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בהתאם לתקנות  ניירות  ערך (דוחות  תקופתיים ומיידיי ם), התש" ל –  1970, החברה  

הינה "תאגיד קטן". דירקטוריון החברה  אימ ץ  והחיל על החברה  את כל  ההקלות  

הרלבנטיות  לעניין זה, ככל שהינן חלות  על החברה.  

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-עלי ת 

http://www.sunflower-sit.com/
mailto:contact@sunflower-sit.com


 

 

 

 

 

תוכן העניינים  

 

תיאור עסקי  התאגיד    -
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד   -

דוחות כספיים    -
הצהרו ת  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית   -

על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

דוח פרטים נוספים    -
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הדוחות"(,  החברה   הינ ה  בהתאם  לתקנות   ניירות  ערך   ) דוחות   תקופתיים  ומיידיים(,  תש"ל  -  1970  )"תקנות 

"תאגיד קט ן".  

דירקטוריו ן  החברה  אימץ   והחיל  על  החברה   את   כל  ההקלות   הרלבנטיות  לעניי ן  זה,  ככל  שהינ ן  חלות   על  החברה.  

בנוסף,  דירקטוריו ן  החברה  אימץ  והחיל  על  החברה  את  כל  ההקלות  המפורטות  בתקנות  ניירות  ערך  )דוחות  תאגי ד 

שמניותי ו כלולים במדד ת"א טק-עילית(, תשע"ו  - 2016, וזאת לאור שיוכה של החברה למדד ת"א טק-עילית.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dummy Text



 

 2 סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ - דוח תקופתי לשנת 2021 -  תיאור עסקי התאגיד  

חלק א' -  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  

  

1 הגדרות  

"הלוואה מהותית" 

 

מהווה   המאוחדים  הכספיים  בדוחות  יתרתה  או  שהיקפה  הלוואה 

חמישה אחוזים או יותר מסך נכסי  החברה  וכן מהווה עשרה אחוזים  

בדוח   שמו צגות  כפי  אם  הלוואות  החברה,  כחברה  מסך  יותר  או 

בת-    חברה  שלקחה  להלוואה  של  החברה.  וביחס  המאוחד  הכספי 

הלוואה  אשר   היקפה או יתרתה בדוחות הכספיים המאוחדים מהווה

חמישה אחוזים או יותר מסך נכסי החברה וכן מהווה עשרה אחוזים

או יותר  מסך הלוואות  כלל  החברות הבנות של  החברה , כפי  שהן 

מוצגות בדוח הכספי המאוחד לתום שנת  הדיווח  של החברה. 

כמות החשמל שמתקן לייצור חשמל מסוגל   לייצר ברגע נתון,  הספק  "הספק" או "הספק מותקן" 

זה נמדד בוואט )יחידת כוח חשמלי(  

ווינדפלאואר בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של החברה  "ווינדפלאואר" 

ווינדפלאואר 2  בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של  החברה  "ווינדפלאואר 2" 

של  "ווינדפלאואר פולין"  המלאה  בבעלותה  בת  חברה  בע"מ,  פולין  ווינדפלאואר 

ווינדפלאואר  

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ   "]ה[חברה"  

חברת החשמל לישראל, בע"מ  "חח"י" או "חברת החשמל" 

חוק החברות, התשנ"ט -1999  "חוק החברות" 

חוק משק החשמל,  התשנ"ו- 1996  "חוק משק החשמל" 

חוק ניירות ערך,  התשכ"ח- 1968  "חוק ניירות ערך" 

חשמל המיוצר על ידי חוות הרוח בפולין   "חשמל שחור"  

יחידת כוח חשמלי השווה   למיליון וואט,  המשמשת כמדד לתפוקה  "מגה וואט"  

של ייצור אנרגיה.   

"פרויקט מהותי" 

 

 

 

פרויקט   מהותי  הינו  פרויקט   אשר  עונה  על  אחד  המבחנים  הבאים:  

)1(  הסכום  בו  הוא  מוצג  בדוחות  תאגיד  הפרויקט,  כשהוא  מוכפל  

בשיעור   ההחזקה   של  החברה   באותו   תאגיד,  מהווה  5%  או  יותר   מסך   

כל  נכסי  החברה,  בנטרול  שערוכים;  או   )2(  הכנסות  תאגיד  הפרויקט   

מהפרויקט  בדוחותיו  הכספיים,  כשהן  מוכפלות  בשיעור  ההחזקה  של     
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החברה  באותו   תאגיד,  מהוות  5%  מסך   כל  הכנסות  החברה,  לפי   

חלקה.  

החברה והחברות המאוחדות שלה   "]ה[קבוצה"  

קיסטון ריט בע"מ, בעלת השליטה בחברה   "קיסטון " 

הליוס אנרגיה מתחדשת  1, שותפות מוגבלת  והחברות המוחזקות על  "שותפות הליוס" 

ידה  

תעודה המוענקת   ליצרני   חשמל  מאנרגיות  מתחדשות   בפולין,  בגין  כל   "תעודה ירוקה" 

1 מגה- וואט  חשמל מיוצר על ידן  

 

2 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה   

  

סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ )לשעבר גילץ  -  חברה להשקעות  בע"מ(  )"החברה"( התאגדה  2.1 

ביום  10  בספטמבר  1995  כחברה  פרטית  מוגבלת במניות   ], והחל  מ יום  7  בדצמבר   1997  הינה  חברה   

ציבורית, כהגדרת המונח בחוק החברות.  

ביום  26  באפריל  2021  הושלמה  עסקה  לרכישת  כ- 65.01%  מהונה המונפק והנפרע של   החברה, על ידי  2.2 

קיסטון ולאומי פרטנרס בע"מ )"לאומי פרטנרס"(,  על  פי  הסכם  מיום  25  במרץ  2021  )" עסקת  רכישת 
של  1 והנפרע  המונפק  ה חזיקה  קיסטון  בכ-  45.01%  מהונה  באופן  שעם  השלמתה,   , השליטה"( 

החברה, ולאומי פרטנרס ה חזיקה בכ- 20%  מהונה המונפק והנפרע של  החברה.   

למיטב ידיעת החברה, עם השלמת עסקת  רכישת השליטה ונכון למועד דוח זה, נחשב ת  קיסטון,  יחד  

עם בעלי השליטה בה -  ה"ה אהרן נפתלי בירם, אסתר וגיל דויטש )כל אחד מבין ה"ה בירם ודויטש  

מחזיק בכ2.46%  מהון החברה, וביחד עם קיסטון 2  -  50.17%  מהונה המונפק והנפרע של החברה( 

ונבות בר, כבעלי השליטה בחברה.   

לפרטים נוספים אודות עסקת רכישת השליטה, ראו סעיף 3.1 להלן.   

ביום  24  באוגוסט  2021, פרסמה החברה תשקיף מדף נושא תאריך  25  באוגוסט  2021, אשר על פיו  2.3 

ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת. לפרטים ראה   תוכל להנפיק סוגי 

דיווח מיידי של החברה מיום 24 באוגוסט  2021.  

2.4 נכון לתאריך  הדוח, הקבוצה  פועלת בשלושה תחומי פעילות: 

רכישה  2.4.1  בפיתוח,  החברה  עוסקת  משנת  2012,  תחום  האנרגיה  המתחדשת  בפולין  -  החל 

ו- ווינדפלאואר  2  בע"מ,   והקמה  באמצעות חבר ות  בת  בבעלות  מלאה,  ווינדפלאואר  בע"מ 

זה,  לחברה  5  חוות   רוח    דוח  בפולין.  נכון   למועד  רוח  בטכנולוגית  לייצור חשמל  מתקנים 
3 . פעילות בפולין בהספק כולל של כ- 50 מגה וואט 

 

1  לפרטים אודות הסכם רכישת  השליט ה  ראו דיווח מיום  29  במרץ  2021, מס' אסמכתא:  2021-01-048828, הכלול בדוח זה על דרך ההפניה. 

2  לאחר שביצע ה רכישת מניות ש ל החבר ה בבורס ה בימים 31 באוגוס ט ו-2 בספטמבר 2021. 

אחת מחוות הרוח, בעלת הספק  של 6  מגה וואט, מוחזקת על ידי הקבוצ ה בשיעור של 70%, כך  שסך אחזקות החבר ה הוא כ-48 מג ה וואט . 3 

Dummy Text
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 2.4.2

  

וולטאי   הפוטו  בתחום  פעילה  היתה  תחום  האנרגיה  המתחדשת   בישראל  -   סאנפלאואר 

בישראל בשנים  2010  עד  2016.  החל מיום  29  בספטמבר  2021  החברה  חזרה לפע ול בתחום  

הזכויות  בשותפות  הליוס,   מלוא  שהשלימה  רכישת  לאחר  בישראל,  המתחדשת  האנרגיה 

זה  מחזיקה  ומפעילה  )באמצעות תאגידים בשליטתה(  256  מערכות   דוח  נכון למועד  אשר 

מותקן   בהספק  חקלאיים,  ומשקים  מסחריים  מבנים  גגות  על  המותקנות  וולטאיות  פוטו 
4  . כולל של כ - 30.8 מגה וואט 

משנת  2007,  החברה  עוסקת,  בעצמה  ובאמצעות  חבר ה  בת 2.4.3  תחום  הנדל "ן  המניב  -  החל 

בע"מ(,  בהשכרת  שטחי   מסחר  ומשרדים  להשקעות  חברה  )אנטיגוה  המלאה  בבעלותה 

בבניינים בבעלות ן בצומת  רעננה.   

2.5 להלן תרשים מבנה האחזקות בקבוצה:   

 

 

 

 

 

 

פעילות  2.6  והרחבת  לחידוש  החברה  בקיץ  2021  לפעול  שאימצה  לאסטרטגיה  ובהתאם  בנוסף, 

בפולין   פעילותה  להרחיב את  המתחדשת, החברה  פועלת  בתחום האנרגיה  החברה  של  ההשקעות 

ואגירת   וולטאי  הפוטו  הרוח,  בתחומי  ארה"ב,  ובראשם  נוספים,  לשווקים  להכנס  ובישראל  וכן 

אנרגיה.  לפרטים בדבר עסקאות  שנחתמו לאחר מועד הדוח התואמות את האסטרטגיה הנ"ל ראו  

סעיפים 7.2 ו - 10.8 לדוח. 

 

 

4 סך ההספק המיוחס לחברה הינו כ-29 מגה וואט . 
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2.7 רכישה, מכירה או העברה של נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל  

  

)" חברת   2.7.1  יחד עם חברה בת בבעלותה המלאה  ביום  29  בספטמבר  2021  השלימה החברה, 

השותף  הכללי" וביחד עם החברה: "הרוכשות"(,  רכישה של  מלוא הזכויות בשותפות הליוס   

תמורת סך של  153.6  מיליון ש"ח,  על פי הסכם מאותו מועד, בין הרוכשות לבין   קיסטון,  

זה:  קיסטון  )בסעיף  של  המלאה  בבעלותה  בת  חברה  עם  ביחד  בחברה,  השליטה  בעלת 

בעל   עם  כעסקה  החברה  של  באסיפה   הכללית  אושרה  שההתקשרות  לאחר  "ההסכם"(, 

שליטה, ולאחר שהחברה התקשרה עם תאגיד בנקאי לצורך מימון חלק מהעסקה )לפרטים  

אודות הסכם ההלוואה ראו סעיף 10.3 להלן(.   

עם  השלמת עסקת הרכישה, ונכון למועד דוח זה, מחזיקה החברה במלוא )100%( הזכויות  

בשותפות הליוס, באופן שהחברה הינה השותף המוגבל בשותפות הליוס ומחזיקה ב-  99.9%  

הליוס,   בשותפות  הכללי  הכללי  הינה  השותף  השותף  וחברת  הליוס,  בשותפות  מהזכויות 

המחזיק ב - 0.1% מהזכויות בשותפות  הליוס.  

לפרטים  אודות ההסכם, ראו  בדוח  זימון  אסיפה  כללית  שפרסמה  החברה  ביום  22  בספטמבר 

2021  )דוח   משלים,  מס'  אסמכתא:  2021-01-148239(,   ולפרטים אודות שותפות הליוס ראו  

סעיף 8  להלן.  

ביום  6  בפברואר,  2022  הודיעה החברה  כי  קיבלה הצעה מצד ג' )"הרוכש"( לרכישת מלוא  2.7.2 

זכויותיה וזכויות חברה בת בבעלותה המלאה, בנכס  ה ידוע כמתחם אמדוקס בצומת רעננה  

)"הנכס"(, בתמורה לסך של  89 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ )"הצעת רכישה "(.   

הצעת הרכישה כפופה לתנאים הבאים:  

)א( לא חל  א.  חתימת הסכם מכר מפורט אשר יסוכם בין הצדדים בו יקבע בין היתר כי 

שינוי בתקבולי דמי השכירות הידועים ביחס  לנכס  אשר יומחו לרוכש; )ב( החברה  וחברת 

ו/או   וחופשיות מכל משכנתא  הבת תמסורנה  לרוכש את זכויותיה ן בנכס  כשהן נקיות 

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  )"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,  2021  הודיעה  ריט  

1 כי בכוונתה לממש את זכות הסירוב והצדדים פועלים  לחתימת  הסכם מחייב.   

כתוצאה ממימוש הנכס במחיר הנקוב בהצעת הרכישה, צפויה החברה לקבל תזרים בסך  89  

עסקה(.  לפרטים   והוצאות  מיסים  )לפני  ש"ח  בסך  15  מיליון  רווח  ולרשום  ש"ח  מיליון 

נוספים אודות הנכס ראה סעיף 9.5.1  לדוח זה.  
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3 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  

  

כאמור לעיל, ביום  26  באפריל  2021  הושלמה  עסקת רכישת השליטה בחברה, על פי הסכם מיום  25  3.1 

במרץ  2021, אשר  תנאיו מפורטים בדיווח החברה מיום  29  במרץ  2021  )מס' אסמכתא:  -2021-01

048828(, הכלול בדוח זה על דרך ההפניה. 

נכנסה לתוקפה התחייבות בלתי חוזרת של   בהתאם  למידע שנמסר לחברה, עם השלמת העסקה, 

קיסטון כלפי לאומי פרטנרס, לפיה, בין היתר: )א( כל עוד קיסטון תחזיק בלפחות   25% מזכויות  

ההצבעה בחברה, או שהיא תהיה בעלת המניות הגדולה בחברה, וכן כל עוד לאומי פרטנרס תחזיק  

בכ-10%מזכויות ההצבעה בחברה, תצביע קיסטון בעד מועמד לאומי פרטנרס לדירקטוריון החברה; 

)ב( כל עוד קיסטון תחזיק בלפחות 30%מזכויות ההצבעה בחברה )"רף השליטה"(, היא לא תשקיע  

או תממן פעילות בתחום האנרגיה המתחדשת, אלא באמצעות החברה; )ג( כל עוד קיסטון תעמוד  

ברף השליטה, היא תעניק ללאומי פרטנרס זכות הצטרפות (Tag Along) במקרה של מכירת מניותיה,  

בתנאים שנקבעו; )ד( כל עוד קיסטון תחזיק בכ-5% מזכויות ההצבעה בחברה היא תצביע בעד  מינוי  

רו"ח מבקר לפי בחירתה, ובלבד שיהיה מפירמות ה-Big Four;  )ה(  אם קיסטון תתקשר בעסקה  

)ו(   למכירת השליטה, רוכש השליטה יקבל על עצמו את התחייבויות קיסטון כמפורט בסעיף זה; 

בסמוך לאחר השלמת עסקת הרכישה, תציע קיסטון לחברה לרכוש ממנה את השקעותיה בתחום  

האנרגיות המתחדשות )כמפורט בסעיף 8.1 להלן(;  ו-)ז( לאומי פרטנרס  תהא רשאית להעביר את  

זכויותיה מכוח ההתחייבות הבלתי חוזרת המפורטת לעיל, בכפוף לתנאים שנקבעו. 

למימוש  3.2  הניתנות  הקצאת  1,605,051  אופציות  החברה  דירקטוריון  אישר  ביום  8  בנובמבר  2021, 

לתכנית  תגמול   בהתאם  בחברה  עובדים  ושני  משרה  נושאי  לארבעה  החברה  של  רגילות  למניות 

תכנית   בדבר  לפרטים  האופציות"(.  )"תכנית  מועד  באותו  בדירקטוריון  שאושרה  הון  מבוסס 

הוקצו   אשר  האמור  הסך  מתוך  של  691,134  אופציות  הקצאה  בדבר  לפרטים  גם  כמו  האופציות 

למנכ"ל החברה בהקצאה מהותית, ראו דיווח מיידי מיום  1  בדצמבר  2021  )מס' אסמכתא  -2021-01

105415(, הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.  

4 חלוקת דיבידנדים 

לחברה  4.1  אין  זה,  דוח  למועד  ונכון  מניותיה,  לבעלי  דיבידנד  חילקה  לא  בשנים  2020-2021  החברה 

מדיניות חלוקת דיבידנדים.  

4.2 יתרת העודפים )ההפסד( של החברה ליום  31 בדצמבר 2021 הינה כ - )4,454 ( אלפי ש"ח. 

מגבלות על חלוקת דיבידנד:  חלוקת דיבידנד תהא כפופה לקבלת הסכמת הבנק שהעמיד לחברה  4.3 

ולא   הלוואה כמפורט בסעיף  10.3  להלן, אלא אם לא מתקיים אירוע הפרה של הסכם ההלוואה, 

יארע אירוע הפרה גם בעקבות החלוקה, וכן כי החלוקה מקיימת את מבחן הרווח ואת מבחן יכולת  

הפירעון, כמשמעם בסעיף 302 לחוק החברות.   
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5 חלק ב' - מידע כספי לגבי תחומי הפעילות   

  

להלן תמצית נתונים מדוחותיה הכספיים של החברה )באלפי ש"ח(   

 

סה"כ  אנרגיה מתחדשת בישראל)*(  נדל"ן מניב  אנרגיה מתחדשת בפולין  

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

 59,195  56,415  60,625  -  -  14,879  6,118  6,053  6,050  53,077  50,362  39,696 הכנסות   

 23,142  23,274  37,455  -  -  14,304  9  9  10  23,133  23,265  23,141 עלויות קבועות    

 1,440  1,953  1,979  -  -  426  13  272  -  1,427  1,681  1,553 עלויות משתנות    

  -
 )2,750(  )700(  3,250  -  -  -   )2,750(  ) 700(  -  - עליית )ירידת( ערך    

 3,250  
 

 32,163  30,487  21,191  -  -  149  3,646  5,072  6,040  28,517  25,415  15,002 רווח תפעולי  
 

 269  1,194  )536(  -  -  ) 543(  -  -  -  269  1,194  7 רווח )הפסד( המיוחס לזכויות  
שאינן מקנות שליטה 

 353,747  322,334  923,510    641,254  77,589  76,882  79,601  276,158  245,452  202,655 סך נכסי תחום הפעילות  

 157,724  141,583  605,895  -  -  472,471  16,992  16,858  17,572  141,577  124,725  115,851 התחייבויות   

)*( החברה חזרה לפעול  בתחום האנרגיה  המתחדשת בישראל ביום  29 בספטמבר 2021.  

Dummy Text
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6 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים   

  

 6.1

י

י

י

ו

י

הקורונה,  שנת  2021   תחלואת  גלי  אף  ישראל  -  על  לכלכלת  ביחס  מאפיינים  מאקרו  כלכליים 

התאפיינה בקצב התאוששות מהיר וזאת בעיקר עקב  חיסון האוכלוסיה ומגבלות מעטות יותר  על  

חיי היום יום.  התוצר  המקומי  הגולמי  צמח   במהלך   שנת   2021  בכ-6.5%,  לעומת  התכווצות   של  כ- 

שנת  2021   השונים.  הפרטית  הצריכה  מגידול  בסעיפי  נובעת  הצמיחה  2.4%  בשנת   2020.  עיקר 

בהתאוששות   מקורה  אשר  עברו  )2.8%(,  לשנים  ביחס  גבוהה  אינפלציה  בסביבת  התאפיינה  אף 

של   האספקה  שרשראות  שהובילה  לשיבוש  האנרגיה  העולמית   מחד  ועלייה  במחירי  הכלכלה 

הסחורות השונות  מנגד.  

ע"פ  נתוני  בנק  ישראל,  ניתן  לראות  כי  בשנת  2021  הצמיחה  במונחי  התוצר  הריאלי  והתוצר  הריאלי   

לנפש  גדלו  מעבר  לתחזיות.  התוצר  הריאלי  עלה  בשנת  2021  ב-8.1%  מעבר  לתחזיות  בנק  ישראל  

מחודש  אוקטובר  2021,  שצפה  גידול  של  כ   7%  בלבד.  יחד   איתו  עלה  גם  התוצר  לנפש  בשיעור  של   כ-

9%  -   גידול  של   כ-3.1%  מעבר   לתחזיות  שצפו  גידול   של  3.2%  נכון  לינואר  2020.  בהשוואה  בינלאומית   

מבין  מדינות  ה-  OECD,  ישראל  ממוקמת  במקום  השני,   בשיעור  הגידול  בתוצר  המקומי  הגולמי ,   

לאחר  אירלנד  )15.2%(  וגבוה   מממוצע  המדינות   )5.3%(.  עיקר  הגידול   בתוצר  הריאלי  ובתוצר  הריאלי  

לנפש, נבע מהגידול בצריכה  הפרטית ) עלייה של  5.8%(  אשר משקלה מוערך בכ-  51%  מהתוצר.   

האינפלציה  בפועל  עלתה  אף  היא  בשיעור  גבוה  מהתחזיות .  לאחר  עלייה  של  0.6%  בשנת  2019  וירידה   

של  0.7%  בשנת  2020,  שיעור  האינפלציה  נכון  לדצמבר  2021  עומד  על  2.8%,  גבוה  מתחזיות  בנק   

שראל  אשר  העריכו  את   שיעור  האינפלציה  בכ- 2.5%.  על  פי  הערכות   בנק   ישראל  לשנת   2022  

האינפלציה  צפוייה  לעמוד  על  1.6%,  והריבית בשנת  2022  תעמוד על 0.1% או  0.25%.  

לפי  נתוני  שע"ח  דולר-שקל  לאורך  השנים  ניתן  לראות  כי  השקל  ממשיך  להתחזק  ושומר  על  יציבות   

חסית  בחוזקו  ביחס  לדולר.  בסוף  שנת  2020  ובמחצית  הראשונה  של  שנת  2021  נוצר  ייסוף  חד  בשקל   

בעקבות התעצמות זרמי המט"ח שנכנסו למשק  הישראלי, זאת על רקע השקעות בישראל, ומכירות   

מט"ח  בהיקף  גבוה  שביצעו  גופים  מוסדיים  כנגד  רווחי  ההשקעות  שלהם  בשוקי  ההון בחו"ל.  בחודש   

נואר  2021,  על  מנת  למתן  את  ייסוף  השקל  הודיע  בנק  ישראל  על  רכישה  של  כ-  30  מיליארד  דולר.  

כתוצאה מכך  עד  תחילת  פב רואר  נחלש  השקל  מול  הדולר  בשיעור  של  כ-6%  ,  אך לאחר  מכן המשיך   

להתחזק   ונכון   לסוף  דצמבר   2021  עמד  על  3.110  ש"ח   לדולר.  רמת   האפקטיביות   של  פעולות  בנק   

שראל  תורמות  להחלשות  השקל  בזמן  הקצר  אך  בזמן  הארוך  הן  אינן  אפקטיביות,  הציפייה  היא   

שהשקל ימשיך להתחזק ובנק ישראל  ימשיך להתערב בשוק המט" ח על מנת  למתן  את  התחזקותו.  

כלכלת  פולין  -  שנת  2021  התאפיינה בהתחזקות  המדדים העיקריים  של כלכלת פולין וזאת לאחר  6.2 

ששנת  2020  התאפיינה  בהשפעות שליליות על מדדים אלו. במהלך שנת  2021,  ועם  התרחבות שיעור  

המתחסנים,  עלה התמ"ג  של פולין  ב-  5.7%  )לעומת קיטון של  2.5%  במהלך שנת  2020(.  במהלך  2021  

הריבית   עלתה  ל -3.7%  בשנת  2020  וכתוצאה מכך  עלתה האינפלציה  בשיעור  של  5.2%  בהשוואה 

המשתנה  בפולין. נכון  לאמצע מרץ ריבית  ה-WIBOR  לשלושה חודשים,  הגיעה  לרמה של  בין  3.5%- 

4.2%, וחזרה  לרמה של כעשור אחורה.  

לפרטים אודות השפעת נגיף הקורונה על פעילות החברה, ראו  ביאור  1)ג(  לדוח הכספי של החברה   

לשנת 2021.  
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חלק ג' - תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות 

7 תחום פעילות אנרגיה מתחדשת בפולין  

  

7.1 תיאור תחום הפעילות  

היתר,  פועלות  ארבע  חברות  חשמל    בין  ומפותח,  במסגרתו,  שוק  האנרגיה  בפולין  הינו  שוק  פעיל 

החשמל  בארבעה  אזורי  ייצור  החשמל    וחלוקת  הולכה  בייצור,  עוסקות  מקומי ות  עיקרי ות  )אשר 

Energa - Operator SA, Enea Operator sp. (  [  אשר  שלוש מתוכן  בשליטת  ממשלת  פולין  )בפולין

z PGE Dystrybucja SA and Tauron Dystrybucja SA(  חברות אלו כמו גם גופים אחרים אשר  

רוכשים חשמל ומשווקים אותו לצרכנים   מחוייבים לרכוש אנרגיה ממקורות ירוקים.   כמו   כן   מחירי  

האנרגיה הסיטונאיים במדינה  נקבעים  בבורסת   האנרגיה  )TGE(  )"בורסת האנרגיה"(,  במסגרתה   

פועלים  שחקנים  רבים  נוספים  מלבד חברות החשמל, כאשר  מנהל רשת החשמל המקומי  מתאים  בין  

ביקוש צריכת החשמל להיצע הקיים, לפי העלות השולית של יצרני החשמל.   

בשנת  2021  היוו מתקני האנרגיה המתחדשת בפולין כ-27%  מסך ההספק המותקן הכולל במדינה  

והם מייצרים בפועל כ-   17%  )כ-30  טרה וואט שעה( מהיקף  החשמל השנתי  הדרוש  בפולין העומד על  
. כ-51%  מסך מתקני האנרגיה המתחדשת הקיימים בפולין מספקים חשמל  5 כ-166  טרה וואט לשעה 

חשמל   מייצרים  המתקנים  ויתרת  שמש  באמצעות  חשמל  מספקים  כ-  36%  מהם  רוח,  באמצעות 

)הפקת  חשמל  מסוגי    וביוגז  מים(,  ביומסה  )הפקת  חשמל  באמצעות  ממקורות  הידרואלקטריים 

פסולת(.   

ממשלת  פולין  שמה   לעצמה  ליעד  לעמוד   ביעדים  שנקבעו  בשנת  2015  בהסכם  פריז,  אותו  יזמה ועידת  

חממה.  בהתאם,  בחודש  פברואר  2020,  משרד    גזי  פליטת  האו"ם, ועניינו  הפחתת  של  האקלים 

האקלים   של  פולין   חתם  על  תכנית   יעדים  לאנרגיה  מתחדשת  והתמודדות   עם   שינויי  האקלים.  על   פי  

התכנית  הוחלט להאיץ הקמ ת מתקנים בתחום האנרגיה המתחדשת  ונקבעו  יעדי  צריכה שמטרת ם  

הגברת  ייצור  חשמל  שהופק  על  ידי  מקורות  אנרגיה  מתחדשת.  בשנת  2021  פ ורסמה מדיניות האנרגיה  

הפולנית  עד שנת PEP2040( 2040( ועדכנה את המדיניות  הקודמת שפורסמה בשנת 2019 ומתייחסת  

ועד לשנת NECP( 2030(, כמצוין להלן 6 : 

 
 

  2020
)NECP(

 2030
 )PEP2040( 

 2040
)PEP2040(

כוללת   אנרגיות מתחדשות מתוך  צריכת אנרגיה 
)סקטור החשמל, חימום ותחבורה(  

 28.5%  23%  15%

אנרגיות מתחדשות מסך  צריכת חשמל  בסקטור  
39.7% החשמל    31.8%  22.1%

 
 

בפולין ,  והיא  מחזיקה  באמצעות  חברות  בנות    הקבוצה  פעילות  את  ווינדפלאואר  פולין  מרכזת 

במתקנים  לייצור חשמל באמצעות אנרגיית רוח  בפולין  )בסעיף זה: " מתקנים" או " טורבינות"(.  

 

 על פי דוח שקיבלה החברה מיועץ שוק מקומ י 5
6 . https://www.gov.pl/attachment/62a054de-0a3d-444d-a969-90a89502df94 

Dummy Text
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אשר  מבוססת  על  מערכת    המתקנים  פועלים  באמצעות  מערכת  לייצור  חשמל  מאנרגיית  רוח, 

טורבינות  רוח  בעלות  להבים  הממירים  את  האנרגיה  הקינטית  )אנרגיית  תנועה(  שמקורה  בזרימת   

אוויר   לאנרגיה  מכאנית.  האנרגיה   המכאנית   באה   לידי  ביטוי   ביצירת  תנועה  סיבובית  של   רוטור   

הטורבינה  המועברת  לציר  הגנרטור  הממיר אותה   לאנרגיה  חשמלית.  המתח  המיוצר   מסונכרן  עם   

מתח הרשת באמצעות מערכות בקרה  והמרה  חשמליות.  

כל  הטורבינות  של  החברה  הן  בעלות  ציר  אופקי  עם  גנרטורים  בעלי  מהירות  סיבוב  משתנה,  ומותקנות   

על בסיס  קרקעי.  

פעילות  החברה   בפולין  מנוהלת  ברובה   במטבע  הזלוטי,  אשר  שערו   ליום  31  בדצמבר  2021  היה  0.7648  

ש"ח וסמוך למועד פרסום הדוח הינו  0.7586 ש" ח.  

החברה:   של  המלאה  בבעלותה  בת  חברות  שתי  באמצעות  מתבצעת  בפולין  החברה  פעילות 

ווינדפלאואר  ו-ווינדפלאואר  2,  אשר שימשה  לצורך העמדת הלוואות לטובת פעילות  ווינדפלאואר .   

החברה פועלת להמחאת זכויותיה של ווינד פלאואר 2 בהלוואות הבעלים לטובת ה חברה.  
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 10.10 להלן.  

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

פוטו-  פרויקטים  לפיתוח  משותף  מיזם  עקרונות להקמת  בהסכם  )"היזם"(  בפולין  וולטאיות 

וולטאיים  קרקעיים בפולין, במטרה להקים פרוייקטים בהספק כולל של כ-500  מגה  וואט )  בסעיף

זה "ההסכם"( בשנים הקרובות. 

זכויותיו את  להלן(,  )כהגדרתו  המשותף  למיזם  יעביר  היזם  ובכפוף להשלמתו,  ההסכם,  פי  על 

בפרויקטים שבפיתוח שברשותו )"הפרויקטים הקיימים"( וכן יעניק לחברה זכות  סירוב  ראשונה

לצירוף פרוייקטים פוטו-וולטאיים עתידיים )בהיקף  שלא יפחת מ-  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.   

פעילות  הפיתוח  תבוצע  באמצעות  מיזם   משותף,  אשר  יוחזק  על   ידי   החברה  )באמצעות  חברה  בת(

)80%(  והיזם  )20%( )"המיזם  המשותף"(.  החברה  תממן   את  הוצאות  הפיתוח  של  המיזם  המשותף ,

כאשר  היזם  יהיה  זכאי  לדמי  הצלחה  על  פי   אבני   דרך  שהוסכמו  מראש.  מרבית   דמי  ההצלחה  ישולמו 

לקראת סוף  פיתוח הפרויקטים. 

פרויקטים פיתוח  השלמת  )ב(  או  שנים  שלוש  )א(  מבין:  המוקדם  למועד  נקבעה  תקופת  ההסכם 

בהספק כולל של כ -500 מגה - וואט.   

השלמת  ה עסקה נשוא ההסכם  כפופה   להשלמת  בדיקת  נאותות  על  ידי  החברה,  אישור  דירקטוריון 

החברה  וחתימה על הסכם מחייב.  

האמור  בסעיף זה, לענין איתור ופיתוח הפרויקטים בפולין  לרבות  היקפם  וההספק  החזוי, הינו מידע

צופה עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, והוא מהווה הערכה בלבד המתבססת על המידע,

ההערכות, התחזיות והנתונים הקיימים בידי הנהלת החברה במועד הדוח. לא מן הנמנע שהערכות

אלה לא  יתממשו כלל ו/או יתממשו באופן שונה מהאמור לעיל, וזאת, בין היתר, עקב אי התגבשות

אינם חיצוניים אשר  בגורמים  בשל התלות  וכן  לכדי הסכם מחייב,  בפולין  היזם  עם  ההתקשרות 

בשליטת החברה ובכללם,  מגבלות קיבולת רשת החשמל המקומית,  מגבלות תוואי  השטח,  תהליכי

תכנון ובנייה  משתנים כלכליים-עסקיים, רגולטוריים וסביבתיים, נתוני הפרויקטים שבפיתוח )ככל

שיפותחו( וכן כל יתר גורמי הסיכון שהחברה חשופה להם, כמפורט בסעיף 10.10 להלן.  
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7.3 מגבלות,  חקיקה  ותקינה  החלים על  תחום  הפעילות  בפולין 

  

)1(  הכנסה  הנובעת  ממכירת   7.3.1  אפיקים:  החברה  נובעות  משלושה  הכנסות  חוות  הרוח  של 

החשמל  המיוצר  על  ידי  חוות  הרוח  )" חשמל  שחור"(; )2(  הכנסה  ממכירת  תעודה  ירוקה  בגין  

מתקנים הזכאים לתעודות ירוקות  )"תעודה  ירוקה"(,  כפי  שיוסבר  בסעיף  7.3.2  להלן ; ו-)3( 

הכנסות )זניחות( מתעודות מקור כמפורט בסעיף 7.3.6 להלן.   

בהתאם  לחוק  האנרגיות  המתחדשות  בפולין  )בסעיף  זה: "החוק"(,  המתקנים  לייצור חשמל   7.3.2 

מאנרגיות  מתחדשות   חולקו  לשני   סוגים,  בהתאם לתמריץ לו הינם זכאים:   מתקנים  שנכנסו  

ל יולי  2016  ו הינם  זכאים   ליהנות  מתמריץ   של  תעודות   ירוקות,   )"מתקנים    עד  להפעלה 

הזכאים  לתעודות  ירוקות"(,  ומתקנים  הזכאים  להשתתף  ולזכות  בהליך  של  מכרז  לשם 

  ) Contract-for-Diffrence( קבלת  תעריף מובטח  צמוד   ל-15  שנים  באמצעות חוזה הפרשים

על מחיר השוק  )"מתקני  מכרז"(.  נכון למועד דוח זה,  בבעלות  החברה  חמש )5( חוות רוח  

בפולין, הזכאיות לתעודות ירוקות, לתקופה של  15 שנים  החל ממועד תחילת ייצור החשמל  

, והיא אי נה מחזיקה במתקני מכרז.   7 באותו מתקן, כמפורט בסעיף 7.3.5 להלן

תעודות  ירוקות  -  הדין  הפולני  בחר  לתמרץ  י יצור  החשמל  מאנרגיות מתחדשות  באמצעות  

התמריץ  על  חברות  החשמל  הסוחרות  ומספקות  חשמל  בפולין   )"חברות  עלות  העמסת 

החשמל"(,  אשר בתורן מעמיסות את  עלות התמריץ האמור  על  צרכני  החשמל  באמצעות  

מחיר  החשמל.  על פי החוק,  על  חברות  החשמל   להציג  שיעור שנתי  מינימלי  מכלל החשמל 

שיוצר,  של  מכירת   חשמל   שיוצר  באמצעות  אנרגיות  מתחדשות  )בשנ ת  2021  עמד  ה שיעור  
( )"השיעור 8 ובשנת  2022  על  18.5% ירוקות  על  19.5%,  תעודות  המינימלי  מבוסס 

המינימאלי"(, או לשלם קנס כמפורט בסעיף 7.3.4 להלן,  כחלופה לרכישת תעודות ירוקות  

בשיעור המינימאלי.  מילוי   חובה  זו  של  מכירת  חשמל  המיוצר  באמצעות  אנרגיות  מתחדשות, 

נעשה  על  ידי  חברות  החשמל   באמצעות  רכישת  תעודות  ירוקות  בשיעור  המינימלי.  המקור  

של   הרוח  חוות  לתעודות  אלו  הן  יצרני  החשמל  באמצעות   אנרגיות   מתחדשות  )לרבות 

החברה(, אשר מקבלים תעודות אלו  בגין כל  1 מגה  וואט   שעה המיוצר על  ידם.   

מציאות זו  יוצרת מסחר בתעודות  ירוקות  בין  יצרני  האנרגיה  המתחדשת  כמוכרים וחברות   7.3.3 

החשמל  הקונבנציונלי  כקונות,  המתנהל,  במישרין או באמצעות ברוקרים,  בבורסת  האנרגיה   

פעמיים בשבוע, במחיר  המשתנה בהתאם להיצע ולביקוש של התעודות  הירוקות.   

הקנס  7.3.4  בבורסה  פוחת ממחיר  הירוקות  התעודות  הממוצע   השנתי  של  המחיר  בו  במקרה 

המשולם כחלופה לרכישתן, לא ניתן יהיה לשלם את הקנס כחלופה לרכישת תעודות  ירוקות  

ותחול  חובה  מנדטורית  לרכישת תעודות ירוקות.  גובה  הקנס  נקבע  בכל שנה  ולמועד הדוח  

שווה   ל-125% מהממוצע המשוקלל של מחיר התעודות הירוקות בשנה שחלפה,  אך לא יותר  

 
 מובהר כי המתקנים הזכאים לתעודות ירוקות חוברו לרשת החשמל בטרם  נכנסה לתוקף   הרגולציה  המחייבת   הליך  של   מכרז    7

לשם קבלת  תמריץ. 
 שר  האקלים והסביבה   רשאי להקטין, עד לסוף חודש אוגוסט בכל שנה  קלנדרית, את  השיעור  האמור לשנה  הקלנדרית   הבאה,   8

וזאת בהתבסס, בין היתר, על נתוני  הייצור   של  החשמל  ממקורות אנרגיה מתחדשת שנעשה בו שימוש עד לאותה עת על ידי  
סקטור החשמל וסקטור התחבורה וכן   בהתבסס   על מחיר החשמל בשוק.  אחת הסיבות העיקריות   לירידה  בשיעור המינימלי   
המכרז,   מספר מתקני  גדל  ירוקות  קטן   ובמקביל  תעודות  לייצור  השנים,  מספר  המתקנים  הזכאים  שחולפות  שככל  הוא 

שאינם נספרים לצורך השיעור המינימלי. 
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מ-300  זלוטי  למגה וואט  שעה. לאור  האמור, בפועל  בוחרים  הקונים   לרכוש   תעודות יר וקות   

ולא לשלם  את הקנס כאמור. 

ידם 7.3.5  על  המיוצר  החשמל  את  למכור  זכאים  ירוקות  לתעודות  הזכאים  כאמור,  מתקנים 

כמפורט לעיל ולקבל תעודות ירוקות לתקופה בת  15  שנים החל ממועד תחילת ייצור החשמל  

)לענין מועדי תחילת ייצור החשמל על ידי  הפרוייקטים המהותיים, ראו  סעיף 7.10 להלן(.  

מובהר כי  אורך החיים של  מתקנים  כאמור גבוה  מ-  15  שנים,  כך שגם לאחר תום הזכאות  

לתעודות הירוקות,  טורבינות הרוח  יוכלו להמשיך  לפעול עוד שנים רבות, כאשר בתקופה זו  

סיום   לאור  ההכנסות  בתזרים  אף  הקיטון  על  במלואו,  ולכן,  להפרע  ההקמה  צפוי  מימון 

להיות   צפויה  הזכאות  תקופת  תום  לאחר  המתקנים  הפעלת  ירוקות,  לתעודות  הזכאות 

רווחית.  

מקור הכנסה נוסף, שאינו מהותי   לחוות הרוח, הנו  מסחר בתעוד ות  מקור, שהינן תעודות   7.3.6 

המאשרות את ייצור החשמל מאנרגיות  מתחדשות, בגין כל  1  מגה  וואט  שעה  מיוצר )" תעודת 

המקור"(, וזאת למרות שאין כל דרישה  רגולטורית  לרכישתן.  יצויין כי חברות מסחריות  

שונות )לאו דווקא מתחום החשמל(, המציבות לעצמן יעדי קיימות  ובכללם קידום אנרגיות  

מתחדשות,  רוכשות  מיצרניות אנרגיות  מתחדשות תעודות מקור, על אף שכאמור לא חלה  

עליהן  כל חובה רגולטורית לעשות זאת ואין עליהן כל סנקציה אם לא  תעשנה  כן.  מובהר כי  

בהיקפים   להתקיים  ימשיך  או  להתקיים,  ימשיך  המקור  תעודות  שוק  כי  ודאות  אין 

הנוכחיים.  

מחיר החשמל  הנו  מחיר מכירתו בשוק בפועל במועד ייצורו  )המחיר נקבע אחת לחצי שעה  7.3.7 

החשמל  מול   מחירי  לקיבוע  פועלת  המועד(.  החברה  הביקוש  וההיצע  באותו  היקף  פי  על 

מחירי   זה,  מקובעים  פרסום   דוח  למועד  נכון  הניתן.  זה,  וזאת  ככל  בשוק  הפועל  ברוקר 

החשמל לתפוקת החשמל המיוצרת בחוות הרוח של החברה עד לסוף שנת  2022 .   

יצוין, כי בהתאם לרגולציה החלה על החברה בפולין, מתקני החברה  רשאים  להזרים את 7.3.8 

החשמל המיוצר על ידם לרשת  החשמל  במחירי השוק,  בכפוף לחתימה על הסכם הולכה עם 

  .(PPA) 'מפעיל הרשת המקומי וללא  צורך בקיומו של  הסכם למכירת חשמל עם צד ג

נתונים  7.3.9  ממוצע  בסיס  על  בפולין,  הירוקות  והתעודות  החשמל  מחירי  בדבר  להלן   פרטים 
9  . חודשיים המפורסמים על ידי בורסת האנרגיה 

  

  2021 2020

זלוטי למגה וואט שעה   

 210  402 מחיר חשמל   

 138  191 מחיר תעודה  ירוקה  
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 בתחילת  שנת  2020  חתמה החברה על עסקאות פורוורד למכירה של  כמות  התעודות ירוקות  7.3.10

של  מתקניה  במחיר קבוע  עד לסוף שנת  2022,  כאשר בגין יתרת התעודות שלא נמכרו במועד  

מכוח   התעודות  למכירת  בהתחיייבות  כלולות  הכספי  ליום  31  בדצמבר  2021,  אך  הדוח 

עסקאות הפורוורד האמורות, מכירה  החברה ברווח או הפסד בהתאם לפער בין שווין לפי  

עסקת הקיבוע ולבין מחיר השוק בתום התקופה. 

מהותית  על  7.3.11 שאינה  להשפיע  השפעה  ועשויה  הפולני  בדין  שקיימת  אינהרנטית   מגבלה 

שכירויות,   סוגי  בין  הפולני  הינה  סיווג  שקיים  בדין  מתחדשת  אנרגיה  של  פרוייקטים 

להבטחת זכות הבעלות של המשכיר במקרקעין, דבר המשליך על תקופת השכירות. בהתאם 

עד  30   לטווח ארוך,   לתקופה של  לדין  הפולני, קיימים שני סוגים של שכירויות: שכירות 

הינ ו   בי ניה ן  העיקרי  אשר  ההבדל  עד  10  שנים,  של  קצר  לתקופה  לטווח  שנים  ושכירות 

שבמסגרת השכירות לטווח ארוך, השוכר רשאי לגבות כספים מן המופק מהמקרקעין, דבר 

שאינו אפשרי במסגרת שכירות לטווח קצר. מטבע הדברים, קיימת מחלוקת משפטית  לגבי  

נובעת   המחלוקת  רוח.  חוות  מוקמות  עליהם  למקרקעין  שכירות  סיווג  הסכמי  אופן 

מהעובדה שבמקרה של חוות רוח,  ההנבה  נובעת מהרוח ולא מהמקרקעין )והכספים אינם  

ישנה מגמה בפסיקה   ידיעת החברה  נשוא הסכם השכירות(.  למיטב  נגבים מן המקרקעין 

הפולנית  המסווגת את ההסכמים החלים על חוות רוח כהסכמים לטווח ארוך.   

כן 7.3.12  אם  )אלא  המקרקעין  לבעלי  שייך  יהיה  למקרקעין  המחובר  כל  הפולני,  לדין  בהתאם 

הסכם  תום  הרוח  עם  בטורבינת  הבעלות  תהיה  למי  השאלה  עולה  ולפיכך  זמני(,  חיבורו 

לעבור   הטורבינה  עשויה  בבסיס  הינה  כי  הבעלות  בפולין,  המקובלת  הפרשנות  השכירות. 

לבעל המקרקעין, ואילו  הבעלות על  התורן, הלהבים והטורבינה,  אשר ניתן להפרידם  בקלות  

המקרקעין.   לבעל  תעבור  לא  בלבד,  זמנית  למקרקעין  ומשכך  מחוברים  המקרקעין,  מן 

מובהר כי לפרשנות זו, על פיה תיוותר הבעלות על בסיס הטורבינה אצל בעל הקרקע בתום  

תקופת השכירות, לא צפויה השפעה מהותית על החברה. 

7.4 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו   

  

בשנת  2021  חלה ירידה בתפוקת הרוח  השנתית בחוות הרוח, בשיעור של  כ-11%  לעומת שנת  2020,  

התחנות  היתה   זמינות  הרוח.  חוות  ממוקמת  בהן  באזורים  הרוח  מיריד ה  בעצמת  כתוצאה  וזאת 

גבוהה ועמדה  על  כ-  97.4%.  כתוצאה  בעיקר  מירידה בתפוקות וממדיניות חשבונאית הנובעת מקיבוע  

כ-38%   ירידה  של  נרשמה  הזלוטי,  של  החליפין  בשער  שינוי  הירוקות  וכן  התעודות  )גידור(  מחיר 

ברווחיות  הגולמית.  

נכון  למועד  הדו"ח,  ממשלת  פולין  מפרסמת  מכרזים  להקמתן  של  חוות  רוח  חדשות  )מתקני מכרז( 

New (   ומעניקה במסגרתם  תמריץ כלכלי להקמתן. עם  זאת,  החל   משנת   2016 קיימת  בפולין   חקיקה

Wind Farm Investment Act(  המגבילה  משמעותית  את היכולת להקים  תחנות רוח  קרקעיות, שכן  

היא לא מאפשרת קבלת היתר בניה  אם  טורבינה מסויימת  תמוקם  במרחק  הקטן מ-10  פעמים גובה  

 .)"10H-התורן של  הטורבינה  )בפועל זה מתרגם  לכ-1  ק"מ  בממוצע(  למבנה מאוכלס כלשהו  )”כלל ה

חוק זה  מונע למעשה באופן כמעט מוחלט קבלה של היתרי בניה חדשים להקמת חוות רוח.  בשנת  

2021  הוגשה  הצעה לשינוי  החקיקה הנ"ל,  שתאפשר לרשויות מקומיות  לתת הקלות  ולצמצם את 
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  10H-המרחק  הנדרש  מאיזורי מגורים.  עם זאת קשה להעריך כעת את האפשרות לשינוי של כלל ה

והשפעתו של שינוי שכזה  על פיתוח של תחנות רוח קרקעיות נוספות.   

7.5 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על  תחום הפעילות   

  

על רקע  המודעות הגוברת ל משבר האקלים  ולצורך לעבור לכלכלה דלת-פחמן,  גורמים רבים בעולם  

ועל  ושיפור  ביצועיהן   של טכנולוגיות  קיימות  בתחום  ייצור   טכנולוגיות  חדשות  עובדים  על  פיתוח 

וניהול  חשמל  -  בהן שימוש באנרגיה מתחדשת, שימוש בדלקים נקיים,  אגירת אנרגיה, ניהול  חכם   

של רשת החשמל, ועוד. חידושים אלו מאפשרים כניסה של טכנולוגיות חדשות,  הוצאה משימוש של  

טכנולוגיות מיושנות, כניסה של שחקנים חדשים בכל שרשרת הערך, שינויים רגולטוריים וכיו"ב.   

של   ההקמה  בעלות  וירידה  בנצילות  מתמיד  שיפור  כוללות  האחרונות  מהשנים  בולטות  דוגמאות 

פאנלים פוטו-וולטאיים ושל טורבינות רוח,  ירידה משמעותית בעלות  ההקמה  של מערכות אגירת  

המיוצר  ע"י   )מימן  ירוק  מימן  להפקת  במתקנים  בהשקעות  משמעותי  בסוללות,  גידול  אנרגיה 

בתעשיה,   שימוש  לצורך  מתחדשת(  אנרגיה  ממקורות  בחשמל  שימוש  תוך  מים  של  אלקטרוליזה 

רשת   של  אמיתי  בזמן  לניהול  מתקדמות  תוכנה  מערכות  פיתוח  חשמל,  בייצור  וגם  בתחבורה 

החלוקה,  פיתוח  מערכות תו כנה מבוססות בינה מלאכותית  לניהול ובקרה  אופטימלי   של מערכות  

אגירה בסוללות ברשת החשמל, ועוד.   

החברה שואפת ל עקוב באופן שוטף אחר חידושים כאלו, ולהתאים את פעילותה העסקית. 

7.6 גורמי  ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות  ושינויים החלים בהם  

החברה פועלת בשוק תחרותי אשר  מושך מתחרים, ובכללם  יזמים  ומשקיעים גם מקומיים  7.6.1 

אם   ובין  מכרזיים  בהליכים  אם  בין  תחרותיים  בהליכים  לזכות  מנת  גלובאליים.  על  וגם 

בעסקאות ישירות, על הרוכש להיות בעל איתנות פיננסית אשר תאפשר לו לממן את הוצאות  

ביחס   א טרקטיבי  מחיר  בעלת  רכישה  הצעת  והגשת  היועצים  העסקת  הנאותות,  בדיקות 

לצורך  הנדרש  ראשוני  הון  העמדת  פיננסית  אף  לצורך  נדרשת  איתנות  בנוסף  למתחרים. 

ההשקעה במתקנים ותחזוקתם השוטפת, וכן  יכולת קבלת מימון הנדרש לפעילות.  

של  7.6.2  מקצועית  להבנה  נדרשת  היא  חדשים,  פעילות  לתחומי  להכנס  החברה  של  בבואה 

הדרישות הטכנולוגיות כמו גם הסביבה העסקית של אותו תחום פעילות.  

 7.6.3

י

כניסה לאיזורי פעילות גיאוגרפיים חדשים כרוכה ביצירת נגישות לפרוייקטים קיימים או  

לעתודות קרקע  במיקומים  מיטביים  לצורך פיתוח פרוייקטי  אנרגיה  חדשים. לשם כך על  

הדרכים  העסקית  והרגולטורית  באותו   איזור  לרבות  הסביבה  את  מהר  ללמוד  החברה 

קרקעות,   מקומיים  -  בעלי  קשר  אנשי  עם  קשרים  בירוקרטיים  ויצירת  חסמים  לצמצום 

זמים, יועצים, קבלנים, גופי מימון וכיו"ב.  

7.7 מחסומי הכניסה  והיציאה  העיקריים בתחום הפעילות  

לדעת  החברה, מחסומי  הכניסה העיקריים  לתחום הפעילות הינם  קיומם של מערך מקומי,  ידע  ונסיון  

עם  הטכנולוגיה   מתחדשת,  היכרות  אנרגיה  חשמל  ממקורות  ייצור  פרוייקטי  של  והקמה  בייזום 

גופים   והאתרים בתפעול יעיל של מתקני אנרגיה מתחדשת,  ביסוס של קשרים  ושיתוף פעולה עם 

והיכולת להשיג   שונים  וכן   קיומו של ההון הנדרש לצורך הקמתם ורכישתם של פרויקטים, הידע 
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על    המשפיעות  השונות  הרגולטוריות  ההוראות  של  היכרות  עם  מיטביים,  ביחד  מימון  תנאי 

הפרויקטים העתידיים.   

מחסום  היציאה  העיקרי  בתחום  נוגע  לקיומם  של  תנאים   כלכליים  נאותים  אשר  יאפשרו  את  מימוש   

הפרויקטים  ומכירתם  לצד  שלישי,  כאשר  נושא  זה  עשוי  להיות  מושפע   גם  מרמת הריבית במשק,  

וכן  מחוקי  המיסים  החלים  על   המכירה   ועל  מגבלות  הקיימות  על   העברת  בעלות    רגולציה תומכת 

ברישיונות.  

7.8 תחליפים למוצרי תחום הפעילות  ושינויים החלים בהם   

  

פעילות החברה  בפולין  מתמקדת בייצור חשמל  ממקורות  אנרגיה מתחדשת  ובפיתוח פרוייקטי ייצור  

נוספים ממקורות כאלו. עיקר התחרות היא מול  חברות העוסקות באותו תחום הפעילות.  

כוח  בתחנות  חשמל  פחם  )"ייצור  בדגש  על  פוסיליים,  מדלקים  הוא  רוב  ייצור  החשמל  בפולין 

תרמיות"(.  ייצור חשמל בתחנות כוח  תרמיות גורם לזיהום סביבתי ולפליטת כמות גדולה של גזי  

חממה התורמים להתחממות הגלובלית. מסיבה זו האיחוד האירופאי  מטיל היטלי פחמן המייקרים  

את החשמל המיוצר בתחנות אלו,  במטרה לעודד את החלפתן בתחנות ייצור חשמל ממקורות אנרגיה  

מתחדשת. 

נוספים  שאינם   מתחדשת  מסוגים  אנרגיה  באמצעות  חשמל  טכנולוגיות  ייצור  גם  נפוצות  בעולם 

כלולים בנכסי החברה  או  בתחום התמחותה  כיום,  בין היתר  ייצור חשמל ממקורות  אנרגיה  תרמו- 

סולארית, ביו-מסה, ביו-גז, אנרגיה הידרו-אלקטרית,  אנרגיה גאותרמית,  ואנרגיית גלים,  העשויים  

להוות תחליף לפעילות  תחום הפעילות.  נכון להיום היקפי השימוש בטכנולוגיות אלו בפולין הוא  קטן  

המתחדשת   האנרגיה  מקורות  שרוח  ופוטו-וולטאי  ה ינם  מאמינה  וה חברה  כלל(,  קיים  שלא  )או 

העיקריים בהם נעשה שימוש כיום ושמגמה זו רק תגדל בשנים הקרובות, יחד עם תחילת פריסה של  

מערכות אגירה בסוללות.   

מספר חברות פועלות לפתח  בפולין  פרוייקטי רוח ימיים  (off-shore wind)  בהיקפים גדולים,  אולם  

פרוייקטים אלו דורשים מומחיות טכנולגית ויכולות מימון שלא נמצאות ברשות החברה כיום.  אולם  

פוטנציאל  הפריסה   של מערכות כאלו בפו לין הוא מוגבל וכן עלותן גבוהה בהשוואה למערכות רוח  

יבשתיות או למערכות פוטו- וולטאיות, ולכן החברה לא רואה בכך סיכון מהותי על פעילותה.   

ייצור   תחנות  גרעיניות הינ ן  היוצא מהכלל מבין התחנות  שאינן מבוססות אנרגיה  מתחדשת, שכן 

חשמל במתקנים אינו גורם  לפליטת גזי חממה.  אולם,  המתקנים עצמם הינם מאד יקרים להקמה,  

ארוע תקלה יכול ליצור אסון  בקנה מידה בינ לאומי,  ולכן  פיתוח של תחנות שכאלו  לרוב אורך שנים  

רבות. בנוסף, הפסולת של מתקנים אלו הינה רדיואקטיבית, והטיפול בה הינו מורכב  ויקר מאד.  

7.9 מבנה התחרות בתחום  הפעילות והשינויים החלים בו   

בפולין  פועלים שחקנים בינלאומיים ומקומיים רבים המתחרים בסקטור האנרגיות המתחדשות  על  

והתמודדות   מניבים  של  פרויקטים  רכישה  מקומיים,  יזמים  עם  פעולה  נכסים,  שיתוף  פיתוח  של 

במכרזים על תעריף מובטח בחוזי  הפרשים כמוסבר לעיל. 

החברה הינה בעלת יתרון מסוים בשוק לאור הפורטפוליו הקיים שלה וההיסטוריה ארוכת  השנים  

קבלנים ,   תפעול,  אנרגיה,  חברות  סוחרי  רבים   כגון,  מממנים,  מקומיים  עם  שחקנים  של  ממשק 
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ספקים, עורכי  דין, רואי חשבון, יועצים אחרים, ועוד.  אולם  מדובר בשוק תחרותי   מאוד ומשוכלל,  

ומחירי האנרגיה הגבוהים בימים אלו מגדילים עוד יותר את העניין של השחקנים ה קיימים כמו גם  

של שחקנים חדשים להשקיע בתחום, כך שהחברה צופה  שהתחרות תשאר עזה ואף תגדל. 

קבוצות:  )א(  מתחרים   לשתי  הפעילות  בתחום  את  המתחרים  המשמעותיים  הפועלים  לחלק  ניתן 

שהינם חברות הנשלטות  במישרין ובעקיפין על ידי ממשלת פולין, להן גם חברות קשורות העוסקות  

-Energa - Operator SA, -  בשיווק, הולכה ומסחר, ומשרתות הלכה למעשה כ- 50%  מהצריכה בפולין

Enea Operator., PGE Dystrybucja SA and Tauron Dystrybucja SA. ו-)ב( מתחרים שהינם חברות  

EDPR, Polenergia,  : מסחריות )ציבוריות ופרטיות(. הבולטים מבין המתחרים בתחום הרוח הינם

Aberdeen, R.Power, EDPR, Rene Sola,   :וולטאי הפוטו  אנרגי ית  ,Energix  Invenergy  ובתחום 

 . RWE, Green Genious

7.10 תיאור  הפרוייקטים של החברה בתחום האנרגיה המתחדשת בפולין   

  

בבעלות ווינדפלאואר פולין חמש חוות רוח בפולין, בעלות  הספק מותקן כולל של כ- 50 מגה וואט.  10

  7.10.1

ב

למועד הדוח לחברה שלושה פרוייקטים מהותיים בפולין. בהתאם מפורטים להלן  נתונים  

דבר פרוייקטים כאמור:  

 

 אחת מחוות הרוח, בעלת הספק  של 6  מגה וואט, מוחזקת על ידי הקבוצ ה בשיעור של 70%, כך שסך אחזקות החברה הוא כ-48 מגה ווא ט 10
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תחזיות החבר ה מתבססות על ממוצע תפוקות רב שנתי, הסכמים למכירת החשמל השחור והסכמי הקיבוע של התעודות הירוקו ת. מידע ז ה הינו מידע צופ ה פני עתיד, ואין ודאות כי התפוקות בפועל יהיו זהותמהלך שנת 2022.    11  
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תחילת  
ייצור חשמל  
בפרוייקט 

תפוקה  שנתית   
]ממוצעת[  

צפויה לשנת  
  2022

)מגה  וואט  
שעה ( 11 

תקבולים  
שנתים  
צפויים 
לשנת  

  122022

 

 

יתרת  
עלות  

השקעה   
ליום 

 31.12.21

 

 

יתרת עלות  
מופחתת  של  
השקעה  ליום
  31.12.21

הזכויות  
במקרקעין  

הסכמי התפעול   13

אלפי זלוטי  14

 100%  Miksztal  נובמבר
 2014  -

 10

)5 טורבינות  
של 2 מגה  

וואט כל אחת(    

שטח  
הפרויקט כ

80 דונם  

מרכז פולין 

 

 28,600 11,114 60,125 36,793

  

הסכם תפעול מרכזי עם יצרן  הטורבינות  
לתקופה  בת  18 שנים, בתמורה לסך של  

הגבוה מבין  הסכומים  הבאים: 51  אלף יורו   
לטורבינה לשנה  או סך  משתנה  הנגזר מן   
התפוקה, לפי 9.4 יורו  למגה  וואט  שעה.  

בשנים ה- 16-18 לתקופת  ההסכם   תשולם  
תמורה  שנתית  של 55,000 יורו לטורבינה   
בנוסף לסכום משתנה של  9.9 יורו  למגה  

וואט שעה.  

הסכם התפעול  האדמיניסטרטיב י הסכם  
התפעול כולל היקף שירותי תפעול נרחב  
תמורת  סך שנתי  של כ-153 אלף  זלוטי.   

לחוות  הרוח  6  
הסכמי  שכירות   
ארוכי טווח  )עד  

לשנת 2035(  
לשטח עליו   

הוקמה  החווה,  
וכמה  הסכמים  

נלווים עבור   
החיבור  לרשת.  

עלות השכירות  
השנתית  הכוללת
הינה  כ-200 אלף  

זלוטי.   

 100%  Salarian  נובמבר
 2015

 

 6

)3 טורבינות  
של 2 מגה  

וואט כל אחת( 

שטח  
הפרויקט כ-  

340 דונם  

מרכז פולין  

 

 

 

 22,430 8,714 41,840 28,083

 

הסכם תפעול מרכזי עם יצרן  הטורבינות  
לתקופה  בת  18 שנים, בתמורה לסך של  

הגבוה מבין  הסכומים  הבאים: 58  אלף יורו   
לטורבינה לשנה  או סך  משתנה  הנגזר מן   

התפוקה, לפי 9.4 יורו  למגה  וואט  שעה,. החל
מהשנה ה-16 עולה הסכום ל- 65,000 יורו   
לטורבינה בנוסף לסכום  משתנה  של 10.4 

יורו  למגה  וואט שעה.   

הסכם התפעול  האדמיניסטרטיב י הסכם  
התפעול כולל היקף שירותי תפעול נרחב  
תמורת  סך שנתי  של כ-117 אלף  זלוטי.   

לחוות  הרוח  3  
הסכמי  שכירות   
ארוכי טווח  )עד  

לשנת 2043(  
לשטח עליו   

ממוקמת  החווה,  
וכמה  הסכמים  

נלווים עבור   
החיבור  לרשת.  

עלות השכירות  
השנתית  הכוללת  
הינה  כ-100 אלף  

זלוטי.  

Dummy TextDummy TextDummy Text
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מידע  ז ה  הינו  מידע  צופ ה  פני  עתיד,  אשר  יכול  לחול  בו  שינוי,  בין  היתר  כתוצא ה  משינוי מחיר  התעודות  הירוקות בגין החלק שלא קובע  ו/או שינוי בתפוקת הרו ח.  יצוין  כי המחיר הכולל אשר שימש לצורך חישוב צפי ההכנסות  12  
השנתי הינו כ-389 זלוטי לכל מג ה וואט שע ה אשר צפוי בשנת 2022, בהתאם להנחות החברה בהתבסס על אומדנים ועל קיבו ע מחיר שבוצע לחלק מההכנסו ת, כאשר הנח ה זו עשוי ה להשתנו ת בעתיד.   

  13

 

היבטים   הכולל  הסכם  שירותים,   )2( )1(  הסכם  תחזוק ה  ותפעול  של  טורבינות  הרו ח,  אשר  נחתם  עם  יצרן  הטורבינות  ) "הסכם  התפעול  המרכזי"(;  בקשר  עם  כל  אחת  מחוות  הרו ח,  חתמ ה  החבר ה  על  שני  הסכמי  תפעול: 
אדמיניסטרטיבים יותר של התפעול, כמו ג ם תחזוקת החלקים של חוות הרוח אשר אינם כוללים את הטורבינות עצמן )"הסכם התפעול האדמיניסטרטיבי"(. 

התחייבויותיו של  קבלן התפעול במסגרת הסכם התפעול המרכזי כוללות, ככלל, ניהול טכני והפעל ה של הטורבינ ה,  לימוד בעיות ופתרונ ן, טיפול בבעיות הפעל ה ובטיחות, טיפולים מונעים,  טיפולי תחזוק ה, אספקת חלקי חילו ף 
והחלפת חלקים. הסכמי התפעול המרכזי הינם לרוב לתקופ ה קצוב ה עם אפשרות להארכ ה. לכל אחד מן הצדדים  זכות להביא את ההסכמי ם לידי סיום  בנסיבות המפורטות בהסכמים.   

הנתוני ם  בטבל ה  ז ו  מופיעים  במטבע  הזלוטי  הפולני,  ב ו  פועל ת  החבר ה  בפולין,  והוא  המטבע  הנקו ב  בהסכמ י  ההתקשרות  של  החבר ה  בפולין.  במקרי ם  בהם  התקשרו ת  החבר ה  בפולין  היא  במטבע  היורו,  הדבר  מצויין  מפורשו ת  14  
בגוף הטבל ה. שער החליפין זלוטי-שקל הממוצע לשנת 2021 הנו 0.8376 ש" ח. 

שטח  הפרוייקט  
הפרוייקט  
ומיקומו  

כוח ייצור  
מקסימלי  

)מגה  וואט(   

שיעור החזקת  
ווינדפלאואר  

תחילת  
ייצור חשמל  
בפרוייקט 

תפוקה  שנתית   
]ממוצעת[  

צפויה לשנת  
  2022

)מגה  וואט  
שעה ( 11 

תקבולים  
שנתים  
צפויים 
לשנת  

  122022

 

יתרת  
עלות  

השקעה   
ליום 

  31.12.21

 

יתרת עלות  
מופחתת  של  
השקעה  ליום 
  31.12.21

הזכויות  
במקרקעין  

הסכמי התפעול   13

אלפי זלוטי  14

 100%  Suchan   נובמבר 
 2015

 

 24

)12 טורבינות  
של 2 מגה  

וואט כל אחת( 

שטח  
הפרויקט כ-  
1,850 דונם 

צפון  מערב   
פולין  

הסכם תפעול מרכזי עם יצרן  הטורבינות  92,395 138,810 22,201 57,135 
לתקופה  בת  18 שנים, עם  תמורה  שנתית   

כלהלן:  סך שנתי  של כ-35 אלף  יורו  
לטורבינה לשנים 6-7, סך  שנתי  של  כ-36 אלף   

יורו  לטורבינה לשנים  8-12, סך שנתי של כ- 
38 אלף  יורו  לטורבינה לשנים 13-16 וסך   

שנתי של  כ-40 אלף  יורו לטורבינה  לשנים -17
  .18

הסכם התפעול  האדמיניסטרטיב י הסכם  
התפעול כולל היקף שירותי תפעול נרחב  
תמורת  סך שנתי  של כ-238 אלף  זלוטי.   

לחוות  הרוח   
הסכמי  שכירות   
ארוכי טווח  )עד  

לשנת ]2,034( 
לשטח עליו   

הוקמה  החווה,  
וכמה  הסכמים  

נלווים עבור   
החיבור  לרשת.  

עלות השכירות  
השנתית  הכוללת  
הינה  כ-600 אלף  

זלוטי.  
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7.10.2 נתונים כמותיים של הפרוייקטים:  

שנת 2021 

 

 

הפרויקט  
 

תפוקה בפועל   
בשנת 2021 

)מגה  וואט  
שעה (  

הכנסות מחשמל  
 בשנת 2021  )1(  

עלות תחזוקה   
בשנת 2021  )2( 

פחת  
  )3(

 

 

NOI
בשנת  
2021
  )4(

 
NOI לאחר   
שירות  חוב 

שיעור  
 NOI
  )5(

 NOI
ל -

 MW
 
מועד  
חיבור 

מועד סיום זכאות  
לתעודות ירוקו ת 

אלפי זלוטי )6(  

 20/2029  11/2014  760  20.7%  2,713  7,603  3,076  2,737  10,340  26,877   Miksztal

 10/2030  11/2015  1,088  23.3%  4,348  6,530  1,945  1,833  8,363  21,506   Salarian

 10/2030  11/2015  615  16%  7,847  14,770  7,744  4,418  19,188  53,742   Suchan

 2028-2029  656  15.2%  3,761  6,721  3,425  2,784  9,504  26,236

 

2013-

2014

שני פרוייקטים  נוספים  

שאינם מהותיים  

  712 17.8% 18,669 35,624 16,190 11,772 47,395 128,361 סה"כ  

 

שנת 2020   

הפרויקט  
 

תפוקה בפועל   
בשנת 2020 

)מגה  וואט  
שעה (  

הכנסות מחשמל  
בשנת 2020  )1(  

עלות תחזוקה   
בשנת 2020  )2(  

פחת  
  )3(

 NOI
בשנת  
 2020
  )4(

NOI לאחר   
שירות  חוב  

שיעור  
 NOI
  )5(

 NOI
 - MWל

מועד חיבור 
מועד סיום  

זכאות לתעודות  
ירוקו ת 

אלפי זלוטי )6(  

 20/2029  11/2014  908  20.7%  5,388  9,076  3,083  2,351  11,427  28,709   Miksztal

 10/2030  11/2015  1,286  23.2%  5,151  7,717  1,949  1,665  9,382  23,588   Salarian

 10/2030  11/2015  802  17.7%  13,924  19,253  7,668  4,432  23,685  59,979   Suchan

 2028-2029  2013-2014  1,007  20%  6,800  10,257  3,429  2,226  12,483  31,453 שני פרוייקטים נוספים  

שאינם מהותיים  

  926 19.6% 31,263 46,303 16,129 10,674 56,977 143,729 סה"כ  

 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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)1( ראו פרטים בדבר הסכמי התפעול המרכזיים בהערת שוליים 14 לעיל.  
)2( רכיבי חוות הרו ח מופחתים על פנ י 20  שנים בקו ישר.   

)3( NOI משמע ו 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 
)4( השיעור מחושב בהתא ם ליחס בין ה -  NOI )כהגדרתו בהער  ה 4 לעיל( לכל אחת מהתקופות לבין  יתר ת עלות ההשקע ה בפרוייקט ליום 31 בדצמבר של השנה שקדמה ל ה )לאחר פחת  שוטף(.   

)5( שער החליפין זלוטי-שקל הממוצע לשנת 2021 הינו 0.8376 ולשנ ת 2020 הינו  0.8839. 
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7.11 לקוחות   

 

 

לקוחות החברה בתחום הפעילות  הנם:   

א.

 

 ENERGA "(  ENERGA ORBOTA SA"(, אחת מחברות החשמל הפולניות, אשר  רכש ה 

בשנים  2020  ו-2021  את כל החשמל השחור  שיוצר  על יד  החברה, במחיר אשר נקבע מראש 

לחידוש  החברה  מול  ENERGA,  תפעל  הקיים  ההסכם  סיום  עם  לתום  שנת  2022.  עד 

בשנים  2020  ו-2021  הסתכמו   אחרת.  חשמל  חברת  עם  עם  ENERGA  או  ההתקשרות 

הכנסות החברה מ-   ENERGA  בכ-  31.3  מיליון ש"ח ו-26.5 מיליון ש"ח, בהתאמה )כ-  55% 

וכ-44% מסך הכנסות החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים, בהתאמה(.  

חשמל ב. יצרני  הירוקות  עבור  התעודות  את  הרוכשים  בתחום  הפועלים   ברוקרים 

קונבנציונאלי  )אשר כאמור  בסעיף  7.3.2  לעיל  7.3.3נדרשים לקנות בכל שנה תעודות ירוקות  

בהיקף שנקבע בחקיקה(.  החברה התקשרה בהסכם למכירת כ- 325,000  תעודות ירוקות  

ותפוקות  בשנים  2020-2022  המהווים  כ-  1575%  בממוצע  מהתעודות  קודם  בגין  מלאי 

ברוקר   של  בת  חברה  שהינה   ,Axpo Polska Spolka  ידה ,  עם על  המיוצרות  הירוקות 

בינלאומי הפעיל בשוק הפולני, במחירים אשר נקבעו מראש  לכמות המיוצרת  עד לתו ם 

ידי   שנת  2022  עם תאריך אספקה עד למאי  2023. יתרת התעודות הירוקות נמכרות על 

החברה בבורסת האנרגיה בפולין.   

ג. ברוקרים הרוכשים ממנה את תעודות המקור, בסכומים  שאינם מהותיים.   

7.12 שיווק  והפצה   

תחום  הפעילות   אינו   מצריך   שיווק  והפצה   שכן  הלקוחות  היחידים   של  החברה   בתחום  זה,  

במישרין   ובעקיפין,  הינן  חברות  החשמל  והאספקה  הרלוונטיות,  כאשר   החברה  עושה  לצורך  זה  

שימוש בברוקר ים.   

7.13 עונתיות  

תפוקת  המתקנים  מושפעת  מעונתיות.  בחוות  הרוח  התפוקה  הגבוהה  הינה  בדרך  כלל   בחודשי   

הסתיו והחורף )רבעון רביעי וראשון(, אז  הרוחות  נושבות  בעוצמה רבה יותר.  

בנוסף, לתנאי מזג האויר שישררו בפועל בתקופה מסוימת, מעבר לעוצמת הרוח,  עשויה להיות  

לדוגמה   מתקני  הרוח  של  החברה  ועל  הכנסותיה,  של  החשמל  ייצור  על  מהותית  השפעה 

בטמפרטורות נמוכות מאוד לעתים יש להפסיק את פעולת הטורבינות מחשש לנזק כתוצאה  

מהצטברות קרח על הלהבים .  

 

 

 

 

 ממוצע של 75% מהווה אמדן שביצעה החברה לפי תחזית תפוקות רב שנתית.   15
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להלן התפלגות התפוקות בשנים 2020  ו-2021:   

 

 

רבעון 4 רבעון 3 רבעון 2 רבעון 1 16 

 33%  18%  23%  27%  2021

 26%  16%  21%  37%  2020

 

7.14 מתקנים  ורכוש קבוע  

המתקנים  מוקמים  על  גבי  מקרקעין  אשר  מושכרים  לתקופות  ארוכות,  בהתאם  לאורך  חיי   

המתקנים. רכוש חוות  הרוח   כולל בעיקר את  הטורבינה והתורן  עליו היא מותקנת.  

7.15 כושר ייצור  

לעניין כושר ייצור ה חשמל, ראו סעיף 7.10 לעיל.  

7.16 מימון  

פעילות החברה  בתחום הפעילות  ממומנת באמצעות מקורותיה העצמיים, הלוואות  7.16.1 

בעלים ומימון פרויקטאלי מתאגידים בנקאיים.  

 הלוואות בעלים  7.16.2

פרויקטים,  נושאות  ריבית   מימון  לטובת  החברה  העמידה  לווינדפלאואר  הלוואות 

חדש[.  ]נוסח  הכנסה  מס  לפקודת  סעיף  3)י(  לפי  הכנסה  מס  שנתית  בשיעור  ריבית 

בשנים  2020  ו-2021  על  2.62%  ו-2.45%,  עמד  כאמור  הריבית  של  הממוצע  השיעור 

בהתאמה, והריבית  עומדת  נכון למועד  פרסום  דוח זה,  על  2.42%.  ההלוואות  נפרעות  

שנתיים  עד  ליום  להפרע  ב תשלומים  והן  צפויות   להמשיך  הסילוקין,  לוח  פי  על 

31.12.2036.  לוח הסילוקין  אשר הוסכם בין הצדדים יכול וישתנה בהתאם ליכולות  

התזרימיות של חברות הבת בפולין. נכון  ליום  31.12.2021, עומדת יתרת ההלוואות על   

סך של כ-166 מליון  ש"ח.  

בנוסף,  החברה   העמידה  לווינדפלאואר   2  הלוואות לטובת מימון פרויקטים,  ההלוואות  

נפרעות על פי לוח סילוקין, והן  צפויות להמשיך  להיפרע  על פי  היכולות   התזרימיות  של   

חברות  הבנות בפולין. נכון למועד הדוח, עומדת יתרת ההלווא ה  על  סך של  כ-   12  מליון  

ווינדפלאואר  2   של  זכויותיה  להמחאת  החברה  פועלת  הדוח  פרסום  ש"ח.  למועד 

לפירעון ההלוואות, לחברה.  

  

 

16  נכון למועד פרסום הדוח, תפוקת מתקני הרוח בחודשים ינואר-פברואר  2022, עלתה בכ-30%  מעל התחזית המתבססת על ממוצע רב  

שנתי . 
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7.16.3 נתונים מצרפיים ושיעורי ריבית  

 

 

פעילותן   בגין  החברה  של  הבת  ידי  חברות  על  שניטלו  הלוואות  להלן   נתונים  בדבר 

בפולין.   

ריבית זהות המלווה וסוג  המימון  

יתרת סך  החוב   

ליום 31.12.2021 

)אלפי  ש"ח (  

ריבית  

אפקטיבית ליום  

 31.12.2021

 4.67%  86,228

הלוואות  מבנקים פולניים   

)הלוואות לזמן  ארוך  כולל   

חלויות  שוטפות(  

ש   

 כ- 30% בריבית  משתנה בשיעור  

של וויבור לשלושה  חודשים +  

   3% - 2.9%

וכ-70% בריבית  קבועה  לתקופה  

ל חמש שנים  בשיעור  של 3.64%

17 7.20%  4,930 קבועה 7.2%  הלוואות  בעלים   

 

7.16.4 הלוואות מהותיות מצדדים שלישיים  

מ חברות  הקבוצה   בגין  מימון   להלן   פרטים  בדבר   הלווא ה   מהותית   שנטל ה  אחת 

הפרוייקטים  בפולין.  הההלוואה  הועמדה  על  ידי  תאגיד   בנקאי,  במתווה  של  מימון   

פרויקטאלי מסוג non recourse, כמפורט להלן:   

 

שם  

הפרוייקט  

יתרת   חוב   

בנקאי  מיוחס   

לפרויקט  ליום 

 31.12.2021

מועד  בטוחות   

חתימת  

הסכם  

המימון  

 

לוח  

סילוקין

שיעור  

הריבית  

השנתית  

   

  

אמות מידה 

פיננסיות  ומגבלות 

אחרות  

   23.10.2015  

  

39,043  אלפי

ש"ח  

    

  

תשלומים  

רבעוניים  

על  פני   15

שנים. 

  

מניות  חברת   

הפרויקט  

וכל  נכסיה   

משועבדים  

לטובת   

הבנק.     Suchan

  

  

  

 

יחס  כיסוי   שירות 

חוב 18  לא  יפחת  מ  - 

1.2,  אמת  מידה  זו 

נבחנת   בכל  מועד   דוח 

כספי  רבעוני.  נכון 

ליום  31.12.21, 

חברת  הפרויקט 

עומדת  באמת 

המידה   הפיננסית,  

ויחס   כיסוי   שירות 

החוב עומד על  2.31.

50%  בריבית   

הוויבור  

לשלושה 

חודשים  

בתוספת  

2.9%  ו-50%  

בריבית  

קבועה  

לחמש  שנים  

בשיעור  של  

 3.87%

 

 

 היתר ה איננ ה כוללת יתרו ת של הלוואות בין החברה לחברות הבנות של ה  17
 יחס כיסו י שירות החוב מוגדר כיחס  בין תזרים המזומנים הפנוי לשירו ת החוב הפיננסי לבין שירות החוב )קרן וריבית ( 18
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8 תחום האנרגיה המתחדשת בישראל  

 

 

 

נכון למועד דוח זה, מתבצעת פעילות האנרגיה המתחדשת של החברה  בישראל באמצעות שותפות  

הליוס.   

מייד עם השלמת עסקת רכישת  השליטה בחברה, פנתה קיסטון בהצעה לחברה לרכוש ממנה  נכסים  

הליוס,   בשותפות  קיסטון  של  את  זכויותיה  שבבעלותה,  הכוללים  המתחדשות  האנרגיות  בתחום 

זכויותיה של קיסטון לפי  זכיה במכסה של  10  מגה- וואט  בהליך מס'  3  לקביעת תעריף לייצור חשמל  

בטכנולוגיה פוטו- וולטאית במתקני גגות ומאגרי מים  )" הליך מס'  3"(, וזכויותיה של קיסטון  במכרז  

למימון, תכנון, הקמה, הפעלה תחזוקה והשבה של מתקן ליצור ואגירה חשמל פוטו- וולטאי באזור  

דימונה )"מכרז דימונה"(.  

לאחר שקיים דיון בהצע ת קיסטון, החליט דירקטוריון החברה להסמיך את ועדת הביקורת, כוועדה  

המליצה  לוועדת    תלויה  הבלתי  לגביה.  הו ועדה  המלצות  ולגבש  ההצעה  את  לבחון  תלויה,  בלתי 

הביקורת   ודירקטוריון  החברה  לקבל  את   הצעת  קיסטון   ביחס   לעסקת   הליוס,  וביום   15  ביולי   2021  

אישרו  ועדת   הביקורת   ודירקטוריון  החברה,  את   התקשרות  החברה   בהסכם   רכישת   זכויות   קיסטו ן  

בשותפות   הליוס, וביום  29  בספטמבר  2021  אישרה האסיפה הכללית של החברה את הרכישה כאמור.

הביקורת   לוועדת  להמנע  מלהמליץ  הוועדה  מס'  3,  החליטה  בהליך  קיסטון  זכויות  להצעת  ביחס 

ולדירקטוריון על קבלת הצעות קיסטון, וביחס להצעת קיסטון ביחס למכרז דימונה, החליטה הוועדה  

על קבלת   ולדירקטוריון  לוועדת הביקורת  באותו שלב  להמליץ  הענין שלא  בנסיבות  תלויה  הבלתי 

הצעת קיסטון.  

נכון למועד דוח זה, הצעותיה של קיסטון לחברה פקעו,   אינן בתוקף  ואינן רלוונטיות עוד  לאור  אי  

אודות הצעות   לפרטים  ג'.  קיסטון  במכרז  דימונה  והעברת המכסה  מהליך מס'  3  לצד  זכייתה  של 

קיסטון ושיקולי הוועדה הבלתי תלויה, ראו  דיווח מיידי  אשר פורסם )דוח מתקן( ביום  29  באוקטובר  

2021 )אסמכתא: 2021-01-092596(, והכלול בדוח זה על דרך ההפניה.  

8.1 תיאור תחום הפעילות  

תחום ייצור החשמל  באמצעות אנרגיה מתחדשת בישראל נמצא בשנים האחרונות בתנופה, נוכח  

פעילות הממשלה ומשרד האנרגיה בפרט  לפיתוח ולשילוב אנרגיות מתחדשות במשק  החשמל   

ביטחון   לקדם  וזאת  במטרה  רוח  ואגירת  אנרגיה,  בישראל,  בעיקר  בטכנולוגיות  סולאריות, 

נפט, פחם   ועצמאות אנרגטיים לישראל, להפחית את  התלות במקורות  אנרגיה  מתכל ים  )כגון 

וגז(  ולצמצם את טביעת הרגל הפחמנית של ישראל כחלק מהמאמץ העולמי  להפחתת פליטות  

גזי החממה.   

בהתאמה    של  צריכת  החשמל.  מתמיד  האחרונים, מתאפיין  השוק הישראלי   בגידול  בעשורים 

עלתה צריכת החשמל  בממוצע ב-2.9%  בכל שנה  בין השנים  2000  ל-2020. נכון למועד הדוח ייצור  

החשמל בישראל מתבסס על שלושה מרכיבים עיקריים, גז טבעי, פחם ואנרגיה  מתחדשת.  בשנת  

2013  החל השימוש באנרגיה מתחדשת בישראל ועלה בהתמדה לאורך השנים.  
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, לפיה  עד שנת  2030,   30%  מייצור החשמל יהא מאנרגיה  19 בשנת  2020  התקבלה  החלטת ממשלה 

מתחדשת, מבוססת  בעיקרה   שמש ומקצתה רוח, כאשר הוצב יעד ביניים של  20%  ייצור חשמל  

מאנרגי ה  מתחדשת בשנת  2025. החלטה זו מעדכנת החלטות ממשלה קודמות, האחרונה בהן  

משנת  2015, שהציבה יעדים של  17%  לשנת  2030  ו-13%  לשנת  2025.  במקביל, לאורך העשור  

האחרון אושרו החלטות נוספות על ידי הממשלה אשר קבעו מכסות לטכנולוגיות השונות  לייצור  

חשמל  -  תרמו סולארי, פוטו- וולטאי, רוח, ביו-גז וביו -מסה,  כאשר  לאורך השנים התמהיל שונה  

באמצעות הסטות בין המכסות ותוספות.   

עד   פליטות  באפס  ולעמוד  חממה  גזי  פליטת  להפחית  התחייבה  ישראל  ממשלת  הדוח,  בשנת 

יעד   החשמל  לאור  ייצור  תמה יל  הסביבה  את  המשרד  להגנת  הדוח  עדכן  שנת  2050.  במהלך 

הפחתת הפליטות כאמור לעיל ולפיו  שיעורי  ייצור החשמל  מפחם וגז טבעי ילכו ויפחתו ושיעור   

ייצור אנרגית החשמל מאנרגיות מתחדשות יילך ויגדל   עד שיגיע ל-94.7%  מסך  ייצור החשמל  
20 . בשנת 2050

קידום  השימוש  באנרגיות  מתחדשות  נעשה  כאמור,  כחלק  ממאמץ  בינלאומי  להפחתת  פליטות   

גזי  חממה,  וכחלק  מאמנות  והסכמים  בינלאומיים,  לרבות  הסכם  פריז  )אשר ישראל הצטרפה  

אליו בשנת 2016( שאחד  מיעדיו היתה  הפחתת  פליטת גזי  החממה.  
21 . בשנת 2021, עמד  ייצור  החשמל מאנרגיה מתחדשת על כ- 8% מייצור החשמל בישראל 

8.2 מבנה החזקות שותפות הליוס  

 

 

 

 

 

 

 

חלטת ממשלה 465 מיום 25 באוקטובר 2020.  19 ה
משרד להגנת הסביב ה, משק הגז והמעבר לכלכלה מאופסת פליטות, הועדה המיוחדת לענין הקרן לאזרחי ישראל, 16 בנובמבר 2021. 20 ה
ל פי  דו"ח מצב  –יעדי אנרגיה  מתחדשת במשק החשמל  שפורסם ע"י רשות החשמל ב-8.3.22    -    יעדי אנרגיה מתחדשת  -מרץ  2022 21  ע

  .(www.gov.il)
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8.3 מערכות שותפות הליוס  

 

 

 
כאמור, פעילותה של שותפות הליוס בישראל כוללת החזקה והפעלה של  כ-  256  מערכות פוטו  

וולטאיות בעלות הספק מותקן כולל של כ- 30.8  מגה וואט )מתוכם מערכות בהספק כולל של  8.4  

מגה וואט מוחזקות על ידי שותפות הליוס בשיעור של  80%(, אשר מופעלות בהתאם להסדרה  

התעריפית שחלה עליהן.   

לזרם  השמש  בקרינת  האנרגיה  הטמונה  את  להמיר  מאפשרת  וולטאית  הפוטו  הטכנולוגיה 

חשמלי. ה מערכות  הפוטו וולטאיות  אותן מחזיקה ומפעילה שותפות הליוס, מותקנות על גגות  

של מבנים, וכוללות  בעיקר  לוחות  )פאנלים(  הקולטים קרינה מאור השמש  ומייצרים זרם חשמלי  

ישר,  ממירים  הממירים את הזרם הישר לזרם חילופין  (הניתן לחיבור לרשת החשמל ),  תשתית  

התקנה )מסגרת מכאנית המותקנת על גבי  הגג   שעל יה  מותקנים הפאנלים(,  ומונה ייצור )המשמש 

למדידת כמות החשמל שמייצרת המערכת(.   

היתר,  מאופן  תכנון   בין  ומושפעות,  למערכת,  ממערכת  המערכות  משתנות  תפוקות  ככלל, 

המערכות, שינוים טכנולוגים ששיפרו את ביצועי המערכות, זווית  המערכות,   כיוון המבנה ביחס  

לקרני השמש, מיקום המערכות ועוצמת השמש ורמת העננות במיקום הספציפי. 

החשמל   משק  בחוק  מוסדרת  פוטו -וולטאיים  מתקנים  באמצעות  החשמל  ייצור  פעילות 

והחלטות רשות החשמל. אסדרות אלו קובעות את ההספק המותקן   ותקנותיו,  וכן בהוראות 

אשר ביחס אליו ניתן לקבל הקצאת מכסה, הליכי הקמת מערכות, האופן שבו ניתן להתחרות  

על זכיה במכסות האמורות, התעריף לו יהיו זכאים הזוכים, ותנאים נוספים שהזוכים נדרשים  

לעמוד בהם על מנת לקבל אישור הפעלה מסחרית או רישיון יצור והספקה, לפי העניין. לפרטים  

אודות האסדרה החלה על מתקני שותפות הליוס, ראו סעיף 8.4  להלן.  

גגות   כלל,  הינם,  בדרך  הליוס  שותפות  ידי  על  המוחזקות  המערכות  מותקנות  בהם  האתרים 

ועוד( וכיו"ב, לגביהם השותפות   )לולים, רפתות  מבנים מסחריים, גגות של משקים חקלאיים 

/ שימוש עם בעלי זכויות באותם אתרים. לפרטים אודות הסכמי   התקשרה בהסכמי שכירות 

השכירות / שימוש, ראו סעיף 8.7 להלן.  

שותפות הליוס מחזיקה ב-25  מערכות בינוניות וגדולות, אשר ההספק הממוצע של כל אחת מהן  

נע בין כ-  300  קילו-וואט ועד כ-  1,680  קילו -וואט, וב-  231  מערכות קטנות בהספק שאינו עולה  

   .(AC( על כ- 50 קילו- וואט

הממוצע המשוקלל של התעריפים של המערכות הינו כ-1.52 ש"ח  לקילוואט לשעה.  

להלן  פירוט נוסף לגבי המערכות: 

מערכות גדולות  מערכות בינוניות מערכות קטנות   

 7  18  231 מס' מערכות  

  
 1.43  0.99-1.51  0.9-2.09

)בש"ח הצמדה  לפני  מובטח  תעריף 

לקוט"ש(  

 1,292-1,680  300-630  17-55   )KWp( טווח הספק מותקן

כ-10.2  כ-9.2  כ-11.4    )MWp ( סה"כ הספק מותקן

 2013-2014  2013-2015  2010-2012 מועד תחילת הפעלה מסחרית  
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מערכות גדולות  מערכות בינוניות מערכות קטנות   

20 שנה  20 שנה  20 שנה  תקופת  התעריף המובטח  

שיעור  החזקה  
 100%  100%

172 מערכות - 80% 

59 מערכות- 100% 

 

8.4 רגולציה  

שחקן מרכזי במשק החשמל בישראל  הינה  חברת החשמל, המוגדרת על-פי חוק משק החשמל  

כ"ספק  שירות חיוני", ו נכון למועד זה  הינה בעלת מרבית כושר ייצור החשמל בישראל ובעלת  

מונופול על  רשתות  ההולכה והחלוקה של החשמל בישראל.  בנוסף, יצוין כי כחלק מהרפורמה  

במשק החשמל, הוקם גוף עצמאי לניהול מערכת החשמל  )מנהל מערכת(.  

בשנת  2018  התקבלה החלטת ממשלה בדבר  קידום רפור מה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת  

החשמל, לפיה חברת החשמל תמכור בהדרגה על פני חמש שנים, עד חודש יוני  2023, חמישה  

אתרי ייצור חשמל בגז טבעי בהספק של כ-4,500  מגה וואט, אשר היוו באותו מועד שליש מהספק  
22 . הייצור של חח"י 

פעילות ייצור החשמל על-ידי יצרני חשמל פרטיים בישראל ומכירתו לחח"י ולצרכנים פרטיים,  

לפי העניין, מוסדרת בחוק משק החשמל   ובתקנות המפורסמות מכוחו. בנוסף,  מפרסמת רשות  

שונות   והחלטות  הוראות  לעת,  מעת  בישראל(,  החשמל  משק  אסדרת  על  )האחראית  החשמל 

שמטרתן, בין היתר, לקדם פיתוח משק חשמל תחרותי בישראל. ההחלטות האמורות עוסקות,  

בין היתר, במכסות לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, בתעריפים שישולמו ליצרני החשמל וביתר  

התנאים בהם נדרש יזם לעמוד על מנת להקים מערכת לייצור חשמל. לפיכך, להוראות הרגולציה  

ישנה השפעה ישירה  וממשית  על יכולת הקמת פרויקטים כמו גם על היקפי ורווחיות הפעילות  

בתחום.   

הקמת מתקנים לייצור חשמל ומכירת החשמל, בהיקף העולה על 16 מגה וואט,  כפופים לקבלת  

רישיונות ייצור ואספקה, לפי הענין, אשר  ניתנים בכפוף למכסות בהיקף מוגדר מראש.  בנוסף,  

יצרן חשמל פרטי נדרש לעמוד בהוראות חוק שונות בתחום ההגנה והשמירה על הסביבה, וכן  

וגופי תכנון   כגון רשויות מקומיות, רשות מקרקעי ישראל  גופים שונים  נדרש לקבלת אישורי 

ובניה נוספים לצורך הקמת מערכות י יצור החשמל.  לפרטים בדבר ערבויות שנתנה קבוצת הליוס  

לטובת רשות החשמל ראה ביאור 19 )ג( לדוח.  

כל  החשמל המיוצר  במערכות שותפות הליוס  נמכר לחח"י בהתאם לתעריפים אשר נקבעו  מראש  

על-ידי רשות  החשמל  במסגרת הסדרות תעריפיות וקבועים ברישיון הייצור,  כפי שיפורט  בסעיף  

8.5 להלן.   

8.5 לקוחות - התקשרות עם חח"י  

נכון למועד הדוח, חברת החשמל הינה הלקוחה היחידה של שותפות הליוס.   

 

22 חברת החשמל, ביאור 1)ה()1()א( לדו חות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2021, שפורסמו ביום 15 במרץ 2022 
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ארוכי   חח"י  בהסכמים  עם  הליוס  שותפות  הרלוונטיות,  התקשרה  ההסדרות  לתנאי  בהתאם 

החשמל   הרלוונטית(  למכירת  ההסדרה  בתנאי  כתלות  של  20  שנים,  לתקופה  )מרביתם  טווח 

המוזרם על ידי המתקנים המוקמים על ידה לרשת החשמל הארצית.  נכון למועד  דוח   זה, יתרת  

תקופות הרישיון הממוצעות הן לכ-12  שנה, כאשר תקופת הרישיון האחרונה צפויה להסתיים  

בשנת  2035.  יצויין כי נכון למועד דוח זה, כל המערכות בבעלות שותפות הליוס מוסדרות תחת  

רגולציה ותיקה יחסית ואחידה, כמפורט להלן.   

 

ה

ה

ת

א

ההתקשרות עם חח"י בהסכם למכירת החשמל, מוסדרת באמות מידה למשק החשמל, ונקבעת  

על-ידי רשות החשמל וההסדרות הרלוונטיות שמפרסמת רשות החשמל מכוח אמות המידה.  

ההתקשרות מבוצעת מכוח הסכם  לרכישת  חשמל   )Power Purchase Agreement,  להלן  בסעיף   

זה: "ההסכם"(, שהינו חוזה אחיד, החל על כל יצרני החשמל לפי סוגי ההסדרות השונות, לפיו,  

בכפוף לעמידה בתנאים ואבני דרך המפורטים בהסכם, חח"י תרכוש את החשמל המיוצר על- 

ידי יצרן החשמל. ההסכם כאמור מחייב את חח"י לרכוש את מלוא האנרגיה המיוצרת )או מלוא  

האנרגיה שסוכם שתימכר לחח"י   בהתאם לתנאי הרישיון(, במשך התקופה המוגדרת בהסדרה  

לפי   החשמל,  רשות  מאת  התעריפי  האישור  קבלת  בעת  או  תחרותי,  בהליך  שנקבע  ובתעריף 

העניין. מנגד, היצרן נדרש לשלם לחח"י תשלום קבוע או משתנה  כתלות בייצור החשמל בגין  

עלויות גיבוי, איזון, שימוש ברשת החשמל, איבודי אנרגיה תפעולית, צריכת חשמל, קריאת מונה  

תנאים   בהתקיימות  מסוימת  לתקופה  החשמל  רכישת  את  להשהות  רשאית  חח"י  וכיו"ב. 

המוגדרים בהסכם, וכן רשאית לבטל את ההסכם במקרה של מניעה על-פי דין לרכישת החשמל.   

הסכם כולל, בין היתר, הוראות בדבר עמידת המערכת בדרישות טכניות, עובר לחיבור לרשת  

חשמל, וכן הוראות בדבר תפעול, תחזוקה ותיקון של המערכת  על- ידי היצרן בכל עת במשך  

קופת ההסכם. הצדדים רשאים להמחות את ההסכם  לצדדים שלישיים, והיצרן רשאי לשעבד  

ת ההסכם לטובת מ ימון הקמת והפעלת מתקן הייצור, בכפוף למתן הודעה לחח"י.  

 8.6

 

 

אודות   שינויים  טכנולוגיים  שיש  בהם  כדי  להשפיע  מהותית  על  תחום  הפעילות  -  לפרטים 

האנרגיה   בשוק  החברה  לפעילות  גם  הרלוונטי  סעיף  7.5  לעיל  ראה  שינויים  טכנולוגיים 

בישראל.  

8.7 הסכמי שכירות / שימוש בנכסים 

כאמור, שותפות הליוס התקשרה בהסכמי שכירות והסכמי שימוש עם  בעלי  זכויות באתרים  

בהם מותקנות המערכות, בדרך כלל על גגו ת מבנים ומשקים. 

הסכמי השכירות והסכמי השימוש, לפי העניין, הינם לתקופה המקבילה, לרוב, לתקופת הרישיון  

להפעלת המערכות, כפי שניתן מאת  רשות החשמל, קרי למשך תקופת ההפעלה המסחרית, ובכל  

ו-  11  חודשים.  היתרי   על  24  שנים  עולה  שאינה  לתקופה  המערכות,  למרבית  ביחס  מקרה, 

ההפעלה ורישיונות הייצור בקשר עם המערכות, ניתנו בין השנים 2010  ועד  2015. 

מרבית ההסכמים כוללים הוראה לפיה בתום תקופת השכירות בשטח הגג ביחס לכל מערכת,  

בין   אחרת  הוסכם  אם  אלא  המערכות,  את  ולפרק  הגגות  שטח  את  לפנות  הליוס  שותפות  על 

הצדדים.   

המוקדם  של   לסיומה  להביא  המשכיר  של  אפשרות  קיימת  בודדות,  למערכות  ביחס  כן,  כמו 

תקופת השכירות בשטח הגג בו מותקנות המערכות, לפי העניין, וזאת מסיבות שונות הכוללות  

בין היתר דרישות רשויות שונות, ביצוע שינויים במבנה הדורשים את הריסת המערכת וכיו"ב  -   
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לסיומה   להביא  האפשרות  בנוסף,  הליוס.  לשותפות  פיצוי  לרוב,   לתשלום  הכפופה  אפשרות 

המוקדם של תקופת השכירות עומדת גם לשותפות הליוס, ביחס למערכות בודדות. 

את   בגג  לרכוש  בזכויות  של  המחזיק  גם  זכות  מערכות  כוללים  בנוסף,  לכמה  הסכמים  ביחס 

המערכת בתום תקופת הסכם המערכת, בתמורה ובתנאים מוסכמים מראש.  

בחלק מההסכמים, השותפות מעמידה לטובת בעלי הזכויות באתר בטוחה להבטחת התשלומים  

לבעלים. כמו כן, לרוב, כלל התשלומים החלים על הבעלים במקרקעין וכן התשלומים לצורך  

עמידת הגג בדרישות הדין והרגולציה, חלים על בעלי הזכויות באתרים, בעוד כל התשלומים  

הקשורים במערכות, הפעלתן , תחזוקתן השוטפת ותקינותן נמצא באחריות שותפות הליוס.   

8.8 הסכמי תפעול וניהול  

 

 

שותפות  הליוס התקשרה בהסכם ניהול עם צד  ג' אשר מנהל ומתפעל את המערכות הסולאריות   

ואת  הקשר  השוטף  עם  בעלי  הנכסים  עליהן  הן  מותקנות  לרבות  ניטור  המערכות,  שטיפת  פאנלים,  

תיקון   תקלות,  שירותי  הנהלת  חשבונות  וסיוע  בפיקוח  על  הניהול  הפיננסי   של  החברות,  סיוע   

בניהול  הלוואות  קבוצת  הליוס  ועבודה   שוטפת  מול   הבנקים,  סיוע  בפיקוח  על  הליכים  משפטיים,  

סיוע במעקב תשלומים מחח "י ועוד.   

כמו  כן  החברה  התקשרה  בהסכם  ניהול  עם  כל  אחת  מחברות  קבוצת  הליוס  לפיו החברה תעניק  

לנושאים   ביחס  הניהוליים,  ובין  היתר,  בהיבטים  ותמיכה  מהחברות  שירותי   ניהול  אחת  לכל 

החשבונאיים  והפיננסיים,  לרבות  קשר  עם  הגורמים  המממנים  ועם  גורמים  רגולטריים,  ככל   

שיידרש.   

8.9 הליכים  משפטיים  

נכון  למועד הדוח, לא קיימים כנגד קבוצת  הליוס הליכים משפטיים מהותיים.  

8.10 מימון  

ידי חברות   על  נטילת מימון  נעשה באמצעות  ידי שותפות הליוס  על  מימון הקמת המערכות 

קבוצת הליוס  המחזיקות את המערכות, מגורמים בנקאיים או  מגופים  מוסדיים, וזאת בנוסף  

ידי  בעלי   המניות   להון העצמי הנדרש להקמת הפרויקט )בהיקף של כ-20%( אשר הועמד על 

בחברות קבוצת הליוס.  

יתרת הלוואות ההקמה של  חברות  קבוצת הליוס   הסתכמה ביום  31  בדצמבר   2021  בכ-338  

מיליון ש"ח )מתוך  זה   כ-288  מיליון  ש"ח הם  הלוואות בכירות לשותפות  הליוס   וכ- 20  מיליון  

ש"ח הם  הלוואות בעלים לשותפים במספר  מתקנים,  המייצגות  מיעוט   חובות  הנחותים  לחוב   

הבכיר  וכ-   3  מיליון ש"ח  הינם שטרי הון(. ההלוואות נושאות ריבית  נקובה   בשיעורים  הנעים  

בין  3.2%-5.6%  )למעט הלוואה אחת בהיקף של כ -18  מיליון ש"ח הנושאת ריבית שנתית של  

בין   חל  ההלוואות  של  הסופי  הפירעון  מועד  כאשר  לצרכן,  המחירים  למדד  וצמודות   )6.8%

השנים 2027-2033.   

8.10.1 נתונים מצרפיים ושיעורי ריבית  

להלן נתונים  מצרפיים  בדבר   סך  ההלוואות  שניטלו  על ידי  חברות  קבוצת  הליוס  לצורך  

מימון הפרוייקטים.  
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המלווה וסוג    זהות 

המימון  

  ריבית   

  

ליום חוב  יתרת 

31.12.2021  )אלפי

ש"ח(  

אפקטיבית   ריבית 

ליום 31.12.2021 

 3.4%-5.7%  138,340 קבועה, צמודה למדד  

המחירים לצרכן  

מקורות בנקאיים  

)הלוואות לזמן ארוך  

כולל חלויות שוטפות(  

 4.9%-5.7%  149,739 )קבועה, צמודה למדד  

המחירים לצרכן  

חוב בכיר ממקורות חוץ   

בנקאיים (כולל חלויות  

שוטפות ) 

 6.8%  17,939 קבועה, צמודה למדד  

המחירים לצרכן  

חוב נחות ממקורות חוץ   

בנקאיי ם 

 8%  20,331 קבועה, צמודה למדד  הלוואות  בעלים 

המחירים לצרכן  

23 -  3,193 ללא ריבית   שטרי הון  

 

 

 היתרה איננה כוללת יתרות של שטרי  הון  בין החברה וחברות הבנות שלה 23
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8.10.2 להלן  פרטים בדבר הלוואות מהותיות שנתנו על ידי צדדים שלישיים לחברות קבוצת הליוס: 

 

 

יתרת חוב   שם הלווה  

מיוחס לפרויקט  

ליום 31.12.2021 

)אלפי ש"ח(  

מ 

גורם 

ממן 

מועד חתימת   בטוחות   

הסכם המימון  

הצמדה ושיעור  לוח סילוקין 

הריבית השנתית  

אמות  מידה  פיננסיות ומגבלות אחרות  24

  83,372
פ      22/03/2012

בנק  
וגופים  

מוסדיים  
 

אלעד כוח   

אלטרנטיבי  

בע"מ   

ההלוואות  צמודות  
למדד  המחירים  לצרכן  
ונושאות  ריבית  שנתית  
בשיעורים  שבין   4.5%-

   5.5%   

ירעונות רבעוניים

)ריבית  וקרן(  

מועדי  פירעון  סופי   

 2029-2032

שעבודים  שוטפים  וקבועים   
לטובת   המממנים   על  מניות   
הלווה  והמערכות   שברשותה.  
במסגרת   השעבודים  התחייבו   
מניותיה  הלווה  ובעלי 
בהתחייבויות   שונות   כגון   
איסור   מכירת   הנכסים   
המשועבדים   ללא   הסכמת   
המממן,  התחייבות   לאי  שינוי   
שליטה  בלווה  ובבעלי   

השליטה בה.  

אמות מידה  פיננסיות  אשר  אי  עמידה בהן  מהווה   
אירוע  הפרה:  

25DSCR היסטורי : לא  יפחת מ-1.08 
DSCR חזוי: לא  יפחת  מ-1.08 

: לא  יפחת  מ-1.08.  26   LLCR
 

אמות מידה  פיננסיות  אשר  נדרש לעמוד בהן לצורך  
חלוקה:  

 DSCR: לא  יפחת  מ-1.25 
LLCR: לא  יפחת  מ-1.25. 

 
נכון  ליום 31 בדצמבר  2021:  

DSCR היסטורי : 1.36 
 DSCR חזוי : 1.16 

 .1.22 :LLCR
 

  55,606
   22/03/2012

בנק  
וגופים  

מוסדיים  
  

ההלוואות  צמודות  
למדד המחירים לצרכן  
ונושאות  ריבית שנתית  

בשיעור של כ-  5.5% 

רעות אנרגיה  

מתחדשת  

בע"מ  

פירעונות רבעוניים  
)ריבית  וקרן(  

מועדי  פירעון  סופי 

 2029-2031   

וקבועים   שוטפים  שעבודים 
מניות   על  לטובת  המממנים 
הלווה  והמערכות שברשותה.  
במסגרת השעבודים התחייבו  
הלווה  ובעלי  מניותיה 
כגון   שונות  בהתחייבויות 
מכירת   הנכסים    איסור 
הסכמת   המשועבדים   ללא 
המממן, התחייבות  לאי  שינוי  

אמות  מידה  פיננסיות  אשר   אי   עמידה  בהן  מהווה  
אירוע  הפרה:  

 
DSCR היסטורי : לא  יפחת מ-1.08 

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

 

אמות  מידה  פיננסיות  אשר  נדרש  לעמוד  בהן  לצורך   
חלוקה:  

 DSCR: לא יפחת מ-1.25 

 

 למועד פרסום הדו ח, החבר ה עומדת בכל אמו ת המיד ה הפיננסיו ת 24
  DSCRמוגדר כיחס בין התזרים הפנוי לשירות החובלבין התזרים הנדרש לשם שירות החוב בתקופת הבדיק ה. 25

LLCR 26  מוגדר כיחס בין התזרים המהוון הצפוי ליתר ת חיי הפרוייקט ליתר ת הללוא ה הבלתי מסולקת לנכון למועד הבדיק ה. 

Dummy Text
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שם הלווה  

  

 

יתרת חוב   

מיוחס לפרויקט

ליום 31.12.2021

)אלפי ש"ח(  

גורם 

מממן  

בטוחות   

 

מועד חתימת   

הסכם המימון 

הצמדה ושיעור  לוח סילוקין 

הריבית השנתית  

אמות  מידה  פיננסיות ומגבלות אחרות  24

בלווה  ובבעלי   בלווה  ובבעלי    שליטה 
השליטה בה.  

LLCR: לא  יפחת  מ-1.25 
 

נכון  ליום 31 בדצמבר  2021:  
DSCR היסטורי : 1.37 

 DSCRחזוי: 1.16 
 1.22 :LLCR

בנק     59,260
   07/03/2016

  

ההלוואות  צמודות  
למדד  המחירים  לצרכן  
ונושאות  ריבית  שנתית  
בשיעורים  שבין   3.3%-

 5.25%  

הליוס 

אחזקות 

מערכות  

בינוניות ס.פ

פירעונות רבעוניים

)ריבית  וקרן(  

תאריכי פירעון   

סופי 2028-2032 

וקבועים   שוטפים  שעבודים 
מניות   על  לטובת  המממנים 
הלווה  והמערכות שברשותה.  
במסגרת השעבודים התחייבו  
הלווה  ובעלי  מניותיה 
כגון   שונות  בהתחייבויות 
מכירת   הנכסים    איסור 
הסכמת   המשועבדים   ללא 
המממן, התחייבות  לאי  שינוי  
בלווה  ובבעלי    שליטה 

השליטה בה  

אמות מידה  פיננסיות  אשר  אי  עמידה בהן  מהווה   
אירוע  הפרה:  

 
DSCR היסטורי : לא  יפחת מ-1.1 

 
אמות מידה  פיננסיות  אשר  נדרש לעמוד בהן לצורך  

חלוקה:  
 

DSCR: לא  יפחת  מ-1.2 
 

נכון  ליום 31 בדצמבר  2021:  
DSCR היסטורי: 1.23 

 
  43,697

     12/09/2012  
גופים 

מוסדיים 
  

סולג שמש 

בע"מ  

  

פירעונות רבעוניים

)ריבית  וקרן( עד   

לשנת 2027.    

ההלוואה   צמודה   למדד

המחירים  לצרכן

ונושאת  ריבית  שנתית

בשיעור של כ-  5.5% 

וקבועים   שוטפים  שעבודים 
מניות   על  ממנים  לטובת 
הלווה  והמערכות שברשותה.  
במסגרת השעבודים התחייבו  
מניותיה  הלווה  ובעלי 
כגון   שונות  בהתחייבויות 
מכירת   הנכסים    איסור 
הסכמת   המשועבדים   ללא 
המממן, התחייבות  לאי  שינוי  

אמות מידה  פיננסיות  אשר  אי  עמידה בהן  מהווה   
אירוע  הפרה:  

 
DSCR היסטורי: לא יפחת מ-1.15 

LLCR להפרה: לא יפחת מ-1.15 
 

אמות מידה פיננסיות אשר נדרש לעמוד בהן לצורך 

חלוקה: 
 

DSCR 27: )לא יפחת  מ-1.3( 

 

  DSCR מוגדר כיחס בין התזרים הפנוי לשירות החובלבין התזרים הנדרש  לשם שירות החוב בכל שנה קאלנדרי ת. 27
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יתרת חוב   שם הלווה  

מיוחס לפרויקט  

ליום 31.12.2021 

)אלפי ש"ח(  

 

גורם 

מממן 

בטוחות   

ה

מועד חתימת   

סכם המימון  

הצמדה ושיעור  לוח סילוקין 

הריבית השנתית  

אמות  מידה  פיננסיות ומגבלות אחרות  24

בלווה  ובבעלי    שליטה 
השליטה בה  

LLCR: לא  יפחת  מ-1.3 
 

נכון  ליום 31 בדצמבר  2021:  
DSCR היסטורי : 1.56  

 2.14 :LLCR
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למועד  דוח  זה, לא קיימות מגבלות חיצוניות המשפיעות על יכולת  שותפות  הליוס  לחלק  

דיבידנדים. עם זאת, הסכמי המימון בהם התקשרו חברות קבוצת הליוס כוללים מגבלות  

עמידה באמות מידה  ביחס לביצוע תשלומים  והעברתם  לשותפות   הליוס, לרבות  שונות 

להעמדת  עילה  התקיימות  בשנה  ואי  חלוקות  מספר  על  מגבלות  שהוגדרו,  פיננסיות 

ההלוואות לפירעון  מיידי.  נכון  למועד   הדוח,  חברות  קבוצת הליוס  עומדות   בכל  התנאים  

הנדרשים לחלוקה.  

8.11 תחרות  

 

 

 

לאור  פעילות  שותפות  הליוס   נכון  למועד  דוח  זה,  אשר  מחזיקה  באמצעות  חברות  קבוצת 

הליוס  נכסים  פעילים  המוכרים חשמל ע"ב חוזים ארוכי טווח בתעריף  ידוע מראש,  במועד 

זה  החברה  אינה  רואה   בסביבה  בה  פועלת  שותפות  הליוס  סביבה  תחרותית  בעבור  שותפות  

הליוס. 

עם  זאת, תחום האנרגיות המתחדשות בישראל הינו תחום תחרותי מאוד, וזאת נוכח ריבוי  

אשר  גופים  עשרות  בישראל  פועלים  זה  למועד  נכון  החברה,  ידיעת  )למיטב  השחקנים 

פוטו- וולטאיים(,  ולאור  העובדה  מתקנים  של  ו/ או  הפעלה  הקמה  בייזום,  פועלים 

לייצור  רשות החשמל  של  במכרזים  וזכייה  בתחום  אפשרית  רק  בהשתתפות  שהפעילות 

חשמל לפי מכסות מוגבלות.  

בהתאם, וככל שהחברה  תחליט להגדיל את פעילותה בתחום ייצור החשמל   בישראל   )בין  

אם דרך שותפות הליוס או  דרך חברות אחרות(  באמצעות הקמת מערכות חדשות, צפויה  

לה תחרות מול גורמים רבים, כאשר עיקר התחרות הינה   בין  גופים יזמים  על מתן  הצעו ת  

ל7,000  מ"ר(   וכן  על  מערכות   גדולות  יותר  בין  1,000  מ"ר  לבעלי   גגות  קטנים  )לרוב 

שדורשות השתתפות במכרזים על מכסת הייצור והתעריף  המוצעים במכרזים כאמור.  

בשים לב לכמות החשמל המיוצרת בישראל במתקנים פוטו- וולטאיים, להערכת החברה  

חלקה של שותפות הליוס  בתחום הפעילות אינו  מהותי.  

8.12 עונתיות  

תפוקות המתקנים הסולאריים )וכפועל יוצא מכך, רווחיות המערכות הפוטו- וולטאיות( 

לכן,   האטמוספרי.  והלחץ  הטמפרטורה  ומתנאי  השמש  קרינת  מרמות  בעיקר  מושפעות 

הסתיו   חודשי  שהינם  והרביעי,  מעונתיות.   ברבעון  הראשון  מושפעת  המתקנים  תפוקת 

השני   וברבעונים  רבעון,  בכל  השנתית  כ-20%  מהתפוקה  על  עומדת  התפוקה  והחורף, 

מרובה,  עננות  קיימת  ולא  יחסית  גבוהה  הקרינה  בהם  הקיץ,  חודשי  שהינם  והשלישי, 

תפוקת המתקנים הסולאריים עולה,  ועומדת על  כ-30% בממוצע בכל רבעון.   

להלן אומדן התפלגות התפוקות בשנים על פי עונות השנה:  

רבעון 4 רבעון 3 רבעון 2 רבעון 1  

 20%  30%  30%  20%  2021

 

  

Dummy TextDummy Text
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9 תחום הנדל"ן המניב   

 

9.1 מבנה תחום הפעילות  ושינויים בהיקף הפעילות בתחום  

נכון  לתאריך  הדוח,  החברה  עוסקת  בהחזקה  וניהול  של  פרויקט  אחד  של  נדל" ן  מניב   עסקי  

בצומת רעננה אשר  עומד למכירה כאמור בסעיף 2.7.2 לעיל.   

עד לשנת  2019, שוק המשרדים התאפיין בצמיחה מתמדת  ועלייה עקבית בדמי השכירות  

פרוץ מגפת הקורונה  והמעבר   בשנת  2020  עם  בישראל.  בקורולציה  לצמיחה המשק  וזאת 

לעבודה מהבית נרשם קפאון מסוים בקצב אכלוס המשרדים ואולם עם השיפור בהתמודדות  

עם המגיפה, נוכח מבצעי החיסונים,  בשנת  2021  התחדשו הביקושים לנדל"ן מניב באיזורי  

התעסוקה במרכז הארץ.   

יחד  עם   זאת,  ביצועי  שוק  המשרדים  בין  ערים  מרכזיות   דוגמת  תל  אביב,  רמת- גן,  הרצליה  

בהן  ריכוז  גבוה  של  חברות  הייטק  שונה מביצועי  הערים  האחרות  )רעננה,  פתח  תקווה,  נתניה,  

רחובות,  חיפה,  ירושלים(.  בסוף שנת  2021,  שיעור  התפוסה  בתל  אביב  וסביב לה הגיעו ל- 

שיעורי  התפוסה  היו  85%-89%.  מחירי  השכירות  במרבית   הלווין  בערי  93%- 97%  בעוד 

הערים  רשמו  עליה  בשנת  2021,  לאחר  מספר  רבעונים  של   ירידה.  בערים  המרכזיות,  נרשמ ה 

עלייה דו  ספרתית במחירי השכירות.   

למיטב ידיעת החברה, הגורמים העיקריים המשפיעים  על הביקוש ושיעורי התפוסה   בנדל"ן  

להשכרה,  הינם:  מיקום  הנכס,  קרבת  הנכס  לדרכי  גישה  ותחבורה  )כולל  תחבורה  ציבורית  

המשרדים,  רמת  תחזוקה,  היחס  בין    גימור  ובסביבתו(,  איכות  הבניה  ורמת  בבנין  וחניה 

השטחים  הציבוריים  לשטחים  המושכרים  בפועל,  גיל  הנכס,  צורתו  החיצונית  והפנימית,  

גובה  דמי  השכירות,  איכות  השוכרים  העיקריים ויציבותם, תקופת השכירות, רמת שירותי  

האחזקה  )מיזוג, מעליות, ניקיון   וכיו"ב(, גובה המיסוי העירוני, שירותים אזוריים  וסביבה  

עסקית.  

9.2 מגבלות,  חקיקה  ותקינה  החלים על  תחום  הפעילות    

9.2.1 מיסוי  מקרקעין  

במסגרת  תחום  פעילות   זה  עשויה   החברה  להתקשר  בעסקאות  לרכישה   או   מכירה  

של  מקרקעין   ולפיכך   עשויה   לשאת  בחבויות  שונות  העולות  מהוראות  חוק   מיסוי   

מקרקעין  )שבח מכירה ורכישה(, התשכ"ג-  1963 והתקנות שהוצאו מכוחו.  

9.2.2 חוק השכירות  והשאילה  

החברה  כפופה  לחוק  השכירות  והשאילה,  תשל"א  - 1971  בכל  הקשור  לנכס  המניב   

אותו משכירה החברה.  

9.2.3 אישורי רשויות  

מעת לעת על  החברה  לקבל  אישורים  מהרשויות  המוסמכות, לרבות  מכון  התקנים,  

רשויות כיבוי אש, העיריות וכל רשות מוסמכת אחרת. 

למיטב  ידיעת  החברה, היא  עומדת בהוראות  ובמגבלות החקיקה  החל ות עליה.   

 

9.3 גורמי  ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות  ושינויים החלים בהם  

הפעילות  הינו:  יכולת  השכרת   נכסים    להערכת  החברה,  גורם   ההצלחה  הקריטיי  בתחום 

לתקופת  ארוכות לשוכרים בעלי איתנות פיננסית.  
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בנוסף,  למיקום  הנכסים  יש  השפעה  מהותית  על  רמת  הביקוש,  כאשר  נכסים  הממוקמי ם  

באיזורים  אטרקטיביים  זוכים  לביקוש  גבוה  יותר  ומחירי  השכירות  שניתן  לגבות  עבור ם 

גבוהים  יותר.  

9.4 מחסומי הכניסה  והיציאה  העיקריים של תחום הפעילות  והשינויים החלים בהם 

 

השקעה  בנדל"ן  מניב  עסקי  דורשת  משאבים  פיננסים  )לרבות יכולת קבלת מימון(  ואיתנות  

פיננסית  וכן  התמחות  וידע  בתחום.  מחסום  היציאה  העיקרי  מהתחום  הינו  קיומם  של  תנאים   

כלכליים  נאותים אשר  יאפשרו את מימוש נכסי הנדל" ן המניב.  

9.5 תיאור  הנדל "ן המניב  

9.5.1 מתחם אמדוקס  - רעננה  

החברה,  בעצמה ובאמצעות  אנטיגוה  חברה להשקעות בע"מ )"אנטיגוה"(,  חברה   בת   

בבעלותה   המלאה,  הינה   הבעלים  של  מחצית הזכויות הבלתי מסויימות בשטחים   

הממוקמים  במבנים  ובמבנה   חניונים  סמוך(, הממוקם  בצומת רעננה מרכז )דרום(  
כ -   28 )נטו( של  בנכס הינו שטח  בנוי  .חלקה של החברה  בסמוך לכביש  4  )"הנכס"( 

שלוש  קומות     ,)A  בנין( בן  10  קומות  בנין משרדים  על-פני  13,425  מ"ר המשתרע 

משרדים  בבנין  סמוך )בנין  B( ושני גשרים המחברים בין בנין  A  ובנין  B,  אשר  הוצמד   

להם  מחסן  וכ -350  מקומות  חניה  )הנכס מהווה  נכס מהותי  מאוד, כמשמעות מונח  

זה  בטיוטת  תקנות  לעיגון  הנחיית  גילוי  בנוגע  לפעילות  נדל"ן  להשקעה  מחודש  

דצמבר 2013 )"טיוטת תקנות נדל"ן להשקעה "(. 

לאחר שהחברה קיבלה הצעה לרכישת הנכס מצד שלישי, ופנתה לריט  1  בהתאם  

להוראות הסכם השיתוף ביחס לזכות סירוב ראשון, התקבלה אצל החברה  ביום  2  

במרץ, 2022, הודעת ריט 1 כי בכוונתה לממש את זכות הסירוב ולרכוש הנכס מידי  

פועלים  הצדדים    דוח  זה,  נכון למועד פרסום  החברה בסכום של  89  מיליון ש"ח. 

לחתימה על  הסכם מחייב.  לפרטים נוספים ראו סעיף 2.7.2 לעיל.  

של   ובעלים  )"ריט  1"(,  ריט  1  בע"מ  בנכס,  בעלי  50%  הנותרים  ובין  החברה  בין 

בניינים נוספים במתחם )"המוכרות"( קיים  הסכם שית וף,  במסגרתו  מוסדרים, בין  

היתר,  יחסי השיתוף ביניהם במקרקעין, ו הוראות לפירוק השיתוף, במידת הצורך.  

על פי ההסכם, הסדרת העברת הזכויות במקרקעין כפופה, בין היתר, לזכות קדימה  

Tag ( למכירה  הצטרפות  וזכות  ראשון  סירוב  זכות  שכנגד,  הצד  זכויות  לרכישת 

 . )Along

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  הנכס הינו חלק מקומפלקס גדול יותר, שהוקם למטרת תעשיה עתירת ידע, משרדים, מלאכה ומסחר, והכולל ארבעה מבני 28
משרדים )C  ,B  ,A  ו-D( סמוכים, עם שטחי גישור ביניהם, בני  10  קומות )כולל קומת קרקע( כ"א, ככר מרכזית,  3  מפלסי  

חניה ומחסנים, מתחת למבנים, וכן מבנה חניות חיצוני ומתקנים נלווים.   
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להלן  נתונים ביחס  לנכס:  

 

 

9.5.2 פרטים בדבר השכרת  הנכס  

 

יחד:   וריט  1,  זה,  החברה  ביחד עם  ריט  1  )בסעיף  ביולי  2011  התקשרה  החברה, 

לפיו   )"אמדוקס"(,  בע"מ  )ישראל(  אמדוקס  עם  שכירות  "המשכירות"(,  בהסכם 

המשכירות  משכירות  לאמדוקס  את  מרבית  שטח  הנכס   החל  מ יום  18  באוגוסט   

   .2012

ביולי  2017  התקשרו  המשכירות  עם אמדוקס בהסכם שכירות חדש  המאריך   את   

הסכם השכירות המקורי עד ליום 13.12.2022.   

דמי  השכירות   השנתיים שהחברה  מקבלת  על פי ההסכם   עם אמדוקס  עומדים על  

סך של כ- 5,500 אלפי ש"ח,  צמוד למדד המחירים לצרכן.  

ביום  1  בינואר  2020  חתמ ו המשכירות,  על  הסכם   שכירות   עם  נס  א.ט.  בע"מ   )"נס "  

או  "השוכרת"(,  ביחס  לשטח  של  כ-  8,939  מ"ר  בתוספת  15  חניות  )חניות  נוספות   

יושכרו  לשוכרת  על ידי צד ג'  שאינו  קשור לחברה(.   

תקופת  השכירות הינה 10 שנים החל מיום  1.1.2024, בתוספת 2 אופציות  להארכת   

תקופת השכירות, כל אחת  לתקופה  נוספת של 5 שנים.   

דמי  השכירות   השנתיים   הצפויים  להתקבל   על   ידי  החברה   בגין  השכירות  הנ"ל,  הינם   

כ  -  3,600  אלפי   ש"ח   לשנה,  צמוד  למדד   )עם   תיקרה  של   6%  בגין   התקופה  שממועד   

חתימת  ההסכם  ועד  תחילת  תקופת  השכירות(,  כאשר  דמי  השכירות  השנתיים  הנ"ל   

יקטנו  בסכום  של  עד  כ-  950  אלפי  ש"ח,  ככל  שהמשכירות   )לפי  החלטת  השוכרת(  לא   

 

29 שיעור תשואה מתואם", כהגדרתו בטיוטת תקנות נדל"ן להשקעה. 

2020 2021 נתונים )לפי חלק החברה בנכס -   50%(  

 74,300  77,550 שווי הנכס )במטבע המסחרי -  אלפי ש"ח( 

 77,550 74,300  ערך בספרים בסוף התקופה )במטבע ההצגה -  אלפי ש"ח( 

  )700(  3,250 רווחי )הפסדי( שיערוך )במטבע המסחרי - אלפי ש"ח( 

 100%  100% שיעור תפוסה ממוצע )%(  

 6,189  6,189 שטחי משרדים מושכרים בפועל )במ"ר(   

 524  524 שטחי מחסנים מושכרים בפועל )במ"ר( 

 174  174 מספר חניות מושכרות  

 6,053  6,050 סך הכל הכנסות )במטבע המסחרי( 

 66  66 דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר )באלפי ש"ח( )משרדים ומחסנים(   

 357  362 דמי שכירות חודשיים ממוצעים לחניה  

 5,772  6,040 NOI )במטבע המסחרי(  

 8.4%  8% שיעור תשואה בפועל )%( )משרדים ומחסנים(   

 6.7%  6.5% שיעור תשואה בפועל )%( חניות  

29 8%  7.9% שיעור תשואה מתואם )%( 

 3  3 מספר שוכרים לתום התקופה   
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ישקיעו  בהתאמות   במושכר   ) לפי  יחס   ישר,  כאשר  ההשקעה  המקסימלית  בהתאמות   

לפיה   חושבו  דמי  השכירות  הצפויים   הינה   בסך  של  2,000  ש"ח  למ "ר,  וככל  שסכום   

זה  יפחת  אזי  יפחתו  ביחס  ישר  דמי  השכירות  השנתיים  בסכום  של  עד  כ  -950  אלפי   

ש"ח,  במקרה  שבו   לא   יושקע   כלל   הסכום  הנ"ל   על  ידי   המשכירות  בהתאמות(.  דמי   

השכירות בתקופות האופציה יעודכנו  ב - 5% וב  - 3%, בהתאמה.   

לצורך  ביצוע  התאמות  במושכר,  המושכר  יועמד  לשוכרת  כברת-רשות  החל  מ יום   

1.1.2023,  כאשר  בגין  התקופה  שמיום  זה  ועד  תחילת  תקופת  השכירות,  השוכרת   

תהא מחוייבת בתשלום ארנונה בלבד, אם  וככל שתחול  על המושכר.   

יתרת  השטח  תועמד להשכרה בסמוך לסיום הסכם אמדוקס, שכן השכרת  שטחים  

בהיקפים  קטנים )שטח הנכס שנשאר לאחר השכרת מרביתו לשוכרת(  נעשית בדרך  

כלל  בטווח קצר יותר.  מובהר כי אין ודאות כי יתרת שטח הנכס תושכר עם סיום  

הסכם אמדוקס או בכלל, בתלות במצב שוק שכירות המשרדים בישראל, וברעננה  

בפרט. 

סיום  ההסכם  עם  אמדוקס  וההסכם  החדש  עם  נס  נלקחו   בחשבון בה ערכת  השווי   

שביצעה  החברה  ליום   31  בדצמבר  2021  וקיבלו   ביטוי  בחישוב  שווי   הנכס  )ה נכלל  

לראשונה בהערכת השווי שבוצעה ליום 31 בדצמבר 2019(. 

9.6 מתחם נתניה   

 

 

 

 

ביוני  2014,  חתמה  החברה  על  הסכם עם  כלל, למכר  מלוא  זכויותיה  בבניין  משרדים בשטח 

בנוי כולל של כ-   6,600  מ"ר ) בנינים  C  ו-  B(  ושל  כ- 175  מקומות  חניה,  ברח'  הצורן בנתניה  

לכלל.  העסקה  הושלמה  ביולי  2014,  כאשר  לחברה  נותרה  עדיין  החובה  להמציא  לכלל  את  

אישור  עיריית  נתניה  לרישום  הזכויות  על  שם  כלל  ולהעברת  הזכויות  ברשות  מקרקעי  ישראל. 

9.7 לקוחות   

לחברה  אין   שוכרים  אשר  ההכנסות   מהם   היוו   10%  או  יותר  מסך   הכנסות   החברה  בדוחות  

המאוחדים.   

9.8 שיווק  והפצה  

היות  ששיעור התפוסה הממוצע בשנים האחרונות הינו  100%,  החברה  לא עסקה עד היום   

באופן שיטתי, בשיווק הנדל"ן המניב.   

ואולם לאור עזיבת אמדוקס את המתחם,  וככל שהחברה לא תמכור את  הנכס כאמור בסעיף  

הפנויים   השטחים  להשכרת  ומתווכים  מקצוע  אנשי  החברה  באמצעות  תפעל  2.7.2  לעיל, 

לאחר עזיבת אמדוקס.  

9.9 תחרות   

התחרות  בה נמצאת החברה בתחום הנדל"ן המניב הינה מול  פרוייקטים  בסדרי גודל דומים  

המצויים בפרברי גוש דן )מתחמי משרדים גדולים המצויים ברעננה,  הרצליה, נתניה, צומת  

מיקום   בין  הפרוייקטים  הינם:  על התחרות  המשפיעים  העיקריים  וכו'(. הפרמטרים  גהה 

הפרויקטים המתחרים, גודלם, רמת הגמר ועלותם לשוכר.  

 

טק,  נוטות   לשכור   שטחי   משרדים  ההיי  ממגזר  חברות  ובפרט  גדולים  מעסיקים  בנוסף 

במגדלים   מודרניים   ואיכותיים,  במקומות  בעלי   נגישות תחבורתית לאמצעי תחבורה שונים,  

שימת  דגש   על   בנייה   ירוקה,  ועירוב  שימושים,  מתוך  מחשבה   על   שביעות  רצונם  של   תוך 

עובדיהם. 
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אחרות   חברות  היקף  הפרוייקטים  של  לסך  יחסית  החברה,  הנכס  הינו  זניח  להערכת 

המתחרות עימה בתחום פעילות זה.  

9.10 הסכמים מהותיים  

 

הסכמי השכירות עם אמדוקס ועם נס  מהווים הסכמים מהותיים.   

9.11 גילוי בהתאם  לטיוטת תקנות נדל"ן להשקעה:  

9.11.1 תמצית התוצאות   

 

פרמטר  

לשנה  שנסתיימה ביום  

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

באלפי ש "ח  )ע "ב  מאוחד(  

 6,118  6,053  6,050 סך כל הכנסות תחום  הפעילות  )1(  

 ) 2,750(  ) 700(  3,250 רווחים או ) הפסדים(  משיערוכים   

 6,040 6,096  5,772    NOI  סך הכל

  

)1(  החברה   מחזיקה  חלק  מנכס  הנדל"ן   באמצעות   חברת   בת  המוחזקת  על  ידה  ב-  

  .100%

9.11.2 אזורים גיאוגרפים:  

נכס הנדל"ן  המניב שבבעלות  החברה מצוי בישראל.  

 

 
 
 

 נתוני התוצר )PPP( מבוססים על פרסום של קרן המטבע הבינלאומית מ-2021  באתר   - www.imf.org  , הנתונים מוצגים בדולרים. )1(
נתוני התוצר המקומי והתוצר המקומי לנפש נלקחו מהאתר הנזכר לעיל, ונתוני הצמיחה חושבו על פי נוסחה מקובלת. 

)2( נתוני הצמיחה בישראל  בש"ח  לפי אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   - www.cbs.gov.il  -  מצגת סיכום השנה הכלכלית 2021 
 www.imf.org  -   3( שיעור האבטלה בישראל  -  על פי הפרסום של קרן המטבע הבינלאומית באתר(

 שיעור אינפלציה בישראל  - לפי אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיק ה, הודעה לתקשורת מדדי המחירים דצמבר 2021  ודצמבר  2020  )4(
   www.cbs.gov.il  -

 תשואה לפדיון של אג"ח ממשלתית לא צמודה בריבית קבועה ל-10  שנים  -  על פי אתר בנק ישראל, מתוך נתונים וסטטיסטיקה באתר  )5(
   .www.boi.org.il

   S&P הדירוג שנלקח הינו של www.gov.il 6( דרוג חוב ממשלתי בישראל ע"פ אתר משרד האוצר(
    

 
 

 פרמטרים מאקרו  כלכלים ( א)

ישראל  

לשנה  שנסתיימה ביום  

 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019

384.03 מיליארד דולר   380.29 מיליארד דולר   421.81 מיליארד דולר   תוצר  מקומי גולמי  )PPP( בדולרים )1(  

42,430 דולר  41,270 דולר  44,970 דולר    )1( )PPP( תוצר לנפש  בדולרים

 5.63%  )0.97%(  10.92%   )1( )PPP( שיעור צמיחה  בתוצר המקומי בדולרים

 3.51% )2.73%(  8.97%   )1( )PPP( שיעור צמיחה  בתוצר לנפש בדולרים

 3.40%  )2.4%(  8.1% צמיחה במונחי תוצר ריאלי בש"ח )2(  

 3.8%  4.3%  5.1% שיעור אבטלה )3(  

 0.6%  )0.7%(  2.8% שיעור אינפלציה  )4(  

 0.95%  0.82%  1.2% התשואה  על חוב  ממשלתי לא צמוד ל- 10  שנים )5(  

 AA-/ STABLE  AA-/ STABLE  AA-/ STABLE דירוג חוב  ממשלתי  מקומי לטווח  ארוך )6(  

 AA-/ STABLE  AA-/ STABLE  AA-/ STABLE דירוג חוב  ממשלתי חו "ל לטווח  ארוך )6(  

3.456 ש"ח לדולר   3.215 ש"ח לדולר   3.110 ₪ לדולר   שע"ח  מטבע  מקומי  ביחס לדולר  ליום האחרון  של  השנה  
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9.11.3 פילוח שטחי נדל "ן מניב  לפי   אזורים ושימושים   

 

לימים  31.12.2021 ו - 31.12.2020:  

שימושים  אזור 
משרדים  

)במ"ר(  

חניונים )מספר  

חניות( 

אחוז מתוך סך כל   

הנכסי ם 

100% רעננה   174  6,713

 

במאוחד   

חלק  

100% התאגיד   100%  100%

ה 

אחוזים 

מתוך   

סך כל  

שטח  

נכסי ם

9.11.4 פילוח שווי  נדל"ן מניב לפי אזורים ושימושים   

ליום 31.12.2021:  

סך הכל  חניוני ם משרד  שימושים  אזור 
אחוז מתוך סך כל   

הנכסי ם 

באלפי ש "ח    

100% רעננה   75,550  11,590  65,960 במאוחד  

 חלק  

התאגיד  

במאוחד 

 חלק  

התאגיד 

 100%  100%  15%  85%

ה 

אחוזים 

מתוך  

סך כל  

שווי  

נכסי ם

ליום 31.12.2020:  

שימושים  אזור 
סך הכל  חניוני ם משרד  

אחוז מתוך סך  

כל הנכסים 

באלפי ש "ח  

100%   רעננה  74,300  11,145 63,155 במאוחד 

חלק  

התאגיד 

במאוחד  

חלק  

התאגיד  

 100%  100%  15%  85% אחוזים מתוך סך כל  

שווי הנכסים 
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NOI 9.11.5 לפי אזורים ושימושים   

 

ליום 31.12.2021 : 

שימושים  אזור 
סך הכל  חניוני ם משרד  

אחוז מתוך סך כל   

הנכסי ם 

באלפי ש "ח  

100% רעננה   6,040  754  5,286 במאוחד  

חלק  

התאגיד  

במאוחד 

חלק  

התאגיד 

 100%  100%  13%  87%   NOI אחוזים מתוך סך כל

של הנכסים 

 

ליום 31.12.2020:  

שימושים  אזור 
סך הכל  חניוני ם משרד  

אחוז מתוך סך כל   

הנכסי ם 

באלפי ש "ח  

100%  רעננה   5,772  751  5,021 במאוחד  חלק  התאגיד במאוחד  חלק  התאגיד 

 100%  100%  13%  87% אחוזים 

מתוך סך  

  NOI כל

של  

הנכסי ם 

 

ליום 31.12.2019:   

אחוז  מתוך   סך  כל   סך הכל  חניוני ם משרד  שימושים  אזור 

הנכסי ם 

באלפי ש "ח   במאוחד  חלק  התאגיד  במאוחד  חלק  התאגיד   רעננ3.ה8 8.2

 100%  6,096  727  5,370

 100%  100%  12%  88% אחוזים 

מתוך סך  

  NOI כל

של  

הנכסי ם 
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9.11.6 רווחי או  הפסדי שיערוך לפי  אזורים ושימושים 

 

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2021:   

סך הכל  )באלפי  חניוני ם משרדים  שימושים  

ש"ח(  

אחוז מסך רווחי או  

הפסדי  שיערוך  

 100%  3,250  408  2,842 רעננה 

 100%  100%  12.6%  87.4% אחוזים מסך כל רווחי או  

הפסדי השיערוך  

 

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2020:  

סך הכל  )באלפי  חניוני ם משרדים  שימושים  

ש"ח(  

אחוז מסך רווחי או  

הפסדי  שיערוך  

 100%  ) 700(  21  ) 721( רעננה 

 100%  100%  )3%(  103% אחוזים מסך כל רווחי או  

הפסדי השיערוך  

 

לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019:   

סך הכל  חניוני ם משרדים  שימושים  

)באלפי ש"ח(  

אחוז מסך רווחי או  

הפסדי  שיערוך  

 100%  ) 2,750(   )385(   )2,365( רעננה 

 100%  100%  14%  86% אחוזים מסך כל רווחי או  

הפסדי השיערוך  

 

9.11.7 פירוט דמי שכירות ממוצעים  למטר רבוע לשנה בפועל במטבע המסחרי   

חניונים )לחניה( משרדים  )למ"ר(  שימושים  

לשנה  שהסתיימה ביום 31  בדצמבר  אזורי ם 

ש"ח  

 2020  2021  2020  2021

 361  362  66  66

 

  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

 43 סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ - דוח תקופתי לשנת 2021 -  תיאור עסקי התאגיד  

 

9.11.8 פירוט שיעורי תפוסה ממוצעים 

 

 

 

 

9.11.9 פילוח שעורי תשואה ממוצעים בפועל  לפי  שווי סוף  שנה  ולפי אזורים  ושימושים  

 

חניוני ם משרדים  שימושים  

לשנה  שהסתיימה ביום 31  בדצמבר )באחוזים(  

 2021 2020 2021 2020

 6.7%  6.5%  8.4%  8%

 

הכנסות  צפויות בגין  חוזי  שכירות חתומים:  9.11.10 

תקופת  הכרה  
בהכנסה  

בהנחת אי  מימוש  תקופת  אופציה   שוכרים  בהנחת  מימוש תקופת אופציות  שוכרים 

מ
הכנסות  
רכיבים  
קבועים 

  
 

הכנסות  
מרכיבים
 משתנים

מספר  
חוזים 

 מסתיימים
מ

הכנסות  
רכיבים  
קבועים 

  
 

הכנסות  
מרכיבים
 משתנים

מספר  
חוזים 

 מסתיימים
 באלפי ש "ח   

שטח נשוא   
ההסכמים  
המסתיימים

 באלפי ש "ח  במ"ר  

שטח נשוא   
ההסכמים  
המסתיימים

במ"ר  
שנת  

2022

שנת  

 2022

שנת  

2022

שנת  

 2022

 

   
 1,529     1,529

רבעון  

 1

   
 1,477  448  1   1,477

 448  1

רבעון  

 2

   
 1,426     1,426

רבעון  

 3

 6,210  2  
 1,426  6,210  2   1,426

רבעון  

 4

    -     -   2023

    4,278     4,278  2024

    4,278     4,278  2025

    4,278     4,278 2026 ואילך 

6,658 3  18,692 6,658 3  18,692 סך הכל  

 

 כמפורט בסעיף  9.5.2  ביום  13  בדצמבר  2022  יסתיים הסכם השכירות עם אמדוקס, והחל מיום  1  

בינואר 2024 ייכנס לתוקפו הסכם שכירות עם נס, ביחס לשטח של 8,939 מ"ר.  

לגילוי אודות השוכר העיקרי, ראו סעיף 9.11.11.9.11.21   

משרדים  שימושים  

באחוזים )%(  אזורי ם 

לשנת 2020  לשנת 2021  ליום 31.12.2021 

 100%  100%  100%
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9.11.12 חשיפה  לענף  ספציפי  

 

לחברה אין  חשיפה  מהותית  לענף ספציפי  בתחום  הנדל"ן  המניב.   

9.11.13 נכסים בהקמה  

לחברה אין  נכסים בהקמה בתחום הנדל" ן המניב.  

9.11.14 רכישת ומכירת נכסים  

  ,

החברה לא רכשה נכסי  נדל" ן מניב במהלך  השנים 2020 ו - 2021.  

לפרטים  בדבר  הודעת  ריט  1  בדבר  מימוש  זכות  סירוב  ראשונה  ביחס  למכירת  הנכס

שהתקבלה לאחר מועד הדוח , ראו סעיף 2.7.2 לעיל.  

 

9.11.15 נתונים לגבי הערכת שווי מהותית לפי תקנה  8ב)ט( לתקנות הדוחות.  

 

 שט ח המחסני ם הינו זני ח 30

פירוט ליום 31.12.2021 נתונים לפי חלק  החברה  בנכס - 50% 

רעננה -  קומפלקס  משרדים  שם הנכס  

רחוב  הפנינה  )בסמוך  לצומת   רעננה  -  כפר   מיקום הנכס  

סבא  מרכז(  

13,425  מטר  של  משרדים  ומחסנים30  ובנוסף   שטחי הנכס -  פיצול לפי שימושים 

350 חניות  

הנכס  מוחזק  על  ידי  החברה  ועל  ידי  חברה   מבנה  ההחזקה בנכס   

בבעלות  ובשליטה  מלאה  של  החברה  )יחד  -   

50%( ועל  ידי  ריט  1 בע" מ )50%(  

   50% חלק התאגיד בפועל  בנכס   

ריט 1 בע"מ   שמות השותפים לנכס 

הנכס  נרכש  בחלקים  בשנים 1993 -  1997  תאריך רכישת  הנכס  

בעלות   פירוט זכויות  משפטיות בנכס  )בעלות, חכירה  וכדומה (  

נכון  למועד  הדו"ח,  טרם  נרשמו  הזכויות   מצב רישום זכויות  משפטיות  

בנכס על שם החברה . החברה  פועלת יחד עם   

השותפים  בנכס   לרישום  הנכס   כבית  משותף   

ובהתאם  להסדרת הרישום על  שמה. 

זכויות בניה בלתי  מנוצלות  משמעותיות   - 

נושאים  מיוחדים   )חריגות   בניה   מהותיות,  זיהום   קרקע   וכיוצא    - 

באלה(  

שווי הוגן   שיטת  הצגה  בדוחות  המאוחדים  )איחוד  מלא/שווי  מאזני/פעילות   

משותפת(  

לפרטים  בדבר  הצעת  רכישה  ראה  סעיף  2.7.2 פרטים על נכס  שנמכר  

לדוח. 
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לנתונים  בדבר  הערכת  שווי  מהותית,  ראו  נספח  א '  לדוח  הדירקטוריון  וסעיפים  

9.11.18  ו-9.11.19  להלן.   

9.11.16 התאמה לדוח  על המצב  הכספי  

 

ליום     

 31.12.2021 31.12.2020

)באלפי ש" ח(  

)ע"ב מאוחד( 

הצגה בדוח תיאור עסקי  

התאגיד 
 74,300  77,550

סה"כ שווי נכסים מניבים 

שהקמתם נסתיימה 

הצגה בדוח על המצב   

הכספ י 
 74,300  77,550

סעיף נדל" ן להשקעה הכספי  

במאז ן החברה )ע"ב מאוחד(  

 FFO 9.11.17 התאמה לרווחי

החברה  אינה  נדרשת  לפירוט   מדד  הרווח  FFO  בתחום  הנדל"ן  המניב,  כיוון  ששיעור   

הכנסותיה   מנדל "ן  להשקעה   בשנת  הדיווח  ובשנת   הדיווח  שקדמה   לה   נמוכות  מ - 

90% מכלל הכנסותיה.   

9.11.18 נכס נדל "ן  להשקעה  מהותי  מאוד   

נכס  ה נדל "ן   להשקעה  עונה  להגדרת   "מבנה  מניב   מהותי  מאוד",   ובהתאם   להלן   

יופיע הגילוי  הנדרש בהקשר  זה.  

 

9.11.19 פרטים בדבר נכס נדל"ן להשקעה מהותי מאוד   

שנת 2019 שנת 2020 שנת 2021 נתונים לפי חלק  החברה  בנכס - 50% 31

 75,000  74,300  77,550 שווי הוגן בסוף שנה )באלפי ש"ח ) 

 75,000  74,300  77,550 ערך בספרים בסוף  שנה  )באלפי  ש "ח(  

  )2,750(   )700(  3,250 רווח או  הפסדי  שיערוך  )ב אלפי  ש "ח(  

 100%  100%  100% שיעור  תפוסה  ממוצע  )%(  

 6,713  6,713  6,713 שטחים מושכרים בפועל )במטרים רבועים( לא כולל חניות  

 6,118  6,053  6,050 סך הכל  הכנסות )באלפי  ש "ח(  

 67  66  66 דמי שכירות  ממוצעים למטר רבוע  )לחודש( )ב ש"ח( )משרדים  

ומחסנים( 

 70  70  70 דמי שכירות  ממוצעים למטר רבוע  בחוזים שנחתמו בשנה  

)בש "ח( )משרדים(  

 6,096  5,772  6,040 NOI )באלפי  ש"ח (  

 8.2%  8.1%  8% שיעור  תשואה  בפועל  )%( )משרדים וחניות(  

 8%  8%  %7.9 שיעור  תשואה  מותאם  )%(  

 

  הנכס  מוחז ק  במישרין  ולא  באמצעו ת  חבר ה  משותפת עם השותף בנכס.  בהתאם,  לחברה  אין  גיש ה  לנתונים  המתייחסים לחלקו  31
של השותף בנכ ס ולפיכך אין ביכולתה להציג נתונים המתייחסים ל-100%. 
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שנת 2019 שנת 2020 שנת 2021 נתונים לפי חלק  החברה  בנכס - 50% 31

 3  3  3 מספר  שוכרים לתום שנת דיווח  

בתאריך רכישת הנכס   ]נדרש לפי ההנחיה  

 27,606 עלות הרכישה )באלפי ש"ח(  

בחלקים, בשנים 1993 עד 1997  מועד  הרכישה  

 

9.11.20 גילוי על  הכנסות  והוצאות   

2019 2020 2021 נתונים לפי חלק  החברה בנכס - 50% 32

)באלפי ש"ח(   

הכנסות:   

 6,118  6,053  6,050 מדמי  שכירות - קבועות  

עלויות  

 22  281  10 אחרות  

 22  281  10 סך הכל  עלויות:  

 6,096  5,772  6,040 רווח:  

 6,096  5,772  6,040  :NOI

 

גילויים נוספים: 

בהתאם  להסכמות   עם  נס,  במהלך  שנת  2023,  עתיד  להתבצע  שיפוץ  בנכס  על  מנת   

להתאימו  לדרישות  נס.  עלות  השיפוץ  הכוללת  הינה כ-17.5  מליון  ש"ח והיא תתחלק  

בין נס לבעלים בנכס. 

 

32  הנכס מוחזק במישרין ולא באמצעות חבר ה  משותפת עם השותף בנכס.  בהתאם,  לחברה אין  גישה לנתונים  המתייחסים לחלקו  

של השותף בנכס ולפיכך אין ביכולתה להציג נתונים המתייחסים ל-100%. 
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9.11.21 שוכר עיקרי  

 

 

נתונים לפי 

חלק החברה   

בנכס - 50% 

  

שיעור  משטח   

הנכס המשויך

לשוכר  )%(  

בשנת 2021 

  

 

האם  

הוא  

שוכר 

עוגן?

האם אחראי ל- 

20% או יותר  

מהכנסות  

הנכס? 

שיוך ענפי   

של  

השוכר  

תיאור הסכם  השכירות  )1(  

תקופת  ההתקשרות  המקורית   

ל  והתקופה  שנותרה  )בשנים( 

 (

אופציות  

הארכה 

בשנים( 

מנגנון עידכון או הצמדה של  

  דמי השכירות  

פירוט  

ערבויות  )אם

קיימות(  

ציון  תלות   

מיוחדת  

לא אמדוקס    - היי  טק   כן   לא   89%

ו  

ערבות  מאת  

השוכרת  

חברת  האם

שלה 

דמי  השכירות למשרדים  

צמודים למדד המחירים  

לצרכן, דמי השכירות בגין  

החניות והמחסנים צמודים  

 .CPI -לדולר ולמדד ה

 

תקופת ההתקשרות על פי  

הסכם משנת 2017 היתה  עד  

ליום ]30 ביוני  2027 עם זכות  

לאמדוקס לקצר את תקופת  

השכירות .  

תקופת ההתקשרות  צפויה   

להסתיים ביום 13.12.2022.  

 

לפרטים בדבר  השכרה מחדש של הנכס, רא ו סעיף 0 לעיל.  )1(
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לעניין  שיעבודים  על נכס  הנדלן  של החברה  ראה ביאור  19  ג'  בדוחות  הכספים של  9.11.22 

החברה ליום  31 בדצמבר 2021. 

לפרטים  בדבר   מידע   על  הערכת  השווי  של  נכס  הנדלן  של החברה  ראה  נספח  א'  9.11.23 

לדוח  הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר  2021.  

10  עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה  

 

10.1 הון אנושי  

לאחר השלמת רכישת השליטה בחברה על ידי קיסטון )ראו סעיף  2.2(, ובהתאם  10.1.1 

החברה   של  ההשקעות  פעילות  והרחבת  חידוש  בדבר  הדירקטוריון  להחלטת 

בתחום האנרגיה המתחדשת,  בוצעו במהלך החודשים יולי -אוגוסט  2021, שינויים  

בהנהלת החברה כמפורט להלן: 

מינוי  מר רם אורנשטין כמנכ"ל החברה, החל מיום  1  ביולי  2021, וסיום  10.1.1.1 

כהונתה של גב' אורלי כירם כמנכ"לית החברה, ביום 31  ביולי 2021.  

מינוי מר דודי לוי כסמנכ"ל פיתוח עסקי, החל מיום 1 ביולי  2021.   10.1.1.2 

מינוי גב' עדי בירק כיועצת המשפטית של החברה, החל מיום  1  באוגוסט  10.1.1.3 

ביום  31   משפטית  כיועצת  הייטנר  הילה  גב'  של  כהונתה  וסיום   ,2021

באוגוסט 2021.   

מיום  19  באוגוסט  10.1.1.4  החל  בחברה,  הכספים  כסמנכ"ל  לוין  הדר  מר  מינוי 

ביום  31   הכספים  כסמנכ"לית  סגל  רחל  גב'  של  כהונתה  וסיום   ,2021

באוגוסט 2021.   

לפרטים אודות  נושאי המשרה המפורטים לעיל, ראו פירוט ביחס לתקנה  

26א בפרק פרטים נוספים בדוח זה להלן.  

נכון למועד פרסום  הדוח, מועסקים בחברה  9  עובדים ונושאי משרה,  המועסקים  10.1.2 
. המבנה הארגוני של החברה הינו:   33 בשלושת תחומי הפעילות  של החברה 
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לחברה אין תלות באיזה מעובדיה או נושאי המשרה בה.  

10.1.3 תנאי כהונה והעסקת נושאי משרה 

 ככלל,  ההתקשרות עם  נושאי המשרה בחברה  מתבצעת באמצעות  הסכמי  העסקה  10.1.4

נושא   הרלוונטיים של  ההעסקה  בהתאם  לתפקידו  וניסיונו  אישיים,  בתנאי 

המשרה. ההסכמים האישיים כאמור מסדירים את  הגדרת התפקיד,  תנאי  השכר   

)שעשוי להיות מורכב מתגמול קבוע ותגמול משתנה, לרבות תגמול הוני( התנאים  

למדיניות   בהתאם  הכל  המשרה,  של  נושאי  הסוציאליים  הנלווים  והתנאים 

שמירת   בדבר  הוראות  ההעסקה,  הסכמי  כוללים  בנוסף  החברה.  של  התגמול 

סודיות ואי תחרות.   

לפרטים  בדבר  התגמולים  לנושאי  המשרה  הבכירה  של  החברה  ראה  פירוט  בעניין  10.1.5 

תקנה 21 ותקנה  22 לפרק הפרטים הנוספים המצורף  לדוח זה.   

10.2 הון  חוזר   

נכון  ליום 31 בדצמבר  2021,  לחברה הון חוזר שלילי בסך של 2,211 אלפ י ש"ח.  

הנכסים  השוטפים   של החברה הסתכמו ביום   31  בדצמבר  2021 בסך של  84,710  אלפי   ש "ח והם 

כוללים בעיקר  מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר  בסך  של  55,593  אלפי  ש"ח.  כן 

כוללים הנכסים השוטפים לקוחות, הכנסות לקבל, חייבים ויתרות חובה.  

ההתחייבויות   השוטפות  של  החברה  הסתכמו ביום   31  בדצמבר  2021 בסך  של   86,921  אלפי   ש"ח  

והן   כוללות בעיקר  אשראי  לזמן קצר וחלויות שוטפות  של הלוואות מתאגידים  בנקאיים  ושל   

התחייבויות בגין  חכירות )61,746 אלפי ש" ח(, וכן  ספקים   וזכאים ויתרות  זכות.   

  

10.3 מימון  

פעילות החברה ממומנת  באמצעות הון עצמי ומקורות בנקאיים.   

לחברה הלוואה מתאגיד  בנקאי )בסעיף זה: "ההלוואה "(, אשר יתרתה נכון ליום  31  בדצמבר 

2021  היא  109,649  אלפי  ש"ח, והיא  נושאת ריבית בשיעור פריים +  0.8%.  ההלוואה הועמדה  

לחברה בחודש ספטמבר  2021, לתקופה של  10  שנים, עם אפשרות לפירעון מוקדם בכל עת, ללא  

קנס.  
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מחלוקות   ההכנסות  בין  סכום  כ לפי  התאגיד  הבנקאי  כי  בכל  עת,  היחס  התחייבה  החברה 
35 עשר  החודשים 34 ,  במהלך   שנים  ,  לבין  חלויות   שוטפות שכירות  מדמי  הכנסות  בתוספת 

הקודמים  למועד  הבדיקה,  לא  יפחת  מ -1.2. נכון ליום  31  בדצמבר  2021,  וכן  למועד פרסום הדוח,  

טרם חלפו  12  חודשים מיום העמדת ההלוואה ועל כן טרם התקיים מועד בדיקה של עמידת  

החברה ביחס האמור.   

להבטחת התחייבותיה כלפי התאגיד הבנקאי, יצרה החברה לטובתו: )א( שעבוד שוטף כללי;  

)ב( שעבוד החזקות החברה וחברה בת בנכס הנדל"ן בצומת רעננה )"הנכס"( ושעבוד הסכמי  
; )ג( שעבוד הלוואות בעלים שהוענקו על ידי החברה    36 השכירות בנכס, הקיימים או העתידיים

; ו-)ד( משכון ושעבוד שלילי על החזקותיה של  37 לחברות הבת, ווינדפלאואר ו-ווינדפלאואר  2

החברה בשותפות הליוס, ועל החזקותיהן )הקיימות או העתידיות( של כל אחת מחברות קבוצת  
38 . שותפות  הליוס 

מיידי   דיווח  ראו  הפרה,  הבנקאי  ואירועי  כלפי  התאגיד  החברה  אודות  התחייבויות  לפרטים 

מיום 29 בספטמבר  2021 )אסמכתא: 2021-01-081832(, הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.   

10.4 מיסוי  

 

 ראו ביאור 18 לדוחות  הכספיים של החברה  ליום  31 בדצמבר 2021.  

10.5 סיכונים סביבתיים  ודרכי  ניהולם   

נכון למועד דוח  זה,  לחברה  לא  ידוע  על  סיכונים  סביבתיים  אשר  יש  להם  או  צפויה   להיות  להם   

השפעה  מהותית  על  החברה או  על  הוראות  דין  בתחום  הסיכונים  הסביבתיים  שיש  להן  השלכות   

מהותיות  על  החברה,  לרבות  על  ההשקעות  ההוניות,  הרווח  והמעמד  התחרותי  של  החברה.  

למיטב  ידיעת  החברה,  לא  קיים  כל  אירוע  או  עניין  הקשור   בפעילות   החברה,  אשר  גרם  או  צפוי  

לגרום לפגיעה בסביבה ובשל  כך היה  לו או צפויה  להיות  לו השפעה מהותית על  החברה.  

אין  כל  הליך  משפטי  או  מנהלי  מהותי  הקשור  עם  איכות  סביבה,  אשר  החברה  או  נושא  משרה 

בכירה צד לו וכן לא  התנהל  כל הליך כאמור שהסתיים בשנה האחרונה.  

החברה  פועלת  על  פי  כל  דין   רלוונטי  ונוקטת  בכל  הצעדים  הנדרשים  על  פי  דין  לשם   הפחתת   

הסיכונים הסביבתיים.  

לא  נפסקו  סכומים  כלשהם  או  הוכרו  הפרשות  בדוחות  הכספיים  או  חושבו  עלויות  סביבתיות  

כלשהן בקשר  עם פעילות  החברה.  

יכלול  התייחסות  לנושאי  סביבה,  חברה    החברה  פועלת  להכנת  דוח  אחריות  תאגידית  אשר 

וממשל.   

 

10.6 הליכים  משפטיים   

נכון  ליום 31 בדצמבר  2021  אין תביעות  כנגד  החברה  ו/או חברות  בנות שלה.   

 
 הסכום הכולל של ההכנסו ת שהתקבלו בפועל אצל החברה וחברה הבת המחזיקו ת בנכ ס מדמ י שכירות  שהתקבל ו משוכרים   34

בנכס, במהלך שני ם עשר החודשים הקודמים למועד הבדיק ה. 
 ביחס  לכל מועד אליו מתייחסים בהתאמה   -  הסכום המצטבר של תשלומים על חשבון קרן ההלוואות  בגי ן  חובו ת  פיננסיי ם   35

וסכומ י  הריבי ת  שנצברו  בגי ן  קר ן  ההלוואו ת  הנ"ל  ואש ר  היה  על  החבר ה  לפרוע  לבנקי ם  ולמוסדו ת  פיננסיי ם  אחרים  במהל ך  
שנים עשר החודשים שסיומם במועד  הבדיקה הרלוונטי. 

36  לפרטים אודות נכס הנדל"ן והסכמי השכירות בו, ראו סעיף  9.5 לעיל. 

  לפרטים אודות הלוואות הבעלים רא ו  סעיף  7.16.27.16.2 לעיל. 37
קרי  שותפות הליוס, חברות הביניים )חברות  שהינן  בבעלות מלאה של שותפות הליוס, המחזיקות בחברות הפרויקט( וחברות 38  

הפרויקט המחזיקות במערכות הפוטו וולטאיות . 
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בחודש  מרץ  2017,  הגישה החברה, יחד עם שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ )"שו"ב"(, שהחזיקה עם  

החברה בחלקים שווים בחברה בספרד שעסקה בייצור חשמל באנרגיה פוטו- וולטאית )"גילץ  
,  תביעה  כנגד  ממלכת  ספרד  וזאת  במסגרת  הליך  בוררות  המנוהל  מכוחה  של  אמנה   39 ספרד"(

בינלאומית   הקרויה   ה-  Energy Charter Treaty  )"האמנה "  ו  -   "התביעה", בהתאמה(, הנדונה   

במוסד  הבוררות  הבינלאומית  ICSID,  על  ידי  שלושה  בוררים  בינלאומים  אשר  נבחרו  לדון   

בתביעה.  

עילת   התביעה   הית ה  שינויי  החקיקה   הרטרואקטיביים  בספרד  שהסבו  לחברה   נזק  בגין   

פוטו-וולטאיים  בספרד  בעלי  הספק    השקעתה  בשנת  2008  בהקמתם  של  שלושה  פרויקטים 

מותקן של 13 מגה  וואט. במסגרת הליך מכירת הפרוייקטים בספרד, שימרו החברה ושו"ב את  

זכות  התביעה  ותגמוליה  לטובתן.  התביעה  הוגשה  בגין  סכום  מקסימלי  של  69  מיליון  יורו,  כאשר  

חלק החברה הינו 50% מסך  הפיצוי שיתקבל.  

ביום  22  ביוני  2021  התקבל פסק בוררות, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי ממלכת ספרד הפרה  

ופסק   משקיעים,  של  בהשקעותיהם  מוצדק  בלתי  באופן  לפגוע  שלא  עליה  החלה  החובה  את 

לטובת החברה ביחד עם  שו"ב, פיצויים בסך כולל של כ -47.3  מיליון  אירו  בתוספת הוצאות.  על  

פסק בורר זה הגישה ממשלת ספרד בקשה  לביטול פסק הבורר, בטענה כי מוסד הבוררות חר ג  

האמנה   )חלף  הסכסוך  על  החל  הדין  הוא  האירופאי  האיחוד  של  הפנימי  הדין  וכי  מתפקידו 

מהימים  23  ביוני  2021  ו-22   נוספים  רא ו  דיווחים  מיידי ים  הסכסוך(.  לפרטים  על  שהוחלה 

באורטובר  2021  )אסמכתא  2021-01-105762  ו- 2021-01-090508, בהתאמה(, הכלולים  בדוח זה  

על דרך ההפניה.  

10.7 סעיפי שיפוי מכוח הסכמים למכירת פעילות אנרגיה מתחדשת בספרד ובאיטליה:   

 

10.7.1

 

מכירת   החברה  אפריל  2018  השלימה  דצמבר  2016  עד   איטליה:  בחודשים 

החזקותיה )85%( במתקנים  פוטו  וולטאיים  לייצור  חשמל   באיטליה, בהספק כולל  

של  31  מגה וואט, בתמורה לסך כולל של כ- 36.8  מיליון יורו. במסגרת העסקאות  

לתום   עד  שיפויים  מהפרויקטים  אחד  כל  לרוכשי  החברה  העניקה  האמורות, 

דוח זה, נותרו בתוקפם   תקופת ההתיישנות הרלוונטית לכל עסקה. נכון למועד 

שיפויים  בגין  תביעות  עובדים   ומס  כמו  גם  בגין  מעשים  בזדון  או  ברשלנות  חמורה.  

 ספרד:  בחודשים אוקטובר  2016  ומרץ  2017  השלימה החברה מכירת החזקותיה  10.7.2

)50%( במתקנים  פוטו   וולטאיים  לייצור  חשמל   בספרד, בהספק כולל של  13  מגה  

וואט, בתמורה לסך כולל של כ-21.5  מיליון יורו. במסגרת העסקאות האמורות,  

העניקה החברה  לרוכשת שיפויים,  אשר  מתוכם  נותרו  בתוקף  השיפויים  כלהלן: 

)1(  שיפוי  עד  לתום  תקופת  ההתיישנות   על   פי   דין,  מוגבל  בסכום  העסקה,  בגין  

מיסים,  תביעות  עובדים  ותביעות  פתוחות,  ו -)2(  שיפוי  בגין   כל  נזק   שיגרם   לרוכשת   

או  לפרויקטים   הנמכרים  בגין  התביעה  כנגד  ממשלת   ספרד  )ראה   סעיף   9.5  להלן(  

וזאת עד  לחודשיים לאחר   מועד  סיום הליכי התביעה   או   הפסקתה. החברה   תהיה   

ערבה להתחייבויות בהתאם  לחלקה בהחזקות בלבד ) 50%(. 

 

 
 תחום פעילות זה של אנרגיה  מתחדשת בספרד הופסק בשנת  2017  עם השלמת מכירתם של הפרוייקטים בהם   39

החזיקה החברה עם שו"ב בספרד.  
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10.8 יעדים  ואסטרטגיה עסקית   

 

שפרסמה  החברה  ביום  22  בספטמבר  2021  במצגת  למשקיעים,   למשקיעים  בהתאם  למצגת 

החברה   פועלת לשימוש  בניסיונה,  איתנותה הפיננסית ותזרים  המזומנים  החיובי   שלה   מנכסיה  

המניבים,  להרחבת  פעילותה , בעיקר  בשלושה   שווקי  ליבה  -  ישראל,  פולין  וארה "ב  -  על  ידי  )א(  

)ב(   גדילה  אנ-  סלקטיבית,  במכרזים  בצורה  והשתתפות  עצמאי  ייזום  אורגנית   -   דרך  גדילה 

מניבים/בפיתוח  שעומדים  ביעדי  התשואה  של    ו/או  נכסים  של  חברות  רכישה  אורגנית,  תוך 

קבלנים   יזמים,  עם  פעולה  שיתופי  שוק   ליבה  ו- )ג(  ב כל  המסחריים  לתנאים  החברה  בהתאם 

ומשקיעים. 

בשלוש   התמקדות  צבר  הפרויקטים  והנכסים  שברשותה  תוך  את  החברה  פועלת  להגדיל 

טכנולוגיות עיקריות  -  אנרגיית רוח,  פוטו- וולטאי  ואגירת  אנרגיה  -  אך יחד עם זאת בוחנת גם  

הזדמנויות צמיחה תוך שימוש בטכנולוגיות אחרות.  

האסטרטגיה  של  החברה  כוללת גם  שימ ור  הפרויקטים  בתחום  האנרגיה  המתחדשת   המצויים  

בבעלותה,  השבחתם  ומינופם  לצורך  יצירת  סינרגיה  תפעולית,  מסחרית  ו מימונית   עם  פרויקטים   

נוספים אותה היא פועלת  לפתח ולהקים.   

במסגרת  מימוש אסטרטגיית הצמיחה,  התקשרה החברה  בחודש מרץ  2022  עם יזם פולני בעל  

ניסיון עשיר בפיתוח תחנות כח פוטו-וולטאיות בפולין  בהסכם עקרונות להקמת  מיזם משותף  

לפיתוח פרויקטים פוטו-וולטאיים  קרקעיים בפולין, במטרה להקים פרוייקטים בהספק כולל  

של כ-500 מגה  וואט בשנים הקרובות, כמפורט בסעיך 7.2 למסמך זה.    

כמו-כן, התקשרה החברה בשתי עיסקאות בארצות הברית כדלקמן: 

 החברה  התקשרה  בהסכם  עקרונות  עם   צד  ג' )"המוכרת"(,  יזם  אמריקאי,  לרכישת   צבר א.

פרוייקטי  פיתוח  אנרגיה  מתחדשת  )פוטו -וולטאי,  אגירה  בסוללות  וביו-גז( וכן פרוייקט 

להלן   תחנת  כח   מונעת   בגז  טבעי  במספר  מדינות   בארצות  הברית   כמפורט  הקמת 

)"ההסכם"(. 

על פי ההסכם,  המוכרת תמכור לחברה )או לחברות בבעלותה( את מרבית הזכויות  1. 

בגין הפרוייקטים המנויים להלן:  בגין הפרוייקטים המנויים להלן:  

פרוייקטי  אנרגיה  מתחדשת   בשלבי  פיתוח  וייזום  שונים:  פוטו- ולטאי  ואגירת  1.1 

אנרגיה בסוללות -  בהספק כולל של כ- 510 מגוואט  )AC(, ופרוייקט  ייצור  ביו-גז   

מפסולת  אורגנית  בהיקף  של  כ-  910,000  יחידות  גז  )MMBTU(  בשנה  )"צבר 

המתחדשות"(.   

פרוייקט  להקמת  תחנת  כוח  במחזור  משולב  מבוססת  גז  טבעי,  מוכנה  להקמה,  1.2 

בהספק של כ -650 מגוואט )" פרוייקט המחז"מ"(.  

להערכת החברה, הקמת צבר המתחדשות  -  ככל שיוקם מלוא הצבר  -תדרוש השקעה  2. 

כוללת של כ-500 מליון דולר על פני מספר שנים עד להפעלה מסחרית במהלך השנים  

2025-2024.  פרוייקט המחז"מ יידרוש השקעה  כוללת  של כ-  800  מליון דולר  לאורך  

מסחרית   הפעלתו  ועד  הפרויקט  של  הפיננסית  הסגירה  ממועד  החל  שנים  שלוש 

הצפויה ב-2025.  

השלמת העסקה כאמור לעיל כפופה לביצוע בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה  3. 

דירקטוריון   לאישור  אשר  על  פי  ההסכם  תבוצע  בתוך  פרק  זמן  של  כחודש  ו חצי, 

החברה ולחתימה על הסכמים מחייבים. לפרטים נוספים אודות העסקה המתגבשת,  
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לרבות בדבר התמורה הצפויה להשתלם במועד ההשלמה כמו גם המבנה הצפוי ראה  

דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  15  במרץ  2022  )מס'  אסמכתא  2022-01-025365(. 

ב.

 

 

 החברה חתמה על הסכם מחייב מול יזם אמריקאי  נוסף  בעל נסיון בתחום אגירת אנרגיה 

בסוללות. לפי הסכם זה, היזם יאתר ויפתח באופן בלעדי עבור החברה פרוייקטי אגירת 

יעד  של ארה"ב. הצדדים קבעו  יותר בחוף המזרחי  אנרגיה בסוללות,  באיזור אחד או 

את  תממן  החברה  לפחות.  בתפוקה  של  265  מגה- וואט  מניב  פרוייקטים  לצבר  להגיע 

פעילות הייזום והפיתוח של הפרוייקטים, אשר יהיו בבעלות מלאה של החברה, והיזם 

יתוגמל לפי עמידה באבני דרך. 

האמור  בסעיף  זה,  לעניין  אסטרטגיית  החברה,  לרבות  לענין  איתור  ופיתוח  הפרויקטים 

בפולין  ובארה"ב,  היקפם  החזוי,  סכומי  ההשקעה  הנדרשים  בגינם  ואופן  מימונם,  הינו  

מידע  צופה   עתיד,  כהגדרת   מונח  זה  בחוק   ניירות  ערך,  והוא  מהווה   הערכה  בלבד 

המתבססת  על  המידע,  ההערכות,  התחזיות   והנתונים   הקיימים  בידי  הנהלת  החברה 

במועד  הדוח.  לא   מן  הנמנע  שהערכות  אלה  לא  יתממשו  כלל  ו/או  יתממשו  באופן  שונה 

מהאמור   לעיל,  וזאת,  בין   היתר,  עקב   אי   התגבשות  ההתקשרות  עם   היזם  בפולין   או   עם 

היזם  בארה "ב  לכדי  הסכם   מחייב,  וכן  בשל   התלות  בגורמים  חיצוניים  אשר  אינם 

בשליטת  החברה  ובכללם,  מגבלות קיבולת רשת החשמל המקומית  הרלוונטית,  מגבלות 

תוואי השטח ,תהליכי תכנון ובנייה  משתנים  כלכליים-עסקיים,  רגולטוריים  וסביבתיים, 

נתוני  הפרויקטים  שבפיתוח  )ככל  שיפותחו(  וכן   כל  יתר  גורמי  הסיכון  שהחברה  חשופה  

להם, כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. להלן.  

10.9 צפי התפתחות בשנה  הקרובה  

 

החברה  צופה  כי  בשנה  הקרובה  היא  תפעל להמשך  מימוש  היעדים והאסטרטגיה העסקית  

שלה,  כאמור  בסעיף  10.8  לעיל.  לצורך כך, נכון למועד פרסום הדוח,  היא  מנהלת מו"מ מול  

מספר יזמים בשווקי היעד שפורטו ובשווקים נוספים.  הערכה  זו  הינה  בגדר  מידע  צופה   פני  

עתיד, המבוססת על התכניות העסקיות של  החברה  אשר אין וודאות כי תתקיימנה.   

10.10 גורמי סיכון   

להלן  מספר גורמי  סיכון המאיימים  על פעילות החברה כמפורט גם בטבלה  המרכזת דלהלן:  

 

סיכוניים ענפיים  

מחיר  מכירת  החשמל  בפולין  והתעודות  הירוקות  בפולין  -  תזרימי ההכנסות של  10.10.1 

וממכירת החשמל   ירוקות  הגדול  מתעודות  מורכבים  ברובם  בפולין  הרוח  חוות 

החברה  חשופה  לשינויים  במחיר   החשמל    ולכן  הפולני,  החשמל  בשוק  המיוצר 

ובמחיר  התעודות  הירוקות בפולין  לאחר תום חוזה הגידור שלה או עבור כמות  

התעודות הירוקות שאינה מכוסה תחת חוזה זה.   

מתחדשת  10.10.2  השמש  -   הכנסות  החברה  מאנרגיה  מזג  אוויר:  עוצמת   רוח  וקרינת 

עוצמת   של  פונקציה  בישראל( הינן  פוטו- וולטאים  ומתקנים  )חוות  רוח  בפולין 

הרוח  וקרינת השמש, בהתאמה, באתרים בהם מצויות מערכות החברה.  

בפולין  ובישראל  כפופה  10.10.3  המתחדשת  רגולציה  -  הפעילות  בתחום  האנרגיה 

או   רוח   )בפולין(  אנרגיית  באמצעות  החשמל  ייצור  תחום  על  החלה  לרגולציה 

שיבוצעו   לשינוים  חשופה  )בישראל(,  והחברה  פוטו-וולטאית  בטכנולוגיה 

Dummy TextDummy Text
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למכירת   שנקבעים  ובתעריפים  לשינוי  בתמריצים  ברגולציה  האמורה,  כמו  גם 

החשמל והתעודות הירוקות.  

ביצוע  10.10.4  הירוקות  בפולין  -  במסגרת  התעודות  )קיבוע(  למחירי  גידור  עסקאות 

עסקאות גידור לקיבוע מחירי התעודות הירוקות בפולין, החברה נדרשת לספק  

היא   מתפוקות  החשמל  אותן  הנגזרת  ירוקות  תעודות  של  מינימאלית  כמות 

מהתפוקות   תפחתנה  בפועל  החשמל  תפוקות  כלשהי  ככל  שמסיבה  מייצרת. 

אליה   הכמות  בין  החוסר  את  תדרש  להשלים  החברה  החברה,  ידי  על  החזויות 

אשר   במחירים  חיצוניים,  ממקורות  בפועל,  שהופקה  הכמות  לבין  התחייבה 

עשויים להיות גבוהים ממחיר התעודה המקובע.  

מימון  בנקאי ותנאיו  -  נכסי החברה ממומנים במימון בנקאי מסוג נון ריקורס, ואי  10.10.5 

ידי   על  מהנכסים  איזה  למימוש  להביא  עלולה  המימון  הסכמי  בתנאי  עמידה 

המממן הרלוונטי. 

של  10.10.6  חוסנן  על  להשפיע  יכולה  במשק  ומשרדים  -  האטה  מסחר  שטחי  השכרת 

שטחי   של  התפוסה  ואחוזי  השכירות  דמי  רמת  על  ובהתאם  במשק,  החברות 

ומשרדים   מסחר  שטחי  של  ההיצע  עודפי  גם  זה,  לעניין  והמשרדים.  המסחר 

להשכרה בענף הנדל"ן המניב בכלל ובאזור השרון בפרט )בו מצוי נכס הנדל"ן של  

החברה( עלולים להשפיע על אחוזי התפוסה של הנכסים.  

סיכוני מאקרו  

 

ביצוע 10.10.7  היורו  ופולין  בפרט  -  עם  ובגוש  בכלל  הפיננסיים  השינויים  בשווקים 

ההשקעות  בפולין,  החברה חשופה  להרעה מהותית של  כלכלת פולין ו/או הרעה  

מהותית במצבו הכלכלי של  גוש היורו אשר עשויה להביא לשינוי מבנה הרגולציה  

בפולין באופן אשר ישפיע על פעילות החברה.  

עצמה  10.10.8  על  לקחה  בהם  הסכמים  מחתימת  חליפין  -  כתוצאה   חשיפה  לשערי 

את   לה  שיש  הרי  הזלוטי,  במטבע  התחייבויות  בעקיפין(  או  )במישרין  החברה 

מהכנסות   החברה  העתידיים  של  המזומנים  תזרימי   )1( הבאות:  החשיפות 

לחברה    )2( הזלוטי.  של  החליפין  בשער  לשינויים  חשופים  בפולין  מהשקעותיה 

חשיפה כלכלית בשל ביצוע עסקאות רכש יורו -שקל, יורו -דולר ויורו -זלוטי מעת  

בגין   האמורה  החברה  חשיפת  את  חלקי  באופן  כלכלית  לגדר  שמטרתן  לעת 

השינויים בשער הזלוטי.   

 שינויים  במדד המחירים לצרכן  בישראל  -  הכנסות הפרויקטים הפוטו -וולטאים  10.10.9

בישראל  ובמגזר  הנדל"ן המניב בישראל צמודות למדד המחירים לצרכן כמו גם  

מרבית הוצאות המימון  ממגזר זה,  ולכן  ירידה   משמעותי ת במדד המחירים לצרכן  

עשויה  להקטין את רווחיות הפרויקטים. 

בפולין  10.10.10  הרוח  תחנות  שינויים  במדד  המחירים  לצרכן  בפולין  -  הוצאות  תפעול 

צמודות למדד המחירים בפולין ועל כן עלייה חדה במדד עלולה להביא לגידול חד  

בהוצאות התפעול בגין מגזר זה. 

משבר  מדיני/  מצב  גיאופוליטי  -  למועד   פרסום  הדוח,  רוסיה  פלשה לאוקראינה  10.10.11 

מוביל  לחציית  אזרחים  אוקראינים  את  הגבול   אותה.  הדבר  לכבוש  במטרה 
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למדינות  השכנות   של  אוקראינה,  ובין  היתר  לפולין על מנת לחפש מקלט מדיני.  

ככל שרוסיה לא תסוג מאוקראינה, הרי שהגבול המשותף בין פולין לאוקראינה  

וקשרי המסחר בינהן   עלולים להביא  להשפעה שלילית על כלכלת פולין, השפעה  

על מטבע הזלוטי, שינויים בכוח העבודה, סגירת גבולות וכו'.  למועד פרסום הדוח  

החברה   עסקיה  של  הפלישה  על  השפעות  להעריך  את  החברה  של  ביכולתה  אין 

בפולין, אולם החברה סבורה כי נוכח הביקוש המתמיד לחשמל, לא צפויה הפרעה  

מהותית לפעילות חוות הרוח. 

 10.10.12 WIBOR -ה לריבית  חשיפה  גובה  הריבית  המשתנה  בפולין  )wibor(  –  לחברה 

בפולין בגין הלוואות שנטלה למימון פעילות חוות הרוח.  מרבית החשיפה מקובעת  

על   להשפיע  ה-WIBOR  יכול  בריבית  האמור  שינוי  אף  על  לשנת  2026.  עד 

תוצאותיה הכספיות של החברה.  

סיכונים מיוחדים לחברה  

 

חשופה  10.10.13  טבע  וטרור  -  החברה  וולטאי  ופגעי  הפוטו  הרוח,  מתקני  תקינות  חוות 

לנזקים שינבעו מחבלות וגניבות  בחוות הרוח  או במתקני הפוטו וולטאי,  כמו גם  

כרוכה   הביט וח  הפעלת  אך  לנכסים  קיים  ביטוח  וטרור.  מלחמה  טבע,  פגעי 

אינה   גם  כמו  העתידית  הביטוח  פוליסת  את  לייקר  ועלולה  בהשתתפות  עצמית 

חלה על כל נזק אפשרי . 

מימון  בנקאי ותנאיו  -  נכסי החברה ממומנים במימון בנקאי  מסוג  נון ריקורס,  ואי  10.10.14 

ידי   על  מהנכסים  איזה  למימוש  להביא  עלולה  המימון  הסכמי  בתנאי  עמידה 

לנזקים   חשופה  החברה  -  החברה  של  הנדל"ן  המממן  הרלוונטי.תקינות  נכס 

ו/או   וונדליזם  גניבות  עליון,  מכוח  כתוצאה  שבבעלותה,  הנדל"ן  לנכס  שיגרמו 

חלק   הנכס  מפני  ושוכרי  ידי  החברה  על  מבוטח  הנכס  ומלחמה.  טרור  ארועי 

מהסיכונים. 

המיוצר  בפולין  10.10.15  החשמל  בגין  ההכנסות  גביית  ההכנסות  -  הליך  שלמות  גביית 

ובישראל   מחייב בקרה צמודה ופיקוח מתמיד על קבלת מלוא ההכנסות המגיעות  

לחברה. 

ארוע סייבר  -  ככל חברה, גם לחברה קיימת חשיפה לאיומי סייבר, אשר עשויה  10.10.16 

לנבוע מסוגים שונים של תקיפות ומגורמים שונים של מתקיפים חוץ ארגוניים  

הפועלים  נגד   החברה. תקיפה כאמור, אם וככל שתתרחש, עלולה להביא לגניבה,  

פגיעה או שיבוש של מידע של החברה, ואף אובדן הכנסות.  
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להלן   טבלה   המרכזת   את  גורמי  הסיכון  להם  חשופה  החברה  ואת   מידת   השפעתם  10.10.17 

על עסקי החברה:   

 

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה   

השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה 

• ארוע סייבר  סיכוני מקרו 

 

• שינויים בשווקים  

הפיננסיים בכלל   

ובאיחוד האירופי  

ובפולין בפרט  

• חשיפה  לשערי  חליפין  

• גובה הריבית המשתנה  

   )wibor( בפולין

• משבר מדיני/מצב  

גיאופוליטי  

• שינויים במדד  

המחירים לצרכן  

בישראל  

• שינויים במדד  

המחירים לצרכן בפולין 

 

 

• השכרת שטחי מסחר  סיכונים ענפיים   

ומשרדים   

• עסקאות גידור )קיבוע(  

למחירי התעודות  

הירוקות בפולין   

• מימון  בנקאי ותנאיו  

• שינויי רגולציה  

בשווקים ובענפים בהם  

החברה פועלת   

• מזג אוויר: עוצמת   

הרוח  וקרינת השמש  

• מחיר מכירת החשמל  

והתעודות  הירוקות  

בפולין )לאחר תום  

חוזה  הגידור של  

החברה בפולין(  

סיכונים מיוחדים   

לחברה  
• תקינות נכס  

הנדל" ן   

 

  

• תקינות חוות הרוח,  

מתקני הפוטו וולטאי  

ופגעי טבע  וטרור   

• שלמות גביית  ההכנסות

בגין פעילותן  של חוות  

הרוח  

 

 

הערכות  החברה  בדבר  גורמי  הסיכון  דלעיל  ובכלל  זה  מידת  ההשפעה  של  גורמי  הסיכון  על  החברה  

והחברות המאוחדות שלה, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המבוססת על  

המידע  הקיים   בחברה  נכון  למועד  דוח  זה  וכן  על  הערכות  וניתוח  של  החברה,  בין  היתר  לאור  מידת   

ההסתברות  שהאירוע  התרחש  )ובכלל  כך,  מידת  הסתברות  נמוכה  להתרחשות  האירוע(,  אשר  עשויה   

להשפיע  על  מידת  ההשפעה  כאמור.  השפעת   התממשותו  של  גורם   סיכון  מסוים  עשויה  להשתנות   

מהערכותיה  של   החברה,  בין  היתר  בשל  גורמים   אשר   אינם  בהכרח   בשליטת  החברה.  כמו  כן,  החברה  

עלולה  להיות  חשופה  בעתיד  לגורמי  סיכון  נוספים  והשפעתו  של  כל  גורם  סיכון,  אם  יתממש,  עשויה  

להיות שונה מהערכותיה  של החברה.   

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

  

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2021  

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

החברה ליום  31 בדצמבר 2021 ולתקופ ה של שנה שהסתיימה באותו תאריך ("תקופת הדוח").  

1.  החברה וסביבתה העסקית  

נכון למועד הדוח,  לקבוצה  נכסים מניבים  בשלושה  תחומי פעילות, כמפורט בהרחבה בפרק  א', תיאור  1.1.  

עסקי התאגיד:  

 1.1.1

  

אנרגיה מתחדשת בפולין.  החל משנת  2012, החברה  עוסקת בפיתוח, רכישה והקמה  באמצעות חברות   

בת  בבעלות  מלאה,  ווינדפלאואר  בע"מ ו -ווינדפלאואר  2  בע"מ, מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגית  

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

אנרגיה מתחדשת בישראל.  החל  מספטמבר  2021  החברה חזרה לפעול בתחום האנרגיה המתחדשת  1.1.2 

בישראל, לאחר שהשלימה רכישת מלוא הזכויות בשותפות  הליוס  אנרגיה מתחדשת  1  (   "הליוס"), 

פוטו   בשליטתה)  256  מערכות  תאגידים  (באמצעות  ומפעילה  מחזיקה  זה  דוח  למועד  נכון  אשר 

וולטאיות המותקנות על גגות מבנים מסחריים ומשקים חקלאיים, בהספק מותקן כולל של כ-   30.8  
2   . מגה וואט 

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

בע"מ),  בהשכרת  שטחי  מסחר  ומשרדים  בבניינים  בבעלותן    להשקעות  חברה  (אנטיגוה  המלאה 

הידוע ים  כמתחם אמדוקס  בצומת  רעננה   ("הנכס").  ביום  6  בפברואר,  2022  הודיעה החברה  כי  קיבלה  

הצעה מצד ג' ("הרוכש") לרכישת מלוא זכויותיה וזכויות חברת  הבת      בנכס    ,  בתמורה לסך של  89  

("הצעת רכישה").  בהתאם להוראות הסכם השיתוף החלות על הנכס,   מיליון ש"ח בתוספת מע"מ 

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,  

2021  הודיעה ריט 1 כי בכוונתה לממש את זכות הסירוב  והצדדים פועלים לחתימת  הסכם מחייב.      

 
2.    אסטרטגיה   

החברה  פועלת לשימוש בניסיונה, איתנותה הפיננסית והתזרים  המזומנים החיובי שלה  מנכסיה המניבים,  להרחבת 

עצמאי   ייזום  אורגנית  -  דרך  גדילה  בעיקר  בשלושה  שווקי   ליבה  -  ישראל,  פולין   בארה"ב  -   על   ידי     (א)  פעילותה, 

ו/או נכסים מניבים/בפיתוח    (ב) גדילה אנ-אורגנית תוך רכישה של חברות  והשתתפות במכרזים בצורה סלקטיבית, 

יזמים,  עם  פעולה  שיתופי  ו-(ג)  ליבה  שוק  בכל  המסחריים  לתנאים  שעומדים  ביעדי   התשואה  של  החברה  בהתאם 

קבלנים ומשקיעים.   החברה פועלת להגדיל את צבר הפרויקטים והנכסים שברשותה תוך התמקדות בשלוש טכנולוגיות  

 

 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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בוחנת גם הזדמנויות צמיחה תוך שימוש   פוטו-וולטאי ואגירת אנרגיה  –  אך יחד עם זאת  רוח,  עיקריות  -  אנרגיית 

בטכנולוגיות אחרות.   

שימור  הפרויקטים  בתחום  האנרגיה  המתחדשת   המצויים  בבעלותה,  השבחת ם  האסטרטגיה  של  החברה  כוללת  גם 

ומינופם לצורך יצירת סינרגיה תפעולית,  מסחרית ומימונית עם פרויקטים נוספים  אותם היא פועלת לפתח ולהקים.   

 
ניסיון עשיר בפיתוח   במסגרת מימוש אסטרטגי ית הצמיחה, התקשרה החברה  בחודש מרץ  2022  עם יזם פולני בעל 

תחנות כח פוטו- וולטאיות בפולין  בהסכם עקרונות  להקמת  מיזם משותף לפיתוח פרויקטים פוטו -וולטאיים קרקעיים 

בפולין, במטרה להקים פרוייקטים בהספק כולל של כ- 500 מגה  וואט בשנים הקרובות .  
  

כמו-כן, התקשרה החברה בשתי עיסקאות בארצות הברית כדלקמן:  

בחודש מרץ 2022 התקשרה  התקשרה  החברה  בהסכם עקרונות עם צד ג' ("המוכרת"), יזם אמריקאי,   לרכישת   א.  

צבר פרוייקטי  פיתוח  אנרגיה מתחדשת (פוטו-וולטאי,  אגירה  בסוללות  וביו-גז) וכן פרוייקט הקמת תחנת  כח   

("ההסכם").  על פי ההסכם,  המוכרת תמכור   מונעת  בגז  טבעי  במספר  מדינות  בארצות  הברית  כמפורט להלן 

אנרגיה   פרוייקטי   (1) להלן:  המנויים  הפרוייקטים  בגין  הזכויות  מרבית  את  בבעלותה)  לחברות  (או  לחברה 

מתחדשת בשלבי פיתוח וייזום שונים: פוטו- ולטאי  ואגירת אנרגיה  בסוללות  -  בהספק כולל של כ-510  מגוואט  

(AC), ופרוייקט ייצור ביו-גז מפסולת אורגנית בהיקף של כ-  910,000  יחידות גז (MMBTU) בשנה, (2)   פרוייקט  

להקמת תחנת כוח במחזור משולב מבוססת גז טבעי, מוכנה להקמה, בהספק של כ-650  מגוואט.   לפרטים נוספים  

ראו סעיף 10.10 לפרק א' בדבר תיאור עסקי התאגיד ("פרק א'") לדוח זה.  

  בחודש  דצמבר  2021  חתמה  החברה  על הסכם מחייב מול יזם אמריקאי  נוסף  בעל  נסיון   בתחום אגירת אנרגיה  ב. 

בסוללות. לפי הסכם זה, היזם יאתר ויפתח באופן בלעדי עבור החברה פרוייקטי אגירת אנרגיה בסוללות,    באיזור   

אחד או יותר בחוף המזרחי של ארה"ב. הצדדים קבעו יעד להגיע לצבר פרוייקטים מניב בתפוקה של  265  מגה- 

וואט לפחות. החברה תממן את פעילות הייזום והפיתוח של  הפרוייקטים,  אשר  יהיו   בבעלות  מלאה  של  החברה,  

והיזם  יתוגמל לפי עמידה באבני דרך.   

 
החברה   צופה   כי   בשנה  הקרובה  היא  תפעל   להמשך  מימוש   היעדים  והאסטרטגיה  העסקית  שלה,  ולצורך כך היא מנהלת  

בימים אלו מו"מ מול מספר יזמים בשווקי היעד שפורטו ובשווקים נוספים.  הערכה  זו  הינה  בגדר  מידע  צופה  פני  עתיד, 

המבוסס  על  התכניות   העסקיות  של  החברה,   ונכון למועד דוח זה, אין ודאות כי המו"מ האמורים יבשילו לכדי הסכמים  

מחייבים או עסקאות.    

האמור   בסעיף   זה,  לעניין   אסטרטגיית   החברה, לרבות  לענין  איתור  ופיתוח   הפרויקטים  בפולין ובארה"ב,  לרבות   היקפם  

החזוי,  הינו  מידע  צופה  עתיד,  כהגדרת  מונח  זה  בחוק  ניירות  ערך,  והוא  מהווה  הערכה  בלבד  המתבססת  על  המידע,  

ההערכות,  התחזיות  והנתונים  הקיימים  בידי  הנהלת  החברה  במועד  הדוח.  לא  מן  הנמנע  שהערכות  אלה  לא  יתממשו   

כלל  ו /או  יתממשו  באופן   שונה  מהאמור  לעיל,  וזאת,  בין   היתר, עקב  אי   התגבשות  ההתקשרות  עם   היזם   בפולין   או   עם  

היזם  בארה"ב  לכדי  הסכם   מחייב,  וכן   בשל  התלות   בגורמים  חיצוניים  אשר  אינם  בשליטת  החברה  ובכללם,  משתנים   

כלכליים -עסקיים,  רגולטוריים  וסביבתיים,  נתוני   הפרויקטים  שבפיתוח  (ככל   שיפותחו)  וכן   כל   יתר   גורמי   הסיכון   

שהחברה חשופה  להם, כמפורט בסעיף  10.12  לפרק א'  לדוח זה.   

  

  

לפרטים  נוספים  אודות אירועים ושינויים עיקריים בפעילות  הקבוצה  ובעסקיה במהלך תקופת הדוח ועד למועד פרסומו,  

ראו פרק א'      לדוח זה, וכן באורים  11  ו  25      לדוחות  הכספיים  המאוחדים של החברה ("הדוחות  הכספיים")  המצורפים   

לדוח זה.  
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3.  המצב הכספי ומקורות המימון  
  

להלן  נתונים  עיקריים מתוך  סעיפי הדוחות  הכספיים על  המצב הכספי:  

  

  
  

  

הפרש  31 בדצמבר   

הסברים ליתרות ולשינויים בהם     2021  2020
  

      אלפי ש"ח     
נכסים שוטפים  

מזומנים ושווי מזומנים  
והשקעות לזמן קצר   

  55,593   79,962    (24,369)

הירידה נובעת בעיקר מתשלום בגין רכישת הליוס וגידול  
בהוצאות השוטפות בניכוי עלייה ביתרות המזומן בגין  

הכנסות החשמל השחור בפולין  ובגין התמורה ממכירת  
תעודות ירוקות גם כן בפולין   

 12,809  נכסים שוטפים אחרים    29,117   16,308  

הסעיף כולל בעיקר יתרות לקוחות בגין מכירת חשמל  
והכנסות לקבל בגין תעודות ירוקות בפולין, מס הכנסה,  

מע"מ וחייבים אחרים. העלייה נובעת בעיקר מעלייה  
בלקוחות בגין איחוד לראשונה של הליוס ובעלייה  

בהכנסות לקבל מתעודות ירוקות    

  (11,560)    96,270   84,710  סך הכל נכסים שוטפים   

נכסים לא שוטפים         
  

  

נכסים בגין זכויות שימוש   80,838   8,102   72,736  

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

הקרקעות עליהן הוקמו חוות הרוח בפולין, גגות עליהם
הוקמו מתקנים פוטו וולטאיים , כמו גם את הסכם  

השכירות של משרדי החברה בגבעתיים. הגידול נובע  
בעיקר מנכסים בגין זכויות מימוש מרכ ישת הליוס    

הסעיף כולל את המתקנים שנרכשו בעסקת הליוס    
  470,369   -    470,369 

מתקנים לייצור חשמל  
בטכנולוגייה  פוטו  

וולטאית   

  
   (36,207)   189,641   153,434 

הירידה נטו נובעת מהפחת השוטף בתקופה ומשחיקת  
שווי  ההשקעות הצמודות לשער הזלוטי, שירד בתקופת

הדוח ב-  11.6%  

מתקנים לייצור חשמל  
בטכנולוגית רוח כולל  

רשיונות   

נדל"ן להשקעה    77,550   74,300   3,250  

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

שלישיים   

  69,482   16,531   86,013 
נכסים לא שוטפים  

 אחרים   

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

נובעת בעיקר מעלייה ביתרת הפקדונות לזמן ארוך  
וביתרת המסים הנדחים בגין איחוד לראשונה של הליוס  

סך הכל נכסים לא  
שוטפים  

  868,204   288,574   579,630 
  

 568,070   384,844   952,914  סך הכל נכסים   
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התחייבויות  
שוטפו ת  

31 בדצמבר   
הפרש  

הסברים ליתרות ולשינויים בהם     2021  2020

אלפי ש"ח   
          

  51,210 

אשראי לזמן קצר  
וחלויות שוטפות של  
הלוואות מתאגידים  

בנקאיים  

  9,059    42,151 
הסעיף כולל את החלויות השוטפות של החברה בהלוואות 
בפולין ובישראל. הגידול נובע מאיחוד לראשונה של הליוס

וכן בגין ההלוואה שניטלה ל מימון חלק מעסקת הליוס   

  1,177   10,536 
חלויות שוטפות של  

התחייבויות בגין  
חכירות   

ראה להלן סעיף התחייבויות בגין חכירות      9,359 

התחייבויות שוטפות   25,175   13,564  
אחרות   

  11,611 
 

הסעיף כולל הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, 
ספקים, מוסדות וזכאים אחרים. העלייה נובעת מגידול  
בהפרשה להפסד בגין עסקאות פורוורד שביצעה החברה  

בגין התעודות הירוקות. העלייה מקוזזת בקיטון יתרת מס
הכנסה בגין תשלום מס שהופרש בגין שנים קודמות    

סך הכל התחייבויות 
שוטפו ת  

  86,921   23,800   63,121   

התחייבויות לא          
שוטפו ת  

הלוואות    

  98,701   516,409   417,708 

העלייה נובעת מהלוואות שאוחדו לראשונה בעקבות עסקת 
הליוס וכן בגין ההלוואה שניטלה למימון חלק מעסקת  

הליוס. העלייה מקוזזת מפרעונות שוטפים ומירידה בשווי  
ההלוואות בפולין, אשר צמודות לשער הזלוטי שירד  

בתקופת הדוח ב - 11.6%  

  7,345   71,175 
התחייבות בגין  

חכירות   
  63,830 

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 של משרדי החברה בגבעתיים. העלייה נובעת  
מאיחוד לראשונה של  הליוס אשר מקוזזת מירידת שער  
הזלוטי (11.6%),  אליו צמודים הסכמי השכירות בפולין   

 
התחייבויות לא  
שוטפות אחרות  

  20,058   44,856   24,798 

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. העלייה מקוזזת בירידה בזכויות  
שאינן מקנות שליטה בפולין בשל פרעון הלוואות וירידה  

בשער הזלוטי    

סך הכל התחייבויות 
   506,336   126,104   632,440  לא שוטפות  

הו ן          

  236,333   217,954 
הון המיוחס לבעלי  

(18,379)   מניות החברה   
  

הירידה נובעת בעיקר מהפסד השנה בסך 11,661 אלפי ש"ח   
ומקרן הון בגין גידור תזרים מזומנים בסך 6,674 אלפי ש"ח  

   (1,393)   15,599 
זכויות שאינן מקנות  

שליטה   
הגידול נובע מאיחוד לראשונה של הליוס      16,992 

  (1,387)    234,940  233,553  סך הכל הון  

סך הכל התחייבויות 
והו ן  

  952,914   384,844   568,070  
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4.  תוצאות הפעילות      

להלן  נתונים לגבי הכנסות, רווח גולמי ו-  EBITDA3 לפי תחומי פעילות:   

  

               

שנה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר   ביום 31 בדצמבר  

הסברים ליתרות ולשינויים בהם   הפרש  
  

  
  2021  2020

  
אלפי ש"ח   

  אנרגיה מתחדשת בפולין   
  

   (10,666) הכנסות     39,696   50,362  

 

הירידה בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת  
בעיקר מירידה בתפוקות חוות הרוח בשל תנאי מזגג האוויר  
בפולין בשיעור של כ- 11%, מעסקאות לקיבוע מחיר תעודות  
ירוקות שביצעה החברה לשנים 2020-2022  שהניבו בתקופה  

הפסד של כ-  10 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-  0.5 מיליון ש"ח 
בתקופה המקבילה אשתקד ומירידת שער החליפין הממוצע 

של הזלוטי (אליו צמודות ההכנסות) בשיעור של כ- 5.2%.  
הירידה מקוזזת בעליה במחירי התעודות הירוקות, אשר  

נמכרו בשוק (חלק מהתעודות שאינן מגודרות) להן זכאיות 
חוות הרוח בשיעור של כ-  40% (מחיר התעודה הממוצע  

בתקופה  עמד על כ- 192 זלוטי לעומת ממוצע של כ-  137  זלוטי  
בתקופה המקבילה אשתקד).  מחיר  החשמל הינו בהתאם 

להסכם מכירת החשמל ועומד על כ- 247 זלוטי למגה וואט כפי  
שהיה אשתקד.   הירידה ברווח הגולמי וב-  EBITDA   נובעת  

בעיקר כתוצאה מהירידה בהכנסות        

   (10,371) רווח גולמי    15,806   26,177  

   (11,137)   40,168   29,031    (*) EBITDA

  אנרגיה מתחדשת בישראל   
  

הכנסות     14,879    -   14,879  
ביום 29 בספטמבר  2021 השלימה החברה את רכישת מלוא  

הזכויות בשותפות הליוס. החל מהרבעון הרביעי כללה החברה  
את תוצאות הפעילות של השותפות וחברות הבנות של הליוס  

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

  12,612   -    12,612   EBITDA

    -   נדל"ן מניב   

  (3) ההכנסות כוללות את ההכנסות מהשכרת מבנה המשרדים הכנסות     6,050   6,053  
ברעננה. הגידול ברווח הגולמי וב- EBITDA נובעים מהוצאות  

חד פעמיות המיוחסות לטיפול בנכסים שהיו לחברה בשנת 
    2020

  268   5,772   6,040 
רווח גולמי ו -  

  EBIDTA

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

(**) החברה החלה  לפעול בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל ביום  29 בספטמבר 2021.  

  

  

  

  

  

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

מקובלים. לאופן חישוב ה- EBITDA, ראו סעיף 0 להלן.  
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להלן  נתונים  עיקריים מתוך סעיפי דוח רווח והפסד:   

  

  

 

  

שנה שהסתיימה ביום 31  
בדצמבר  בדצמבר  

  

הסברים לשינויים בתוצאות לעומת התקופה  
המקבילה אשתקד   

הפרש  2020  2021  
אלפי ש"ח   

הכנסות    60,625   56,415   4,210  

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

מהכנסות מהפקת חשמל מהליוס החל מהרבעון  
הרביעי בשנת 2021. העלייה מקוזזת מהפעילות  

בפולין, כלהלן: ירידה בתפוקות חוות הרוח בשל  
תנאי מזג האוויר בפולין, הפסד מעסקאות  

לקיבוע מחיר תעודות ירוקות וירידה בשער  
החליפין הממוצע של הזלוטי (אליו צמודות  

ההכנסות) בקיזוז השפעת העליה במחירי  
התעודות הירוקות להן זכאיות חוות הרוח בגין  

החלק שאינו מגודר   

עלות ההכנסות    37,774   24,466   13,308  
       

העלייה בהוצאות נובעת בעיקר מהוצאות   
הליוס אשר אוחדו לראשונה ברבעון הרביעי,

(9,098)      31,949   22,851  רווח גולמי  

  3,950    (700) ההוגן של נדל"ן   3,250  
שינויים בשווי  

ההוגן של נדל"ן  
להשקעה   

נכס הנדל"ן מוצג בשוויו ההוגן  בהתאם  
להערכת השווי שביצעה החברה ליום   

31.12.2021  וליום 31.12.2020.  לפרטים נוספים  
ראה נספח א' לדוח הדירקטוריון וביאורים  13 ו -  

19 (1) לדוחות הכספיים   

   (6,497)    (6,090)    (12,587)
העלייה נובעת בעיקר מעלייה בהוצאות שכר  

ובהוצאות בגין שירותים מקצועיים     
הוצאות הנהלה  

וכלליות   

  (11,645)    25,159   13,514  רווח תפעולי  

ראה טבלה להלן   (13,881)   (25,075)   הוצאות מימון, נטו       (11,194)

  
רווח (הפסד) לפני  
  (22,839)    11,278  (11,561)   מסים על ההכנסה 

   (1,408) מסים על ההכנסה     636   2,044  

הירידה בהוצאות המס נובעת מירידה ברווחי  
החברות בפולין הנובעת בעיקר מהירידה  

בתפוקות ומהפסד מעסקה לקיבוע מחירי  
התעודות הירוקות   

(21,431)      9,234  (12,197)   רווח (הפסד) לשנה   

הפרשים מתרגום  
הפרשי התרגום נטו נובעים מירידת שער הזלוטי     22  (548)   דוחות כספיים        (570)

רווח (הפסד) כולל  
לשנה   

   (19,694)  9,256    (28,950)  
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הוצאות ( הכנסות) מימון, נטו:     

  

  

שנה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר  
נה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר   

  

הסברים לשינוים בתוצאות לעומת התקופה המקבילה  
אשתקד   

הפרש  2020  2021  

אלפי ש"ח   

  1,880   5,805   7,685 
ריבית הלוואות זמן  

ארוך   

הוצאות המימון כוללות את ההוצאות בגין ההלוואות  
בפולין ובישראל. העלייה בהוצאות נובעת מריבית  

והצמדה של הלוואות בגין הליוס שאוחדה לראשונה  
החל מהרבעון הרביעי. העלייה מקוזזת  בירידה  

בהוצאות ריבית בפולין אשר נובעת מקיטון בהיקף החוב  
ומירידה בשער הזלוטי הממוצע אליו צמודות ההלוואות  
בפולין (בתקופת הדוח ירד שער הזלוטי הממוצע בשיעור  

של 5.2%  לעומת 4.8% בתקופה המקבילה)     

  5,675   8,392   14,067 

הוצאות מהפרשי  
שער ומשחיקת  

הלוואות לחברות  
בפולין   

בתקופת הדוח כלולות הוצאות הפרשי שער בפולין בגין  
ירידת שער הזלוטי היציג ב -  11.6%  לעומת ירידה בשער  

הזלוטי היציג בתקופה המקבילה אשתקד בשיעור של  
5.2% .  בנוסף, בתקופת הדוח היו לחברה הפסדים  

מהפרשי שער בגין יתרות מזומנים בסך 0.7 מיליון ש"ח   
לעומת רווחים מהפרשי שער בגין יתרות מזומנים בסך  

של כ- 0.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה   

  1,653   426   2,079 
הסעיף כולל בעיקר ריבית למס הכנסה, עמלות בנקאיות 

וריבית בגין חברות קשורות   
הוצאות מימון  

אחרות   

  1,042    (1,262)    (220)
רווח מאופציות  

וניירות ערך   

הסעיף כולל בעיקר רווחים מניירות ערך ומאופציות  
מט"ח. בתקופת המקבילה נבעו לחברה בעיקר רווחים  

מניירות ערך   

ריבית בגין חכירות    1,464   520   944  
הגידול בריבית בגין חכירות מאיחוד לראשונה של הליוס  

החל מהרבעון הרביעי.    

   11,194   13,881   25,075  סה"כ  
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5.  נזילות    

   להלן תמצית תזרים מזומנים של הקבוצה:    

  

   

שנה שהסתיימה ביום 31  
בדצמבר  

שנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  

הסברים לשינויים בתוצאות    
  2021  2020

אלפי ש"ח   

תזרים מפעילות  
שוטפת   

  36,210   28,230 

 

התזרים השוטף בתקופת הדוח נובע מההפסד לשנה, בניכוי  
או בתוספת התאמות, לרבות שינוי בסעיפים הבאים: יתרת 

לקוחות; חייבים ויתרות חובה; זכאים ויתרות זכות  
והתחייבויות לספקים וכן פחת והפחתות ותשלומי ריבית 
ומיסים. הירידה בתזרים מפעילות שוטפת נובעת בעיקר  

מירידה בתפוקות הרוח בפולין ומעלייה בהוצאות השוטפות  
בקיזוז איחוד לראשונה של התזרים השוטף מרכישת הליוס   

  713   (139,113)
תזרים מפעילות  

השקעה   
התזרים מפעילות השקעה בתקופת הדוח מיוחס  בעיקר  
לרכישת הליוס ובתקופה המקבילה נבע בעיקר ממכירת  

ניירות ערך סחירים, נטו    
תזרים מפעילות  

מימון   
   (9,808)   89,183 

התזרים מפעילות מימון בתקופת הדוח נבע בעיקר מקבלת  
הלוואה לרכישת הליוס בניכוי פירעונות שוטפים של  

הלוואות לזמן ארוך. בתקופה המקבילה שימש בעיקר  
לפרעונות הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים, אשר  

מקוזזת מאיחוד לראשונה של הליוס   

        
  

6.  נתונים נוספים   
44   : להלן  נתונים  עיקריים מתוך  דוחות  החברה 

 

  

 לשנה שהסתיימה ביום 31  בדצמבר

2021 2020 

 (אלפי ש"ח) 

הכנסות     60,625 56,415

41,037 37,066   (*)EBITDA

34,670 25,404    (**) FFO
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 מובהר כי החברה אינה מתחייבת לפרסם נתונים אלה בעתיד כל עוד אינה נדרשת לעשות כן לפי הדין החל  4
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(*)  להלן  אופן  חישוב ה-    EBITDA.  מדד ה-  EBITDA  מהווה מדד חשוב ומקובל לבחינת התוצאות העסקיות, אך מובהר כי הוא  אינו מדד  
פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים.    

 

  

 לשנה שהסתיימה ביום 31  בדצמבר

  
2020 2021 

 (אלפי ש"ח) 
רווח תפעולי     13,514 25,159

ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה   (3,250) 700
פחת והפחתות   26,802 15,178
  41,037   37,066     סך הכל   

  
  

 (**)  להלן  אופן  חישוב  מדד  ה-FFO.  מדד ה-  FFO  מהווה מדד חשוב ומקובל לבחינת התוצאות העסקיות. מובהר כי מדד זה  אינו מדד פיננסי  
מבוסס כללי חשבונאות מקובלים,  והוא  חושב לפי הנחיות הרשות לניירות ערך ומייצג את   הרווח הנקי החשבונאי לתקופה, בניכוי הכנסות  

והוצאות חד פעמיות (לרבות רווחים או הפסדים משערוכי נכסים) ופחת והפחתות.    
  

 
לשנה שהסתיימה ביום 31  בדצמבר   

 

  

2020 2021 

 (אלפי ש"ח) 

רווח (הפסד) כולל לתקופה    (19,694)  9,256
ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה   (3,250)  700

פחת והפחתות   26,802 15,178
הפרשי שער    14,067 8,392
מיסים  נדחים     (18) 1,166

  -   6,949
שינוי בשווי הוגן של מכשירים 

המשמשים לגידור תזרים מזומנים  
  

  (22)  548 הפרשים מתרגום דוחות כספיים   
  34,670  25,404     סך הכל   

  
  

  
 

7.  מקורות מימון    

לפרטים אודות הלוואות שנטלו החברה וחברות בנות שלה, ראו סעיפים  7.16.4,  8.9.1  ו  10.6    בפרק א'  

לדוח זה.    

ליום 31 בדצמבר    

 2021   2020

מספר ימים  

אשראי ממוצע מספקים  (1)45 (1)45

אשראי ממוצע מלקוחות   30 30
( 1)  שוטף + 30  יום   
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מאזן בסיסי הצמדה ליום 31 בדצמבר 2021:    

  

  

ב  
ביורו או 
הצמדה

לו  
ב  

בזלוטי 
או 

הצמדה
לו  

בדולר או 
בהצמדה  

לו  
ה  

בהצמדה  
למדד  

מחירים
שקלי   לצרכן  

נכס לא  
סה"כ  כספי  

  
  

  
              רכוש  

              רכוש שוטף  
 52,496    -   40,911    -   1,140   10,300   145  מזומנים ושווי מזומנים  

 3,097    -   3,097    -    -    -    -  השקעות לזמן קצר  
 23,833    -   8,111    -    -   15,722    -  לקוחות והכנסות לקבל  

 5,284    -   2,162   2,024    -   1,098    -   חייבים ויתרות חובה   

  

  

  145     27,120     1,140     2,024     54,281     -      84,710   

  
              

              נכסים בלתי שוטפים  
 80,838   80,838    -    -    -    -    -  כסים בגין זכויות מימוש    נ

 36,251    -   28,064    -    -   8,187    -  חייבים ויתרות חובה  

  
מתקנים לייצור חשמל 

 470,369   470,369            במתקנים פוטו וולטאיים
מתקנים לייצור חשמל 

 137,289   137,289    -    -    -    -    -  בטכנולוגית רוח   
רישיונות להפקת חשמל  

 16,145   16,145    -    -    -    -    -  בטכנולוגית רו ח  
 77,550   77,550    -    -    -    -    -  נדל"ן להשקע ה  
 472   472    -    -    -    -    -  רכוש קבוע, נטו  

 49,290   49,290    -    -    -    -    -  מיסים נדחים  

  
  -    8,187   -    -    28,064   831,953   868,204 

 952,914   831,953   82,345   2,024   1,140   35,306   145  סך הכל נכסי ם  
              התחייבויות  

              התחייבויות שוטפות  
אשראי לזמן קצר  

מתאגידים בנקאיים  
 51,210    -   11,000   32,045    -   8,165    -  ומנותני אשראי אחרים   

  
חלויות שוטפות של  

 10,536    -    -   9,797    -   739    -  התחייבויות בגין חכירות 
הלוואות מבעלי זכויות 

 1,528    -    -   1,028    -   500    -  שאינן מקנות שליטה  
 1,690    -   1,402       288    -  ספקים ונותני שירותים  

 21,957   464   6,062   1,157    -   14,274    -  זכאים ויתרות זכות   

    -    23,966   -    44,027   18,464   464   86,921 
              התחייבויות לזמן ארוך  

הלוואות לזמן ארוך 
מתאגידים בנקאיים  

 516,409    -   164,373   273,974    -   78,063    -  ואחרים  
הלוואות מבעלי זכויות 

 26,921    -   3,194   19,297    -   4,430    -  שאינן מקנות שליטה  
 71,175    -    -   64,958    -   6,217    -  התחייבויות בגין חכירות   

 3,174           3,174    זכאים ויתרות זכות   

 14,761   14,761    -    -    -    -    -  מסים נדחים  

    -    91,884   -    358,229   167,567   14,761   632,440 

 233,553   816,728  (103,686 )  (400,232 )   1,140  (80,544 )   145  נכסים (התחייבויות) נט ו  
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מאזן בסיסי הצמדה ליום 31 בדצמבר 2020:    

  

  

ב  
ביורו או  
הצמדה

ל ו  

בזלוטי 
או 

בהצמדה  
לו  

  

בדולר 
או 

בהצמדה
לו  

ה  

בהצמדה  
למדד 

מחירים
שקל י  לצרכ ן  

נכס לא  
סה"כ  כספ י  

  

  

  
              רכוש  

              רכוש שוטף  
 76,242    -   56,224    -   860   18,825   333  מזומנים ושווי מזומנים  

 3,720  (2,051 )   5,771    -    -    -    -  השקעות לזמן קצר  
 12,748    -   531    -    -   12,217    -  לקוחות והכנסות לקבל  

 3,560   658   329   1,472    -   1,101    -  חייבים ויתרות חובה   

    333   32,143   860   1,472   62,855   ( 1,393)  96,270 
              נכסים בלתי שוטפים  

8102  8102          -    נכסים בגין זכויות מימוש     
 11,112   2,051    -    -    -   9,061    -  חייבים ויתרות חובה  

השקעה במתקנים לייצור  
 170,190   170,190    -    -    -    -    -  חשמל בטכנולוגית רו ח  
רישיונות להפקת חשמל  

 19,451   19,451    -    -    -    -    -  בטכנולוגית רו ח  
 74,300   74,300    -    -    -    -    -  נדל"ן להשקע ה  
 224   224    -    -    -    -    -  רכוש קבוע, נטו  

 5,195   5,195    -    -    -    -    -  מיסים נדחים  

    -    9,061   -    -    -    279,513   288,574 

 384,844   278,120   62,855   1,472   860   41,204   333  סך הכל נכסי ם  
              התחייבויות  

              התחייבויות שוטפות  
אשראי לזמן קצר  

וחלויות שוטפות של  
הלוואות מתאגידים 

 9,059    -    -    -    -   9,059    -  בנקאיים   

  
חלויות שוטפות של  

 1,177    -    -   382    -   795    -  התחייבויות בגין חכירות 
הלוואות מבעלי זכויות 

 500    -      -    -   500    -  שאינן מקנות שליטה  
התחייבויות לספקים 

 1,051    -   142    -    -   909    -  ולנותני שירותים   

 12,013   470   4,288   5,272    -   1,983    -  זכאים ויתרות זכות   

    -    13,246   -    5,654   4,430   470   23,800 
              התחייבויות לזמן ארוך  

הלוואות לזמן ארוך 
מתאגידים בנקאיים  

 98,701    -    -    -    -   98,701    -  ואחרים  
הלוואות מבעלי זכויות 

 5,575    -    -    -    -   5,575    -  שאינן מקנות שליטה  
 7,345      -   303     7,042    התחייבויות בגין חכירות   

 160    -    -    -    -   160    -  זכאים ויתרות זכות   

 14,323   14,323    -    -    -    -    -  מסים נדחים  

    -    111,478   -    303   -    14,323   126,104 

 234,940   263,327   58,425  (4,485 )   860  (83,520 )   333  נכסים (התחייבויות) נט ו  
  

  

  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

  13 סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ - דוח ליום 31 בדצמבר 2021  - דוח דירקטוריון   

8.  מדיניות החברה  לעניין תרומות 

החברה לא קבעה  מדיניות  לעניין מתן תרומות.    

  

9.  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  

על פי החלטת דירקטוריון החברה, המספר המזערי  הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית   הינו 

גודלה, היקף פעילותה ומורכבות פעילותה, שבעטים די בדירקטור  אחד, וזאת בהתייחס לאופי פעילות החברה, 

אחד בעל מיומנות כאמור כדי לאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המטלות עליו    

בחברה  מכהנים  כיום  ארבעה  דירקטור ים  בעלי  מומחיות חשבונאית ופיננסית, אשר מונו  כדירקטור ים  כאמור  בין  

היתר  בזכות  השכלתם  וניסיונם  העסקי והפיננסי, כלהלן: (1)  גב' רינה שפיר, אשר ה ינה בעלת תואר  ראשון  בכלכלה  

ותואר  שני   במנהל עסקים,  עם  התמחות במימון-חשבונאות,  (2) גב' אורלי כירם, אשר הינה רו"ח מוסמכת, בעלת  

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, ותואר שני במנהל עסקים ובמשפטים,  (3)  גב' דפנה דניאלי אלגזי,  שה ינה  בעל ת 

תארים  ראשון  ושני  בכלכלה  ו-(4) מר אלעד אביבי, אשר הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיק ה ותואר שני 

בכלכלה פיננסית..  לפרטים נוספים אודות נסיונם של הדירקטורים האמורים, ראו פירוט ביחס לתקנה  26  בחלק ד'  

(פרטים נוספים)  לדוח זה.   

10.  דירקטורים בלתי תלויים  

נכון למועד דוח זה, החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים  (כהגדרת   

המונח בחוק החברות).   

11. גילוי בדבר המבקרת הפנימי ת בתאגיד  

11.1.  פרטי המבקרת הפנימית   

  

11.1.1.  שם המבקרת: רו"ח אירנה בן יקר.   

11.1.2.  תאריך תחילת כהונ ה: 23  למאי 2014.   

המבקרת  הפנימית  עומדת  בכל התנאים הקבועים בסעיף  3(א) לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב - 11.1.3.  

1992 (" חוק הביקורת הפנימית").    

המבקרת  הפנימית עומדת   בהוראות סעיף  146(ב) לחוק החברות ובהוראות סעיף 8  לחוק הביקורת  11.1.4.  

הפנימית.   

11.1.5.  המבקרת הפנימית אינה  מחזיקה בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה.   

למבקרת  הפנימית  אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם  11.1.6.  

גוף קשור אליה.  

המבקרת  הפנימי ת   11.1.7.   נותנת  שירותים  חיצונית  לה.  אלא  המבקרת  הפנימית  אינה  עובדת  החברה 

פועלת  באמצעות חברת רואה חשבון  דלוייט ישראל  - רואי חשבון.   

11.2.  דרך מינוי המבקרת הפנימית    

בן  יקר אושר  על  ידי  ועדת  הביקורת   ודירקטוריון  החברה  במאי  2014. ועדת הביקורת   מינויה של הגב' 

והדירקטוריון אישרו את מינוי המבקרת  בשים לב  לתפקידיה של המבקרת הפנימית, הכוללים, בין היתר,  

ו להכשרתה    על החוק  וניהול  עסקים תקין  מחד,  מבחינת השמירה  החברה  פעולות  של  בחינת  תקינותן 

המקצועית, לנ יסיונה  בביקורת ולהיכרות ה  עם עסקי החברה  מאידך. המבקרת  הינה  בעלת  רישיון רואה  
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חשבון ושותפה  במשרד רואי חשבון מוביל, שם  משמשת  כראש  היחידה לשירות הדירקטוריון, בעלת  ניסיון  

רב שנים בביקורת פנים בגופים בענפי המשק השונים וכן בתחום הציות הרגולטורי.    
  

11.3.  זהות הממונה על המבקרת  הפנימית   

  

11.3.1.  כממונה  ארגוני על המבקרת  הפנימית  נקבע מנכ"ל  החברה.  

11.3.2.  הממונה הארגוני על המבקר ת הפנימית  אינו אחר מזה הנדרש לפי סעיף 148 לחוק החברות.   

11.4.  תכנית העבודה   

11.4.1.  תכנית  העבודה של המבקר הפנימי הינה רב שנתית ומושפעת מן התמורות בפעילות החברה.    

תכנית  העבודה  נקבעת על ידי ועדת הביקורת של החברה,  בשיתוף  המבקר הפנימי, בין היתר על  11.4.2.  

ועדת   הנחיות  ביקורות קודמות,  ידי  מבקרת הפנים, ממצאים של  על  סמך סקר סיכונים שנערך 

הביקורת  והצורך בשמירה על מחזוריות.  

הגורמים  המעורבים בקביעת תכנית העבודה בחברה  ואישורה,  הינם חברי ועדת הביקורת, לאחר  11.4.3.  

שהוסמכו לכך על -ידי הדירקטוריון.  

11.4.4.  תכנית העבודה מותירה בידי המבקרת הפנימית שיקול דעת לסטות ממנה.  

עסקאות   הטעונות אישור מיוחד נבחנות על ידי המבקרת הפנימית   ומובאות לאישור בישיבת ועדת  11.4.5.  

ביקורת בה משתתפת  המבקרת הפנימית.  

תוכנית  הביקורת  חלה   הן   על   פעילות   החברה   והן  על   פעילות  התאגידים  המוחזקים  המהותיים  על  11.4.6.  

ידה.  

היקף העסקה  קביעת תכנית  הביקורת הפנימית מאושרת על ידי ועדת הביקורת של החברה בתחילת כל  11.5.  

שנה ביחס לשנה השוטפת. בשנת  2021  ועד  למעד פרסום הדוח הוגשו לועדת הביקורת  שלושה  דוחות  אשר  

אחד מהם הינו  ס קר סיכונים אשר יהווה בסיס לקביעת תכנית הביקורת הרב שנתית.  היקף ההעסקה  

של   ומורכבותה  גודלה  על  בהתבסס  כ -120  שעות,  וזאת  לשנת  2021  היה  הפנים  מבקרת  עבור  שנקבע 

החברה במועד קביעת תכנית העבודה לשנת 2021. בשנת  2021, ובין היתר לאור השינויים שחלו בפעילות  

החברה, הורחב  היקף עבודתה של מבקרת הפנים לשנה זו, ועמד על 150 שעות, בחלוקה להלן:   

  

 
11.6.  עריכת הביקורת  

המבקרת  הפנימית, על פי הודעתה, עורכת  את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים  

לחוק הביקורת הפנימית  ודירקטוריון  החברה  הניח   את   דעתו   שהמבקרת  הפנימי ת    כאמור בסעיף  4(ב) 

עמדה בכל הדרישות שנקבעו בתקנים  האמורים. להלן פירוט שעות הביקורת הפנימית:  
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11.7.  גישה למידע  

  

זה,  במידת  הצורך,   ובכלל  למבקרת  הפנימית  גישה חופשית כאמור בסעיף  9  לחוק הביקורת הפנימית, 

שהנתונים   כיוון  כספיים.  נתונים  לרבות  החברה,  של  המידע  למערכת  אמצעית  ובלתי  מתמדת  גישה 

הרי  שלמבקרת  הפנים   בישראל,  מרוכזים  לישראל  מחוץ  החברה  של  פעילותה  כל  עם  בקשר  הכספיים 

הייתה גישה מלאה לנתונים אלו, ככל שעלה הצורך, לרבות לחברות  בנות בחו "ל.   
 

11.8.  דין וחשבון המבקרת  הפנימי ת 

דין וחשבון המבקר ת  מוגש בכתב לוועדת הביקורת. ועדת הביקורת קיבלה  בגין תכנית הביקורת של שנת  

בוועדת הביקורת בדוחות   2021,  דוחות בכתב כאמור בימים  13.3.22,    28.2.2022,  ו-5.12.2021.  דיונים 

המבקר הפנימי התקיימו בתאריכים הבאים: 15.3.2022,  11.3.2021ו- 8.12.2021.     
 

11.9.  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקרת הפנימית  

סבירים   המבקרת  הפנימית  הינם  של  העבודה  ותוכנית  הפעילות  ורציפות  אופי  לדעת  הדירקטוריון, 

בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.   
  

11.10.  תגמול   

שכר  טרחתה   של המבקרת   הפנימית  בשנת    2021  עמד על  סך  של  240  ש"ח לשעת עבודה ובתוספת  11.10.1.  

מע"מ כחוק.   

11.10.2.  לא ניתנו  למבקרת  הפנימית  ניירות ערך כחלק מתנאי העסקתה. 

למבקרת 11.10.3.   ומאפשר  העניין  בנסיבות  נאות  למבקרת  הפנימית  הינו  לדעת  הדירקטוריון, התגמול 

הפנימית  לפעול במקצועיות ועל פי שיקול דעת ה המקצועי ת.   

  

  

  

  

  

  

  

 

סך השעות שהוקצו   הגוף המבוקר   

לנושא   

שעות שהושקעו  

בבחינת  פעילות  

בישראל   

שעות שהושקעו בבחינת  

פעילות מחוץ  לישראל   

    120   120 החברה   

  30   -   30 חברות מוחזקות של חברה   

[30  120  150  סה"כ  
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12. שכר טרחת רואה החשבון המבקר         

 

   . (PWC) רואה החשבון המבקר של החברה הינו משרד רואי חשבון קסלמן את קסלמן

שכר טרחתו של רואה החשבון המבקר עבור שירותיו לכלל חברות הקבוצה הינו כלהלן (באלפי ש"ח):  

  

שירותים אחרי ם  שירותים אחרי ם שירותי ביקורת, מס ונלווים לביקורת   

  2021  2020  2021  2020

  100   56   300   532

  
  

שכר הטרחה של רואה  החשבון המבקר נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לבין  רואה  החשבון  המבקר, ואושר 

על ידי דירקטוריון החברה, לפי המלצת ועדת הביקורת של החברה, לאחר  שבחנה, בין היתר, את ה הלימה בין שכר  

להיקף  בביקורת,  ביחס  תשומות  השקעת  שידרשו  צפוי  אשר  הנושאים  העבודה,  לבין  והיקף  המבוקש  הטרחה 

ומורכבות פעילות התאגיד, שינויים עסקיים  (בשים לב לרכישת פעילות האנרגיה המתחדשת בישראל, לרבות עריכת  

ביקורת על דוחותיה של שותפות הליוס ואיחודם בדוחות החברה),  ומספר הדוחות הכספיים  הצפויים בתקופה. 

לדעת  דירקטוריון החברה, שכר הטרחה של רואה  החשבון המבקר הינו סביר ומקובל בהתאם  לאופי החברה והיקף  

הפעילות שלה.   

13. פרטים אודות הערכת שווי מהותית של הנדל"ן המניב בהתאם להוראות תקנה 8ב(ט) לתקנות הדוחות  

  

 

לפרטים בדבר הערכת שווי   מהותית של נכס הנדל"ן  ראה נספח א' לדוח הדירקטוריון.   

לפרטים בדבר הערכת שווי בקשר עם  הקצאת  עלות הרכישה של שותפות הליוס,  ראה נספח ב' לדוח הדירקטוריון.  
  
  
 

14. הסכמים לעשיית שוק     

החל מ יום 15 בנובמבר 2011  מכהנת שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ כעושה שוק במניות החברה.    

15. נגיף הקורונה   

להתייחסות החברה בדבר נגיף הקורונה ראה ביאור  1 (ג)  לדוח הכספי.   

  

        

    

    

  

נבות בר   

יו"ר הדירקטוריון      

רם אורנשטין   

מנכ"ל    

        

  
24 במרץ  2022 

 
  

 

Dummy Text



נספח א'  - גילוי בדבר שווי הוגן של נדל"ן להשקעה של החברה ומידע בדבר  
הערכת שווי מהותית של הנדל"ן המניב בהתאם להוראות תקנה 8ב(ט ) 

 
חלק החברה ב"מתחם המשרדים בצומת רעננה"  א. 

 
החברה במישרין ובאמצעות חברת בת בבעלות מלאה ("חברת הבת"), הינה בעלת  50%  מהזכויות  

בחלק מקומפלקס בנייני מסחר ומשרדים הממוקמים ברחוב הפנינה בסמוך לצומת רעננה-כפר סבא  

מרכז. בתחום החלקה בשלמות נבנו  4  בנייני משרדים (D,C,B ,A)  סמוכים,  עם שטחי גישור בינ יהם,  

בני  10  קומות  כ"א  (כולל קומת קרקע), ככר מרכזית,  3  מפלסי חניה   ומחסנים,  מתחת למבנים,  וכן  

מבנה חניות חיצוני ומתקנים נלווים. הבניינים נבנו סביב רחבה פנימית לצד מגרשי חניה מקורים.  
 

רחוב הפנינה המקביל ממזרח לכביש מס'  4  (כביש חיפה -  ת"א הישן) הינו רחוב ללא מוצא, אולם  

למרות זאת הינו מהווה את כביש הכניסה הראשי לכל מתחם בנייני המשרדים שבאזור. 
 

חלק החברה במתחם זה מהווה  50%  משטחי משרד ואחסנה בשטח כולל של  13,425  מ"ר ברוטו.  

שטחי המשרד (ש-   50%  מהם בבעלות החברה) מהווים את בניין  A  בשלמות ( 10  קומות) למעט חלק  

   .B ממרתפי החניה של הבניין וכן את הקומה הראשונה השנייה והשלישית של בניין

בנוסף לשטחי המשרדים והאחסנה קיימים 347 מקומות חניה.   

חלק החברה במתחם מאוכלס במלואו ומושכר ברובו לאמדוקס בע"מ עד ליום  13.12.2022.   

דמי השכירות השנתיים שמ שולמים   לחברה  מאמדוקס  בגין השכירות האמורה  עומדים  על סך של  

כ  -  5.4  מיליון ש"ח, כשרובם המכריע משולם בשקלים חדשים צמודים למדד ויתרתם משולמים  

 .C.P.I - בדולר ארה"ב וצמודים למדד ה

בנוסף, לקבוצה הסכמי שכירות עם שוכרים נוספים.  

ביחס לחלק מהנכס, שעיקריו מפורטים להלן:  

ביום 1 בינואר  2020 חתמה  החברה ביחד  עם ריט  1 בע " מ, על הסכם שכירות עם  נס א.ט. בע"מ צד,  

ביחס לחלק מהנכס, שעיקריו מפורטים להלן:  

הסכם  השכירות   הינו   ביחס  לשטח  של   כ  -  8,930  מ"ר   בתוספת   15  חניות   (חניות  נוספות  יושכרו  

לשוכרת על  ידי  צד ג' שאינו  קשור לחברה).  

תקופת  השכירות   הינה  10  שנים  החל  מיום  1.1.2024,  בתוספת  2  אופציות   להארכת  תקופת   

השכירות, כל אחת  לתקופה  נוספת של 5 שנים.   

דמי  השכירות  השנתיים  הצפויים  להתקבל  על  ידי  החברה  בגין  השכירות  הנ" ל,  הינם  כ  –  3,600  אלפי  

ש"ח  לשנה,  צמוד   למדד   (עם   תיקרה   של  6%  בגין  התקופה  שממועד  חתימת   ההסכם  ועד  תחילת  

תקופת  השכירות),  כאשר  דמי  השכירות  השנתיים  הנ "ל   יקטנו  בסכום  של  עד  כ  –  950  אלפי  ש" ח,  

ככל  שהמשכירות  ( לפי   החלטת  השוכרת)  לא   ישקיעו   בהתאמות   במושכר   (לפי  יחס   ישר,  כאשר  

ההשקעה  המקסימלית   בהתאמות  לפיה  חושבו   דמי  השכירות  הצפויים  הינה   בסך  של   2,000  ש "ח  

למ"ר  וככל  שסכום  זה  יפחת   אזי  יפחתו  ביחס  ישר  דמי  השכירות  השנתיים  בסכום  של  עד  כ  -950  

אלפי ש" ח, במקרה שבו לא  יושקע כלל  הסכום  הנ "ל על  ידי המשכירות בהתאמות).   

דמי השכירות בתקופות האופציה יעודכנו ב -  5% וב -  3%, בהתאמה.    

לצורך  ביצוע  התאמות  במושכר,  המושכר  יועמד  לשוכרת  כבר-רשות  החל  ביום  1.1.2023,  כאשר  בגין  

התקופה  שמיום  זה  ועד  תחילת  תקופת  השכירות,  השוכרת  תהא  מחוייבת  בתשלום  ארנונה  בלבד,  

אם וככל שתחול על המושכר . 
 

נכון ליום  31  בדצמבר  2021, שוויו ההוגן של חלק החברה וחברת הבת במתחם הינו  77.5  מליוני  
ליום  31  בדצמבר  2021  נקבע  בהתאם   במתחם  הבת  וחברת  החברה  חלק  של  ההוגן  ש"ח.  השווי 

להערכת שווי שבוצעה  לדוחות הכספיים ליום 31.12.2021. 
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ב. מידע בדבר הערכות שווי מהותיות של הנדל"ן המניב בהתאם להוראות תקנה 8ב(ט). 
 

תקופתיים   (דוחות  ערך  ניירות  בתקנה  8ב'  לתקנות  הנדרשים  לפרטים  התייחסות  תובא  להלן 
ומידיים), התש"ל-1970:  

  
 
 

חלק החברה במתחם המשרדים בצומת רעננה  זיהוי נושא ההערכה  

 31.12.2021 מועד ההערכה 

 74,300 ערך פנקסני לפני ההערכה ליום 
31.12.2020 (באלפי ש"ח)  

 77,550 ערך פנקסני לאחר ההערכה ליום 
31.12.2021 (באלפי ש"ח)  
מר ירון ספקטור וגיל סיטון ממשרד ירון ספקטור, שהינו מעריך שווי  זיהוי מעריך השווי ואפיוניו  

חיצוני בלתי תלוי, בעל ידע וכישורים מוכחים ובעל ניסיון רב בביצוע  
הערכות שווי לנדל"ן מניב, בין היתר לצרכים חשבונאיים בתאגידים  
מדווחים בהיקפים דומים. מר ירון ספקט ור הינו שמאי מוסמך ובעל  
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים בהצטיינות, ותואר שני במנהל  
עסקים. וגיל סיטון הינו שמאי מוסמך ובעל תואר ראשון בגאוגרפיה  

ומדע המדינה , תואר ראשון במשפטים ותואר שני בתכנון עירוני.  
ההסכמות עם מעריך השווי כוללות התחייבות לשיפוי מעריך השווי  

בהתאם לתנאים שהוסכמו עמו, שהינם כמקובל במקרים מסוג זה.    
   (WACC) 6% בגין התזרים הנובע עד ליום 31.12.2022 (תום תקופת חוזה  שיעור ההיוון

השכירות עם אמדוקס);  
6.2% לכל התקופה, בגין התזרים הנובע מהשכרת החלק שהושכר  

לצד שלישי שאינו קשור לחברה החל מ-1.1.2024;  
7% לשטחים הפנויים  

  

 3,250 סך הרווח מעליית ערך לפני מס 
(באלפי ש"ח)  

הכנסות השכירות שנלקחו בחשבון הינן בהתאם לחוזים בהם 
התקשרה החברה  

ההנחות שהיוו בסיס להערכת 
השווי 

DCF – 50% ו-50% בהתאם לגישת ההשוואה   מודל ההערכה  

 
מחירים ששימשו בסיס להשוואה 
ומספר בסיסי ההשוואה 

  
  

מס' עסקאות  
ברות השוואה  

משרדים - 4 

טווח המחירים  
למ"ר הנגזר  
מעסקאות  

ברות השוואה  

11,250  עד
15,280 ש"ח

למ"ר  

מחיר למ"ר /  
למקום חניה  
(באלפי ש"ח)  

משרדים –  
 12.5
אחסנה –  5 
מקום חניה -   
 70

מ"ר (ברוטו) /  
מקומות חניה  

משרדים –  
 11,869
אחסנה –   
 1,389
חניה – 347  
מקומות  

 
 
 

לנתונים נוספים בדבר נכס הנדל"ן המניב של החברה,  ראה  סעיף  9  לפרק תיאור עסקי התאגיד  

המהווה חלק בלתי נפרד מדו"ח תקופתי זה.   

 
 
 
 
 
 
 



נספח ב' –  
פרטים אודות הערכת שווי מהותית לצורך הקצאת עלות הרכישה בגין רכישת שותפות הליוס, 

בהתאם להוראות תקנה 8ב(ט) לתקנות הדוחות   
 

 
 
 

 

 
זיהוי נושא  
ההערכה 

הקצאת עלות הרכישה, PPA- הליוס אנרגיה מתחדשת 1, שותפות מוגבלת 

30 בספטמבר 2021 עיתוי ההערכה  

רכוש קבוע  - 480,428 אלפי ש"ח  
הלוואות –  393,769 אלפי ש"ח 

 

שווי נושא  
ההערכה  
בהתאם  

להערכת השווי 

תמורת הרכישה 153,611 אלפי ש"ח  

שווי נושא  
ההערכה  

שנקבע בהתאם  
להערכה  

זיהוי מעריך  
השווי  ואפיונו  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

- Corporate ה מחלקת  מנהל  שותף,  רו"ח,  דטלקרמר,  מוטי  מר  באמצעות 
 Finance

MBA  תואר ובעל  המחשב  ובמדעי  בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  הינו  מוטי 
מאוניברסיטת בר אילן. מוטי הינו בעל ניסיון של למעלה מ-17  שנים בייעוץ
עסקי לחברות ולמשרדים ממשלתיים. במסגרת תפקידו הנוכחי בחברת הייעוץ
מוטי שותף המנהל עשרות כלכלנים ורו"ח בצוותים העוסקים בהערכות שווי,
הערכת ערך,  לירידת  בחינה  נאותות,  בדיקות  עסקיות,  תוכניות   ,PPA
מכשירים פיננסים ועוד. במסגרת עבודתו היה מעורב מוטי בביצוע מגוון רחב
נאותות ובדיקות  אסטרטגיים  תכנונים  עסקיות,  תוכניות  שווי,  הערכות  של 
תעשיה טכנולוגיה,  מדיה,  תקשורת,  כדוגמת:  מגוונים  פעילות  במגזרי 
מסורתית, מזון, נדל"ן, ציוד רפואי ופיננסים. טרם עבודתו ב-BDO  מוטי ניהל
ופיננסים". בעבר מוטי הרצה את המחלקה הכלכלית בחברת "תבור כלכלה 
בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב במסגרת החוג לחשבונאות וכן באוניברסיטה

העברית בירושלים.  
מחלקת הייעוץ:    BDO Consulting and Management Ltd  נוסדה על ידי
השותפים של משרד רואי חשבון  BDO. BDO  יעוץ וניהול היא חלק מרשת
הנדרשים עסקיים  שירותים  של  רחב  מגוון  המספקת  BDO  הבינלאומית, 
בתחומים רב  ניסיון  לחברתנו  מגזר.  בכל  ובינלאומיים  לאומיים  לעסקים 
נאותות ובדיקת  פיננסיות  נאותות  בדיקות  עסקים,  שווי  הערכות  הבאים: 
מסויית, הערכות שווי מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים, ניתוחים כספיים, בניית
תכניות עסקיות, ייעוץ מימון פרויקטים  PFI/PPP, מיזוגים ורכישות, בנקאות

השקעות ועוד.  
היוון תזרימי מזומנים - DCF מודל ההערכה  

שיעור היוון ( WACC) 5.75%-6% (נומינלי)  

ההנחות  
שלפיהן ביצע  
מעריך השווי  
את ההערכה  

הסכמי שיפוי  
עם מעריך  

השווי  

באם מעריך השווי יחויב לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע  
השירותים המפורטים בהסכם ההתקשרות בהליך משפטי או בהליך מחייב  
אחר, התחייבה החברה לשפותו בגין כל סכום כאמור שישולם על- ידו, מעבר  
לסכום השווה לפי שלושה משכר טרחתו, והכל למעט מקרים של רשלנות או  

זדון של BDO שאז לא יחול שיפוי או פיצוי כלשהו.  

לא קיים  
קיום תלות בין  

התאגיד  
ומעריך השווי  
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דוח רואה החשבון המבקר  
לבעלי המניות  של  

סאנפלאואר  השקעות  מתחדשות בע" מ  
 

 
 

 
ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ (להלן  -  החברה)  לימים  
31  בדצמבר  2021  ו-  2020  ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  לכל  אחת  מהשנים  
שהסתיימו באותם  תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה  

על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.  
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של  
רואה חשבון), התשל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של  
ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.  הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע  
ידי   על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  הכספיים.  ה ביקורת  שבדוחות 
וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת   הדירקטוריון וההנהלה של החברה 

בסיס נאות לחוות דעתנו.  
 

לדעתנו,  בהתבסס   על ביקור תנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  
הכספי של החברה והחברות  הבנות  שלה  לימים  31  בדצמבר  2021  ו-2020  ואת תוצאות  פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי  
המזומנים שלהן  בשנים  שהסתיימו  באותם  תאריכים  בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  (IFRS) והוראות תקנות ניירות ערך  

(דוחות כספיים שנתיים), התש"ע- 2010.  
 
 
 
 
 
 

קסלמן וקסלמן,    תל-אביב,  
רואי חשבון   24 במרץ  2022 

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
 
 
 
 



 סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות מאוחדים על  המצב הכספי 
 

31 בדצמבר     

 4

 2021    2020
ביאור  אלפי ש"ח   

    
   נכסים שוטפים 

 76,242  52,496  5 מזומנים ושווי מזומנים  
  (* 3,720  3,097  6 השקעות לזמן קצר  
 12,748  23,833  7 לקוחות והכנסות לקבל  

 5,284  8  3,560 חייבים ויתרות חובה  
 84,710    96,270 

    
   נכסים לא שוטפים 

  (* 11,112  36,251  9 חייבים ויתרות חובה  
 -   470,369  11 מתקנים לייצור חשמל במתקנים פוטו וולטאיים  

12ב '  137,289  170,190  מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגית רוח   
12ג '  16,145  19,451  רישיונות להפקת חשמל בטכנולוגית רוח  

רכוש קבוע    472  224 
 74,300  77,550  13 נדל"ן להשקעה  
 8,102  80,838  14 נכסים בגין זכויות שימוש 

18ה'   49,290   5,195 מסים נדחים  
    

 868,204    288,574 

    
 952,914    384,844 

 
*) סווג מחדש  

תאריך אישור  הדוחות הכספיים  על ידי  דירקטוריון  החברה : 24 במרץ 2022   
 
 
 

     
הדר לוין   

סמנכ" ל כספים   
רם אורנשטיין 

מנכ"ל    
נבות בר  

יו"ר הדירקטוריון 
 
 
 
 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הכספיים המאוחדים.  
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 סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות מאוחדים על  המצב הכספי 
 
 

31 בדצמבר     

 5

 2021    2020
ביאור  אלפי ש"ח   

   התחייבויות שוטפות 
 9,059  51,210  15 אשראי לזמן קצר  וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים 
14ב '  10,536  1,177  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות  

17א '  1,528  500  הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  
ספקים ונותני שירותים    1,690  1,051 

 21,957  16  12,013 זכאים ויתרות זכות  
    

 86,921    23,800 
    

   התחייבויות לא שוטפות  
 98,701  516,409  17 הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים  
 5,575  26,921  17 הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  
14ב '  71,175  7,345  התחייבויות בגין חכירות  

זכאים אחרים      3,174  160 
18ה'   14,761   14,323 מסים נדחים  

    
 632,440    126,104 

    
       הון 

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

ו  208,295  208,295  ת  פ רמיה על מני
 (12,457)  (18,566) קרנות הון אחרות   

 337   (272) הפרשים מתרגום דוחות כספיים    
  (4,454)  7,207 עודפים (הפסד מצטבר)  

    
 217,954    236,333 

    
(1,393)    15,599 זכויות שאינן מקנות שליטה  

    
 234,940   233,553 סך הון 

    
 952,914    384,844 

 

 
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הכספיים המאוחדים.  
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 סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 
 

שנה שהסתיימה ביום 31    
בדצמבר  

שנה שהסתיימה ביום 31  
בדצמבר  

 6

  
 2021    2020

ביאור   
אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח  

(הפסד) למניה) 
לפי ש"ח (למעט נתוני רווח  

(הפסד) למניה) 
21א '  60,625  56,415  הכנסות  

21ב '  37,774   24,466 עלות ההכנסות  

רווח גולמי    22,851  31,949 
  (700)  3,250  13 שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה 

 (12,587) 21ג '  (6,090)  הוצאות הנהלה וכלליות  

רווח תפעולי    13,514  25,159 
21ד '  254  1,344  הכנסות מימון  

 (25,329) 21ה '  (15,225) הוצאות מימון  

 11,278  (11,561) רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה  
18ו'   636   2,044 מסים על ההכנסה   

 9,234  (12,197) רווח (הפסד) לשנה   
רווח (הפסד) כולל אחר - פריטים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש 

לרווח או הפסד:     
 22   (548) הפרשים מתרגום דוחות כספיים    

  (6,949)   - שינוי בשווי הוגן של מכשירים המשמשים לגידור תזרים מזומנים   
 (19,694)  9,256 רווח (הפסד) כולל לשנה   

ייחוס רווח (הפסד) לשנה:     
 8,040  (11,661) לבעלי המניות של החברה   

  (536)  1,194 לזכויות שאינן מקנות שליטה   
 (12,197)    9,234 

ייחוס רווח (הפסד) כולל לשנה:     
 7,961  (18,944) לבעלי המניות של החברה   

  (750)  1,295 לזכויות שאינן מקנות שליטה   
 (19,694)    9,256 

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

  (0.35)  0.24 רווח (הפסד) מפעולות נמשכות   
 

 
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הכספיים המאוחדים 
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 סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 

הון המיוחס לבעלי מניות החברה   

 7

  

הון מניות   
פרמיה  

על מניות  

קרן הון 
מגידור 
תזרים  

מזומנים   

ת
מ

שלום  
בוסס  
מניות  

רנות הוןק 
אחרות  

ה  
מ

פרשים
תרגום  
דוחות 
כספיי ם 

עודפים 
סה"כ  (גירעון) 

זכויות 
שאינן  
מקנות 
סה"כ הון  שליטה  

אלפי ש"ח    
(15,583)  225,804 יתרה ליום 1 בינואר  2020   241,387   (833)  416  558  -   -   208,295  32,951 

רווח לשנה    -   -   -   -    -  8,040  8,040  1,194  9,234 
 22  101 (79)   - (79)   -   -   -   - רווח (הפסד) כולל אחר - הפרשים מתרגום דוחות כספיים       - 

 9,256  1,295  7,961  8,040 (79)   -   -   -   - סה"כ רווח (הפסד) כולל    - 

          
 -  

עסקאות עם בעלים -  
(120)   12,895 (13,015)   -   - (13,015)   -   -   - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה  

           
(1,393)   234,940 יתרה ליום 31  בדצמבר 2020   236,333  7,207  337  (12,457)  -   -   208,295  32,951 

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

          
  (6,949)   (275)   (6,674)  -   -   -   -    (6,674)  -   -  

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

מזומנים   
           

(548)   61 (609)    - (609)    -   -   -   - רווח (הפסד) כולל אחר - הפרשים מתרגום דוחות כספיים       - 

(7,497)  (214)  (7,283)    - (609)    -   - (6,674)    - סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לשנה     - 

(19,694) (750)  (18,944) (11,661) (609)    -   - (6,674)    - סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה     - 
           

מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדים    -   -   -  565   -   -   -  565   -  565 
 17,742  17,742   -   -   -   -   -   -   -  גידול  זכויות שאינן מקנות שליטה *)    - 
 -    -   -   565  -   -   -   565  17,742  18,307 

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

  
יתר

*) למידע נוסף ראה ביאור 11 
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הכספיים המאוחדים  
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 סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 

שנה שהסתיימה ביום 31   
בדצמבר  

שנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  

 8

 
 2021   2020

אלפי ש"ח     
  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 (12,197)  9,234 רווח  (הפסד) לתקופה  
   

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

הוצאות מימון, נטו   25,075  13,881 
פחת והפחתות   26,800  15,178 

 700   (3,250) שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה 
 2,044 מסים על ההכנסה   636 

   
 49,261   31,803 

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:     
   

קיטון בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה   173  3,868 

 8,587 
גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות  

(1,235)  זכות  
   

 8,760   2,633 
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:    
   

  (5,859)  (11,192) ריבית ששולמה  
ריבית שהתקבלה   41  191 

  (6,443) (1,792)  מסים ששולמו  
   

 (17,594)    (7,460)
   

 36,210 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת    28,230 
 
 
 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הכספיים המאוחדים.  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות מאוחדים על  תזרימי המזומנים 
(סיום) - 2 

 
שנה  שהסתיימה ביום 31   

בדצמבר  
שנה  שהסתיימה ביום 31

בדצמבר  

 9

 
 2021   2020

אלפי ש"ח     
  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

  
 -    (827)

השקעה במתקנים פוטו וולטאיים ובמתקנים ליצור חשמל
בטכנולגיית רוח ורישיונות להפקת חשמל   

 (23)   (326) רכישת רכוש קבוע  
  (6,818) רכישת ניירות ערך סחירים     - 
מכירת ניירות ערך סחירים    624  7,554 

 -    (462) הפקדת פיקדונות בתאגידים בנקאיים  
  (138,122)   - רכישת חברות בנות, (ראה א' להלן)  
  (139,113)  713 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה  

   
  תזרימי מזומנים מפעילות מימון 

  (231)   (422) פירעון הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים   110,000   - 

   (360) עלויות הקצאת אשראי   
  (120) רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה    - 
  (698)   (2,001) תשלומי קרן בגין חכירות   

 (18,034) (8,759)  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים  
(9,808)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון    89,183 

(1,899)  (2,046)  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים  

(23,746)  25,216 גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים 

 51,026  76,242 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה  

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

שנה שהסתיימה ביום 31    
בדצמבר  

שנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר     

 2021    2020
אלפי ש"ח      

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

הרכישה:      
הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים)   16,266   -   

  
 -    (480,429)

וברישיונות וולאטיים  פוטו  במתקנים  השקעה 
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)    -  

    
 

 
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הכספיים המאוחדים.  
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

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 הינ ו ברחוב  אריאל שרון 4,  גבעתיים .  

החברה פועלת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות בשלושה תחומי פעילות:   
תחום האנרגיה המתחדשת בפולין - החל משנת  2012, החברה פיתחה, רכשה והקימה, באמצעות  • 

חברות  בת  בבעלות  מלאה  מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגית רוח בפולין.  נכו ן  למועד דוח זה,  לחברה  
1  . 5 חוות  רוח  פעילות בפולין בהספק כולל של כ-  50 מגה וואט

 •

 

תחום האנרגיה המתחדשת  בישראל –  החברה הייתה פעילה בתחום הפוטו וולטאי בישראל בשנים 
2010  עד  2016.  החל מיום  29  בספטמבר  2021  חזרה  החברה  לפעול  בתחום האנרגיה המתחדשת  
בישראל, לאחר שהשלימה רכישת מלוא הזכויות בשותפות הליוס אנרגיה מתחדש ת  1  ש.מ (להלן: 
"הליוס")  ,  אשר   נכו ן  למועד   דוח  זה  מחזיקה  ומפעילה  (באמצעות תאגידים  בשליטתה) 256 מערכות  
פוטו  וולטאיות  המותקנות  על  גגות  מבנים  מסחריים  ומשקים  חקלאיים, בהספק מותקן כולל של כ- 

. לפרטים נוספים לעניין עסקת הרכישה ראה ביאור (11)  להלן. 2 30.8 מגה  וואט
תחום  הנדל"ן  המניב  -  החברה   עוסקת,  בעצמה  ובאמצעות   חברה  בת   בבעלותה המלאה  בהשכרת   • 

שטחי מסחר  ומשרדים בבניינים  בבעלותן בצומת  רעננה.  
 

בהתאם  לתקנות  ניירות  ערך  ( דוחות  תקופתיים  ומיידיים),  התש"ל  –  1970,  החברה  הינה   "תאגיד  קט ן".  
דירקטוריון  החברה  אימץ   והחיל   על  החברה  את  כל  ההקלות  הרלבנטיות   לעניין   זה,  ככל   שהינן  חלות  על   

החברה.   
 

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  23.  
 

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).  

 
משבר הקורונה   ג. 

הקורונה, Covid-19 אשר   בנגיף  שמקורה  מגיפה  וואהן  שבסין  בעיר  דצמבר  2019  ,התפרצה   בחודש 
התפשטה במהירות ברחבי העולם.  בעקבות  מבצע החיסונים הנרחב שנערך בישראל  הוסרו  בהדרגה עיקר  
המגבלות   שהוגבלו במהלך שנות המגיפה. כיום, ברוב ענפי המשק בישראל מתקיימת פעילות עסקית, בכפוף  

למגבלות מסוימות.  
 

יחד עם  האמור לעיל, לאור אופי פעילות החברה ותחומי פעילותה ובהתבסס על פעילות החברה מאז פרוץ  
המשבר, החברה מעריכה, נכון לתאריך דוח זה, כי פעילות החברה בתחום האנרגיות המתחדשות בפולין,  

ישראל ותחום הנדל"ן המניב בישראל, לא אמורה להיות מושפעת באופן מהותי מהשלכות המגיפה.   
 

 
 

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

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

Dummy Text



  

  

 

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

 
 
 

באור 1  – כללי  (המשך):  
 
 

הגדרות  ב. 
 

בדוחות  כספיים אלה -  
 

סאנפלאואר השקעות  מתחדשות  בע" מ.    - החברה  
   

 - סאנפלאואר  השקעות   מתחדשות  בע " מ  והחברות   המוחזקות   שלההקבוצה  
המצויינות  בנספח  לדוחות הכספיים.  

   
 - חברות  אשר   לחברה   שליטה   בה ן  (כהגדרת ה  ב- IFRS 10)  ואשרחברות 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 -  עיקרי המדיניות החשבונאית: 

 
בסיס ההצגה  של  הדוחות הכספיי ם  א.  

 
הדוחות  הכספיים  של  הקבוצה  לימים  31  בדצמבר  2021  ו- 2020  ולשנים  שהסתיימו  באותם  תאריכים,  
מצייתים  לתקני  הדיווח  הכספי  הבינלאומיים  (International Financial Reporting Standards)  שהם  
International Accounting )   תקנים   ופרשנויות  אשר  פורסמו   על  ידי  המוסד   הבינלאומי  לתקינה   בחשבונאות

Standard Board) (להלן  -  תקני  ה-IFRS)  וכוללים   את  הגילוי  הנוסף  הנדרש לפי תקנות  ניירות  ערך  (דוחות  
כספיים שנתיים), התש "ע-2010.  

 
בהקשר להצגת  דוחות  כספיים אלה,  ייצוין כדלקמן:  

 
עיקרי  המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס  לכל השנים המוצגות, אלא  1) 

אם צוין  אחרת .   
 
הדוחות  הכספיים  המאוחדים  נערכ ו  על  בסיס  עלות,  בכפוף  להתאמות  בגין  שערוך   נכסים  פיננסיים 2) 

והתחייבויות  פיננסיות  (לרבות  מכשירים  נגזרים)  בשווי  הוגן  דרך   רווח  או  הפסד   ונדל"ן  להשקעה , 
המוצגים  בשווי  הוגן.   

 
 (3

 

עריכת  ה דוחות   הכספיים  בהתאם  לתקני  ה- IFRS,  דורשת  שימוש  באומדנים  חשבונאיים  מסוימי ם 
מהותיים .  כמו  כן,  היא  מחייבת  את  הנהלת  הקבוצה  להפעיל  שיקול  דעת  בתהליך  יישום  מדיניות ה 
החשבונאית  של  קבוצה.  בבאור 3  ניתן  גילוי   לתחומים  בהם יש להנחות  ולאומדנים  השפעה  מהותית  
על  הדוחות  הכספיים.  התוצאות  בפועל  עשויות  להיות  שונות  מהותית  מהאומדנים  וההנחות  ששימשו  

את הנהלת  הקבוצה .   
 

תקופת המחזור  התפעולי  של הקבוצה הינה  12 חודשים.    (4
 

הקבוצה  מנתחת  את  ההוצאות  שהוכרו  בדוח  רווח  או  הפסד  לפ י  שיטת  סיווג  המבוססת  על  מאפיין   5) 
הפעילות של ההוצאות.   
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 

 12

דוחות כספיים מאוחדים:  ב. 
 

חברות בנות      (1
 

 

חברות  בנות  הן  ישויות  (לרבות  ישויות  מובנות)  הנשלטות  על  יד י  הקבוצה.  הקבוצה  שולטת  בישות   
כאשר לקבוצה קיים כוח השפעה  על הישות המושקעת, יש לה חשיפה או זכויות לתשואות משתנות   
ממעורבותה  בישות  וכן  יש   לה   יכולת  להשתמש  בכוח  ההשפעה   שלה  על  הישות  המושקעת   כד י 
להשפיע  על  סכום  התשואות  שינבע  לה  מאותה  ישות.  החברות  הבנות  נכללות  באיחוד  באופן   מלא 
החל  מהמועד   שב ו  מושגת   השליטה   בהן  על  ידי  הקבוצה.  איחודן   מופסק  במועד   שב ו  מפסיקה  

השליטה.  
 

יתרות ועסקא ות  תוך קבוצתיות,  כולל הכנסות  והוצאות בגין עסק אות בי ן חברות  הקבוצה,  בוטלו .   
 

המדיניות  החשבונאית  המיושמת   בחברות  הבנות  שונתה  לפי  הצורך,  על  מנת   להבטיח  עקביות  עם 
המדיניות  החשבונאית  שאומצה  על ידי  הקבוצה.   

 
עסקאות עם בעלי זכויות שאינן  מקנות  שליטה שתוצאתן אינה איבוד שליטה    (2

 

 

עסקאות  עם  בעלי  זכויות  שאינן  מקנות  שליטה  בחברות  הבנות  שתוצאתן  אינה  איבוד  שליטה 
מטופלות כעסקאות   עם  בעלים. בעסקות  אלה,  ההפרש   בין  השווי   ההוגן  של   תמורה   כלשהי  ששולמה 
או  שהתקבלה  לבין  הסכום  שב ו  מתואמות   הזכויות   שאינן  מקנות  שליטה  כדי  לשקף  את  השינויים 

בזכויות היחסיות שלהן  בחברה  הבת, מוכר ישירות  בהון  ומיוחס  לבעלים של  החברה .   
 

דיווח מגזרי   ג. 
 

 
מגזרי  הפעילות   מדווחים  לפי  אותו  בסיס  המשמש  לצרכ י  דיווח  פנימים  לי ו "ר  הדירקטוריון  והמנכ "ל  של  החברה,  
אשר  הוגדרו  יחד  כמקבל י  ההחלטות  התפעוליות  הראשיים  של   החברה  וזאת  לצורך  קבלת  החלטות  לגב י 

הקצאת משאבים  והערכת  ביצועים. 
 

תרגום יתרות ועסקאות במטבע  חוץ:   ד.  
 

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה    (1
 

פריטים   הנכללים   בדוחות  הכספיים   של   כל  אחת   מחברות  הקבוצה  נמדדים   במטבע   של   הסביבה 
הכלכלית   העיקרית  בה  פועלת  אותה  חברה  ( להל ן  -  מטבע   הפעילות).  הדוחות  הכספיים   המאוחדי ם 

מוצגים  בש "ח, שהוא מטבע  הפעילות של החברה.  
 

עסקאות  ויתרות    (2
 

עסקאות  במטבע  השונה   ממטבע  הפעילות  ( להל ן  -  מטבע   חוץ)  מתורגמות  למטבע   הפעילות  באמצעות  
שימוש  בשערי  החליפין  שבתוקף  למועדי  העסקות  או  למועדי  ההערכות  מחדש,  כאשר  הפריטים  
נמדדים  מחדש.  הפרשי  שער,  הנובעים  מיישוב   עסקות  כאמור  ומתרגום  נכסים   והתחייבויות  כספיים  

הנקובים במטבע  חוץ  לפי שער י  החליפין  לתום השנה, נזקפים לרווח או הפסד.  
 

רווחים  והפסדים   הנובעים  משינוי   בשערי  חליפין  הקשורים  לאשראי  ולמזומנים  ושווי   מזומנים   מוצגים  
בדוח  רווח והפסד  במסגרת "הכנסות (הוצאות) מימון ".   

 
הפרשי  תרגום  בגין  נכסים  והתחייבויות   פיננסיים,  שאינם   פריטים  כספיים  (כגון  ניירות  ערך  הוניים  
דוגמת  מניות  או  אופציות)  המסווגים  כמכשירים  פיננסיים  בשווי  הוגן   דרך  רווח   או  הפסד,  מוכרים  ברוו ח 

או הפסד, כחלק מהרווח או ההפסד בגין שינויים  בשוויים ההוגן.   
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באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): 
  

תרגום הדוחות ה כספיים של חברות הקבוצה    (3
 

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

ההצגה כדלקמן:  
 

נכסים  והתחייבויות  לכל   מועד  דיווח  על  המצב  הכספי  המוצג  מתורגמים  לפ י  שער   הסגירה   א) 
במועד אותו  דוח על המצב  הכספי;    

 
ההכנסות   וההוצאות  לכל  דוח  רווח  והפסד  מתורגמות  לפי  שערי  החליפין  הממוצעים  לתקופה   ב) 

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

 
כל הפרשי השער  הנוצרים מוכרים במסגרת  רווח  כולל אחר.    ג) 

 
בעת  איחוד  הדוחות   הכספיים,  נזקפים  לרווח  כולל   אחר   הפרש י  שער  הנובעים   מתרגום   ההשקעה   נט ו  
בפעילויות  חוץ.  כאשר  פעילות  החוץ  ממומשת  במלואה,  הפרשי  השער  שנזקפו  לרווח  כולל  אחר  

מוכרים ברווח או  בהפסד כחלק  מהרווח או  ההפסד הנובעים מהמימוש.  
 

רכוש קבוע כולל מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית רוח ומתקנים פוטו וולטאיים   ה. 
 

הרכוש  הקבוע  נכלל  לראשונה  לפי  עלות  הרכישה.  עלויות  עוקבות  נכללות  בעת  התהוותן  בערכ ו  של  הנכס   
בספרים  או  מוכרות  כנכס  נפרד,  בהתאם  למקרה,  רק  כאשר  מתקיימים  לגביהן  הקריטריונים  להכרה  כנכס   
בנפרד.  כל   שאר  עלויות  התיקונים  ועבודות  האחזקה  נזקפות  לדוח  רווח  והפסד   במהלך  תקופת  הדיווח  בה   

נבעו.  
 

פריט י  הרכוש  הקבוע   מוצג ים  בעלות  ההיסטורית ,  בניכוי  פחת  שנצבר  והפסדים  מירידת  ערך  שנצברו.  הפחתות  
וירידות הערך בגין הרכוש הקבוע נזקפות  לרווח או הפסד.  

 

ה
רכיבי  פריט  רכוש  קבוע  בעלי  עלות  משמעותית  ביחס  לסך  העלות  של  הפריט,  מופחתים  בנפרד,  לפי  שיטת   

רכיבים.  
 

פריטי הרכוש הקבוע  כוללים בעיקר מערכות פוטו וולטאיות בישראל וחוות לייצור חשמל מאנרגיית רוח בפולין.    
 

הפחת  מחושב  בשיעורים  שנתיים  שווים  על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס,  
כדלקמן:   

 
   %   

 5 חוות רוח   

 13

 
 

מערכות פוטו-וולטאיות    5-8 
 6-33 ריהוט  וציוד משרד י  

   
אורך  החיים  השימושיים,  שיטת   הפחת  וערך  השייר   של  כל  נכס  נבחנים  לפחות  בכל  סוף  שנה  והשינויים   
מטופלים  כשינוי  אומדן  חשבונאי  באופן  של  " מכאן-ולהבא".  לגבי  בחינת  ירידת  ערך  של  רכוש  קבוע,  ראה  סעיף   

ח' להלן.  
 

נדל"ן להשקעה   ו. 
           

הנדל "ן  להשקעה,  הינו  בניין  משרדים  המוחזק  לצורך   הפקת  תשואה  ארוכת-טווח  מדמ י  שכירות,  או  לשם  עליית  
ערך  הונית  או  שניהם ,  ואינו  משמש  את  הקבוצה  בייצור  או  הספקת   סחורות  או  שירותים  או  למטרות  מנהלתיות   

או לשם מכירה במהלך  העסקים  הרגיל.  
 

ש
ש

נדל "  ן להשקעה  נמדד  לראשונה  לפי עלות הרכישה, כאשר עלויות  עסקה נכללות במדידה  ראשונה  זו. העלות   
ל  נדל"ן  להשקעה  שנרכש  כוללת  את  מחיר  רכישתו,  וכן  כל  הוצאה  שניתן  לייחס  במישרין  לרכישה,  לרבות   

כר טרחה של  יועצים מקצועיים עבור  שירותים משפטיים, מסי רכישה של נדל  "ן  ועלויות עסקה אחרות .  
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באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 

ה
ה
מ
מ
מ

לאחר  ההכרה  הראשונה  בעלות  הרכישה,  מודדת  הקבוצה  את  הנדל  "ן  להשקעה  שלה  בהתאם  למודל  השווי   
הוגן  -  דהיינו ,  בשוויו  ההוגן,  המייצג  את  ערכו  בשוק.  השווי   ההוגן  מבוסס  על  המחירים  בשוק  פעיל,  
מותאמים,  במידת  הצורך, בגין  הבדלים במהות, במיקום  א ו במצב הנכס המתייחס. כאשר המידע  אינו זמין,  
שתמשת  הקבוצה  בשיטות  הערכה  חלופיות,  כגון  מחירים  עדכניים  בשווקים  פחות  פעילים  או  תחזיות  תזרימ י  
זומנים  מהוונים.  הערכות  אלו  נבחנות  מדי  שנה  על ידי  מעריך  שווי  חיצוני  בלתי תלוי. רווח  או  הפסד  הנובעים   
שינויים  בשווי  ההוגן  של  הנדל"ן  להשקעה  מוכרים   ברווח   א ו  הפסד  לתקופה   בה   הם  נבעו  במסגרת   סעיף   

" עליית / ירידת ערך של  נדל"ן  להשקעה, נט ו".  
 

נכסים בלתי מוחשיים   ז.  
 

 

נכסים  בלתי  מוחשיים  הנרכשים  בנפרד,  נמדדים  עם  ההכרה  הראשונית  לפי  העלות  בתוספת  עלויות  רכישה  
ישירות.  לאחר  ההכרה  הראשונית,  נכסים  בלתי  מוחשיים  מוצגים   על-פי  עלותם  הראשונית,  בניכוי   ההפחתה   

מצטברת  ובניכוי הה פסדים  מירידת ערך שנצברו.  
על-פי  הערכת  ההנהלה,  לנכסים  הבלתי  מוחשיים  אורך   חיים  שימושיים  מוגדר.  הנכסים  מופחתים  על  פנ י  אורך   
החיים  השימושיים  שלהם  על  בסיס  שיטת  הקו  הישר   ונבחנת  לגביהם  ירידת  ערך  כאשר  קיימים  סימנים   
המצביעים  על  ירידת  ערך.  תקופת  ההפחתה  ושיטת  ההפחתה  של  נכס  בלתי  מוחשי  בעל  אורך  חיים  שימושיים  
מוגדר  נבחנות  לפחות  בכל  סוף  שנה.  שינויים  באורך  החיים  השימושיים  או  בדפוס  הצריכה  הצפוי  של  ההטבות   
הכלכליות  הצפויות   לנבוע  מהנכס   מטופלים   כשינוי   אומדן   חשבונא י  באופן  של   "מכא ן  ולהבא  ".  הוצאות   ההפחתה  
בגין  נכסים   בלת י  מוחשיים   בעל י  אורך   חיים  שימושי  מוגדר  נזקפות   לדוח  על   הרווח   הכולל  לסעיף  הוצאות  פחת   

בעלות המכר.  
 

הנכסים  הבלת י  מוחשיים  של  הקבוצה  מורכבים  מרשיונות  במסגרת  הסדרי  זכיון  להפקת  חשמל.  הרישיון  מייצג   
את הזכות  הקיימת  לקבוצה  לגבות הכנסות חשמל  בהתאם  לכמות החשמל שהופקה במתקנים.    

 
אורך  החיים השימושיים של  הרשיונות  הינו  כדלקמן:  

שנים     
 20 רישיונות  להפקת חשמל בחוות רוח בפולין                       

 14

 
ירידת ערך  של  נכסים לא כספיים  ח. 

 

 

ירידה  בערכם  של  ה נכסים  הלא  כספיים  נבחנת,  במידה  שחלו  אירועים  או  שינויים  בנסיבות  המצביעים  על  כך   
שערכם  בספרים  לא  יהיה  בר  השבה.  סכום  ההפסד  המוכר  בגין  ירידת  ערך  שווה  לסכום  בו  עולה  ערכו  בספרים  
של  נכס  על  הסכום   בר   השבה   שלו.  סכום  בר  השבה  של  נכס  הוא  הגבוה  מבין  שוויו   ההוגן  של  הנכס,  בניכוי   
עלויות  מכירה ,  לבין  שווי  השימוש  שלו.  לצורך  בחינת  ירידת  ערך,  מחולקים  הנכסים  לרמות  הנמוכות  ביותר   
בגינן קיימים  תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים (יחידות מניבות מזומנים). נכסים לא-כספיים, אשר  חלה ירידה   
בערכם,  נבחנים  לצורך  זיהוי  ביטול  אפשרי  של  ירידת  הערך  שהוכרה  בגינם  בכל  תאריך  דוח  על  המצב  הכספי.  

 
נכסים פיננסיים:    ט.  

 
ביום  1 בינואר 2018, נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי 9  "מכשירים פיננסיים".   

 
סיווג    (1

 
הקבוצה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריות הבאות: נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או  
הנכסים  מוחזקים  שבו  העיסקי  במודל  תלוי  הסיווג  מופחתת.  בעלות  פיננסיים  ונכסים  הפסד, 

הפיננסיים ובתנאים החוזיים של תזרימי המזומנים בגינם.  
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באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 

עבור נכסים הנמדדים בשווי הוגן, שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד.   
 

נכסים  פיננסים  בעלות מופחתת   א) 
 

 

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל עיסקי  
וכן   חוזיים,  מזומנים  תזרימי  לגבות  מנת  על  פיננסיים  נכסים  להחזיק  היא  שמטרתו 
התנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק  

תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.   

נכסים  אלה  מסווגים  כנכסים  שוטפים,  פרט  לחלויות  לתקופה  של  יותר  מ-12  חודשים   
לאחר  תאריך  הדוח  על  המצב  הכספי,  המסווגות  כנכסים  שאינם  שוטפים.  הנכסים   
הפיננסיים  בעלות  מופחתת  של   הקבוצה  כלולים  בסעיפים:  "חייבים  ויתרות  חובה",   

"מזומנים  ושווי מזומנים" המופיעים בדוח על  המצב הכספי.  
 

ב)      נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד     
 

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הינם נכסים פיננסיים שאינם מסווגים  
באחת מהקטגוריות האחרות. הם מסווגים כנכסים שאינם שוטפים, אלא אם ההנהלה  
מתכוונת  לממש  את  ההשקעה   בהם  תוך  תקופה  של   עד  12  חודשים  לאחר  תאריך  הדוח  
על  המצב  הכספי,  או  שתאריך  הפדיון  שלהם  אינו  עולה  על  12  חודשים  לאחר  תאריך   

הדוח על המצב  הכספי,  ואז הם  מסווגים כנכסים שוטפים.  
 

הכרה  ומדידה    (2
 

רכישות   ומכירות  בדרך  רגילה   של  נכסים  פיננסיים  נרשמות  בספרי  הקבוצה במועד סליקת העסקה, 
שהינו המועד בו הנכס נמסר לקבוצה או נמסר על ידי הקבוצה.   

 

 

ההשקעות   מוכרות   לראשונה   בשווי  הוגן  בתוספת  עלויות   עסקה,  עבור   כל  הנכסים   הפיננסיים  שאינם 
נמדדים  בשווי  הוגן   דרך  רווח   או  הפסד,  למעט  לקוחות. נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 
או הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן, והוצאות העסקה נזקפות לרווח או הפסד. נכסים פיננסיים  
נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו, והישות העבירה באופן מהותי  
את כל הסיכונים וההטבות בגין הבעלות על נכסים אלה. נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך  רווח או  

הפסד נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן.   
נכסים  פיננסיים   בעלות   מופחתת  נמדדים  בתקופות  עוקבות  בעלות   מופחתת,  על  בסיס  שיטת  הריבית  

האפקטיבית  
 

רווחים או הפסדים, הנובעים משינויים בשוויים  ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או  
הפסד מוצגים ברווח או הפסד במסגרת  "  רווח  מניירות  ערך   סחירים  ומעסקאות  מט"ח,  נטו  " בתקופה  

בה נבעו.   
 

באשר לאופן מדידת השווי ההוג ן של המכשירים הפיננסיים של  הקבוצה - ראו ביאור 6.   
 

ירידת  ערך נכסים  פיננסיים    (3
 

הקבוצה  בוחנת  בכל  תאריך  דוח   על  המצב  הכספי  האם  חלה  עליה  משמעותית  בסיכון  האשראי   של   
הנכס  הפיננסי  ממועד   ההכרה   בו  לראשונה,  על   בסיס   אינדיבידואלי  א ו  על  בסיס  קבוצתי .  לשם  כך,  
הקבוצה  משווה  את  הסיכון  להתרחשות  כשל  במכשיר  הפיננסי  במועד  הדיווח  עם  הסיכון  להתרחשות   
כשל  במכשיר  הפיננסי  במועד   ההכרה   לראשונה ,  תוך  הבאה   בחשבון   של  כל   מידע  סביר   וניתן   לביסוס,  

כולל מידע  צופה פני  עתיד.  
עבור   נכסים  פיננסיים  שבהם  חלה  עליה  משמעותית  בסיכון   האשראי  ממועד  ההכרה   בהם   לראשונה,  
הקבוצה  מודדת  את   ההפרשה  להפסד  בסכום  השווה  להפסדי  האשראי  החזויים  לאורך   כל  חיי  המכשיר.  
אחרת,  ההפרשה  להפסד  תימדד   בסכום  השווה  להפסדי  אשראי  חזויים  בתקופה  של  12  חודשים.  סכום   
הפרשי  האשראי  החזויים  (או  ביטולם)  מוכר  ברווח  או  הפסד  במסגרת  "רווחים  (הפסדים)  מירידת   ערך   

של נכסים פיננסיים ונכסים  בגין  חוזים עם  לקוחות - נט ו".  
עבור  מכשירים  פיננסיים  בעלי  סיכון  אשראי  נמוך,  הקבוצה  מניחה  כי  סיכון  האשראי  לא  עלה  באופן  

משמעותי ממועד  ההכרה בהם  לראשונה.  
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 

על  אף   האמור  לעיל,  הקבוצה   מודדת  תמיד  את  ההפרשה   להפסד   בסכום  השווה  להפסדי  אשראי  חזויים  
  .IFRS 16  לאורך  כל חיי  המכשיר עבור  חייבים בגין חכירה שנובעים מעסקות  בתחולת

 
קיזוז מכשירים פיננסיים    (4

 
נכסים  פיננסיים  והתחייבויות  פיננסיות  מקוזזים  והסכומים  נטו  מוצגים  בדוח  על  המצב  הכספי  כאשר,  
ורק  כאשר ,  קיימת  זכות  משפטית   מיידית  (שאינה  מותנית  בהתקיימות  אירוע  עתידי)  לקזז  את  הסכומים   
שהוכרו,  הניתנת  לאכיפה  משפטית  בכל  הנסיבות  הבאות :  במהלך  העסקים  הרגיל,  במקרה  של  כשל   
אשראי  ובמקרה  של  חדלות  פרעון  או  פשיטת  רגל  של  הישות  ושל  כל  הצדדים  שכנגד,  וכן  קיימת  כוונה   
לסלק  את  הנכסים  הפיננסיים  וההתחייבויות  הפיננסיות  על  בסיס   נט ו  או  לממש  את  הנכס  ולסלק  את   

ההתחייבות בו-זמנית.  
 

ירידת  ערך נכסים  פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת    (5
 

 
הקבוצה  בוחנת,  בכל  תאריך  דוח  על  המצב  הכספי,  אם  קיימת  ראייה  אובייקטיבית  לירידת  ערך  של  נכס 
פיננסי  או  של  קבוצת  נכסים  פיננסיים.  ערכו  של  נכס  פיננסי  או  ערכה  של  קבוצת  נכסים  פיננסיים  נפגם  
והפסדים  מירידת  ערך  מתהווים  רק  אם  קיימת  ראייה  אובייקטיבית  לירידת  ערך  כתוצאה  מאירוע  אחד 
או  יותר  שהתרחשו  לאחר  ההכרה  לראשונה  בנכס  ( "אירוע  הפסד")  ולאירוע  ההפסד  האמור  (או  לאירועי   
ההפסד)  יש  השפעה  על  אומדן  תזרימי  המזומנים  העתידיים  של  הנכס  הפיננסי  או  של  קבוצת  הנכסים 

הפיננסיים שניתן  לאמוד אותה באופן מהימן.   
 

 
 

 
 

במידה  שקיימת  ראייה  אובייקטיבית  לירידת  ערך,  סכום  ההפסד  מירידת  הערך  נמדד  כהפרש  בין  הערך   
בספרים  של   הנכס  הפיננסי  לבי ן  הערך  הנוכחי   של   אומדן   תזרימי  המזומנים  העתידיים   לנבוע   ממנ ו 
(למעט  הפסדי  אשראי  עתידיים  שטרם  התהוו),  המהוונים  בשיעור  הריבית  האפקטיבי  המקורי  של  הנכס  
הפיננסי  האמור.  הערך  בספרים  של  הנכס  מופחת  וסכום  ההפסד  מוכר  בר ווח  או  הפסד.  אם  הנכס  
הפיננסי   נושא  שיעור  ריבית   משתנה,  שיעור  ההיוון  בו  ייעשה  שימוש  למדידת  הפסד   מירידת   ערך  כלשה ו 
הינו שיעור הריבית האפקטיבי הנוכחי שנקבע בהתאם לחוזה. כאמצעי פרקטי, הקבוצה עשויה למדוד  

ירידת  ערך בהתבסס על  שוויו ההוגן של המכשיר  תוך שימוש במחיר שוק  ניתן  לצפייה.   
 

אם  בתקופה  עוקבת  הסכום  של  הפסד  מירידת  הערך  קטן,  וניתן  לייחס  את  הקיטון  באופן  אובייקטיבי   
לאירוע  שהתרחש  לאחר  שהוכרה  ירידת  הערך,  ביטול  ההפסד  מירידת  ערך  שהוכר  קודם  לכ ן  מוכר   

ברווח או  בהפסד .  
 

חשבונאות גידור ו מכשירים פיננסיים נגזרים   י. 
 

כללי     .1
 

מכשירים  פיננסיים  נגזרים  מוכרים  לראשונה  בשווי  הוג ן  במועד  ההתקשרות  בחוזה  הנגזר,  ונמדדים  מחדש  
בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן.  

 
שיטת  ההכרה  ברווח  או  הפסד,  הנובעים  משינויים  בשווי  ההוגן,  תלויה  בשאלה  האם  המכשיר  הנגזר  מיועד   
לשמש  כמכשיר  מגדר,  ובמקרה  שכן,  בטבעו  של  הפריט   המוגן.  שינויים   בשווי   ההוגן  של  מכשירים   פיננסיים  

נגזרים , אשר אינם משמשים  לגידור , נזקפים לרווח א ו הפסד.   
 

חשבונאות גידור     .2
 

ל
)

מייעדת   החשבונאית. הקבוצה  של  IFRS 9 כמדיניותה  הגידור  מודל חשבונאות  את  מיישמת  הקבוצה 
גידור מכשירים פיננסיים נגזרים. הפריטים המגדרים מיועדים כגידור תזרימי מזומנים.  עסקאות  גידור  

הגנה) מטופלות כדלקמן: 
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 

גידור  תזרימ י מזומנים   
 

החלק  האפקטיבי  של  שינויים  בשווי  ההוגן  של  מכשירים  נגזרים,  המיועדים  וכשירים  לשמש  כגידור   
תזרים   מזומנים,  מוכר   ברווח   כולל  אחר.  הרווח   א ו  ההפסד  הקשור  לחלק  הלא  אפקטיבי  מוכר  באופן  

מיידי בדוח  רווח א ו הפסד במסגרת  " הפסדים (רווחים) אחרים -  נט ו".  
 

סכומים  שנצברו בהו ן מסווגים מחדש לדוח רווח  או הפסד בתקופות במהלכן  הפריט  המגודר  משפיע  
על  הרווח  או  ההפסד .  הרווח  א ו  ההפסד  המיוחס  לחלק  הלא  אפקטיבי  מוכר  בדוח  רווח  או  הפסד 

במסגרת   "הפסדים (רווחים) אחרים - נט ו".  
 
 

כאשר  יחסי  הגידור   (או  חלק  מיחסי  הגידור)  מפסיקים   לקיים  את  הקריטריונים  המזכים  בחשבונאות  
גידור,  ובפרט  כאשר  מכשיר  מגדר  פוקע  או  נמכר,  מבוטל  או  ממומש,  הרווח  או  ההפסד  שנצבר  בהו ן  
לאותו   מועד,  נשאר   מוכר   בהון,  ויוכר  בדוח   רווח   א ו  הפסד  כאשר   העסקה  החזויה  עצמה   מוכרת   בסופו   
של  דבר  בדוח  רווח  או  הפסד.  אולם,  אם  סכום  זה  הוא  הפסד  והקבוצה  צופה  שכל  ההפסד  או  חלקו  
לא יושב בתקופה  עתידית, אחת  או יותר, הסכום שהיא אינה צופה להשיב מסווג מחדש באופן מיידי  

לרווח או הפסד, במסגרת   "הפסדים (רווחים) אחרים -  נט ו".  
 

כאשר העסקה החזויה אינה חזויה עוד להתרחש, הרווח או ההפסד שנצבר במסגרת ההון, מועבר  
באופן מיידי לדוח רווח או הפסד, במסגרת "הפסדים-רוווחים אחרים, נטו" 

 
חלק   בגין  הפורוורד  עסקאות  עם  גידור  בקשר  חשבונאות  מיישמת  מאוגוסט  2021  הקבוצה  החל 
מהתעודות הירוקות בפולין. כאשר עד לתאריך זה עסקאות הפורוורד כאמור, טופלו כמכשיר פיננסי  

ניגזר שלא משמש בגידור חשבונאי.   
שינויים  בשווי  ההוגן  בגין  תעודות  הירוקות  המגודרות  נזקפים  לרווח  כולל  אחר ,עד  אשר  ההכנסה 
מהתעודה  הירוקה  מוכרת  לראשונה  .בעת   ההכרה  בהכנסה  מהתעודה  הירוקה  ,הרווח  הכולל  האחר  
נזקף  לסעיף  ההכנסות .בהמשך  ,ועד  מועד  המכירה  הסופי  של  התעודה ,שינויים  בשווי  ההוגן  של   

הנגזר בגין התעודות שהתקבלו  נזקפים אף  הם לסעיף ההכנסות.  
 

 
לקוחות   יא. 

 
יתרת  הלקוחות  מתייחסת  לסכומים  לקבל  מלקוחותיה  של  הקבוצה  עבור  מכירת   חשמל  ודמי  שכירות  במהלך   
העסקים  הרגיל .  לקוחות  מוכרים   לראשונה  לפי  מחיר  העסקה,  ונמדדים  לאחר  מכן  בעלות  מופחתת  בניכוי  

ההפרשה  להפסד אשראי.  לאור  אופי לקוחות החברה למ ועד הדוח לחברה אי ן הפרשה  להפסדי אשראי.  
 

מזומנים ושווי מזומנים   יב. 
 

 
יתרת  המזומנים  ושווי  מזומנים  כוללת  מזומנים  בקופה,  פיקדונות  בתאגידים  בנקאיים  לזמן  קצר  והשקעות   
אחרות  לזמ ן  קצר   שנזילותן   גבוהה, תקופת   ההפקדה   שלהן לא   עולה על   3  חודשים   ושאינם  מוגבלים  בשימוש.  

 
הון המניות  יג. 

 
מניות  רגילות של החברה מסווגות כהו ן מניות.  

עלויות  תוספתיות  המיוחסות  במישרין  להנפקת  מניות  או  כתבי  אופציה  חדשים  מוצגות  בהון  כניכוי,  נטו  ממס,  
מתקבולי  ההנפקה.  

 
ספקים   יד. 

 
יתרות  הספקים  כוללות   התחייבויות  של   הקבוצה   לשלם  עבור   טובין   או  שירותים  שנרכשו  מספקים  במהלך   

העסקים הרגיל. ספקים מוכרים  לראשונה בשווי הוג ן, ולאחר מכן  נמדדים בעלות מופחתת.  
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 

התחייבויות פיננסיו ת  טו. 
 

הלוואות  מוכרות   לראשונה  לפי  שוויין  ההוגן,  בניכוי   עלויות  עסקה.  בתקופות  עוקבות,   ההלוואות  נמדדות   בעלות   
מופחתת;  כל  הפרש  בי ן  התמורה  (בניכוי  עלויות  עסקה)  לבין  ערך  הפדיון   מוכר  בדוח   הרווח  וההפסד  על  פני   

תקופת ההלוואה, בהתאם  לשיטת הריבית האפקטיבית.  
 

עמלות  המשולמות  בגין  קבלת   מסגרת   הלוואה   מוכרות   כעלויות   עסקה  המיוחסות   להלוואה   הרלבנטית,  וזאת  
במידה  שצפוי  (probable)  כי  חלק  או  כל  מסגרת  ההלוואה  תנוצל.  במקרה  כזה,  ההכרה  בעמלה   נדחית  עד   
לביצוע  משיכת  הכספים  בפועל   במסגרת  ההלוואה.  במידה  שאין   ראיה  לכך  שצפוי  שחלק   א ו  כל  מסגרת   
ההלוואה  תנוצל,  העמלה  מהוונת  כתשלום  מראש  בגין  שירותי   מימון,  ומופחתת  על-פני  תקופת  מסגרת   

ההלוואה המתייחסת .  
 

מסים שוטפים ונדחים  טז.  
 

הוצאות  המס  לשנים  המדווחות  כוללות  מסים  שוטפים  ומסים  נדחים.  המסים  מוכרים  בדוח  ה רווח  וההפסד,  
למעט  מסים  הקשורים  בפריטים  שנזקפו  לרווח  כולל   אחר  או  ישירות  להון,  אשר  מוכרים  גם  הם  ברווח  כולל  

אחר או בהו ן, בהתאמה.   
 

הסכום  שנזקף  כמסים  שוטפים  מחושב  על  בסיס  חוקי  המס  שנחקקו  או  שחקיקתם  הושלמה  למעשה  לתאריך   
הדוח על המצב  הכספי, במדינות  בהן החברה  והחברות הבנות פועלות ומפיקות הכנסה חייבת.  

 
הנהלת  הקבוצה  בוחנת  מדי  תקופה  את  היבטי  המס  החלים  על  הכנסתה  החייבת  לצורכי  מס,  בהתאם  לדיני   

המס הרלבנטיים,  ויוצרת הפרשות בהתאם לסכומים הצפויים  להיות משולמים  לרשויות המס.  
 

הקבוצה  מכירה  במסים  נדחים,  על  בסיס  שיטת  ההתחייבות,  בגין  הפרשים  זמניים  בין  הסכומים  של  הנכסים   
וההתחייבויות, הכלולים בדוחות  הכספיים,  לבין הסכומים שיובאו  בחשבון  לצורכי מס.   

מסים  נדחים  אינם  מוכרים  אם   ההפרשים  הזמניים  נוצרים  בעת   ההכרה  הראשונית   בנכס  א ו  בהתחייבות,  
שלא  במסגרת  צירוף  עסקים,  ובתנא י  שבמועד  העסקה   אין  להם  כל  השפעה  על  הרווח  או  ההפסד  -  בין  אם  
החשבונאי  ובין  זה  המדווח  לצורכי  מס.  סכום  המסים  הנדחים  נקבע  בהתאם  לשיעורי  המס  ( וחוקי  המס)  
שנחקקו  או  שחקיקתם  הושלמה  למעשה  נכון  לתאריך  הדוח  על  המצב  הכספי  וצפויים  לחול  כאשר  נכסי  המסים   

הנדחים  ימומשו או כשהתחייבויות המסים  הנדחים ייושבו.  
 

ההכרה  בנכסי  מסים  נדחים  נעשית  בגין  הפרשים  זמניים  הניתנים  לניכוי  לצורכי  מס,  בגבולות  סכום  ההפרשים,  
שצפוי  כי ניתן יהיה  לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות  במס.   

 
הקבוצה  אינה  זוקפת  מסים  נדחים  בגין  הפרשים  זמניים  הנובעים  מהשקעות  בחברות  הבנות  ובעסקאות   
המשותפות,  מאחר ועיתוי   היפוך ההפרשים  הזמניים  נשלט   על   יד י הקבוצה וצפו י  שלא   יחול   היפוך בהפרשים  

הזמניים בעתיד  הנראה לעין.  
 

נכסי מסים נדחים  והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם  ורק אם:  
קיימת זכות משפטית  ניתנת לאכיפה  לקיזוז נכסי מסים שוטפים  כנגד התחייבויות מסים שוטפים; וכ ן   -

נכס י  המסים  הנדחים   והתחייבויות  המסים  הנדחים  מתייחסים   למסים  על  הכנסה   המוטלים   על   יד י  אותה   - 
רשות מס על אותה  ישות חייבת  או על  ישויות שונות  החייבות במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות   

על בסיס  נטו.   
 

יז.    הפרשות   
 

הפרשות   בגי ן  שיקום   סביבתי  ותביעות  משפטיות  מוכרות,  כאשר: (1)  לקבוצה   מחוייבות   קיימת,  משפטית  א ו  
משתמעת,  כתוצאה   מאירועים  מהעבר;  ( 2)  צפו י  כי  יידרש  תזרים  שלילי   של  משאבים  לצורך   סילוק  המחוייבות ;  
וכן  -  (3)  ניתן  לערוך   אומדן   מהימן  של  סכום  המחוייבות.  הקבוצה  אינה   מכירה   בהפרשות   בגי ן  שיקום  סביבתי   

ותביעות בהקשר זה.    
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 

הכרה בהכנסה   יח. 
 

מדידת ההכנסות  
 

ת   
   

 " (IFRS 15).ביום  1 בינואר 2018, נכנס לתוקף תקן  דיווח  כספי בינלאומי 15 "הכנסות מחוזים עם  לקוחות
הכנסות  הקבוצה  נמדדות  לפי  סכום  התמורה  לו  הקבוצה  מצפה   להיות  זכאית  בתמורה  להעברת  סחורו

שהובטחו   ללקוח,  למעט  סכומים   שנגבו  עבור   צדדים  שלישיים,  כגון   מיסי  מכירה  מסוימים.  ההכנסות  מוצגות
נטו ממע"מ,  ולאחר ביטול הכנסות בין חברות הקבוצה. 

 
מועד ההכרה בהכנסה  

 
הקבוצה  מכירה  בהכנסה  כאשר  הלקוח  משיג  שליטה  על  הסחורה  או  השירות   שהובטחו  במסגרת  החוזה   עם   

הלקוח.   
 

להל ן  הקריטריוני ם  הספציפיי ם  בדב ר  הכר ה  בהכנס ה  לגב י  סוג י  ההכנסו ת  הבאים :    
 

1)    הכנסות  ממכירת חשמל  
 

הכנסות  ממכירות  חשמל  מוכרות   כאשר  הועברו יחידות  החשמל  לחברות  החשמל  בנקודות  החיבור  
לרשת  החשמל.  

 
הכנסות מתעודות  ירוקות    (2

 
הכנסות  מתעודות  ירוקות  מוכרות  ממועד  הזכאות  לקבלתן  בהתאם  לשווין  באותו  מועד  ונכללות  
במסגרת  ההכנסות  ממכירת  חשמל.  לאחר  ההכרה  הראשונה ,  משערכת  החברה  את  יתרת 
התעודות  שלא  נמכרו  במועד  הדוח  הכספי  בהתאם  לשווין  בתום  הרבעון.  הפרשי  השיערוך  נכללים   

אף הם בהכנסות ממכירת חשמל .  
עסקאות  לקיבוע  מחירי  התעודות   הירוקות  נמדדות  בכל תקופת  חתך  בהתאם  לשווין  ההוגן.  שינויי ם 

אלו בשווי ההוגן נזקפים אף  הם  לשורת ההכנסות.  
 

החל  מאוגוסט   2021  החברה החלה ביישום חשבונאות גידור.  להרחבה  בנושא   ראה   ביאור   2  ( י) 
לעיל.     

 
הכנסות ממכירת  תעודות מקור    (3

הכנסות  ממכירת  תעודות  מקור  מוכר  ות  כאשר  הן  מועברות  לגוף  הרוכש  אותן  בהתאם  לשווי      
ההוגן שלהן.  

 
 

הכנסות ממכירת מקרקעין    (5
 

הכנסות  ממכירת  מקרקעין  מוכרות  ביחס  ליחידת  המקרקעין  כאשר  הסיכונים  וההטבות  העיקריים  
הכרוכים  בבעלות  עברו לרוכש.  הכנסות  מוכרות  רק  במועד  שבו לא  קיימות  אי  וודאויות  משמעותיות   
ביחס  לגביית  התמורה  מהעסקה,  כאשר  העלויות  הקשורות  ידועות  וכאשר  לא  קיימת  מעורבות  

ניהולית  נמשכת ביחס לקרקע שנמסרה.  
 

הכנסות מדמי שכירות    (6
 

הכנסות מדמי שכירות מוכרות  לפי שיטת  הקו הישר  על  פני תקופת השכירות.   
 

הכנסות  ריבית    (7
 

הכנסות  ריבית  בגין  נכסים  פיננסיים מוכרות על בסיס צבירה בשיטת הריבית  האפקטיבית.  
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 

חכירות  יט. 
 

וגגות של משקים   הקבוצה  חוכרת   קרקעות   עליה ן  הוקמו   חוות   הרוח   בפולין,  גגות מבנים  מסחריים 
וולטאיות  בהסכמי  חכירה  שהינם  לתקופ ות  ארוכות וכוללות    חקלאיים  עליהן מותקנות מערכות פוטו 
אופציות  הארכה.   בנוסף,  שוכרת   החברה   את   משרדיה   לתקופה  של  5  שנים,  החל  מחודש  ספטמבר   

   .2017
הקבוצה  מעריכה,  בעת  ההתקשרות  בחוזה,  האם  החוזה  הוא  חכירה  או  אם  הוא  כולל  חכירה .  חוזה  
הוא חוזה  חכירה  או  כולל  חכירה   אם החוזה מעביר  את  הזכות  לשלוט  בשימוש בנכס מזוהה  לתקופת  
זמן  מוסכמת   עבור  תמורה.  הקבוצה  מעריכה  מחדש  אם  חוזה   הוא  חוזה  חכירה  או  אם  הוא  כולל  חכירה   

רק אם התנאים של  החוזה  השתנו.  
עבור  חוזי  חכירה  הכוללים  רכיבים  שאינם  רכיבי  חכירה,  כגו ן  שירותי  תחזוקה,  הקשורים  לרכיב   
החכירה,  בחרה  הקבוצה  שלא  להפריד  בין  הרכיבים,  ובמקום  זאת  לטפל  בכל  רכיב  חכירה  וברכיבים  

כלשהם שאינם חכירה  הקשורים  אליו כרכיב חכירה  יחיד.   
במועד   ההכרה   לראשונה ,  מכירה   הקבוצה   בהתחייבות  בגין  חכירה  בגובה  הערך  הנוכחי  של  תשלומ י  
החכירה  העתידיים,  אשר כוללים,  בין   היתר,  את  מחיר המימוש  של   אופציות  הארכה  אשר וודא י  באופן   

סביר שתמומשנה.  
במקביל ,  מכירה  הקבוצה  בנכס  זכות  שימוש  בגובה  ההתחייבות   בגין  חכירה,  מותאם  בגין  תשלומי  
חכירה   כלשהם  שבוצעו  במועד  התחילה  א ו  לפניו  בניכוי  תמריצי  חכירה  כלשהם  שהתקבלו,  ובתוספת  

עלויות  ישירות ראשוניות כלשהן  שהתהוו  לקבוצה.  
 

ה
ה
ב

תשלומ י  חכירה   משתנים  הצמודים  למדד   המחירים   לצרכן  נמדדים  לראשונה  על  ידי  שימוש   במדד   
קיים  במועד   תחילת  החכירה,  ונכללים   בחישוב  ההתחייבות  בגין  חכירה.  כאשר  חל  שינוי  בתזרימי  
מזומנים  של   החכירה   כתוצאה   משינוי  במדד ,  מודדת  הקבוצה  מחדש  את  ההתחייבות  בגין  חכירה  

התבסס על התזרימים החוזיים  המעודכנים, כתיאום  לנכס זכות  השימוש.  
 

תשלומי  חכירה  משתנים  שאינם  תלויים  במדד  או  בשער  אינם  נכללים  בחישוב  ההתחייבות  בגין  חכירה,  
ומוכרים ברווח או הפסד בתקופה שבה התרחש האירוע או התנאי שהפעיל  תשלומים אלה .  

מכיוון  ששיעור   הריבית   הגלום  בחכירה  אינו   ניתן  לקביעה  בנקל,  נעשה  שימוש  בשיעור  הריבית   
התוספתי  של  הקבוצה.  שיעור  ריבית  זה  הינו  השיעור  אותו  הקבוצה  הייתה  נדרשת  לשלם  על  מנת   
ללוות לתקופה   דומה ועם  בטוחה   דומה   את   הסכומים הדרושים על   מנת   להשיג נכס  בערך   דומה לנכס 

זכות  שימוש בסביבה כלכלית דומה. 
 

 
 
 

תקופת  החכירה  הינה   התקופה   שבה  החכירה  אינה  ניתנת  לביטול,  לרבות  תקופות  המכוסות   על  ידי  
אופציה  להאריך  את   החכירה  אם  וודאי  באופן  סביר  שהקבוצה  תממש  אופציה  זו,  וכן  תקופות  המכוסות   

על ידי אופציה  לבטל את  החכירה אם וודאי  באופן סביר שהקבוצה לא  תממש אופציה  זו.  
לאחר  מועד   תחילת  החכירה,  מודדת  הקבוצה  את  נכס  זכות  השימוש  בעלות,  בניכוי   פחת  שנצבר  
והפסדים  מירידת  ערך   שנצברו,  מותאם  בגי ן  מדידה   מחדש  כלשהי  של   ההתחייבות  בגין  החכירה. 
הפחת  על  נכס  זכות  השימוש  מחושב  לפי  שיטת  הקו  הישר,  על  פני  אומדן  אורך  החיים  השימושיים  של 

הנכס המוחכר או  תקופת  החכירה, לפי הקצר מביניהם.  
 

20-25 שנים   קרקעות  
4 שנים   מבנה משרדים  
 10-12 גגות  

 

ש
ת
מ
ח

ריבית   על   ההתחייבות  בחכירה  מוכרת  ברווח  או  הפסד  בכל   תקופה  במהלך   תקופת  החכירה,  בסכום  
מייצר  שיעור  ריבית  תקופתי קבוע על היתרה הנותרת  של ההתחייבות  בגין החכירה.  

שלומים  בגין  חכירות  לטווח  קצר  וכן  תשלומים  בגין  חכירות  שבהן  נכס  הבסיס  הינו  בעל  ערך  נמוך  
וכרים  בשיטת  הקו  הישר  על  פני  תקופת  החכירה,  כהוצאה  ברווח  או  הפסד.  חכירות  לטווח  קצר  ה ן  

כירות  שבהן  תקופת  החכירה  היא 12 חודשים או  פחות.  
 

באשר לאופן מדידת חכירות הקבוצה - ראו ביאור 14.  
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 

הקבוצה כמחכיר  
 

חכירה  תפעולית  
 

הסכמ י חכירה, בהם  לא  הועברו   על  ידי  הקבוצה  באופן ממשי  כל   הסיכונים   וההטבות  הגלומים  בבעלות  על    
הנכס  החכור,  מסווגים  כחכירה  תפעולית .  עלויות  ראשוניות  ישירות  שהתהוו  בגין  הסכם  החכירה ,  למעט   
אלה  המתייחסות  לנדל"ן  להשקעה  אשר  נזקפות  לרווח  או  הפסד ,  מתווספות  לעלות  הנכס  המוחכר  ומוכרות   
כהוצאה   במקביל   להכנסה   מהסכם  החכירה.  תקבולי   החכירה   מוכרים   כהכנסה   בדוח  על   הרווח   הכולל  בק ו  

ישר על פני  תקופת  החכירה.  
 

חלוקת דיבידנ ד  כ. 
 

חלוקת   דיבידנד   לבעלים  של  החברה  מוכרת  כהתחייבות  בדוח  על  המצב  הכספי  של   החברה  בתקופה  בה   
אושרו  הדיבידנדים  לחלוקה על  ידי דירקטוריון החברה.  

 
רווח למניה   כא.  

 
   חישוב  הרווח או  ההפסד   הבסיסי למניה מבוסס ככלל  על הרווח  א ו  ההפסד הניתן  לחלוקה לבעל י  המניות    

הרגילות, המחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות  הקיימות במחזור  במהלך התקופה.  
 

בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למניה מתאמת החברה/הקבוצה את הרווח או ההפסד ,המיוחס לבעלי  
המניות הרגילות של החברה, ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור, בגין ההשפעות  

של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות, כדלהלן: 
 

לרווח או להפסד, המיוחס לבעלי מניות רגילות של החברה, מתווסף הסכום לאחר מס של  1) 
דיבידנדים וריבית, שהוכרו בתקופה, בהתייחס למניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות והוא  

מותאם בגין שינויים אחרים כלשהם בהכנסה או בהוצאה, שהיו נובעים מהמרת המניות הרגילות  
הפוטנציאליות המד  ללות ; 

 
לממוצע המשוקלל ש ל מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור מתווסף הממוצע המשוקלל של  2) 

מספר המניות הרגילות הנוספות שהיו קיימות במחזור בהנחה שכל המניות הרגילות  
הפוטנציאליות המדללות הומרו  . 

 
המניות הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור רק  כאשר השפעתן הינה מדללת  (מקטינה את  

הרווח למניה או מגדילה את ההפסד למניה.)   
 

תשלום מבוסס  מניות    כב. 
 

החברה מפעילה תוכנית לתשלום מבוסס מניות לעובדים ולנותני שירותים של החברה  ,המסולקת 
במכשירים הוניים של החברה, שבהן החברה מקבלת שירותים מעובדים ונותני שירותים בתמורה 

למכשירים הוניים (אופציות) של החברה. שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים ומנותני  
השירותים בתמורה להענקת האופציות מוכר כהוצאה ברווח או הפסד ובמקביל נזקף לקרן הון  במסגרת  

ההון. סך הסכום הנזקף כהוצאה, נקבע תוך התייחסות לשווי ההוגן של האופציות המוענקות במועד  
הענקתן . 

 
תנאי  הבשלה,  למעט  תנאי  שוק,  לא  הובאו  בחשבון  באמידת  השווי  ההוגן  של  האופציות  למניות  במועד   
המדידה.  במקום   זאת,  תנא י  הבשלה  הובאו  בחשבו ן  על  יד י  התאמת  מספר   האופציות   הצפויות   להבשיל.  
סך  ההוצאה   מוכרת  במהלך  תקופת  ההבשלה,  שהיא  התקופה  שבה  נדרש  לקיים  את  כל  התנאים  המוגדרים   

להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מניות .  
 

בכל תאריך דוח על המצב הכספי, מעדכנת החברה את אומדניה  בנוגע למספר האופציות הצפויות 
להבשיל, בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק, ומכירה בהשפעת השינוי בהשוואה לאומדנים  

המקוריים, אם קיים, ברווח או הפסד, ובהתאמה מקבילה בהון . 
בעת מימוש האופציות, החברה מנפיקה מניות חדשות. התקבולים, בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחסן 

במישרין, נזקפים להון המניות ולפרמיה על מניות. 
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Dummy Text



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

 
 
 

באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 

כג.   תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות: 
 
 

תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות   1. 
ביום 1 בינואר 2021:  

 
תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 9" מכשירים פיננסיים"  (להלן  – IFRS 9), לתקן חשבונאות   א) 

בינלאומי 39 "מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" (להלן –  IAS 39 ), לתקן דיווח כספי  
בינלאומי 7  "מכשירים פיננסיים: גילויים" (להלן -  IFRS 7) ותקן דיווח כספי בינלאומי 16  

"חכירות"  (להלן -  IFRS 16) (להלן -  התיקונים לתקנים).  
התיקונים לתקנים הינם במסגרת שלב 2 של פרויקט ה  -IASB המספק הקלות בהקשר  

לרפורמה של החלפת ריביות ה -benchmark (להלן - רפורמת ה - IBOR) ומטרתו מתן  
מענה לסוגיות אשר צפויות להתעורר עם החלפת ריביות ה -benchmark בפועל .התיקונים  
לתקנים מספקים פטור פרקטי עבור נכסים והתחייבויות פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת,  

המאפשר לטפל בשינוי בבסיס לחישוב תזרימי המזומנים החוזיים בדרך של עדכון שיעור  
הריבית האפקטיבית, כך שישויות לא תידרשנה ליישם חשבונאות של גריעה. פטור דומה ניתן  
עבור התחייבויות בגין חכירה שהוכרו על ידי חוכר בתחולת IFRS 16. לעניין חשבונאות גידור,  

התיקונים לתקנים מבהירים מהו המועד שבו על ישות להפסיק וליישם את ההקלות שניתנו  
במסגרת שלב  1 של הפרויקט עבור רכיב סיכון שאינו חוזי, וכן מספקים חמש הקלות שונות  

ביישום הוראות ספציפיות של IAS 39 ו-IFRS 9 ליחסי גידור שהושפעו באופן ישיר מרפורמת  
ה -IBOR כמו כן, מספקים התיקונים לתקנים דרישות גילוי חדשות בקשר עם רפורמת ה  

  .IBOR- 
הקבוצה יישמה את התיקונים לתקנים באופן רטרוספקטיבי. ליישום לראשונה של התיקונים  

לתקנים לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים של הקבוצה. 
 

תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר הקבוצה לא בחרה  2. 
ביישומם המוקדם:   

 
  (IAS 1-להלן -  התיקון  ל) " תיקון  לתקן חשבונאות בינלאומי  1 " הצגת דוחות  כספיים א) 

 22

 
התיקון   ל-IAS 1  מבהיר  את  ההנחיות  בנוגע  לסיווג   התחייבויות  כשוטפות א ו  לא  שוטפות  בדוח  

על המצב הכספי. התיקון  מבהיר , בין היתר  כי:  
 

 (1)  (substantive right)  התחייבות  תסווג  כהתחייבות  לא  שוטפת  אם  לישות   יש  זכות  מהותית
לדחות  את  סילוק  ההתחייבות   למשך  לפחות  12  חודשים  לאחר  תום  תקופת   הדיווח.  כמו  כ ן,  
התיקון  מבהיר  כי  כוונת  הישות   בנוגע  למימוש  הזכות  אינה  רלוונטית  לצורך  סיווג  ההתחייבות   

ומבטל את  ההתייחסות  לקיומה  של זכות בלתי מותנית.   
 

 
זכות  מהותית  כאמור  קיימת  רק  במידה  והישות  עומדת  בתנאים  הרלוונטיים  בתאריך  המאזן.     (2)

 
" סילוק "  ההתחייבות כולל  סילוק   בדרך  של  תשלום  מזומן,  משאבים  כלכליים  אחרים  א ו  (3) 

מכשירים  הוניים  של  הישות.  עם זאת,  זכות  המרה  בגין  מכשיר המיר  אשר   סווגה להון  אינה   
משפיעה  על סיווגה של ההתחייבות בגין המכשיר .  

 
התיקון  ל-IAS 1  ייושם  באופן  רטרוספקטיבי  לגבי  תקופות  שנתיות  המתחילות  ביום  1  בינואר   

2023 או  לאחריו.  בהתאם  להוראות התיקון , יישומו המוקדם אפשרי.   
 

להערכת הקבוצה,  ליישום  לראשונה  של  התיקון   ל-IAS 1  לא   צפויה  להיות  השפעה  מהותית  על  
הדוחות המאוחדים של  הקבוצה.  

 
 
 



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

 
 
 

באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 

ב) 
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תיקון לתקן  חשבונאות  בינלאומי  37  הפרשות,  התחייבויות תלויות   ונכסים  תלויים  (להלן  -  התיקון  
 (IAS  37-ל

  
תקן  IAS  37  מגדיר  " חוזה  מכביד "  כחוזה  שבו  העלויות  הבלתי  נמנעות  לצורך  עמידה  במחויבויות   
על  פי  החוזה  עולות   על   ההטבות   הכלכליות  החזויות  להתקבל  על  פיו.  העלויות  הבלת י  נמנעות  על  
פי  חוזה  משקפות  את  העלות  נטו  הקטנה  ביותר  של  יציאה  ממנו,  שהיא  הנמוך  מבין  עלות  קיום   

החוזה לבין פיצויים  וקנסות  הנובעים מאי-עמידה  בו.  
 

התיקון  ל-IAS  37  מבהיר  את  משמעות  המונח   "עלות  לקיום  חוזה ".  בהתאם  לתיקון,  העלות  לקיום  
חוזה  מורכבת  מהעלויות  המתייחסות  במישרין  לחוזה.  העלויות   המתייחסות  במישרין  לחוזה   

כוללות חיבור של:  
 

עלויות  תוספתיות לקיום  החוזה ( למשל,  עלויות  ישירות בגין עבודה וחומרים);    (1)
הקצאת  עלויות  אחרות  הקשורות  באופן  ישיר  לקיום  החוזה  (למשל,  הקצאת  חלק  יחסי(2)     

מהפחת של רכוש קבוע המשמש לצורך קיום החוזה).  
 

כמו  כן,  התיקון  מבהיר  כי  טרם  ההכרה  בהפרשה  בגין  חוזה  מכביד ,  על  ישות  לבחון  ולהכיר  בירידת   
ערך של כל נכס המשמש בקיום  החוזה ולא רק  בגין נכסים אשר יועדו ספציפית  לחוזה .  

 
התיקון  ל-IAS 37  ייושם  לגבי  תקופות  שנתיות  המתחילות  ביום  1  בינואר   2022  או  לאחריו.  
בהתאם  להוראות  התיקון ,  יישומו   המוקדם  אפשרי.  התיקון  ייושם  באופן  רטרוספקטיבי,  רק  עבור   
חוזים  אשר  הישות  טרם  השלימה   את  מלוא  מחויבויות  הביצוע  בגינם  במועד  היישום  לראשונה  של   
התיקון,  תוך  זקיפת  ההשפעה  המצטברת  של  היישום  לראשונה  ליתרת  הפתיחה  של  העודפים   

(או רכיב אחר  בהון,  ככל שרלוונטי) במועד היישום לראשונה.  
 

להערכת הקבוצה,   ליישום  לראשונה  של  התיקון  ל-IAS  37  לא  צפויה  להיות  השפעה  מהותית  על   
הדוחות המאוחדים של  הקבוצה.  

 
 ( IAS 1 -להלן -  התיקון ל) תיקון  לתקן חשבונאות בינלאומי  1 הצגת דוחות כספיים ג) 

 
התיקון ל-IAS 1 דורש מחברות לגלות את המדיניות  החשבונאית המהותית שלהן  ,חלף המדיניות  
החשבונאית המשמעותית שלהן. בהתאם לתיקון, מידע על המדיניות החשבונאית הוא מהותי  
אם, כאשר הוא נלקח בחשבון ביחד עם מידע אחר הניתן בדוחות הכספיים, ניתן לצפות באופן  
סביר כי הוא ישפיע על החלטות שהמשתמשים העיקריים בדוחות הכספיים  מקבלים על בסיס  

דוחות כספיים אלה .   
 

תימנע   אם ,בלעדיו,  מהותי  להיות  צפוי  החשבונאית  המדיניות  על  שמידע  מבהיר  אף  התיקון 
בנוסף,   הכספיים.  בדוחות  אחר  מהותי  מידע  להבין  האפשרות  הכספיים  הדוחות  ממשתמשי 
התיקון מבהיר כי אין צורך בגילוי מידע על מדיניות חשבונאית לא מהותית. עם זאת, ככל שמידע  

כאמור ניתן, ראוי כי אין הוא יסיח את הדעת ממידע מהותי על מדיניות חשבונאית . 
 

התיקון ל-IAS 1 ייושם באופן פרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1  בינואר  2023  
או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו ה מוק דם אפשרי.   

 
להערכת הקבוצה,  ליישום לראשונה של התיקון ל-IAS 1 לא צפויה להיות השפעה מהותית על  

הדוחות המאוחדים של הקבוצה .  
 

וטעויות   תיקון  לתקן חשבונאות בינלאומי  8  מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים  ד) 
  (IAS 8-להלן: התיקון ל)

 
 
 

Dummy Text



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

 
 
 

באור 2 -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  
 
 

התיקון ל-IAS 8 מבהיר כיצד ישויות צריכות להבחין בין שינויים במדיניות חשבונאית לבין שינויים  
באומדנים חשבונאיים. הבחנה זאת מהותית, מאחר ששינויים באומדנים חשבונאיים מיושמים  
באופן פרוספקטיבי, עבור עסקות ואירועים אחרים בעתיד, בעוד ששינויים במדיניות חשבונאית,  
כ כלל, מיושמים באופן רטרוספקטיבי לעסקות ואירועים אחרים בעבר, כמו גם לאירועים ועסקות  

בתקופה הנוכחית  .  
 

התיקון ל-IAS 8 ייושם באופן פרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  1  בינואר  2023  
או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו ה מוקדם אפשרי.  

 
להערכת הקבוצה,    ליישום לראשונה של התיקון ל-IAS 8 לא צפויה להיות השפעה מהותית על  

הדוחות המאוחדים של הקבוצה .  
 

   ( IAS  12-להלן - התיקון ל) תיקון  לתקן חשבונאות בינלאומי  12 מסים על ההכנסה ה) 
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התיקון ל-IAS 12 מבהיר כי הפטור מיצירת מסים נדחים הנובעים מהכרה לראשונה  בנכס או  
בהתחייבות בעסקה אשר אינה צירוף עסקים, אינה משפיעה על הרווח החשבונאי בעת העסקה  
וגם אינה משפיעה על ההכנסה החייבת או על ההפסד לצורך מס בעת העסקה )פטור ההכרה  
לראשונה( אינו ניתן ליישום בגין עסקאות אשר בהכרה לראשונה בהן נוצרים הפרשים זמניים  

חייבים במס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי בסכומים זהים . 
 

עסקאות כאמור כוללות, למשל, עסקאות חכירה שבמועד ההכרה לראשונה בהן על ידי חוכר,  
מכיר החוכר בנכס זכות שימוש בסכום השווה ליתרת ההתחייבות בגין החכירה; וכן מצבים של  

הכרה בהתחייבות בגין פירוק, פינוי ושיקום המוכרת כנגד ע לות רכוש קבוע . 
 

לאחריו.   ביום  1  בינואר  2023  או  המתחילות  שנתיות  תקופות  לגבי  ל-IAS 12 ייושם  התיקון 
החל   העסקאות  כל  עבור  ייושם  התיקון  אפשרי.  המוקדם  יישומו  התיקון,  להוראות  בהתאם 
מתחילת תקופת הדי ווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוח הכספי שבו התיקון יושם לראשונה. כמו  
כן, במסגרת הדוחות הכספיים שבהם התיקון יי ושם לראשונה, על ישות להכיר בתחילת תקופת  

הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת  : 
 

(א)   בנכס מסים נדחים, עד למידה שבה צפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את  (א) 
ההפרש הזמני הניתן לניכוי, וכן בהתחייבות מסים נדחים, בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים  

לנ יכוי והחייבים במס בקשר עם  
 - נכסי זכות שימוש והתחייבויות בגין חכירות; וכן–  

    
מ

וכן הסכום המקביל שהוכר כחלק ושיקום והתחייבויות דומות,   - התחייבויות בגין פירוק, פינוי 
עלות הנכס המתייחס . 

(ב)    בהשפעה המצטברת של היישום לראשונה כהתאמה ליתרת הפתיחה של העודפים  (או רכיב  (ב)
אחר בהון, ככל שרלוונטי) למועד זה .  

 
להערכת הקבוצה,  ליישום לראשונה של התיקון ל  -  IAS 12 לא צפויה להיות השפעה מהותית  

על הדוחות המאוחדים של הקבוצה. 
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
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באור 3 -  אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים:  
 

אומדנים  ושיקולי  דעת ,  נבחנים  באופן  מתמיד,  ומבוססים   על   ניסיון   העבר  ועל   גורמים  נוספים,  לרבות  ציפיות  ביחס   
לאירועים עתידיים, שנחשבות  לסבירות,  לאור הנסיבות  הקיימות.  

 
הקבוצה  מגבשת  אומדנים  והנחות  בנוגע  לעתיד.  מעצם  טבעם,  נדיר  שהאומדנים  החשבונאיים  המתקבלים  יהיו  
זהים  לתוצאות   המתייחסות  בפועל.  האומדנים  וההנחות,  שבגינם  ישנו  סיכון  משמעותי  לביצוע   התאמות  מהותיות   

בערכם בספרים של  נכסים והתחייבויות  במהלך שנת הכספים הבאה, מפורטים להלן:  
 

עלות רכישת רשיונות  ומתקנים  לייצור חשמל בטכנולוגית רוח   א.  
 

החברה  נעזרה  ביועצים  טכניים,  אשר  ליוו  אותה  בהליכי  רכישת  הפרויקטים,  לצורך  קביעת  אופן  הפיצול  של   
סך  ההשקעה למרכיב  עלות  רכישת  הרישיונות ,  אשר  מהווים   נכס ים  בלתי  מוחשיים,   ולמרכיב  יתרת  הרכיבים   

המהותיים של ההשקעה בטכנולגית  רוח , אשר הוצג ו כרכוש קבוע.  
 

אורך  החיים השימושי  - מתקנים  לייצור חשמל בטכנולוגית  רוח    ב.  
 

החברה  נעזרה   ביועצים   הטכניים  לצורך   אמידת  אורך  החיים   השימושי   של   רכיב   הנכס  הבלתי  מוחשי  ושל   
יתרת  רכיב י הרכוש הקבוע מכלל  השקעתה במתקנים לייצור חשמל בטכנולוגית  רוח.   

 
הכרה  במתקנים כרכוש קבוע   ג.  

 
החברה  בחנה    את  המאפיינים  של  המתקנים  הפוטו וולטאיים וחוות  לייצור   חשמל  בטכנולוגית   רוח  ושמש  
שבבעלותה  והגיעה  למסקנה  כ י  הם  אינם  נכנסים  לתחולת  IFRIC 12  (הכרה  כנכס  פיננסי)  וכי  הטיפול   

החשבונאי על  פי שיטת הרכוש  הקבוע הינו הטיפול  הנאות.  
 
רידת  ערך נכסים  לא פיננסיים  י ד.   

 

 

החברה  בוחנת  את  הצורך  בירידת  ערך  של  נכסים  לא  פיננסיים   (כגון  רכוש  קבוע  ונכס  בלתי  מוחשי  בגי ן  
הפרויקטים),  כאשר   ישנם   סימנים   המצביעים  על  כך  שהערך  בספרים  של  נכסים   אלה  נפגם.  הבחינה   מחייבת   
את  הנהלת  החברה  לבצע  אומדן  של  תזרימ י  מזומנים  עתידיים  הצפויים  לנבוע  משימוש   מתמשך  ביחידה  
מניבה  מזומנים  ואף  לאמוד  שיעור היוון  מתאים  לתזרימי מזומנים  אלה.  לעניין זה ,  ראה מידע  נוסף  בבאור  2  

ח'. 
 

נדל  " ן להשקעה   ה.  
 

נדל  "ן  להשקעה  מוצג  לפי  שווי  הוגן  לתאריך  המאזן ,  כאשר  שינויים  בשווי  ההוגן  נזקפים  לרווח  או  הפסד.  השווי   
ההוגן נקבע על בסיס מחיר מכירה משוער או על  ידי מעריכי שווי  חיצוניים בלתי  תלויים כשקלול בין הערכות   
שווי  כלכליות  הכוללות  שימוש  בטכניקות  הערכה  והנחות  לגבי  אומדנים  של  תזרימי  מזומנים  עתידיים  הצפויים  
מהנכס  ואומדן   שיעור   היוון   מתאים  לתזרימ י  מזומנים  אלה   לבי ן  עסקאות  שנעשו  לאחרונה   בנדל "ן  בעל  אופי   

ומיקום דומים  לזה המוערך.  לעניין זה, ראה מידע  נוסף בבאור 2  ו' ובבאור 13.  
 

מסים על  ההכנסה ונכס י מיסים נדחים   ו.  
 

הקבוצה  נישומה  לצורכי  מס  במספר  תחומי  שיפוט ,  ובהתאם,  נדרשת  הנהלת  הקבוצה  להפעיל  שיקול   דעת  
משמעותי,  על  מנת  לקבוע  את  ההפרשה  הכוללת  בגין  מסים  על  הכנסה .  הקבוצה  מכירה  בהפרשות  בגין  
הסכומים הצפויים  לחול  עליה  בעקבות  ביקורות  מס,  בהתבסס  על  הערכותיה  באשר   לאפשרות  שהיא  תחויב   
בתשלומי  מס  נוספים.  אם  חבות  המס  הסופית  תהיה  שונה  מחבות   המס  שנרשמה  בספרים,  ישפיעו  ההפרשים   
על  ההפרשות  למסים  על  הכנסה  ועל  התחייבויות  המסים  הנדחים  בתקופה  שבה  נקבעה  השומה  הסופית   

כאמור  על  ידי רשויות המס.  
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באור 3 -  אומדנים ושיקולי דעת  חשבונאיים  מהותיים (המשך): 
 

 

כמו  כן,  הקבוצה  מכירה  בנכסי  מסים  נדחים  ובהתחייבויות  מסים  נדחים  על  בסיס  ההפרשים  בין  הסכומים  
וההתחייבויות  של  הנכסים  בספרים  לבין  סכומם  המובא  בחשבון  לצורכי  מס.  הקבוצה  בוחנת  באופן  שוטף  את   
יכולת  ההשבה  של   נכסי  המס  הנדחים  הנכללים  בחשבונותיה,  על  בסיס  הכנסות  חייבות   חזויות  ועיתוי  היפוכם   
הצפוי  של  הפרשים  זמניים.  אם  לא  יהיה  ביכולתה  של  הקבוצה  להפיק  הכנסות  חייבות  עתידיות  בסכום  מספיק,  
או  במקרה  של  שינוי  מהותי  בשיעורי  המס  האפקטיביים  בתקופה  שבמהלכה   ההפרשים  הזמניים  המתייחסים   
הופכים  לחייבים  במס  או  ניתנים  לניכוי ,  עשויה  הקבוצה  להידרש  לבטל  חלק  מנכסי  המסים  הנדחים  או  להגדיל   
את  התחייבויות  המסים  הנדחים ,  ועקב  כך   שיעור  המס  האפקטיבי  שלה  עלול  לגדול   ולהשפיע  לרעה  על  

תוצאות  פעילותה. לעניין זה , ראה מידע  נוסף בבאור  18.   
 

בחינה האם פעילות נרכשת עומדת בהגדרת עסק     ז. 
 

לצורך הקביעה האם פעילות נרכשת עומדת בהגדרת עסק או שמדובר ברכישת קבוצה של נכסים, החברה  
בוחנת  את מהותיות התהליכים  והתשומות  שנרכשו. כאשר הפעילות הנרכשת כוללת  תשומות בלבד ללא  
תפוקו ת  או  תורם  משמעותית  ליכולת  להמשיך  ולייצר    ולייצר  להמשיך  ליכולת  קריטי  אשר  ממשי,  תהליך 

תפוקות, כגון: ייזום, פיתוח והעסק עובדים.   
 

לעניין עסקת רכישת הליוס  החברה  הגיעה למסקנה   כי  התליכים שנרכשו אינם תהליכים מהותיים  הפעילות  
הנרכשת מטופלת כרכישת קבוצה של נכסים ולא כצירוף עסקים בתחולת  IFRS3 . להרחבה בנושא עסקת 

הרכישה ראה ביאור  11.   
 

באור 4 -  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים : 
 

ניהול סיכונים פיננסיים:    .1
 

גורמי סיכון  פיננסיים  
 

פעילויות  הקבוצה   חושפות  אותה  למגוון   סיכונים  פיננסיים:  סיכוני  שוק  (לרבות  סיכוני  מטבע,  סיכון  
שווי  הוגן  בגין  שיעור  ריבית,  סיכון   תזרימי  מזומנים  בגי ן  שיעור   ריבית  וסיכון  מחיר),  סיכוני   אשרא י  
וסיכוני  נזילות.  הקבוצה  שואפת  למזער  השפעות  שליליות  אפשריות   של   התנהגות  השווקים   
הפיננסיים  על  ביצועיה  הכספיים   של  הקבוצה.  הקבוצה  משתמשת  במכשירים  פיננסיים  נגזרים  על   

מנת  להגן על עצמה בפני חשיפות מסויימות לסיכונים כאמור.  
 

ניהול  הסיכונים  מתבצע  על  יד י  הנהלת  הקבוצה  בהתאם  למדיניות  שנקבעה  על-יד י  דירקטוריון   
החברה.  דירקטוריון  החברה   מספק  עקרונות   לניהולם  הכולל  של  הסיכונים ,  כמ ו  גם   מדיניות  המטפלת   
בתחומים  ספציפיים,  כגו ן  סיכונים  בגי ן  שערי  חליפין,  סיכוני  שיעור   ריבית,  סיכוני   אשראי,  שימוש 

במכשירים  פיננסיים נגזרים  ולא-נגזרים  והשקעת עודפי כספים.   
 

סיכוני שוק:   א) 
 

סיכון שער  חליפין     (1)
 

לתאריך   המאזן,  לקבוצה   השקעה  בפעילויות  חוץ   בפולין  ובהתאם  נכסיה  הפיננסיים   נט ו  
חשופים   לשינויים  אפשריים   בשער  החליפין   של   הזלוטי.  בנוסף ,  לקבוצה  יתרות   מזומנים   

בזלוטי  וביורו.  
  

     
 
    כמ ו  כן,   חלק   מתזרימי  המזומנים   העתידיים   של   החברה  מדמי  שכירות  לגבי  שטחי  הנדל "  ן  
המניב   המושכרים  חשופים  לשינויים  בשער  החליפין   של  הדולר   בהיקפים  לא  משמעותיים.  

 
נכון ליום 31 בדצמבר 2021, אילו התחזק שער החליפין של היורו ב-10%  ואילו  כל יתר   
המשתנים  נותרו  קבועים,  היה  הרווח  לפני  מס  לשנה  גדל   בכ-  15  אלפי  ש "ח  (31  בדצמבר  

2020 – היה הרווח גדל ב כ- 33  אלפי ש "ח).  
 

נכון  ליום  31  בדצמבר  2021,  אילו  התחזק  שער  החליפין  של  הזלוטי  ב-  10%  ואילו  כל   
יתר  המשתנים  נותרו  קבועים,  היה  הרווח  לפני  מס  לשנה  גדל  בכ-  10,277  אלפי  ש "ח   

(31 בדצמבר 2020  – היה הרווח גדל  בכ- 13,266 אלפי ש" ח).   
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באור 4 -  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):  
 

(2)   סיכון מחיר     
 

לקבוצה  השקעות  במכשירים  פיננסיים  סחירים  בבורסה  לניירות  ערך  ואגרות  חוב ,  
המסווגים  כנכסים   פיננסיים   הנמדדים  בשווי   הוגן   דרך  רווח  א ו  הפסד,  אשר   בגינן  הקבוצה   
חשופה   לסיכון   בגי ן  תנודתיות   במחיר   נייר  הערך   הנקבע  בהתבסס  על  מחירי  שוק  
בבורסה .  היתרה  בדוחות  הכספיים  ליום  31  בדצמבר  2021  של  השקעות  אלה  הינה   

 3,097 אלפי ש " ח (2020 -  3,094  אלפי ש " ח).  
נכון  ליום  31  בדצמבר   2021,  אילו  עלו  שערי  הבורסה  של  ניירות   ערך   סחירים  ב-  3%,  
ואילו   כל  יתר  המשתנים   נותר ו  קבועים,  היה  הרווח   לפני  מס   לשנה  גבוה  בכ-  93   אלפ י  

ש "ח.   
 

החל  משנת  2019  התקשרה  החברה  עם  ברוקרים  בעסקאות  לקיבוע  מחיר  של  חלק     
מהתעודות הירוקות המיוצרות על ידי חוות הרוח.  

 
סיכון  תזרימי מזומנים ושווי הוגן  בגין שיעור  ריבית    (3)

 
הלוואות  הנושאות  שיעורי   ריבית   משתנים  חושפות  את  הקבוצה  לסיכון   תזרימי  מזומנים  
ואילו   הלוואות  הנושאות  שיעורי  ריבית  קבועים  חושפות  את  הקבוצה  לסיכון   בגי ן  שווי   הוגן .  
במהלך   השנים  2021  ו-2020  היו   נקובות  חלק   מההלוואות  שקיבלו  חברות  הקבוצה   

בריבית  משתנה בשקלים ובזלוט י. 
 
נכון  ליום 31 בדצמבר 2021, אילו  תחול עליה  של  10% בשיעור  הריבית , יקטן הרווח    

לפנ י  מס  של החברה בסך של  כ-  10 אלפ י ש "ח (2020 -  כ-23  אלפי ש" ח).  
 

סיכון מדד המחירים לצרכן בישראל   (4)
 

לקבוצה   הלוואות  שניתנ ו  והלוואות  שה תקבלו  מבנקים   בישראל,  אשר  צמודות  לשינויים    
במדד המחירים לצרכן בישראל .  

  
נכון  ליום   31  בדצמבר   2021,  אילו   עלה  מדד   המחירים   לצרכן  בישראל  ב-  3%,  ואילו   כל   
יתר המשתנים  נותרו קבועים,  היה הרווח  לפני מס  לשנה  קטן בכ-  12,007  אלפי ש  "ח   

2020 - כ- 134 אלפי ש" ח).  
 

 
ב)  סיכון אשרא י 

 
סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות  

ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך  ייגרם לקבוצה הפס ד. 
 

מהטעמים   וזאת  נמוך  הינו  הקבוצה  של  הדוח  למועד  האשראי  סיכון  החברה  הנהלת  להערכת 
הבא ים :   

 
בפולי ן  התקשר ה  החבר ה  בהסכמ י  מכר   חשמ ל  עם   חברת   חשמ ל  פולני ת  למכיר ת  החשמ ל  • 

המיוצ ר על   יד ה.  בנוס ף, מתקבל ת  תעודה  ירוקה  ( בגי ן  כ ל  1 מגה   ווא ט שע ה מיוצ ר)  אשר   
נית ן  למכו ר  אותה   ליצרנ י  חשמ ל  קונבנציונאל י,  המחוייבי ם  לרכישת ן  מתוקף   חו ק,  באמצעות  
ברוקרי ם  הפועלי ם בבורס ת  האנרגי ה בפולי ן.     לאו ר  אופ י לקוחו ת  החבר ה, הר י  שהחבר ה  

אינה   מעריכה   כ י  קיימו ת  ל ה  חשיפו ת  אשרא י  משמעותיו ת.  
 

בישראל,  הכנסות החברה מפעילות פוטו וולטאית מתקבלות  מ חברת החשמל בהתאם  • 
לתעריפים אשר נקבעו על ידי רש ות החשמל.   

 
בתחום  הנדל"ן  המניב,  הכנסות  החברה  משכר  דירה  מתקבלות   ברובן  מראש. כמו כן  • 

לקוח העוגן הינו חברה גדולה ואיתנה.  
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באור 4 -  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך) : 
 

סיכון נזילות     ג) 
 

סיכון נזילות הוא הסיכון שהקבוצה תתקשה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן.  
גישת הקבוצה לניהול סיכוני נזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת  

לעמידה בהתחייבויותיה בהגיע מועד פרעונ ן. 
 

 

תחזית  תזרימי  המזומנים  מבוצעת  על   ידי  מחלקת  הכספים  של  הקבוצה   הבוח נת  תחזיות   
שוטפות  של  דרישות  נזילות   בקבוצה  כד י  לוודא  שקיימים  ד י  מזומנים  לצרכיה  של   הקבוצה.   
תחזיות  אלה  כוללות  את  תוכניות  הקבוצה  למימון  פעילותה  השוטפת,  עמידה  באמות  מידה   
פיננסיות  להן  התחייבו  חברות  הקבוצה,  עמידה  ביחסי  נזילות  מסוימים  וכן  עמידה  בדרישות  

חיצוניות כמו חוקים או תקנות.  
 

עודפי  המזומנים  בקבוצה,  שאינם  נדרשים  למימון  הפעילות  כחלק  מההון  החוזר,  מושקעים   
באפיקי  השקעה  נושאי  ריבית  כגו ן  פקדונות,  אגרות  חוב  ממשלתיות ,  קרנות  כספיות,  אגרות  חוב   
קונצרניות  ואפיקים  סולידיים  נוספים.  אפיקי  השקעה  אלה  נבחרים  בהתאם  לתקופת  הפירעון   

הרצויה א ו בהתאם  למידת הנזילות שלהם כך שלקבוצה  יהיו די  יתרות מזומנים.  
 

נכון  ליום  31  בדצמבר  2021,  הסתכמו  המזומנים  ושווי  מזומנים  בסך  של  52,496  אלפי  ש "ח   
סחירות  בסך  של  3,097  אלפי  ש "ח.  כל  הפקדונות  מופקדים  בתאגידים  פיננסיים    ובטוחות 

מדורגים בישראל  ובפולין .  
 

הטבלה  שלהלן  מציגה  ניתוח  של  התחייבויותיה  הפיננסיות  של  הקבוצה,  על  פי  התקופה  הנותרת   
למועד  פירעונן  החוזי  נכון  לתאריך  המאזן.  הסכומים  המוצגים  בטבלה  הינם  תזרימי  מזומנים   

חוזיים  בלתי  מהוונים.   
 

ליום 31 בדצמבר  2021: 
 

       

עד שנה    

 28

משנה  
עד 

שנתיים 

משנתיים  
עד 3  
שנים 

מ- 3  
שנים  
עד 4  

שנים   
 שנים  5

ומעלה  

 

סה"כ  
אלפי ש"ח    

       
הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים   71,832  70,761  68,163  67,521  339,408  617,684 

ספקים ונותני שירותים   1,690   -   -   -   -  1,690 
זכאים (ללא ריבית לשלם)   21,957    -   -   -  21,957 
הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   5,107  3,448  3,216  3,088  19,199  34,058 

 81,711  40,263  10,304  10,304  10,304 התחייבויות בגין חכירות   10,536 
 111,121   84,512  81,683  80,913  398,870  757,100 
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 4 -  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):  
 

ליום 31 בדצמבר  2020: 
 

עד שנה    

 29

משנה  
עד 

שנתיים 

משנתיים  
עד 3  
שנים 

ש
מ- 3  

נים עד  
4 שנים   

5 שנים  
ומעלה  

 
סה"כ  

אלפי ש"ח    
הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים   12,323  12,387  12,447  12,496  79,086  128,739 

ספקים ונותני שירותים   1,051   -   -   -   -  1,051 
זכאים (ללא ריבית לשלם)   12,013    -   -   -  12,013 
הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   787  751  715  679  2,342  5,274 

 8,522  4,657  795  795  1,098 התחייבויות בגין חכירות   1,177 
 27,351   14,236  13,957  13,970  86,085  155,599 

 
 

סיכון שינוי במחירי החשמל   ד) 
מחיר  מכירת   החשמל  והתעודות   הירוקות   בפולין   -  תזרימי   ההכנסות   של   חוות   הרוח  בפולין   
מורכבים  מתעודות  ירוקות  וממחיר  מכירת  החשמל  המיוצר   בשוק  החשמל  הפולני,  ולכן  החברה   
חשופה  לשינוים  הן  במחיר  החשמל   והן  במחיר  התעודות  הירוקות  בפולין.  החברה  קיבעה  את   
מחיר  המכירה  של  החשמל  השחור  עד  לתום  שנת  2022  וכן  ביצעה  עסקאות  לקיבוע  מחיר   

התעודות הירוקות בהיקף משמעותי בגין התפוקות הצפויות עד  לתום שנת 2022.  
 

ניהול הון   .2
 

יעדי  ניהול  ההון  של  הקבוצה  הינם  לשמר  את  יכולתה  של  הקבוצה  להמשיך  ולפעול   כעסק  חי  במטרה  להעניק  
תשואה  לבעלי  המניות  ולמשקיעים  ולקיים  מבנה  הון  מיטבי  במטרה  להפחית  את  עלויות  ההון,  שמירה  על  דירוג   

אשראי גבוה  ויחסי הון טובים.  
 

הקבוצה  מנהלת   את   מבנה  ההו ן  שלה   ומבצעת   התאמות  בעקבות  שינויים  בתנאים  הכלכלים  ומאפייני  הסיכון   
של פעילותה.   

 
בדומה   לגופים  אחרים  בענף,  עוקבת  הקבוצה  אחר   מצב  ההו ן  תוך   שימוש  ביחס  המינוף,  כאשר  יחס  זה  מחושב  

באמצעות חלוקת סך  ההון בהיקף המאזן  כמפורט  בדוח המאוחד  על המצב  הכספי.   
 

 
יחסי המינוף  לימים 31 בדצמבר  2021 ו-2020  ה ינם כדלקמ ן:  

 
  31 בדצמבר   

 2021   2020
אלפי ש"ח    

   
סך ההון    233,553  234,940 
היקף מאזן   952,914  384,844 

 25% 61% יחס מינוף  
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 4 -  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך): 
 

סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיו ת   .3
 

להלן  סיווג  הנכסים  הפיננסיים  וההתחייבויות  הפיננסיות  בדוח  על  המצב  הכספי  לקבוצות  המכשירים  הפיננסיים  
בהתאם ל- IFRS 9  לימים:  

 
(1) נכסים  פיננסיים:  

 

 
  31 בדצמבר   

 30

 2021   2020
אלפי ש"ח    

   
 3,720 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד   3,097 

 65,368 
הלוואות וחייבים (נכלל במסגרת לקוחות  

 24,711 חייבים ויתרות חובה)  

   
                   

   כל  ההתחייבויות  הפיננסיות  של  החברה  נמדדות   בעלות  מופחתת,   למעט  נגזרים  פיננסיים  הנמדדים   בשווי    (2) 
הוגן.  

 
סיווג נכסים והתחייבויות פיננסיות לפי מדרג שווי הוגן    .4

 
להלן  ניתוח  של  המכשירים  הפיננסיים  הנמדדים  בשווי  הוגן,  לפי  שיטות  הערכה.  הרמות  השונות  הוגדרו  

כדלקמן:  
 

רמה 1 - מחירים מצוטטים (בלתי מותאמים) בשווקים פעילים בהם נסחרים  נכסים או התחייבויות  זהים.   
 

רמה 2 -  נתונים שאינם  מחירים  מצוטטים שנכללו ברמה 1, אשר  ניתנים  לצפייה לגב י הנכס או  
ההתחייבות,  בין אם במישרין (כלומר כמחירים) ובי ן אם בעקיפין  (כלומר נגזרים  מהמחירים).  

 
רמה 3 -  נתונים לגבי  הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על  מידע שוק ניתן לצפייה (שאינם טכניקות  

הערכה  ללא שימוש בנתוני  שוק  ניתנים  לצפייה).  
 

נכסים  וההתחייבויות של הקבוצה הנמדדים בשווי הוגן:  
 

31 בדצמבר  2021:   
רמה  1  רמה  2  

אלפי ש"ח    
   
   

  - נכסים פיננסיים - קרנות נאמנות ואגרות חוב    3,097 
   
   

(16,271) התחייבויות פיננסיות - עסקאות אקדמה     - 
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 4 -  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך): 
 

31 בדצמבר  2020:  
 

רמה  1   

 31

רמה  2 
אלפי ש"ח    

   
  - נכסים פיננסיים - קרנות נאמנות   3,720 

   
 59 נכסים פיננסיים - עסקאות אקדמה     - 

   
(158)  התחייבויות בגין נגזרים פיננסיים    - 

   
 

היתרה  בדוחות   הכספיים  של  מזומנים  ושווי   מזומנים,  השקעות  לזמן  קצר,  לקוחות,  חייבים  ויתרות  חובה,  
אשראי  מתאגידים  בנקאיים  ואחרים,  הלוואות  מבעלי  זכויות  שאינן  מקנות  שליטה,  אגרות  חוב  לא  סחירות,  

התחייבויות  לספקים ולנותני שירותים וזכאים  ויתרות זכות,  תואמת או קרובה  לשווי ההוגן שלהם.  
 

שינויים  בהתחייבויות פיננסיות אשר תזרימי המזומנים  בגינן  מסווגים כתזרימי  מזומנים מפעילות  מימון:  
 

     
31 בדצמבר  2021:   

                                                                              

הלוואות  
והתחייבויות  

פיננסיות 
אחרות     

  
הלוואות  

מבעלי זכויות
שאינן מקנות  

שליטה  
התחייבויות 
סך הכל   בגין חכירות 

אלפי ש"ח     
 יתרה ליום 1 בינואר 2021  107,760  6,075  8,522  122,357 

    שינויים במהלך שנת  2021:  
רכישת חברה בת ותוספות,נטו   381,116  23,468  75,576  480,160 
 תזרימי מזומנים שהתקבלו    110,000   -  110,000 
 (32,874)   (3,487)   (744)  (28,643) תזרימי מזומנים ששולמו  
סכומים שנזקפו לרווח או הפסד   9,238  321  1,979  11,538 

 (11,852)
סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר  - 
(13,402) (879)  (671)  הפרשים מתרגום דוחות כספיים 

 677,779  81,711  28,449 יתרה ליום 31 בדצמבר 2021  567,619 
 

31 בדצמבר  2020:   
                       

הלוואות  
והתחייבויות  

פיננסיות 
אחרות    

הלוואות  
מבעלי זכויות  
שאינן מקנות  

שליטה  
התחייבויות 
סך הכל   בגין חכירות 

אלפי ש"ח     
יתרה ליום 1 בינואר 2020  122,722  6,851  9,349  138,922 

    שינויים במהלך שנת  2020:  
 (15,961)   (1,200)   (687)  (14,074) תזרימי מזומנים ששולמו  

סכומים שנזקפו לרווח או הפסד   5,364  301  798  6,463 

  (6,252)
סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר  - 
(7,067)  (425)  (390)  הפרשים מתרגום דוחות כספיים 

 122,357  8,522  6,075 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020  107,760 
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 5 -  מזומנים ושווי מזומנים: 
 

31 בדצמבר    

 32

 2021   2020
אלפי ש"ח    

מזומנים ופקדונות  למשיכה מיידית   31,492  42,235 
 34,007 פקדונות בנקאיים לזמן קצר   21,004 
 52,496   76,242 

 
פקדונות  לזמ ן  קצר,   המופקדים  בתאגידים   בנקאיים   בישראל,  הינם  לתקופות  שבי ן  שבוע  לבי ן  שלושה  

חודשים.  הפקדונות  נושאים ריבית הנקבעת בהתאם  לתקופת הפקדונות, בשיעור של כ-  0.1% 
 
 
 

באור 6 - השקעות לזמן קצר:  
 

31 בדצמבר    
 2021   2020

אלפי ש"ח    
 ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:    

קרנות נאמנות   3,097  3,094 
 626 אגרות חוב *)    - 

 3,097   3,720 
 

*) תיק ניירות ערך סחירים זה כולל בעיקר השקעות באגרות חוב חוב קונצרניות בדירוג גבוה, שמנוהל  על ידי  
החברה על בסיס שוויים ההוגן של כלל ניירות הערך המרכיבים את התיק.  

ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נכללים ברמה  1 על פי מדרג השווי ההוגן.   
 
 

באור 7 -  לקוחות והכנסות לקבל: 
 

  31 בדצמבר   
 2021   2020

אלפי ש"ח    
הכנסות לקבל מתעודות ירוקות *)  12,998  8,951 

הכנסות חשמל לקבל   3,869   - 
 3,797 לקוחות   6,966 

 23,833   12,748 
 

התעודות  הירוקות  מהוות  חלק  מהתמורה  הנובעת  מתפעול  מתקן  לייצור  חשמל  באנרגיה  מתחדשת       (*
בפולין  וה ן משוערכות בהתאם  לשער שלהן בבורסת האנרגיה בפולין (PPEX)  בסוף  כל  תקופה.  

 
החברה  ביצעה  עסקת  אקדמה  לקיבוע  מחיר  של  חלק  מהתעודות   הירוקות. בשנת  2020  הסעיף  כולל   

את ההפרש בין מחיר  הסגירה של התעודות לבין מחיר העסקה.  
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 8 -  חייבים ויתרות חובה: 
 

  31 בדצמבר   

 33

 2021   2020
אלפי ש"ח    

הוצאות מראש   1,763  658 
מוסדות   3,022  2,481 

 421 אחרים   499 
 5,284   3,560 

 
 

באור 9 -  חייבים ויתרות חובה לא שוטפים: 
 

  31 בדצמבר   
 2021   2020

אלפי ש"ח    
   

פקדונות לזמן ארוך  *)   35,891  10,705 
 407 אחרים   360 

 36,251   11,112 
 

פקדונות רזרבה בבנקים בפולין  ובישראל אשר העמידו מימון  למתקני החברה.     (*
 

באור 10 - השקעות בחברות בנות:  
 

ראה נספח  לדוח זה):   
פרטים  על   חברות   בנות   המוחזקות  על יד י  החברה   (בדבר   חברות  נוספות   המוחזקות  על יד י  החברה  שלא   במישרין,  

ראה נספח  לדוח זה):   
 

מדינת 
התאגדות   אופי הפעילות העסקית   

זכויות החברה  
בהון 

ובהצבעה  
  %    

  31 בדצמבר  2021       
  

החזקת מבנה להשכרה    שראל  י 100 
אנטיגוה חברה להשקעות

בע"מ  

שראל   י 100  חברת החזקות המרכזת את  ווינד פלאואר בע"מ (1)  
פעילות החברה בתחום הרוח   

 99.9 החזקה והפעלה של מערכות  שראל  י
פוטו וולטאית   

הליוס אנרגיה מתחדשת  
1, ש"מ (2)  

החזקה בשותפות הליוס    0.1 שראל  י סאנפלאואר  – גגות סולאר  
1 בע"מ (2) 

 
 (1)  ראה באור  12  להלן.  
 (2)  ראה באור  11  להלן.  
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 11 - מתקנים ורישיונות לייצור חשמל במתקנים פוטו וולטאיים: 
 

פרטים על עסקת הליוס   א. 
 

ביום  29.9.2021  השלימה  החברה,  יחד  עם  חברה  בת  בבעלותה  המלאה  רכישת  מלוא  הזכויות  בהליוס   
מקיסטון   ריט בע"מ,  בעלת  השליטה  בחברה,  תמורת  סך  של  153.6  מיליוני  ש"ח.  עם  השלמת  עסקת  
הרכישה,  ונכון למועד  דוח  זה,  מחזיקה  החברה  במלוא  הזכויות  בהליוס,  באופן  שהחברה  הינה  השותף   
המוגבל  בשותפות   הליוס   ומחזיקה  ב-  99.9%  מהזכויות  ב הליוס, וחברת  בת   שהינה  השותף  הכללי,  

מחזיק ב- 0.1% מהזכויות בשותפות הליוס.  
 
מחזיקה   בשליטתה,  התאגידים  עם  ביחד  מוגבלת,  בשנת  2013  כשותפות  התאגדה  אשר  הליוס, 

בפרויקטים לייצור  אנרגיה  בישראל, באמצעות מערכות מבוססות תאים פוטו-וולטאיים המותקנות על  
גגות, אשר ממירות את הקרינה מקרני השמש לחשמל.  

 
 

 

פעילותה של הליוס כוללת החזקה והפעלה של  256  מערכות סולאריות בעלות הספק מותקן של כ - 
, ואשר מופעלות בהתאם להסדרה תעריפית. לצורך הקמת המערכות, התקשרה  3 30.8 מגה  וואט

הליוס בהסכמי שכירות עם בעלי זכויות באתרים שונים. האתרים עליהם הוקמו המערכות הינם,  
בדרך כלל, גגות מבנים מסחריים וגגות של מבנים חקלאיים (לולים, רפתות ועוד) וכיו"ב. הסכמי  
השכירות הינם לתקופה המקבילה, לרוב, לתקופת הרישיון להפעלת המערכות, כפי שניתן מאת  

חברת החשמל לישראל (חח"י),     ובכל מקרה, ביחס למרבית המערכות, לתקופה שאינה עולה על  
24 שנים ו  11 - חודשים. היתרי ההפעלה ורישיונות הייצור בקשר עם המערכות ניתנו בין השנים  

2010 ועד 2015, כלומר כלל המערכות מצויות בשלב ההפעלה המסחרית.   
כ – 25 ממערכות שותפות הליוס הינן מערכות בינוניות וגדולות, אשר ההספק הממוצע שלהן נע בין  

כ - 300 קילו-וואט ועד כ –  1,680 קילו- וואט; יתרת המערכות הינן מערכות קטנות בהספק שאינו  
עולה על כ 50 קילו- וואט.  

בנוסף,  ל הליוס התקשרויות עם קבלני תפעול ותחזוקה אשר מבצעים תפעול ותחזוקה שוטפים של  
ותיקון   הפאנלים  שטיפת  פעולות ניטור,  ביצוע  כוללים  והתחזוקה  התפעול  ככלל,  שירותי  המערכות. 

תקלות.   
 
הקבוצה הכירה בשווי ההוגן של הנכסים שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במסגרת רכישת קבוצת נכסים   

בהתבסס על עבודה שהתקבלה ממעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. בהתאם לעבודה הנ"ל,  עודף העלות  
על הנכסים המזוהים וההתחייבויות המזוהות של הליוס, הינו כדלקמן:   

 

אלפי ש"ח    

 34

מזומנים ששולמו   153,611 
הון עצמי שנרכש   4,150 

  סך התמורה   149,461 
מתקנים פוטו וולטאיים    164,028 
מחיקת עתודות למס  69,712 

(67,645) הלוואות   
סך הכל נכסים מזוהים נטו    166,095 
 (16,634) זכויות שאינן מקנות שליטה  

סך התמורה   149,461 
  

מזומנים ושווי מזומנים בחברה  
 15,489 הנרכשת  למועד הרכישה  

(153,611)  מזומנים ששולמו תמורת הרכישה 
מזומנים, נטו  138,122 

  
 

3 סך ההספק המיוחס לחברה הינו כ-29 מגה וואט.  

Dummy Text
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באור 11 - מתקנים ורישיונות לייצור חשמל במתקנים פוטו וולטאיים (המשך): 
 

הרכב ההשקעה במתקנים לייצור חשמל במתקנים פוטו וולטאיים:   ב. 
 

שנת 2021 
 
 
 

 35

 

מבנים 
מתקנים 
להפקת 
חשמל   

אלפי ש"ח    
 עלות  

 יתרה ליום 1 בינואר  2021   - 
תוספות במשך השנה   599 

חברה שאוחדה לראשונה   480,429 
יתרה ליום 31  בדצמבר 2021  481,028 

 פחת שנצבר  
 יתרה ליום 1 בינואר  2021   - 

תוספות במשך השנה   10,658 
יתרה ליום 31  בדצמבר 2021  10,658 

 470,369 עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2021 
                       

 
באור 12 - מתקנים ורישיונות לייצור חשמל בטכנולוגית רוח:  

 
כללי  א.  

 
 .1

 

החברה  מחזיקה  בפעילות  לייצור  חשמל  בטכנולוגית  רוח  בפולין  באמצעות  חברת  ווינדפלאואר   פולין,  
המוחזקת  בבעלות   ובשליטה  מלאה  של  חברת   ווינדפלאואר  בע "מ  (להלן  -  ווינדפלאואר).  עד   ליום   ה-  20  
באוקטובר  2020  הוחזקו     82%  מהזכויות   בווינדפלאואר   על  יד י  החברה   ו-18%  על   יד י  שלושה   יזמים  
ישראלים  (6%  כל  אחד),  שהינם  צד  שלישי  שאינו  קשור  לחברה  ו/ או  לבעלי  השליטה  בה  (להלן  -  היזמים). 
ביום  21  באוקטובר  2020  חתמה החברה על הסכם לרכישת: ( 1) יתרת המניות (18%) בחברת הבת  
ווינדפלאואר   מחזיקה  החברה.  בבעלות  שאינן  (להלן-  ווינדפלאואר),  בע"מ  ווינדפלאואר  החברה  של 
באמצעות חברות בנות במתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגיית רוח בפולין. (2) יתרת המניות ( 18%)  
בחברת האחות של ווינדפלאואר, ווינדפלאואר  2  בע"מ (להלן-   ווינדפלאואר  2), שאינן בבעלות החברה.  

ווינדפלאואר  2 העמידה הלוואות לחלק מהחברות הבנות של ווינדפלאואר בפולין.   
התמורה בגין הרכישה הינה בסך כולל של  120,000 ש"ח, ונקבעה בהתחשב במימון העודף שהעמידה  
החברה לחברות הנרכשות ולתנאיו.  לאור הרכישה האמורה, סיווגה החברה את הזכויות של בעלי המניות  

שאינן מקנות שליטה להון המיוחס לבעלי מניות החברה.   
 
 
מתקני  החברה  זכאים ,  בנוסף  למחיר  השוק  של  החשמל,  לתעודות  ירוקות  הנסחרות  בבורסה  ייעודית  2. 

והמהוות  הכנסה  נוספת,  אשר  נועדה  לתמרץ  יצרנים  המייצרים  חשמל  מאנרגיות   מתחדשות .  הזכאות   
לתעודות  ירוקות  הנה  ל-  15  שנה  ממועד  תחילת  הפעילות  של  כל  מתקן.  כמו  כן,  זכאים  המתקנים  לתעודת  
מקור  אשר   מאשרת  את   ייצור  החשמל  מאנרגיות   מתחדשות,  בגין  כל   1  מגה  וואט   שעה  מיוצר.  תעודות   

המקור  נמכרות בהסכמים בי ן חברות וההכנסה  מה ן בשלב זה הנה זניחה.  
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באור 12 - מתקנים ורישיונות לייצור חשמל בטכנולוגית רוח (המשך): 
 

הרכב הה שקעה במתקנים לייצור חשמל בטכנולוגית רוח :    ב. 
 

שנת 2021 

טורבינות 
רוח    

 36

 סך הכל  
תשתית  

חיבור לרשת  
אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     

    עלות  
 יתרה ליום 1 בינואר  2021  164,526  77,933  242,459  

 (20,740)  (30,183) (9,443)  הפרשי תרגום   
  212,276  68,490 יתרה ליום 31  בדצמבר 2021  143,786 

    פחת שנצבר  
 יתרה ליום 1 בינואר  2021  50,035  22,234  72,269  
תוספות במשך השנה   8,419  3,849  12,268  

  (6,606)  (9,550)  (2,944)  הפרשי תרגום   
  74,987  23,139 יתרה ליום 31  בדצמבר 2021  51,848 

  137,289  45,351  91,938 עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2021 
 
 
 

שנת 2020 

     
טורבינות 

רוח    סך הכל   
אלפי ש"ח  

תשתית  
חיבור לרשת  
אלפי ש"ח     

    עלות    
יתרה ליום 1 בינואר  2020  174,332  82,397  256,729  

  (9,806)  (14,270) (4,464)  הפרשי תרגום   
  242,459  77,933 יתרה ליום 31  בדצמבר 2020  164,526 

    פחת שנצבר  
יתרה ליום 1 בינואר  2020  43,669  19,289  62,958  
תוספות במשך השנה   8,861  4,050  12,911  

  (2,495)  (3,600)  (1,105)  הפרשי תרגום   
  72,269  22,234 יתרה ליום 31  בדצמבר 2020  50,035 

  170,190  55,699  114,491 עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2020 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



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

 
 
 

באור 12 - מתקנים ורישיונות לייצור חשמל בטכנולוגית רוח (המשך): 
 

הרכב ההשקעה ברישיונות במתקנים לייצור חשמל  בטכנולוגית רוח:    ג. 
 

 2021  

 37

 2020
אלפי ש"ח  עלות  

יתרה לתחילת השנה    27,089  28,574 
  (2,931) (1,485)  הפרשי תרגום   
 27,089 יתרה לסוף השנה   24,158 

  פחת שנצבר  
יתרה לתחילת השנה    7,638  6,624 
תוספות במשך השנה   1,261  1,358 

  (886) (344)  הפרשי תרגום   
 7,638 יתרה לסוף השנה   8,013 

 19,451  16,145 עלות מופתת לסוף השנה  
 
 

באור 13 - נדל"ן להשקעה: 
 

תנועה:  א.  
 2021   2020

אלפי ש"ח    
יתרה לתחילת השנה   74,300  75,000 

  שינויים במהלך השנה -   
(700)  שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה  3,250 

 74,300 יתרה לסוף השנה    77,550 
 

לחברה   נכס  מקרקעין   בסמוך  לצומת  רעננה  הכולל   בניין   בשטח  של  כ-  13,425  מ  "ר   (אשר  חלק  החברה  ב ו  ב. 
50%)  המושכר   ברובו,  החל  משנת  2012,  לחברת  אמדוקס  ( ישראל)  בע  "מ  ועד   ליום  13.12.2022  (תום   
תקופת חוזה השכירות  עם אמדוקס). בינואר 2020  נחתם הסכם  עם נס א.ט. בע " מ ( להלן  נס)  להשכרת  כ-  
8,930  מ"ר  בתוספת  15  חניות  (חניות  נוספות  יושכרו  לנס  על  ידי  צד  ג'  שאינו  קשור  לחברה)  מהשטחים  
שמפנה  אמדוקס.  תקופת   השכירות  הינה   10  שנים   החל   מיום  1.1.2024,  בתוספת  2  אופציות   להארכת   

תקופת השכירות, כל אחת לתקופה נוספת של  5 שנים.  לעניין זה , ראה גם באור  19א (1).  
 

ש
ו

ה

ת
ה
 

%
9
 

הנדל "ן  להשקעה  מוצג  על  בסיס  שווי  הוגן.  שווים  ההוגן  של  שטחי  המסחר  והמשרדים  נקבע  בה תאם  להערכת  
ווי  שבוצעה  על  ידי  מעריך  שווי  חיצוני  בלת י  תלוי  ממשרד   ירון  ספקטור,  שהוא   בעל  כישורים   מקצועיים  מוכרים   

ניסיון  רב בנוגע  למיקום  וסוג  הנדל  "ן שהוערך.   
שווי  ההוג ן  נקבע   בהתבסס  על עסקאות  שנערכו   לאחרונה בשוק   ביחס   לנדל"ן דומה ובמיקום דומה  לזה   של   
הנדל "ן  שבבעלות  החברה,  וכ ן  בהתבסס  על  אומדן  תזרימי  המזומנים  העתידיים  הצפויים  מהנכס.  באמידת   
זרימי  המזומנים  הובא  בחשבון  הסיכון  המובנה  שלהם.  בחישוב  השווי  ההוג ן  של  הנדל"ן  להשקעה  ברעננה   

שתמש מעריך  השווי  בשיעור י  היוון  כלהלן:  
6% בגין  התזרים הנובע  מאמדוקס עד ליום  13.12.2022, ראה  באור  19 א(1א');  

6.2  בשנת  2021  ו-6.7%  בשנת  2020  לכל  התקופה  בגין  התזרים  הנובע  מהשכרת  החלק  לנס    ראה  באור   
1 א(1ד');   

7% לכל  התקופה  בגין התזרים  הנובע  מהחלק שיושכר  לשוכרים   אחרים.  
  

באשר לשעבודים וערבויות, ראה  באור  19ג'.   ג. 
 

באשר להכנסות מ דמי השכירות בתקופות הדוח שנבעו מנדל"ן  להשקעה ראה באור  21 א    ד. 
 

לעניין הצעת רכישה מצד ג'  ראה  ביאור 25 א.     ה. 
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באור 14  - נכסים והתחייבויות בגין חכירות : 
 

  .16 IFRS החל מיום 1 בינואר 2019, הקבוצה מיישמת את תקן
באור זה מתייחס לחכירות שבהן  הקבוצה הינה  החוכרת. ראה גם באור  2 יט  

 
נכסים בגין זכות שימוש:  א.  

 
שנת 2021 

 

     

קרקעות    

 38

גגות  
מבנה  

סך הכל  משרדים 
אלפי ש"ח    

    עלות    
 יתרה ליום 1 בינואר  2021  8,587   -  1,379  9,966 

תוספות במשך השנה   337  75,869  344  76,550 
  (821)     (821) הפרשי תרגום 

(459)  (459)    - גריעות במהלך השנה     - 

 85,236  1,264  75,869 יתרה ליום 31  בדצמבר 2021  8,103 
    פחת שנצבר  

 יתרה ליום 1 בינואר  2021  1,128   -  736  1,864 
שינויים במהלך השנה:      

 2,534  230  1,805 פחת     499 

 4,398  966  1,805 יתרה ליום 31  בדצמבר 2021  1,627 

 80,838  298  74,064  6,476 עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2021 
     
     

 
שנת 2020 

     

קרקעות    סך הכל   
מבנה  

משרדים 
אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     

    עלות    
יתרה ליום 1 בינואר  2020    8,587  1,379  9,966  

   -   - תוספות במשך השנה    - 
  9,966  1,379 יתרה ליום 31  בדצמבר 2020  8,587 

    פחת שנצבר  
יתרה ליום 1 בינואר  2020  466  368  834  
שינויים במהלך השנה:      

  1,030  368 פחת     662 
  1,864  736 יתרה ליום 31  בדצמבר 2020  1,128 

  8,102  643  7,459 עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2020 
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באור 14  - נכסים והתחייבויות בגין חכירות (המשך):  
 

התחייבויות בגין חכירות:  ב. 
 
 

שנת 2021 
 

      

קרקעות    
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גגות 
מבנה  

 סך הכל  משרדים 
אלפי ש"ח     

      
 יתרה ליום 1 בינואר  2021  7,837   -  685  8,522  
חברות שאוחדו לראשונה     -  75,730   75,730  
הוצאות ריבית    431  1,040  32  1,503  
   (3,487)   (330)   (2,387)   (770) תשלומים בגין חכירה   

  (543)  (557)  (154)   140 שינויים אחרים  
יתרה ליום 31  בדצמבר 2021  6,955  74,523  233  81,711  

  (739)  (10,536) (233)  (9,564)  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות  
  

 6,216 
התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירות ליום 31

  71,175   -  64,959 בדצמבר  2021 
 
 

    שנת  2020 
 

     

קרקעות    סך הכל   
מבנה  

משרדים 
אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     

     
יתרה ליום 1 בינואר  2020  8,306  1,043  9,349  
הוצאות ריבית    460  59  519  
   (1,200)   (417)   (783) תשלומים בגין חכירה   

  (146)  (146)    - שינויים אחרים  
יתרה ליום 31  בדצמבר 2020  7,837  685  8,522  

  (795)  (1,177)  (382)  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות  
  

 7,042 
התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירות ליום 31

  7,345  303 בדצמבר  2020 
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באור 15 - אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של  הלוואות לא שוטפות מתאגידים בנקאיים: 
 

ההרכב:  א.  
 

  31 בדצמבר   
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 2021   2020
  

סה"כ בזלוטי  
אלפי ש"ח    

 9,059 חלויות שוטפות של הלוואות לא שוטפות   51,210 

   
 

ראה גם באור  17.    (1)
 

שעבודים: ראה באור 19ג'.   ב. 
 

 
 
 

באור 16 - זכאים ויתרות זכות: 
 

  31 בדצמבר   
 2021   2020

אלפי ש"ח    
   
הכנסות שכירות מראש    464  470 

מוסדות ממשלתיים   1,334  5,935 
הוצאות לשלם   6,250  5,246 

עובדים ומוסדות בגין שכר   363  266 
זכאים בגין עסקאות אקדמה *)   13,097   - 

 96 זכאים אחרים    449 
 21,957   12,013 

  
*)  החברה  ביצעה   עסקת   אקדמה   לקיבוע   מחיר   של   חלק   מהתעודות  הירוקות  והסעיף   כולל  את  ההפרש  בין   

מחיר הסגירה של  התעודות  לבי ן מחיר ה עסקה.   
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באור 17 - הלוואות:   
 

ההרכב:  א. 
ליום 31 בדצמבר  2021: 
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יתרה  

יתרה בניכוי 
חלויות 
שוטפות   

 
סכום קרן 
אלפי ש"ח   

שיעור ריבית  
נקוב 
אלפי ש"ח  %  

הלוואה מבעלי זכויות שאינן מקנות 
    שליטה בחברה בת:  

זלוטי    3,133  7.20  4,930  4,430 

 22,491 שקל  19,621  8.00  23,519 
 22,754   28,449   26,921 

     
הלוואות מתאגידים בנקאיים פולין (1)   91,043   86,227  78,062 

  
 339,697  371,742   307,623 

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
חברות מאוחדות בישראל   

 98,649   109,649 הלוואה מתאגיד בנקאי - סאנפלאואר   110,000 
 508,666   567,619   516,409 

     
 543,330   596,068 סך הכל   531,420 

 
 (1)

 
ההלווא ות בפולין  נושאות  ריבית  כלהלן:  

כ-  30%  בריבית   משתנה  בשיער  של   וויבור  +  2.9%  -  3.0%  והיתרה  בריבית  קבועה   לתקופה של  
חמש שנים בשיעור של  3.55% -  3.87%   

שיעור הוויבור ליום  31  בדצמבר  2021 הינו  2.54% 
 

ליום 31 בדצמבר  2020: 
 

 
שיעור ריבית  

יתרה  נקוב 
יתרה בניכוי 

חלויות שוטפות  סכום קרן  
אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  %   

    
 3,986 

הלוואה מבעלי זכויות שאינן מקנות  
שליטה בחברה בת:  

 5,575  6,075  7.2 זלוטי   
     
     

 98,701   107,760 הלוואות מתאגידים בנקאיים פולין (1)    110,447 
     

 104,276   113,835 סך הכל   114,433 
 

 (1) 
 

ההלוואות בפולין  נושאות  ריבית  כלהלן:  
 

כ- 30% בריבית משתנה בשיער  של וויבור + 2.9% - 3.0% והיתרה בריבית קבועה לתקופה של  
חמש שנים בשיעור של  3.55% -  3.87%.  

שיעור הוויבור הרבעוני  ליום 31  בדצמבר  2020 הינ ו 0.21%.   
למידע נוסף בדבר מימון מחדש  בגין 3 מההלוואות  בפולין  בתקופת הדוח, ראה סעיף 17 (ג) להלן.   
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

   באור  17 - הלוואות (המשך):  
 

ב.  אשראי  מתאגידים פיננסים:    
 

 

 

 
 

כל   חברות   הפרויקט,  אשר   הינן   חברות  בנות  של  ווינדפלאואר  פולין,  המחזיקות  בחוות   הרוח  ( להלן,  
בסעיף  זה  -  חברות  הפרויקט),  חתמו  על  הסכמי  מימון  נפרדים,  מסוג  נון  ריקורס  למימון  חוות  רוח  
שבבעלותן בהיקף  כולל  של  כ-  50  מגה וואט4,  כאשר נכון  למועד  הדוח,  יתרת  המימון  הינה  בסך  כול ל  

של כ-  113 מליוני   ( נכון  לתאריך המאזן  1 זלוטי = 0.7648 ש"ח). 
בחודש  ספטמבר   2020,  חתמו  שלוש  חברות  בנות  בפולין,  אשר  כל  אחת  מהן  מחזיקה  בפרוייקט  של  
חוות  רוח,  על  הסכמים  למימון  מחדש  של  חוות  הרוח  שבבעלותן .  לפרטים  נוספים  לעניין  המימון  מחדש  

ראה ביאור  17 (ג)  להלן .  
נכון  למועד הדוח,  תנאי ההלוואות הנן כלהלן:   

ב-2 מההלוואות בהיקף של  כ- 71 מיליון זלוטי  תקופת  המימון  הינה בת 14-15 שנה  כאשר  נותרו   כ-   
8-9  שנים  לפירעון  ואילו  ב- 3  מההלוואות,  בהן  בוצע  מימון  מחדש  בתקופת  הדוח,  בהיקף  של  כ-  50  
מיליון  זלוטי  תקופת  המימון  הינה   ל  6-7שנים  (מועד  סיום  תקופת  ההלוואה  לא  השתנה  ביחס  למועד  

המקורי). היקפי  המימונים הינם  בשיעור של  50% -  60% מהעלות הכוללת של חוות הרוח.   
שיעורי  הריבית  השנתיים  הינם  בשיעור  של  ריבית   הוויבור  לשלושה  חודשים,  בתוספת  מרווח  של  2.6% 

   .3.0% -
בגין  2  מההלוואות  קובעה  הריבית  למשך  5  שנים  בגין  50%  מהיקף  ההלוואות  ואילו  ב-3  הלוואות  
נוספות   קובעה  הריבית  למשך   5  שנים  בגין  100%  מהיקף  ההלווואות   והיא  עומדת   על   3.55%  -  3.87% 

(כולל המרווח).   
פרעון  ההלוואות  נעשה בתשלומים רבעוניים של קרן  וריבית.  

מניות חברות הפרויקט  וכל  נכסיהן משועבדים לטובת הבנק לכל  תקופת המימון.  
במסגרת  הסכמי  המימון  והתיקונים  להם  נדרשות  חברות  הפרויקט  לעמוד  ביחס  כיסוי  שירות  חוב  של  

1.2.  לתאריך המאזן  עומד ות כל  חברות הפרויקט ביחס כיסוי שירות החוב.     
 

מימון מחדש   ג. 
 

בחודש ספטמבר 2020, חתמו שלוש חברות בנות בפולין, אשר כל אחת מהן מחזיקה בפרוייקט  של  
חוות רוח, על הסכמים למימון מחדש של חוות הרוח שבבעלותן. הסכמי המימון נחתמו עם בנק מממן  
חדש אשר נכנס לנעלי הבנק המממן הקודם בגין יתרת מלוא ההלוואה בכל אחד מהפרויקטים, קרי  
סך כולל בגין שלושת הפרוייקטים, של כ-  48  מיליון זלוטי    .  יובהר, כי כל חברת פרויקט חתמה על  
הבנק  לטובת  נכסיה  וכל  הפרויקט  חברת  שועבדו  במסגרתו  ריקורס,  נון  מסוג  נפרד  מימון  הסכם 
המממן.  תקופת ההלוואה הינה  8-10  שנים (בכל פרויקט, בהתאם ליתרת תקופת ההלוואה הקיימת,  
כאשר בתום תקופת ההלוואה תיוותר יתרת קרן לפרעון (להלן-  יתרת הבלון) בשיעור של כרבע מקרן   

סכום המימון החדש.  
תישא  ולאחריה  בת  5  שנים  של  3.55%  לתקופה  בשיעור  הינה  ההלוואה  על  השנתית  הריבית 
ההלוואה ריבית שנתית של 2.6% בתוספת ריבית הוויבור (נכון לתאריך המאזן, ריבית הוויבור הינה  

  .(2.54%
במסגרת הסכמי המימון מחדש, לא נעשה שינוי באמות המידה הפיננסיות ובמגבלות האחרות לעומת  

אלו הקיימים בתנאי ההלוואה הקודמת.   
בכוונת החברה לממן מחדש את יתרת הבלון, בתום תקופת ההלוואה.   
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  אחת  מחוות הרוח, בעלת  הספק   של  6  מגה וואט, מוחזקת על ידי  הקבוצה  בשיעור   של  70%, כך שסך אחזקות החברה הוא כ- 4
48 מגה וואט.  
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באור 17 – הלוואות  (המשך):  
 

מתחדשת  ד.   אנרגיה  החברה  במגזר  של  מאוחדות  חברות  השנים  2011-  2016  חתמו  בין  כן  כמו 
החוב   יתרות  תנאי  עיקרי  סולאריים.    להלן  מתקנים  הקמת  למימון  הלוואה  הסכמי  בישראל,  על 

המהותיות בחברות המאוחדות:  
 

אמות מידה פיננסיות ומגבלות  שם הפרוייקט 
אחרות  

שיעור הריבית 
השנתית  

תקופת 
המימון  
בשנים 

שיעור המימון  
מסך עלות  
הפרוייקט  

יתרת חוב    
ליום 

  31.12.2021
(אלפי ש"ח)  
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 15-18  80%  83,372  
אלעד כוח  

אלטרנטיבי בע"מ  

ההלוואות צמודות  
למדד המחירים  

לצרכן ונושאות ריבית  
שנתית בשיעורים  

שבין  4.5%-5.5%   

יחס כיסוי חוב לא יפחת מ-   

היסטורי להפרה: (לא יפחת מ-1.08)  

DSCR חזוי להפרה: (לא יפחת  מ-
  (1.08

DSCR   לחלוקה:  (לא יפחת מ-
  (1.25

LLCR  לחלוקה:  לא יפחת מ-1.25) 

 15-18  80%  55,606 רעות אנרגיה  
מתחדשת בע"מ  

ההלוואות צמודות  
למדד המחירים  

לצרכן ונושאות ריבית  
שנתית בשיעור  

   5.5%

DSCR היסטורי להפרה: (לא יפחת  
מ-1.08 

DSCR חזוי להפרה: (לא יפחת מ-
  (1.08

LLCR  להפרה: (לא יפחת מ-1.08) 

DSCR   לחלוקה:  (לא יפחת מ-
  (1.25

LLCR  לחלוקה:  לא יפחת מ-1.25) 

 9-17  80%  59,260
הליוס אחזקות  

מערכות בינוניות  
ס.פ  

ההלוואות צמודות  
למדד המחירים  

לצרכן ונושאות ריבית  
שנתית בשיעורים  

שבין  3.3%-5.25% 

DSCR היסטורי להפרה: (לא יפחת  
מ-1.1)-  

DSCR  לחלוקה: (לא יפחת מ-1.2) 
 
  

 15  80%  43,697 סולג שמש בע"מ  

ההלוואות צמודות  
למדד המחירים  

לצרכן ונושאות ריבית  
שנתית בשיעור  

   5.5%

DSCR היסטורי להפרה: (לא יפחת  
מ-1.15 

DSCR חזוי להפרה: (לא יפחת מ-
  (1.15

LLCR  להפרה: (לא יפחת מ-1.15) 

DSCR   לחלוקה:  (לא יפחת מ-1.3)  
LLCR  לחלוקה:  לא יפחת מ-1.3) 

      
 

לתאריך הדוח עומדות חברות מגזר אנרגיה מתחדשת בישראל באמות המידה הפיננסיות.  
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באור 17 - הלוואות (המשך): 
 
ביום  29  בספטמבר  2021,    התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בהסכם לקבל הלוואה בהיקף של  ה. 

על בסיס  שיעור הפריים בתוספת      0.8%. ההלוואה  110  מליוני ש"ח.  ריבית ההלוואה מחושבת 
(קרן+ריבית) תיפרע במשך תקופה של  10 שנים, בתשלומים חצי שנתיים.    

להבטחת התחייבותיה כלפי התאגיד הבנקאי ,יצרה החברה  לטובתו :(א) שעבוד שוטף כללי; (ב) 
שעבוד החזקות החברה וחברה בת בנכס הנדל"ן בצומת רעננה ושעבוד הסכמי השכירות  בנכס זה ,

הבת,   לחברות  החברה  ידי  על  שהוענקו  בעלים  הלוואות  העתידיים) ; (ג) שעבוד  או  הקיימים 
ווינדפלאואר ו-ווינדפלאואר  2 ;  (ד) משכון ושעבוד שלילי על החזקותיה של החברה בשותפות הליוס,  

ועל החזקותיהן (הקיימות או העתידיות) של כל אחת מחברות קבוצת שותפות הליוס.  
 החברה התחייבה כלפי  התאגיד  הבנקאי  כי  בכל  עת,  היחס בין  סכום ההכנסות מחלוקות  בתוספת  
הכנסות מדמי שכירות,  לבין  חלויות  שוטפות,  במהלך  שנים עשר  החודשים  הקודמים  למועד  הבדיקה, 

לא יפחת מ- 1.2. לתאריך הדוח טרם התקיים מועד בדיקה של עמידת החברה ביחס האמור.  
 

לגבי שעבודים  ר' באור 19 ג  להל ן  ו.  
 

באור 18 - מסים על ההכנסה: 
 

א.   מסוי החברות בישראל:  
 

מדידת התוצאות  לצורכי מס    (1
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החל  משנת  המס  2008  ואילך,  נמדדות  תוצאותיהן  של  החברה  והחברות  הבנות  שלה  בישראל,  לצורכ י  

מס, בערכים נומינליים.  
 

שיעורי המס    (2
 

הכנסות החברה  והחברות  הבנות בישראל חייבות במס חברות  בשיעור רגיל.   
 

שיעור מס החברות שחל משנת  2018 ואילך הנ ו 23%.    
 

בהתאם לתקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התש"ע  –  2010, הפחתת המתקנים הסולריים תעשה 3) 
לפי שיעור פחת מואץ של  25%  בשנה.   

 
מסוי החברות הבנות מחוץ לישראל:   ב. 

 
 (1

 
חברות  הבנות  שמקום  איגודן  הינו  מחוץ  לישראל ,  נישומות  לפ י  חוקי  המס  בארצות  מושבן,  למעט 
חברות  המוגדרות   כ " חברה   נשלטת  זרה"  על   פ י  פקודת   מס   הכנסה .  שיעורי  המס  העיקריים   החלים  על  

חברות המאוגדות  בפולין  הנו  שיעור מס ש ל 19%.  
תנא י  עסקאות  בינחברתיות  בין  החברה  לבי ן  חברות   הבנות   מחוץ  לישראל  נקבעים   במשא  ומתן  על   2) 

בסיס  עסקי  ובתנאי  שוק  והינן  כפופות  להוראות  דיווח  על  פי  תקנות  מס  הכנסה  (קביעת  תנאי  שוק), 
התשס" ז-2006.   

  
הפסדים לצורכי מס  להעברה  לשנים הבאות     ג.  

נכסי  מסים  נדחים  בגין  הפסדים  לצורכי   מס  להעברה   לשנים  הבאות  מוכרים   במידה  שמימוש  הטבת  המס   
המתייחסת  באמצעות קיומה של  הכנסה חייבת עתידית הינו צפוי.  

הפסדים  לצורכי מס המועברים  לשנים הבאות מסתכמים בכ- 260 מיליון ש  "ח ו-51 מיליון ש" ח  לימים 31  
בדצמבר   2021  ו-   2020,  בהתאמה.  יתרות  ההפסדים  להעברה   שבגינן  לא  נזקפו  מסים  נדחים   מגיעות   
למועדים  האמורים  לכדי  61  מיליון  ש" ח  ו- 50  מיליון  ש "ח,  בהתאמה.  החברה  לא  זקפה  מסים  נדחים  בגי ן  

יתרות הפסדים אלה מאחר  שניצולם אינו צפוי  בטווח הנראה  לעין.  
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באור 18 - מסים על ההכנסה (המשך): 
 

שומות מס   ד. 
 

לחברה  הוצאו  שומות סופיות עד  וכולל שנת המס 2018 .    .1
לחלק מהחברות המאוחדות טרם הוצאו שומות מס סופיות מאז היווסדותן, אולם שומות המס שלהן  2. 

לשנות המס עד וכולל 2016  נחשבות כסופיות. לחברות מאוחדות מסוימות שומות מס סופיות עד   
וכולל שנת המס 2018.  

 
מסים נדחים  ה. 

 
ההרכב :  

השקעה  
במתקנים 

לייצור חשמל  
בטכנולוגית 

רוח    
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נדל"ן  
להשקעה  

 הפסדים 
להעברה  

סך הכל  אחרים   לצרכי מס   
אלפי ש"ח    

(7,626)  יתרה ליום 1 בינואר  2020   4,705  211  (14,760)  2,218 
שינויים בשנת 2020:       

  (1,166)   (1,050)  440  132   (688) זקיפה לדוח רווח והפסד  
  (103) (336)  (207)  (26)   - הפרשים מתרגום דוחות כספיים 

(9,128)  יתרה ליום 31 בדצמבר 2020   3,448  625  (14,628)  1,427 
שינויים בשנת 2021:       

איחוד לראשונה      44,235   44,235 
 18  343  666   (721)   (270) זקיפה לדוח רווח והפסד  

  (149) (596)  (403)  (44)   - הפרשים מתרגום דוחות כספיים 
 34,529  3,388  45,482 (15,349)  1,008 יתרה ליום 31 בדצמבר 2021 

      
      
      

 
המסים הנדחים מוצגים  במאזן  כדלקמ ן:  

  31 בדצמבר   
 2021   2020

אלפי ש"ח    
 5,195 נכסים לא שוטפים  49,290 
 14,323 התחייבויות לא שוטפות   14,761 

 
המסים הנדחים מחושבים בהתבסס על שיעורי המס הצפויים  לחול בעת המימוש.   

 
מסים על ההכנסה הכלולים הכולל ברווח  או ההפסד:   ו. 

 
שנה  שהסתיימה ביום 31 בדצמבר    

 2021   2020
אלפי ש"ח    

  בגין השנה המדווחת:  
מסים שוטפים   654  878 

 (18)  1,166 מסים נדחים   
 2,044 מסים על ההכנסה    636 
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באור 18 - מסים על ההכנסה (המשך): 

 
 

מס תיאורטי  ז.  
 

להלן  מובאת  התאמה   בין  סכום   המס,  שהיה  חל  אילו  כל   ההכנסות  וההוצאות ,  הרווחים   וההפסדים  הכלולים   
בדוח  על  הרווח  או  ההפסד  הכולל,  היו  מתחייבים  במס  לפי  שיעור  המס  הסטטוטורי ,  לבין  סכום  מסים  על  

ההכנסה שנזקף לרווח או  הפסד:  
 

שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר    
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 2021   2020
אלפי ש"ח    

 (11,561)  11,278 רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה 
 23.0% 23.0% שיעור המס הסטטוטורי  

 2,594   (2,659) מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי  
  (441)  (25) מיסים בשיעור מס שונה משיעור המס התיאורטי  
  (116) הוצאות, הפחתות והתאמות אחרות לצורכי מס    2,208 

ג
 1,137  2,457 

ידול בהפסדים לצורכי מס בגינם לא הוכרו מסים נדחים  
בתקופה  

  
  (881)  -  

ניצול הפסדים משנים קודמות בגינם לא הוכרו מיסים
נדחים   

  (1,345) (249)  הפסדים משנים קודמות בגינם נרשמו מיסים נדחים   
 2,044 מסים על ההכנסה   636 

 
חוקי עידוד בישראל:  ח . 

 
1) חוק עידוד התעשיה (מיסים), תשכ "ט-1969:   

 
חלק מהחברות בקבוצה  מגישות דוח מס מאוחד לפי חוק עידוד התעשייה .בהתאם, זכאית כל אחת  
מהחברות האמורות לקזז את הפסדיה לצורכי מס (אשר נוצרו החל משנת הדיווח המאוחד לראשונה) 

מההכנסה החייבת של החברה האחרת, בכפוף למגבלות מסויימות. 
 
 

באור 19 - התחייבויות תלויות והתקשרויות :   
 

התקשרויות:  א.  
 

הסכמי השכרת שטחי  משרדים ומגרש:     (1
 

א) 

 

בניין  המשרדים  ברעננה  מושכר   לאמדוקס  (ישראל)  בע " מ  (להלן  -  אמדוקס),  על  פ י  הסכם   
להארכת  השכירות  הקודמת   שנחתם  ב-  23  ליולי  2017  בין  החברה,  ביחד  עם  ריט   1  בע  "מ,   
לבין  אמדוקס,  לפיו  החברה  משכירה  לאמדוקס  את  בניין  המשרדים  לתקופה  של  10  שנים   
שהחלה  ביום  1  ביולי   2017.  לאמדוקס  ניתנה   אופציה   להפסיק   את   ההסכם   בהודעה   בת  5  
שנים  וביום  13  בדצמבר  2017  קיבלה  החברה  הודעה  מאמדוקס  לפיה  אמדוקס  מממשת  את   

האופציה ובהתאם  הסכם השכירות  יסתיים  ביום 13.12.2022.  
דמי  השכירות  השנתיים  שמשולמ ים  לחברה  בגין  השכירות   האמורה  עומ דים  על  סך   של  כ  -  5.4  
מיליון  ש  "ח,  כשרובם  המכריע  משולם  בשקלים   חדשים  צמודים  למדד  ויתרתם  משולמים  בדולר   

  .C.P.I  - ארה" ב  וצמודים  למדד ה
בנוסף,  לקבוצה הסכמי שכירות   עם שוכרים נוספים.    ב) 

סך  דמי  השכירות  השנ תיים  מסתכמים  לכ-  6  מ יליוני   ש" ח   והינם   לתקופות  המסתיימות  עד  שנת   ג) 
  .2022
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באור 19 - התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך):  
 

ד)  

   

  

ביום  1  בינואר  2020  חתמה  החברה  ביחד  עם  ריט  1  בע  "מ,  על  הסכם  שכירות  עם  נס,  ביחס 
לחלק מהנכס, שעיקריו מפורטים  להלן:   

הסכם  השכירות  הינו  ביחס  לשטח  של  כ  –  8,930  מ  "ר  בתוספת  15  חניות  (חניות  נוספות 
יושכרו  לנס  על  ידי צד  ג' שאינו קשור  לחברה).   

תקופת  השכירות  הינה  10  שנים   החל  מיום  1.1.2024,  בתוספת  2  אופציות  להארכת  תקופת  
השכירות, כל אחת  לתקופה נוספת של 5 שנים.   

 
 

 

 
 

דמי  השכירות  השנתיים   הצפויים  להתקבל  על  ידי  החברה  בגין  השכירות  הנ "ל,  הינם   כ  –  3,600  
אלפי  ש "ח   לשנה,  צמוד  למדד,  כאשר  דמי  השכירות   השנתיים  הנ  "ל   יקטנו  בסכום   של  עד  כ  -  
950  אלפי  ש" ח,  ככל  שהמשכירות  (לפי  החלטת  השוכרת)  לא  ישקיעו  בהתאמות  במושכר  (לפ י  
יחס  ישר ,  כאשר  ההשקעה   המקסימלית   בהתאמות  לפיה  חושבו  דמי  השכירות  הצפויים   הינה   

בסך של  2,000 ש" ח  למ  "ר  וככל  שסכום זה יפחת  אזי  יפחתו ביחס ישר דמי   
השכירות  השנתיים  בסכום  של  עד  כ  -   950  אלפ י  ש "ח,  במקרה   שבו  לא  יושקע  כלל  הסכום   

הנ"ל על ידי  המשכירות בהתאמות).   
דמי השכירות בתקופות האופציה יעודכנו  ב - 5%  וב - 3%, בהתאמה.    

לצורך  ביצוע  התאמות  במושכר,  המושכר  יועמד  לשוכרת  החל  מיום1.1.2023,  כאשר  בגין   
התקופה  שמיום  זה   ועד  תחילת  תקופת  השכירות,  השוכרת   תהא  מחוייבת  בתשלום  ארנונה   

בלבד, אם וככל שתחול על המושכר.  
 

הסכמי  ניהול  ותפעול     (2
 

הסכמי  ניהול  ותפעול של חוות הרוח בפולי  ן  א) 
 

החברה התקשרה עם קבלני  תפעול  בפולין  לניהול  ותפעול של חוות הרוח שבבעלותה.   
התחייבויותיהם של קבלני התפעול במסגרת הסכם התפעול כוללות, ככלל,  ניהול  טכני  

והפעלה של הפארק,  לימוד  בעיות ופתרונן, טיפול בבעיות  הפעלה ובטיחות, טיפולים מונעים,  
טיפוליתחזוקה, אספקת חלקי חילוף, החלפת  חלקים  ואבטחת הפארק.    

 
הסכמי  ניהול  ותפעול הליוס    ב) 

 
חברות הפרוייקט של שותפות הליוס התקשרו  בהסכם ניהול עם צד ג' אשר מנהל  ומתפעל  את   
המערכות הסולאריות ואת הקשר השוטף עם בעלי הנכסים עליהן הן מותקנות לרבות שירותי  
הליוס   קבוצת  הלוואות  בניהול  סיוע  החברות,  של  הפיננסי  הניהול  על  בפיקוח  וסיוע  הנה"ח 
ועבודה שוטפת מול הבנקים, סיוע בפיקוח על הליכים משפטיים, סיוע במעקב תשלומים מחח"י  

ועוד.   
כמו כן סאנ פלאואר התקשרה בהסכם ניהול עם כל אחת מהחברות התפעוליות במגזר אנרגיה  

מתחדשת בישראל.   
 

  
התחייבויות תלויות:   ב. 

 
          
בחודש  מרץ   2017,  הגישה   החברה,  יחד   עם  שיכון   ובינוי  אנרגיה  בע "מ  (" ש ו "ב"),  שהחזיקה   עם  החברה   1) 

בחלקים  שווים  בחברה  בספרד   שעסקה  בייצור   חשמל  באנרגיה  פוטו-וולטאית     תביעה  כנגד  ממלכת   
ENERGY   -ספרד  וזאת  במסגרת  הליך  בוררות  המנוהל  מכוחה  של   אמנה  בינלאומית  הקרויה  ה

CHARTER TREATY  ( "האמנה"  ו  –  " התביעה",  בהתאמה),  הנדונה  במוסד  הבוררות  הבינלאומית   
ICSID, על ידי שלושה  בוררים  בינלאומים אשר  נבחרו לדון בתביעה.  

עילת  התביעה  היתה  שינויי  החקיקה  הרטרואקטיביים  בספרד  שהסבו  לחברה  נזק  בגין  השקעתה  בשנת  
2008  בהקמתם  של   שלושה  פרויקטים  פוטו-וולטאיים   בספרד  בעל י  הספק  מותקן  של  13  מגה  וואט. 
במסגרת  הליך  מכירת  הפרוייקטים  בספרד,  שימרו  החברה  ושו"ב  את  זכות  התביעה  ותגמוליה  לטובתן.  
התביעה  הוגשה  בגין  סכום  מקסימלי  של  69  מיליון  יורו,  כאשר  חלק  החברה  הינו  50%  מסך  הפיצוי   

שיתקבל.  
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באור 19 - התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך):  
 

 
ביום  22  ביוני  2021  התקבל  פסק  בוררות,  במסגרתו  נקבע,  בין  היתר,  כי  ממלכת  ספרד  הפרה   את  
החובה  החלה  עליה  שלא  לפגוע  באופן  בלתי  מוצדק  בהשקעותיהם  של  משקיעים,  ופסק  לטובת  החברה  
ביחד  עם  ש ו "ב,  פיצויים  בסך  כולל  של  כ-47.3  מיליון  אירו  בתוספת  הוצאות.  על  פסק  בורר  זה  הגישה 
ממשלת  ספרד  בקשה  לביטול  פסק  הבורר,  בטענה  כ י  מוסד   הבוררות  חרג  מתפקידו  וכ י  הדין  הפנימ י  
של האיחוד האירופאי הוא הדין  החל על הסכסוך (חלף האמנה  שהוחלה  על  הסכסוך).   ודיונים בנושא  

צפויים להתקיים במהלך 2022. יובהר ככי החברה לא זקפה הכנסה בגין פסק הבוררות כאמור.  
 

לחברה  2)  החברה  העניקה  וולטאים  באיטליהבשנים  2016-2018,  מתקנים  פוטו  מכירת   במסגרת 
הרוכשת שיפויים שונים לרבות בגין תביעות עובדים ומיסוי. נכון למועד הדוח החברה נושאת בעלויות  
המשפטיות בגין תביעה שהוגשה על ידי רשויות המס האיטלקיות בדבר סיווג המס החל על עסקת 
המכירה של שלוש חברות בת איטלקיות שנמכרו על ידי החברה.  ככל שתתקבל טענת רשויות המס 
בדבר סיווג המס החל, החשיפה המירבית הצפויה לחברה הינה בסך של כ- 160  אלפי אירו. לעמדת  

יועציה המשפטיים של החברה, רוב הסיכויים שטענת החברה תתקבל.  
  

שעבודים וערבויות:  ג. 
 

להבטחת  התחייבויות  החברה  נרשם  שעבוד  שוטף  על  נכסי  החברה  וכן  שעבודים  קבועים  על  זכויות   1) 
החברה וחברות  בנות  ביחס  לשותפות  הליוס  (לרבות  הזכות לקבלת  הלוואות  בעלים).  בנוסף  שועבדו   
זכויות   החברה  וחברה   בת   בבניין  המשרדים   ברעננה   ובמסגרת  השעבוד   נרשמה  המחאת  זכות   של  

החברה  וחברה  בת  לקבלת דמי  שכירות  משוכרי  השטחים  לטובת  הבנק.  
מניות   חברות   הפרויקט   המחזיקות  בחוות   הרוח  בפולין,  אשר   התקשר ו  במימון  בנקאי,  שועבדו   לבנקים   2) 

המממנים.  
נרשם  שיעבוד  זכויות   בחברת  ווינדפלאואר  ווינדפלאואר  2  בגי ן  מימון   בנקא י  של   שלוש  מחברות   3) 

הפרויקט  המחזיקות בחוות הרוח  בפולין,  לטובת  הבנקים המממנים. 
החברה  משעבדת  מעת  לעת  לטובת   הבנקים  פקדונות   וניירות   ערך,  וזאת   להבטחת   מסגרת  אשרא י  4) 

של עסקאות  מט" ח שמבצעת החברה.   
שעבוד נרשם לטובת חברת ריט  1 בע "מ (להלן - ריט 1) על זכויות החברה בחלק מהנכסים שמכרה   5) 

החברה  לריט 1  בממכר הנכסים.  
חברות קבוצת הליוס  יצרו שעבודים שוטפים וקבועים לטובת ממנים בנקאיים וחוץ בנקאיים אשר ממנו  6) 

התאגידים   התחייבו  השעבודים  השונים.  במסגרת  באתרים  וולטאי  הפוטו  מערכות  הקמת  את 
שינוי   והתחייבות להעדר  ללא הסכמת המממן  מכירה  איסור  כגון  שונות  המשעבדים בהתחייבויות 

שליטה בחברה.  
חלק מחברות קבוצת הליוס העמידו ערבויות לטובת  רשות החשמל  בגין  הרשיון  הקבוע לייצור  חשמל   7) 

בהיקף כולל של כ-  423 אלפי ₪   
 

 ד.    ההתחייבויות המובטחות הינן כדלקמן 
 

  31 בדצמבר   
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 2021   2020
אלפי ש"ח    

   
   

הלוואות לא שוטפות   107,760  567,619 
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 20- הון קרנות ועודפים: 
 

הרכב הון המניות:   א.  
  31 בדצמבר   
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 2021   2020
רשום מונפק ונפרע   

מספר המניות (באלפים)  
רשום מונפק ונפרע  

מספר המניות (באלפים)    
 32,951 מניות רגילות בנות  1 ש"ח ע.נ. כ"א   32,951 

   
פרמיה על מניות וקרנות הון:   ב. 

  31 בדצמבר   
 2021   2020

אלפי ש"ח       
פרמיה על מניות   208,295  208,295 

 337   (272) הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ  
 (18,566) (12,457) קרנות הון אחרות  
 189,457   196,175 

 
  

ג.   תשלום מבוסס  מניות:  
 

בחודש נובמבר 2021  ,  אישר דירקטוריון החברה   תוכנית להענקת אופציות   לנושאי משרה ועובדים בחברה.  
התוכנית   כוללת הענקת 1,605,051 כתבי אופציה, הניתנות  למימוש ל-  1,605,051 מניות רגילות בנות  1  
ש"ח ע.נ כ"א של החברה.  תקופת הבשלת כתבי האופציה תתפרס על פני  4  שנים כאשר  50%  מהאופציות  
ו- 25%  יבשילו   יבשילו לאחר שנתיים ממועד ההענקה,  25%  יבשילו לאחר  שלוש שנים ממועד ההענקה, 
של  12.14  ש"ח   מימוש  לתוספת  בתמורה  למימוש  ניתנות  הענקה.  האופציות  ממועד  שנים  ארבע  לאחר 
למניה.  האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות למימוש (בכפוף לתנאי סעיף  102  לפקודת מס  

הכנסה) במהלך 6 שנים מיום ההענקה.   
 

בהתאם להערכת שווי, אשר בוצעה על  ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, הערך הכולל של כל האופציות  
שהוענקו לנושאי משרה ועובדים בחברה על פי התוכנית הינו כ- 3.3 מליוני ש"ח.   

הערך הכלכלי מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס ומבוסס על ההנחות הבאות:   דיבידנד צפוי בשיעור של  0%,  
סטיית תקן צפויה בשיעור של  33.54%-32.88%, ריבית חסרת סיכון בשיעור  של 0.96%-0.93% ואורך  
חיים צפוי עד למועד המימוש של  5.64-6  שנים. מידת התנודתיות מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של  

מניית החברה, לתקופות המקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד למועד המימוש.  
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

 
 

באור 21 - פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד:  
 

שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר     
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 2021    2020
אלפי ש"ח     

הכנסות     א. 
הכנסות מהפקת חשמל   54,575  50,362   

דמי שכירות ממבנים להשכרה   6,050    6,053 
 60,625    56,415 

עלות ההכנסות     ב. 
עלות הפקת חשמל   11,272  9,431   

פחת והפחתות   26,493  14,754   
אחזקת מבנים להשכרה   9    281 

 37,774    24,466 
הוצאות הנהלה וכלליות     ג. 

שכר ונלוות   4,569  2,793   
שכר דירקטורים   283  171   

שירותים מקצועיים   4,701  1,341   
פיתוח עסקי    765   -   

אחזקת רכב   222  180   
שכר דירה ואחזקה (כולל פחת)   516  619   

נסיעות לחו"ל   61   -   
דמי ניהול    902  540   

הוצאות אחרות    568    446 
 12,587    6,090 

    
 

הכנסות מימון  ד.     ד.  
רווח מניירות ערך סחירים ומעסקאות מט"ח, נטו   220  1,263   

אחרות (בעיקר הכנסות מהשקעות)  34    81 
 254    1,344 

הוצאות מימון     ה. 
הוצאות מימון בגין אשראי לזמן  קצר ועלויות בנק   132  36   

הוצאות ריבית לצדדים קשורים   1,415  472   
ריבית לתאגידים בנקאיים  ואחרים לזמן ארוך   7,685  5,805   

הוצאות מימון בגין חכירות    1,464  520   
הוצאות ריבית למס הכנסה   566   -   

הפרשי שער, נטו   14,067    8,392 
 25,329    15,225 
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 22 - רווח (הפסד) למניה: 
 

רווח בסיסי  א.  
 

הרווח  הבסיסי  למניה  מחושב  על   ידי  חלוקת  הרווח  המיוחס  לבעלים  של  החברה  האם  בממוצע  המשוקלל   
של מספר המניות הרגילות  המונפקות .  

 
פירוט  כמות המניות  והרווח (הפסד) ששימשו בחישוב  הרווח (הפסד) למניה:  

 
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר    
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 2021   2020

 

הפסד  
המיוחס  
לבעלי  
מניות  

כמות מניות  החברה  

הרווח  
המיוחס  
לבעלי  
מניות  

החברה   כמות מניות  
אלפים  אלפי ש"ח  אלפים אלפי ש"ח   

 32,951 
כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב  

 8,040  32,951 (11,661) הרווח הנקי למניה   
 

רווח מדולל   ב.   
 

הרווח המדולל למניה מחושב על ידי התאמת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור,   
תוך הכללת כל המניות הרגילות הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל. בחודש נובמבר  2021  העניקה החברה  
אופציות לעובדיה, ביחס לאופציות אלו מתבצע חישוב לקביעת מספר המניות שהיה ניתן לרכוש בשווי הוגן  
(הנקבע כממוצע שנתי של מחיר השוק של מניות החברה) באמצעות ערכן הכספי של האופציות, בהתאם  
לתנאי האופציות שטרם מומשו. מספר המניות המחושב כאמור לעיל מושווה למספר המניות שהיו מונפקות  
אינה   והשפעתן  מאחר  המדולל  הרווח  בחישוב  נכללו  לא  שהוענקו  האופציות  האופציות.  מימוש  בהנחת 
מדללת ולפיכך הרווח המדולל למניה זהה לרווח הבסיסי למניה. בשנת  2020  לא היו לחברה ניירות ערך  

המירים ולכן לא חושב רווח מדולל למניה.  
 

באור 23 - מגזרי פעילות:  
 

כללי  א.  
 

   מגזרי  הפעילות  נקבעים  בהתבסס  על  המידע  הנבחן  באופן  סדיר  על  ידי  צוות  המורכב  מיו"ר  הדירקטוריון          
ומנכ "ל  החברה,  אשר  הינם  מקבלי  ההחלטות  התפעוליות  הראשיים  של   החברה,  לצורכי  קבלת   החלטות  

לגבי הקצאת משאבים והערכת  ביצועים.  
  

חברות הקבוצה עוסקות בשלושה מגזרי פעילות עסקיים :  
 

הקבוצה מחזיקה ומפעילה  5 חוות רוח בפולין (ראה באור  12).    - אנרגיה מתחדשת  בפולין  
   

תאגידים   אנרגיה מתחדשת בישראל    באמצעות  וולטאיות  פוטו  ומפעילה  256  מערכות  הקבוצה  מחזיקה 
בשליטתה (ראה  באור 11). 

   
הקבוצה בעלת שטחי מסחר  ומשרדים  בישראל המושכרים.     - מגזר נדל  "ן  מניב  

 
 

 

מימון  הקבוצה   (כולל   עלויות  מימון   והכנסות   מימון)  ומסים  על  ההכנסה   מנוהלים  על  בסיס  קבוצתי  ואינם   
מיוחסים   למגזר י  הפעילות  השונים.  ביצועי  המגזרים  מוערכים  בהתבסס  על   הרווח  או  ההפסד  התפעולי,   

בנטרול  הוצאות או הכנסות לא  מיוחסות.   
ההנהלה  עוקבת  אחר  תוצאות  הפעילות  של  היחידות   העסקיות   שלה  בנפרד  לצורכי   קבלת  החלטות   לגב י  

הקצאת משאבים  והערכת  ביצועים. 
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 23 - מגזרי פעילות (המשך): 
 

 

31 בדצמבר  2021   
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אנרגיה  
מתחדשת
בפולין    

אנרגיה  
מתחדשת  
בישראל   

נדל"ן  
סה"כ  מניב (1) 

אלפי ש"ח    
     

 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 

 (10,927) הוצאות שלא הוקצו למגזרים     
 (25,075) הוצאות מימון, נטו     

 (11,561)    
הפסד לפני מסים על  

ההכנסה  
 

(1) תוצאות מגזר הנדל "ן המניב  כולל הוצאה בסך של  3,250 אלפי ש  "ח עליית ערך  נדל"ן  להשקעה, נטו, ראה  באור 13   
לעיל.  

 
 

שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020   
אנרגיה  

מתחדשת  
בפולי ן   

דל"ן מניב  נ
סה"כ  (1) 

  
    

 56,415  6,053 הכנסות    50,362 
 31,949  5,772 רווח גולמי    26,177 
 30,487  5,072 תוצאות המגזר    25,415 

  (5,328) הוצאות שלא הוקצו למגזרים    
 (13,881) הוצאות מימון, נטו    
רווח לפני מסים על ההכנסה     11,278 

 
 

 
(1) תוצאות מגזר הנדל "ן המניב  כולל הוצאה בסך של  700 אלפי  ש "ח בגין  ירידת ערך נדל "  ן להשקעה, נטו, ראה  באור 13   

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

 
 
 

באור 23 - מגזרי פעילות (המשך): 
 

מידע נוסף:   ב. 
 

שנה  שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021   

 53

אנרגיה  
מתחדשת  
בפולי ן   

אנרגיה  
מתחדשת  
בישראל   

נדל"ן  
סה"כ  התאמות  מניב 

אלפי ש"ח    
      

 481,582  480,755   -  599 השקעות הוניות    228 
 26,800  3,900   -  8,871 פחת והפחתות   14,029 

 
    

  31 בדצמבר 2021 
אנרגיה  

מתחדשת  
בפולי ן   

אנרגיה  
מתחדשת  
בישראל   

נדל"ן  
מניב 

סה"כ  
מאוחד  

אלפי ש"ח    
נכסי המגזר    202,655  641,255  79,601  923,510 
נכסים משותפים שאינם מוקצים      29,404 

סה"כ נכסים במאוחד      952,914 
     

התחייבויות המגזר    115,851  472,471  17,573  605,895 

התחייבויות משותפות שאינן מוקצות       113,466 
סה"כ התחייבויות במאוחד      719,361 

     
     
     

 
 
 

שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020   
אנרגיה  

מתחדשת  
בפולי ן   

נדל"ן  
סה"כ  התאמות  מניב 

אלפי ש"ח    
     

 23  23   - השקעות הוניות    - 
 15,178  425   - פחת והפחתות   14,753 
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 23 - מגזרי פעילות (המשך): 
 

 
31 בדצמבר  2020   
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אנרגיה  
מתחדשת
בפולי ן   

נדל"ן  
מניב 

סה"כ  
מאוחד  

אלפי ש"ח    
נכסי המגזר    245,452  76,882  322,334 
נכסים משותפים שאינם מוקצים     62,510 

סה"כ נכסים במאוחד     384,844 
    

התחייבויות המגזר    124,725  16,858  141,583 
התחייבויות משותפות שאינן מוקצות      8,321 

סה"כ התחייבויות במאוחד     149,904 
 
 
 

        
באור 24 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: 

 
הטבות לבעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים:  א.  

 
שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר    

 2021   2020
אלפי ש"ח    

 1,354 שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה   1,883 
 171 שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה או מטעמה   283 

   
  מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות  

   
צדדים קשורים ובעלי העניין המועסקים בחברה או מטעמה    2  2 

 3 דירקטורים שאינם מועסקים בחברה   3 
 5   5 

 
עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ב. 

 
לשנה שהסתיימה ביום  31 בדצמבר 2021:  

 
חברות    

בנות  אחרים   
אלפי ש"ח  

אנשי מפתח  
ניהוליים 
לפי ש"ח    

    
הוצאות הנהלה  וכלליות   89  1,883  108 

  -   - הוצאות מימון והפרשי שער   7,048 
 7,137   1,883  108 
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סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך) 

 
 
 

באור 24 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):  
 

לשנה שהסתיימה ביום  31 בדצמבר 2020:  
 

    
חברות     

בנות   

 55

אחרים  
אנשי מפתח  

ניהוליים 
אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

    
הוצאות הנהלה וכלליות   89  1,354  30 

  -   - הוצאות מימון והפרשי שער   3,656 
 3,745   1,354  30 

    
 

 
ג. עסקאות חריגות עם בעלי שליטה בחברה  

 
התקשרות עם יו" ר הדירקטוריון  של החברה ומנכ" ל החברה   

 
 

הסכם הניהול עם  י ו "ר  הדירקטוריון    (1
  

 

  

 ב

ביום  14  בדצמבר  2021  אישרה האסיפה הכללית של החברה את ההתקשרות עם מר נבות בר,  
וזאת   פעיל,  דירקטוריון  כיו"ר  ניהול  שירותי  להענקת  בהסכם  בחברה,  שליטה  בעל  שהינו 
הניהול   הינו  40%  ודמי  המשרה  היקף  להסכם  בהתאם  בע"מ.  קיסטון  נ.ק  חברת  באמצעות 

החודשיים יעמדו על 45,000 בתוספת מע"מ.   
בהתאם  לתנאי  ההסכם,  כל   צד  יכול  להביא   את  ההתקשרות  לכלל  סיום  בהודעה של  3  חודשים   
מראש,  בכל   מקרה   שב ו  מסיבה   כלשהיא   יחדל  מר  בר  להעניק   את  שירותי  הניהול ,  תחדל   זכאותה   
של  חברת  הניהול  לתמורה  על  פי  הסכם  הניהול .  מר  בר  יהיה  זכאי  להחזר  הוצאות  סבירות  שיוצאו   

על ידו  בקשר עם שירותי הניהול  שיעניק  לחברה, כנגד  הצגת  קבלות.    
מר  אהרון  בירם  אשר  כיהן  כ י ו"ר  דירקטוריון  החל  מיום  1  בפברואר  2009  חדל  לכהן  כיו"ר  

הדירקטוריון של החברה החל מיום 14  בדצמבר 2021.  
בהתאם לתנאי ההסכם מר אהרון בירם העניק שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון, וזאת באמצעות   

באמצעות  חברת  ניהול  שבשליטתו,  טלפוקס  בע" מ  (להלן  -  חברת  הניהול),  בהתאם  להסכם  היקף   
המשרה הינו 40% ודמי  ניהול ש ל 45,000 ש "ח  לחודש.   

התאם  לתנא י  ההסכם,   כל  צד   יכול  להביא  את  ההתקשרות   לכלל  סיום  בהודעה של  3  חודשים  
בירם  להעניק  את  שירותי   הניהול,  תחדל   מראש,  בכל  מקרה  שבו  מסיבה   כלשהיא  יחדל   מר 
זכאותה  של  חברת  הניהול  לתמורה  על  פי  הסכם  הניהול.  מר בירם  יהיה  זכאי  להחזר  הוצאות   

שיוצאו  על  ידו בקשר עם  שירותי  הניהול  שיעניק  לחברה, כנגד הצגת קבלות.  
 

תנא י ההעסקה של  מנכ"ל החברה   (2
 

מר  אורנשטין   מכהן כמנכ"ל  החברה  החל   מיום  1  ביולי   2021.  על  פי הסכם   העסקה  זכא י  מר  
אורנשטין   לש כר חודשי  בגובה   של  65,000  ש"ח (אשר  יעלה   ל -75,000  ש"ח  בתום  18  חודש י  
העסקה),  ולתנאים   נלווים כגון רכב חברה, קרן פנסיה,  קרן השתלמות וכו'.    כמו  כ ן  החברה  מבטחת  

את מר אורנשטין בביטוח נושאי משרה. ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, כשכל אחד    
 

מהצדדים רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  90  ימים מראש (ב -12  חודשי ההעסקה ראשונים  
החברה רשאית לסיים את ההעסקה בהודעה מוקדמת ש ל 180  ימים).   

 
גב'  כירם אורלי  כיהנה  כמנכלית  החברה עד ליום  31  ביולי  2021.  על פי הסכם העסקה גב' כירם  

הועסקה עבור שכר חודשי בסך של 40,000 ₪ ברוטו בתוספת  תנאים נלווים.      
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באור 24 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך): 
 

 
ד. עסקאות עם בעלי שליטה בחברה  שאינן חריגות  

 
שכירות משרדים     .1

 
החברה  שוכרת,  בשכירות  משנה ,  חלק  מהשטח   אותו  שכרה   חברה  בשליטת   בעלי  השליטה  בחברה  בבניין   
משרדים  במגדל  השחר  בגבעתיים.  תנא י  שכירות  המשנה  יהיו  Back to Back  לתנא י  הסכם  השכירות   

שנחתם בין המשכירה  לבין בעל י המשרדים.  
הסכם שכירות המשנה הינו לתקופה  בת  5 שנים שהחלה  ביום 1  בספטמבר  2017.  

בגין  שכירות  המשנה  משלמת  החברה  למשכירה  את  חלקה  בעלויות  השכירות,  לרבות  העלויות  הנלוות   
לדמי  השכירות,  בהתאם   ליחסי   ההחזקה  הישירים  נט ו  בשטח  המשרדים,  Back to Back,  במועדי  תשלומם   

כקבוע בהסכם השכירות .   
יחס  ההחזקה  בשטח  המשרדים   נקבע  לפי  יחס  שבין  השטח  נט ו  במ "ר  שבו  עושה  החברה  שימוש  ישיר   

לבין השטח  נטו  במ"ר שבו עושה  המשכירה שימוש  ישיר.  
סך העלות  השנתית של  דמ י השכירות בגין שנת  2021 מגיעה  לסך של  כ- 350 אלף  ש "ח (כולל חניות).   

נוכח  העובדה  שהצדדים  חולקים  בפועל  שטחי  שירות  משותפים,  אזי  כל   הוצאה  הקשורה   להחזקה 
משותפת   זו,  ושאותה  ניתן   יהיה   לייחס  במלואה  לאחד   מ ן  הצדדים   להסכם  שכירות  המשנה,  תיוחס   לאותו   
צד  ותשולם  על-ידו.  כל  הוצאה  אחרת  אשר  אינה  ניתנת  לייחוס  ייחודי  לצד  להסכם  שכירות  המשנה  (כגו ן  
הוצאות  ניקיון  המשרדים,  ניהול  המטבח  וכד'),  נושאים  בה   הצדדים  בהתאם  ליחס  ההחזקה  במושכר .  

ההתחשבנות  ביחס  להוצאות אלה נעשית אחת  לרבעון.  
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שינוי בעלי שליטה ורכישת שותפות הליוס   א.  
 

ב-  25  במרץ  2021  , נחתם הסכם למכירת  65.1%  מההון   המונפק  והנפרע   של  החברה   ע"י בעלי השליטה  
  Redmill Holdings Limited  ,(באמצעות תאגיד שבו הוא בעל שליטה) בחברה, רוני בירם, גיל דויטש

ויוניון השקעות ופיתוח בע"מ אשר הושלם ביום 26 באפריל  2021.   
עם השלמת העסקה ונכון למועד פרסום הדוח  קיסטון ולאומי פרטנרס מחזיקות בהתאמה בכ-  45.23%  

ובכ-20% מהונה המונפק והנפרע של החברה.   
בנוסף עם השלמת העסקה, נכנסה לתוקפה התחייבות בלתי חוזרת של קיסטון כלפי לאומי פרטנרס, לפיה,  
בעלת   או שהיא תהיה  בלפחות  25%  מזכויות ההצבעה בחברה,  תחזיק  קיסטון  עוד  כל  (א)  היתר:  בין 
המניות הגדולה בחברה, וכן כל עוד לאומי פרטנרס תחזיק בכ-  10%  מזכויות ההצבעה החברה, תצביע  
קיסטון בעד מועמד לאומי פרטנרס לדירקטוריון החברה; (ב) כל עוד קיסטון תחזיק בלפחות  30%  מזכויות  
ההצבעה בחברה ("רף השליטה "), היא לא תשקיע או תממן פעילות בתחום האנרגיה המתחדשת, אלא  
באמצעות החברה; (ג) כל עוד קיסטון תעמוד ברף השליטה, היא תעניק ללאומי פרטנרס זכות הצטרפות  
(Tag Along) במקרה של מכירת מניותיה, בתנאים שנקבעו; (ד) כל עוד קיסטון מחזיקה בכ-5%  מזכויות  
  ;Big Four   -ההצבעה בחברה היא תצביע בעד מינוי רו"ח מבקר לפי בחירתה, ובלבד שיהיה מפירמת ה
(ה) אם קיסטון תתקשר בעסקה  למכירת השליטה, רוכש השליטה יקבל על עצמו את התחייבויות קיסטון  
(ו) בסמוך לאחר השלמת עסקת הרכישה, תציע קיסטון לחברה לרכוש ממנה את   כמפורט בסעיף זה; 
השקעותיה בתחום האנרגיות המתחדשות ו-(ז) לאומי פרטנרס תהא רשאית להעביר את זכויותיה מכוח  

ההתחייבות הבלתי חוזרת המפורטת לעיל, בכפוף לתנאים שנקבעו.  
לפרטים בדבר עסקה לרכישת שותפות הליוס מקיסטון ראה ביאור 11  לעיל.  
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ב.    הצעה מצד ג' לרכישת  נכס נדל"ן   
 

במהלך   חודש פברואר החברה קיבלה הצעה מצד ג '("הרוכש") לרכישת מלוא זכויותיה וזכויות חברה  
("הנכס"), בתמורה לסך של  89   בת בבעלותה המלאה, בנכס הידוע כמתחם אמדוקס בצומת רעננה 
מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ("הצעת רכישה") .הצעת הרכישה כפופה לתנאים הבאים :א. חתימת הסכם 
דמי השכירות   שינוי בתקבולי  חל  לא  (א)  כי  היתר  בין  יקבע  בו  בין הצדדים  יסוכם  מפורט   אשר  מכר 
נקיות   כשהן  זכויותיה  את  לרוכש  תמסור  החברה  (ב)  לרוכש;  יומחו  אשר  לפרוייקט  ביחס  הידועים 
ו/או התחייבות למעט התחייבויות מכוח הסכם השיתוף   חוב  ו/או  ו/או הערה  וחופשיות מכל משכנתא 
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  
זכות הסירוב המאפשר לה   סירוב במקרה של העברת הזכויות בנכס, על הפעלת מנגנון  זכות  בעלת 
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  
מיל יון 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  ג. 
 

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  
פרוייקטים   סירוב ראשונה לצירוף  זכות  יעניק לחברה  וכן  שבפיתוח שברשותו   ("הפרויקטים הקיימים") 
למועד   נכון  המשותף.  למיזם  לפרוייקט)  וואט  כ-  10  מגה  של   מינימלי  (בהיקף  עתידיים  פוטו-וולטאיים 
פרסום הדוח  הפרויקטים הקיימים כוללים הסכמי אופציה על קרקעות ולהם פוטנציאל הנבה מוערך של  

5 אשר יהוו בסיס לפעילות הפיתוח על פי ההסכם.    200-400 מגה-וואט,
 

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

בחודש מרץ  2022,  התקשרה  החברה  בהסכם עקרונות עם צד ג' ("המוכרת"), יזם אמריקאי,   לרכישת צבר  
פרוייקטי פיתוח אנרגיה מתחדשת (פוטו-וולטאי, אגירה בסוללות וביו-גז) וכן פרוייקט הקמת תחנת כח  מונעת  

בגז טבעי במספר מדינות בארצות הברית כמפורט להלן ("ההסכם"). 
 

  .1
ה

  על פי ההסכם, המוכרת תמכור לחברה (או לחברות בבעלותה) את מרבית הזכויות בגין הפרוייקטים  
מנויים להלן:  

 
אנרגיה  1.1  ואגירת  פוטו-ולטאי  שונים:  וייזום  פיתוח  בשלבי  מתחדשת  אנרגיה  פרוייקטי 

בסוללות  -  בהספק  כולל של כ-510  מגוואט (AC), ופרוייקט ייצור ביו-גז מפסולת אורגנית  
בהיקף של כ- 910,000  יחידות גז (MMBTU) בשנה ("צבר המתחדשות").   

פרוייקט להקמת תחנת כוח במחזור משולב מבוססת גז טבעי, מוכנה להקמה, בהספק של  1.2 
כ- 650 מגוואט (פרוייקט המחז"מ)  

  
 .2

 
 

להערכת החברה, הקמת צבר המתחדשות –  ככל שיוקם מלוא הצבר  -תדרוש השקעה כוללת של כ-
500  מליון דולר על פני מספר שנים עד להפעלה מסחרית במהלך השנים  2025-2024. פרוייקט
שנים החל ממועד הסגירה שלוש  לאורך  דולר  כ-  800  מליון  של  כוללת  יידרוש השקעה  המחז"מ 

הפיננסית של הפרויקט ועד הפעלתו מסחרית הצפויה ב-2025.  
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פי  3.  על  אשר  החברה  רצון  לשביעות  נאותות  בדיקת  לביצוע  כפופה  לעיל  כאמור  העסקה  השלמת 
ההסכם תבוצע בתוך פרק זמן של כחודש וחצי, לאישור דירקטוריון החברה ולחתימה על הסכמים  
מחייבים. לפרטים נוספים אודות העסקה המתגבשת, לרבות בדבר התמורה הצפויה להשתלם במועד  

ההשלמה כמו גם המבנה הצפוי ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 15  במרץ 2022  .  
 

 בחודש  דצמבר  2021  חתמה  החברה על הסכם מחייב מול יזם אמריקאי נוסף בעל נסיון בתחום אגירת  
ויפתח באופן בלעדי עבור החברה פרוייקטי אגירת אנרגיה   יאתר  זה, היזם  לפי הסכם  אנרגיה בסוללות. 
בסוללות,   באיזור אחד או יותר בחוף המזרחי של ארה"ב. הצדדים קבעו יעד להגיע לצבר פרוייקטים מניב  
בתפוקה של  265  מגה- וואט לפחות. החברה תממן את פעילות הייזום והפיתוח של הפרוייקטים, אשר יהיו  

בבעלות מלאה של החברה, והיזם יתוגמל לפי עמידה באבני דרך[1]. 
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  האמור בסעיף זה, לעניין איתור ופיתוח    הפרויקטים, לרבות היקפם החזוי, הינו מידע צופה עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות  [1]
ערך,  התשכ"ח-1968  ומהווה הערכה בלבד המתבססת על המידע, ההערכות, התחזיות והנתונים הקיימים בידי הנהלת החברה  
במועד הדיווח. לא מן הנמנע שהערכות אלה לא יתממשו כלל ו/או יתממשו באופן שונה מהאמור לעיל, וזאת, בין היתר, אי  
ו כן בשל התלות בגורמים חיצוניים אשר אינם בשליטת החברה   התגבשות ההתקשרות עם היזם בפולין לכדי הסכם מחייב, 
גורמי   יתר  וכן כל  (ככל שיפותחו)  הפרויקטים שבפיתוח  נתוני  רגולטוריים וסביבתיים,  ובכללם, משתנים כלכליים-עסקיים, 

הסיכון שהחברה חשופה להם. 



סאנפלאואר  השקעות מתחדשות בע"מ  
 
 
 

נספח – פרטים על  חברות בנות פעילות ליום 31 בדצמבר 2021 
(במישרין ובעקיפין)  

 
אופן הצגת     

החברה בדוחות  
הכספיים 

שיעור השליטה  
והבעלות של  החברה  

לתאריך המאזן   פעילות עסקית  שם החברה  
איחוד  מלא     100% חברת החזקות המרכזת את  פעילות   ווינדפלאואר  בע" מ    

החברה בתחום הרוח   
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איחוד  מלא     100% חברה אשר העמידה הלוואת  לצורך  ווינדפלאואר  2 בע  "מ     
פעילות בתחום הרוח  

איחוד  מלא     100% Windflower Poland sp. z o.o.    חברת החזקות המרכזת את  פעילות  
החברה בתחום הרוח  בפולין    

איחוד  מלא     70% הפקת חשמל בפולין     Gewind Grabik sp. z o.o 
איחוד  מלא     100% הפקת חשמל בפולין     Dzialdowo Sp. Zo.o 
איחוד  מלא     100% הפקת חשמל בפולין     Salarian Sp. z o.o 

  
איחוד  מלא     100% הפקת חשמל בפולין     Windflower Salarian Sp. z o.o 

  
איחוד  מלא     100% הפקת חשמל בפולין     Suchan Sp. z o.o 

  
איחוד  מלא     100% הפקת חשמל בפולין     Miksztal Windfarm Sp. Zo.o 
איחוד  מלא     100% החזקת מבנה  להשכרה בישראל    אנטיגוה חברה  להשקעות בע " מ   
איחוד  מלא     100% החזקה בשותפות הליוס אנרגיה  סאנפלאואר  – גגות סולאר 1 בע"מ     

מתחדשת  1 ש.מ  
איחוד  מלא     100% הליוס אנרגיה מתחדשת  1 ש.מ.  

   

שותפות מוגבלת המחזיקה    
בתאגידים בעלי מתקנים פוטו  

וולטאיים לייצור חשמל בישראל
איחוד  מלא     100% הפקת חשמל בישראל    הליוס גגות ברנד בע"מ   
איחוד  מלא     100% הפקת חשמל בישראל    הליוס גגות מענית בע"מ   
איחוד  מלא     100% החזקה במניות אלעד כוח  הליוס מערכות כ.ס. בע"מ     

אלטרנטיבי בע"מ  
איחוד  מלא     100% הפקת חשמל בישראל    אלעד כוח אלטרנטיבי בע"מ   
איחוד  מלא     100% הפקת חשמל בישראל    מגהרעות אנרגיה מתחדשת בע"מ  
איחוד  מלא     100% החזקה במניות סולג שמש בע"מ הליוס אחזקות סולג בע"מ     

וסולג אנרגיה בע"מ  
איחוד  מלא     80% הפקת חשמל בישראל    סולג שמש בע"מ   
איחוד  מלא     80% הפקת חשמל בישראל    סולג אנרגיה בע"מ   
איחוד  מלא     100% החזקה במניות הליוס אחזקות  הליוס מערכות ס.פ. בע"מ     

ממעעררככוותת  בבייננווננייוותת  סס..פפ  בבעע""ממ  וואאסס..אאפפ..
2 סולאר פרופיט בע"מ  

איחוד  מלא     100% הפקת חשמל בישראל     סס..פפ.. בבייננווננייוותת   ממעעררככוותת   אאחחזזקקוותת   ההללייווסס  
בע"מ  

איחוד  מלא     100% הפקת חשמל בישראל    אס אפ 2 סולאר פרופיט בע"מ   
איחוד מלא    100% סאנפלאואר שרותי גגות בע"מ  

  
שותף כללי של הליוס אנרגיה  

מתחדשת  1 ש.מ .   
איחוד מלא    100% ייזום פרוייקטי אנרגיה   סאנפלאואר שרותי אנרגיה בע"מ  

  50%
 

ממחחזזייקקהה  זזככווייוותת  חחווזזייוותת  ללתתבבייעעהה  ככננגגדד
ממשלת ספרד   

Sun-Flower OOllmmeeddaa  MMaannaaggeemmeenntt
 GmbH
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מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך  
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970   

 
ליום 31 בדצמבר  2021   

 
 

 
  



סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970   
 
 

ליום 31 בדצמבר  2021   
 
 

תוכן העניינים 
 

 
עמוד   

 2 דוח של רואה החשבון המבקר  

נתונים כספיים בשקלים חדשים (ש"ח):   

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

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

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

 8-16 ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד  

  
 

 

 

 

 

 



 קסלמ ן וקסלמ ן, דרך מנחם בגין 146, תל-אביב 6492103, ישראל, ת.ד 7187 תל-אביב 6107120 
 www.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :טלפון: 972-3-7954555+, פקס

 

 

 
לכבוד 

בעלי המניות של   
סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ   

  
א.ג.נ.,  

 
 

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  9ג'  הנדון : 
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 

 
 

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  
התש"ל-1970  של סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ (להלן  -  החברה)  לימים  31  בדצמבר  2021  
נכלל ו  בדוח התקופתי של החברה.   תאריכים  ואשר  באותם  ו-  2020   ולכל  אחת  מהשנים  שהסתיימו 
המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על  

המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.  
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן  
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית  
מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי  
הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל  
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה  

של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  
 

לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  9ג' לתקנות  
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-  1970  ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר 
עם דוח כספי נפרד של תאגיד", שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום  24  בינואר  2010  המתייחסות  

לאופן יישום התקנה האמורה.  
 
 
 
 

קסלמן וקסלמן,    תל-אביב,  
רואי חשבון   24 במרץ  2022 

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
 
 
 
 
 



 
סאנפלאואר  השקעות  מתחדשות בע" מ  

 
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות  ערך  (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  - 1970 

 
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה  אם 

 
 

31 בדצמבר     

 3
 

 2021    2020
באור   אלפי ש"ח   

    
נכסים שוטפים   

    
 57,522  25,292  2 מזומנים ושווי מזומנים  

3א  3,097  3,720 *)   השקעות לזמן קצר  
3ב   472   931 לקוחות, חייבים ויתרות חובה  

 28,861    62,173 
    
נכסים לא שוטפים    
    

פקדונות לזמן ארוך    2,051  2,051 *)  
 נכסים בגין זכויות שימוש  298  643 

הלוואות  לחברות מוחזקות    178,309  194,643 
 נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות   73,108   - 

נדל"ן להשקעה     65,250  63,090 
 224 רכוש קבוע    472 

 319,488    260,651 

 348,349    322,824 
 

*) סווג מחדש   
 

תאריך אישור  הנתונים הכספיים  על ידי  דירקטוריון  החברה : 24 במרץ 2022 

 
 
 

     
הדר לוין   

סמנכ"ל כספים   
רם אורנשטיין 

מנכ"ל    
נבות בר  

יו"ר הדירקטוריון 
 
 
 
 

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

 
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 

 
נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 

 
31 בדצמבר     
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 2021    2020
באור   אלפי ש"ח   

התחייבויות שוטפות    
4ג   11,000   -  חלויות שוטפות של הלוואות מתאגיד בנקאי  

חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות    233  382 
 ספקים ונותני שירותים   608  142 

4א  5,496   9,975 זכאים ויתרות זכות  

 17,337    10,499 
התחייבויות לא שוטפות     
    

4ג   98,649   -  הלוואות מתאגיד בנקאי  
 הלוואה מחברה מוחזקת   2,296  1,696 

התחייבויות בניכוי נכסים המיוחסים לחברות מוחזקות     -  62,068 
 התחייבויות בגין חכירות    -  303 

 12,113  5  11,925 מסים נדחים  

 113,058    75,992 

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

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

 337   (272)  הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ   
  (4,454)  7,207  עודפים (הפסד מצטבר) 

 217,954    236,333 

 348,349    322,824 
 

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

 
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 

 
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם 

 
שנה  שהסתיימה ביום 31  

בדצמבר  
שנה  שהסתיימה ביום 31  

בדצמבר     
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 2021    2020 

באור    אלפי ש"ח    
     

  הכנסות   5,231  5,235 
  281  עלות ההכנסות   10 

     
 רווח גולמי    5,221  4,954 

   (680) שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה   2,160 
 (10,837)  (5,238)  הוצאות הנהלה וכלליות   

     
  (964)   (3,456)   הפסד  תפעולי  

הכנסות מימון    6,167  6,284  
  (2,701)  (681)  הוצאות מימון   

     
  רווח לפני מסים על ההכנסה    10  4,639 

 188  5  (142)  מיסים על ההכנסה (הטבת מס)  
     
  4,781   (178) רווח (הפסד)  לשנה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם   

 (11,483)  

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

  3,259 פעילות בגין חברות מוחזקות  
     

  8,040  (11,661)  
סך הכל רווח (הפסד) לשנה המיוחס לבעלים של החברה  

האם 
    רווח כולל אחר:  

    

-   (6,674)    

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

מזומנים 
  (609)  (79)  הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ  

 (18,944)  
סך הכל רווח (הפסד) כולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה  

  7,961 האם 
  

 
 

הביאורים  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים אלה. 
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תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  

 
שנה שהסתיימה ביום 31  

בדצמבר  
שנה שהסתיימה ביום 31
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 2021   2020
אלפי ש"ח    

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:  
  

 (11,661)  8,040 רווח (הפסד) לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם  
   

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של  
החברה:    
   

  התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:  
  (5,603)   (3,466) הכנסות מימון, נטו  

פחת והפחתות   308  425 
 680   (2,160) שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה 

  
  (3,259)  11,483 

חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות מאוחדות וחברות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני, נטו  

(142)  מיסים על ההכנסה (הטבת מס)   188 

   
 6,353    (7,899)

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:   
   

קיטון בלקוחות, חייבים ויתרות חובה   459  196 
(464)  גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות   492 
 951    (268)

מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה בחברה עבור:    
   

 (42)   (582) ריבית ששולמה  
ריבית שהתקבלה   41  168 

  (5,020) (287)  מסים ששולמו  
  (5,561)    (161)

   
  (9,918) (288)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת של החברה  

   
 
 

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

 
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 

 
תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם  

 
 
 

נה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  

שנה שהסתיימה ביום 31  
בדצמבר    
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 2021   2020
אלפי ש"ח    

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה:    
   

קבלת הלוואות לחברות מוחזקות, נטו   21,387  21,823 
   (153,945) השקעה בחברה מוחזקת  

 (23)   (326) רכישת נכסים קבועים  
  (6,818) רכישת ניירות ערך סחירים     - 

 7,554 תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים   624 

  (132,260)  22,536 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה  
   
תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה:    
   

קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי   110,000   - 
   (360) עלויות הקצאת אשראי   

קבלת הלוואות מחברות מוחזקות   623  647 
  (375)   (315) תשלומי קרן בגין חכירות  

(120)  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה    - 

 152 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה   109,948 

 22,400  (32,230) גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים 

 35,122 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה   57,522 

 57,522 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה   25,292 
 
 
 
 

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

ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   9ג' לתקנות ניירות ערך   
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 

 
ביאור  1  -  אופן עריכת ה מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  

 1970 -
 

א.  הגדרות: 
 

"החברה"  – סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ.  
  

"המידע הכספי הנפרד"  –  מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  ומיידיים),  
התש"ל –  1970.  

 
למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם של מונחים אלה  

במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2021 (להלן –  הדוחות המאוחדים).  
 

"חברה מוחזקת" - חברה בת או ישות בשליטה משותפת.  
 

"חברה מאוחדת" - חברה בת או חברה בשליטה משותפת המטופלת בשיטת היחסי השווי המאזני.  
 

"עסקאות בינחברתיות"  -  עסקאות של החברה עם חברות בנות או עם חברות בשליטה משותפת המטופלות  
בשיטת  היחסי השווי  המאזני .  

 
"יתרות בינחברתיות", "הכנסות והוצאות בינחברתיות "  ו-  "תזרימי מזומנים בינחברתיים"  -  יתרות, הכנסות או  
הדוחות   במסגרת  בוטלו  אשר  בינחברתיות,  מעסקאות  הנובעים  לעניין,  בהתאם  מזומנים,  ותזרימי  הוצאות 

המאוחדים.  
 

להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד:  ב.  
 

המידע הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה  9ג לתקנות ניירות ערך  (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל  –  1970  
(להלן  –   תקנה  9ג') לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות (להלן  –  התוספת), ובכפוף  
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 סגל הרשות). 
והמוצגים בהתאם   נפרדים, הערוכים  כספיים  דוחות  לרבות  כספיים,  דוחות  מהווה  אינו  הנפרד  המידע הכספי 
לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  –  תקני ה-  IFRS)  בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי  27  –   "דוחות  
כספיים מאוחדים ונ פרדים" בפרט. עם זאת, המדיניות החשבונאית שפורטה בביאור  2  לדוחות המאוחדים, בדבר  
עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים, יושמו לצורך הצגת  

המידע הכספי הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן.  
הגילוי   לדרישות  בהתאם  נוסף,  מהותי  למידע  בנוגע  גילויים  בנוסף,  נכללים  שיובאו  להלן  הביאורים  במסגרת 
נכלל בדוחות   לא  כאמור  ככל שמידע  ובכפוף להבהרת סגל הרשות,  וכמפורט בתוספת  האמורות בתקנה  9ג' 

המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם.  
 

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם    .1
 

ביטול   נטרול  לאחר  הכספי,  המצב  על  המאוחדים  בדוחות  הכלולים  וההתחייבויות  הנכסים  סכומי  מוצגים 
יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ומפורטים  
לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו  אופן בו סווגו  הנתונים  בדוחות המאוחדים על המצב  
בדוחות   הכלולים  וההתחייבויות  הנכסים  את  משקפים  האמורים  וההתחייבויות  הנכסים  סכומי  הכספי. 
המאוחדים על המצב הכספי, למעט סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי,  

בהתאם לעניין, של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.  
 

בנוסף,  מוצג  סכום  נטו,  בהתבסס  על   הדוחות  המאוחדים  על   המצב  הכספי,  המיוחס   לבעלים  של  החברה  
האם,  של  סך  הנכסים,  בניכוי  סך   ההתחייבויות,  המציגים  בדוחות   המאוחדים  על  המצב  הכספי  מידע  כספי  

בגין חברות  מוחזקות.  
ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם, על בסיס הדוחות המאוחדים,  

הינו זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד. 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   9ג' לתקנות ניירות ערך   
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל –  1970 (המשך)  

 
 

ביאור  1  -  אופן עריכת ה מידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל  
– 1970 (המשך):  

 
הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם   .2

 
מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בגין רווח או הפסד ורווח כולל  

אחר, לאחר נטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים,  המיוחסים  
לחברה עצמה כחברה אם, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.  

נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו  הנתונים  בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל. סכומי ההכנסות וההוצאות  
סכומי   למעט  הכולל,  הרווח  על  המאוחדים  בדוחות  הכלולות  וההוצאות  ההכנסות  את  משקפים  האמורים 
והוצאות   של   הכנסות  לעניין,  בהתאם  בניכוי,  או  ובתוספת  מוחזקות,  חברות  בגין  והוצאות  הכנסות 

בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.  
 

סך  של  האם,  החברה  של  לבעלים  המיוחס  המאוחדים,  הדוחות  על  בהתבסס  נטו,  סכום  מוצג  בנוסף, 
ההכנסות בניכוי סך ההוצאות,  המציגים  בדוחות  המאוחדים  תוצאות  פעילות  בגין  חברות  מוחזקות .  נתונים  

אלה מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.  
 

ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל הרווח הכולל  
לשנה   הרווח  כל  לסך  זהה  הינו  הדוחות המאוחדים,  בסיס  על  לבעלים של החברה האם,  לשנה המיוחס 
המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם, בהתאמה,  

כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד.  
 

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם     .3
 

מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, כשהם  
תזרימי   שבוטלו  לאחר  הסכומים  יתרות  (דהיינו,  המזומנים  תזרימי  על  הדוחות  המאוחדים  מתוך  לקוחים 
מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים), בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות  
השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם. בנוסף, במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות,  

מוצגים  בנפרד תזרימי המזומנים הבינחברתיים נטו.  
 

נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו  הנתונים  בדוחות המאוחדים. סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים  
הכלולים בדוחות המאוחדים, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.  

 
ביאור 2 -  מזומנים ושווי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם:  

 
31 בדצמבר  2021 

במטבע חוץ או בהצמדה לו    

 9
 

 
דולר  זלוטי יורו  

ללא   
סה"כ  הצמדה  

אלפי ש"ח    

 4,288  2,839  182  127  1,140 
מזומנים ופקדונות  

למשיכה מיידית  

 21,004  21,004   -   - פקדונות לזמן קצר    - 
      

 1,140   127  182  23,843  25,292 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   9ג' לתקנות ניירות ערך   
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל –  1970 (המשך)  

 
ביאור 2 -  מזומנים ושווי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם (המשך):  

 
31 בדצמבר  2020 

במטבע חוץ או בהצמדה לו    

 10
 

  
דולר  זלוטי יורו  

ללא   
סה"כ  הצמדה  

אלפי ש"ח    

 23,515  22,212  110  333  860 
מזומנים ופקדונות  

למשיכה מיידית  

 34,007  34,007   -   - פקדונות לזמן קצר    - 
      

 860   333  110  56,219  57,522 
 
 

ביאור 3 - נכסים פיננסיים אחרים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם:  
 

השקעות לזמן קצר   א.  
  31 בדצמבר   

  2021 2020
אלפי ש"ח    

  ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן בדוח רווח והפסד:  
קרנות נאמנות    3,097  3,094 

 626 אגרות חוב    - 
   

 3,097   3,720 
 

לקוחות, חייבים ויתרות חובה  ב. 
  31 בדצמבר   

  2021 2020
אלפי ש"ח    

   
הוצאות מראש   114  70 

לקוחות והכנסות לקבל     -  531 
מוסדות    82   - 

 330 חייבים אחרים  276 
 472   931 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   9ג' לתקנות ניירות ערך   
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל –  1970 (המשך)  

 
ביאור 4 - הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם: 

 
זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה:   א.  

  31 בדצמבר   

 11
 

  2021 2020
אלפי ש"ח     

   
הוצאות לשלם   4,552  3,958 
מוסדות ממשלתיים   51  5,203 

התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת   363  265 
הכנסות מראש    464  470 

 79 זכאים שונים   66 
 5,496   9,975 

 
סיכון נזילות המיוחס לחברה   ב. 

 
מטרת החברה היא ל וודא שקיימים די מזומנים לצרכים של הקבוצה כאשר  החברה לאורך השנים  מאזנת  בין קבלת  

מימון ארוך  טווח לבין אשראי קצר טווח,  לרבות  באמצעות שימוש באשראי בנקאי  ואגרות חוב.   
 

גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם   ג. 
 

הנגזרות   הפיננסיות  ההתחייבויות  ושל  החברה  של  הפיננסיות  התחייבויותיה  של  ניתוח  מציגה  שלהלן  הטבלה 
נכון   החוזי  פירעונן  למועד  הנותרת  התקופה  על -פי  רלוונטיות,  פירעון  לקבוצות  מסווגות  כשהן  בנטו,  המסולקות 

לתאריך 31  בדצמבר 2021  ו- 2020. הסכומים המוצגים בטבלה הנם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים.   
 

31 בדצמבר  2021 
 

      
שנה  ח  

ראשונה   
שנה 
שנייה  

שנה   
שלישית 

שנה 
רביעית  

שנה  
מישית
סה"כ  ואילך  

אלפי ש"ח    
הלוואות מתאגיד בנקאי   13,581  13,310  13,052  12,782  70,798  123,523 

הלוואה מחברה מוחזקת    -   -   -   -  2,296  2,296 
התחייבות בגין חכירות    233   -   -   -   -  233 
ספקים ונותני שירותים   608   -   -   -   -  608 

 5,496   -   -   -   - זכאים   5,496 
 19,918   13,310  13,052  12,782  73,094  132,156 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   9ג' לתקנות ניירות ערך   
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל –  1970 (המשך)  

 
ביאור 4 - הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם (המשך) :  

 
31 בדצמבר  2020 

 
 

שנה  
ראשונה   
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שנה  
שניה  

סה"כ  ואילך   
אלפי ש"ח    

הלוואה מחברה מוחזקת    1,696  1,696 
התחייבות בגין חכירות    382  303  685 
ספקים ונותני שירותים   142   -  142 

 9,975   - זכאים   9,975 
 10,499   1,999  12,498 

 
                    

 
     ביאור  5 - מסים על ההכנסה: 

 
מדידת התוצאות לצורכי מס   א.  

 
תוצאותיהן של החברה והחברות הבנות שלה בישראל, לצורכי מס, נמדדות בערכים נומינליים.  

 
שיעורי המס החלים על החברה   ב. 

 
הכנסות החברה והחברות הבנות בישראל חייבות במס חברות בשיעור רגיל.   

 
בחודש דצמבר  2016, פורסם חוק ההתייעלות  הכלכלית  (תיקוני חקיקה  להשגת יעדי  התקציב  לשנות התקציב   
(2017 ו-  2018),  התשע "ז  -2016 אשר קבע הפחתה  נוספת  של מס החברות משיעור של 25% לשיעור של 23%.  
יחד עם זאת, נקבעה במסגרת  החוק האמור הוראת שעה לפיה  שיעור מס החברות בשנת  2017 יהיה  24%.  כפועל   

יוצא, שיעור מס החברות שחל בשנת 2017 היה  24% ושיעור מס החברות שחל  משנת 2018 ואילך הנו 23%.  
 
 

שומות מס המיוחסות לחברה   ג. 
 

לחברה  הוצאו שומות סופיות עד וכולל שנת המס 2018.   
 

הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים המיוחסים לחברה   ד. 
 

לחברה הפסדים עסקיים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31 בדצמבר 2021, לסך של כ- 2.4  
מיליון  ש"ח  וכן  הפרשים זמניים אחרים הניתנים לניכוי (כמפורט בסעיף  ה'  להלן).  החברה  הכ ירה בדוחותיה  הכספיים  

בהתחייבויות בגין מסים נדחים נטו בסך של כ-  12.1 מיליון ש"ח,  בגין הפרשים אלו.  
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   9ג' לתקנות ניירות ערך   
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל –  1970 (המשך)  

 
 
 

מסים נדחים המיוחסים לחברה   ה. 
 

ההרכב: 

נדל"ן      
להשקעה    
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הפסדים 
להעברה   
סך הכל  אחרים   לצרכי מס   

אלפי ש"ח     

(12,345) יתרה ליום 1 בינואר  2020   16  -   (12,361)

שינויים בשנת 2020:      
 420  40  249 זקיפה לדוח רווח והפסד   131 

(11,925) יתרה ליום 31  בדצמבר 2020   56  249  (12,230)

    שינויים בשנת 2021:  
  (471) (188)  (32)  315 זקיפה לדוח רווח  והפסד  

(12,113)  24  564 (12,701) יתרה ליום 31  בדצמבר 2021 

     
 
 

המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:  
 

  31 בדצמבר   
  2021 2020

אלפי ש"ח     
 (12,113) (11,925) התחייבויות לא שוטפות  

 
המסים הנדחים מחושבים בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש.   

 
מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה הכלולים ברווח או ההפסד  ו. 

 

לשנה שהסתיימה ביום 
ב- 31 בדצמבר   

לשנה שהסתיימה ביום 
ב- 31 בדצמבר     

  2021 2020
אלפי ש"ח    

מיסים שוטפים     -  278 
(420)  מסים נדחים לעיל    188 
 188    (142)
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   9ג' לתקנות ניירות ערך   
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל –  1970 (המשך)  

 
 

ביאור 6 - קשרים, התקשרויות, הלוואות, השקעות ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה:  
 

יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות  
 

יתרות עם חברות מוחזקות:   א.  
 

ההרכב :    (1
  31 בדצמבר   
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  2021 2020
אלפי ש"ח    

הלוואות לחברות מוחזקות   178,309  194,643 
הלוואות מחברה מוחזקת    2,296  1,696 

   
 

עסקאות עם חברות מוחזקות:  ב. 

 
שנה שהסתיימה ביום 31  

בדצמבר  
שנה שהסתיימה ביום 31

בדצמבר    
  2021 2020

אלפי ש"ח    
 4,351 הכנסות מימון    4,315 

 89 הוצאות הנהלה וכלליות   89 
 

 
באור 7 -  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח:   

 
בעלי השליטה  א.  ע"י  והנפרע של החברה  למכירת  65.1%  מההון המונפק  נחתם הסכם  ב-  25  במרץ  2021  , 

בחברה,  רוני בירם, גיל דויטש (באמצעות תאגיד שבו הוא בעל שליטה),  Redmill Holdings Limited  ויוניון  
השקעות ופיתוח בע"מ אשר הושלם ביום 26 באפריל 2021.   

עם השלמת העסקה ונכון למועד פרסום הדוח  כך שקיסטון ולאומי פרטנרס מחזיקות בהתאמה בכ-  45.23%  
ובכ-20% מהונה המונפק והנפרע של החברה.   

בנוסף עם השלמת העסקה, נכנסה לתוקפה התחייבות בלתי חוזרת של קיסטון כלפי לאומי פרטנרס, לפיה, בין  
היתר: (א) כל עוד קיסטון תחזיק בלפחות  25%  מזכויות ההצבעה בחברה, או שהיא תהיה בעלת המניות הגדולה  
בחברה, וכן כל עוד לאומי פרטנרס תחזיק בכ-  10%  מזכויות ההצבעה החברה, תצביע קיסטון בעד מועמד לאומי  
( "רף   בחברה  ההצבעה  בלפחות  30%  מזכו יות  תחזיק  קיסטון  עוד  כל  (ב)  החברה;  לדירקטוריון  פרטנרס 
השליטה "), היא לא תשקיע או תממן פעילות בתחום האנרגיה המתחדשת, אלא באמצעות החברה; (ג) כל עוד  
קיסטון תעמוד ברף השליטה, היא תעניק ללאומי פרטנרס זכות הצטרפות (Tag Along) במקרה של מכירת  
מניותיה, בתנאים שנקבעו; (ד) כל עוד קיסטון מחזיקה בכ-5%  מזכויות ההצבעה בחברה היא תצביע בעד מינוי  
למכירת   בעסקה  תתקשר  קיסטון  אם  (ה)   ;Big Four  -ה מפירמת  שיהיה  ובלבד  בחירתה,  לפי  מבקר  רו"ח 
השליטה, רוכש השליטה יקבל על עצמו את התחייבויות קיסטון כמפורט בסעיף זה; (ו) בסמוך לאחר השלמת  
עסקת הרכישה, תציע קיסטון לחברה לרכוש  ממנה את השקעותיה בתחום האנרגיות המתחדשות ו-(ז) לאומי  
פרטנרס תהא רשאית להעביר את זכויותיה מכוח ההתחייבות הבלתי חוזרת המפורטת לעיל, בכפוף לתנאים  

שנקבעו.  
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   9ג' לתקנות ניירות ערך   
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל –  1970 (המשך)  

 
 

באור 7 -  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך):  
 

ביום  29.9.2021  השלימה   החברה,  יחד   עם  חברה  בת  בבעלותה   המלאה   רכישת  מלוא   הזכויות   בהליוס  מקיסטון ב.   
ריט בע"מ,  בעלת  השליטה  בחברה,  תמורת  סך  של  153.6  מיליוני  ש"ח.  עם  השלמת  עסקת  הרכישה,  ונכון  למועד  
דוח  זה,  מחזיקה  החברה  במלוא  הזכויות  בהליוס,  באופן  שהחברה  הינה  השותף  המוגבל  בשותפות  הליוס   
ומחזיקה  ב-  99.9%  מהזכויות  ב הליוס, וחברת  בת  שהינה  השותף  הכללי,  מחזיק  ב-  0.1%  מהזכויות בשותפות  

הליוס.  
 

הליוס, אשר התאגדה בשנת  2013  כשותפות מוגבלת, ביחד עם התאגידים בשליטתה, מחזיקה בפרויקטים   
לייצור חשמל בישראל, באמצעות מערכות מבוססות תאים פוטו-וולטאיים המותקנות על גגות, אשר  ממירות את  

הקרינה מקרני השמש לחשמל.  
 
 

  

  .  

פעילותה של הליוס כוללת החזקה והפעלה של  256  מערכות סולאריות בעלות הספק מותקן של כ -30.8 מגה  
וואט, ואשר מופעלות בהתאם להסדרה תעריפית. לצורך הקמת המערכות, התקשרה הליוס בהסכמי שכירות  

עם בעלי זכויות באתרים שונים. האתרים עליהם הוקמו המערכות הינם, בדרך כלל, גגות מבנים מסחריים  
וגגות של משקים חקלאיים (לולים, רפתות ועוד) וכיו"ב. הסכמי השכירות הינם לתקופה המקבילה, לרוב,  
לתקופת הרישיון להפעלת המערכות, כפי שניתן מאת חברת החשמל לישראל (חח"י), קרי למשך תקופת  

ההפעלה המסחרית,  ובכל מקרה, ביחס למרבית המערכות, לתקופה שאינה עולה על 24 שנים ו 11 -  
חודשים. היתרי ההפעלה ורישיונות הייצור בקשר עם המערכות ניתנו בין השנים 2010 ועד 2015, כלומר כלל

המערכות מצויות בשלב ההפעלה המסחרית.   
כ – 25 ממערכות שותפות הליוס הינן מערכות בינוניות וגדולות, אשר ההספק הממוצע שלהן נע בין כ - 300  
קילו- וואט ועד כ  – 1,680 קילו- וואט; יתרת המערכות הינן מערכות קטנות בהספק שאינו עולה על כ 50 קילו- 

וואט.  
בנוסף,  להליוס התקשרויות עם קבלני תפעול ותחזוקה אשר מבצעים תפעול ותחזוקה שוטפים של המערכות

ככלל, שירותי התפעול והתחזוקה כולל ים ביצוע פעולות ניטור, שטיפת הפאנלים ותיקון תקלות.   
 

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

בחודש מרץ  2022,  התקשרה  החברה  בהסכם עקרונות  עם צד ג' ("המוכרת"), יזם אמריקאי,    לרכישת צבר  ד.  
פרוייקטי פיתוח אנרגיה מתחדשת (פוטו-וולטאי, אגירה בסוללות וביו-גז) וכן פרוייקט הקמת תחנת כח מונעת  

בגז טבעי במספר מדינות בארצות הברית כמפורט להלן ("ההסכם"). 
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באור 7 -  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך): 

 
 על פי ההסכם, המוכרת תמכור לחברה (או לחברות בבעלותה) את מרבית הזכויות בגין הפרוייקטים המנויים  1.  

להלן:  
 

וייזום שונים: פוטו-ולטאי ואגירת אנרגיה בסוללות  -  1.1  פרוייקטי אנרגיה מתחדשת בשלבי פיתוח 
ייצור ביו-גז  מפסולת אורגנית בהיקף של כ-   (AC), ופרוייקט  בהספק כולל של כ-510  מגוואט 

910,000  יחידות גז (MMBTU) בשנה ("צבר המתחדשות").   
פרוייקט להקמת תחנת כוח במחזור משולב מבוססת גז טבעי, מוכנה להקמה, בהספק של כ-   1.2 

650 מגוואט (פרוייקט המחז"מ)   
  

להערכת החברה, הקמת צבר המתחדשות  –  ככל שיוקם מלוא הצבר  -תדרוש השקעה כולל ת של כ-500  2. 
מליון דולר על פני מספר שנים עד להפעלה מסחרית במהלך השנים  2025-2024. פרוייקט המחז"מ יידרוש  
השקעה כוללת של כ-  800  מליון דולר לאורך שלוש שנים החל ממועד הסגירה הפיננסית של הפרויקט ועד  

הפעלתו מסחרית הצפויה ב-2025.  
 

השלמת העסקה כאמור לעיל כפופה לביצוע בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה אשר על פי ההסכם  3. 
תבוצע בתוך פרק זמן של כחודש וחצי, לאישור דירקטוריון החברה ולחתימה על הסכמים מחייבים. לפרטים  
גם   כמו  ההשלמה  במועד  להשתלם  הצפויה  התמורה  בדבר  לרבות  המתגבשת,  העסקה  אודות  נוספים 

המבנה הצפוי ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 15  במרץ  2022 .  
 

 בחודש דצמבר  2021  חתמה  החברה על הסכם מחייב מול יזם אמריקאי נוסף בעל  ניסיו ן  בתחום אגירת אנרגיה  
בסוללות. לפי הסכם זה, היזם יאתר ויפתח באופן בלעדי עבור החברה פרוייקטי אגירת אנרגיה בסוללות,   באזור   
אחד או יותר בחוף המזרחי של ארה"ב. הצדדים קבעו יעד להגיע לצבר פרוייקטים מניב בתפוקה של  265  מגה- 

וואט לפחות. החברה תממן את פעילות הייזום והפ יתוח של הפרוייקטים, אשר יהיו בבעלות מלאה של החברה,  
והיזם יתוגמל לפי עמידה באבני דרך[1].  
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  האמור בסעיף זה, לעניין איתור ופיתוח   הפרויקטים, לרבות היקפם החזוי, הינו מידע צופה עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,  [1]
במועד   החברה  הנהלת  בידי  הקיימים  התחזיות  והנתונים  ההערכות,  המידע,  על  המתבססת  בלבד  הערכה  התשכ"ח-1968  ומהווה 
התגבשות   אי  היתר,  בין  וזאת,  לעיל,  מהאמור  שונה  באופן  יתממשו  ו/או  כלל  יתממשו  לא  אלה  שהערכות  הנמנע  מן  לא  הדיווח. 
ההתקשרות עם היזם בפולין לכדי הסכם מחייב, וכן בשל התלות בגורמים חיצוניים אשר אינם בשליטת החברה ובכללם, משתנים  
גורמי הסיכון שהחברה חשופה   יתר  (ככל שיפותחו) וכן כל  כלכליים-עסקיים, רגולטוריים וסביבתיים, נתוני הפרויקטים שבפיתוח 

להם. 



   

 

הצהרות מנהלים :  

הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד) (1): 

הצהרת מנהלים  

הצהרת מנהל כללי  

אני, רם אורנשטין, מצהיר כי: 

(1)  בחנתי את הדוח התקופתי של סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ (להלן  - התאגיד) לשנת 2021 (להלן -  הדוחות);  

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

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

(3)  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  

הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;  

(4)  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים 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, הגילוי ובבקרה עליהם.  

 

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

    

 

  _________________ תאריך: 24 במרץ 2022         
רם אורנשטין, מנכ"ל            

 

 



   

 (ד)  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(2):  

הצהרת מנהלים  
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

אני, הדר לוין, מצהיר כי:  

(1)  בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  סאנפלאואר השקעות מתחדשות  בע"מ (להלן  -  התאגיד)  

לשנת 2021 (להלן  - הדוחות); 

(2)  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  

מטעים   יהיו  לא  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם 

בהתייחס לתקופת הדוחות;  

(3)  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  

הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;  

(4)  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים 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, הגילוי ובבקרה עליהם.  

  

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

 

 

  ____________________ תאריך: 24 במרץ 2021         
הדר לוין, סמנכ"ל כספים            

 



 

 
מ     1   - דוח תקופתי לשנת 2021 - דוח פרטים נוספים  

 
 

 

 
 
 
 
 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ 
דוח פרטים נוספים לשנת  2021 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ (להלן: "החברה") 
דוח תקופתי לשנת  2021 

 
 

מס' חברה ברשם : 520043597  שם החברה: סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ   
 
 

כתובת : אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 37, גבעתיים  
(תקנה 25א)  

 
 

פקסימיליה : 073-3246838  טלפון :  073-3244860                                    
(תקנה 25א)   (תקנה 25א)      

 
 

 . adi@sunflower-sit.com כתובת דואר אלקטרוני:  

 
 

 

 
 

תאריך המאזן : 31 בדצמבר  2021.  
(תקנה 9)  

 
 

24 במרץ  2022.   תאריך פרסום הדוח:  
(תקנות 1 ו-  7)  

 
 
 

דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון  תקנה 9ד:  
 

לפירוט בדבר מצבת ההתחייבויות  לפי מועדי פירעון  של החברה, ראו  דיווח אלקטרוני  (טופס ת-126)  
המדווח בסמוך לאחר פרסום דוח תקופתי זה, וכלול בו על דרך ההפניה.  
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תמצית דוחות רווח והפסד חציוניים    תקנה 10א : 
 
 

להלן  טבלה  ובה תמצית דו "חות על הרווח  הכולל של החברה לכל אחד מהחציונים ב שנת 2021.   
 

 
 

 

 

חציון 1    
 2021

חציון 2   
 2021

שנת 2020 שנת 2021 

 56,415  60,625  39,236  21,389 הכנסות  
 24,466  37,774  25,768  12,006 עלות ההכנסות  

 31,949  22,851  13,468  9,383 רווח גולמי 
(700)   3,250  3,250   - שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה  

(6,090)  (12,587)  (8,869)  (3,718)  הוצאות הנהלה וכלליות  
 25,159  13,514  7,849  5,665 רווח תפעולי  

 1,344  254  51  203 הכנסות מימון  
(15,225)  (25,329)  (20,825)  (4,504)  הוצאות מימון  

 11,278 (11,561)  (12,773)   1,212 רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה 
 2,044  636  272  364 מסים על ההכנסה   

 9,234 (12,197)  (13,045)   848 רווח (הפסד) לשנה  

 22 (548)  (723)   175 הפרשים מתרגום דוחות כספיים   
שינוי בשווי הוגן של מכשירים 

  - (6,949)  (6,949)    - המשמשים לגידור תזרים מזומנים  
 9,256 (19,694)  (20,717)   1,023 רווח (הפסד) כולל לשנה  

 
1  : רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות כלולות מהותיות לתאריך המאזן תקנה 11 :  

 
שם החברה     

 
סוג נייר 
הערך  (1) 

כמות נייר 
הערך  

עלות  

 

הלוואה  

לזמן ארוך  

 

ערך מאזני 
מותאם  (2)  

שיעור  
האחזקה    

  (3)

 

באלפי ש "ח  
.1 100%  89,741)  ( 4) 178,023  120   1,000 מניה   

רגילה 
ווינד פלאואר בע"מ +  
ווינ דפלאוור 2 בע"מ  

.2  (5)  100%   (3,122)  [ -]  153,944   [-] יחידת    
השתתפות  

הליו ס  אנרגיה  מתחדשת   
1, שותפות  מוגבלת   

 
(1)  בחברות המוחזקות אין ניירות ערך נסחרים או ניירות ערך המירים למניות .  

(2)  כולל  את  סך  חלק  החברה  בהון  החברה  הקשורה  בתוספת  הפרשים  מקורים,  היווני  הכנסות  והוצאות  
מימון  וקרנות הון.   

(3)  שעור האחזקה בהון, בהצבעה ובסמכות למנות דירקטורים המוחזק בידי החברה.  
(4)  ההלוואה נושאת ריבית בשיעור  על פי סעיף  3י, לפקודת מס הכנסה  ( 2.45%  לשנת  2021),  והיא  צפוי ה   

להפרע בתשלומים שנתיים עד ליום  31.12.2036.  

 
 הרשימ ה מתייחסת לחברות מהותיו ת המוחזקות במישרי ן על ידי החבר ה ואינ ה כוללת התייחסו ת לחברות המוחזקות על  ידי חברות אלה  . 1
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(5)  0.1%  מהון השותפות מוחזק באמצעות חברה בת בבעלות מלאה  של החברה,  המהווה את השותף  
הכללי בשותפות.  

 
שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות כלולות בתקופת הדוח    תקנה 12 :  

 
החל מיום  29 בספטמבר  2021 החברה פועלת בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל, לאחר שהשלימה  
(באמצעות   ומפעילה  מחזיקה  זה  דוח  למועד  נכון  אשר  הליוס,  בשותפות  הזכויות  מלוא  רכישת 
ומשקים   מסחריים  מבנים  גגות  על  המותקנות  וולטאיות  פוטו  בשליטתה)  256  מערכות  תאגידים 

חקלאיים, בהספק מותקן כולל של כ-  30.8 מגה וואט וזאת בתמורה  לסך של  153.6  מיליון ש"ח.   
 
 
 

הכנסות של חברות בנות וחברות כלולות מהותיות והכנסות התאגיד מהן לתאריך המאזן   תקנה 13 :  
      

 
 

 

דמי ניהול  דיבידנד שהתקבל  דיבידנד שהתקבל רווח   רווח   שם החברה  
 
דמי ניהול  
שהתקבלו  

הכנסות ריבית  
והפרשי שער  

שהתקבלו, נטו 

 אחרי  
מס 

כולל  
אחר 

בשנת  
  הדוח  

 

לאחר  
תאריך
המאזן 

בשנת  
הדוח  

לאחר  
תאריך  
המאזן  

ה
בשנת  
דוח  

לאחר  
תאריך  
המאזן  

באלפי ש"ח  
  5,924  -  -  -  -   (16,213)    (9,264) ווינדפלאואר בע"מ +  

ווינדפלאוור 2 בע"מ  
  [ -]  -  -  -  -   (2,521)  ( 2,521) שותפות  הליוס  

 
 
 
 

מסחר בבורסה - ני"ע שנרשמו למסחר - מועדי וסיבות הפסקת מסחר    תקנה 20:  
 

בשנת הדיווח ועד פרסום דוח זה לא נרשמו למסחר בבורסה ניירות ערך שהנפיקה החברה,  ו לא חלה  
הפסקה במסחר בניירות הערך של החברה הרשומים למסחר (שאינה בגין פרסום דוחות כספיים או  

דוח מהותי אחר).   
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תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה    תקנה 21 :  
 

להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדיווח לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה  בשנת 2021:  
 

 
 

 

תגמולים אחרים (באלפי  תגמולים בעבור   שירותים (באלפי  ש"ח)  פרטי מקבל התגמולים  
ש"ח)  

סה"כ  

תפקיד  שם 
 
היקף  
משרה 

שיעור  
החזקה  
בהון   

שכר  שנתי  
   (*) 

מענק  
שנתי  

תשלום  מבוסס  
מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
ייעוץ

דמי  ריבית אחר    עמלה  
שכירות  

אחר 

3 2 952,697   --  - -  - -  6,900  - -   --  - -  279,717  97,500  568,580  3- -  2100% מנכ"ל  
  

רם 
אורנשטין 

5 4 582,438     37,496     104,894  67,500  372,548  5- -  4100% סמנכ"ל פיתוח  דוד לוי  
עסקי  

6 514,849        514,849     2.34%  40% רוני בירם6 
  

יו"ר  
הדירקטוריון

7 514,231     600     10,349  100,000  403,282  7  --  100% מנהל כספים   דוד בראל  
 

9 8 490,833         76,826  62,500  311,176  9- -  8100% סמנכ"ל  כספים    הדר לוין  
לרבות  אומדן  עלות  תנאים  סוציאליים וכן  תוספת חלף רכב, אך  לא  כולל תנאים  נלווים כגון  רכב  חברה, חניה  טלפון  נייד  וכיוצא  בזה.    (*)

 
 
 

 

 
2 הועסק בחברה החל מיום 1 ביולי, 2021 

3 2% בדילול מלא.  
4 הועסק בחברה החל מיום 1 ביולי, 2021 

5 0.75% בדילול מלא . 
6 מר רוני בירם כיהן כיו"ר דירקטוריון  החברה עד ליום 14 בדצמבר, 2021. עד ליום 30.6.2021 שולם הגמול לחברת טלפוקס בע"מ, ומיום 30 ביוני 2021 ועד לתום כהונתו שולם הסכום לנ.ק קיסטון בע"מ.   

7 0.25% בדילול מלא.  
8 הועסק בחבר ה החל מיום 19 באוגוסט, 2021 

9 0.75% בדילול מלא . 
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רם אורנשטין, מנכ"ל    .1

 
 

 

 
מר  אורנשטין  מכהן כמנכ"ל  החברה  החל  מיום  1  ביולי  2021, על פי הסכם  העסקה  מיום  5  במאי  

2021 (בסעיף זה: "ההסכם"). 
על  פי ההסכם,  זכאי מר אורנשטין  לשכר חודשי  בגובה של  65,000  ש"ח (אשר יעלה ל -75,000  
ש"ח בתום  18  חודשי העסקה),  ולתנאים נלווים  כגון רכב חברה, הוצאות רכב  (לרבות הוצאות  
מנוי   נייד,  מחשב  סלולרי,  בגינו),  טלפון  המס  כל  חבויות  וגילום  ביטוח  רישוי,  רכב,  אחזקת 
לעיתון יומי, וכן  חופשה שנתית, קרן פנסיה, ביטוח אבדן כושר עבודה וקרן השתלמות.  כמו כן 
לו  כתב  נושאי משרה, על חשבונה,  והיא  העניקה  החברה  מבטחת  את מר  אורנשטין  בביטוח 

התחייבות לשיפוי וכתב פטור בנוסח המקובל בחבר ה.  
בנוסף,  מר  אורנשטין  זכאי  למענק שנתי בסך  97,500  ש"ח  עבור  שנת  2021,  דהיינו, מענק בהיקף  
של  3  משכורות חודשיות במונחים שנתיים (מותאם לתקופת העסקתו בפועל). לנוכח העובדה  
תשלום   ולאחר  מס  לפני  נקי  (רווח  המענק  לתשלום  הסף  תנאי  התקיים  שבשנת  2021  לא 
המענקים המשקף תשואה של  5%  על ההון העצמי של החברה), אושר המענק כמענק בשיקול  

דעת.    
   

בהתאם להסכם ועל  פי תכנית תגמול הוני של החברה, הוענקו למר  אורנשטיין  אופציות  למניות  
החברה, אשר יהוו, עם מימושן,  2%  מהונה המונפק והנפרע של החברה,  בשווי  כולל  של  כ-1,525  

אלפי ש"ח, אשר יבשילו במלואן בתום ארבע שנים ממועד הקצאתן.  
ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, כשכל אחד מהצדדים רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  
90  ימים מראש  (ב-12  חודשי ההעסקה  הראשונים  החברה רשאית לסיים את ההעסקה בהודעה  

מוקדמת של  180  ימים).   
במסגרת  ההסכם התחייב מר  אורנשטין  בשמירת  סודיות  כמקובל  בתקופת  העסקתו  בחברה  
ובחמש  השנים   שאחריה,  וכן   התחייב   לאי  תחרות   כמקובל  בתקופת  העסקתו  בחברה   ובתקופה   

נוספת של ששה חודשים לאחר סיום  העסקתו.  
 

הדר לוין, סמנכ"ל כספים    .2
 

מר  לוין   מכהן כסמנכ"ל  כספים בחברה  החל מיום  19  באוגוסט  2021, על פי הסכם  העסקה  מיום  
3 ביוני  2021 (בסעיף זה: "ההסכם"). 

על פי ההסכם,  זכאי מר  לוין   לשכר חודשי  בגובה של  50,000  ש"ח,  ולתנאים נלווים  כגון רכב  
חברה, הוצאות רכב  (לרבות הוצאות אחזקת רכב, רישוי, ביטוח וגילום כל חבויות המס בגינו),  
טלפון סלולרי, מחשב נייד, מנוי לעיתון יומי, וכן  חופשה  שנתית, קרן פנסיה, ביטוח אבדן כושר  
עבודה וקרן השתלמות. כמו כן החברה מבטחת את מר לוין בביטוח נושאי משרה, על חשבונה,  

והיא העניקה לו כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בנוסח המקובל בחבר ה. 
בנוסף, מר  לוין זכאי למענק שנתי בסך  62,500 ש"ח  עבור  שנת 2021.    

למר  לוין  אופציות  למניות   הוענקו  החברה,  של  הוני  תגמול  תכנית  פי  ועל  בהתאם  להסכם 
החברה, אשר יהוו, עם מימושן,  0.75%  מהונה המונפק והנפרע של החברה,  אשר  יבשילו במלואן  

בתום ארבע שנים ממועד הקצאתן. 
ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, כשכל אחד מהצדדים רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  
בהודעה   ההעסקה  את  לסיים  רשאית  60  ימים  מראש  (בשנת  ההעסקה  הראשונה  החברה 

מוקדמת של  120  ימים).   
במסגרת ההסכם התחייב מר  לוין  בשמירת סודיות כמקובל בתקופת העסקתו  ולאחריה  (ללא  
הגבלת זמן), וכן התחייב לאי תחרות כמקובל בתקופת העסקתו בחברה ובתקופה נוספת של  

ששה חודשים לאחר סיום העסקתו.  
עדי בירק, יועצת משפטית    .3

 
גב' בירק  מכהנת  כיועצת משפטית בחברה  החל מיום  1באוגוסט  2021, על פי הסכם  העסקה  

מיום 6 ביוני  2021 (בסעיף זה: "ההסכם").  
על פי ההסכם, זכאית גב' בירק לשכר חודשי בגובה של 45,000 ש"ח, ולתנאים נלווים  כגון רכב  
חברה, הוצאות רכב  (לרבות הוצאות אחזקת רכב, רישוי, ביטוח וגילום כל חבויות המס בגינו),  
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טלפון סלולרי, מחשב נייד, מנוי לעיתון יומי, וכן  חופשה שנתית, קרן פנסיה, ביטוח אבדן כושר  
עבודה   וקרן השתלמות.   כמו  כן  ה חברה   מבטחת   את  גב' בירק  בביטוח נושאי משרה, על חשבונה,  

והיא העניקה לה כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בנוסח המקובל בחבר ה. 
בנוסף, גב' בירק זכאית למענק שנתי בסך  56,250 ש"ח עבור שנת 2021.    

בירק  אופציות  למניות   הוענקו  לגב'  החברה,  של  הוני  תגמול  תכנית  פי  ועל  להסכם  בהתאם 
החברה, אשר יהוו, עם מימושן,  0.75%  מהונה המונפק והנפרע של החברה, אשר  יבשילו במלואן  

בתום ארבע שנים ממועד הקצאתן. 
ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, כשכל אחד מהצדדים רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  
בהודעה   ההעסקה  את  לסיים  רשאית  החברה  60  ימים  מראש  (בשנת  ההעסקה  הראשונה 
כמקובל   סודיות  בירק   בשמירת  התחייב ה   גב'  ההסכם  מוקדמת  של  120  ימים).    במסגרת 
בתקופת   כמקובל  תחרות  התחייב ה  לאי  וכן  זמן),  הגבלת  העסקתו  ולאחריה   (ללא  בתקופת 

העסקתו בחברה ובתקופה נוספת של ששה חודשים לאחר סיום העסקתה.  
 

דודי לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי    .4

 
 

 

 
מר  לוי  מכהן כסמנכ"ל  פיתוח עסקי בחברה  החל מיום  1  ביולי  2021, על פי הסכם  העסקה  מיום  

31 במאי  2021 (בסעיף זה: " ההסכם"). 
על פי ההסכם,  זכאי מר לוי   לשכר חודשי  בגובה של  45,000  ש"ח,  ולתנאים נלווים  כגון רכב  
חברה,  הוצאות רכב  (לרבות הוצאות אחזקת רכב, רישוי, ביטוח וגילום כל חבויות המס בגינו),  
טלפון סלולרי, מחשב נייד, מנוי לעיתון יומי, וכן  חופשה שנתית, קרן פנסיה, ביטוח אבדן כושר  
עבודה  וקרן השתלמות.  כמו כן  החברה  מבטחת  את מר  לוי  בביטוח נושאי משרה, על חשבונה,  

והיא העניקה  לו כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור בנוסח המקובל בחבר ה. 
בנוסף, מר  לוי  זכאי למענק שנתי בסך  67,500 ש"ח  עבור  שנת 2021.    

בהתאם להסכם ועל פי תכנית תגמול הוני של החברה, הוענקו למר  לוי   אופציות  למניות החברה,  
אשר יהוו, עם מימושן,  0.75%  מהונה המונפק והנפרע של החברה, אשר  יבשילו במלואן בתום  

ארבע שנים ממועד הקצאתן.  
ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, כשכל אחד מהצדדים רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של  
בהודעה   את  ההעסקה  לסיים  רשאית  החברה  60  ימים  מראש  (בשנת  ההעסקה  הראשונה 

מוקדמת של  120  ימים).   
במסגרת ההסכם התחייב מר  לוי  בשמירת סודיות כמקובל בתקופת העסקתו  ולאחריה  (ללא  
הגבלת זמן), וכן התחייב לאי תחרות כמקובל בתקופת העסקתו בחברה ובתקופה נוספת של  

ששה חודשים לאחר סיום העסקתו.  
 

נבות בר, יו"ר הדירקטוריון    .5
 

לפרטים אודות תנאי ההעסקה של מר בר, ראו  ביאור  24  ג  לדוחות הכספיים  של החברה ליום  
   .31.12.2021

 
 

השליטה בתאגיד   תקנה 21א:  
 

החל מיום  26  באפריל  2021,  עם השלמת רכישת  השליטה בחברה  על ידי  קיסטון ריט בע"מ  (קיסטון   
ריט"), בעלת השליטה בחבר ה הינ ה קיסטון ריט, המחזיקה, נכון למועד הדוח, 45.23% מהונה המונק  

והנפרע של החברה.  
למיטב ידיעת החברה,  בעלת   השליטה בקיסטון ריט הינה נ.ק. קיסטון בע"מ, חברת הניהול של קיסטון  

ריט ("חברת  הניהול").  
בעלי השליטה   בחברת הניהול הינם  ה"ה גיל  דויטש  (באמצעות  א.ג.ד. חברה להחזקת נכסי נאמנות  
בע"מ,  חברה  בשליטתו  במשותף עם  אישתו, גב'  אסתר  דויטש, להלן: " א.ג.ד")), אהרון  בירם  ונבות  בר.   
בנוסף, כל אחד מבין ה"ה דויטש (באמצעות א.ג.ד) ובירם מחזיק בכ-2.46%  מהונה המונפק והנפרע  

של החברה.  
עד למועד רכישת השליטה בחברה כאמור, היו בעלי השליטה בחברה ה"ה גיל דויטש  (באמצעות א.ג.ד),  

אהרון בירם, Redmill Holdings Limited ויוניון השקעות ופיתוח בע"מ.  
 

עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעלי השליטה יש עניין אישי באישורן  תקנה 22:   

Dummy Text
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עסקאות  המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות  

 
 

 

  
אישור מענק למנכ"לית החברה הקודמת    .1

 
ביום  2  במאי  2021  אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, הענקת מענק בגין שנת  
2020  למנכ"לית החברה שכיהנה באותו מועד, גב' אורלי כירם, בגובה שלוש משכורות ברוטו.  
העניקה הגב'   ענין אישי באישור המענק, שכן באותו מועד  לבעלי השליטה באותו מועד היה 
כירם לא.ג.ד ולמר בירם שירותי ייעוץ בשכר בענינים שונים אשר אינם קשורים לעניני החברה.  
מיום  24  במרץ  2021  (אסמכתא:  -2021-01 כללית  אסיפה  זימון  דוח  ראו  נוספים  לפרטים 

043827), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.  
 

אישור רכישת פוליסת ביטוח נושאי משרה     .2
 

ביום  5  במאי  2021  אישרה ועדת התגמול של החברה רכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי  
קרוביהם,   או  בחברה  השליטה  בעלי  על  הנמנים  משרה  ונושאי  דירקטורים  לרבות  משרה, 
ומנכ"לית החברה באותו מועד. ביום  13  ביוני  2021  אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות  
החברה את ההתקשרות בפוליסה האמורה, וזאת בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות  
של   מיידי  דיווח  ראו  לפרטים  בענין.  ערך  ניירות  רשות  תש"ס -2020  ולעמדת  ענין),  בעלי  עם 
החברה מיום  6  במאי 2021  (אסמכתא:  2021-01-079047) וכן דוח זימון אסיפה (מתקן) מיום 3  

ביוני 2021 (אסמכתא: 2021-01-095775), הכלולים בדוח זה על דרך ההפניה. 
 

אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר נבות בר    .3
 

ביום  13  ביוני  2021  אישרה האסיפה הכללית של  בעלי מניות החברה  הענקת כתב התחייבות  
אסיפה   זימון  דוח  ראו  לפרטים  בחברה.  שליטה  בעל  שהינו  בר,  דירקטור  נבות  למר  לשיפוי 

(מתקן) מיום 3 ביוני 2021 (א סמכתא: 2021-01-095775), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.  
 

אישור עסקה לרכישת האחזקות בשותפות הליוס מקיסטון ריט    .4
 

התקשרות   את  החברה  מניות  בעלי  של  הכללית  ביום  29  בספטמבר  2021  אישרה  האסיפה 
החברה וחברה בת בבעלותה המלאה בהסכם לרכישת זכויותיה של קיסטון ריט, יחד עם חברה  
בבעלותה המלאה של קיסטון ריט, בהליוס אנרגיה מתחדשת 1, שותפות מוגבלת, המהוות את  
(מתקן) מיום  14   זימון  אסיפה  דוח  ראו  לפרטים  הליוס.  בשותפות  הזכויות   (100%) כלל 

בספטמבר 2021 (אסמכתא: 2021-01-079078), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.  
 

הסכם הניהול עם  יו"ר  הדירקטוריון    .5
 

ביום  14  בדצמבר  2021  אישרה  האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  את  התקשרות   החברה   
עם  מר  נבות  בר,  על   שליטה  בחברה,  בהסכם   להענקת   שירותי  ניהול   כיו "ר  דירקטוריון  פעיל,  

באמצעות חברת  נ.ק קיסטון  בע"מ.   
   

 
לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום  9  בנובמבר  2021  (אסמכתא: 
ביום  14  בדצמבר  2021  (אסמכתא:  2021-01-109246),  הכלול  שעודכן  2021-01-095806)  כפי 

בדוח זה בדרך של הפניה.  
 

הענקת כתבי התחייבות לשיפוי  ופטור מאחריות    .6
לאחר מועד הדוח,  ביום  1  בפברואר  2022, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות   בחברה,  
וכפי   ונושאי משרה המכהנים  ופטור מאחריות  לדירקטורים  הענקת כתבי התחייבות לשיפוי 
שיהיו מעת לעת, שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם,  או שלבעלי השליטה יש במינויים  
ענין אישי.  לפרטים ראו דוח זימון אסיפה (מתקן) מיום  5  בינואר  2022  (אסמכתא:  -2022-01

002775), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.  



 

 
מ     9   - דוח תקופתי לשנת 2021 - דוח פרטים נוספים  

 
עסקאות שאינן מנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות  

 
 

 

 
הסכם שכירות  משרדים    .7

 
לפרטים ראו ביאור 24 ד לדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2021.   

 
העסקת סמנכ"לית כספים ויועצת משפטית קודמות    .8

 
עד ליום  31  ביולי  2021  כיהנו ה"ה רחל סגל והילה הייטנר כסמנכ"לית כספים ויועצת משפטית  
פנימית,  בהתאמה  עד חודש מרץ  2021  כיהנו ה"ה הייטנר וסגל בהיקף משרה של  80%  וביום  11  
במרץ  2021,  אישרו  ועדת הביקורת   והתגמול ודירקטוריון   החברה  צמצום   נוסף  בהיקף  המשרה  
של נושאי המשרה  הנ" ל להיקף של 50% משרה ושכרן ה ופחת בהתאם. .  צמצום היקף משרתן  
אושר כעיסקה שאיננה חריגה עם נושאי משרה שלבעלי השליטה בחברה יש בה עניין אישי  וזאת  

כיוון שבאותה העת עבדו במקביל בקרן קיסטון.  
 

 
ככל תקנה 24 :   סמוך  קשורה  בחברה  או  בחברה-בת  בתאגיד,  עניין  בעל  ע"י  וני"ע  אחרים  המוחזקים  מניות 

האפשר לתאריך הדוח   
   

לפרטים אודות החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה  רא ו  דו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום  1  במרץ  
2022-01-020814), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.    2022, (אסמכתא מספר   

  
הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים    תקנה 24א':  

 
100,000,000 מניות רגילות בנות 1 ש "ח ע.נ. כל אחת.   הון רשום -      

32,951,639 מניות רגילות בנות 1 ש" ח ע.נ. כל אחת.   הון  המניות  המונפק והנפרע  -   
1,605,051 אופציות לא סחירות, המירות למניות החברה.   ניירות הערך ההמירים של התאגיד -  

 
מרשם בעלי המניות    תקנה 24ב:  

 
סוג נייר ערך: מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ.    

שם נייר הערך בבורסה: סאנפלאואר.    
מספר נייר ערך בבורסה:  1098755.    

 
מצבת בעלי המניות של החברה: 

  
מספר המניות שם בעל המניות הרשום 

 32,951,639 מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ  
 
 

סוג נייר ערך: אופציות לעובדים 
שם נייר הערך בבורסה: סאנפלאואר אופציות עובדים.    

מספר נייר ערך בבורסה:  1182914.    
 

מצבת בעלי המניות של החברה: 
  

מספר המניות שם בעל המניות הרשום 
 1,605,051 אי.בי.אי ניהול נאמנויות  
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הדירקטורים של התאגיד נכון לתאריך פרסום הדו"ח   תקנה 26 :  
 
 

 
 

 

מירי (מדי ) בן יהושע  דפנה דניאלי אלגזי  רינה שפיר  אלעד אביבי  אורלי כירם  נבות בר  
 026748079  058759978  011647377  025274168  013386800  028972354 מס' זיהוי 

 1.2.1955  24.8.1964  20.9.1963  29.5.1973  6.12.1973  9.3.1972 תאריך לידה  

רח' תבור 11, מבשרת ציון   הזוהר 16, קיסריה   קלמן מגן 34/3, תל אביב   הפלמ"ח 5 רמת השרון   אריאל שרון 4, גבעתיים    אריאל שרון 4, גבעתיים    מען 

ישראלית   ישראלית   ישראלית   ישראלית     ישראלית   ישראלית   נתינות  

לא  לא  חברה בוועדת  הביקורת  לא 
והתגמול   

יו"ר  ועדת  הביקורת  
והתגמול  

חברה בוועדת  הביקורת  
והתגמול  

חברותו  בוועדות  
הדירקטוריון 

לא  כן   כן   לא  לא  לא 

 

דירקטור חיצוני /  
בלתי תלוי  

לא  לא  לא  כן. מנהל השקעות  בכיר  
בלאומי פרטנרס, בעלת  

עניין בחברה.   

כן, מנכ"ל ודירקטור  
בקיסטון ריט  ובחברת  

הניהול  שלה;   

האם הוא עובד של  
התאגיד, חברה בת,  

חברה קשורה או של  
בעל עניין  

כן. מכהנת כדירקטורית  
וכסמנכ"לית הכספים  
של טלפוקס בע"מ וכן  

מכהנת כדירקטורית של  
בברקת מימון בע"מ,  
חברה בת של ברקת  

קפיטל בע"מ אשר  
בשליטת טלפוקס בע"מ.  
טלפוקס בע"מ מוחזקת  

על ידי מר רוני בירם וגיל  
דויטש, שניים מבין בעלי  

השליטה בחברה.  

10 29.1.2017  1.2.2022  11.1.2019  27.4.2021  8.11.2021  27.4.2021

 

התאריך בו החלה  
כהונתו כדירקטור 

 
 מונתה  לכהונה  נוספת על  ידי  האסיפה הכללית  ביום  1 בפברואר  2022, ראה דיווח מיידי מיום 1 בפברואר 2022 ( אסמכתא 2022-01-012597), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה. 10

Dummy Text
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מירי (מדי ) בן יהושע  דפנה דניאלי אלגזי  רינה שפיר  אלעד אביבי  אורלי כירם  נבות בר  

השכלה  
  

תואר  ראשון  בכלכלה  ותואר  
שני במנהל עסקים  

מהאוניברסיטה העברית   

תואר בוגר בכלכלה,  
אוניברסיטת תל-אביב ותואר

מוסמך במנהל עסקים,  
התמחות במימון-חשבונאות,  

אוניברסיטת תל-אביב.   

תואר בוגר בכלכלה  
וסטטיסטיקה  

מהאוניברסיטה העברית  
ותואר מוסמך בכלכלה  

מאוניברסיטת תל אביב.  

תואר בוגר בכלכלה   
מהאוניברסיטה העברית   

ותואר מוסמך  בכלכלה עם  
התמחות במסחר ומיסוי  

בינ"ל, האוניברסיטה  
העברית.   

בוגרת בחשבונאות  
מאוניברסיטת תל אביב.  

מוסמכת מנהל עסקים-  
אוניברסיטת תל אביב.  

מוסמכת משפטים- 
אוניברסיטת בר אילן  

בוגר תואר ראשון  
במשפטים וכלכלה  

מאוניברסיטת חיפה.  
תואר שני ודוקטורט  

במשפטים, בתחום  
המיסוי  הבינלאומי,  

מאוניברסיטת מישיגן.  
 

 

התעסקות בחמש  
 השנים האחרונות 

2015 ואילך – חברת ועדת  
השקעות בקרנות המורים  

והגננות   

 - .5.2010-7.2021
מנכל"ית החברה   

החל מה-1.8.2021- 
סמנכ"לית כספים  

טלפוקס  בע"מ  

החל משנת 2018- מנהל  
השקעות בכיר בלאומי  

פרטנרס.  

2015-2018 – מנהל  
מחלקת  השקעות ישירות  

ואנליזה בכלל ביטוח  

החל משנת 2019 מכהן   
כמנכ"ל  קיסטון ריט   
בע"מ ודירקטור בה  

ובחברת הניהול;   

2017-2019 – מנכ"ל  
שיכון ובינוי אנרגיה  

בע"מ;   

2013-2017 - סמנכ"ל  
פיתוח עסקי בשיכון  
ובינוי אנרגיה בע"מ.  

בעלים ומנכ"ל של  מיזם  
פרטי "המרכז  לפיתוח  

מובילות עסקית"  מאז  2004. 

כמנהלת  הסיכונים של  
הגופים המוסדיים הבאים:  

חברת הגמל לעובדי  
האוניברסיטה  העברית  

ירושלים, עתודות  קרן פנסיה   
לשכירים ועצמאים, מח"ר- 

חברה לניהול  קופת גמל;  
החברה לניהול  קרן  

השתלמות  לאקדמאים;  
קסם החברה לניהול  קרן  

השתלמות  לביוכימאים   
ומיקרוביולוגים; יו"ר ועדה  
מייעצת בחברת אובייקטיב  

אנליזות.  

בנוסף, מכהנת  כיו"ר ועדת  
אשראי  של קרן השתלמות   

למורים  והגננות.  

משנת 2020  ואילך -  אלמדה  
ונצ'רס שותפות מוגבלת –  
דח"צ, יו"ר וועדת המאזן  
וחברה בוועדת הביקורת  

והתגמול.  

משנת 2018 -  ש.י.ר. שלמה  
נדל"ן בע"מ - דח"צ, יו"ר ועדת  

הביקורת וועדת ה מאזן.  

משנת 2015  ואילך - ביולייט  
מדעי החיים בע"מ -  דח"צ,  

יו"ר ועדת הביקורת וה מאזן. 

משנת 2015  ועד 2021 -   
גמאטרוניק תעשיות  

אלקטרוניות בע"מ - דח"צ,  
חברה בוועדת הביקורת  

והמאזן. 

משנת 2012  ועד 2021 -   
אנליסט קופות גמל בע"מ -  
דח"צ, יו"ר ועדת השקעות,  

חברה בוועדת הביקורת  
והמאזן. 

משנת 2012  ועד שנת 2019 -  
קסם תעודות סל ומוצרי  

מדדים בע"מ - דח"צ, יו"ר  
ועדת הביקורת וועדת המאזן. 

משנת 2012  ואילך -  יעוץ  
פיננסי וכלכלי, מתן חוות דעת  

מקצועיות לבתי משפט  
בתחומי ניירות ערך.  

Dummy Text
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מירי (מדי ) בן יהושע  דפנה דניאלי אלגזי  רינה שפיר  אלעד אביבי  אורלי כירם  נבות בר  
 

התאגידים בהם הוא  
משמש כדירקטור  

 - טלפוקס  בע"מ,  ברקת  
מימון  בע"מ  

פלזית תעשיות ביטוח  
ישיר השקעות פיננסיות  

בע"מ   

קיסטון  ריט בע"מ, ריט  
1 בע"מ, נ.ק קיסטון  
בע"מ רבתובן ניהול  

בע"מ. 

הראל פיננסים ניהול  
השקעות בע"מ, לידר  

הנפקות (1993) בע"מ, חברת  
ניהול הנכסים של  

האוניברסיטה העברית.    

 

ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ,  
ביולייט מדעי החיים בע"מ,  

נאיי קס  בע"מ,  אי  בי איי  
השקעות בע"מ, אלמדה ונצ'רס  

שותפות מוגבלת, רונטל  
טכנולוגיות תוכנה  וסחר בע"מ. 

 

לא  לא  לא  לא  לא  לא  האם הוא בן משפחה  
של בעל עניין אחר  

בתאגיד  

לא  כן   כן   לא  כן   לא  האם החברה רואה  
אותו כבעל מיומנות  
חשבונאית פיננסית  

Dummy Text
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נושאי משרה בכירה של התאגיד    תקנה 26  א :  
 

 
 

 

אירנה בן יקר  עדי בירק  לוי דודי לוין הדר רם אורנשטיין  

 304669864  040677734  038848941  029414471  027902717 מס' זיהוי 

 8.1.1973  27.11.1980  12.11.1983  28/6/1972  28.10.2970 תאריך לידה  

 23.5.2014  1/8/2021  1/7/2021  19/8/2021  1/7/2021 תאריך תחילת כהונה  

מבקרת פנים  יועצת משפטית   סמנכ"ל כספים    פיתוחמנכ"ל   סמנכ"ל 
עסקי  

התפקיד שהוא ממלא  
בתאגיד או בחברת בת  

  
לא  לא  לא  לא  לא  האם בעל עניין בתאגיד  

או בן משפחה של נושא
משרה בכירה אחר או  
של בעל עניין בתאגיד  

רואת  חשבון,  השכלה  
בוגרת המסלול   

לחשבונאות  
במכללה למנהל  

 

בעל תואר  
ראשון  

במשפטים  
ומנהל עסקים  

מהמרכז  
הבינתחומי  

בהרצליה  

בעל תואר ראשון  
בחשבונאות וכלכלה  

מאוניברסיטת תל  
אהיה ותואר שני  

במנהל עסקי  
מאוניברסיטת תל  

אביב  

בעלת תואר  
ראשון  

במשפטים  
ובכלכלה ותואר  

שני במנהל  
עסקים  

מאוניברסיטת  
תל אביב  

בעל תואר ראשון  
בהנדסת מכונות  

מאוניברסיטת  
תל אביב ותואר  

שני במנהל  
עסקים  

מאוניברסיטת  
רייכמן  

  
ניסיון עסקי בחמש  

השנים האחרונות 
שותפה במשרד  
Deloitte רו"ח

ישראל  

יועצת משפטית  
וקצינת ציות  

בקלאריטי  
קפיטל  

  – 2019-2021
ראש מחלקת  

תשתיות  
ואנרגיה בכלל  
חברה לביטוח  

  – 2016-2019
מנג'ר במחלקה  

הפיננסית של  
אורמת  

טכנולוגיות  
אינק. 

  - 2018-2021
סמנכ"ל פיתוח  

עסקי לתחום  
אגירת אנרגיה  

באורמת  
טכנולוגיות אינק  

  - 2008-2018
סמנכ"ל פיתוח  

עסקי ליבשת  
אמריקה באורמת  
טכנולוגיות אינק  

  - 2019-2021
סמנכ"ל כספים  
ומשנה למנכ"ל  

ברפק אנרגיה בע"מ  

  - 2017-2019
סמנכ"ל כספים  

בשיכון ובינוי  
אמריקה בע"מ  

  - 2010-2017
סמנכ"ל כספים באו  

פי סי אנרגיה  

 
מורשה חתימה של התאגיד   תקנה 26 ב  : 

   
אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.     

 
 

רואה החשבון המבקר של התאגיד   תקנה 27 :  
 

קסלמן וקסלמן רואי חשבון    
המרד 25 מגדל הסחר תל אביב. 

 
 

שינוי בתקנון של התאגיד   תקנה 28 :  
   

לא חלו שינויים בתקנון החברה בשנת הדיווח.  
 
 

המלצות והחלטות הדירקטוריון  תקנה 29(א):  
  

Dummy Text
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ביום  8  בנובמבר  2021  אישר דירקטוריון החברה הקצאת  1,605,051  אופציות, ניתנות למימוש ל-
1,605,051 מניות רגילות של החברה, לארבעה נושאי משרה ושני עובדים.  

 
החלטות אסיפה כללית מיוחדת:  תקנה 29(ג):  

ביום  2  במאי  2021  אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה  מתן מענק לשנת  1. 
2020  למנכ"לית החברה, הגב' אורלי כירם, בגובה שלוש משכורות חודשיות ברוטו (ללא תנאים  
נלווים).  לפרטים נוספים,  רא ו  דוח זימון אסיפה כללית  של החברה   מיום  24  במרץ  2021  (אסמכתא: 

2021-01-043827), הכלול בדוח זה בדרך של הפניה.  

מדיניות  2.  החברה  את  של  המניות  בעלי  של  מיוחדת  כללית  אסיפה  ביום  13  ביוני  2021  אישרה 
התגמול המעודכנת של החברה, את תנאי הכהונה וההעסקה של מר רם אורנשטין, מנכ"ל החברה  
הנכנס, התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, וכן הענקת כתב התחייבות לשיפוי  
למר נבות בר, דירקטור שהינו בעל שליטה בחברה. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית  
של החברה כפי שתוקן ביום  3 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-095775)  ועודכן ביום 13 ביוני  

2021 (אסמכתא: 2021-01-099591),  הכלול בדוח זה בדרך של הפניה.  

ביום  29  בספטמבר  2021  אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה את התקשרות  3. 
לרכישת   בהסכם  בע"מ  מתחדשת  ריט-אנרגיה  קיסטון  ועם  בע"מ  ריט  קיסטון  עם  החברה 
זכויותיהן בהליוס אנרגיה מתחדשת  1  שותפות מוגבלת. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה  
כללית של החברה מיום  25  באוגוסט  2021  כפי שתוקן ביום  14  בספטמבר  2021  ועודכן ביום  22  

בספטמבר 2021 (אסמכתא: 2021-01-148239), הכלול בדוח זה בדרך של הפניה.  

ביום  14  בדצמבר  2021  אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה את התקשרות  4. 
כיו"ר   ניהול  שירותי  להענקת  בהסכם  בחברה,  שליטה  בעל  שהינו  בר,  נבות  מר  החברה  עם 
אסיפה   זימון  דוח  ראו  נוספים,  לפרטים  בע"מ.  קיסטון  נ.ק  באמצעות חברת  פעיל,  דירקטוריון 
ביום  14   שעודכן  מיום  9  בנובמבר  2021  (אסמכתא:  2021-01-095806)  כפי  החברה  של  כללית 

בדצמבר 2021 (אסמכתא: 2021-01-109246), הכלול בדוח זה בדרך של הפניה.  

לאחר מועד הדוח,  ביום  1  בפברואר  2022,  אישרה אסיפה כללית שנתית  ומיוחדת  של בעלי המניות  5. 
של החברה, את  הארכת כהונתה של הגב' רינה שפיר לתקופה כהונה שניה כדירקטורית חיצונית  
בדירקטוריון החברה, את מינויה של הגב' דפנה דניאלי אלגזי כדירקטורית חיצונית בדירקטור יון  
החברה, וכן הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים  
וכפי שיהיו מעת לעת, שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם או שלבעלי השליטה יש במינויים  
ענין אישי. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום  27  בדצמבר  2021  כפי  

שתוקן ביום 5 בינואר 2022 (אסמכתא: 2022-01-002775), הכלול בדוח זה בדרך של הפניה.  
 

החלטות החבר ה  תקנה  29א : 

ביטו ח  נושאי  משרה     .1

 
 

 

ביו ם  5  במאי  2021  אישרה ועדת התגמול את התקשרות החברה ביחס לתקופה שמיום  1  ביונ י  2021  
ועד ליום  31  במאי  2022, בפוליסת ביטוח אחריות  דירק טורים   ונושא י  משרה   בחברה   לפי תקנה  1ב 1  
לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש" ס- 2000  (" תקנו ת  ההקלו ת" ו   –  " פוליסת   
הביטו ח  החדש ה",  לפי   העניי ן).  ביום  13  ביוני  2021, האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה,  
ההתקשרות   את  התגמול  ועדת  אישור  מועד  הראשונה  שהתכנסה   לאחר  הכללית  האסיפה  שהינה 
בפוליסה החדש ה  כאמור, אשררה את החלטת ההתקשרות בפוליסת הביטוח החדשה, אשר תחול על  
דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטו רים ונושאי משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה  

או קרוביהם . 

 

פטו ר  ושיפו י   .2
נכו ן  למועד  דו ח זה , החבר ה  העניק ה  לדירקטורי ם  ולנושא י  המשרה   ב ה, לרבות לדירקטורים ולנושאי  
כתבי   אישי,  ענין  בהם  יש  בחברה  השליטה  שלבעלי  כאלו  בחברה  או  שליטה  בעלי  שהינם  משרה 
התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות, וכן  לחבר ה  פוליס ת  ביטו ח  דירקטורי ם  ונושא י  משרה   בתוק ף, הכל  

כמפורט להלן :    
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לדירקטורים  ונושאי  המשרה   בחברה  שאינם  בעלי  השליטה  בחברה  או  קרוביהם  ניתנו  כתבי  2.1 
שיפוי  ופטור  בהתאם  להחלטת  האסיפה  הכללית  מיום  19  במרץ  2012.  לפרטים  ראו  דוח  זימו ן  
אסיפה  כללית  של  החברה  מיום  12  בפברואר  2012  (מס' אסמכתא:  2012-01-038994), הנכלל  

בדוח זה בדרך של הפניה.  

בר,  יו"ר  הדירקטוריון  ובעל שליטה בחברה,  ניתן  כתב  שיפוי  בהתאם  להחלטת  2.2  נבות  למר 
האסיפה  הכללית  מיום  13  ביוני  2021, וכן ניתן כתב פטור בהתאם להחלטת האסיפה הכללית  
מיום  1  בפברואר  2022.  לפרטים  בדבר כתבי  השיפוי  והפטור האמורים,  ראו  דוח  זימון  אסיפה  
כללית  של  החברה  מיום  6  במאי  2021  כפי שתוקן ביום  3  ביוני  2021  (מס' אסמכתא:  -2021

01-095775)  ועודכן ביום  13  ביוני  2021  (מס' אסמכתא:  2021-01-099591), הכלו ל בדוח זה  
בדרך של הפניה, וכן   דוח זימון אסיפה כללית  של החברה  מיום 27  בדצמבר   2021  כפי שתוקן  
ביום  5  בינואר  2022  (מס' אסמכתא:  2022-01-002775), הכלול בדוח זה בדרך של הפניה,  

בהתאמה.  

לגברת אורלי כירם,  דירקטורית  בחברה,  הוענקו  כתב י  התחייבות לשיפוי  ופטור  מאחריות  2.3 
בהתאם  להחלטת  האסיפה  הכללית  מיום  1  בפברואר  2022.  לפרטים,  ראו  דוח  זימון  אסיפה  
כללית  של  החברה  מיום  27  בדצמבר  2021  כפי שתוקן ביום  5  בינואר  2022  (מס' אסמכתא: 

2022-01-002775), הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה.   
 
 
 
 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ   תאריך: 24 במרץ 2022   
 
 

שמות החותמים:  

 
 

 

תפקידם:    

  __________________________ יו"ר הדירקטוריון  נבות בר                

  __________________________ מנכ"ל  רם אורנשטין  

  __________________________ סמנכ"ל כספים  הדר לוין  
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	מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
	מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה  9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
	ביאור 1 - אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970
	א. הגדרות:
	"החברה" – סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ.
	"המידע הכספי הנפרד" – מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970.
	למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2021 (להלן – הדוחות המאוחדים).
	"חברה מוחזקת" - חברה בת או ישות בשליטה משותפת.
	"חברה מאוחדת" - חברה בת או חברה בשליטה משותפת המטופלת בשיטת היחסי השווי המאזני.
	"עסקאות בינחברתיות" - עסקאות של החברה עם חברות בנות או עם חברות בשליטה משותפת המטופלות בשיטת היחסי השווי המאזני.
	"יתרות בינחברתיות", "הכנסות והוצאות בינחברתיות" ו- "תזרימי מזומנים בינחברתיים" - יתרות, הכנסות או הוצאות ותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקאות בינחברתיות, אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
	ב.  להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד:
	המידע הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל – 1970 (להלן – תקנה 9ג') לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות (להלן – התוספת), ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד" שפורס...
	המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן – תקני ה- IFRS) בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי 27 – "דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים" בפרט. עם זאת, המדיניות החשבונאית שפו...
	במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 9ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם.
	במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 9ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם.
	במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים בנוסף, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 9ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה כחברה אם.
	1. נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
	מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, לאחר נטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו הנתונים ב...
	בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי, המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות.
	ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד.
	ביאור 1 - אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 (המשך):
	2. הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה כחברה אם
	אחר, לאחר נטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.
	נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו הנתונים בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל. סכומי ההכנסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניי...
	בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין חברות מוחזקות. נתונים אלה מוצגים תוך פילוח בין רווח או הפסד לבין רווח כולל אחר.
	ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו זהה לסך כל הרווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם וסך כל הרווח הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה האם, ב...
	3. תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם
	מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים (דהיינו, יתרות הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות המאוחדים), בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפ...
	נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו הנתונים בדוחות המאוחדים. סכומים אלו משקפים את תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים, למעט סכומי תזרימי המזומנים בגין חברות מוחזקות.
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