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 סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ
דוח דירקטוריון ליום 31 במרץ 2022  

  
 בהתאם לתקנות  ניירות  ערך (דוחות  תקופתיים ומיידיי ם), תש" ל –  1970, החברה הינה "תאגיד  קטן". 

דירקטוריון החברה אימץ והחיל  על החברה  את  ההקלות הרלבנטיות  לעניין זה, למעט ההקלה בדבר דיווח
במתכונת דיווח חצי שנתית, והחברה תדווח לפי מתכונת דיווח רבעוני ת.
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ 

 

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרץ 2022 

הדירקטוריון של סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  ("החברה") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  

ליום  31  במרץ  2022  ולתקופה  של  שלושה  חודשים  שהסתיימ ה  באותו תאריך   של החברה  ואת  הדוחות  הכספיים המאוחדים 

לשנת  2021  (לרבות  הדוחות   של החברה  הדוח התקופתי  מצוי  בפני הקוראים  כי  הנחה  נערך מתוך  זה  ("תקופת הדוח").  דוח 

הכספיים  המאוחדים של החברה ליום  31  בדצמבר  2021  והביאורים אשר נלוו אליהם ),  אשר פורסם ביום  27  במרץ  2022  (מס'  

("הדוח התקופתי לשנת  2021"). למונחים שלהלן תהא המשמעות שניתנה להם בדוח התקופתי   אסמכתא:  2022-01-030207) 

לשנת 2021, אלא אם צוין במפורש אחרת.  

החברה וסביבתה העסקית    .1
נכון למועד הדוח,  לקבוצה  נכסים מניבים  בשלושה  תחומי פעילות, כמפורט בהרחבה בפרק א', תיאור עסקי התאגיד    .1.1

לדוח התקופתי לשנת 2021:  

אנרגיה מתחדשת בפולין.  החל משנת  2012, החברה  עוסקת,  באמצעות חברות  בת  בבעלות  מלאה,  ווינדפלאואר    1.1.1

בע"מ ו- ווינדפלאואר  2  בע"מ,  בפיתוח, רכישה,  הקמה, החזקה והפעלה  של  מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגית  
1  . רוח בפולין. נכון למועד דוח זה, לחברה  5 חוות רוח פעילות בפולין בהספק כולל של כ-  50 מגה וואט

אנרגיה מתחדשת בישראל.    החל  מספטמבר  2021  החברה  שבה  ופועלת  בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל,    1.1.2

לאחר שהשלימה רכישת מלוא הזכויות בשותפות  הליוס  אנרגיה מתחדשת  1  ("הליוס"), אשר נכון למועד דוח  

זה מחזיקה ומפעילה (באמצעות תאגידים בשליטתה)  256  מערכות פוטו וולטאיות  המותקנות על גגות מבנים  
2  . מסחריים ומשקים חקלאיים, בהספק מותקן כולל של כ-  30.8 מגה וואט

 
המלאה,   משנת  2007,  החברה  עוסקת,  בעצמה  ובאמצעות  חבר ה  בת  בבעלותה  החל  תחום  הנדל"ן  המניב.   1.1.3

אנטיגוה חברה להשקעות בע"מ,  בהשכרת  שטחי  מסחר  ומשרדים  בבניינים  בבעלות ן  הידוע ים  כמתחם אמדוקס  

בצומת  רעננה   ("הנכס ").  ביום  6  בפברואר,  2022  הודיעה החברה  כי  קיבלה הצעה מצד ג' ("הרוכש") לרכישת  

מלוא זכויותיה וזכויות חבר ת  הבת בנכס,  בתמורה לסך של  89  מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ("הצעת  הרכישה").   

בהתאם להוראות הסכם השיתוף החלות על הנכס, הודיעה החברה לריט  1  בע"מ  ("ריט  1")  אשר מחזיקה אף  

היא זכויות במתחם אמדוקס והינה בעלת זכות סירוב במקרה של העברת הזכויות בנכס, על הפעלת מנגנון זכות  

הסירוב המאפשר לה להודיע תוך  30  ימים כי בכוונתה לרכוש את הנכס בתנאים זהים להצעת הרכישה. בהתאם  

ביום  2  במרץ,  2022  הודיעה  ריט  1  כי  בכוונתה  לממש את זכות הסירוב  והצדדים  פועלים  לחתימת  הסכם  מחייב.    

 
  

 
 אחת  מחוות הרוח, בעלת  הספק  של 6 מגה וואט, מוחזקת על ידי הקבוצה  בשיעור  של 70%, כך שסך אחזקות החברה הוא כ-48  מגה וואט. 1

 סך ההספק המיוחס לחברה הינו כ-29 מגה וואט.  2
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2.  שינויים בסביבה המאקרו כלכלית    

בישראל,  מדד  המחירים  לצרכן  האחרון  (בגין  חודש  אפריל),    נחשב  לגבוה   ביחס   למדדי  המחירים  לצרכן  קודמים,    .2.1

ואף  חורג  מהגבול  העליון  של   טווח  היעד השנתי  של  בנק  ישראל  (3%-1%).  מדד  המחירים  לצרכן   בגין חודש  אפריל 

עלה ב- 0.8%  ושיקף בעיקר את עליית מחירי  הסחורות בעולם שהביאו לקצב  אינפלציה שנתי   של 4%.   

החברה   עוקבת  מקרוב אחר השינויים בסביבה המאקרו כלכלית   ונערכת להם בבואה לבחון פרויקטים  חדשים. נכון    .2.2

למועד פרסום הדוח  קוזזו  מעט  השפעות   האינפלציה   (קרי,  גידול   בהוצאות   המימון)  על תוצאותיה העסקיות של 

החברה כנגד עלייה בהכנסות מנדל"ן אשר צמודות למדד המחירים וירידה  בשער  הזלוטי  שמקטינה  את  הוצאות 

המימון, כמפורט בסעיף [5] להלן. בהתאם  לאסדרה הקיימת תעריפי רשות החשמל בחוזי החשמל עליהם  חתומות 

חברות הבנות של החברה  צפויים להתעדכן   בשנה הבאה, בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן ובשל כך צפויים 

לעלות.  

גם השווקים  בפולין ובארה"ב  חווים עליה  חריגה  בשיעור האינפלציה  ובשיעור הריבית  אשר  יחד עם העלייה במחירי   .2.3

הסחורות ובעיות בשרשרת האספקה, מייקרים את עלויות  המימון  והתפעול  של פרוי קטים קיימים  לרבות שיעורי 

הריבית בגין חלק מההלוואות הקיימות  בפולין  ואת  ה הנחות בדבר  עלויות  פיתוח  ומימון  פרויקטים  עתידיים.  עליית 

המחירים תורמת גם לעליית מחירי האנרגיה  בעולם כולו .   

 

שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה      .3
להלן יובא פירוט השינויים והחידושים אשר אירעו בעסקי החברה בכל  ענין  שיש  לתארו  בדוח התקופתי  לשנת  2021. מובהר,  

כי ככלל, התיאור הנכלל בדוח זה כולל רק מידע אשר הינו, לדעת החברה, מידע מהותי. יחד עם זאת, בחלק מהמקרים ולשם  

שלמות התמונה, כללה החברה תיאור מפורט מעבר לנדרש, הכולל גם מידע שלדעתה אינו מהותי בהכרח.   

בהמשך לאמור בסעיף  10.6  לדוח התקופתי לשנת  2021, החברה מתכבדת לעדכן כי  ביום  29  באפריל  2022, דחה המוסד    .3.1

לבוררות בינלאומית את בקשתה של ממשלת ספרד לעכב את ביצועו של פסק הבוררות אשר ניתן ביוני  2021  עד להכרעה  

בבקשה לביטולו שהגישה ממשלת ספרד.   

בהמשך  לאמור בסעיף  10.8  (א)  לדוח התקופתי לשנת  2021,  בדבר מו"מ  לרכישת פרוייקטי פיתוח אנרגיה בארה"ב,    .3.2

דווחה החברה ביום  3  במאי  2022  (מס' אסמכתא  2022-01-044631)   כי עודנה מנהלת מו"מ  לרכישת צבר המתחדשות  

(כהגדרתו בסעיף  10.8  כאמור)  ולאחר בדיקת נאותות שערכה החליטה להפסיק את המשא ומתן ביחס  ל פרוייקט  הקמת 

תחנת כח במחזור משולב  מבוססת גז טבעי.  

ביום  19  במאי  2022,   התקשרה  החברה  עם יזם מקומי בעל ניסיון בפיתוח מיזמים פוטו- וולטאיים בארצות הברית     .3.3

("היזם"),  בהסכם מסגרת להקמת  מיזם משותף אשר  מטרתו לפתח מספר פרויקטים פוטו-וולטאיים קרקעיים  כל 

אחד בהיקף מטרה של עשרות מגוואט, בשילוב אפשרי של אגירת אנרגיה בסוללות, באחת ממדינות דרום-מזרח ארצות 

החברה  המשותף ").  ("המיזם  שווים  בחלקים  והיזם   החברה  ידי  על  יוחזק  משותף  המיזם  ("ההסכם").   הברית 

התחייבה לממן    את הוצאות הייזום הראשוניות של המיזם המשותף בסכום של עד מליון דולר ולא יותר מ- 250,000  

דולר  מליון  עד  של  נוסף  לתקציב  יזכו  יותר,  מתקדם  פיתוח  לשלב  שיגיעו  פרוייקטים  כאשר  פרוייקט,  לכל  דולר 

לפרוייקט, הכל בכפוף לאישור הפרוייקט הרלוונטי והתקציב הנדרש בגינו, על ידי שני הצדדים. 

הצדדים הסכימו על מנגנון חלוקת כספים אשר יעניק לחברה קדימות והחזר השקעה עודף של כספי השקעותיה במיזם 

היעד   במדינת  לפרויקטים  ביחס  בלעדיות  המשותף  למיזם  להעניק  התחייב  שיפתח.  והיזם  ובפרויקטים  המשותף 

בנוסף התחייבו   שנים.  של ארבע  בהמשך למשך תקופה  יסכימו הצדדים  עליהם  הברית  בארצות  נוספות   ובמדינות 

הצדדים שלא למכור את החזקותיהם במיזם המשותף לתקופה של 24  חודשים. 
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נתונים כמותיים של הפרויקטים    .4
להלן  נתונים כמותיים של הפרויקטים בפולין:   

 

תקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31.3.2022 

 
 

 

הפרויקט  
 

תפוקה בפועל   
בתקופת הדוח  

(מגה  וואט  
שעה )  

הכנסות מחשמל  
בתקופת הדוח  

עלות תחזוקה   
בתקופת הדוח   

  (1)

פחת  
  (2)

 NOI
בתקופת  

הדוח  
  (3)

NOI לאחר   
שירות  חוב  

שיעור  
 NOI
  (4)

 NOI
ל -

 MW

מועד  
חיבור  

מועד סיום זכאות  
לתעודות ירוקו ת 

אלפי זלוטי (5)  

 20/2029  11/2014  306  8.3%  2,379  3,055  760  823  3,678  8,840   Miksztal

 10/2030  11/2015  424  9.1%  1,929  2,542  481  405  2947  6,715   Salarian

 10/2030  11/2015  359  9.3%  6,748  8,623  1,899  1,123  9745  21,958   Suchan

2028-2029 שני פרוייקטים  נוספים   2013-  352  8.1%  1,551  1,790  846  689  4,269  9,615

 2014 שאינם מהותיים  

  356  14,157 17,800 3,986 3,039 20,839 47,127 סה"כ  

 
 

  
 
 
 

לפרטים בדבר הסכמי התפעול המרכזיים, ראו הערת שוליים 13 לפרק א' בדוח השנתי.     (1)
רכיבי חוות הרו ח מופחתים על פנ י 20  שנים בקו ישר.     (2)

NOI משמעו  הכנסות  שהופקו בפועל בכל אחת מהתקופות הרלוונטיו ת בקיזוז הוצאות  תפעול, שעיקרן הינן התמור ה ליצרן הטורבינות,  קבלן התפעול (כולל הוצאות חד פעמיות) ומס המקרקעין   (3)
שיעור מחושב בהתאם  ליחס בין  ה-  NOI (כהגדרתו בהער  ה 3 לעיל) לכל אחת מהתקופות לבין  יתר ת עלות ההשקעה  בפרויקט ליו ם 31 בדצמבר של השנה שקדמה ל ה (לאחר פחת  שוטף).   ה  (4)

שער החליפין זלוטי-שקל הממוצע לתקופת הדו ח הינו 0.7764.    (5)

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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המצב הכספי ומקורות המימון    .5
 

להלן  נתונים  עיקריים מתוך  סעיפי הדוח על  המצב הכספי  (באלפי ש"ח): 
 

 
 

 

 31  31 במרץ  
בדצמבר  

הפרש 
לעומת  

הסברים ליתרות ולשינויים בהם 
 2022 2021 2021

 31.1 2.21

אלפי ש"ח        
נכסים שוטפים 

מזומנים ושווי  
מזומנים  

והשקעות לזמן  
קצר 

 50,997  78,034  55,593 

הירידה נובעת בעיקר מתשלום בגין ההוצאות  
השוטפות בקיזוז עלייה ביתרות המזומן בגין  

הכנסות החשמל השחור ובגין התמורה ממכירת     (4,596)
תעודות ירוקות.  

נכסים שוטפים  
 29,117  16,888  34,061 

אחרים  

הסעיף כולל בעיקר יתרות לקוחות בגין מכירת  
חשמל בארץ ובפולין והכנסות לקבל בגין תעודות  

ירוקות בפולין, מס הכנסה, מע"מ וחייבים אחרים.    4,944 
העלייה נובעת בעיקר מעלייה בלקוחות ובהכנסות  

לקבל מתעודות ירוקות.   
סך הכל נכסים  

  348  84,710  94,922  85,058 שוטפים 

נכסים לא      
שוטפים  

הסעיף כולל את הסכמי החכירה בהם קשורה  
החברה, שכוללים את הסכמי השכירות לזמן ארוך  

בגין הקרקעות עליהן הוקמו חוות הרוח בפולין, גגות   נכסים בגין  
עליהם הוקמו מתקנים פוטו וולטאיים, כמו גם את     (2,013)  80,838  7,689  78,825 

זכויות שימוש  
הסכם השכירות של משרדי החברה בגבעתיים.  

הירידה נטו נובעת מהפחת השוטף בתקופה.  

הסעיף כולל את המתקנים שנרכשו מהליוס, הירידה   מתקנים לייצור  
נטו נובעת מהפחת השוטף בתקופה.     (10,577) חשמל במתקנים   459,792   -  470,369 

פוטו וולטאיים 
הירידה נטו נובעת מהפחת השוטף בתקופה   מתקנים לייצור  

ומשחיקת שווי ההשקעות הצמודות לשער הזלוטי,   חשמל  
  (4,667)  153,434  180,851  148,767 

שירד בתקופת הדוח ב- כ-  1%.  בטכנולוגית רוח  
כולל רשיונות  

הסעיף כולל את נכס הנדל"ן של החברה ברעננה,  
אשר מורכב ממשרדים ומשטחי מסחר המושכרים  

נדל"ן להשקעה   77,550  74,300  77,550   - 
לצדדים שלישיים.  

הסעיף כולל בעיקר פקדונות לזמן ארוך בגין קרנות  
שירות חוב בבנקים, רכוש קבוע ומסים נדחים.   נכסים לא  

  (360)  86,013  16,212  85,653 
הירידה נובעת בעיקר מירידה בשער הזלוטי.   שוטפים אחרים  

סך הכל נכסים  
(17,617)   868,204  279,052  850,587 לא שוטפים 

 

(17,269)   952,914  373,974  935,645 סל הכל נכסים  
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 31  31 במרץ  

בדצמבר  
הפרש 
לעומת 

הסברים ליתרות ולשינויים בהם 31.12.21 
 2022 2021 2021

אלפי ש"ח  
התחייבויות שוטפות      

אשראי לזמן קצר  
וחלויות שוטפות של  

הלוואות מתאגידים   51,367  8,886 
בנקאיים 

הסעיף כולל את החלויות השוטפות של החברה   51,210 
 157 

בהלוואות בפולין ובישראל.   

חלויות שוטפות של  
התחייבויות בגין   10,472  1,044  10,536 

חכירות  
ראה להלן סעיף התחייבויות בגין חכירות.    (64)

התחייבויות שוטפות  
 25,175  8,629  24,384 

אחרות  

הסעיף כולל הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות  
שליטה, ספקים, מוסדות וזכאים אחרים. הירידה  

נובעת מקיטון הזכאים בגין עסקאות פורוורד  (791)  
שביצעה החברה בקשר עם התעודות הירוקות.    

סך הכל התחייבויות 
 (698)   86,921  18,559  86,223 שוטפו ת 

התחייבויות לא       
שוטפו ת 

הלוואות מתאגידים  
בנקאיים ואחרים  

 516,409  93,932  503,913 

הירידה נובעת מפרעונות שוטפים ומירידה בשווי  
ההלוואות בפולין, אשר צמודות לשער הזלוטי שירד  

בתקופת הדוח בכ - 1%, ירידה זו קוזזה חלקית  על     (12,496)
ידי עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה (כ-  1.2%)  

אליו צמודות ההלוואות בהליוס.  

התחייבות בגין חכירות   69,325  6,741  71,175 

הסעיף כולל את התחייבות החברה בהסכמי  
החכירה בהם קשורה החברה הכוללים בעיקר את  

הסכמי השכירות לזמן ארוך בגין הקרקעות עליהם  
הוקמו חוות הרוח בפולין,  גגות עליהם הוקמו  

מתקנים פוטו וולטאיים כמו גם את הסכם השכירות  (1,850)  
של משרדי החברה בגבעתיים. הירידה  נובעת בעיקר  
מקיטון בהתחייבות ומירידת שער הזלוטי (בכ-  1%),   

אליו צמודים הסכמי השכירות בפולין.   

התחייבויות לא  
שוטפות אחרות  

 44,856  21,077  40,977 

הסעיף כולל הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות  
שליטה ומסים נדחים. העלייה נובעת בעיקר מגידול  

בהלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  
מעסקת הליוס ומהפרשה להפסד בגין עסקאות  

פורוורד שביצעה החברה בגין התעודות הירוקות.  (3,879)  
העלייה מקוזזת חלקית בירידה בזכויות שאינן  

מקנות שליטה בפולין בשל פרעון הלוואות וירידה  
בשער הזלוטי ומקיטון בהתחייבות.  

סך הכל התחייבויות 
 (18,225)   632,440  121,750  614,215 לא שוטפות 

הו ן      
העלייה נובעת בעיקר מירידה בקרן הון בגין גידור   הון המיוחס לבעלי  

תזרים מזומנים, העלייה מקוזזת חלקית בעיקר   מניות החברה   219,838  235,066  217,954  1,884 
מהפסד כולל בתקופה בסך 2.2 מליוני ש"ח.   

זכויות שאינן מקנות  
 15,599   (1,401)  15,369 

שליטה  
   (230)

  1,654  233,553  233,665  235,207 סך הכל הון 

סך הכל התחייבויות 
 (17,269)   952,914  373,974  935,645 והו ן 
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תוצאות הפעילות       .6

להלן  נתונים לגבי הכנסות, רווח גולמי ו-  EBITDA3 לפי תחומי פעילות (באלפי ש"ח):   
            

 

 

3 החודשים  
שהסתיימו ביום 

שנה  
שהסתיימה  

ביום 31  
בדצמבר 

הסברים ליתרות ולשינויים בהם  הפ רש 

      
   31 במרץ  

 
 2022 2021 2021  

 
  אלפי ש"ח  

 אנרגיה מתחדשת בפולין  
 

העלייה בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד   הכנסות    16,179  10,900  39,696  5,279 
נובעת בעיקר מעלייה בתפוקות חוות הרוח בשיעור של כ-  

36%,    מעליה במחירי התעודות הירוקות להן זכאיות  
חוות הרוח בשיעור של כ-  73% (מחיר התעודה הממוצע  

בתקופה  עמד על כ- 250 זלוטי לעומת ממוצע של כ-  144  
זלוטי בתקופה המקבילה אשתקד). מחיר השוק של  

החשמל לו זכאיות חוות הרוח נותר ללא שינוי ועומד על  
כ- 247 זלוטי למגוואט -שעה.  העלייה מקוזזת  חלקית ע"י 

תוצאות עסקת הגידור לתקופה  ומירידת שער החליפין  
הממוצע של הזלוטי (אליו צמודות ההכנסות) בתקופת  

הדוח בשיעור של כ- 7.3%. העלייה ברווח הגולמי וב-  
EBITDA נובעת בעיקר מעלייה בהכנסות כמוסבר לעיל.  

רווח גולמי   10,618  5,111  15,806  5,507 

 5,126  29,031  8,506  13,632  EBITDA  (*)

 אנרגיה מתחדשת בישראל  
 

 15,280  14,879  -  15,280 הכנסות  

 החל מהרבעון הרביעי בשנת 2021 כללה החברה את  
תוצאות הפעילות של השותפות וחברות הבנות של הליוס  

בדוחותיה המאוחדים.     1,863  1,005  -  1,863 רווח גולמי  

 13,983  12,612  -  13,983  EBITDA
 נדל"ן מניב  

 

ההכנסות כוללות את ההכנסות מהשכרת מבנה    57  6,050  1,498  1,555 הכנסות  
  EBITDA -המשרדים ברעננה. הגידול ברווח הגולמי וב

נובע מעלייה במדד המחירים לצרכן אליו צמודות  
רווח גולמי ו -  

 55  6,040  1,496  1,551  EBIDTA
     

ההכנסות.  
 
          

 
 ההפרש בין הרווח הגולמי וה - EBITDA  נובע מהוצאות הפחת.  (*)  

 
 
 
 

 
חשבונאות  3 כללי  פיננסי מבוסס  הוא  אינו מדד  כי  העסקיות, אך מובהר  ומקובל  לבחינת  התוצאות  חשוב    מדד ה-  EBITDA  מהווה מדד 

מקובלים.    
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להלן  נתונים  עיקריים מתוך סעיפי דוח רווח והפסד (באלפי ש"ח):  
 

 

 

3 החודשים  
שהסתיימו ביום 

שנה  
שהסתיימה  

ביום 31  
בדצמבר 

הסברים לשינויים בתוצאות לעומת  
התקופה המקבילה אשתקד  

31 במרץ  

 הפרש 2021 2021 2022 

 אלפי ש"ח  

העלייה בהכנסות בתקופת הדוח, לעומת  
התקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר  

מהכנסות מהפקת חשמל מהליוס החל   הכנסות   33,014  12,398  60,625  20,616 
מהרבעון הרביעי בשנת 2021 ומעלייה  

בתפוקות הרוח בפולין      

העלייה בהוצאות בתקופת הדוח, לעומת  
התקופה המקבילה אשתקד,נובעת בעיקר  

מאיחוד הליוס (החל מהרבעון הרביעי של  עלות ההכנסות   18,982  5,791  37,774  13,191 
שנת 2021).   

 7,425   22,851  6,607  14,032 רווח גולמי 

שינויים בשווי ההוגן   
 -   3,250  -   -  

של נדל"ן להשקעה  
העלייה נובעת בעיקר מאיחוד הליוס (החל  

מהרבעון הרביעי של שנת  2021), מעלייה   בהוצאות השכר וגידול בהוצאות בגין  הוצאות הנהלה     (3,237)   (12,587)   (1,491)   (4,728)
שירותים מקצועיים בקשר עם פעילות  וכלליות  

הפיתוח העסקי.    
  4,188  13,514  5,116  9,304 רווח תפעולי 

ראה טבלה להלן  (25,075)  (5,606)  (10,212)  הוצאות מימון, נטו     (4,606)

רווח (הפסד) לפני  
 (418)  (11,561)  (490)  (908)  מסים על ההכנסה  

העלייה בהוצאות המס נובעת מעלייה  
ברווחי החברות בפולין, הנובעת בעיקר  

מעלייה בתפוקות   וכן מהוצאות מיסים   מסים על ההכנסה    1,685  651  636  1,034 
בגין הליוס אשר אוחדה לראשונה ברבעון  

הרביעי בשנת 2021.   
(1,452)   (12,197)  (1,141)  (2,593)  הפסד לתקופה 

הפרשים מתרגום  
הפרשי התרגום נטו נובעים מירידת שער  (548)   32 (279)  דוחות כספיים   

  (311)
הזלוטי   

רווח (הפסד) כולל  
  2,561 (19,694)  (1,109)   1,452 לתקופה 
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הוצאות ( הכנסות) מימון, נטו:     
 

 

 
3 החודשים  

שהסתיימו ביום 
שנה  

שהסתיימה  
ביום 31  
בדצמבר 

הסברים לשינוים בתוצאות לעומת התקופה הפרש 
המקבילה אשתקד  

31 במרץ  
 2022 2021 2021

אלפי ש"ח  
הוצאות המימון כוללות את ההוצאות בגין ההלוואות  

בפולין ובישראל. העלייה בהוצאות נובעת מריבית  
והצמדה של הלוואות אשר מממנות את פעילות  
הליוס שאוחד ה לראשונה החל מהרבעון הרביעי  

בשנת 2021, ומעליית שיעור הריבית בפולין. העלייה  
מקוזזת חלקית  ע"י  ירידה בהוצאות ריבית בפולין,   ריבית  והצמדה  

הנובעת מקיטון בהיקף החוב ומירידה בשער הזלוטי   של הלוואות זמן   7,090  1,154  7,685  5,936 
הממוצע אליו צמודות ההלוואות בפולין (בתקופת   ארוך  
הדוח ירד שער הזלוטי הממוצע בשיעור של 7.3%   

בהשוואה לשער הזלוטי הממוצע בשנת  2021 לעומת  
ירידה בשיעור של 1.9% בשער הזלוטי הממוצע  

בתקופה המקבילה אשתקד, לעומת שנת 2020).  
  

הוצאות מהפרשי  
בתקופת הדוח כלולות הוצאות הפרשי שער בפולין   שער ומשחיקת  

בגין ירידת שער הזלוטי היציג בכ- 1%  לעומת ירידה   הלוואות  
  (2,484) בשער הזלוטי היציג בתקופה המקבילה אשתקד   974  3,458  14,067  שהעמידה  

בשיעור של 2.63%.  4 החברה לטובת  
החברות בפולין  

הסעיף כולל בעיקר ריבית למס הכנסה, עמלות   הוצאות מימון  
 124  2,079  900  1,024 

בנקאיות וריבית בגין חברות קשורות.   אחרות  
הסעיף כולל בעיקר רווחים מניירות ערך ומאופציות   מט"ח.  בתקופת המקבילה נבעו לחברה בעיקר  רווח מאופציות    29   (220)  (29)  -  

וניירות ערך  
רווחים מניירות ערך.  

הגידול בריבית בגין חכירות מאיחוד לראשונה של   ריבית בגין  
 1,002  1,464  123  1,125 

הליוס החל מהרבעון הרביעי בשנת 2021.   חכירות  

  4,607  25,075  5,606  10,213 סה"כ 
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נזילות    .7

 
   להלן תמצית תזרים מזומנים של הקבוצה (באלפי ש"ח):  

 

 
3 החודשים שהסתיימו  

ביום 
שנה  

שהסתיימה  
ביום 31  
הסברים לשינויים בתוצאות   בדצמבר  31 במרץ  

 2022 2021 2021
אלפי ש"ח  

התזרים השוטף בתקופת הדוח נובע מההפסד  
לתקופה, בניכוי או בתוספת התאמות, לרבות  

שינוי בסעיפים הבאים: יתרת לקוחות; חייבים  
ויתרות חובה; זכאים ויתרות זכות  

והתחייבויות לספקים וכן פחת והפחתות   ותשלומי ריבית ומיסים. העלייה בתזרים  תזרים מפעילות    28,230  1,269  12,139 
מפעילות שוטפת בתקופת הדוח בהשוואה  שוטפת  

לתקופה המקבילה אשתקד, נובעת בעיקר  
מאיחוד הליוס (החל מהרבעון הרביעי של שנת  

2021), מעלייה בתפוקות בפולין ובקיזוז  
העלייה בהוצאות השוטפות.     

התזרים מפעילות השקעה בתקופת הדוח  
שימש בעיקר להשקעה במתקנים פוטו   וולטאיים ובהפקדת פיקדונות בתאגידים  תזרים מפעילות    (139,113)   (119)   (854)

בנקאיים. בשנת 2021 שימש התזרים בעיקר  השקעה  
לרכישת הליוס.      

התזרים מפעילות מימון בתקופת הדוח שימש  
בעיקר לפרעונות הלוואות לזמן ארוך  

מתאגידים בנקאיים. בשנת  2021  התזרים   תזרים מפעילות  
 89,183   (2,516) מפעילות מימון נבע בעיקר מקבלת הלוואה  (15,743)   מימון  

לרכישת הליוס בקיזוז פירעונות שוטפים של  
הלוואות לזמן ארוך.  
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5  : להלן  נתונים  עיקריים מתוך  דוחות  החברה  (באלפי ש"ח)

 

לתקופה בת שלושה   
חודשים שהסתיימה  

 ביום 31 במרץ 2022

לתקופה בת שלושה  
חודשים שהסתיימה  
 ביום 31 במרץ 2021  

לשנה  
שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר  
 2021
הכנסות     33,014 12,398 60,625

37,066 8,788 25,122 )EBITDA  (*
25,404 6,135 14,582   (**) FFO

 
 

(*)להלן חישוב ה-   EBITDA, יובהר כי מדד ה- EBITDA  אינו מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים   
 

לתקופה בת שלושה   
חודשים שהסתיימה  

 ביום 31 במרץ 2022

לתקופה בת שלושה  
חודשים שהסתיימה  
 ביום 31 במרץ 2021  

לשנה  
שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר  
 2021
רווח תפעולי    9,304 5,116 13,514

להשקעה   - - (3,250)ירידת (עליית) ערך נדל"ן  
פחת והפחתות   15,818 3,672 26,802
    סך הכל   25,122 8,788 37,066

 
 

(**) להלן חישוב  מדד ה-FFO לתקופת הדוח, יובהר  כי מדד ה- FFO  אינו מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים, מדד זה חושב לפי  
הנחיות הרשות לניירות ערך והוא מהווה הרווח הנקי החשבונאי לתקופה, בניכוי הכנסות והוצאות חד פעמיות (לרבות רווחים או הפסדים 

משערוכי נכסים) ופחת והפחתות.   
 
 

לשנה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר  

 2021

לתקופה בת שלושה  
חודשים שהסתיימה  
ביום 31 במרץ 2021 

לתקופה בת שלושה  
חודשים שהסתיימה  
ביום 31 במרץ 2022   

רווח  (הפסד) כולל לתקופה   1,452 ( 1,109) (19,694) 
עליית ערך נדל"ן להשקעה   - - (3,250)
פחת והפחתות   15,818 3,672 26,802
הפרשי שער   974 3,458 14,067

מיסים  נדחים    383 146 (18)

 6,949  -   (4,324) שינוי בשווי הוגן של מכשירים 
המשמשים לגידור תזרים מזומנים  

 548  (32)  279 הפרשים מתרגום דוחות כספיים  
 25,404  6,135  14,582     סך הכל  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 מובהר כי החבר ה אינה מתחייבת לפרסם נתונים אלה בעתיד כל עוד אינה נדרשת לעשות כן לפי הדין החל. 5
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נכון למועד דוח זה, עומדות חברות  הקבוצה  באמות המידה הפיננסית בה התחייבו לעמוד במסגרת הסכמי  ההלוואות  

המהותיות בהם התקשרו, כמפורט להלן:  

 

 

עמידה  באמת  המידה  אמת  מידה  פיננסית חברה / פרויקט 

הפיננסית נכון ליום 31.3.2022 

סעיף בדוח התקופתי  

לשנת 2021 

 7.6.14  3.06 Suchan  יחס כיסוי שירות חוב לא  

יפחת מ-1.2 
DSCR היסטורי: 1.32 6 DSCR היסטורי: לא יפחת מ- אלעד כוח אלטרנטיבי בע"מ  

DSCR חזוי: 1.29   1.08
 1.4 :LLCR DSCR חזוי: לא יפחת מ-1.08 

: לא יפחת  77  LLCR
מ-1.08 . 

 8.10.2

DSCR היסטורי: 1.37  DSCR היסטורי: לא יפחת מ- רעות אנרגיה מתחדשת בע"מ  
DSCR חזוי: 1.28   1.08

 1.4 :LLCR DSCR חזוי: לא יפחת מ-1.08 
LLCR להפרה: לא 

יפחת מ-1.08.  
DSCR היסטורי:   DSCR היסטורי:   הליוס אחזקות מערכות 

 1.24 לא יפחת מ-1.1  בינוניות ס .פ 

DSCR היסטורי:   DSCR היסטורי: לא יפחת מ- סולג שמש בע"מ 
 1.47  1.15

 2.1   :LLCR LLCR להפרה: לא 
יפחת מ-1.15 

 10.3 נכון  למועד הדוח, וכן למועד  ההכנסות   סכום  בין  היחס  החברה 

חלפו  12  טרם  הדוח,  פרסום  הכנסות  בתוספת  מחלוקות 

העמדת  מיום  חודשים  חלויות  לבין   , שכירות  מדמי 

טרם   כן  ועל  ההלוואה  עשר  שנים  במהלך   , שוטפות 

של   מועד  בדיקה  התקיים  למועד   הקודמים  החודשים 

עמידת החברה ביחס האמור.  הבדיקה, לא יפחת מ-1.2 . 

 

 

פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם    .8
האחראי  על סיכוני השוק בתאגיד – רו"ח הדר לוין, סמנכ"ל הכספים. לפרטים בדבר השכלתו, כישוריו וניסיונ ו  

העסקי של האחראי על סיכוני השוק ראה  תקנה 26א  לחלק הרביעי לדוח  התקופתי  לשנת 2021.  

לפרטים בדבר סיכוני השוק שהחברה חשופה אליהם כמו גם מדיניות החברה בניהול סיכונים אלה ראה באור 4  

לדוח הכספי  לשנת  2021 וכן סעיף 2  לדוח הדירקטוריון.  

 

בהתאם מצורפים מבחני רגישות ומאזן בסיסי הצמד ה  

 

 
מאזן בסיסי הצמדה ליום 31 במרץ 2022: 

 
  DSCRמוגדר כיחס בין התזרים הפנוי לשירות החוב לבין התזרים הנדרש לשם שירות החוב בתקופת הבדיק ה. 6

LLCR 7  מוגדר כיחס בין התזרים המהוון הצפוי ליתר ת חיי הפרוייקט ליתר ת ההלווא ה הבלתי מסולקת לנכון למועד הבדיק ה. 
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ביורו או 
בהצמדה  

לו 

בזלוטי 
או 

בהצמדה  
לו 

בדולר או 
בהצמדה  

לו 

בהצמדה  
למדד  

המחירים  
שקלי  לצרכן 

נכס לא  
סה"כ כספי 

 
 

 
       רכוש 

       רכוש שוטף 
 47,900   -  29,444   -  909  17,016  531 מזומנים ושווי מזומנים 

 3,097   -  3,097   -   -   -   - השקעות לזמן קצר 
 26,760   -  9,983   -   -  16,777   - לקוחות והכנסות לקבל 

 7,301  3,033  1,305  2,024   -  939   -  חייבים ויתרות חובה  
 
 

 53 1  34, 732  90 9  2,0 24  43, 829  3,0 33  85, 058 

 
       

       נכסים בלתי שוטפים 
 78,825  78,825   -   -   -   -   - נכסים בגין זכויות מימוש   

 36,804  -0  36,448   -   -  356   - חייבים ויתרות חובה 
מתקנים לייצור חשמל 

 459,792  459,792      במתקנים פוטו וולטאיים 
מתקנים לייצור חשמל 

 133,074  133,074   -   -   -   -   - בטכנולוגית רוח  
רישיונות להפקת חשמל  

 15,693  15,693   -   -   -   -   - בטכנולוגית רו ח 
 77,550  77,550   -   -   -   -   - נדל"ן להשקע ה 
 484  484   -   -   -   -   - רכוש קבוע, נטו 

 48,365  48,365   -   -   -   -   - מיסים נדחים 

 
 -   356  -   -   36,448  813,783  850,587 

 935,645  816,816  80,276  2,024  909  35,088  531 סך הכל נכסי ם 
       התחייבויות 

       התחייבויות שוטפות 
אשראי לזמן קצר  

מתאגידים בנקאיים  
 51,367   -  11,000  32,645   -  7,722   - ומנותני אשראי אחרים  

חלויות שוטפות של  
 10,472   -   -  9,740   -  732   - התחייבויות בגין חכירות  

הלוואות מבעלי זכויות 
 2,491   -   -  1,991   -  500   - שאינן מקנות שליטה 

 2,033   -  618    1,415   - ספקים ונותני שירותים 
 19,860  564  7,626  680   -  10,990   - זכאים ויתרות זכות  

  -   21,359  -   45,056  19,244  564  86,223 
       התחייבויות לזמן ארוך 

הלוואות לזמן ארוך 
מתאגידים בנקאיים  

 503,913   -  156,967  271,125   -  75,821   - ואחרים 
הלוואות מבעלי זכויות 

 25,882   -  3,194  18,251   -  4,437   - שאינן מקנות שליטה 
 69,325   -   -  63,591   -  5,734   - התחייבויות בגין חכירות  

 836      837  זכאים ויתרות זכות  

 14,259  14,259   -   -   -   -   - מסים נדחים 
  -   86,829  -   352,967  160,161  14,259  614,215 

 235,207  801,993 (99,129)  (395,999 )  909 (73,100)   531 נכסים (התחייבויות) נט ו 
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נבות בר    רם אורנשטין   

 

יו"ר הדירקטוריון    מנכ"ל    

    

 
19 במאי  2022 
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נספחים לדוח הדירקטוריון 

 

נספח א '- ניתוחי רגישות לחשיפת החברה לסיכונים פיננסיים.     

 
 
 

   
      

  להלן ניתוח רגישות החברה לחשיפה לסיכונים  פיננסיים:
      
 א. רגישות לשינויים בשער אירו/ש"ח      
      

גידול (קיטון) בשווי   גידול (קיטון) בשווי  
   ההוגן ההוגן

שווי הוגן  
 המכשיר הרגיש  שיעור עליית האירו  (*)  שיעור ירידת האירו

-10% -5% 5% 10%   
      

 (53) (27) 531 27 מזומנים ושווה מזומנים 53
      

 
      

לפי שער חליפין 3.52 ש"ח לאירו.  (*) 

      
 

 

 

 

 

 

  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 16 סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ - דוח ליום 31 במרץ 2022 - דוח דירקטוריון  

 ב. רגישות לשינויים בשער זלוטי/₪

גידול (קיטון) בשווי   גידול (קיטון) בשווי  
 ההוגן ההוגן

שווי הוגן  
 המכשיר הרגיש  שיעור עליית הזלוטי  (*)  שיעור ירידת הזלוטי

-10% -5% 5% 10% 

מזומנים ושווה מזומנים 1,702 851 17,016 (851) (1,702)
לקוחות והכנסות לקבל  1,678 839 16,777 (839) (1,678)

חייבים ויתרות חובה  130 65 1,295 (65) (130)
חלויות שוטפות של  

הלוואות מתאגידים  
772 386 (7,722) (386) (772)  בנקאיים

חלויות שוטפות של  
התחייבויות בגין חכירות  (73) (37) (732) 37 73

זכאים ויתרות זכות  (1,324) (662) (13,242) 662 1,324
הלוואות מתאגידים  

7,582 3,791 (75,821) (3,791) (7,582)  בנקאיים

התחייבויות בגין חכירות  (573) (287) (5,734) 287 573
הלוואות מבעלי מניות  

 494 247 (4,937) (247)שאינן מקנות שליטה   (494)
7,308 3,655 (73,100) (3,655) (7,308) 

פי שער חליפין  0.76 ש"ח לזלוטי. ל  (*) 

 ג. רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן 

גידול (קיטון) בשווי   גידול (קיטון) בשווי  
 ההוגן ההוגן

 המכשיר הרגיש  שיעור עליית המדד  שווי הוג ן שיעור ירידת המדד 
-3% -1% 1% 3% 

חייבים ויתרות חובה  61 20 2,024 (20) (61)
חלויות שוטפות של  

הלוואות מתאגידים  
979 326 (32,645) (326) (979)  בנקאיים

חלויות שוטפות של  
התחייבויות בגין חכירות  (292) (97) (9,740) 97 292
זכאים ויתרות זכות  (20) (7) (680) 7 20

הלוואות מתאגידים  
8,134 2,711 (271,125) (2,711) (8,134)  בנקאיים
התחייבויות בגין חכירות  (1,908) (636) (63,591) 636 1,908

הלוואות מבעלי מניות  
 607 202 (20,242) (202)שאינן מקנות שליטה   (607)

11,880 3,960 (395,999) (3,960) (11,880) 
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מידע כספי לתקופת ביניים 
(בלתי מבוקר) 

 
31   במר ץ 2022 

   
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

סאנפלאואר  השקעות  מתחדשות בע" מ  
 

מידע כספי לתקופת ביניים 
(בלתי מבוקר) 

 
31  במר ץ  2022 

 
 
 
 
 
 

תוכ ן  העניינים 
 
 

ד ף   
  
 3 דוח סקירה של  רואה  החשבון המבקר  
דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים - בשקלים חדשים (ש" ח):  

 4-5 דוחות על המצב  הכספ י 
 6 דוחות על הרווח הכולל    

 7-8 דוחות על השינויים בהון   
 9-10 דוחות על תזרימי המזומנים  
 11-16 ביאורים  לתמצית  הדוחות הכספיים   

  
 
 

  

 
 
 



 

 
קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד  25, תל-אביב  68125, ישראל, ת.ד  50005  תל-אביב  61500   

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

 

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ   
 
 

מבוא  
 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של  סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ והחברות  הבנות  שלה (להלן:   "הקבוצה "),  
הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  31  במרץ  2022  ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח  
הכולל,  השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ ה של 3 חודשים  שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  
על  עריכה והצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34  "דיווח כספי לתקופות ביניים",  
וכן הם אחראים  על  עריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  

התש"ל-1970. אחריותנו היא להביע מסקנה על  המידע ה כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על  סקירתנו. 
 
 

היקף הסקירה  
 

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1  של לשכת רואי חשבון בישראל  "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  
על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים,  בעיקר עם  האנשים  
האחראים לעניינים הכספיים  והחשבונאיים ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים.  הסקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה  
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע   

לכל העניינים  המשמעותיים שהי ו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 
 

מסקנה 
 

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

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו  דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל  
אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  

התש"ל-1970.  
 
 

 
קסלמן וקסלמן,    תל-אביב,  

רואי חשבון   19 במאי 2022      
  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  

 



 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 דוחות תמציתיים מאוחדים על  המצב  הכספי 

ליום 31 במרץ  2022 
 
 
 

31 במרץ    

 4
 

 31 בדצמבר   
 2022   2021 2021

(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  
אלפי ש"ח    

    
   נכסים שוטפים 

מזומנים ושווי מזומנים   47,900  74,314  52,496 
השקעות לזמן קצר   3,097  3,720  3,097 

לקוחות והכנסות לקבל   26,760  13,515  23,833 
 5,284  3,373 חייבים ויתרות חובה   7,301 

 85,058   94,922  84,710 

    
   נכסים לא שוטפים 

חייבים ויתרות חובה   36,804  10,983  36,251 
מתקנים לייצור חשמל במתקנים פוטו וולטאיים   459,792   -  470,369 
מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגית רוח    133,074  162,236  137,289 
רישיונות להפקת חשמל בטכנולוגית רוח   15,693  18,615  16,145 

רכוש קבוע   484  215  472 
נדל"ן להשקעה   77,550  74,300  77,550 
נכסים בגין זכויות שימוש  78,825  7,689  80,838 

 49,290  5,014 מסים נדחים   48,365 
    

 850,587   279,052  868,204 

    
 935,645   373,974  952,914 

 
 

 

תאריך אישור  המידע הכספי לתקופת  הביניים על ידי  דירקטוריון   החברה:  19 במאי 2022 
 
 
 
 

     
הדר לוין   רם אורנשטיין     נבות בר   

סמנכ"ל כספים  מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון  
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 דוחות תמציתיים מאוחדים על  המצב  הכספי 
ליום 31 במרץ  2022 

 
 

31 במרץ    

 5
 

 31 בדצמבר   
 2022   2021 2021

(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  
אלפי ש"ח    

   התחייבויות שוטפות 
אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים  51,367  8,886  51,210 
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות   10,472  1,044  10,536 
הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   2,491  500  1,528 
ספקים ונותני שירותים   2,033  1,288  1,690 

 21,957  6,841 זכאים ויתרות זכות   19,860 
    

 86,223   18,559  86,921 
    

   התחייבויות לא שוטפות  
הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים   503,913  93,932  516,409 
הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   25,882  5,485  26,921 
התחייבויות בגין חכירות   69,325  6,741  71,175 
זכאים אחרים     836  1,017  3,174 

 14,761  14,575 מסים נדחים   14,259 
    

 614,215   121,750  632,440 

    
       הון 

   הון המיוחס לבעלי מניות החברה 
הון מניות    32,951  32,951  32,951 

פרמיה על מניות   208,295  208,295  208,295 
 (18,566)  (12,457)  (14,096) קרנות הון אחרות  

  (272)  268   (658) הפרשים מתרגום דוחות כספיים   
  (6,654) (4,454)   6,009 עודפים (הפסד מצטבר) 

    
 219,838   235,066  217,954 

    
 15,599 (1,401)   15,369 זכויות שאינן מקנות שליטה  

    
 233,553  233,665  235,207 סך הון 

    
 935,645   373,974  952,914 

 

 
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות תמציתיים מאוחדים על  הרווח הכולל  
לתקופה של  3 חודשים  שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022    

 
3 החודשים שהסתיימו ביום   
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שנה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר   31 במרץ    

 2022   2021 2021
(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  

אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח (הפסד) למניה)    
הכנסות   33,014  12,398  60,625 

 37,774  5,791 עלות ההכנסות   18,982 

רווח גולמי   14,032  6,607  22,851 
שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה   -   -  3,250 

  (4,728) (12,587) (1,491)  הוצאות הנהלה וכלליות  

רווח תפעולי   9,304  5,116  13,514 
הכנסות מימון   15  37  254 

 (10,227) (25,329) (5,643)  הוצאות מימון  

 (11,561)   (490)   (908) הפסד  לפני מסים על ההכנסה  
 636  651 מסים על ההכנסה    1,685 

 (12,197)   (1,141)   (2,593) הפסד לתקופה  
רווח (הפסד) כולל אחר - פריטים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש 

לרווח או הפסד:     
  (548)  32   (279) הפרשים מתרגום דוחות כספיים   

(6,949)    - שינוי בשווי הוגן של מכשירים המשמשים לגידור תזרים מזומנים   4,324 
(19,694) (1,109)  רווח (הפסד) כולל לתקופה   1,452 

ייחוס רווח (הפסד) לתקופה:     
 (11,661)   (1,198)   (2,200) לבעלי המניות של החברה  

  (393) (536)   57 לזכויות שאינן מקנות שליטה  
  (2,593)    (1,141) (12,197)

ייחוס רווח (הפסד) כולל לתקופה:    
 (18,944)   (1,267) לבעלי המניות של החברה   1,564 

  (112) (750)   158 לזכויות שאינן מקנות שליטה  
 1,452    (1,109) (19,694)

הפסד למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בש"ח) - בסיסי ובדילול  
   מלא:  

  (0.07) (0.35)  (0.04)  הפסד מפעולות נמשכות  
 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 
סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויי ם בהון 
לתקופה של  3 חודשים  שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 

 
הון המיוחס לבעלי מניות החברה    
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הון מניות   
פרמיה על  

מניות 

קרן הון 
מגידור 
תזרים  

מזומנים   

תשלום  
מבוסס  
מניות  

קרנות הון 
אחרות  

הפרשים  
מתרגום  
דוחות 
סה"כ  עודפים  כספיי ם 

זכויות 
שאינן  
מקנות 
סה"כ הון  שליטה  

אלפי ש"ח    
 233,553  15,599  217,954   (4,454)   (272)  (12,457)  565   (6,674) יתרה ליום 1 בינואר 2022 (מבוקר)  32,951  208,295 

תנועה במהלך התקופה של  3  החודשים שהסתיימה ביום 31  
במרץ 2022 (בלתי מבוקר):           

  (2,593)   (393)   (2,200)   (2,200) הפסד לתקופה    -   -   -   -   -   - 
רווח (הפסד)  כולל אחר:            

שינויים בשווי הוגן של מכשירים המשמשים לגידור תזרים מזומנים    -   -  4,150   -   -   -   -  4,150  174  4,324 
(279)   107 (386)    - (386)    -   -   -   - רווח (הפסד)  כולל אחר - הפרשים מתרגום דוחות כספיים     - 

 4,045  281  3,764   - (386)    -   -  4,150   - סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה    - 
 1,452 (112)   1,564 (2,200)  (386)    -   -  4,150   - סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה     - 

           
  (118)   (118) פדיון הון מניות     -   -   -   -   -   -   -   - 

 320   -  320   -   -   -  320   -   - מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים    - 

 235,207  15,369  219,838 (6,654)  (658)  (12,457)  885 (2,524)   208,295 יתרה ליום 31 במרץ 2022 (בלתי מבוקר)  32,951 
 

 234,940   (1,393)  236,333  7,207  337  (12,457)  יתרה ליום 1 בינואר 2021 (מבוקר)  32,951  208,295   -   - 

תנועה במהלך התקופה של  3  החודשים שהסתיימה ביום 31  
במרץ 2021 (בלתי מבוקר):           

  (1,141)  57   (1,198)   (1,198) הפסד לתקופה    -   -   -   -   -   - 
(134)  (65) (69)   - (69)   -   -   -   - הפסד כולל אחר - הפרשים מתרגום דוחות כספיים     - 
(1,275)  (8) (1,267)  (1,198)  (69)   -   -   -   - סה"כ הפסד כולל לתקופה    - 

           
 233,665 (1,401)   235,066  6,009  268 (12,457)   -   -  208,295 יתרה ליום 31 במרץ 2021 (בלתי מבוקר)  32,951 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 
 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויי ם בהון 

לתקופה של  3 חודשים  שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 
 

הון המיוחס לבעלים של החברה    
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הון מניות   
פרמיה על  

מניות 

קרן הון 
מגידור 
תזרים  

מזומנים   

תשלום  
מבוסס  
מניות  

קרנות הון 
אחרות  

הפרשים  
מתרגום  
דוחות 
סה"כ  עודפי ם כספיי ם 

זכויות 
שאינן  
מקנות 
סה"כ הון  שליטה  

אלפי ש"ח    
 234,940   (1,393)  236,333  7,207  337  (12,457)  יתרה ליום 1 בינואר 2021 (מבוקר)  32,951  208,295   -   - 

תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021  
(מבוקר):           

 (12,197)   (536)  (11,661)  (11,661) הפסד לשנה    -   -   -   -   -   - 

הפסד כולל אחר:            
שינויים בשווי הוגן של מכשירים המשמשים לגידור תזרים  

  (6,949)   (275)   (6,674)  -   -   -   -    (6,674) מזומנים     -   - 
(548)   61 (609)    - (609)    -   -   -   - רווח (הפסד) כולל אחר - הפרשים מתרגום דוחות כספיים       - 
(19,694) (750)  (18,944) (11,661) (609)    -   - (6,674)    - סה"כ הפסד כולל אחר לשנה    - 
(31,891) (1,286)  (30,605) (23,322) (609)    -   - (6,674)    - סה"כ הפסד כולל לשנה     - 

           
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים    -   -   -  565   -   -   -  565   -  565 

 17,742  17,742   -   -   -   -   -   -   -  יצירת זכויות שאינן מקנות שליטה    - 
 -    -   -   565  -   -   -   565  17,742  18,307 

           
 233,553  15,599  217,954 (4,454)  (272)  (12,457)  565 (6,674)   208,295 יתרה ליום 31 בדצמבר 2021 (מבוקר)  32,951 

        
 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים  תמציתיים אלה.  
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
דוחות תמציתיים מאוחדים על  תזרימי המזומנים 

לתקופה של  3 חודשים  שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 
 

3 החודשים  שהסתיימו ביום   
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שנה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר   31 במרץ    

 2022   2021 2021
(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  

אלפי ש"ח     
   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

  (2,593) (12,197) (1,141)  הפסד לתקופה  
    

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות  
שוטפת:     
    
התאמות  לסעיפי רווח והפסד:     
    

הוצאות מימון, נטו   10,212  5,606  25,075 
פחת והפחתות   15,818  3,672  26,800 
  (3,250) שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה   -   - 

 636  651 מסים על ההכנסה   1,685 
    

 27,715   9,929  49,261 
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:      
    

 173   (1,028)   (5,171) קיטון (גידול) בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה  
 8,587  321 גידול בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות   1,526 

    
  (3,645)    (707) 8,760 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:     
    

 (11,192)   (1,431)   (8,316) ריבית ששולמה  
ריבית שהתקבלה   3   -  41 

  (1,025) (6,443)  (5,381)  מסים ששולמו  
    

  (9,338)    (6,812) (17,594)
    

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת    28,230  1,269  12,139 
 

 
 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
דוחות תמציתיים מאוחדים על  תזרימי המזומנים 

לתקופה של  3 חודשים  שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 
 

3 החודשים שהסתיימו ביום   
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שנה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר   31 במרץ    

 2022   2021 2021
(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  

אלפי ש"ח     
   תזרימי מזומנים  מפעילות השקעה 

השקעה במתקנים פוטו וולטאיים ובמתקנים ליצור חשמל  
  (827)  -    (180) בטכנולגיית רוח ורישיונות להפקת חשמל   
  (326)  (5)  (41) רכישת רכוש קבוע  

 -    (114) רכישת ניירות ערך סחירים     - 
מכירת ניירות ערך סחירים     -   -  624 

  (462)  -    (633) הפקדת פיקדונות בתאגידים בנקאיים  
(138,122)    - רכישת חברות בנות, (ראה א' להלן)    - 

  (854) (139,113)  (119)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 
    

   תזרימי מזומנים מפעילות מימון 
  (422)  -    (712) פירעון הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  

 -   -    (118) פדיון הון מניות של זכויות שאינן מקנות שליטה   
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים    -   -  110,000 

  (360) עלויות הקצאת אשראי     -  
  (2,001)   (332)   (1,671) תשלומי קרן בגין חכירות   

 (13,242) (18,034) (2,184)  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים  
 (15,743)  89,183 (2,516)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון   

(2,046)  (562)  (138)  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים  

(23,746) קיטון במזומנים ושווי מזומנים     (1,928)   (4,596)

 76,242  76,242  52,496 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה  

 52,496  74,314  47,900 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 
 
 

   (א)  רכישת חברות בנות  
נכסים והתחייבויות של החברות הבנות ליום הרכישה:       

הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים)    -   -  16,266   
  (480,429) השקעה במתקנים פוטו וולאטיים וברישיונות להפקת חשמל    -   -   
 (25,752) חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך     -   -   
 (44,235) מיסים נדחים, נטו    -   -   
התחייבויות לא שוטפות      -   -  378,286   

זכויות שאינן מקנות שליטה    -    -   17,742 
 -     -    (138,122)

     
 

 
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  

 

Dummy TextDummy TextDummy Text



סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  

 
באור 1 -  כללי:  

החברה ותחומי הפעילות    א. 
סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ציבורית אשר הוקמה בשנת  

1995. משרדה הרשום של  החברה הינו  ברחוב אריאל  שרון 4, גבעתיים.  
 החברה פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות בשלושה תחומי פעילות:   

 
והקימה,   תחום  האנרגיה   המתחדשת   בפולין  -  החל משנת  2012, החברה פיתחה, רכשה   •
בפולין.  נכו ן   רוח  בטכנולוגית  חשמל  לייצור  חבר ות  בת  בבעלות  מלאה  מתקנים  באמצעות 

1  . למועד דוח זה,  לחברה  5 חוות רוח פעילות  בפולין בהספק  כולל של כ- 50 מגה וואט
 

תחום  האנרגיה  המתחדשת  בישראל  –  החברה הייתה פעילה בתחום הפוטו וולטאי בישראל    •
מיום  29  בספטמבר  2021  חזרה  החברה  לפעול  בתחום   בשנים  2010  עד  2016.  החל 
בשותפות הליוס   הזכויות  מלוא  רכישת  שהשלימה  לאחר  בישראל,  המתחדשת  האנרגיה 
"הליוס")  ,  אשר  נכון  למועד  דוח  זה  מחזיקה  ומפעילה    (להלן:  מתחדשת  1  ש.מ  אנרגיה 
(באמצעות  תאגידים  בשליטתה)  256  מערכות   פוט ו  וולטאיות   המותקנות  על  גגות  מבנים  

. לפרטים נוספים  2 מסחריים   ומשקים  חקלאיים, בהספק מותקן כולל של כ-  30.8  מגה  וואט
לעניין עסקת הרכישה ראה ביאור 11  בדוחות הכספיים לשנת  2021.  

 
המלאה   תחום  הנדל"ן  המניב   -  החברה   עוסקת,  בעצמה  ובאמצעות  חברה  בת  בבעלותה   •
בהשכרת  שטח י  מסחר  ומשרדים  בבניינים  בבעלותן  בצומת   רעננה  לפרטים נוספים ראה ביאור  

4 א להלן .  
 

בהתאם לתקנות  ניירות ערך (דוחות  תקופתיים  ומיידיים), התש"ל – 1970, החברה  הינה "תאגיד  
למעט  זה,  הרלבנטיות  לעניין  קטן".  דירקטוריון  החברה  אימץ   והחיל  על  החברה  את  ההקלות 

ההקלה בדבר דיווח במתכונת דיווח חצי שנתית, והחברה תדווח לפי מתכונת דיווח רבעונית.    
 

בנוסף,  תקנות  ניירות  ערך   (דוחות  תאגיד   שמניותיו  כלולים  במדד  ת "א   טק-עילית),  התשע"ו  –  
2016, חלות על  החברה,  לאור צירופה  של  החברה  למדד  ת" א  טק-עלית ,  ובהתאם כללה החברה   

נתונים  השוואתיים  לתקופה  של  שנה במקום שנתיים.  
 
 

בדבר מגזר י פעילות של החברה , ראה באור  5.  
 

המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.  
 

בעל י השליטה בחברה   ב. 
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ביום  26 באפריל 2021, הושלמה עסקה לרכישת השליטה בחברה על ידי קיסטון ריט בע"מ  
שמחזיקה כ- 45.01% (" קיסטון") (חברה בשליטת ה"ה רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר).  

  
 
 
 
 

 
  אחת  מחוות הרוח, בעלת  הספק   של  6  מגה וואט, מוחזקת על ידי  הקבוצה  בשיעור   של  70%,  כך  שסך  אחזקות  החברה  1

הוא  כ-48 מגה וואט. 
2 סך  ההספק  המיוחס לחברה הינו   כ-29 מגה וואט.  

Dummy Text



 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)  

 
י   (המשך):  באור 1  – כללי 

 
הגדרות  ב. 

 
בדוחות  כספיים אלה -  

 
סאנפלאואר השקעות  מתחדשות  בע "מ.    - החברה  

   
סאנפלאואר השקעות  מתחדשות  בע "מ  והחברות המוחזקות שלה .   - הקבוצה  

   
חברות  אשר  לחברה  שליטה  בהן  (כהגדרתה  ב-IFRS 10)  ואש ר    - חברות בנות  

דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.  
   

 .IAS 24 -כהגדרתם ב  - צדדים קשורים  
   

כהגדרתם  בתקנות  ניירות  ערך  (דוחות  כספיים  שנתיים),  התש "ע-2010.   - בעל י עניין ובעלי שליטה  
 

 
באור 2 -  בסיס העריכה  של  הדוחות הכספיים התמציתיים: 

 
המידע  הכספי  התמציתי  המאוחד  של  הקבוצה  ליום  31  במרץ  2022   ולתקופה  של  3  חודשים  א. 
שהסתיימה  באותו תאריך ( להלן:  " המידע  הכספי לתקופת  הביניים" ) נערך  בהתאם  לתק ן חשבונאות   
בינלאומי  מספר  34  -  " דיווח  כספ י  לתקופות  ביניים" (להל ן:   "IAS 34" ),  וכולל  את  הגילוי  הנוסף  הנדרש 
בהתאם  לפרק  ד'  של  תקנות  ניירות  ערך  (דו" חות  תקופתיים  ומיידים),  התש  "ל-1970.  המידע  הכספ י  
לתקופת  הביניים   אינו   כולל  את  כל  המידע   והגילויים  הנדרשים  במסגרת   הדוחות  ה כספיים   השנתיים.  יש  
לעיין   במידע  הכספי  לתקופת   הביניים  ביחד  עם   הדוחות  הכספיים  השנתיים  לשנת  2021  והביאורים  
International Financial )  אשר  נלוו  אליהם,  אשר  מצייתים  לתקני  הדיווח  הכספ י  הבינלאומיים

Reporting Standards),  שהם   תקנים  ופרשנויות  אשר  פורסמו   על  ידי  המוסד  הבינלאומי  לתקינה  
בחשבונאות  (International Accounting Standards Board)  (להלן:  " תקני  ה-  IFRS")  וכוללים  את   

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

אומדנים   ב. 
 

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

מאומדנים אלו.  
בעריכת  הדוחות  הכספיים  ביניים  מאוחדים  אלה,  שיקולי  הדעת  המשמעותיים  (significant)  אשר 
הופעלו  על  ידי  ההנהלה  ביישום   המדיניות  החשבונאית  של  הקבוצה  ואי  הו ודאות  הכרוכה  במקורות   
המפתח   של  האומדנים,  הי ו  זהים  לאלו  שבדוחות   הכספיים  השנתיים  המאוחדים   של   הקבוצה   לשנה   

שהסתיימה ביום  31 בדצמבר  2021.   
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)  

 
באור 3 -  עיקרי המדיניות החשבונאית: 

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

עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של  הקבוצה לשנת 2021.   
 

תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף מחייב הקבוצה לא בחרה ביישומם המוקדם:  
 

במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת  2021  הובא מידע לגבי תקני  IFRS  חדשים ותיקונים לתקני  
IFRS קיימים אשר עדיין אינם בתוקף מחייב ואשר הקבוצה לא בחרה ביישומם המוקדם.   

נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה לא קיימים תקנים חדשים או תיקונים לתקנים קיימים, אשר לא הובאו במסגרת  
הדוחות הכספיים השנתיים של הקבוצה לשנת  2021.  

 
 

באור 4 -  אירועים בתקופת הדיווח  ולאחריו:  
 
 

א.     הצעה מצד ג' לרכישת  נכס נדל"ן   
 

במהלך  חודש פברואר החברה קיבלה הצעה מצד ג '("הרוכש") לרכישת מלוא זכויותיה וזכויות חברה בת  
בבעלותה המלאה, בנכס הידוע כמתחם אמדוקס בצומת רעננה ("הנכס"), בתמורה לסך של 89 מיליון  
ש"ח בתוספת מע"מ ("הצעת רכישה") .הצעת הרכישה כפופה לתנאים הבאים :א. חתימת הסכם מכר  
מפורט אשר יסוכם בין הצדדים בו יקבע בין היתר כי (א) לא חל שינוי בתקבולי דמי השכירות היד ועים  

ביחס לפרוייקט אשר יומחו לרוכש; (ב) החברה תמסור לרוכש את זכויותיה כשהן נקיות וחופשיות מכל  
משכנתא ו/או הערה ו/או חוב ו/או התחייבות למעט התחייבויות מכוח הסכם השיתוף והסכמים שונים  

שנחתמו עם בעלי הזכויות במקרקעין .ב. השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון הרוכש .ג. אישור העסקה 
על ידי האורגנים המוסמכים של הרוכש .בהתאם להוראות הסכם השיתוף החלות על הנכס, הודיעה 

החברה לריט 1  בע"מ (להלן : ריט) אשר מחזיקה אף היא זכויות במתחם אמדוקס והינה בעלת זכות סירוב  
במקרה של העברת הזכויות בנכס, על הפעלת מנגנון זכות הסירוב המאפשר לה  להודיע תוך 30  ימים כי  

בכוונתה לרכוש את הנכס בתנאים זהים להצעת הרכישה .ככל שימומש הנכס במחיר הנקוב בהצעת  
הרכישה, צפויה החברה לקבל תזרים בסך 89 מיליון ש"ח ולרשום רווח בסך  15 מיליון ש"ח (לפני מיסים  

והוצאות עסקה).  ביום 2 במרץ  2022 הודיעה  ריט  לחברה כי בכוונתה לממש את זכות הסירוב ולרכוש את  
זכויות החברה בנכס  כפי שסוכם עם הרוכש.  

 
הסכם להקמת  מיזם  משותף  לפיתוח פרויקטים פוטו-וולטאיים קרקעיים בפולי ן  ב. 

 
בחודש מרץ 2022, התקשרה החברה עם יזם פולני בעל ניסיון עשיר בפיתוח תחנות כח פוטו-וולטאיות  

בפולין  ("היזם") בהסכם עקרונות להקמת  מיזם משותף לפיתוח פרויקטים פוטו-וולטאיים קרקעיים בפולין,  
במטרה להקים פרוייקטים בהספק כולל של כ-500 מגה וואט ("ההסכם") בשנים הקרובות.  

על פי ההסכם, ובכפוף להשלמתו, היזם יעביר למיזם המשותף (כהגדרתו להלן), את זכויותיו בפרויקטים  
שבפיתוח שברשותו  ("הפרויקטים הקיימים") וכן יעניק לחברה זכות סירוב ראשונה לצירוף פרוייקטים  
פוטו-וולטאיים עתידיים (בהיקף מינימלי של  כ- 10 מגה וואט לפרוייקט) למיזם המשותף. נכון למועד  

פרסום הדוח  הפרויקטים הקיימים כוללים הסכמי אופציה על קרקעות ולהם פוטנציאל הנבה מוערך של  
200-400 מגה-וואט, אשר יהוו בסיס לפעילות הפיתוח על פי ההסכם.   
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)  

 
באור 4 -  אירועים בתקופת הדיווח  ולאחריו:  

 
התקשרות בהסכם ראשוני לרכישת פרוייקטי אנרגיה מתחדשת וגז טבעי ולפעילות אגירה בארה"ב   ג. 

 
בהמשך לאמור בביאור 25(ד)(1)  לדוחות הכספיים  לשנת 2021, החברה עודנה מנהלת מו"מ  
לרכישת צבר המתחדשות ולאחר בדיקת נאותות שערכה החליטה להפסיק את המשא ומתן  

ביחס ל פרוייקט להקמת תחנת כוח במחזור משולב מבוססת גז טבעי.  
 

תביעה נגד ממשלת ספרד    ד. 
 

בהמשך לאמור בביאור  19(ב)(1)  לדוחות הכספיים  לשנת  2021,  ביום  29  באפריל  2022, דחה  
המוסד לבוררות בינלאומית את בקשתה של ממשלת ספרד לעכב את ביצועו של פסק הבוררות  

אשר ניתן ביוני 2021  עד להכרעה בבקשה לביטולו, שהגישה ממשלת ספרד.  
 

התקשרות בהסכם  עם יזם  לפיתוח מיזמים פוטו-וולטאיים בארה"ב   ה. 
 

פוטו-  מיזמים  בפיתוח  ניסיון  בעל  מקומי  יזם  ביום  19  במאי  2022,     התקשרה  החברה   עם 
וולטאיים בארצות הברית  (" היזם "),  בהסכם מסגרת להקמת  מיזם משותף אשר מטרתו לפתח  
מספר פרויקטים פוטו-וולטאיים קרקעיים  כל אחד בהיקף מטרה של עשרות מגוואט, בשילוב  
אפשרי של אגירת אנרגיה בסוללות, באחת ממדינות דרום-מזרח  ארצות הברית ("ההסכם ").   
החברה   המשותף").  ( "המיזם  שווים  בח לקים  והיזם   החברה  ידי  על  יוחזק  משותף  המיזם 
התחייבה לממן  את הוצאות הייזום הראשוניות של המיזם המשותף בסכום של עד מליון דולר  
ולא יותר מ-250,000  דולר לכל פרוייקט, כאשר פרוייקטים שיגיעו לשלב פיתוח מתקדם יותר,  
יזכו לתקציב נוסף של עד מליון דולר לפרוייקט, הכל בכפוף לאישור הפרוייקט הרלוונטי והתקציב  

הנדרש בגינו, על ידי שני הצדדים. 
הצדדים הסכימו על מנגנון חלוקת כספים אשר יעניק לחברה קדימות והחזר השקעה עודף של  
כספי השקעותיה במיזם המשותף ובפרויקטים שיפתח.  והיזם הת חייב להעניק למיזם המשותף  
יסכימו   עליהם  הברית  בארצות  נוספות   ובמד ינות  היעד  במדינת  לפרויקטים  ביחס  בלעדיות 
את   למכור  שלא  הצדדים  התחייבו  בנוסף  שנים.  ארבע  של  תקופה  בהמשך  למשך  הצדדים 

החזקותיהם במיזם המשותף לתקופה של 24  חודשים.  
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)  

 
 

באור 5  – מידע  מגזרי: 
 

כללי  א.  
 

 מגזרי  הפעילות  נקבעים  בהתבסס  על  המידע  הנבחן באופן סדיר על ידי צוות המורכב מיו"ר הדירקטוריון  
ומנכ"ל החברה,  אשר  הינו  מקבל  ההחלטות  התפעוליות  הראש י  של החברה, לצורכי קבלת החלטות  

לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.  
 

חברות הקבוצה עוסקות בשלושה מגזרי פעילות:   
 

הקבוצה בעלת חוות  רוח בפולין    - אנרגיה מתחדשת  בפולי ן 
   

הקבוצה מחזיקה ומפעילה  256  מערכות פוטו וולטאיות באמצעות תאגידים     - אנרגיה מתחדשת בישראל  
בשליטתה  

   
פעילות הקבוצה מרוכזת בישראל וכוללת השכרת שטחי מסחר ומשרדים    - מגזר נדל " ן  מניב  

                      
                    ביצועי  המגזרים  מוערכים  בהתבסס  על   הרווח   או  ההפסד  התפעולי ,  בנטרול   הוצאות  א ו  הכנסות  

מיוחסות.   
 

                           
דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב. 

 
3 החודשים שהסתיימו ביום   
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31 במרץ 2022   

אנרגיה  
מתחדשת  
בפולין    

אנרגיה  
מתחדשת  
בישראל   

נדל"ן  
סה"כ  התאמות  מניב 

אלפי ש"ח    
      

 33,014   -  1,555  15,280 הכנסות    16,179 
 14,032   -  1,551  1,863 רווח גולמי    10,618 
 13,400   -  1,551  1,418 תוצאות המגזר   10,431 
  (2,083) (10,212) (661)    - (7,468)  הוצאות מימון, נטו  

  (4,096) הוצאות שלא הוקצו למגזרים      
הפסד  לפני מסים על  

  (908) ההכנסה      
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)  

   
באור 5  – מידע  מגזרי (המשך):  

 
                                

3 החודשים שהסתיימו ביום   
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31 במרץ 2021    

אנרגיה  
מתחדשת  
בפולין    

נדל"ן  
 סה"כ  התאמות  מניב   

אלפי ש"ח     
      

  12,398   -  1,498 הכנסות    10,900 
  6,607   -  1,496 רווח גולמי    5,111 
  6,437   -  1,496 תוצאות המגזר   4,941 

  (4,862)  (5,606)  (744)    - הוצאות מימון, נטו  
   (1,321) הוצאות שלא הוקצו למגזרים     

הפסד לפני מסים על  
  (490)  ההכנסה     

      
 

 
  

שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021   

אנרגיה  
מתחדשת  
בפולי ן   

אנרגיה  
מתחדשת  
בישראל   

נדל"ן  
סה"כ  התאמות  מניב (*) 

  
      

 60,625   -  6,050  14,879 הכנסות    39,696 
 22,851   -  6,040  1,005 רווח גולמי    15,806 
 24,441   -  9,290  149 תוצאות המגזר    15,002 

 (19,699) (25,075) (1,037)    - (4,340)  הוצאות מימון, נטו  
 (10,927) הוצאות שלא הוקצו למגזרים      

הפסד לפני מסים על  
 (11,561) ההכנסה      

 
         (*) מגזר הנדל  "ן המניב כולל הכנסה בסך של 3,250 אלפי  ש "ח בגין שינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה.  
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

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

 
ליום 31 במרץ  2022   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

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

 
ליום 31 במרץ  2022 

 
 

תוכן העניינים 
 

 
עמוד   

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר  

נתונים כספיים בשקלים חדשים (ש"ח):   

 3-4 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  

 5 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם  

 6-7 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  

 8-10 ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי ה ביניים הנפרד  

  
 

 

 

 



 

 
קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 25, תל-אביב 68125, ישראל, ת.ד 452 תל-אביב 61003   

 www.pwc.co.il , +972-3-7954556 :טלפון: 972-3-7954555+, פקס
 

לכבוד 
בעלי המניות של  

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

א.ג.נ.,  
 
 

ערך   ניירות  לתקנות  תקנה  38ד'  לפי  נפרד  כספי  מידע  על  המבקר  החשבון  רואה  של  מיוחד  דוח  הנדון:  
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 

 
 

מבוא  
 

סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות נ יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-
של  3  חודשים   (להלן:  "החברה  ")  ליום 31  במרץ  2022  ולתקופה  בע"מ  מתחדשות  השקעות  1970  של סאנפלאואר 
שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא  

להביע מסקנה על המידע  הכספ י הביניים הנפרד לתקופה זו בהתבסס על סקירתנו. 
 
 

היקף הסקירה  
 

בישראל-  "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון 
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר 
עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהל י סקירה  אנליטיים ואחרים.  ה סקירה הינה מצומצמת 
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג 
ביטחון שניודע לכל  העניינים המשמעותיים שהי ו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת  

של ביקורת. 
 
 

מסקנה  
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר  הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל  
הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  38ד' לתקנות נ יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.  

 
 
 
 

קסלמן וקסלמן,    תל-אביב,  
רואי חשבון   19 במאי, 2022 

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  



 
סאנפלאואר השקעות  מתחדשות בע"מ  

 
מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך   

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 
 

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

31 במרץ    

 3

 31 בדצמבר   
 2022   2021 2021

(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  
אלפי ש"ח    

    
נכסים שוטפים   

    
מזומנים ושווי מזומנים   23,176  52,365  25,292 
השקעות לזמן קצר   3,097  3,720  3,097 

 472  683 לקוחות, חייבים ויתרות חובה   595 
 26,868   56,768  28,861 

    
נכסים לא שוטפים    
    

פקדונות לזמן ארוך   2,051  2,051  2,051 
נכסים בגין זכויות שימוש  275  551  298 

הלוואות לחברות מוחזקות   179,054  196,501  178,309 
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות   70,608   -  73,108 
נדל"ן להשקעה    65,250  63,090  65,250 

 472  215 רכוש קבוע   484 

 317,722   262,408  319,488 

 344,590   319,176  348,349 
 

 

תאריך אישור הנתונים הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 19 במאי 2022 

 
 
 
 

     
הדר לוין  רם אורנשטיין   נבות בר   

סמנכ"ל כספים  מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון  
 
 
 
 
 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  מנתונים כספיים תמציתיים אלה. 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 
מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך   

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 
 

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

31 במרץ    

 4

 31 בדצמבר   
 2022   2021 2021

(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  
אלפי ש"ח    

התחייבויות שוטפות    
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגיד בנקאי   11,000   -  11,000 

חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות   176  388  233 
ספקים ונותני שירותים   454  143  608 

 5,496  5,173 זכאים ויתרות זכות   5,891 

 17,521   5,704  17,337 
התחייבויות לא שוטפות     
    

הלוואות מתאגיד בנקאי   93,165   -  98,649 
הלוואה מחברה מוחזקת   2,451  1,823  2,296 

התחייבויות בניכוי נכסים המיוחסים לחברות מוחזקות    -  64,203   - 
התחייבויות בגין חכירות    -  203   - 

 12,113  12,177 מסים נדחים   11,615 

 107,231   78,406  113,058 

 הון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה האם        
הון מניות    32,951  32,951  32,951 

פרמיה על מניות   208,295  208,295  208,295 
 (18,566)  (12,457)  (14,096) קרנות אחרות  

  (272)  268   (658) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ   
  (6,654) (4,454)   6,009 עודפים (הפסד מצטבר) 

 219,838   235,066  217,954 

 344,590   319,176  348,349 
 
 
 

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה. 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 

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

 
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם   

 
 

3 החודשים שהסתיימו ביום   

 5

שנה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר   31 במרץ    

 2022   2021 2021
(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  

אלפי ש"ח     
    

הכנסות   1,346  1,295  5,231 
 10  2 עלות ההכנסות   4 

    
רווח גולמי   1,342  1,293  5,221 
שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה   -   -  2,160 

  (4,073) (10,837) (1,297)  הוצאות הנהלה וכלליות  
    

  (3,456)  (4)   (2,731) הפסד תפעולי  
הכנסות מימון   1,150  2,261  6,167 

  (766) (2,701)  (1,137)  הוצאות מימון  

    
 10  1,120   (2,347) רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה   

  (497)  188  252 מיסים על ההכנסה (הטבת מס)  
    

  (178)  868   (1,850) רווח (הפסד) לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם  

סכום נטו, המיוחס לבעלים של חברה האם, של סך ההכנסות  
בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות  

  (350) (11,483) (2,066)  פעילות בגין חברות מוחזקות  
    

 (11,661)   (1,198)   (2,200) סך הכל הפסד לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם  
רווח כולל אחר:     

   פריט אשר עשוי להיות מסווג לרווח או הפסד -  
שינוי בשווי הוגן של מכשירים המשמשים לגידור תזרים  

  (6,674) מזומנים  4,150   - 
  (386) (609)  (69) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ  

סך הכל רווח (הפסד) לתקופה לשנה המיוחס לבעלים של  
(18,944) (1,267)  החברה האם   1,564 

 
 
 
 

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  מנתונים כספיים תמציתיים אלה. 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 
מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך   

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 
 

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם   
 
 

3 החודשים שהסתיימו ביום   

 6

שנה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר   31 במרץ    

 2022   2021 2021
(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  

אלפי ש"ח    
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:  

   
  (2,200) (11,661) (1,198)  הפסד  לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם  

    
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של  

החברה:     
    

   התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:  
  (3,466)   (1,124)   (384) הכנסות מימון, נטו  

פחת והפחתות   52  107  308 
  (2,160) שינויים  בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה   -   - 

חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות וחברות המטופלות לפי שיטת  
השווי המאזני, נטו   350  2,066  11,483 

  (497)  188  252 מיסים על ההכנסה (הטבת מס)  

    
  (479)   1,301  6,353 

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:    
    

 459  248   (123) קיטון  (גידול) בלקוחות, חייבים ויתרות חובה  
 492 (508)  גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות   1,250 
 1,127    (260) 951 

מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה בחברה עבור:     
    

  (582)  (11)   (1,328) ריבית ששולמה  
ריבית שהתקבלה   3   -  41 

 (3) (5,020)  (5,015)  מסים ששולמו  
  (1,328)    (5,026)  (5,561)

    
  (2,880) (9,918)  (5,183)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה  

    
 

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה. 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 
מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך   

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 
 

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם   
 
 

3 החודשים שהסתיימו ביום   

 7

שנה  שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר   31 במרץ    

 2022   2021 2021
(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  

אלפי ש"ח    
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה:     
    

 21,387  (10) פרעון (מתן) הלוואות מחברות מוחזקות, נטו    - 
  (153,945) השקעה בחברה מוחזקת    -   - 

תקבולים מהחזר השקעה בחברה מוחזקת   6,200   -   - 
  (326)  (6)  (41) רכישת נכסים קבועים  

 624   - תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים    - 

(132,260)  (16) מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה   6,159 
    
תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה:     
    

קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי    -   -  110,000 
 -   -    (5,500) פרעון הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי  

  (360)  עלויות הקצאת אשראי     - 
קבלת הלוואות מחברות מוחזקות   162  135  623 

 (57) (315)  (93) תשלומי קרן בגין חכירות  

  (5,395)  109,948  42 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)  מימון של החברה  

 (32,230)   (5,157)   (2,116) קיטון במזומנים ושווי מזומנים  

 57,522  57,522 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה   25,292 

 25,292  52,365 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה    23,176 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מנתונים כספיים תמציתיים אלה. 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 
ביאורים נבחרים ומידע  נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך   

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 
 
 

ביאור  1  -    אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  38  ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל  
  :1970 –

 
כללי 

 
מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות  תקופתיים  
ומיידים), התש"ל-1970. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31  

בדצמבר  2021 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר  נלוו אליהם.  
 

הגדרות  א.  
 

"החברה"  – סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ.  
 

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

 
למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם כהגדרתם של  
מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום  31  במרץ  2022  ולתק ופה  של  

שלושה ח ודשים שהסתיימה  באותו  תאריך (להלן:  " דוחות הביניים התמציתיים המאוחדים" ).   
 

עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד  ב. 
 

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

 
מתוך   כספיים  נתונים  המבקר,  רואה  החשבון  סקירת  בצירוף  ביניים,  בדוח  יובאו  האמורה,  לתקנה  בהתאם 
הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים, כאמור בתקנה  9ג לתקנות דוחות תקופתיים (להלן:    "תקנה  

9ג" ), בשינויים המחויבים.  
 

בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של  
החברה ליום  31  במרץ  2022  ולתקופ ה  של  שלושה  חודשים שהסתיימה  באותו תאריך (להלן:  " הדוחות הכספיים 

התמציתיים המאוחדים ביניים"), המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם.  
יש לעיין במידע הכספי ביניים הנפרד ביחד עם הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים וביחד עם המידע  
הכספי הנפרד של החברה ליום 31  בדצמבר 2021  ולכל אחת  משתי  השנים בתקופה שהסתיימה באותו תאריך  
(להלן:  " המידע הכספי הנפרד של החברה ל-2021" ), והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו בהתאם לתקנה  
ובכפוף   האמורות,  לתקנות  העשירית  בתוספת  האמורים  הפרטים  לרבות  תקופתיים,  דוחות  לתקנות  9ג' 
להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ב-

24 בינואר 2010 המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות (להלן:  " הבהרת הרשות " ). 
 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, הינם עקביים  
עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת 2021  ואשר פורטו במסגרתו.  

 
המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.  

 
והמוצגים   הערוכים  נפרדים,  כספיים  דוחות  לרבות  כספיים,  דוחות  מהווה  אינו  הנפרד  ביניים  הכספי  המידע 
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן:  "תקני ה-  IFRS ") בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי  27  -  
"דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט, ואף אינו מהווה מידע כספי לתקופת ביניים שנערך לפי תקן חשבונאות  

בינלאומי מספר 34 - "דיווח כספי לתקופות ביניים".   
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 
ביאורים נבחרים ומידע  נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך   

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 
 

 
ביאור  1  -    אופן  עריכת  המידע  הכספי  הנפרד  המובא  לפי  תקנה  38  ד'  לתקנות  ניירות  ערך  (דוחות  תקופתיים  ומיידיי ם),  התש"ל 

– 1970 (המשך)  
 

עיקרי   בדבר  ביניים,  המאוחדים  התמציתיים  החשבונאית  שפורטה  בביאור   3  לדוחות  הכספיים  המדיניות  זאת,  עם 
המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים,  
המדיניות   עיקרי  בדבר  לעיל  מהאמור  המתחייבים  בשינויים  וזאת  הנפרד,  ביניים  הכספי  המידע  הצגת  לצורך  יושמו 

החשבונאית  ושיטות החישוב שיושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.  
 

בהתאם  לתקנות  ניירות  ערך  (דוחות  תקופתיים  ומיידיים),  התש "ל  –  1970,  החברה  הינה  " תאגיד  קט ן".  דירקטוריון   
החברה  אימץ  והחיל  על  החברה   את  ההקלות  הרלבנטיות  לעניין   זה,  למעט  ההקלה  בדבר  דיווח   במתכונת  דיווח  חצ י  

שנתית,  והחברה תדווח לפ י מתכונת  דיווח רבעונית .   
 

 
באור 2 -  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריו: 

 
 

א.     הצעה מצד ג' לרכישת  נכס נדל"ן   
 

במהלך  חודש פברואר החברה קיבלה הצעה מצד ג '("הרוכש") לרכישת מלוא זכויותיה וזכויות חברה בת בבעלותה  
המלאה, בנכס הידוע כמתחם אמדוקס בצומת רעננה ("הנכס"), בתמורה לסך של 89 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ  

("הצעת רכישה") .הצעת הרכישה כפופה לתנאים הבאים :א. חתימת הסכם מכר מפורט אשר יסוכם בין הצדדים בו  
יקבע בין היתר כי (א) לא חל שינוי בתקבולי דמי השכירות הידועים ביחס לפרוייקט אשר יומחו לרוכש; (ב) החברה  

תמסור לרוכש את זכויותיה כשהן נקיות וחופשיות מכל משכנתא ו/או הערה ו/או חוב ו/או התחייבות למעט התחייבויות  
מכוח הסכם השיתוף והסכמים שונים שנחתמו עם בעלי הזכויות במקרקעין  .ב. השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון  
הרוכש .ג. אישור העסקה על ידי האורגנים המוסמכים של הרוכש .בהתאם להוראות הסכם השיתוף החלות על הנכס,  

הודיעה החברה לריט 1  בע"מ (להלן : ריט) אשר מחזיקה אף היא זכויות במתחם אמדוקס והינה בעלת זכות סירוב  
במקרה של העברת הזכויות בנכס, על הפעלת מנגנון זכות הסירוב המאפשר לה להודיע תוך 30  ימים כי בכוונתה  

לרכוש את הנכס בתנאים זהים להצעת הרכישה  .ככל שימומש הנכס במחיר הנקוב בהצעת הרכישה, צפויה החברה  
לקבל תזרים בסך  89 מיליון ש"ח ולרשום רווח בסך  15 מיליון ש"ח (לפני מיסים והוצאות עסקה). ביום  2 במרץ 2022  

הודיעה  ריט לחברה כי בכוונתה לממש את זכות הסירוב ולרכוש את זכויות החברה בנכס  כפי שסוכם עם הרוכש.  
 

הסכם להקמת  מיזם  משותף  לפיתוח פרויקטים פוטו-וולטאיים קרקעיים בפולי ן  ב. 
 

בחודש מרץ 2022, התקשרה החברה עם יזם פולני בעל ניסיון עשיר בפיתוח תחנות כח פוטו-וולטאיות בפולין  ("היזם") 
בהסכם עקרונות להקמת  מיזם משותף לפיתוח פרויקטים פוטו-וולטאיים קרקעיים בפולין, במטרה להקים פרוייקטים  

בהספק כולל של כ-500 מגה וואט ("ההסכם") בשנים הקרובות.  
על פי ההסכם, ובכפוף להשלמתו, היזם יעביר למיזם המשותף (כהגדרתו להלן), את זכויותיו בפרויקטים שבפיתוח  
שברשותו  ("הפרויקטים הקיימים") וכן יעניק לחברה זכות סירוב ראשונה לצירוף פרוייקטים פוטו -וולטאיים עתידיים  

(בהיקף מינימלי של  כ- 10 מגה וואט לפרוייקט) למיזם המשותף. נכון למועד פרסום הדוח  הפרויקטים הקיימים כוללים  
הסכמי אופציה על קרקעות ולהם פוטנציאל הנבה מוערך של  200-400 מגה- וואט,1 אשר יהוו בסיס לפעילות הפיתוח  

על פי ההסכם.   
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 
ביאורים נבחרים ומידע  נוסף למידע הכספי ביניים הנפרד המובא לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך   

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 
 

באור 2 -  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריו (המשך):   
 

התקשרות בהסכם ראשוני לרכישת פרוייקטי אנרגיה מתחדשת וגז טבעי ולפעילות אגירה בארה"ב   ג. 
 

בהמשך לאמור  בביאור  25(ד)(1)  לדוח הכספי השנתי המאוחד  לשנת 2021, החברה עודנה מנהלת מו"מ לרכישת צבר  
המתחדשות ולאחר בדיקת נאותות שערכה החליטה להפסיק את המשא ומתן ביחס להקמת תחנת כוח במחזור משולב  

מבוססת גז טבעי .  
 

תביעה נגד ממשלת ספרד    ד. 
 

בהמשך  לאמור  בביאור   19(ב)( 1)  לדוחות   הכספיים  לשנת   2021,  ביום  29  באפריל   2022,  דחה  המוסד  לבוררות  
בינלאומית  את  בקשתה  של  ממשלת  ספרד   לעכב  את   ביצועו   של  פסק  הבוררות  אשר  ניתן  ביוני  2021  עד  להכרעה  בבקשה   

לביטולו, שהגישה  ממשלת ספרד.  
 

התקשרות בהסכם  עם יזם  לפיתוח מיזמים פוטו-וולטאיים בארה"ב   ה. 
 

הברית    בארצות  פוטו- וולטאיים  מיזמים  בפיתוח  ניסיון  בעל  מקומי  יזם  התקשרה  החברה  עם  ביום  19  במאי  2022,  
(" היזם"),  בהסכם מסגרת להקמת  מיזם משותף אשר מטרתו לפתח מספר פרויקטים פוטו- וולטאיים קרקעיים  כל אחד  
בהיקף מטרה של עשרות מגוואט, בשילוב אפשרי של אגירת אנרגיה בסוללות, באחת ממדינות דרום-מזרח  ארצות הברית  
(" ההסכם").  המיזם משותף יוחזק על ידי החברה והיזם  בחלקים שווים ( "המיזם המשותף"). החברה התחייבה לממן   
את הוצאות הייזום הראשוניות של המיזם המשותף בסכום של עד מליון דולר ולא יותר מ-250,000  דולר לכל פרוייקט,  
כאשר פרוייקטים שיגיעו לשלב פיתוח מתקדם יותר, יזכו לתקציב נוסף של עד מליון דולר לפרוייקט, הכל בכפוף לאישור  

הפרוייקט הרלוונטי והתקציב הנדרש בגינו, על ידי שני הצדדים.  
הצדדים הסכימו על מנגנון חלוקת כספים אשר יעניק לחברה קדימות והחזר השקעה עודף של כספי השקעותיה במיזם  
המשותף ובפרויקטים שיפתח. והיזם התחייב להעניק למיזם המשותף בלעדיות ביחס לפרויקטים במדינת היעד ובמדינות  
נוספות  בארצות הברית עליהם יסכימו הצדדים בהמשך למשך תקופה של ארבע שנים. בנוסף התחייבו הצדדים שלא  

למכור את החזקותיהם במיזם המשותף לתקופה של  24  חודשים. 
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הצהרת מנהל כללי  לפי תקנה 38ג(ד)(1):  

הצהרת מנהלים  

הצהרת מנהל כללי  

 

אני, רם אורנשטין, מצהיר כי: 

 

(1)  בחנתי את הדוחות הכספיים הרבעוניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של סאנפלאואר השקעות  
מתחדשות בע"מ (להלן  - התאגיד) לרבעון הראשון של שנת 2022 (להלן – הדוחות או הדוחות לתקופת הביניים);  

(2)  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת ביניים אינם כוללים כל מצג לא נכון של  
נכללו אותם   כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן  עובדה מהותית הנחוץ  ולא חסר בהם מצג של  עובדה מהותית, 

מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;  

מכל   נאות,  באופן  משקפים  הביניים  לתקופת  בדוחות  הכלול  האחר  הכספי  והמידע  ביניים  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  (3)  לפי 
שאליהם   ולתקופות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות 

מתייחסים הדוחות; 

(4)  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה  
מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח  

הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם. 

 

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

   

 תאריך: 19 במ אי 2022 

   

 רם אורנשטיין  – מנכ"ל: _________________  
 

 
 

  



   

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

הצהרת מנהלים  

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

 

 

אני, הדר לוין, מצהיר כי:  
 

(1)  בחנתי את הדוחות הכספיים  הרבעוניים  ואת ה מידע  הכספי  האחר הכלול בדוחות  לתקופת הביניים  של  סאנפלאואר השקעות  
מתחדשות בע"מ (להלן  - התאגיד) לרבעון  הראשון של שנת 2022 (להלן – הדוחות או הדוחות לתקופת הביניים);  

(2)  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  ביניים  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  לתקופת ביניים  אינם כוללים כל מצג לא נכון של  
נכללו אותם   כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן  עובדה מהותית הנחוץ  עובדה מהותית,  ולא חסר בהם מצג של 

מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;  

מכל   נאות,  באופן  הביניים  משקפים  בדוחות  לתקופת  הכלול  הכספיים  ביניים  ו המידע  הכספי  האחר  הדוחות  ידיעתי,  (3)  לפי 
שאליהם   ולתקופות  לתאריכים  התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות 

מתייחסים הדוחות; 

(4)  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה  
מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי  בדיווח  

הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם. 

  

 

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

    

תאריך: 19 במאי 2022   

   

 הדר לוין –  סמנכ"ל כספים: _________________  
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