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  .202230.6ביום   סתיימהנש חודשים שישהשל  לתקופה  חברהה ענייני מצב על דירקטוריון דוח

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

  ").הדוח תקופת(" 2022 ביוני  30 ביום סתיימההשחודשים  שישהענייני החברה לתקופה של 

לתקופת הדוח ועד    החברהסוקר את השינויים העיקריים בפעילות    החברהדוח הדירקטוריון על מצב ענייני  

  21.3.2022שפרסמה החברה ביום    2021למועד פרסומו. הדוח הינו משלים לדוח התקופתי של החברה לשנת  

  . חלקיו כל על"), התקופתי הדוח(" ) 2022-01-032419(אסמכתא מס':

  החברה הדירקטוריון למצב עסקי   הסברי - ראשון חלק

 העסקית של החברה וסביבתה   תמציתי תיאור .1

באמצעות  החברה החברה)  בע"מ  נוסטרומו,  ידי  על  במלואה  המוחזקת  פרטית  חברת  ("  (חברה 

" החברה  עם  וביחד",  הבת   ולניהול   לאגירה  מתקדמות   טכנולוגיות  בפיתוח   עוסקת"),  הקבוצה: 

חולים  תרמית  אנרגיה  ביקושי בתי  קניונים,  משרדים,  מסחריים    וגופים  שרתים  חוות,  לבנייני 

  .  'ילריםצ מבוססימיזוג אוויר  הצורכיםנוספים 

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

 .שלישי לפרק א' לדוח התקופתי

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

 : פרסומו

   הקורונה משבר השפעת .2.1

של ועל    פעילותה השפעה מהותית על    איןלמועד זה, החברה מעריכה כי לנגיף הקורונה    נכון 

   השונות. בהתחייבויותיה לעמוד יכולתה או נזילותה, השל הפיננסית האיתנות

  ב' לדוח התקופתי.   לחלק 2 סעיףראו , הקורונה  נגיף אודות נוספים  לפרטים

 מהתפרצות כתוצאה שנגרם המשברשל    והשלכותיו השפעתו מלוא הובררו טרם כי יובהר

 הוא ועסקיה, החברה מצב על המשבר להשפעת בנוגע המידע לפיכך, הקורונה. נגיף

  . 1968-התשכ"ח ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע בעיקרו

 עליית האינפלציה ועליית הריבית  .2.2

עלה מדד   2021חלה עליה בשיעורי האינפלציה בישראל ובעולם. בשנת    ,2021 משנת החל

של   בשיעור  בישראל  לצרכן  יוני    2.8%-כ המחירים  לחודש  המחירים  מדד    2022ועליית 

האינפלציה בחודשים האחרונים בארה"ב משקפת עליה  . 4.4%-כ  שיקפה גידול שנתי של

לשנת    9.1%-כ  שלבשיעור  שנתית   הצפויה  המטבע  2022והאינפלציה  קרן  דוח  לפי   ,

-ו מפותחות  בכלכלות 6.6%-כשיעור של  הבינלאומית, שהתפרסם לאחרונה, עומדת על  

  1. מתפתחות בכלכלות 5%9.

 
1 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022 
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הריבית    ,העולמית המחירים עליות לצד את  להעלות  בעולם  מרכזיים  בנקים  החליטו 

המחירים.   עליות  את  לבלום  האחרונות    ,לדוגמהכך  במטרה  הריבית  העלאות  בשתי 

של לשיעור  בארה"ב  הריבית  כי    2.5%-2.25%-כ  בארה"ב הועלתה  צופה  והבנק הפדרלי 

החליט בנק    2022החל מחודש אפריל    2. הקרובות בהחלטות הריבית את  ימשיך להעלות  

בישראל הריבית  את  להעלות  של  ,ישראל  לרמה  אפסי  לתחזיות    2%  משיעור  ובהתאם 

שיעור  אמורה הריבית להגיע ל  2023ל בנק ישראל עד לרבעון השני לשנת  מחלקת המחקר ש

  3. 2.75%-של כ

  אינפלציה

בעלות חומרי הגלם וההתקנה    עלייה  הישנ  , נויים באינפלציהיעל רקע הש נכון למועד הדוח,  

במקביל קיימת עלייה של תעריפי החשמל אשר מגדילים את בעוד ש  ,החברה  ישל מוצר

לאור האמור, למועד זה    מאנרגיה ומשכך עתידים להגדיל את הכנסות החברה.החיסכון  

כי   סבורה  הגידול  החברה  עם  להתקזז  עתיד  לעיל  כאמור  הגלם  חומרי  בעלות  הגידול 

למועד   כי  סבורה  החברה  משכך,  החברה.  האינפלציה    הדוחבהכנסות  בשיעור  לעלייה 

 על פעילותה. לרעה בישראל ובעולם אין השפעה מהותית

 בשיעור העלייה  של  הפוטנציאליות ההשפעותי  בעניין, זה  בסעיף האמור כי יצוין

ערך  המהוו, החברה על האינפלציה ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד  פני  צופה  , מידע 

  דוח זה   בתאריךעל אינפורמציה הקיימת בחברה  , בין היתר, המבוסס, 1968-ח"התשכ

 דומה באופן שיתממש או, יתממש אכן לעיל  האמור כי ודאות כל אין, לפיכך. והערותיה

מן התוצאות , לעיל המתואר  לזה והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי 

  .המוערכות או המשתמעות ממידע זה

   ריבית

הדוח  נכון  נעשה    ,למועד  החברה  ומימון  ועומדות  תלויות  הלוואות  אין    בעיקרלחברה 

 אין השפעה מהותית על מימון החברה.  , ריביתה לעלייה בשיעור  ,הנ"ל  לאור. העצמימהונה  

 של משרד האנרגיהזכיה במכרז  .2.3

מערכת  12.1.2022ביום   להתקנת  האנרגיה  משרד  של  במרכז  זכתה  כי  החברה  פרסמה 

יצוין כי    .בהשתתפות במימון מצד משרד האנרגיה, שלה בבית חוליםאגירת אנרגיית הקור  

  2021האנרגיה בו זכתה החברה בחודש דצמבר  משרד  מכרז זה מתווסף למכרז אחר של  

לפרטים נוספים    .ביחס להתקנת מערכת האגירה שלה בבית החולים סורוקה בבאר שבע

 ). 2022-01-005938: אסמכתא' מס( 12.1.2022ראו דיווח מידי של החברה מיום 

 מסחרי -הסכם שיתוף פעולה טכנולוגי .2.4

 
2 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220727a.htm 
3 https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/18-07-22.aspx 
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פרסמה החברה כי חברת הבת חתמה על מזכר הבנות אסטרטגי עם יצרנית   31.1.2022ביום  

לשיתוף פעולה טכנולוגי מסחרי עם חברת    Smardt Ciller Group, Incילרים הקנדית  'הצ

-2022': אסמכתא מס( 31.1.2022לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום  . הבת

01-013036 .( 

 עדכון לגבי התקדמות פרויקט הילטון .2.5

משלימה החברה את היערכותה לביצוע ההתקנה    היאפרסמה החברה כי   23.2.2022ביום  

לרבות קבלת אישורים מהרשות  , של מערכת אגירת האנרגיה במלון הילטון בוורלי הילס

עבור מערכת האגירה והזמנת ציוד  ) IceBricks -ה(סיום ייצור תאי האגירה  ,  המקומית

-2022: אסמכתא 'מס( 23.2.2022לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום . נלווה

01-022039.( 

 ב"אישור לרישום פטנט ראשון בארה .2.6

הודיעה החברה כי משרד הפטנטים האמריקאי אישר את בקשת הפטנט  , 6.3.2022ביום  

 THERMAL ENERGY STORAGE"שכותרתו   ) Notice Of Allowance(שהגישה  

ARRAY) "מספר  -על פטנט  בקשת  האגירה  ), 16/650,509פי  תא  את  היתר  בין  המכסה 

החברה   שפיתחה  ייחודיים  ), IceBrick(™הייחודי  גיאומטריים  מאפיינים  לרבות 

, ב"מדובר בפטנט הראשון של החברה שמאושר בארה. המאפשרים את המודולריות שלו

שלה הנוכחיים  השיווק  מאמצי  עיקרי  את  החברה  מרכזת  הפטנט  . שם  הושלם  רישום 

אסמכתא ( 6.3.2021ראו דוח מיידי של החברה מיום  , רטים נוספיםלפ  .2022בחודש יולי  

  . )2022-01-026386': מס

 מינוי מר דין קיימן לחבר בוועדה מייעצת של החברה  .2.7

של    10.5.2022ביום   מייעצת  בוועדה  כחבר  קיימן  דין  מר  של  מינויו  על  החברה  הודיעה 

) דעה  Advisory Boardהחברה  מובילי  לכלול  עתידה  אשר  האנרגיה,  ),  אגירת  בתחום 

ואשר תפקידה יהיה, בין היתר, מתן    דיסציפלינארית,-הקיימות וחדשנות טכנולוגית מולטי

לאומיים,  נולוגי שלה בשווקים בי נ ולוגי ושיווקי לחברה, סיוע בקידום החזון הטכנ ייעוץ טכ

וע  טיים, סיניות רלוו נבדגש תחילה על השוק האמריקאי, סיוע מול הרשויות וקובעי מדי 

לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של   ביצירת קשרים ושיתופי פעולה אסטרטגיים וכיו"ב.

  ).2022-01-056119(אסמכתא מס':  10.5.2022החברה מיום 

 פרסום מתאר לעובדים יחד עם דוח הצעה פרטית לא מהותית .2.8

פרסמה החברה מתאר לעובדים יחד עם דוח הצעה פרטית לא מהותית,    16.5.2022ביום  

ל   222,000הקצאת  ל למימוש  הניתנות  למסחר)  רשומות  (לא  מניות    222,000  -אופציות 

עובדים של חברות בהחזקתה    10-אופציות ל   92,310רגילות של החברה, אשר מתוכן הוקצו  

ביום   שפרסמה החברה  מיידי  דוח  ראו  נוספים,  לפרטים  החברה.    16.5.2022המלאה של 

  ). 2022-01-059458(אסמכתא מס': 



4 
 

 

(חוות   נתוניםואט שעה במרכזי  -מגה  1-רגיה של כ נק להקמת מערכת אגירת אנזכייה במע .2.9

 שרתים) 

החדשנות  של רשות  במענק  קיבלה הודעה על זכייתה  , הודיעה החברה כי  31.5.2022ביום  

מס'   מסלול  שהינו  2תחת  רשות  ,  בשיתוף  הסביבהוהמשרד  החדשנות  מסלול  ,  להגנת 

רגית קור", בסך נבאמצעות מערכות אגירת א נתונים  יזציה של מרכזי  נלפרויקט "דה קרבו 

  31.5.2022לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום    י ש"ח.נמיליו   1.26כולל של  

  ). 2022-01-067993(אסמכתא מס': 

 רגיה נבית חולים סורוקה חתם הסכם עם החברה לרכישת מערכת אגירת א  .2.10

להשתתפות במימון בסך של האנרגיה  בקול קורא של משרד  לזכייתה של החברה  בהמשך  

בסעיף  שבע (-בבית החולים סורוקה בבאראנרגיה  מערכת אגירת  להתקנת  אלפי ש"ח    700  -כ

כי    4"),סורוקה"זה:   החברה  הפרויקט, הודיעה  לביצוע  סורוקה  עם  הסכם  על  חתמה 

. לפרטים נוספים, ראו דוח  קין אותהבמסגרתו תמכור את המערכת כאמור לסורוקה ותת

  ).2022-01-075598(אסמכתא מס':  19.6.2022מיידי של החברה מיום 

 הנת הפעלה ראשונול בתום שנוסטרומו במדינביצועי מערכת  .2.11

אסמכתאות מס'  (  12.8.2021  -ו  4.2.2021בהמשך לדוחות המיידיים של החברה מהימים  

ת והפעלת מערכת האגירה  נבהם הודיעה על התק),  2021-01-130950  -ו  2021-01-014718(

") וכן על סיום מוצלח של ולנמערכת מדי"בסעיף זה:  ול שבירושלים (נשלה על גג מפעל מדי 

המערכת,   של  ההרצה  החברה  שלב  המערכת הודיעה  של  הרצופה  ההפעלה  תוצאות  על 

ביום  לאורך   החברה  שפרסמה  מיידי  דוח  ראו  נוספים,  לפרטים  מלאה.  ראשונה  שנה 

  ).2022-01-075952(אסמכתא מס':  20.6.2022

 התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה .2.12

הודיעה החברה על התקשרותה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה,  4.7.2022ביום 

וזאת לאחר קבלת אישורה של ועדת התגמול. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה  

  ). 2022-01-083257(אסמכתא מס':  4.7.2022מיום 

 עדכון תקופת המימוש של אופציות שהוענקו לחברה מקבוצת מגדל .2.13

של    7.7.2022  ביום המימוש  תקופת  הארכת  על  החברה  (לא   330,000הודיעה  אופציות 

רשומות למסחר) שהוקצו על ידיה למגדל סל מניות ישראל. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי  

  ). 2022-01-085624(אסמכתא מס':  7.7.2022של החברה מיום  

 הצטרפות החברה למדד מעלה בבורסה .2.14

 
  ).182796-01-2021(אסמכתא מס':  21.12.2021ראו דוח מיידי של החברה מיום  4
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עסקים מנהיגים אחריות חברתית" על הצטרפותה של    – מעלה  , הודיעה "19.7.2022ביום  

. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של  1.8.2022החברה למדד ת"א מעלה, וזאת החל מיום  

  ).2022-01-091675(אסמכתא מס':  19.7.2022החברה מיום 

רגיה של החברה תיכלל בהצעת חוק למתן תמריצים בהיקף חסר נולוגיית אגירת האנטכ .2.15

 וי האקלים שמובילה המפלגה הדמוקרטית בארה"בנתקדים למאבק בשי

 Inflationהחברה על פרסום הצעת חוק פדרלית בארה"ב בשם "הודיעה    31.7.2022ביום  

Reduction Act  ,2022הכוללת היתר  ,"  בשינוי    ,בין  לעידוד המאבק  חבילת תמריצי מס 

 - ITCלהשקעה במתקני אגירת אנרגיה (  30%האקלים, בינהם זיכוי מס בשיעור של עד  

Investment tax credit.(    בבית  14.8.2022ביום , הודיעה החברה כי הצעת החוק אושרה 

הצעת  יתה תרומה משמעותית בגיבוש נוסח  ילחברה ה הנבחרים של הקונגרס האמריקאי.  

שפורסמה   הסופי  (ולהחוק  החברה  מוצרי  על  גם  יחול  האמור  המס  שזיכוי  מערכות  כך 

. לפרטים נוספים, ראו דוחות מיידיים של החברה מהימים  אגירת אנרגיה תרמית בבניינים)

  ).2022-01-102367 -ו  2022-01-096760(אסמכתאות מס':  14.8.2022-ו  31.7.2022

 מתקן( הילס בוורלי הילטון במלון אנרגיה אגירת ערכתמ להתקנת פיזיות עבודות תחילת .2.16

 בקליפורניה)  החברה של הדגל

המיידי    16.8.2022  ביום לדוח  בהמשך  כי  החברה   23.2.2022 יוםב שפרסמההודיעה 

 של ההתקנה  לביצוע נערכת היא כי עדכנה במסגרתו), 2022-01-022039 מס': אסמכתא(

"), הילטון מלון(" קליפורניה הילס, שבבוורלי הילטון במלון שלה האנרגיה  אגירת מערכת

החל השלב האחרון בהתקנת מערכת אגירת אנרגיה של החברה במלון הילטון, הכוללות  

נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום    לפרטיםאת ביצוע העבודות הפיזיות באתר המלון.  

 ).2022-01-103849(אסמכתא מס':  16.8.2022

 קבלת כתבי התחייבות להשקעה בחברה  .2.17

(חברה בשליטת מר יעקב ריכטר, דירקטור    JJRF LTDהודיעה החברה כי   28.8.2022ביום  

על כתבי  חתמו  בחברה, וגב' יהודית ריכטר) ותעבורה החזקות בע"מ (בעלת מניות בחברה),  

בהון   להשקיע  התחייב  מהנ"ל  אחד  כל  לפיהם  החברה,  כלפי  חוזרים  בלתי  התחייבות 

, והיה ולא  31.12.2022תבצע עד ליום  המניות של החברה במסגרת גיוס ההון הבא שהחברה  

מיליון    1.3, סכום כולל של  31.12.2022פי דרישת החברה לא יאוחר מיום  -תבצע, אזי על

(אסמכתא   28.8.2022דולר ארה"ב. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  

  ). 2022-01-088482 מס':

 מדף תשקיף פרסום .2.18

מדף  תשהחברה  פרסמה    29.8.2022ביום   מכוחו  ) א2022-01-089361(אסמכתא:  קיף  שר 

 חודשים.   24רשאית החברה להציע ניירות ערך שונים לציבור וזאת לתקופה בת 

 שינוי החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  .2.19
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לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה למועד הדוח, ראו מצבת בעלי עניין  

  . )2022-01-086455(אסמכתא מס':  7.7.2022שפרסמה החברה ביום 

 כספי מצב .3

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

    :"ח)ש(באלפי  בהם שחלו

  סעיף

  ביוני  30 ליום

  

  

  

  הדירקטוריון הסברי  2021 בדצמבר 31

2022  2021  

  55,823  38,588  45,501  שוטפים  נכסים

לשנת   הראשון  בחציון  ביתרת נובע    2022הקיטון  מקיטון 

בסך   החובה  ויתרות  וקיטון   6.6החייבים  ש"ח  מיליון 

  .  מיליון ש"ח 3.7ביתרות המזומנים בסך 

  שאינם  נכסים

  שוטפים 
9,421  4,214  5,681  

לשנת   הראשון  בחציון  מגידול   בעיקר  נובע  2022הגידול 

מיליון ש"ח, השקעות   1.9בהשקעות במערכות אגירה בסך  

מיליון ש"ח ובגידול בנכס זכות   1.6בשיפורים במושכר בסך  

  ש"ח. מיליון  0.3שימוש בסך 

  -   61,504  42,802  54,922  נכסים  סך

  התחייבויות

  שוטפות 
3,512  2,416  3,065  

לשנת   הראשון  בחציון  הגידול  בעיקרו    2022עיקר  נובע 

  ביתרות הזכאים. מגידול 

  התחייבויות

  שוטפות  שאינן 
5,227  4,308  4,571  

לשנת    הגידולעיקר   הראשון  בעיקרו    2022בחציון  נובע 

חכירה   בגין  ארוך  לזמן  התחייבות  בגין    197בסך  מגידול 

ש"ח של    ,אלפי  ש"ח    242גידול  בגין  אלפי  בהתחייבויות 

של   מגידול  וכן  ממשלתיים  בגין   217מענקים  אש"ח 

  תמלוגים לשלם. 

  -   7,636  6,724  8,739  התחייבויות  סך

  53,868  36,078  46,183  הון  סך
לשנת   הראשון  בחציון  החברה  בהון  נובע   2022הקיטון 

  מההפסד לתקופה. בעיקרו 

  התחייבויות  סך

    והון
54,922  42,802  61,504  

 -  

  

  לותהפעו תוצאות .4

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

  (באלפי ש"ח): 
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  סעיף

של שישה  לתקופה 

שהסתיימה ביום חודשים 

  ביוני  30

לשנה  

שהסתיימה  

  31ביום 

  2021בדצמבר 
  הסברי הדירקטוריון

2022  2021  

מערכות  הפחתת  הוצאות 
  לקוחותהמותקנות אצל 

30   -  30  
  .הפחתת מערכת אגירה במדינול

  9,024  3,019  4,607  נטו, ופיתוח מחקר הוצאות

לעומת  והפיתוח  המחקר  בהוצאות  הגידול 

בעיקר   נובע  אשתקד  המקבילה  התקופה 

ותשלום  הנלוות  השכר,  בהוצאות  מעליה 

בגין עליה   אלפי ש"ח 1,386מבוסס מניות בסך 

  בכח אדם

  1,731  412  2,975  שיווק הוצאות

התקופ לעומת  השיווק  בהוצאות   ה הגידול 

מעליה  בעיקר  נובע  אשתקד  המקבילה 

מבוסס  ותשלום  הנלוות  השכר,  בהוצאות 

גידול בעלויות   וכן   אלפי ש"ח  769מניות בסך  

בארה"ב הבת  בחברה  מקצועיים    שירותים 

  ש"ח.  אלפי  1,469בסך 

  6,575  2,036  4,675  וכלליות  הנהלה הוצאות

לעומת  וכלליות  הנהלה  בהוצאות  הגידול 

בעיקר   נובע  אשתקד  המקבילה  התקופה 

ותשלום  הנלוות  השכר,  בהוצאות  מעליה 

בגין עליה   אלפי ש"ח 2,271מבוסס מניות בסך 

ו אדם  בסך  בכח  ביטוח  בהוצאות    256גידול 

עקב השינוי מחברה פרטית לחברה   אלפי ש"ח

  .ציבורית

למסחר  רישום  הוצאות 
  ופך ברכישה במה

 -  61,393  61,393  

המיזוג  עסקת  הוצאה חד פעמית שהוכרה בגין

(שמה  לימיטד  לסומוטו  בע"מ  נוסטרומו  בין 

החברה) של  לשנת  הקודם  הראשון  בחציון 

לפרטים נוספים אודות המיזוג כאמור,    .2021

  . 2021ראו פרק א' לדוח התקופתי לשנת 

  -   78,753  66,860  12,287  תפעולי הפסד

  (153)  ) 245(  ) 3,172(    הכנסות מימון

התקופה  לעומת  המימון  בהכנסות  הגידול 

נובע אשתקד  מכך    ת המקבילה  בעיקר 

דולריות   מזומן  יתרות  מחזיקה  שהחברה 

ישיר   משמעותיות באופן  מושפעות  אשר 

  מעלייה בשער החליפין של הדולר.
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   נזילות .5

  הסעיף 

לשנה    ביוני   30ליום  
שהסתיימה  

  31ביום 
  2021בדצמבר 

  הסברי הדירקטוריון  
2022  2021  

  לר ו אלפי ד 

ששימשו תזרים המזומנים 
  ) 15,404(   ) 5,847(  ) 8,846(  פעילות שוטפתל

ששימש   המזומנים  שוטפתתזרים  הראשון   לפעילות  בחציון 

נובע מהתזרים השלילי בגין הפעילות התפעולית של   2022לשנת  

  החברה.  

והצטברו הכנסות  אלפי ש"ח    9,519לחברה נבע הפסד שוטף בסך  

יתרות   בגין  הדולר  של  חליפין  בשע"ח  שינויים  בגין  מימון 

בסך   דולריות  ש"ח  2.7מזומנים  שלא   מיליון  הוצאות  בניכוי 

מיליון ש"ח,   2בגין הוצאות תשלום מבוסס מניות בסך  במזומן  

אלפי ש"ח, פחת והפחתות בסך   432שינויים בהון החוזר בסך  

  סעיף

של שישה  לתקופה 

שהסתיימה ביום חודשים 

  ביוני  30

לשנה  

שהסתיימה  

  31ביום 

  2021בדצמבר 
  הסברי הדירקטוריון

2022  2021  

  903  206 404  מימון הוצאות

התקופה   לעומת  המימון  בהוצאות  הגידול 

מגידול   בעיקר  נובעת  אשתקד  המקבילה 

בהוצאות המימון בגין התחייבות בגין חכירות  

מענקים   בגין  תמלוגים  להחזר  והתחייבות 

  ממשלתיים ולא ממשלתיים. 

 -   79,503  66,821  9,519  הפסד נקי 

מתרגום  הנובעות  התאמות 
פעילות  של  כספיים  דוחות 

  חוץ 
228   -  )3 (   - 

  -   79,500  66,821  9,747  סה"כ הפסד כולל
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ומענקים   396 חכירות  בגין  מימון  והוצאות  ש"ח  אלפי 

  אלפי ש"ח.     552ממשלתיים ולא ממשלתיים בסך 

ששימש תזרים המזומנים 
  ) 3,171(  ) 1,306(  ) 3,633(  השקעה לפעילות 

השקעה   לפעילות  ששימש  המזומנים  הראשון תזרים  בחציון 

נובע בעיקרו מהשקעה במערכות אגירה ורכוש קבוע   2022לשנת  

  מיליון ש"ח.  3.6בסך 

שנבעו תזרים המזומנים 
  65,843  43,841  6,041  פעילות מימוןמ

לפעילות מימון בחציון הראשון לשנת  תזרים המזומנים ששימש  

בעיקרו מקבלת    2022 מיליון ש"ח כתוצאה מהנפקת    6.3נובע 

ומנגד תשלומי קרן וריבית בגין  2021מניות שהוכרה בסוף שנת 

  אלפי ש"ח.  250חכירות בסך 

גידול (קיטון) במזומנים 
  -   47,268  36,688  ) 6,438(  בתקופה 

 מימון מקורות .6

בתקופה  . אולם טרם הפיקה הכנסות מפעילותהבארה"ב  מוצרי החברה    מסחור  תחילת    החברה הינה בשלב

ותזרים  אלפי ש"ח    9,747בסך  לחברה נוצר הפסד כולל  , 2022יוני   30של שישה החודשים שהסתיימה ביום  

בסך   2022ביוני  30לחברה יתרת הפסד מצטבר ליום , כמו כן. ח"אלפי ש 8,846שלילי מפעילות שוטפת בסך  

  . ח"אלפי ש 127,660

לרווחיות והגעה  משמעותיות  הכנסות  להשגת  , בהיעדר  החברה  תידרש  השוטפת  פעילותה  המשך  לצורך 

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

בעלי מניות של החברה על התחייבות משפטית  שני  , חתמו  2022בחודש אוגוסט  לעיל,    2.17כאמור בסעיף  

מיליון דולר, כאשר העיתוי וההיקף הכספי    1.3סך כולל של  להשקיע בהון המניות של החברה  בלתי חוזרת  

  המדויק אליו תידרש החברה ייקבע בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ועל פי שיקול דעתו. 

לרשותהלהערכת   העומדים  המימון  מקורות  החברה,  להשקיע  הנהלת  המניות  בעלי  התחייבות  לרבות   ,

חודשים    12יאפשרו לה את המשך פעילותה השוטפת במתכונתה הנוכחית לתקופה של לפחות  כאמור לעיל, 

ממועד אישור הדוחות הכספיים. תכניות ההנהלה הן, בין היתר, לבצע פעילות פיתוח עסקי והתקשרות עם  

  אשר אין וודאות באשר להשגתם.  לקוחות וכן לפעול לקבלת מענקים וגיוסי הון

  

 תאגידי  ממשל היבטי - שלישי חלק

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

 דיווח פיננסי ; תרומות ;חשבון מבקר

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

למועד זה הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה הם הדירקטורים הבאים: גב'  

(דח"צ), מר מיכאל אבני (דח"צ) ומר    גב' קים שהם ניר אופיר בן נון שטיינברג (יו"ר הדירקטוריון),  

  רמי מולכו (דב"ת).  

 תחייבויות לפי מועדי פרעון דוח מצבת ה .8
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, דוח בדבר מצבת התחייבויות של החברה מתפרסם בטופס דיווח נפרד במקביל לפרסום דוח זה

  . והאמור בו מובא על דרך ההפניה

 החברה גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  הוראות -  רביעי חלק

.  הענקת אופציות עובדים בחברהבקשר עם  נערכה הערכת שווי      2022ביוני    20  -ו  2022במאי    8ביום   .9

    (ב) לתקנות.8להלן נתונים לפי תקנה  

 . אופציות שהוענקו לעובדי החברה : זיהוי נושא ההערכה

 .2022ביוני  20  -ו  2022במאי  8  :עיתוי ההערכה

סמוך  ההערכה  נושא  שווי 

לפני מועד ההערכה אילו כללי 

, המקובליםהחשבונאות  

לא היו , לרבות פחת והפחתות

ערכו  שינוי  את  מחייבים 

  בהתאם להערכת השווי:

 . ל"ר

שנקבע  ההערכה  נושא  שווי 

 : בהתאם להערכה

  . אלפי ש"ח 1,145

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

שווי  הערכות  בביצוע  ניסיון 

חשבונאיים לצרכים  

מדווחים  בתאגידים 

  ובהיקפים דומים:

לוריאנס אסכולה ניסיון רב בעבודות כלכליות בכלל ולצרכים 

של  רב  מספר  ביצעה  אסכולה  וריאנס  בפרט.  חשבונאיים 

שווי   והערכת  החזקות  שווי  הערכת  חברות,  שווי  הערכות 

חשבונאית   תקינה  פי  על  פיננסיים  ומכשירים  אופציות 

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

אשר הינו בעל ניסיון רב בניהול ובביצוע הערכות שווי בכלל  

והערכות שווי מסוג זה בפרט. ניסיונו כולל בין השאר הערכות  

שווי לחברות ציבוריות, בהיקפים דומים ואף גבוהים משווי  

 . הפעילות של היחידה נשוא הערכה

 . אין תלות  : תלות במזמין ההערכה

מעריך  עם  שיפוי  הסכמי 

 :השווי

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

 ששולם בגין עבודה זו. 

שמעריך  ההערכה  מודל 

  :השווי פעל לפיו

נאמד על ידי שימוש במודל בינומי   שוויין ההוגן של האופציות
לעובדים לתמחור אופציות, תוך התאמתו לתמחור אופציות  

  ולמאפייני ההתנהגות הספציפיים הצפויים של הניצעים. 
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תקן   של  ליישום  להנחיות  בהתאם  בוצעה  השווי  הערכת 

 .תגמול מבוסס מניות – IFRS2 חשבונאות בינלאומי

מעריך  ביצע  לפיהן  ההנחות 

  השווי את ההערכה: 

 

  שווי מניה רגילה: 

  . ש"ח 15.14  – 8/5/2022

  . ש"ח 15.22 – 20/6/2022

  .(מחיר המניה נקבע על בסיס שער הסגירה למועד ההענקה)

  

  ריבית חסרת סיכון אג"ח ממשלתי לא צמוד: 

8/5/2022 – 1.02%-2.59%. 

 20/6/2022– 1.68%-3.17%.  

 תנודתיות צפויה:  

8/5/2022 – 63%. 

 20/6/2022– 64% . 

  

  

  

  

יינברגשט בן נון אופיר  יורם אשרי  

הדירקטוריוןר "יו  מנכ"ל 

  

  30.8.2022תאריך: 

  



 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

    נוסטרומו אנרגיה לימיטד 

  

  מידע כספי מאוחד לתקופת ביניים 

 (בלתי מבוקר)

  2022ביוני  30

  

 
  

  



  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   נוסטרומו אנרגיה לימיטד 

 

  מידע כספי לתקופת ביניים

  (בלתי מבוקר)

  2022ביוני  30

  
  
  

  העניינים תוכן
  
  

  דף    

  2    דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

      : באלפי ש"ח -מאוחדים תמציתיים כספיים הדוחות

  3    הכספי  המצב  עלמאוחד תמציתי   דוח  

  4    הכולל  ההפסד עלמאוחד תמציתי  דוח     

  5-6       השינויים בהון  עלמאוחד תמציתי   דוח  

  7-8    המזומנים תזרימי עלמאוחד תמציתי  דוח     

  9-12    המאוחדים  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  2022  ביוני  30  ליום   הכספי  המצב  על  המאוחד
  ולהצגה  לעריכה   אחראים  וההנהלה   הדירקטוריון. תאריך  באותו ה שהסתיימ חודשים שישה  של  פה לתקו  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

  
  
  
  

  וקסלמן   קסלמן  , אביב-תל
  חשבון  רואי   2022באוגוסט   30

   PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה  
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    נוסטרומו אנרגיה לימיטד

 הכספי דוח תמציתי מאוחד על המצב 

  

  בדצמבר  31  ביוני 30  
  2022  2021  2021  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  אלפי ש"ח   
 

        נכסים
        :שוטפים נכסים

  47,594  37,155 43,925  מזומנים  ושווי מזומנים
13  13  13  בשימוש  מוגבלים פקדונות

  8,216  1,420 1,563  חובה  ויתרות חייבים
  45,501  38,588  55,823  

        :שוטפים  שאינם נכסים
  1,879 2,074 2,166  שימוש זכות בגין נכסים
  3,802  2,140 7,255  קבוע  רכוש

  9,421  4,214  5,681  

  61,504  42,802  54,922  נכסים  סך

        והון  התחייבויות
        :שוטפות התחייבויות

  656  165  375  שירותים  ונותני ספקים
  1,974  1,912  2,552  זכות  ויתרות זכאים
  91  -  110  ממשלתיים  מענקים  בגין  התחייבות של שוטפות חלויות
  24  -  28  לשלם   תמלוגים בגין  התחייבות של שוטפות חלויות
  320  339  447  חכירה  בגין  התחייבויות של שוטפות חלויות

   3,512  2,416  3,065  
        : שוטפות שאינן התחייבויות

  1,585  1,728  1,782   בניכוי חלויות שוטפות   חכירה  בגין התחייבויות
  1,834  1,412  2,076   התחייבות בגין מענקים ממשלתיים

  1,145  1,161  1,362  התחייבות בגין תמלוגים לשלם 
  7  7 7  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 

  5,227  4,308  4,571  
        
  7,636  6,724    8,739  התחייבויות סך

        :החברה  של לבעלים המיוחסהון 
  -  -  -  (*)  מניות  הון

  165,477  136,931  165,477  מניות  על פרמיה
  4,205  2,282 6,267  מניות  מבוסס תשלום  הון קרן

  2,324  2,324  2,324  כתבי אופציה 
  3    ) 225(  תרגום   הפרשי  הון קרן

  ) 118,141(  ) 105,459( ) 127,660(  יתרת הפסד 

  53,868  36,078  46,183  הון   סך
  61,504  42,802  54,922   והון התחייבויות סך

  
  * ללא ערך נקוב. 

  
  . 2022 באוגוסט  30:  החברה  דירקטוריון ידי  על  המידע הכספי לתקופות ביניים אישור  תאריך

  
  

      
  חנין יאב  אשרי יורם  נון בן אופיר

  כספיםסמנכ"ל   מנכ"ל    הדירקטוריון"ר יו
  

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

  הכולל  הפסדעל ה  יםמאוחד ייםתמצית  ותדוח

  
  

  

  
לתקופה של שישה חודשים  

   ביוני 30שהסתיימה ביום 

לתקופה של  
  ניים עשרש

חודשים 
שהסתיימה ביום  

  דצמבר  ב 31
  2021  2021  2022  ביאור  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)    
  ח "ש  אלפי    

          

          

הוצאות הפחתת מערכות המותקנות אצל  
  30  -  30    לקוחות 

  9,024  3,019  4,607    נטו ,  פיתוחו  מחקר הוצאות

  1,731  412  2,975    שיווק  הוצאות

  6,575  2,036  4,675    וכלליות   הנהלה הוצאות

  61,393  61,393  - 'ב1  ברכישה במהופך  למסחר  רישום הוצאות

  78,753  66,860  12,287    מפעולות  הפסד

  ) 153(  ) 245(  ) 3,172(   הכנסות מימון 

  903  206  404    מימון  הוצאות

  750  )39( ) 2,768(    נטו , הוצאות (הכנסות) מימון

  79,503  66,821  9,519    תקופההפסד ל

          

          - כולל אחר  )רווחהפסד (

  של כספיים דוחות מתרגום הנובעות  התאמות
  חוץ  פעילות

  228  -  )3(    

  79,500  66,821  9,747    לתקופה  כולל הפסד

 
          - )ח"בש( למניה הפסד

  18.45  0.32 1.91      ומדולל בסיסי   הפסד  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  התמציתיים המאוחדיםאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
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    נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  על השינויים בהון  יםמאוחד יםתמציתי   ותדוח

 
 

    *מניות הון
על מניות   פרמיה

  וכתבי אופציה

  
הון הפרשי  קרן 

  תרגום
קרן הון תשלום  

  הון סך  הפסד  יתרת  מבוסס מניות 

  אלפי ש"ח   

 
        

 53,868 ) 118,141( 4,205  3 167,801 -   מבוקר)( 2022בינואר  1יתרה ליום 
בינואר   1תנועה במהלך התקופה שהחלה ביום 

(בלתי   2022ביוני   30והסתיימה ביום  2021
      ): מבוקר

  

      
  ) 9,519(  ) 9,519(  -  -  - -  הפסד לתקופה 

  ) 228(  -  -  ) 228(  - -  הפסד כולל אחר 
  :בעלים עם עסקאות

  -  -    תשלום מבוסס מניות 
  

2,062  -  2,062  
              

  46,183  ) 127,660(  6,267  ) 225(  167,801  -  (בלתי מבוקר)  2022ביוני  30יתרה ליום 
        

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

(בלתי   2021ביוני   30והסתיימה ביום  2021
    : מבוקר):

 

   
 )66,821( )66,821( -  - - -  תקופה להפסד  

  :בעלים עם עסקאות
 10,846 -  מניות הנפקת 

- 
  10,846 

 895 - 895  - - -    תשלום מבוסס מניות 
  -  -  ) 750(  -  750  -  מימוש אופציות שהוענקו לעובדים 

  94,162  -  -  -  94,162  -  ה' 1ראה ביאור   -בניכוי עלויות עסקהרכישה במהופך 

  36,078  ) 105,459(  2,282  -  139,255  -  (בלתי מבוקר)  2021ביוני  30ליום יתרה 
  

  * ללא ערך נקוב.  
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  נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  המשך   - על השינויים בהון יםמאוחד תמציתיים  ותדוח

  
  

 
    *מניות הון

  על מניות פרמיה
    וכתבי אופציה

קרן הון הפרשי  
  תרגום

קרן הון תשלום  
  הון סך  הפסד  יתרת  מבוסס מניות 

  ח "ש  אלפי  
                                      
          

  ) 3,004( )38,638( 2,137   33,497 -  (מבוקר)  2021בינואר  1 ליום יתרה
        ביום שהסתיימה השנה  במהלך תנועה
        (מבוקר):  2021  בדצמבר 31

  )79,503(  )79,503(  -  -  -  -  לשנה   הפסד
  3  -  -  3  - -  אחר  כולל רווח

              :בעלים עם עסקאות
  39,246  -  -  -  39,246  -  אופציה  וכתבי מניות הנפקת 

  63  -  ) 833(  -  896  -  ש אופציות שהוענקו לעובדיםומימ
  2,901  -  2,901  -  -  -    מניות  מבוסס תשלום
  94,162  -  -  -  94,162  -  במהופך בניכוי עלויות עסקה רכישה 

  53,868  ) 118,141(  4,205  3  167,801  -  (מבוקר)  2021 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  

  * ללא ערך נקוב. 
  

ם התמציתיים המאוחדיםאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיייהב
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  נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי מזומנים

  
  

לתקופה של שישה חודשים  
   ביוני 30שהסתיימה ביום 

ניים  לתקופה של ש
חודשים    עשר

שהסתיימה ביום  
  דצמבר ב 31

  2022  2021  2021  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  ח "ש  אלפי  

  

        - שוטפות עילויותלפ  מזומנים  תזרימי
  )15,404( ) 5,847( ) 8,846(  'א נספח  ראה,  לפעולות ששימשו נטו מזומנים

        

          - השקעה פעילותל  מזומנים  תזרימי
  ) 3,171( ) 1,306( ) 3,633(  עה במערכות אגירה קוהש  קבוע רכוש רכישת

        

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

  32,910  32,910  -  ה') 1ביאור (
  32,956  10,846  -  וכתבי אופציות   מניות מהנפקת תמורה
  63  -  -  לעובדים   אופציות מימוש

  ) 286(  ) 105(  ) 182(  תשלומי קרן בגין חכירה  
  -  -  6,290  בתקופה קודמת  מניות  הנפקתתמורה בגין 
 170  197  -   לשלם   תמלוגים בגין  קבלת מענק

  111  -  -  ממשלתי  מענק קבלת
 )81(  )7(  )67(  ריבית ששולמה  

  65,843  43,841  6,041  מימון  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
        

  47,268  36,688  ) 6,438(    מזומנים שוויו במזומנים(קיטון)  גידול

  467  467  47,594 השנה  לתחילת מזומנים שוויו מזומנים יתרת

השפעת השינויים בשערי חליפין על המזומנים ושווי  
  ) 141(  -  2,769  מזומנים 

  47,594  37,155  43,925  תקופהה לסוף מזומנים שוויו מזומנים יתרת

  
  

  
  
  
  

  התמציתיים המאוחדיםאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
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  נוסטרומו אנרגיה לימיטד

  דוח תמציתי מאוחד על תזרימי מזומנים (המשך)  

  
  

לתקופה של שישה חודשים  
   ביוני 30שהסתיימה ביום 

ניים  לתקופה של ש
חודשים    עשר

שהסתיימה ביום  
  דצמבר ב 31

  2022  2021  2021  
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  ח "ש  אלפי  

  
  נטו מזומנים - המזומנים תזרימי על לדוח נספח  . א

     :לפעולות ששימשו
  )79,503( )66,821(  ) 9,519(  תקופה ל  הפסד

     : בגין התאמות
  535  84  180 הוצאות פחת  

בגין   הכנסות מימון בגין שינויים בשערי חליפין                 
  -  -  ) 2,769(  המזומנים ושווי מזומנים

  41  )18(  70  הוצאות מימון, נטו  
  33  ) 101(  260  שינוי בהתחייבות בגין מענקים ממשלתיים  

  ) 132(  ) 167(  222  בגין תמלוגים לשלם    בהתחייבותשינוי 
  330  101  216  הפחתת נכס זכות שימוש  

  61,393  61,393  -  ברכישה במהופך  למסחר  רישום הוצאות
  2,901  895  2,062  ת תשלום מבוסס מניו

 241  62,187  65,101  
        : החוזר  בהון  תפעוליים  שינויים

  ) 1,548(  ) 917(  363   חובה ויתרות בחייבים(גידול)  קיטון
  158  ) 336(  ) 281(  שירות  ונותני בספקים) קיטון( גידול
  388  40  350  זכות  ויתרות  בזכאים  גידול

  432  )1,213 (  )1,002 (  

  )15,404(  ) 5,847(  ) 8,846( לפעולות  ששימשו נטו מזומנים

        
        

        :במזומן שלא   ומימון השקעה  פעילויות נספח  .ב
  250  -  -  שלא במזומן  בהקמה קבוע רכוש

  6,290  -  -  מניות  הנפקת  בגין חייבים

  1,633  1,599  503    חכירות בגין  התחייבות כנגד  זכות שימוש בנכס  הכרה
  
  
  
  
 

  התמציתיים המאוחדיםאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
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  : כללי   -   1ביאור 
  

 : ופעילותה החברה תיאור  . א
 

    ועוסקת בפיתוח,   2017-נוסטרומו) הינה חברה שהתאגדה בישראל ב -נוסטרומו בע"מ (להלן              
 ייצור, שיווק ומכירה של מערכות לאגירה אנרגיה מאחורי המונה וניהול ביקושים כמפורט להלן.                

  
ל              (להלן:"החברה",  בע"מ  לימיטד  אנרגיה  נוסטרומו  התאגדה   –שעבר  חברת  לימיטד")                "סומוטו 

פברואר                בשם  2009בחודש  הבריטיים  הבתולה  בחודש   -(להלן      .Somoto  Ltd באיי      "החברה"). 
ברכישה  2021יוני                 נוסטרומו  בחברת  הבעלות  מלוא  את  החברה  רכשה  לפיה  עסקה  הושלמה   ,  
של  ,    במהופך              המועד  לאותו  ההיסטורית  פעילותה  כל  אחרת  לחברה  הועברה  העסקה  ערב    כאשר 
  ב' להלן).  1(כמתואר בביאור  סומוטו לימיטד             

  
פ              בתחום  עוסקת  המבוססת  החברה  אנרגיה  לאגירת  מתקדמות  טכנולוגיות  פיתוח  של  אחד    עילות 
וגופים                שרתים  חוות  חולים,  בתי  קניונים,  משרדים,  לבנייני  תרמית  אנרגיה  ביקושי  ולניהול  מים    על 
מערכת                החברה  פיתחה  פעילותה,  במסגרת  צ'ילרים.  מבוססי  אוויר  מיזוג  הצורכים  נוספים    מסחריים 
הנקרא                ייחודי  אנרגיה  תא  על  המבוססת  אנרגיה  או    -(להלן    IceBrick"™"אגירת    "המערכת" 
המר               מאפשרת  המערכת  מים.  של  קפסולות  מאות  מכיל  אשר  האגירה"),  של  "מערכת  ואגירה    ה 
 אנרגיה חשמלית לאנרגית קור.               
אשר               ובקרה  שליטה  של  ענן  מבוססת  תוכנה  מערכת  מפתחת  החברה  האגירה,  למערכת      בנוסף 
  עתידה לאפשר התקנה מהירה, ניהול ואופטימיזציה של מערכת האגירה במתקן הלקוח.              

  
הרשום               בכתובת    משרדה  בישראל  הינו  החברה  הינה 21בנימין    בני של  החברה  ישראל.  יהודה,  אבן   ,    
    .חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב              

  
יולי   חודש  חברת  2021במהלך  את  נוסטרומו  הקימה   ,Nostromo Energy Inc     בבעלות בת    חברה 

      החלה את   Nostromo Energy Inc  הקבוצה). -, ארה"ב (להלן יחד שהתאגדה בדלווארמלאה 
 כזרוע המבצעת של נוסטרומו בפרויקטים בארה"ב.   ומשמשמת 2021  נובמברפעילותה בחודש  

  
  

 לימיטד סומוטועם רכישה במהופך   תעסק  .ב
 

המיזוג  בוצעה  ,  2021ביוני    20  ביום לימיטדלבין    נוסטרומובין  עסקת  המניות    ,סומוטו  שבעלי  של    כך 
של חברת  פעילות  לאחר המיזוג וה  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה  73.5%  -יהוו כנוסטרומו בע"מ  

    .ביום המיזוגסומוטו לימיטד הוצאה מהחברה  
  

של                וההתחייבויות  הנכסים  במהופך  הרכישה  לשיטת  בעסקה)   נוסטרומובהתאם        (הרוכשת החשבונאית 
    ההפרשכאשר    )2021ביוני   20(  וכרו בדוחות הכספיים בהתאם לערכם הפנקסני במועד השלמת העסקהה              
     לדוחאלפי ש"ח, נזקף    61,393 -נכסיה, נטו של החברה, אשר הסתכם לסך של כ  לביןתמורת הרכישה  בין             
  . 2021בשנת   כהוצאות רישום למסחר ברכישה במהופך הכולל הרווח על             

  
 

 מקורות מימון לפעילות החברה   .ג
  

ה מערכת  והפיתוח של  סיום המחקר  הינה בשלבי  ו  IceBrick-החברה  מסחורה  טרם הפיקה  היא  ולקראת 
, לחברה נוצר הפסד כולל  2022יוני    30הכנסות מפעילותה. בתקופה של שישה החודשים שהסתיימה ביום  

אלפי ש"ח. כמו כן, לחברה יתרת הפסד    8,846אלפי ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת של    9,747בסך של  
הגעה לרווחיות,  עד לבהיעדר הכנסות משמעותיות וש"ח.  אלפי    127,660בסך    2022ביוני    30מצטבר ליום  

פעילותה השוטפת תידרש החברה להשגת   חיצוניים, לרבות  לצורך המשך  מגורמים  נוספים  מימון  מקורות 
  מענקים והמשך גיוסי הון מבעלי מניותיה. 

  
להשקיע  בעלי מניות של החברה על התחייבות משפטית בלתי חוזרת    שני, חתמו  2022אוגוסט  ב  28יום  ב

יו תידרש  מיליון דולר, כאשר העיתוי וההיקף הכספי המדויק אל  1.3כולל של    בסך    בהון המניות של החברה
  החברה ייקבע בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ועל פי שיקול דעתו. 

  
, לרבות התחייבות בעלי המניות להשקיע כאמור  להערכת הנהלת החברה, מקורות המימון העומדים לרשותה

חודשים ממועד   12יאפשרו לה את המשך פעילותה השוטפת במתכונתה הנוכחית לתקופה של לפחות לעיל,  
אישור הדוחות הכספיים. תכניות ההנהלה הן, בין היתר, לבצע פעילות פיתוח עסקי והתקשרות עם לקוחות  

  אשר אין וודאות באשר להשגתם.  וכן לפעול לקבלת מענקים וגיוסי הון
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  : בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים   - 2אור בי 
  
החודשים    6הביניים של    תולתקופ   2022  ביוני  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-בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל
הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים. יש לעיין    לתקופת

והביאורים אשר נלוו    2021לשנת    שנתייםה  במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים
גילוי  ") וכוללים את ה IFRS"תקני    –אליהם, אשר מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (להלן  

 .  2010-הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות כספיים שנתיים), התש"ע
  

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  5החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  כמו כן,  
התש"ל בחרה  1970-ומיידים),  החברה,  דירקטוריון  להחלטת  בהתאם  הדוחות").  "תקנות  להלן:   (

ד' לתקנות הדוחות, לרבות בדבר דיווח במתכונת  5החברה לאמץ את מלוא ההקלות המנויות בתקנה  
  .שנתית-דיווח חצי

  
 מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים  .ב

 
שימוש   דורשת  וכן  דעת  שיקול  להפעיל  החברה  מהנהלת  דורשת  ביניים,  כספיים  דוחות  עריכת 

משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של החברה ועל סכומי  באומדנים חשבונאיים והנחות, אשר 
שונות   להיות  עשויות  בפועל  התוצאות  המדווחים.  וההוצאות  ההכנסות  ההתחייבויות,  הנכסים, 

  מאומדנים אלה. 
  

אשר significant(  המשמעותיים  הדעת  שיקולי,  אלה  תמציתיים  ביניים  הכספיים   הדוחות  בעריכת   (
ההנהלה   ידי  על  במקורות  הופעלו  הכרוכה  הודאות  ואי  החברה  של  החשבונאית  המדיניות  ביישום 

המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שהסתיימה  
    .2021  בדצמבר 31  ביום

  
 : עיקרי המדיניות החשבונאית    - 3ביאור 

  
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, הינם  

של   הכספיים  הדוחות  בעריכת  ששימשו  אלה  עם    לשנה ו  2021בדצמבר    31ליום    נוסטרומועקביים 
  למעט האמור להלן:     2021בדצמבר   31הסתיימה ביום  ש
  

  :חוץ  במטבע ועסקות יתרות תרגום
  

  ההצגה  ומטבע הפעילות מטבע ) 1
  

  הסביבה   של  במטבע  נמדדים  הקבוצה  מחברות  אחת  כל   של  הכספיים  בדוחות  הנכללים  פריטים
  המאוחדים   הכספיים  הדוחות).  הפעילות  מטבע  -  להלן(  ישות  אותה  פועלת   בה  העיקרית  הכלכלית

    . החברה  של הפעילות מטבע שהוא בשקל  מוצגים
  

  הקבוצה  חברות  של כספיים דוחות תרגום ) 2
  

  מטבע  אינו  מהן   אחת  אף   של  הפעילות  מטבע  אשר (  הקבוצה  חברות  כל  של   הכספי   והמצב   התוצאות 
  למטבע   מתורגמים,  ההצגה  ממטבע  שונה  שלהן  הפעילות  שמטבע),  אינפלציונית-היפר  כלכלה  של

  : כדלקמן ההצגה
  

 דוח  אותו  במועד  הסגירה  שער  לפי מתורגמים מוצג  הכספי  המצב על  דוח  לכל והתחייבויות נכסים  )א
 ;  הכספי המצב על

   
  אלא( לתקופה הממוצעים החליפין  שערי לפי  מתורגמים הפסד או רווח דוח לכל  והוצאות   הכנסות  )ב

.  העסקות  במועדי  החליפין  שערי  של  המצטברת  ההשפעה  של  סביר  קירוב  אינו  זה  ממוצע  אם
  ); העסקות במועדי החליפין שער לפי וההוצאות   ההכנסות  מתורגמות זה במקרה

  
  .תרגום מהפרשי הון קרן  במסגרת  מוכרים הנוצרים השער  הפרשי כל  )ג
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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
  

  שאושרה  התכנית  בתנאיאופציות לעובדי ויועצי החברה    148,555הוענקו    2022ויוני    מאיבחודשים  
  . למניה ש"ח 17.1-20.94נע בין   אלו  אופציות שלהממוצע   המימוש מחיר. 2018  בדצמבר

 
  הבינומי   במודל  שימוש  לפי  מחושב  ההענקה   במועד,  שהוענקו  האופציות  של  התיאורטי  הכלכלי  הערך

  של  הספציפיים   התנהגות  ולמאפייני  לעובדים  אופציות  לתמחור  התאמתו  תוך,  אופציות  לתמחור
  של   בשיעור   סיכון  חסרת  ריבית,  0%של   בשיעור  צפוי  דיבידנד:  הבאות  ההנחות  על  ומבוסס  הניצעים
  עבור   100%-ו  ויועצים   דרקטורים,  מנהלים  עבור   150%  של  מוקדם   מימוש  פקטור,    3.17%-1.02%
  מניות  של ההיסטורית התנודתיות על מבוססת התנודתיות מידת. ח" ש  15.22 הינו מניה שווי, עובדים
  הצפוי   החיים   לאורך  המקבילות  לתקופות,  החברה  של  פעילותה  לתחום  דומה  פעילות   מתחום  חברות

  . המימוש למועד  עד האופציה  של
  

כסמנכ"ל כספים החל מחודש   למנויוחנין בהסכם    יאב התקשרה החברה עם מר    2021נובמבר    בחודש
"ח ש  34.915  הינה  המימוש  תוספת .  חנין  למר  אופציות  18,400  הוענקו   יום  באותו.  2022ינואר  

  ההוגן   השווי.  2022בינואר    1ביום    העסקתו  תחילת  מועד  לפי  תחל  האופציות  הבשלת  תחילת.  לאופציה
  הכלכלי  הערך שנים,    3האופציות יבשילו על פני    . ההענקה  למועד  ח" ש  אלפי   385-ל  נקבע  האופציות  של

  לתמחור   הבינומי  במודל  שימוש  לפי   מחושב  ההענקה  במועד ,  שהוענקו  האופציות   של  התיאורטי
  ומבוסס  הניצעים  של  הספציפיים  התנהגות  ולמאפייני  לעובדים  אופציות  לתמחור  התאמתו  תוך,  אופציות

,    1.52%-0.05%  של   בשיעור  סיכון  חסרת  ריבית,  0%של  בשיעור  צפוי  דיבידנד:  הבאות  ההנחות  על
  על   מבוססת   התנודתיות  מידת.  ח"ש  35.45  הינו  מניה  שווי,  150%  של  מוקדם  מימוש  פקטור

  לתקופות ,  החברה  של  פעילותה  לתחום  דומה  פעילות  מתחום  חברות   מניות  של  ההיסטורית   התנודתיות
 המימוש  למועד  עד האופציה  של  הצפוי החיים לאורך המקבילות 

  
  

  מערכות אגירה בהקמה   -  6  ביאור
  

  הבעלים    Oasis West Realty LLCעם חברת   מזכר עקרונותחתמה נוסטרומו    2021  למרס  26ביום 
ל  -הילטון (להלן  בברלי  של מלון   הילטון"), במסגרתו, ובכפוף  מלון  על הסכם מפורט    חתימה"בעלי 

"הסכם   -אט שעה (להלן  וו-מגה  1.5- את מערכת האגירה שלה, בהיקף של כ  מלוןתתקין נוסטרומו ב
  מול בעלי מלון הילטון.  מפורטקבלת אישור רשת הילטון לחוזה הל מותנה הפרויקטהמסגרת"). ביצוע  

  
ן תפעיל אותה ותספק  את מערכת האגירה, וכ   לון, נוסטרומו תתקין במ מזכר העקרונותעל פי הוראות  

  50%שירותי תיקון ואחזקה, בתמורה לתשלומים שישולמו על פי מודל השתתפות בחיסכון, אשר יגלמו  
כאשר ניתן  ,  20-ה הועד  לשנ  השניה"התמורה") החל המשנה    -(להלן    לוןמהחיסכון בחשמל של המ

    .יהיה להביא לסיומו עוד קודם לכן בקרות אירועים מסוימים
  

  , המיועד לטובת מערכות אגירה למלון הילטוןסעיף מערכות אגירה בהקמה , ל  הוונו  ,2022ביוני    30ליום  
  "ח.ש  אלפי 3,434-כ  שלעלויות בסך 
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  :הכספי   המצב   על   הדוח  בתקופת   מהותיים   אירועים  -  7  ביאור

  
  33/2020  קורא  קול  במסגרת,  האנרגיה   משרד  של  במכרז  החברה  זכתה  2022  לינואר  12  ביום  . א

  וחציבה   כריה,  אנרגטית  התייעלות,  ואנרגיה  מים,  דלקים,  אנרגיה  בנושאי  והדגמה  חלוץ  לפרוייקטי
רגיית  אנת מערכת אגירת  קנהמכרז). על פי תוצאות המכרז, זכתה הצעת החברה להת-  (להלן

אגירת  בית החולים) לצורך מתן פתרון  - להלןהקור שלה בבית חולים (שזהותו תיקבע בהמשך) (
אלפי ש"ח    546  -רגיה ישתתף במימון הפרויקט בסך של כנרגיית קור (הפרויקט). משרד האנא

) ביצוע הפרויקט)  יתרת    -להלן  (סכום המהווה כמחצית מהעלות המוערכת של  סכום המימון). 
החולי ובית  החברה  בין  שייחתם  מסחרי  הסכם  במסגרת  תמומן  המערכת  נהתק  .  םהעלות  ת 

י חדש במסגרת הפרויקט והחברה תמסחר  נ יין רוחנחודשים. ככל שייווצר ק  6-עתידה להימשך כ
למדי תשלם  תמלוגים בשיעור  נאותו, החברה  לגובה  נמהכ   5%ה  עד  כאמור,  סותיה מהמסחור 

למועד החתימה על הדוח הכספי      .והפרשי הצמדה   החשב הכלליסכום המימון, בתוספת ריבית  
 טרם התקבלו מענקים. 

 
נתונים (חוות     רגיה במרכזינק להקמת מערכת אגירת אענבמ  החברה  זכתה  2022  למאי  31  ביום  .ב

 1.26קבעה ותיקבע בהמשך. המענק צפוי לעמוד על סך של  נ  רםט   נתונים. זהות מרכז השרתים)
מעלות הפרויקט, שעלותו הכוללת צפויה   50%  -שיעור של כבצפוי להוות    נקהמעמיליון ש"ח.  

חודשים ממועד    6-ת המערכת עתיד להימשך כנ ון ש"ח. הליך התקמילי  2.5-לעמוד על סך של כ
 ציאלי. נחתימת ההסכם עם הלקוח, כאשר החברה במגעים מתקדמים עם לקוח פוט 

 
חתמה על הסכם עם בית החולים סורוקה וסכום ההשתתפות יעמוד    החברה ,  2022ביוני    19ביום    .ג

אלפי ש"ח. במסגרת ההסכם, החברה תתקין בסורוקה מערכת אגירת אנגריה בגודל של    700על  
"ח  אש  700-מיליון ש"ח מהם כ  1.5  -ואט. תמורת ההתקנה תעמוד על סך של כ-קילו  1,200  -כ

אלפי    800-וכ  )2022  למאי  22 האנרגיה  (בהתאם להסכם שנחתם עם משרד    ממשרד האנרגיה
ימים ממועד חתימת ההסכם    90ש"ח מסורוקה, כאשר מחצית מסכום זה ישולם לחברה בתוך  

כולל   ההסכם  בהסכם.  שנקבעו  דרך  לאבני  בהתאם  לחברה  משולמת  להיות  עתידה  והיתרה 
חודשים   24( האחריות עבור אחזקה ושירות החל מתום תקופת  ש"ח  40,800בסך תשלום שנתי 

החברה תשלם למדינה תמלוגים בשיעור  שנות הפעלת המערכת.    20לאורך    ממועד המסירה)
, עד לגובה סכום המימון, בתוספת ריבית  הידע שיווצר מהפרוייקט  מכל הכנסותיה מהמסחור  5%

 חשכ"ל והפרשי הצמדה. 
  
  

  2022ביוני    30יום  לאחר    יםאירוע   -  8  ביאור
  

של    2022ליולי    7ביום    .א המימוש  תקופת  הארכת  על  (לא    אופציות  330,000הודיעה החברה 
  עד   הייתה   המקוריהמימוש    תקופת רשומות למסחר) שהוקצו על ידיה למגדל סל מניות ישראל.  

  . 2024  ביולי  11 ביום תסתיים  החדשה המימוש תקופת. 2024 ליוני  6 ליום

  

בעלי    2שנחתמה על ידי    , להשקיע בהון המניות של החברהבלתי חוזרת  לעניין התחייבות משפטית    .ב
 ג'.  1, ראה ביאור  2022באוגוסט   28מניות ביום 

  
 

פרסמה החברה תשקיף מדף אשר מכוחו רשאית החברה להציע ניירות    2022אוגוסט  ב  29ביום    .ג
  חודשים.  24ערך שונים לציבור וזאת לתקופה בת 
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  הצהרות מנהלים  |  2022לשנת   חציון ראשוןדוח 

  
 הצהרת מנכ"ל  .1.1

  , מצהיר בזה כי:יורם אשריהח"מ, 

לימיטדשל    החציונידוח  הבחנתי את   .1.1.1 שנת חציון הראשון של  ) ל"התאגיד"(  נוסטרומו אנרגיה 

  ); "הדוחות"( 2022

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .1.1.2

ן נכללו אותם מצגים, לא  עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבה

  יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

מכל  .1.1.3 נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

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

  הדוחות; לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

הדוחות הכספיים ות הביקורת  ווועדלגיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ו .1.1.4

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

  במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ועל הגילוי;  ול

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

  

  30.08.2022תאריך:     , מנכ"לורם אשריי

  



 הצהרת סמנכ"ל כספים  .1.2

  בזה כי:  , מצהיראבי חניןהח"מ, 

לימיטדנוסטבחנתי את הדוח החציוני של   .1.2.1 ) לחציון הראשון של שנת "התאגיד"(  רומו אנרגיה 

  ); "הדוחות"( 2022

ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון לפי   .1.2.2

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

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

הכספי .1.2.3 הדוחות  ידיעתי,  מכל לפי  נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  ים 

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

הביקורת והדוחות הכספיים   ולוועדותגיליתי לרואה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון   .1.2.4

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

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

  הכספי ועל הגילוי; 

  

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

  30.08.2022תאריך:     סמנכ"ל כספים אבי חנין
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