוג כמפורט במסגרת ביאור 

 נון לכהן כדירקטור בחברה מטעם בעלי מניותיה.-מר בן מר אשרי לכהן כמנכ"ל החברה. כמו כן, מונה
  
  

:פרויקט מדינול - 7 ביאור
  

"מדינול"), חברה  -להלן הסכם עם חברת מדינול בע"מ ( נוסטרומוחתמה  2020בספטמבר  21ביום 
המכהן  ומהווה צד קשור לחברה, פרטית הרשומה בישראל המצויה בשליטתו של מר קובי ריכטר,

 נוסטרומובמסגרתו, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטים להלן, תתקין , כדירקטור בחברה
, כפרוייקט פיילוט "המבנה") את מערכת האגירה שלה  -להלן בבניין אותו שוכרת מדינול בירושלים (

  "ההסכם"). -להלן שעה (-קילוואט 600-בהיקף של כ
  

תתקין במבנה את מערכת האגירה, וכן תפעיל אותה ותספק שירותי  נוסטרומועל פי הוראות ההסכם, 
 50%ון, אשר יגלמו כתיקון ואחזקה, בתמורה לתשלומים שישולמו על פי מודל השתתפות בחיס

תעביר ללקוח  נוסטרומו"התמורה"). בתום כל חודש קלנדארי,  -להלן מהחיסכון בחשמל של המבנה (
רכת, כאשר התמורה תחושב חודש בחודשו ותשולם בתחילת את נתוני צריכת החשמל שהתקבלו במע

  כל רבעון.
  

תשלים  נוסטרומוכניסתו של ההסכם לתוקף כפופה להתקיימותם של שני תנאים מתלים באים: (א) 
תקבל את כל האישורים  נוסטרומו(ב) -קבלת מימון פיננסי להתקנת מערכת האגירה במבנה; ו

אישור מהנדס מבנה); ככל ואחד מהתנאים  –(דהיינו  מבנההנדרשים על פי דין להתקנת המערכת ב
חודשים ממועד חתימת ההסכם, כל אחד מהצדדים יהא  6המתלים כאמור לא יתקיים בתוך שישה 

  רשאי להביא לסיומו באמצעות מתן הודעה לצד השני.
  

 22 עד ליוםשנה  20בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כאמור, ההסכם יהיה בתוקף לתקופה בת 
, כאשר ניתן יהיה להביא לסיומו עוד קודם לכן בקרות אירועים מסוימים שנקבעו 2040בספטמבר 

, נכון למועד נוסטרומולמיטב ידיעתה של  בהסכם, ביניהם סיום תקופת השכירות של הלקוח במבנה.
   .2021בחודש ספטמבר  שעתידה להסתייםתקופת השכירות במשא ומתן להארכת  מדינולזה 

  
על גג  האגירהבהתקנת מערכת  החלה ונוסטרומוהמתלים התקימו  התנאים 2021 פברוארבחודש 
  .המבנה

  
עה מערכת האגירה, ביצ כי בתום שלב ההרצה של, הודיעה החברה כי 2021באוגוסט  12ביום 

. כמו כן, באותו מועד הודיעה החברה כי במדינולוסטרומו הפעלה מסחרית מוצלחת של המערכת נ
נוסטרומו קיבלה את אישור הרשות לחדשנות לכך שעל בסיס המערכת באתר מדינול ייעשה הפיתוח 
המשותף של נוסטרומו וחברת החשמל לישראל בע"מ של כלי ניהול מרחוק של צריכת אנרכיה והסטת 

  ביקושים.  
  

 1,118-כ שלסעיף הרכוש הקבוע בעלויות בסך  במסגרת ההפעלה המסחרית הכירה החברה במסגרת
   ."ח, הנובעות מנכסי החברה הממוקמים באתרש אלפי
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  :ולאחריו הכספי המצב על הדוח בתקופת מהותיים אירועים - 8 ביאור
  

של מבנה משרדים (להלן  על הסכם שכירות חדש נוסטרומוחתמה  2021לפברואר  25ביום   .א
קיימת אופציה להארכת  לנוסטרומו. 2021חודשים החל מחודש אוגוסט  38תקופה של ל "הנכס")

תקופת השכירות בשתי תקופות שכירות נוספות. האחת לשלוש שנים נוספות ואופציה נוספת 
להארכה בארבע שנים נוספות. בשלוש השנים הראשונות להסכם, דמי השכירות החודשיים יהיו 

מ. בשנה הרביעית לתקופת השכירות דמי בחודש בתוספת מע"ח "אלפי ש 31 -כבסך של 
ולתקופה של חמש עד עשר  בחודש בתוספת מע"מח "אלפי ש 33 -כהשכירות יהיו בסך של 

זמין לשימוש החברה מיום היה הנכס  בתוספת מע"מ.ח "אלפי ש 34 -כשנים, דמי השכירות יהיו 
 .2021במאי  31

  
הארכה הראשונה תמומש, וכפועל יוצא, סך  אופציתכי  נוסטרומוחתימת ההסכם, צפתה  במועד

מימוש ההתחייבות בגין חכירה אשר הוכרה במועד חתימת ההסכם כאמור, משקפת גם את 
  . הראשונה האופציה

  
כמו כן, על מנת להעריך את סך ההתחייבות בגין חכירה במועד חתימת ההסכם, לרבות מימוש 

במעריך שווי חצינו ובלתי תלוי לצורך האופציה הראשונה כאמור לעיל, עשתה החברה שימוש 
  . 7%-אמידת שיעור ההיוון התוספתי של החברה, אשר נאמד בשיעור שנתי של כ

  
כפועל יוצא מהאמור לעיל,  תסיים נוסטרומו את התקשרותה בהסכם השכירות שקדם להסכם 

  , וזאת ללא תשלום קנס. 2021 שנת בסוףהנ"ל 

 -אלפי דולר (כ 60 -בסך של כ SHELL -, קיבלה נוסטרומו מענק מ2021חודש פברואר  במהלך  .ב
 . והכירה בהתחייבות בגין תמלוגים לשלם בגינו אלפי ש"ח) 197

 
 Israel-United( האמריקאית BIRD קרן עם בהסכם נוסטרומו התקשרה 2019 אוגוסט בחודש  .ג

States Binational Industrial Research and Development Foundation") (בירד קרן ,("
 Centrica Business האמריקאית האנרגיה חברת עם וכן, האמריקאי האנרגיה משרד בשיתוף

Solutions US, Inc") .סנטריקה לבין נוסטרומו בין פעולה שיתוף פרוייקט למימון"), סנטריקה ,
" הפרויקט(" ב"שבארה לס'אנג בלוס משרדים בבניין שלה האגירה מערכת תותקן במסגרתו

 ). בהתאמה", בירד קרן הסכם"
  

 עד, הפרויקט מעלויות 50% של בשיעור לשאת בירד קרן התחייבה, בירד קרן הסכם פי על
 ממימון 30% כאשר"), בירד מימון) ("ח"ש מיליון 3-כ( ב"ארה דולר אלפי 950 של כולל לסכום

 בהתאם וזאת, לנוסטרומו ישולם בירד קרן ממימון 70%-ו לסנטריקה במישרין ישולם בירד קרן
 מימון, בירד קרן הסכם הוראות פי על, כן כמו. בהסכם נקבעו אשר שונים דרך לאבני לתקציב

 קרן במימון מהם אחד כל של חלקו פי על( סנטריקה ידי ועל נוסטרומו ידי על לה יוחזר בירד קרן
 להחזר עד וזאת"), התמלוגים(" מהמכירות 5% של בשיעור תמלוגים מתן באמצעות), בירד

  :להלן כמפורט, לכך מעבר או בירד קרן מימון של המלא
וסנטריקה לשאת  נוסטרומו, לא יידרשו 31.12.2022ככל שמימון קרן בירד ייפרע עד ליום  ) 1

  בכל תשלום נוסף;
, סכום ההחזר לקרן 31.12.2023ועד ליום  31.12.2022ככל שמימון בירד ייפרע לאחר יום  ) 2

  ממימון בירד; 113%-יעמוד על סך השווה ל בירד
, סכום ההחזר לקרן 31.12.2024ועד ליום  31.12.2023ככל שמימון בירד ייפרע לאחר יום  ) 3

  ממימון בירד; 125%-בירד יעמוד על סך השווה ל
, סכום ההחזר לקרן 31.12.2025ועד ליום  31.12.2024ככל שמימון בירד ייפרע לאחר יום  ) 4

 ממימון בירד; 138%-השווה ל בירד יעמוד על סך
, סכום ההחזר לקרן בירד יעמוד על סך 31.12.2025ככל שמימון בירד ייפרע לאחר יום  ) 5

 ממימון בירד; 150%-השווה ל
 

ולקרן בירד כי מכרה את כל פעילותה  לנוסטרומו סנטריקה , הודיעה2021במהלך חודש פברואר 
 לנוסטרומוהודיעה קרן בירד  2021בפברואר  28 יוםב, האמור לאורבצפון אמריקה לצד שלישי. 
-לכ השווה סך בפועל נוסטרומוכי למועד אישור הדוחות, קיבלה  יצויןעל סיומו של הסכם בירד. 

) מתוך מימון בירד אשר יוחזר לקרן בירד באמצעות תשלום ח"שאלפי  867( דולר אלפי 266
בירד את  מקרןלא תקבל  נוסטרומו, תמלוגים על פי הסכם המענק, כאשר לאור סיום הסכם בירד

, כאשר התחייבות בגין סכומים שהתקבלו מחויבת בהחזר אלפי דולר 360, בסך מימוןהיתרת 
בירד כדי להביא לסיומו של  הסכם. יובהר כי אין בסיום ומשתקפת בדוח על המצב הכספי

 .כסדרו מוקדל ממשיכה ונוסטרומו, בו לפגוע כדי והפרויקט (להגדרתו לעיל) א



  בע"מ נוסטרומו אנרגיה
  

  | הצהרות מנהלים 2021לשנת  2דוח רבעון 

  
 הצהרת מנכ"ל . 1

  , מצהיר בזה כי:יורם אשריהח"מ, 

  );"הדוחות"( 2021) לשנת "התאגיד"( נוסטרומו אנרגיה לימיטדשל  השנידוח הרבעון בחנתי את  1.1

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

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

  מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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

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

  ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

וועדת הביקורת של התאגיד כל תרמית, לגיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ו 1.4

במישרין או מעורבים  והכללי או מי שכפוף ל ה מעורב המנהלשבבין מהותית ובין שאינה מהותית, 

  עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 1.5
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  , מצהיר בזה כי:ירון בן נוןהח"מ, 

  );"הדוחות"( 2021) לשנת "התאגיד"בע"מ ( נוסטרומו אנרגיהשל   השניבחנתי את דוח הרבעון  2.1

של  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון 2.2

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

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

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  2.3

הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה לתאריכים המהותיות, את המצב 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ולוועדת  2.4

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

שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

  הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 2.5
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		2021-08-23T16:23:58+0000
	Not specified




