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 בהתאם לתקנות ניירות  ער ך (דוחות תקופתיים  ומיידיים), תש" ל - 1970, החברה הינה "תאגיד קטן".  

 דירקטוריון  החברה אימץ והחיל על החברה את  כל ההקלות  הרלבנטיות  לעניין זה,  ככל שהינן  חלות על החברה.  

בנוסף,  דירקטוריון החברה אימץ והחיל על החברה את כל ההקלות המפורטות בתקנות ניירות ער ך (דוחות תאגיד 
 שמניותיו כלולים במדד ת"א טק-עילית), תשע "ו - 2016, וזאת לאור שיוכה של החברה למדד ת"א טק-ע י לית 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ   

  

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 ביוני   2021  

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

תאריך  ליום  30  ביוני  2021  ולתקופה  ש ל  שישה  חודשים  שהסתיימ ה  באותו  החברה  של  המאוחדים  ואת  הדוחות  הכספיים 

לשנת  2020  (לרבות  הדוחות  החברה  של  התקופתי  הדוח  מצוי  הקוראים  בפני  כי  הנחה  מתוך  נערך  זה  הדוח").  דוח  ("תקופת 

הכספיים  המאוחדים של החברה ליום  31  בדצמבר  2020   והביאורים אשר נלוו אליהם),  אשר פורסם ביום  11  במרץ  2021  (מס'  

התקופתי  בדוח  להם  שניתנה  המשמעות  תהא  שלהלן  לשנת  2020").  למונחים  התקופתי  ("הדוח  אסמכתא:2021-01-032526) 

לשנת 2020, אלא אם צוין במפורש אחרת.  

1. החברה וסביבתה העסקית  

1.1. החברה  והחברות המאוחדות שלה ("הקבוצה") פועלות  בשני  תחומי פעילות  -  אנרגיה מתחדשת  בפולי ן  ונדל"ן מניב.   

1.1.1. תחום האנרגיה המתחדשת בפולין - החל משנת 2012, החברה פיתחה, רכשה והקימה, 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 (אחת מחוות הרוח,  

בעלת היקף של 6 מגה וואט, מוחזקת על ידי החברה ב-70%).   

  

1.1.2. נדל"ן מניב  -  החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברה  בת בבעלות מלאה,  אנטיגוה חברה להשקעות בע"מ , 

בהשכרת שטחי מסחר, משרדים וחניון בבניינים שבבעלותן בצומת רעננה.    

 
  

1.2. תרשים החזקות   
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בתחום  החברה  של  ההשקעות  פעילות  והרחבת  לחידוש  לפעול  החברה  1.3. ב-27  באפריל  2021  החלי ט  דירקטוריון 

המתחדשת  האנרגיה  בתחום  לצמיחה  אסטרטגית  תוכנית  לבניית  פועלת  החברה  המתחדשת.  בהתאם,  האנרגיה 

ואגירת אנרגיה. החברה נמצאת בקשר עם גורמים רבים בארץ ובעולם, תוך מינוף הקשרים והמוניטין הקיימים של 

החברה, של ההנהלה החדשה (ראו סעיף  2.8.1) ושל בעלת השליטה בחברה, קיסטון ריט בע"מ ( קיסטון") לאיתור 

הזדמנויות ראויות. נכון למועד זה, החברה בוחנת מספר עסקאות פונטציאליות, הכ ל כמפורט בדוח להלן .  

  

2. שינויים  וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה     

להלן  יובא פירוט השינויים והחידושים אשר אירעו בעסקי החברה בכל  ענין  שיש  לתארו  בדוח התקופתי  לשנת  2020. מובהר,  

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

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

  

2.1. השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 

  

    ביום  26  באפריל  2021  הושלמה עסקה  לרכישת  כ-65.01%  ממניות החברה, על ידי  קיסטון ולאומי פרטנרס  בע"מ 
זה,  1 דוח  למועד  ונכון  מועד  מאותו  שהחל  ,  באופן  מיום  25  במרץ  2021 הסכם  פי  פרטנרס"),  על  "לאומי  (להלן: 

קיסטון  מחזיקה  בכ-  45.01%  מהונה המונפק והנפרע של החברה, ולאומי פרטנרס מחזיקה בכ-20%  מהונה המונפק 

והנפרע של החברה.    

השליטה בה  -  ה"ה  עם בעלי  יחד  האמורה, נחשבים  קיסטון,  הרכישה  עסקת  השלמת  עם  החברה,  ידיעת  למיטב 

אהרן נפתלי בירם, אסתר וגיל דויטש ונבות בר, כבעלי השליטה בחברה.   

בהתאם למידע שנמסר לחברה,  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  בחברה, תצביע קיסטון בעד 

בחברה  ההצבעה  בלפחות  30%  מזכויות  תחזיק  קיסטון  עוד  כל  (ב)  החברה;  לדירקטוריון  פרטנרס  לאומי  מועמד 

("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 

רוכש  השליטה,  למכירת  בעסקה  תתקשר  קיסטון  אם  (ה)   ;Big Four  -ה מפירמת  שיהיה  ובלבד  בחירתה,  לפי 

הרכישה,   עסקת  השלמת  לאחר  בסמוך  (ו)  זה;  בסעיף  כמפורט  קיסטון  התחייבויות  עצמו  את  על  יקבל  השליטה 

תציע קיסטון לחברה לרכוש ממנה את השקעותיה בתחום האנרגיות המתחדשות  (כמפורט בסעיף  2.22.22.2  להלן) 

לעיל, בכפוף  המפורטת  חוזרת  הבלתי  ההתחייבות  זכויותיה מכוח  פרטנרס  תהא רשאית להעביר את  לאומי  ו-(ז) 

לתנאים שנקבעו.   

  

2.2. פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 

מייד עם השלמת עסקת רכישת החברה והפיכת קיסטון לבעלת השליטה בה, פנתה קיסטון בהצעה לחברה לרכוש 

קיסטו ן,  בהצעת  דיון  שקיים  להלן.  לאחר  שיפורט  שבבעלותה,  כפי  המתחדשות  האנרגיות  בתחום  ממנה  נכסים 

החליט דירקטוריון החברה להסמיך את ועדת הביקורת, כוועדה בלתי תלויה, לבחון את ההצעה ולגבש המלצות 

לגביה.   

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

ההפניה . 
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ביום 15 ביולי  2021 מסרה הועדה הבלתי תלויה את המלצותיה בעניין הנכסים האמורים, כמפורט להלן:   

  

2.2.1. הצעת קיסטון לרכישת זכויותיה בהליוס אנרגיה מתחדשת 1, שותפות מוגבלת ("שותפות הליוס") 

  

קיסטון,  לרכישת  100%  התקשרה  הסכם  בו  קיסטון  מכוח  לרכישת  זכויותיה  והתחייבויות י ה  של  הצעה 

לסך  של  כ-  152  בתמורה  קיסטון"),  הליוס  ("הסכם  בשותפות  הזכויות  מבעלי  הליוס  בשותפות  מהזכויות 

חלוקו ת   קיסטון),  בניכוי  הסכם  במסגרת  הליוס  בשותפות  הזכויות  תמורת  את  ש"ח  ( המהווה  מיליון 

ותשלומים נוספים, שבוצעו  ממועד החתימה על הסכם קיסטון  (ביום  30.3.2021)  ועד  למועד השלמת הסכם  

בתוספת  ריבית  בשיעור  על סך של כ-  2.2  מיליון ש"ח),  קיסטון  שבוצעה  ביום  4  באוגוסט,  2021  (העומדות 

שנתי של  2.75%  שנצברה מה-31.12.2020  ועד למועד  השלמת הסכם קיסטון  (כ-2.5  מיליון ש"ח)   ובתוספת 

החזר הוצאות לקיסטון בקשר עם הסכם קיסטון (המוערכות בסך כולל של כ- 1.5 מיליון ש"ח).    

הוועדה הבלתי תלויה המליצה לוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבל את הצעת קיסטון ביחס לעסקת 

בהסכם  החברה  התקשרות  את  החברה,  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  וביום  15  ביולי  2021  אישרו  הליוס, 

רכישת זכויות קיסטון בשותפות הליוס. ההתקשרות בהסכם כפופה לאישור האסיפה הכללית ברוב מיוחד.  

זימון   דוח  ראו  הליוס,  שותפות  אודות  הליוס  וכן  בשותפות  הזכויות  רכישת  עסקת  אודות  נוספים  לפרטים 

אסיפה  מיום  1  באוגוסט  2021,  מס' אסמכתא:  2021-01-125415,  הכלול בדוח זה על דרך ההפניה  (בסעיף 

זה: "דוח זימון האסיפה").   

לייצור   תעריף  מס'  3  לקביעת  של  10  מגה-וואט  בהליך  במכסה  לרכישת  זכויותיה  לפי  זכיה  קיסטון  2.2.2. הצעת 
חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתקני גגות ומאגרי מים ("ההליך" ו-"הנכס", בהתאמה) 2

הצעה להמחאת זכויותיה של קיסטון בנכס, בתמורה להעמדת  ערבות בנקאית, בסכום זהה ובתנאים זהים 

קיסטון   אותה  תהא  קיסטון "),  ("ערבות  החשמל  שהפקידה  קיסטון  ברשות  ש"ח,  לערבות  בסך  1.5  מיליון 

רשאית לממש אם וככל שערבות קיסטון תמומש.  

לאחר בחינת הצעת קיסטון בנושא זה ולאור אי הוודאות הקיימת בשלב זה באשר לעמידה בתנאים הנדרשים  

על מנת להוציא לפועל את הזכייה האמורה, לרבות הצורך בפיתוח הנכס הנדון עד לחיבורו  לרשת החשמל  

בפרק הזמן שנקצב לכך במסגרת תנאי ההליך,  החליטה הוועדה בנסיבות העניין להימנע בשלב זה  מלהמליץ 

לוועדת הביקורת ולדירקטוריון החברה על קבלת  הצעת קיסטון ביחס לזכייה זו.  נכון למועד הדוח  החברה 

פועלת לאיתור מקרקעין ופיתוחם על מנת לממש את הנכס.   

ליצור   מתקן  של  והשבה  תחזוקה  הפעלה  הקמה,  תכנון,  למימון,  לרכישת  זכויותיה  במכרז  קיסטון  2.2.3. הצעת 

ואגירה חשמל פוטו-וולטאי באזור דימונה ("מכרז דימונה")  

רכישת זכויות  קיסטון,  אשר  ביחד עם חברה ספרדית, עברה בהצלחה את שלב המיון המקדים במכרז  דימונה, 

הצדדים  ("המציעה"),  ידי  על  באמצעות  חברה  שהוקמה  במכרז  להגיש,  ב-19  לאוגוסט  2021  הצעה  וצפויה 

כאשר חלקה של קיסטון במציעה יהיה 37%.   

נוכח כך שקיימת אי-ודאות בעת הזו באשר לעצם הגשתה של ההצעה במכרז על ידי המציעה, כמו גם באשר 

לסיכויי הזכייה במכרז (ככל שתוגש הצעה כאמור),  ונוכח כך שהצעת קיסטון אינה נוקבת בתמורת רכישה 

קונקרטית, והיא תיקבע על פי הצעת קיסטון רק בעתיד, החליטה הוועדה הבלתי תלויה בנסיבות העניין שלא  

להמליץ בשלב זה לוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה על קבלת הצעת קיסטון ביחס למכרז דימונה.   

 

2  .https://cutt.ly/jbwsvxV  -ו https://cutt.ly/wbwshlJ  :לפרטים אודות ההליך ותוצאותיו, ראו באתר רשות החשמל 
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2.2.4. מובהר כי אין בהמלצות הוועדה  הבלתי תלויה  בקשר עם ההליך ומכרז דימונה  כדי לגרוע מאפשרות בחינתה  

מחדש של הצעה מפורטת וקונקרטית בנושאים האמורים, ככל שתוצע לה בעתיד על ידי קיסטון.  

אסמכתא:  2021-01-108813,  מיום  28  באפריל  2021  (מס'  דיווח  ראו  קיסטון,  אודות  הצעת  נוספים  לפרטים 

ולפרטים נוספים אודות בחינת הוועדה הבלתי תלויה ופרטים אודות שותפות הליוס, ראו דוח זימון האסיפה .  

2.3. מדיניות חלוקת דיבידנדים 

  

נכון למועד דוח זה, אין לחברה מדיניות מוצהרת לע ניין חלוקת דיבידנדים . 

2.4. תחום פעילות אנרגיה מתחדשת בפולי ן 3

2.4.1. שוק האנרגיה בפולין הינו שוק פעיל בו  קי ים  מסחר  בחשמל ומנגנון אשר דורש  ממנהל  רשת החשמל המקומי 

להתאים בין ביקוש צריכת החשמל להיצע הקיים לפי העלות השולית של יצרני החשמל. 

במדינה  והם  מייצרי ם   המותקן  הכולל  ההספק  כ-25%  מסך  מהווים  בפולין  המתחדשת  האנרגיה  2.4.2.  מתקני  

44  . בפועל כ- 18% (כ-25 טרה וואט לשעה) מייצור החשמל השנתי בפולין העומד על כ-158 טרה וואט לשע ה

 

רוח,  כ-  34%  מ הם  באמצעות  בפולי ן  מספקים  חשמל  המתחדשת  הקיימים  האנרגיה  מתקני  2.4.3. כ-50%  מסך 

הידרואלקטריים  מתקני  חשמל  באמצעות  מייצרים  המתקנים  ויתרת  שמש  באמצעות  חשמל  מספקים 

(המפיקים חשמל באמצעות מים) ומתקני ביומסה וביוגז (המפיקים חשמל  באמצעות פסולת).  

 

2.5. רגולצי ה 

2.5.1. ממשלת  פולין  שמה  לעצמה  ליעד  לעמוד  ביעדים  שנקבעו  בהסכם  פריז  אותו  יזמה ועידת האקלים של האו"ם  

חממה.  בהתאם,  בחודש  פברואר  2020,   משרד  האקלים  של  פולין  חתם  ע ל   גזי  פליטת  ועניינו  הוא   הפחתת 

הקמת   להאיץ  תכנית  יעדים  לאנרגיה  מתחדשת  והתמודדות  עם  שינויי  האקלים.  על  פי  התכנית  הוחלט 

המתחדשת  ונקבעו  יעדים  להגברת  ייצור  חשמל  שהופ ק  על  ידי  מקורות  אנרגיה   האנרגיה  בתחום  מתקנים 
55 : מתחדשת כאמור להל ן

 

  2040  2030 2020

(בפועל )  

  

צריכת  אנרגיה  כולל ת 15%  23%  28.5%  

החשמל,   (כולל  מגזר 

חימום ותחבורה)   

חשמל  במגזר   22.1%  31.8%  39.7%   צריכת 

החשמ ל  

 
3 : https://www.are.waw.pl/wydawnictwa#informacja-statystyczna-o-energii-elektrycznej 

 הנתונים מעודכנים נכון לחודש מרץ 2021 4

5 https://eeagrants.org/news/programme-agreement-signed-environment-energy-and-climate-change-programme-poland 
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2.5.2. מגבלות, חקיקה ותקינה החלים על תחום הפעילות בפולי ן 

  

חוות רוח  בפולין  זכאית לקבל הכנסה בעלת שני רכיבים  עיקריים: (1) הכנסה הנובעת  ממכירת חשמל המיוצר  

מתחדשות  מאנרגיות  חשמל  ליצרני  מוענקת  אשר  ירוקה  תעודה  ממכירת  הכנסה   (2) הרוח;  חוות  ידי  על 

ובכללן מפעילי חוות רוח, בגין כל 1 מגה וואט חשמל מיוצר (להלן: "תעודה ירוקה"), כפי שיוסבר להלן.   

תעודות ירוקות  -   הדין הפולני בחר להעמיס את העלות העודפת  של יצור החשמל הירוק על חברות החשמל 

באמצעות  החשמל  על צרכני  ובסופו של דבר  חשמל בפולין (להלן: "חברות החשמל"),  ומספקות  הסוחרות 

מחיר החשמל. הדבר נעשה באמצעות הטלת חובה בחוק, על חברות החשמל, להציג אחוז מינימלי של מכירת  

חשמל שיוצר באמצעות אנרגיות מתחדשות, כאשר במקרה שחברות החשמל אינן ממלאות חובה זו, מוטל  

חברות  ידי  על  נעשה  מתחדשות,  אנרגיות  באמצעות  המיוצר  חשמל  מכירת  של  זו  חובה  מילוי  קנס.  עליהן 

החשמל באמצעות רכישת תעודות ירוקות  בשיעור  המינימלי  שנקבע  לאותה שנה  על ידי הרגולטור הרלוונט י.  

המקור לתעודות אלו הן יצרני החשמל  באמצעות אנרגיות מתחדשות  (לרבות חוות הרוח של החברה)  אשר  

מקבלים תעודות אלו בגין כל 1 מגה וואט חשמל המיוצר על ידם.    

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

הקונבציונאלי  כקונות. מחיר התעודה הירוקה איננו מחיר קבוע, א לא משתנה בהתאם להיצע ולביקוש של 

בורסת   ברוקרים,  במסגרת  באמצעות  או  מתנהל,  במישרין  ירוקות  בתעודות  המסחר  הירוקות.  התעודות 

("בורסת   בשבוע  פעמיים  הירוקות  בתעודות  כאמור  מסחר  מנהלת  אשר   ,(PPEX) בפולין  האנרגיה 

האנרגיה").   

מתקנים הזכאים לתעודות ירוקות זכאים למכור את החשמל המיוצר על ידם כמפורט לעיל ולקבל תעודות 

ירוקות לתקופה בת 15 שנים החל ממועד תחילת ייצור החשמל.    

  

החשמל   ייצור  את  תעודות  המאשרות  מקור  שהנן  בתעודות  הנו  סחר  מהותי,  שאינו  נוסף,  הכנסה  מקור 

כל   שאין  למרות  המקור"),  וזאת  (להלן: "תעודת  מיוצר  חשמל  וואט  כל  1  מגה  בגין  מתחדשות,  מאנרגיות 

דרישה חוקית לרכישתן. התמורה המשולמת כיום בגין תעודת המקור הינה זניחה ( כ-  2  זלוטי לתעודת מקור)  

תעודות  רגולטרית  לרכישת  דרישה  שאין  למרות  הרוח.  לחוות  משמעותית  הכנסה  מהווה  שכאמור,  אינה 

מקור, הרי שחברות מסחריות שונות (לאו דווקא מתחום החשמל), אשר מבקשות להיות מקושרות לתחום 

הקיימות והאנרגיות המתחדשות ולסמן לשוק על החשיבות שהן  מייחסות  לנושא, קונות מיצרניות אנרגיות  

מתחדשות את תעודות המקור, על אף שאין להן כל חובה רגולטורית לעשות  זאת ואין עליהן כל סנקציה אם 

לא יעשו כן.   

  

ביחס למתקנים הזכאים לתעודות ירוקות (כהגדרתם בסעיף  8.1.3.1  לדוח התקופתי לשנת  2020), מובהר כי 

קבלת  לשם  מכרז  של  המחייבת  הליך  הרגולציה  לתוקף  בטרם  נכנסה  החשמל  לרשת  חוברו  אלו  מתקנים 

תמריץ, והם  זכאים לתעודות ירוקות לתקופה  בת  15  שנים,  החל ממועד תחילת ייצור החשמל באותו מתק ן ,   

כמפורט לגבי כל אחד מהמתקנים בסעיף 8.1.5 לדוח התקופתי לשנת 2020.   

  



 

7  סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  -  דוח ליום 30 ביוני 2021 - דוח דירקטוריו ן  

עוד מובהר כי  גם  לאחר תום  תקופת  הזכאות לתעודות הירוקות,  מתקני  הרוח  עשויים להמשיך לפעול עוד  

שנים רבות (שכן אורך חייהם  ארוך, בדרך כלל, מ-15  שנים), כאשר  עד תום תקופה  זו צפוי ל ה יפרע מימון 

ההקמה במלואו. נוכח האמור,  הקיטון בתזרים ההכנסות לאחר  תום תקופת  הזכאות לתעודות ירוקות עדיין 

יאפשר ה פעלה רווחית של המתקנים גם ללא ייצור הכנסות ממכירת תעודות ירוקות.   

החשמל   את  להזרים  זכות  למתקני  החברה  קיימת  בפולין,  החברה  על  החלה  לרגולציה  בהתאם  כי  יצוין, 

המיוצר על י דם  לרשת  במחירי השוק  ללא תלות בהסכם למכירת חשמל עם צד ג'  (PPA).  בעקבות רגולציה 

חדשה, זכות זו תופסק החל מה-  1  בינואר  2026  ותצומצם למתקנים בעלי הספק מותקן הקטן מזה הקיים  

במתקני החברה.  בהינתן שהביקוש לחשמל הינו קשיח, להערכת החברה,  בכל הנוגע למכירת חשמל, חשיפת 

החברה לסיכון היעדר ביקוש לחשמל,  היא זניחה גם החל משנת 2026 ואילך .  

 

2.5.3. מימון 

  

לשנת  2020  באמת  התקופתי  בסעיף  8.1.6  לדוח  הפרויקט  המפורטות  חברות  עומדות  זה,  דוח  למועד  נכון 

המידה הפיננסית בה  התחייבו לעמוד במסגרת הסכמי המימון  בהם התקשרו,  לפיה יחס כיסוי שירות חוב 

לא יפחת מ-1.2, כמפורט להלן: 

  

יחס כיסוי שירות חוב ליום  30.6.2021  פרויקט  

  1.79   Dzialdowo

  2.04   Grabik

  2.67   Miksztal

  2.15   Salarian

  2.35   Suchan

  

2.5.4. נתונים  כמותיים של  הפרוייקטים  -  להלן נתונים כמותיים של הפרויקטים, בהם  החברה  מחזיקה  בעקיפין ב  

- 100% (למעט פרויקט Grabik בו מחזיקה החברה 70%):   
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תקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום 30.6.2021  

  

 

הפרויק ט  

 
תפוקה 
בפועל  

בתקופת  
הדוח 

הכנסות  
מחשמל  
בתקופת  

הדוח (1 ) 

עלות תחזוקה  
בתקופת הדוח  

  (2)

פחת  
  (3)

  NOI
בתקופת  
הדוח  
  (4)

 

יתרת  
חוב 

בנקאי 
מיוחס 

לפרויק ט 

תזרים נקי 
לאחר  

שירות חו ב  

שיעו ר  

  NOI
 ( 5)

  NOI

  MW  - ל

מועד סיום  מועד חיבו ר 
זכאות  

לתעודות  
ירוקו ת 

מגה וואט   
שע ה  

    אלפי זלוטי (6 )  
    

  9/2028   10/2013   333   14.6%   792   9,478   1,332   642   624   1,958   4,884  Dzialdowo

  1/2029   2/2014   429   18.0%   1,643   16,348   2,574   1,057   813   3,387   8,346   Grabik 

  20/2029   11/2014   424   20.9%   2,632   23,314   4,242   1,526   1,205   5,447   13,371   Miksztal

  10/2030   11/2015   592   23.0%   2,469   19,001   3,553   965   764   4,317   10,467   Salarian

  10/2030   11/2015   358   17.1%   5,071   54,327   8,603   3,801   2,152   10,754   26,790    Suchan

    406  18.5%  12,607  122,468  20,304  7,991  5,558  25,863  63,858  סה" כ 

  

תקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום 30.6.2020  

הפרויק ט  

 
תפוקה 
בפועל  

בתקופת  
הדוח 

  
 

הכנסות  
מחשמל  
בתקופת
הדוח (1 )

עלות תחזוקה  
בתקופת הדוח  

 ( 2)

פחת  
  (3)

  NOI
בתקופת  
הדוח  
 ( 4)

יתרת חוב  
בנקאי 
מיוחס 

לפרויק ט  

 
תזרים  
נקי לאחר
שירות  
חוב  

שיעו ר  

  NOI
 ( 5)

  NOI

  MW  - ל

מועד סיום  מועד חיבו ר 
זכאות  

לתעודות  
ירוקו ת 

 
מגה וואט  

שע ה  
    אלפי זלוטי (6 )  

    

  9/2028   10/2013   545   22.1%   1,454   10,213   2,180   644   310   2,490   6,404  Dzialdowo

  1/2029   2/2014   633   24.6%   2,542   17,616   3,796   1,061   696   4,492   11,322   Grabik 

  20/2029   11/2014   537   24.4%   3,500   25,878   5,368   1,532   1,129   6,497   16,517   Miksztal

  10/2030   11/2015   721   26.0%   3,119   20,528   4,327   969   797   5,124   12,913   Salarian

  10/2030   11/2015   478   21.1%   8,748   57,868   11,469   3,783   2,222   13,691   35,024    Suchan

    543  23%  19,363  132,103  27,140  7,989  5,154  32,294  82,180  סה" כ 
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שנת 2020

תפוקה הפרויק ט  
בפועל  בשנת

2020
מחשמל

בשנת 2020

הכנסות
מחשמל

בשנת 2020
 (1) (1)

עלות
תחזוקה 

בשנת 2020
 (2)

פחת  
בשנת(3) 

  2020

  NOI
בשנת

  2020
 (4) (4)

יתרת חוב
בנקאי מיוחס 

לפרויק ט  

תזרים נקי לאח ר 
שירות חו ב  

שיעו ר

  NOI
 (5)

  NOI

ל -
  MW

מועד  
חיבו ר

מועד סיום  
זכאות לתעודות  

ירוקו ת

מגה וואט

שע ה  
אלפי זלוטי (6 )  

  1,2692,362   9,845   3,631   1,295   722   4,353   11,174 Dzialdowo  9/2028   10/2013   908   18.4%

  2,1884,365   16,982   6,553   2,134   1,504   8,057   20,279   Grabik   1/2029   2/2014   1,092   21.3%

  3,6885,317   24,505   9,005   3,083   2,351   11,356   28,709  Miksztal  20/2029   11/2014   901   20.5%

  2,5665,181   19,740   7,747   1,949   1,665   9,412   23,588  Salarian  10/2030   11/2015   1,291   23.3%

  5,32913,697   56,594   19,026   7,668   4,432   23,458   59,979 Suchan  10/2030   11/2015   793   17.5%

919  19.4%  15,04030,922  127,666  45,962  16,129  10,674  56,636  143,729  סה" כ

(1)  ההכנסות  מחשמל כוללות  את  התמורה  המתקבלת  ממכירת  החשמל, על- פי  המחיר  שבו  מוכר ת  החברה  את  החשמל,  וכן  את  ערכן  של התעודות  הירוקות,  המתקבלות  ממכירת  החשמל על-פי ערכן  בזירת המסחר לתעודות 
ירוקות, ביום האחרון של חודש קבלתן. ההכנסות אינן כוללות הכנסות/הפסדים הנובעים משערוך תעודות ירוקות ומעסקאות ל קיבוע מחיר התעודות הירוקות .

(2)  לעניין הסכמי התחזוקה והתפעול, רא ו טבלה מס' 3 בדוח התקופתי לשנת  2020.   
(3)  רכיבי חוות הרוח  מופחתים על  פני 20 שנה בקו ישר. 

NOI  (4) משמעו הכנסות שהופקו בפועל  בכל אחת מהתקופות הרלוונטיות בקיזוז הוצאות תפעול , שעיקרן הינן התמורה ליצרן הטורבינות, קבלן התפעול  ( כולל הוצאות חד פעמיות) ומס המקרקעין.   
(5)  השיעור  מחושב  בהתאם  ליחס   בין  ה-  NOI  (כהגדרתו  בהערה  4  לעיל)  לכל אחת מהתקופות  לבין  יתרת  עלות  ההשקעה  בפרויקט  ליום  31  בדצמבר  של  השנה  שקדמה  (לאחר  פחת  שוטף).   החישוב החצי שנתי חושב לפי  

ההכנסות בפועל בתקופה של  6 חודשים שהסתיימו ב- 30 ביוני  כשהוא מוכפל בשתיים.    
(6)  שער החליפין זלוטי-שקל הממוצע הנו כלהלן: לתקופה של 6 חודשים שהסתיימו ביום 30.6.2021  0.868, לתקופה של  6 חודשים שהסתיימו ביום 30.6.2020 0.876,  לשנת 2020 הינו 0.884. 
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2.5.5. עונתיו ת 

  

 

כאמור בדוח התקופתי לשנת  2020,  תפוקת  מתקני  הרוח  מושפעת  מעונתיות, כאשר חודשי  הסתיו 

והחורף  (רבעון רביעי וראשון)  מאופיינים ברוחות חזקות,  ולכן בתקופות אלו  התפוקות של מתקני 

מסוימת,   בתקופה  בפועל  שישררו  האויר  מזג  כלל  גבוהות  יותר.  בנוסף,  לתנאי  יהיו  בדרך  הרוח 

מעבר לעוצמת הרוח,  עשויה להיות השפעה מהותית על ייצור החשמל של מתקני הרו ח של החבר ה  

הטורבינות  פעולת  את  להפסיק  יש  לעתים  מאוד  נמוכות  בטמפרטורות  לדוגמה  ועל  הכנסותיה, 

מחשש לנזק כתוצאה מהצטברות קרח על הלהבי ם.   

להלן אומדן התפלגות התפוקות בשנים 2019 ו-2020:  

  

רבעון 4  רבעון 3  רבעון 2  רבעון 1    

  29%   18%   21%   32%   2019

  26%   16%   21%   37%   2020

 

2.6. לקוחות עיקריים  

ENERGA ORBOTA   -החברה מוכרת את כל החשמל  השחור  המיוצר על ידה  בחוות הרוח בפולין ל

SA   (להלן  -  "ENERGA"),שהינה  אחת מחברות החשמל הפולניות,  במחיר אשר נקבע מראש עד לשנת 

הקיים.   ההסכם  סיום  עם  לה,  דומה  חברה  או  החברה  עם  חדש  הסכם  לחתימת  תפעל  החברה   .2022

ש" ח  ו-  31.3  מ-  ENERGA  בכ -  13.7  מיליון  החברה  הכנסות  שנת  2020  הסתכמו  הדוח  ובכל  בתקופת 

הכנסות  החברה  על  פי  דוחותיה  הכספיים  המאוחדים,   בהתאמה  (כ-  64%  וכ-  55%)  מסך  ש"ח,  מיליון 

בהתאמה).  

החברה התקשרה בהסכם למכירת כ-  75%  מהתעודות הירוקות המיוצרות על ידה    בחוות הרוח בפולין  

עם  Axpo Polska Spolka, שהינה חברה בת של   ברוקר בינלאומי הפעיל בשוק הפולני,  במחירים  אשר 

נקבעו מראש עד לשנת 2022. יתרת התעודות הירוקות נמכרות על ידי החברה בבורסת האנרגיה בפולין .  

  

2.7. תחום פעילות נדל"ן מני ב 

החברה מחזיקה,  בעצמה ובאמצעות  אנטיגוה, ב-  50%  משטח בנוי (נטו) של כ-  13,425  מ"ר המשתרע על -

פני בניין משרדים בן  10  קומות (בנין  A), שלוש קומות משרדים  בבניין  סמוך (בנין  B) ושני גשרים  המחברים 

בין בניין A ובניין B, אש ר הוצמד להם מחסן וכ-350 מקומות חניה,   הממוקם בצומת רעננה מרכז (דרום)  

("הנכס"). הנכס מהווה נכס "מהותי מאוד".    

להלן נתונים ביחס לנכס, אשר כאמור, חלק החברה בו הינו 50%.   
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 נתונים (לפי חלק החברה בנכס - 50% )  

  

  

של לתקופה 

חודשים שישה 

שהסתיימה ביום

  30.6.2021

שהסתיימה   לשנה 

ביום 31.12.2020    

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

  74,300   74,300 ערך  בספרים  בסוף  התקופה  (במטבע  ההצגה  -  אלפי  

ש"ח)   

  ( 700)   - הפסדי שיערוך (במטבע המסחרי - אלפי ש"ח)   

  100%   100% שיעור  תפוסה  ממוצע (%)   

      

  6,189   6,189 שטחי משרדי ם מושכרים בפועל (במ"ר)   

  524   524 שטחי מחסנים מושכרים בפועל (במ"ר)   

  174   174 מספר חניות  מושכרות   

  6,053   3,009 סך הכל הכנסות (במטבע המסחרי)  

  66   65 דמי  שכירות  חודשיים  ממוצעים  למ"ר  (באלפי  ש"ח)  

(משרדים ומחסנים)   

  357   357 דמי שכירות   חודשיים ממוצעים לחניה   

  5,772   3,004 NOI (במטבע המסחרי)  

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

  6.6%   6.6% שיעור תשואה בפועל (%) חניות   

  8%   8.1% שיעור  תשואה מתואם (%) *  

  3   3 מספר שוכרים לתום התקופה   

* שיעור תשואה  מתואם  כהגדרת ו בטיוטת תקנות  לעי דכון הוראות  הגילוי לפעילות  נדל"ן  להשקעה  (דצמבר 2013 )  

2.7.1. מידע אודות הסכם השכירות העיקרי 

ביולי  2011  השלימה החברה את חתימתו, ביחד עם  ריט  1  בע"מ, של הסכם שכירות עם אמדוקס 

(ישראל) בע"מ ("אמדוקס"), לפיו החברה  משכירה לאמדוקס את מרבית שטח המתחם החל מיום 

18 באוגוסט 2012.   

ביולי  2017  התקשרו החברה  וריט  1  בע"מ עם אמדוקס בהסכם שכירות חדש  המאריך  את  הסכם 

כך   ההסכם,  מכוח  לה  שהייתה  לזכות  בהתאם  אמדוקס  ידי  על  קוצר  בפועל  אשר  השכירות, 

פי  שהחברה  מקבלת  על  סיום  ביום  13.12.2022.  דמי  השכירות  השנתיים  לידי  יובא  שההסכם 

ההסכם עומדים על סך של  כ- 5,400,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן.   

ביום  1  בינואר  2020  חתמ ה  החברה  ביח ד  עם  ריט  1  בע"מ,  על  הסכ ם  שכירות  עם  נס  א.ט.  בע"מ 

(להלן-  "נס"),  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  הח ל  מיום  1.1.2024,  בתוספת  2  

אופציות להארכת תקופת השכירות, כל אחת לתקופה נוספת של 5 שנים.   
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לצורך  ביצוע  התאמות  במושכר,  המושכר  יועמד  לשוכרת  כבר-רשות  החל  מיום  1.1.2023,  כאש ר 

בגין  התקופה  שמיום  זה  ועד  תחילת  תקופת  השכירות,  השוכרת  תהא  מחוייבת  בתשלום  ארנונ ה 

בלבד, אם וככל שתחול על המושכר.   

יתרת  השטח  תועמד להשכרה בסמוך לסיום הסכם אמדוקס מכיוון ששטחים בהיקפים מסוג זה 

מושכרים בטווח קצר יותר.   

סיום  ההסכם  עם  אמדוקס  וההסכם  החדש  עם נס נלקחו  בחשבון בהערכת  השווי  שביצעה  החבר ה 

ליום  31  בדצמבר  2020  וקיבלו  ביטוי  בחישוב  השווי  ( נכלל לראשונה בהערכת השווי שבוצעה ליום  

31 בדצמבר 2019) . 

2.8. הון אנוש י 

  

והרחבת  חידוש  בדבר  הדירקטוריון  להחלטת  ובהתאם  בחברה,  השלמת  רכישת  השליטה  2.8.1. לאחר 

שינויים  הדוח,  לאחר  מועד  בוצעו,  המתחדשת,  האנרגיה  בתחום  החברה  של  ההשקעות  פעילות 

בהנהלת החברה כמפורט להלן:   

2.8.1.1. מינוי מר רם אורנשטין כמנכ"ל החברה, החל מיום  1  ביולי  2021, וסיום כהונתה של גב' אורלי 

כירם כמנכ"לית החברה, ביום  31  ביולי  2021. לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה  26א לתקנות 

ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970  ("תקנות הדוחות") אודות מר אורנשטין, 

ראו דיווח מיידי  מיום  1  ביולי  2021  (מס'  אסמכתא :  2021-01-110589), הכלול בדוח זה על דרך 

ההפניה . 

בהתאם  הנדרשים  מיום  1  ביולי  2021.  לפרטים  החל  עסקי,  פיתוח  כסמנכ"ל  לוי  דודי  מר  2.8.1.2. מינוי 

לתקנה 26א לתקנות הדוחות אודות מר לוי, ראו דיווח מיידי מיום 1  ביוני 2021 (מס' אסמכתא :  

2021-01-094341), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.   

2.8.1.3. מינוי גב' עדי בירק כיועצת המשפטית של החברה, החל מיום  1  באוגוסט  2021, וסיום כהונתה  

של גב' הילה הייטנר כיועצת משפטית ביום  31  באוגוסט  2021 .  לפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה  

26א לתקנות הדוחות אודות גב' בירק, ראו דיווח מיידי  מיום  1  ביוני  2021  (מס'  אסמכתא:  -2021

01-097092), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.  

2.8.1.4. מינוי מר הדר לוין כסמנכ"ל הכספים בחברה, החל מי ום  19  באוגוסט  2021, וסיום כהונתה של 

לתקנה  בהתאם  הנדרשים  ביום  31  באוגוסט  2021.  לפרטים  הכספים  כסמנכ"לית  סגל  רחל  גב' 

26א לתקנות הדוחות אודות מר לוין, ראו דיווח מיידי  מיום  1  ביוני  2021  (מס'  אסמכתא:  -2021

01-096075), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.  
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תחומי  בשני  משרה,  המועסקים  בחברה  7  עובדים  ונושאי  מועסקים  הדוח,  פרסום  למועד  2.8.2. נכון 
66 : הפעילות. המבנה הארגוני של החברה הינו

 
לחברה אין תלות באיזה מעובדיה או נושאי המשרה בה. 

2.8.3. מדיניות תגמול 

  

התגמול  ועדת  אישורי  קבלת  לאחר  החברה,  של  האסיפה  הכללית  ביום  13  ביוני  2021  אישרה 

התגמול  המעודכנת  למדיניות  החברה.  התגמול  המעודכנת  של  החברה,  את  מדיניות  ודירקטוריון 

של החברה, ראו  נספח א' לדוח זימון אסיפה (מתקן) מיום  3  ביוני  2021  (מס'  אסמכתא  -2021-01

095775), הכלול בדוח זה על דרך ההפניה .  

2.8.4. תנאי כהונה והעסקת נושאי משרה 

2.8.4.1. ככלל,  ההתקשרות עם  נושאי המשרה בחברה  מתבצעת באמצעות  הסכמי  העסקה אישיים,  בתנאי 

ההעסקה  בהתאם  לתפקידו  וניסיונו הרלוונטיים של נושא המשרה. ההסכמים האישיים כאמור 

מסדירים את  הגדרת התפקיד,  תנאי  השכר  (שעשוי להיות מורכב מתגמול קבוע ותגמול משתנה)  

התנאים הנלווים  והתנאים הסוציאליים של  נושאי המשרה,  הכל בהתאם למדיניות התגמול של 

החברה, וכן  כוללים הוראות בדבר שמירת סודיות ואי תחרות.  

התגמול  ועדת  אישורי  קבלת  לאחר  החברה,  של  האסיפה  הכללית  2.8.4.2. ביום  2  במאי  2021  אישרה 

ודירקטוריון החברה, הענקת מענק בגין שנת  2020  למנכ"לית החברה הקודמת, הגב' אורלי כירם,  

בהתבסס על ההוראות בדבר מענק שנתי שנקבעו בהסכם העסקתה של גב' כירם. לפרטים ראו 

דוח זימון אסיפה מיום  24  במרץ  2021,  וכן דוח בדבר  תוצאות אסיפה מיום  3  במאי  2021  (מס' 

אסמכתא 2021-01-043827  ו-2021-01-076185, בהתאמה), הכלולים בדוח זה על דרך ההפניה.  

2.8.4.3. ביום  13  ביוני  2021  אישרה האסיפה הכללית של  החברה  את  התקשרות ה  בפוליסת ביטוח אחריות 

דירקטורים ונושאי משרה,  לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה.  לפרטים  ראו  דיווחי ם  

מיידיים  מה-  6  במאי  וה-  3  ביוני  2021  (מס'  אסמכתא  2021-01-079047  ו-2021-01-095775,  

בהתאמה). 

התגמול  ועדת  אישורי  קבלת  לאחר  החברה,  של  האסיפה  הכללית  2.8.4.4. ביום  13  ביוני  2021  אישרה 

לפרטים   אורנשטין.  רם  החברה, מר  מנכ"ל  של  והעסקו  את  תנאי  כהונתו  החברה,  ודירקטוריון 

ד וח   מיום  3  ביוני  2021,  וכן  (מתקן)  אסיפה  זימון  אורנשטין,  ראו  דוח  מר  העסקת  אודות  תנאי 

בדבר תוצאות אסיפה מיום  14  ביוני  2021,  (מס'  אסמכתא  2021-01-095775  ו-2021-01-100167,  

בהתאמה), הכלולים בדוח זה על דרך ההפניה.   

 
 בנוסף מועס קות בחברה מנהלת חשבונות ומנהלת משר ד.    6

מנכ"ל
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מנהל כספים

Dummy Text
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2.9. הליכים משפטיים 

  

ביום  22  ביוני  2021  התקבל  פסק בוררות  בהליך הבוררות  שהתנהל  כנגד ממלכת ספרד, 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 שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ, פיצויים בסך כולל של  כ-47.3  

מיליון  אירו  בתוספת הוצאות.  לפרטים נוספים  ראו  דוח מיידי מיום  23  ביוני  2021, מס'  אסמכתא  -2021

01-105762, הכלול בדוח זה על דרך ההפניה.  

2.10 . גורמי סיכון    

להלן יובאו גורמי  הסיכון  העיקרים  המאיימים על פעילות החברה, אשר ככל שיתממשו, עשויים להיות, 

לדעת החברה, בעלי השפעה גדולה על החברה:  

2.10.1. השינויים  בשווקים  הפיננסיים  בכלל  ובגוש  היורו  ופולין   בפרט  -  עם ביצוע 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.  

2.10.2. חשיפה  לשערי  חליפין  -    כתוצאה  מחתימת  הסכמים  בהם  לקחה  על  עצמה  החברה  (במישרין  

או  בעקיפין)  התחייבויות  במטבע  הזלוטי, הרי שיש לה את החשיפות הבאות:  (1)  תזרימי  המזומני ם 

העתידיים  של  החברה  מהכנסות  מהשקעותיה  בפולין  חשופים  לשינויים  בשער  החליפין  של  הזלוט י. 

(2)  לחברה  חשיפה  כלכלי ת  בשל  ביצוע  עסקאות  רכש   יורו-שקל,  יורו-דולר  ויורו-זלוטי  מעת  לע ת 

שמטרתן  לגדר  כלכלית  באופן  חלקי  את  חשיפת  החברה  האמורה  בגין  השינויים  בשער  הזלוטי.  

לעני ין זה רא ה גם סעיף 8 לדוח הדירקטוריון.   
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3. המצב הכספי ומקורות המימון   
  

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

  

  

 31 30 ביוני   
בדצמבר   

הפרש  

הסברים ליתרות ולשינויים בהם  
  2021  2020  2020

  

אלפי ש" ח             
נכסים שוטפים  

מזומנים ושווי 
מזומנים והשקעות 

לזמן קצר  
  86,048   68,855   82,013 

העליה נובעת מעליה נטו ביתרות המזומן בגין 
הכנסות החשמל השחור ובגין התמורה 

ממכירת תעודות ירוקות, בניכוי הוצאות     4,035 
שוטפו ת  

נכסים שוטפים 
  16,308   20,669   14,226 

אחרי ם  

הסעיף כולל בעיקר יתרות לקוחות בגין 
מכירת חשמל והכנסות לקבל בגין תעודות 
ירוקות בפולין, מס הכנסה, מע"מ וחייבים    ( 2,082)

אחרים. הירידה נובעת בעיקר מהירידה 
בלקוחות   

סך הכל נכסים 
   1,953   98,321   89,524   100,274  שוטפים  

נכסים לא שוטפים          
  

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

ארוך בגין הקרקעות עליהן הוקמו חוות הרוח 
בפולין כמו גם את הסכם השכירות של 

משרדי החברה בגבעתיים. הקיטון נובע  נכסים בגין זכויות    ( 504)   8,102   7,551   7,598 
מירידת שער הזלוטי אליו צמוד הסכם שימו ש  

השכירות בפולין שירד ב- 0.87% בתקופה  
ומחלוף הזמ ן  

הירידה נטו נובעת מהפחת השוטף בתקופה   השקעה במתקנים 
ומשחיקת שווי ההשקעות הצמודות לשער  לייצור חשמל  

   (8,644)   189,641   198,160   180,997 
הזלוטי, שירד בתקופת הדוח ב- 0.87%   בטכנולוגית רוח כולל  

רשיונו ת  
הסעיף כולל את נכס הנדל"ן של החברה  

ברעננה, אשר מורכב משטחי מסחר 
נדל"ן להשקעה   74,300   75,000   74,300    -   

וממשרדים המושכרים לצדדים שלישיי ם  

הסעיף כולל בעיקר פקדונות לזמן ארוך בגין 
קרנות שירות חוב בבנקים, רכוש קבוע ומסים 

נדחים. העליה נובעת בעיקר מעלייה ביתרת  נכסים לא שוטפים 
המסים הנדחים ומהפקדה לקרן שירות חוב,    751   14,480   17,164   15,231 

בניכוי שחיקת הפקדונות לזמן ארוך  אחרי ם  
הצמודים לשער הזלוטי שירד ב- 0.87% 

סך הכל נכסים לא  
(8,397)    286,523   297,875   278,126  שוטפים  

 בתקופה   

(6,444)    384,844   387,399   378,400  סל הכל נכסים  
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 31 30 ביוני   

הפרש  בדצמבר   
הסברים ליתרות ולשינויים בהם     2021  2020  2020

אלפי ש" ח  
התחייבויות שוטפות             

אשראי לזמן קצר 
וחלויות שוטפות של 

  8,661   9,129 
הלוואות מתאגידים 

בנקאיים  

הסעיף כולל את החלויות השוטפות של   9,059  
  70 

החברה בהלוואות בפולי ן  

חלויות שוטפות של 
התחייבויות בגין  959   965   1,177  

חכירות  
ראה להלן סעיף התחייבויות בגין חכירות     ( 218)

התחייבויות שוטפות 
  13,564   13,046   8,878 

אחרות  

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

אחרים. הירידה נובעת בעיקר מקיטון במס    ( 4,686)
הכנסה בגין תשלום מס שהופרש בגין שנים 

קודמות    

סך הכל התחייבויות  
  (4,834 )   23,800   22,672   18,966  שוטפות   

התחייבויות לא           
שוטפות   

הלוואות מתאגידים 
בנקאיים ואחרים  

  98,701   103,818   93,370 
הירידה נובעת מפירעונות שוטפים ומירידה 

בשווי ההלוואות הצמודות לשער הזלוטי     ( 5,331)
שירד בתקופת הדוח ב- 0.87%  

התחייבות בגין 
  7,345   6,725   6,973 

חכירות  

הסעיף כולל את התחייבות החברה בהסכמי 
החכירה בהם קשורה החברה הכוללים  

בעיקר את הסכמי השכירות לזמן ארוך בגין 
הקרקעות עליהם הוקמו חוות הרוח בפולין 

כמו גם את הסכם השכירות של משרדי 
החברה בגבעתיים. הקיטון בהתחייבות  (372)   

ובחלות השוטפת נובע מירידת שער הזלוטי 
אליו צמוד הסכם השכירות בפולין שירד  ב-  

0.87% בתקופה הרלוונטי ת  

התחייבויות לא 
שוטפות אחרות  

  20,058   20,207   23,316 

הסעיף כולל הלוואות מבעלי זכויות שאינן 
מקנות שליטה ומסים נדחים. הירידה נובעת 

בעיקר מירידה בהלוואות מבעלי זכויות     3,258 
שאינן מקנות שליטה בשל פרעון הלוואות 

וירידה בשער הזלוטי    

סך הכל התחייבויות  
  (2,445 )   126,104   130,750   123,659  לא שוטפות  

הון             

הון המיוחס לבעלי  
העלייה נובעת מהרווח בתקופה    מניות החבר ה   237,309   248,283   236,333     976 

זכויות שאינן מקנות  
  ( 1,393)    (14,306)   ( 1,534)

שליט ה  
     (141)

   835   234,940   233,977   235,775  סך הכל הון   

סך הכל התחייבויות  
  (6,444)    384,844   387,399   378,400  והון   
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4. תוצאות הפעילות      

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

  

  
6 החודשים  

שהסתיימו ביום  
שנה  

שהסתיימה  
ביום 31 

הסברים ליתרות ולשינויים בהם   הפרש  בדצמבר  
  

30 ביוני   
  

  2021  2020  2020
  

אלפי ש" ח  

  אנרגיה מתחדשת בפולין   
  

הירידה בהכנסות לעומת התקופה המקבילה  
אשתקד נובעת בעיקר מירידה בתפוקות חוות    ( 13,573) הכנסות    18,380   31,953   50,362  

הרוח בשל תנאי מזג האוויר בפולין בשיעור של כ-  
22%, מעסקאות לקיבוע מחיר תעודות ירוקות 

שביצעה החברה לשנים 2020-2022 שהניבו 
בתקופה הפסד של כ- 5.2 מליון ש"ח לעומת רווח 

של כ- 5.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  
ומירידת שער החליפין הממוצע של הזלוטי (אליו 

צמודות ההכנסות) בשיעור של כ- 1%. הירידה 
מקוזזת בעליה במחירי התעודות הירוקות להן 

זכאיות חוות הרוח בשיעור של כ- 8% (מחיר 
התעודה הממוצע בתקופה  עמד על כ- 150 זלוטי  

לעומת ממוצע של כ- 140 זלוטי בתקופה המקבילה 
אשתקד).  מחיר השוק של החשמל לו זכאיות חוות 

הרוח נותר ללא שינוי ועומד על כ- 247 זלוטי.  
הירידה ברווח הגולמי וב- EBITDA  נובעת בעיקר 

מהירידה בהכנסות ומעלייה בהוצאות התפעול  
אשר גדלו בתקופה למרות הירידה בשער החליפין  

הממוצע של הזלוטי ב- 1% (אליו צמודות 
ההוצאות)    

   (13,767) רווח גולמ י   6,379   20,146   26,177  

 EBITDA  ( 13,792)   40,168   27,094   13,302 
   (*)

    -  נדל"ן מניב   

ההכנסות כוללות את ההכנסות מהשכרת מבנה    ( 27)   0 3 6, 5 הכנסות    3,009   3,036  
המשרדים ברעננה. הגידול ברווח הגולמי וב-  

EBITDA נובעים מהוצאות חד פעמיות 
המיוחסות לטיפול בנכסים שהיו לחברה בשנת 

   2020

רווח גולמי  
 3,004   2,804   5,772   200  ו- 

  EBITDA

  
(*)   ההפרש בין הרווח הגולמי וה- EBITDA נובע מהוצאות הפח ת  
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להלן נתונים עיקריים מתוך סעיפי דוח רווח והפסד (באלפי ש"ח):  

  

  

  

6 החודשים שהסתיימו  
ביום   

שנה  
שהסתיימה  

ביום 31 
בדצמבר  

  

הסברים לשינויים בתוצאות לעומת  
התקופה המקבילה אשתקד    30 ביוני   

הפרש  2020  2020  2021  
אלפי ש" ח  

הירידה בהכנסות בתקופת הדוח,  
לעומת התקופה המקבילה אשתקד, 

נובעת בעיקר מהפעילות בפולין,  
כלהלן: ירידה בתפוקות חוות הרוח 

בשל תנאי מזג האוויר בפולין, הפסד 
מעסקאות לקיבוע מחיר תעודות     (13,600) הכנסות   21,389   34,989   56,415  

ירוקות וירידה בשער החליפין  
הממוצע של הזלוטי (אליו צמודות 
ההכנסות). הירידה מקוזזת בעליה  

במחירי התעודות הירוקות להן  
זכאיות חוות הרו ח  

הירידה בהוצאות נובעת מירידה 
בהוצאות הקשורות לנכס הנדל"ן  

   (33) עלות ההכנסות   12,006   12,039   24,466  
ומקוזזת בעליה נטו בהוצאות 

התפעול בפולין    
(13,567)      31,949   22,950   9,383  רווח גולמי   

החברה מציגה את נכס הנדל"ן 
שבבעלותה בהתאם לשווי הוגן, 

בתקופת הדוח וכן בתקופה שינויים בשווי ההוגן     -    ( 700)    -     -  
המקבילה אשתקד לא היה שינוי  של נדל"ן להשקע ה  

בשווי ההוגן של הנכס  
העלייה נובעת בעיקר מעלייה  הוצאות הנהלה 

  ( 765)   ( 6,090)    (2,953)    (3,718)
בהוצאות שירותים מקצועיים     וכלליו ת  

  (14,332 )   25,159   19,997   5,665  רווח תפעולי   

ראה טבלה להל ן  (13,881 )  (9,428 )  (4,453 )  הוצאות מימון, נטו     4,975 
רווח לפני מסים על 

ההכנסה   
  1,212   10,569   11,278   ( 9,357)  

הירידה בהוצאות המס נובעת 
מירידה ברווחי החברות בפולין  

הנובעת בעיקר מהירידה בתפוקות    ( 2,173) מסים על ההכנסה   364   2,537   2,044  
ומהפסד מעסקה לקיבוע מחירי 

התעודות הירוקות  
(7,184 )     9,234   8,032   848  רווח לתקופה   

הפרשים מתרגום 
 22   46   175  דוחות כספיים   

הפרשי התרגום נטו נובעים מירידת 
  129 

שער הזלוטי    

  (7,055 )   9,256   8,078   1,023  רווח כולל לתקופה  
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הוצאות (הכנסות) מימון, נטו:      

  

  

  
6 החודשים  

שהסתיימו ביום  

שנה  
שהסתיימה  

ביום 31 
בדצמבר  

  

הסברים לשינוים בתוצאות לעומת התקופה 
המקבילה אשתקד  

30 ביוני   

הפרש  2020  2020  2021  

אלפי ש" ח  

הוצאות המימון כוללות את ההוצאות בגין 
ההלוואות בפולין. הירידה בהוצאות נובעת 
מקיטון בהיקף החוב בפולין ומירידה בשער 

הזלוטי הממוצע אליו צמודות ההלוואות  
בפולין (בתקופת הדוח ירד שער הזלוטי  

הממוצע בשיעור של 1.81%  לעומת 5.62% 
בתקופה המקבילה). בנוסף,  בשל ירידת שיעור  ריבית הלוואות 

   (740)   5,805   3,038   2,298 
ריבית הוויבור בפולין במהלך התקופה  זמן ארוך  

המקבילה אשתקד, קטנו הוצאות הריבית 
הצמודות לוויבור (המקובעים, בשל קיבועים 

עדכניים שבוצעו, והמשתנים). בתקופה 
המקבילה אשתקד כללו הוצאות המימון גם 

עלויות גיוס הון בקשר עם פרויקטים שמומנו 
מחדש ולפיכך נזקפו לרווח והפס ד  

בתקופת הדוח כלולות הוצאות הפרשי שער 
בפולין בגין ירידת שער הזלוטי הממוצע ב- 
1.81% (סך של כ- 1.2 מיליון ש"ח) לעומת  הוצאות מהפרשי 

ירידה בשער הזלוטי הממוצע בתקופה  שער ומשחיקת 
   (6,081) המקבילה אשתקד בשיעור של 5.62% (בסך של  1,183   7,264   8,392   הלוואות לחברות 

כ- 7.8 מיליון ש"ח). בנוסף,  בתקופה המקבילה   בפולי ן  
היו לחברה רווחים מהפרשי שער בגין יתרות 

מזומנים בסך של כ- 0.5 מיליון ש" ח  

הסעיף כולל בעיקר ריבית למס הכנסה, עמלות  הוצאות מימון 
  585   426   178   763 

בנקאיות וריבית בגין חברות קשורות   אחרות  

הסעיף כולל בעיקר רווחים מניירות ערך  רווח מאופציות 
ומאופציות מט"ח. בתקופת המקבילה נבעו    1,253    (1,262)    (1,289)   ( 36)

וניירות ער ך  
לחברה בעיקר רווחים מניירות ערך  

ריבית בגין    
  8   520   237   245 

חכירות  
  (4,975 )   13,881   9,428   4,453  סה"כ  
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5. תזרים מזומנים   

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

  

  
6 החודשים שהסתיימו  

ביום   
שנה  

שהסתיימה  
ביום 31 

הסברים לשינויים בתוצאות    בדצמבר  
30 ביוני   

  2021  2020  2020

אלפי ש" ח  

התזרים השוטף בתקופת הדוח נובע מהרווח  תזרים מפעילות 
בתקופה, בניכוי או בתוספת התאמות, לרבות  שוטפת  

שינוי בסעיפים הבאים: יתרת לקוחות; חייבים  
  36,210 ויתרות חובה; זכאים ויתרות זכות   9,460   18,434  

והתחייבויות לספקים וכן פחת והפחתות  
ותשלומי ריבית ומיסים  

התזרים בתקופת הדוח נבע בעיקר מהפקדה  תזרים מפעילות 
פיקדונות בתאגידים בנקאיים ובתקופות  השקע ה  

  713   692    (268)
המקבילות שימש בעיקר לרכישה ומכירה של 

ניירות ערך סחירים    
התזרים בתקופת הדוח ובתקופת המקבילות  תזרים מפעילות 

שימש בעיקר לפירעונות שוטפים של הלוואות    ( 9,808)    (5,494)    (4,859) מימון  
לבנקי ם  

          
  

להלן נתונים עיקריים מתוך דוחות החבר ה (באלפי ש"ח):    

לתקופה בת  שישה    
חודשים שהסתיימה  

 ביום 30 ביוני  2021

לתקופה בת  שישה   
חודשים שהסתיימה  

 ביום 30 ביוני  2020

לשנה  
שהסתיימה  

ביום 31 בדצמבר 
  2020

הכנסות   21,389 34,989 56,415

41,037 27,466 13,053   (*)EBITDA

34,670 24,937 8,983    (**) FFO
  

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

לשנה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר 

  2020
  
לתקופה בת  שישה   
חודשים שהסתיימה
ביום 30 ביוני  2020  

  
לתקופה בת  שישה   
חודשים שהסתיימה
ביום 30 ביוני  2021    

25,159 19,997 5,665  
רווח תפעולי (לעניין התאמה בין 
הרווח הנקי לתפעולי, ראה טבלת

 FFO להלן)  
ירידת ערך נדל"ן להשקע ה  - - 700

פחת והפחתות  7,388 7,469 15,178
  41,037   27,466   13,053     סך הכל   
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 (**) להל ן חישוב  מד ד ה-FFO  לתקופת הדוח, יובהר כי מדד ה- FFO אינו מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים, מדד זה חושב לפי  
הנחיות הרשות לניירות ערך והוא מהווה הרווח הנקי החשבונאי לתקופה, בניכוי הכנסות והוצאות חד פעמיות (לרבות רווחים או הפסדים  

משערוכי נכסים) ופחת והפחתות.    
  

  

לשנה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר 

  2020
  
לתקופה בת  שישה   
חודשים שהסתיימה
ביום 30 ביוני  2020  

  
לתקופה בת  שישה   
חודשים שהסתיימה
ביום 30 ביוני  2021    

רווח כולל לתקופ ה   1,023 8,078 9,256
ירידת ערך נדל"ן להשקע ה  - - 700

פחת והפחתות  7,388 7,469 15,178
הפרשי שע ר   1,183 7,264 8,392
מיסים נדחים     (436) 2,172 1,166
   (22)   (46)   (175) הפרשים מתרגום דוחות כספיי ם  

  34,670   24,937  8,983     סך הכל   
  

6. דירקטוריון החברה 

6.1. ביום  26  באפריל  2021  סיים  מר  עודד שטילר  את כהונתו  כדירקטור בחברה, וביום  27  באפריל  2021  מונו  

בר  ה"ה  אודות  אביבי  כדירקטורים  בחברה.  לפרטים  בחברה )  ואלעד  בעל  שליטה  בר  (שהינו  נבות  ה"ה 

ואביבי,  ראו  דיווחים  מיום  28  לאפריל  2021  (מס'  אסמכתא  2021-01-072483  ו  2021-01-072489,  

בהתאמה), הכלולים בדוח זה על דרך ההפניה. 
 

בר,   נבות  למר  לשיפוי  כתב  התחייבות  החברה  הענקת  הכללית  של  האסיפה  6.2. ביום  13  ביוני  2021  אישרה 

דירקטור שהינו בעל שליטה בחברה. לפרטים ראו דוח זימון האסיפה (דוח מתוקן) מיום  3  ביוני  2021  (מס' 

אסמכתא 2021-01-095775) , הכלול בדוח זה על דרך ההפניה . 
  
 

7. נגיף הקורונה   

בהמשך לאמור בסעיף  13  לדוח הדירקטוריון הכלול בדוח התקופתי לשנת  2020  בעניין משבר נגיף הקורונה בעולם 

שמכונה   מה  של  העולם,  מצויות  במהלכו  ממדינות  הרבה  גם  כמו  זה,  ישראל,  דוח  לתאריך  שנכון  הרי  ובישראל, 

של  המשבר   הכוללת  השפעתו  את  זה  בשלב  להעריך  ניתן  לא  כדי  עד  קשה  ועדיין  של  המגיפ ה,  "הגל  הרביע י" 

לכשיסתיים, על החברה ותוצאותיה . 

יחד עם האמור לעיל, לאו ר  אופי פעילות החברה ותחומי פעילותה ובהתבסס על פעילות  החברה  מאז פרוץ ה משבר, 

בפולין  ותחום  הנדל"ן   בתחום  האנרגיות  המתחדשות  החברה  פעילות  זה,  כי  דוח  לתאריך  החברה  מעריכה,  נכון 

לחשמל  שהביקושים  העובדות  לאור  ממשבר   ז ה  וזאת  מהותי  באופן  מושפעת  להיות  אמורה  לא  בישראל,  המניב 

ויכולת ייצור החשמל  בתחום האנרגיות המתחדשות בפולין  אינם מושפעים מנגיף הקורונה  וכן  מרבית  נכס הנדל"ן 

הייתה  לא  למשבר  בפועל,  עד  כה,  כי  לציין,  יציבה.    יש  חברה  שהינו  עוגן  לשוכר  ארוך  לטווח  מושכר  של  החברה 

השפעה על פעילות  החברה  בפולין, לא ברמת ההכנסות וגם לא ברמת התזרים  ולגבי תחום הנדל"ן המניב  לא הייתה 

השפעה של ממש על פעילות החברה והסכמי השכירות הקיימים של  החברה לא הושפעו מהמשבר.    

הנחות והערכות החברה הנ"ל בנוגע להשפעת נגיף הקורונה מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך 

-  התשכ"ח  -  1968, אשר מבוססות, בין היתר, על המידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה, ואשר התממשותן אינה 

עצירתו  או  הקורונה  נגיף  התפשטות  המשך  כגון  החברה,  בשליטת  שאינם  מאירועים  היתר  בין  ומושפעת  וודאית 

והשלכותיו על הכלכלה העולמית והמקומית.  

  

8. פוזיציות בנגזרים:   

ליום 30 ביוני  2021 ולמועד הדוח לא היו  לחברה פוזיציות פתוחות בנגזרים.  
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מאזן בסיסי הצמדה ליום  30 ביוני 2021:    

  

ביורו או    
בהצמדה  

לו  

בזלוטי  
או 

בהצמדה  
לו  

בדולר או  
בהצמדה  

לו  

בהצמדה  
למדד 

המחירים  
לצרכן  

נכס לא שקלי   
כספי  

סה"כ  

  
  

  
              רכוש  

              רכוש שוטף   
  80,282      -    49,897      -    1,198    28,584    603  מזומנים ושווי מזומנים   

  5,766      -    5,766      -      -      -      -  השקעות לזמן קצר   
  10,285      -    536      -      -    9,749      -  לקוחות והכנסות  לקבל   

  3,941    1,284    73    1,691      -    893      -    חייבים ויתרות חובה   

  

  

  6 0 3    39,  226    1, 1 98    1, 6 91    56,  272    1, 2 84    100 , 274  

  
              

              נכסים בלתי שוטפים   
  7,598    7,598      -      -      -      -      -  נכסים בגין זכויות מימוש   

  9,179      -      -      -      -    9,179      -  חייבים ויתרות חובה   
השקעה במתקנים לייצור 

  162,381    162,381      -      -      -      -      -  חשמל בטכנולוגית רוח   
רישיונות להפקת חשמל 

  18,616    18,616      -      -      -      -      -  בטכנולוגית רוח  
  74,300    74,300      -      -      -      -      -  נדל"ן להשקעה   
  276    276      -      -      -      -      -  רכוש קבוע, נטו  

  5,776    5,776      -      -      -      -      -  מיסים נדחים   
  -      9,179    -      -      -      268,947    278,126  

  378,400    270,231    56,272    1,691    1,198    48,405    603  סך הכל נכסים   
              התחייבויות   

              התחייבויות שוטפות   
אשראי לזמן קצר מתאגידים 

בנקאיים ומנותני אשראי 
  9,129      -      -      -      -    9,129      -  אחרים   

חלויות שוטפות של התחייבויות 
  959      -      -    497      -    462      -  בגין חכירות   

הלוואות מבעלי זכויות שאינן 
  500      -      -      -      -    500      -  מקנות שליטה   

  612      -    163        449      -  ספקים ונותני שירותים   
  7,766    458    4,651      -      -    2,657      -  זכאים ויתרות זכות  

    -      13,197    -      497    4,814    458    18,966  
              התחייבויות לזמן ארוך   

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
  93,370      -      -      -      -    93,370      -  בנקאיים ואחרים  

הלוואות מבעלי זכויות שאינן 
  5,663      -      -      -      -    5,663      -  מקנות שליטה   

  6,973      -      -      -      -    6,973      -  התחייבויות בגין חכירות   
  3,132            3,132    זכאים ויתרות זכות  

  14,521    14,521      -      -      -      -      -  מסים נדחים   

    -      109,138    -      -      -      14,521    123,659  

  235,775    255,252    51,458    1,194    1,198  (73,930)    603  נכסים (התחייבויות) נטו   
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מאזן בסיסי הצמדה ליום  31 בדצמבר 2020:    

  

ביורו או   
בהצמדה 

  לו  

בזלוטי  
או 

בהצמדה
לו  

  

בדולר 
או 

בהצמדה
לו  

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
לצרכן   

נכס לא שקלי  
כספי   

  סה"כ   
  

    
    

                רכוש  
                רכוש שוטף   

    76,242      -    56,224      -    860    18,825    333  מזומנים ושווי מזומנים   
    5,771      -    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    658    98,321    -    
                נכסים בלתי שוטפים   

  8102  8102            -    נכסים בגין זכויות מימוש   
    9,061      -      -      -      -    9,061      -  חייבים ויתרות חובה   

השקעה  במתקנים לייצור 
    170,190    170,190      -      -      -      -      -  חשמל בטכנולוגית רוח   
רישיונות להפקת חשמל 

    19,451   19,451       -      -      -      -      -  בטכנולוגית רוח  
    74,300   74,300       -      -      -      -      -  נדל"ן להשקעה   
    224    224      -      -      -      -      -  רכוש קבוע, נטו  

    5,195    5,195      -      -      -      -      -  מיסים  נדחים   
    -      9,061    -      -      -       277,462   286,523    -    

    384,844   278,120     62,855    1,472    860    41,204    333  סך הכל נכסים   
                התחייבויות   

              התחייבויות שוטפות   
אשראי לזמן קצר וחלויות 

שוטפות של הלוואות 
    9,059      -      -      -      -    9,059      -  מתאגידים בנקאיים   

חלויות שוטפות של 
    1,177      -      -    382      -    795      -  התחייבויות בגין חכירות   

הלוואות מבעלי זכויות שאינן 
    500      -        -      -    500      -  מקנות שליטה   

התחייבויות לספקים ולנותני 
    1,051      -    142      -      -    909      -  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 

    98,701      -      -      -      -    98,701      -  מתאגידים בנקאיים ואחרים 
הלוואות מבעלי זכויות שאינן 

    5,575      -      -      -      -    5,575      -  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) נטו   
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אהרון ביר ם  

יו"ר הדירקטוריון     

רם אורנשטין  

מנכ"ל    

        

  
22 באוגוסט 2021  

  
  

  

נספחים לדוח הדירקטוריו ן  

נספח א'- ניתוחי רגישות לחשיפת החברה לסיכונים פיננסיים.     

  

 
 
 
 
 

  

 



 
  נספח א'- ניתוחי רגישות לחשיפת החברה לסיכונים פיננסיים 

      

להלן נ  יתוח רגישות החברה לחשיפה לסיכונים פיננסיים:     

      
    א. רגישות לשינויים בשער אירו/ש"ח  

      
גידול (קיטון) בשווי  

גידול (קיטון) בשווי ההוג ן  ההוגן    
שיעור ירידת האירו   שווי הוגן (*)  שיעור עליית האירו   המכשיר הרגיש  

-10% -5%  5% 10%  

      
 (60) (30) 603 30מזומנים ושווה מזומנים   60

      

      

 (*) לפי שער חליפין  3.87 ש"ח לאירו. 

      
 

 
 ב. רגישות לשינויים בשער זלוטי/ש"ח 

      
גידול (קיטון) בשווי ההוג ן  גידול (קיטון) בשווי ההוג ן    

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

-10% -5%  5% 10%  

      
מזומנים ושווה מזומנים   2,858 1,429 28,584 (1,429) (2,858)

לקוחות והכנסות לקבל   975 487 9,749 (487) (975)

חייבים ויתרות חובה   1,007 504 10,072 (504) (1,007)
חלויות שוטפות של הלוואות  

מתאגידים בנקאיים   (913) (456) (9,129) 456 913
חלויות שוטפות של התחייבויות  

בגין חכירות   (68) (34) (675) 34 68

זכאים ויתרות זכות   (624) (312) (6,238) 312 624

הלוואות מתאגידים בנקאיים   (9,337) (4,669) (93,370) 4,669 9,337

התחייבויות בגין חכירות   (676) (338) (6,759) 338 676
הלוואות מבעלי מניות שאינן  

 616 308 (6,163) (308)מקנות שליטה    (616)

7,394 3,697 (73,929) (3,697) (7,394)  

 (*) לפי שער חליפין   0.86 ש"ח  לזלוטי. 

       

 ג. רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן 

      
גידול (קיטון) בשווי ההוג ן  גידול (קיטון) בשווי ההוג ן    

שיעור ירידת המדד  שווי הוגן  שיעור עליית המדד   המכשיר הרגיש  

-3% -1%  1% 3%  

      
חייבים ויתרות חובה   51 17 1,691 (17) (51)

חלויות שוטפות של התחייבויות  
 15 5 (497) (5)בגין חכירות   (15)

(36) (12) 1,194 12 36  
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סאנפלאואר  השקעות  מתחדשות בע" מ  

 

מידע כספי לתקופת ביניים 

(בלתי מבוקר) 

 

30   ביונ י 2021 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סאנפלאואר  השקעות  מתחדשות בע" מ  

 

מידע כספי לתקופת ביניים 

(בלתי מבוקר) 

 

30  ביונ י  2021 

 

 

 

 

 

 

תוכ ן  העניינים 

 

 

ד ף   

  

 3 דוח סקירה של  רואה  החשבון המבקר  

דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים - בשקלים חדשים (ש" ח):  

 4-5 דוחות על המצב  הכספי  

 6 דוחות על הרווח הכולל    

 7-8 דוחות על השינויים בהון   

 9-10 דוחות על תזרימי המזומנים  

 11-16 ביאורים  לתמצית  הדוחות הכספיים   

  

 

 

  

 

 

 



 

 
קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד  25, תלאביב  68125, ישראל, ת.ד  50005  תלאביב  61500   

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

 

 

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

 

 

מבוא  

 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של  סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ והחברות  הבנות  שלה (להלן:  " הקבוצה "),  

הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  30  ביוני   2021  ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח  

הכולל,  השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ ה של 6 חודשים  שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים  

על  עריכה והצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו  בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34  "דיווח כספי לתקופות ביניים",  

וכן הם אחראים  על  עריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  

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

 

 

היקף הסקירה  

 

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1  של לשכת רואי חשבון בישראל  "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת  

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

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

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

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

 

מסקנה 

 

הבחינות   מכל  ערוך,  אינו  הנ"ל  הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  לתשומת  בא  סקירתנו,  לא  על  בהתבסס 

  .IAS 34 המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

 

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

אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),  

התש"ל-1970.  

 

 

 

תל-אביב,  קסלמן וקסלמן,   

22 באוגוסט  2021      רואי חשבון  

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
 



 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות תמציתיים מאוחדים על  המצב  הכספי 
 

ליום 30 ביוני 2021 

 

 

 

30 ביוני   

 4
 

 31 בדצמבר   
 2021   2020 2020

(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  
אלפי ש"ח    

    
   נכסים שוטפים 

מזומנים ושווי מזומנים   80,282  63,119  76,242 
השקעות לזמן קצר   5,766  5,736  5,771 
לקוחות והכנסות לקבל   10,285  16,340  12,748 

 3,560  4,329 חייבים ויתרות חובה   3,941 

 100,274   89,524  98,321 

    

   נכסים לא שוטפים 
חייבים ויתרות חובה   9,179  12,295  9,061 
מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגית רוח    162,381  177,884  170,190 
רישיונות להפקת חשמל בטכנולוגית רוח   18,616  20,276  19,451 
רכוש קבוע   276  242  224 

נדל"ן להשקעה   74,300  75,000  74,300 
נכסים בגין זכויות שימוש  7,598  7,551  8,102 

 5,195  4,627 מיסים נדחים   5,776 
    

 278,126   297,875  286,523 

    
 378,400   387,399  384,844 

 

 

 

 

 

תאריך אישור  המידע הכספי לתקופת  הביניים על ידי  דירקטוריון   החברה:  22 באוגוסט  2021 

 
 

 

 

    

רחל סגל    רם אורנשטיין     אהרון בירם  

סמנכ"ל כספים   מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון 

 

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות תמציתיים מאוחדים על  המצב  הכספי
 

ליום 30 ביוני 2021 

 

 

30 ביוני   

 5
 

 31 בדצמבר   

 2021   2020 2020

(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  

אלפי ש"ח    
   התחייבויות שוטפות 

אשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים  9,129  8,661  9,059 
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות   1,172  965  1,177 
הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   500  500  500 
ספקים ונותני שירותים   612  326  1,051 

 12,013  12,220 זכאים ויתרות זכות   7,767 
    

 19,180   22,672  23,800 

    
   התחייבויות לא שוטפות  

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים   93,370  103,818  98,701 
הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה   5,663  5,472  5,575 
התחייבויות בגין חכירות   6,759  6,725  7,345 
עסקאות אקדמה    3,132   -  160 

 14,323  14,735 מיסים נדחים   14,521 
    

 123,445   130,750  126,104 

    

   הון 
    

   הון המיוחס לבעלי מניות החברה 
הון מניות    32,951  32,951  32,951 
פרמיה על מניות   208,295  208,295  208,295 
 (12,457)  558  (12,457) קרנות הון אחרות  
הפרשים מתרגום דוחות כספיים    411  462  337 

 7,207  6,017 עודפים   8,109 
    

 237,309   248,283  236,333 
    

(1,393)  (14,306) (1,534)  זכויות שאינן מקנות שליטה  
    

 234,940  233,977  235,775 סך הון 
    

 378,400   387,399  384,844 

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

 ל

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות תמציתיים מאוחדים על  הרווח הכולל  

תקופה של  6 חודשים  שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021   

 

6 החודשים שהסתיימו ביום   

 6
 

שנה שהסתיימה  
ביום 31 בדצמבר   30 ביוני   

 2021   2020 2020
(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  

אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח (הפסד) למניה)    
הכנסות   21,389  34,989  56,415 

 24,466  12,039 עלות ההכנסות   12,006 

רווח גולמי   9,383  22,950  31,949 
  (700) שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה   -   - 

  (3,718) (6,090)  (2,953)  הוצאות הנהלה  וכלליות  

רווח תפעולי   5,665  19,997  25,159 

הכנסות מימון   51  1,337  1,344 

  (4,504) (15,225) (10,765) הוצאות מימון  

רווח לפני מיסים על ההכנסה   1,212  10,569  11,278 

 2,044  2,537 מיסים על ההכנסה   364 
רווח לתקופה   848  8,032  9,234 

   
רווח כולל אחר -  פריטים אשר עשויים להיות מסווגים מחדש לרווח או  

הפסד:  

 22  46 הפרשים מתרגום דוחות כספיים    175 

 9,256  8,078 רווח כולל לתקופה   1,023 

ייחוס רווח (הפסד) לתקופה:     
לבעלי המניות של החברה   902  6,850  8,040 

 (54)  1,194  1,182 לזכויות שאינן מקנות שליטה  

 848   8,032  9,234 

ייחוס רווח כולל לתקופה:     
לבעלי המניות של החברה   976  6,896  7,961 

 1,295  1,182 לזכויות שאינן מקנות שליטה   47 

 1,023   8,078  9,256 

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

 0.24  0.21 רווח מפעולות נמשכות   0.03 
 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  

Dummy TextDummy TextDummy Text



 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויי ם בהון 

לתקופה של  6 חודשים  שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 

 

הון המיוחס לבעלי מניות החברה    

 7
 

  

הון מניות   

פרמיה על  
מניות 

קרנות הון 
אחרות  

הפרשים  
מתרגום  
דוחות 
סה"כ  עודפים  כספיי ם 

זכויות 
שאינן  
מקנות 
סה"כ הון  שליטה  

אלפי ש"ח    

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

        
תנועה במהלך התקופה של  6  החודשים שהסתיימה ביום 30  ביוני 

2021 (בלתי מבוקר):  
 848  (54) רווח לתקופה    -   -   -   -  902  902 

(13) (87)  74   -  74   -   - הפסד כולל אחר - הפרשים מתרגום דוחות כספיים     - 

 835 (141)   976  902  74   -   - סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה   - 

 235,775 (1,534)   237,309  8,109  411 (12,457)  208,295 יתרה ליום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר)  32,951 
 

 225,804  (15,583)  241,387   (833)  יתרה ליום 1 בינואר 2020 (מבוקר)  32,951  208,295  558  416 

        
תנועה במהלך התקופה של  6  החודשים שהסתיימה ביום 30  ביוני 

2020 (בלתי מבוקר):  
רווח לתקופה    -   -   -   -  6,850  6,850  1,182  8,032 

 141  95  46   -  46   -   - רווח כולל אחר - הפרשים מתרגום דוחות כספיים     - 
 8,173  1,277  6,896  6,850  46   -   - סה"כ רווח כולל לתקופה    - 

         
 233,977 (14,306)  248,283  6,017  462  558  208,295 יתרה ליום 30 ביוני 2020 (בלתי מבוקר)  32,951 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  
 

 

 

Dummy Text



 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויי ם בהון 

לתקופה של  6 חודשים  שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 

 
 

הון המיוחס לבעלים של החברה    
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הון מניות   

פרמיה על  
מניות 

קרנות הון 
אחרות  

הפרשים  
מתרגום  
דוחות 
סה"כ  עודפי ם כספיי ם 

זכויות 
שאינן  
מקנות 
סה"כ הון  שליטה  

אלפי ש"ח    

 225,804  (15,583)  241,387   (833)  יתרה ליום 1 בינואר 2020 (מבוקר)  32,951  208,295  558  416 

תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 (מבוקר) :         
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    - 

(120)   12,895 (13,015)   -   - (13,015)   - סה"כ עסקאות עם בעלי מניות    - 
         

 234,940 (1,393)   236,333  7,207  337 (12,457)  208,295 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 (מבוקר)  32,951 
        

 
 

 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים  תמציתיים אלה.  

Dummy Text



סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות תמציתיים מאוחדים על  תזרימי המזומנים 

לתקופה של  6 חודשים  שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 
 

שנה שהסתיימה  6 החודשים שהסתיימו ביום   
ביום 31 בדצמבר  

 9
 

30 ביוני   
 2021   2020 2020

אלפי ש"ח     
   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 9,234  8,032 רווח לתקופה   848 
    

   
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות  

שוטפת:  
    
התאמות לסעיפי רווח והפסד:     

    
הוצאות מימון, נטו   4,453  9,428  13,881 
פחת והפחתות   7,388  7,464  15,178 
שינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה   -   -  700 

 2,044  2,537 מיסים על ההכנסה    364 

    
 12,205   19,429  31,803 

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:      
    

 3,868   (437) קיטון (גידול) בלקוחות ובחייבים ויתרות חובה   1,966 
גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות  

(1,235)  (4,039)  זכות   4,123 

    
 6,089    (4,476) 2,633 

מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:     
    

  (5,859)   (3,377)   (3,210) ריבית ששולמה  
ריבית שהתקבלה   19  95  191 

  (6,491) (1,792)  (1,269)  מיסים ששולמו  
    

  (9,682)    (4,551)  (7,460)
    

 36,210  18,434 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת    9,460 
 

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

דוחות תמציתיים מאוחדים על  תזרימי המזומנים 

לתקופה של  6 חודשים  שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 
 

שנה שהסתיימה  6 החודשים שהסתיימו ביום   
ביום 31 בדצמבר  

 10
 

30 ביוני   
 2021   2020 2020

אלפי ש"ח     
   תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

 (23)  (17)  (82) רכישת רכוש קבוע  
  (6,818)   (6,818) רכישת ניירות ערך סחירים     - 
מכירת ניירות ערך סחירים    15  7,527  7,554 

  (201)   -   - הפקדת פיקדונות בתאגידים בנקאיים  

  (268)  713  692 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה  
    

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

  (120) רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה    -   - 
  (698)   (390)   (438) תשלומי קרן בגין חכירות   

  (4,421) (8,759)  (4,873)  פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים  

  (4,859) (9,808)  (5,494)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון   

(1,899)  (1,539)  (293)  הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים  

 4,040  12,093  25,216 גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים 

 51,026  51,026  76,242 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה  

 76,242  63,119  80,282 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד  מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  

 

 

Dummy Text



 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 

 

באור 1 -  כללי:  

 

א. סאנפלאואר  השקעות  מתחדשות   בע "מ  (להלן:  "החברה  ")  הינה חברה ציבורית אשר  הוקמה  בשנת   1995  

והחלה  לפעול  בשנת  1996.  בבעלות  החברה ,  באמצעות  חברות   מאוחדות,  חמש  חוות  רוח  בפולין.  כמו   

כן, בבעלות  החברה  וחברה מאוחדת שטחי  מסחר  ומשרדים להשכרה בישראל.   

ב. 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)  ולאומי  פרטנרס   בע"מ  

( "לאומי פרטנרס") שמחזיקה כ-  20%.   

לפרטים נוספים לעניין עסקת הרכישה ראה ביאור 4  להלן.  

ג. ביום  27  באפריל  2021, החליט דירקטוריון החברה לפעול לחידוש והרחבת פעילות  ההשקעה  של החברה  

בתחום האנרגיה המתחדשת.   

ד.  בהמשך למתואר בביאור  1ג' לדוחות הכספיים של חברה ליום  31  בדצמבר  2020,  בתאריך  פרסום   הדוח,   

ישראל, כמו גם הרבה ממדינות העולם, מצויות במהלכו של מה  שמכונה   "הגל ה רביעי" של המגיפה,  

ועדיין קשה עד כדי לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעתו הכוללת של  המשבר   לכשיסתיים, על החברה  

ותוצאותיה.  

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 ותחום  הנדל"ן המניב בישראל, לא אמורה להיות מושפעת באופן מהותי מ משבר  זה   וזאת לאור  

העובדות שהביקושים לחשמל ויכולת ייצור החשמל  בתחום האנרגיות המתחדשות בפולין  אינם מושפעים  

מנגיף הקורונה וכן מרב ית נכס הנדל"ן של החברה מושכר לטווח ארוך לשוכר עוגן שהינו חברה יציבה.   

יש לציין, כי בפועל,  עד  כה, למשבר לא הייתה השפעה על פעילות  החברה  בפולין, לא ברמת ההכנסות  

וגם לא ברמת התזרים   ולגבי תחום הנדל"ן המניב לא הייתה השפעה של ממש על פעילות החברה  והסכמי   

השכירות הקיימים של החברה  לא הושפעו מהמשבר.    

ה. המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.  

 

באור 2 -  בסיס העריכה  של  הדוחות הכספיים התמציתיים: 

 

א. המידע   הכספי   התמציתי  המאוחד   של  הקבוצה  ליום  30  ביוני  2021   ולתקופה   של  6  חודשים   שהסתיימה 

באותו תאריך  ( להלן:  "המידע  הכספי  לתקופת  הביניים ")  נערך  בהתאם  לתקן  חשבונאות  בינלאומי   

מספר  34 -  "דיווח  כספי  לתקופות ביניים " (להלן:   "IAS 34 "), וכולל  את  הגילוי  הנוסף הנדרש  בהתאם  

לפרק  ד'  של  תקנות  ניירות  ערך  (דו "חות  תקופתיים  ומיידים),  התש" ל-1970.  המידע  הכספי  לתקופת   

הביניים  אינו  כולל  את  כל  המידע   והגילויים  הנדרשים  במסגרת  ה דוחות  ה כספיים  השנתיים.  יש  לעיין  

במידע  הכספי  לתקופת  הביניים  ביחד  עם  הדוחות  הכספיים  השנתיים  לשנת  2020  והביאורים  אשר 

International Financial Reporting )  נלוו   אליהם,  אשר  מצייתים   לתקני   הדיווח  הכספי  הבינלאומיים

Standards),  שהם  תקנים  ופרשנויות  אשר  פורסמו  על  ידי  המוסד  הבינלאומי  לתקינה  בחשבונאות   

(להלן:  "תקני  ה-  IFRS")  וכוללים  את  הגילוי    (International Accounting Standards Board)

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

 

במרץ  2017,  פורסמו תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ז-2017  (להלן:   

" התקנות "), הכוללות, בין היתר, הקלה לפיה תאגיד מדווח העומד בהגדרת "תאגיד קטן פטור" כקבוע  

בתקנות, רשאי לפרסם, החל משנת  2017, דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי חלף הדיווח הרבעוני.  

האמורה.   ההקלה  את  ליישם  בחרה  בתקנות,  כאמור  פטור"  קטן  להגדרה   "תאגיד  החברה,  העונה 

הדיווח   חלף  שנתי,  חצי  בסיס  על  הינה  החברה  של  הדיווח  מתכונת  החל  משנת  2017,  בהתאם, 

הרבעוני אשר לפיו נהגה החברה לדווח עד תום שנת 2016.   
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  

 

באור 2 -  בסיס העריכה  של  הדוחות הכספיים התמציתיים (המשך): 

ב. אומדנים  
 

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

באומדנים  חשבונאיים והנחות,  אשר  משפיעים  על  יישום  מדיניותה   החשבונאית  של  הקבוצה ועל  סכומי   

הנכסים,  ההתחייבויות,  ההכנסות  וההוצאות  המדווחים.  התוצאות  בפועל    עשויות  להיות  שונות   

מאומדנים אלו.  

בעריכת  הדוחות  הכספיים  ביניים  מאוחדים  אלה,  שיקולי  הדעת  המשמעותיים  (significant)  אשר 

הופעלו  על  ידי  ההנהלה  ביישום   המדיניות  החשבונאית  של  הקבוצה  ואי  הו ודאות  הכרוכה  במקורות   

המפתח   של  האומדנים,  היו   זהים  לאלו  שבדוחות   הכספיים  השנתיים  המאוחדים   של   הקבוצה   לשנה   

שהסתיימה ביום  31 בדצמבר  2020.   

 

 

באור 3 -  עיקרי המדיניות החשבונאית: 
 

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

עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של  הקבוצה לשנת 2020.   

 

 

באור 4 -  אירועים בתקופת הדיווח  ולאחריו:  

 

א. ביום  29 במרץ  2021 דיווחה החברה כי על פי מידע שנמסר לה על ידי בעלי השליטה בחברה, רוני בירם,  

גיל דויטש (באמצעות תאגיד שבו הוא בעל שליטה), Redmill Holdings Limited  ויוניון השקעות ופיתוח  

בע"מ  ובעל מניות נוסף חתמו ביום חמישי, ה-  25 במרץ 2021, על הסכם למכירת כ – 65.1% מההון  

המונפק והנפרע של החברה, פרו-ראטה בהתאם לאחזקותיהם בחברה, לקיסטון (שגם היא בשליטת ה"ה  

בירם ודויטש) –  45.01%   וללאומי פרטנרס– 20%.   

ביום   26  באפריל  2021, הושלמה עסקת הרכישה,  כך שקיסטון  ולאומי פרטנרס  מחזיקות בהתאמה  בכ-   

45.01% ובכ-20% מהונה המונפק והנפרע של החברה.   

בנוסף דווח כי 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  

וכן כל עוד לאומי פרטנרס תחזיק בכ-   10%  מזכויות ההצבעה החברה, תצביע   המניות הגדולה בחברה, 

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  

ההצבעה בחברה היא תצביע בעד מינוי רו"ח מבקר לפי בחירתה, ובלבד שיהיה מפירמת ה-   Big Four; (ה)  

אם קיסטון תתקשר בעסקה למכירת  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 לע יל, בכפוף לתנאים שנקבעו.  
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)  

 

באור 4 -  אירועים בתקופת הדיווח  ולאחריו (המשך): 

 

האנרגיות   בתחום  נכסים  לחברה  להציע  קיסטון  כוונת  בעניין  החברה  ב. ביום  28  באפריל  2021  הודיעה 

המתחדשות שבבעלותה, ולאחר שקיים דיון  בהצעה, החליט דירקטוריון החברה להסמיך את ועדת הביקורת,  

כוועדה בלתי תלויה, לבחון את ההצעה ולגבש המלצות לגביה.    

קיסטון   זכויות  לרכישת  בעסקה  תלויה  להתקשר  המלצת  הוועדה  הבלתי  ביום  15  ביולי  2021  התקבלה 

בהליוס אנרגיה מתחדשת  1, שותפות מוגבלת ( "שותפות  הליוס" ו- " עסקת  הליוס ", בהתאמה), וכי באותו  

מועד אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, את התקשרות החברה בעסקת הליוס,  

בכפוף, בין היתר, ל השגת מקורות מימון הדרושים  לחברה  לצורך  ביצוע עסקת הליוס ולאישור ההתקשרות  

בעסקה באסיפה הכללית של החברה, ברוב הקבוע בסעיפ ים  270(4) ו  -  275  לחוק החברות, תשנ"ט-1999.  

יצוין, כי הוועדה הבלתי תלויה החליטה להימנע בשלב זה מלהמליץ לוועדת הביקורת ולדירקטוריון על קבלת  

הצעת קיסטון לרכישת שני נכסים נוספים וזאת לאור אי הוודאות הקיימת בשלב זה באשר להתכנות  העסקית  

של נכסים אלו. עם זאת, ציינה הוועדה הבלתי תלויה, להסרת ספק, כי אין באמור בכדי לגרוע  מאפשרות  

קיסטון), לרבות במסגרת   ידי  (ככל שזו  תוצע לחברה על  זה  בחינתה מחדש של הצעה  מעודכנת  בנושא 

דיונים עתידיים בנושא זה בוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.  

להלן מידע  נוסף  לעניין הנכסים הכלולים בעסקת הל יוס:  

1. רכישת זכויות השותף המוגבל בשותפות הליוס וכן זכויות השותף הכללי בשותפות הליוס;  

2. התמורה  תהיה  שווה  לסך  התמורה  ששולמה  על  ידי  קיסטון  בסך   של  152.3  כאשר  לסכום  התמורה  

יתווסף   החזר  הוצאות  ישירות  שהוציאה  ותוציא   קיסטון  בקשר  עם  מכירת  הזכויות  המוערכת   בסך  כולל  

של כ- 1.5 מיליון ש"ח;  

3. פעילותה של שותפות הליוס כוללת החזקה והפעלה של  256  מערכות סולאריות בעלות הספק מותקן  

של כ-30.8 מגה וואט, אשר מופעלות בהתאם להסדרה תעריפית;  

4. לצורך הקמת המערכות, התקשרה שותפות הליוס בהסכמי שכירות/שימוש עם בעלי זכויות באתרים 

שונים. האתרים עליהם  הוקמו המערכות הינם, דרך כלל, גגות מבנים מסחריים וגגות של משקים  

חקלאיים (לולים, רפתות ועוד) וכיו"ב. בחלק מההסכמים, השותפות מעמידה לטובת בעלי הזכויות  

הבעלים  על  החלים  התשלומים  כלל  לרוב,  כן,  כמו  לבעלים.  התשלומים  להבטחת  בטוחה  באתר 

הזכויות   בעלי  על  חלים  והרגולציה,  הדין  בדרישות  הגג  עמידת  לצורך  התשלומים  וכן  במקרקעין 

באתרים, בעוד כל התשלומים הקשורים במערכות, הפעלתן ותקי נותן נמצא באחריות שותפות הליוס. 

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

מקרה,  המסחרית ובכל  ההפעלה  תקופת  למשך  קרי  חח"י,  מאת  שניתן  כפי  המערכות,  להפעלת 

לתקופה שאינה עולה על 24 שני ם ו- 11 חודשים;  

5. היתרי ההפעלה ורישיונ ות הייצור בקשר עם המערכות, ניתנ ו בין השנים 2010 ועד 2015;  

6. כ-25  ממערכות שותפות הליוס הינן  מערכות  בינוניות  וגדולות, אשר ההספק הממוצע שלה ן  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  (AC). הממוצע המשוקלל של התעריפים של המערכות  הינו  כ- 1.52 ש"ח;  

7. להלן פירוט נוסף לגבי המערכות: 

מערכות גדולות   מערכות בינוניות   מערכות קטנות    

 7  18  231 מספר מערכות  

 1.43  0.99 – 1.51  0.9 – 2.09 תעריף מובטח לפני הצמדה   

(בש"ח לקוט"ש)  

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

כ- 10.2    כ- 9.2  כ- 11.4    (KWp) סה"כ טווח הספק מותקן

 2013 - 2014  2013 - 2015  2010 - 2012 מועד תחילת הפעלה מסחרית  
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)  

 

באור 4 -  אירועים בתקופת הדיווח  ולאחריו (המשך): 

 

בכוונת  החברה  לממן  חלק  מעסקת  הרכישה  ממקורותיה  העצמיים,  והיתרה  באמצעות  הלוואה  לזמ ן  

ן   ו/או כל שילוב  ביניהם. החברה  קיבלה  הצעה   לא מחייבת  ארוך   ו/או הלוואה  לטווח  קצר  עד  לגיוס הון 

מבנק  לאומי   להעמדת מימון  בהי קף  כולל של כ-  110  מיליון ש"ח לצורך מימון הרכישה. ההצעה אינה  

בעסקה  ההתקשרות  למועד  עד  לבחון  החברה  ובכוונת  ו/או  את  החברה  הבנק  את  מחייבת 

אלטרנטיבות מימון נוספות.   

 

ג. ביום  23  יוני  2021  הודיעה החברה  על קבלת החלטה בהליך בוררות  שניהלה החברה  כנגד ממלכת ספרד   

החל  משנת  2016.  ביום  22  ביוני  2021  התקבל פסק  הבוררות בהליך הבוררות אשר נוהל מכוחה של אמנה  

בינלאומית הקרויה ה-  Energy Charter Treaty  שעניינו  שינויי החקיקה הרטרואקטיביים בספרד שהסבו  

לחברה נזק בגין השקעתה בשנת  2008  בהקמתם של שלושה פארקים סולארים בספרד, בחלקים שווים עם  

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("שו"ב אנרגיה ""הליך  הבוררות " ו -  "האמנה").   

הליך הבוררות נפתח  על  ידי    שתי חברות שהוחזקו בבעלות משותפת של החברה ושו"ב אנרגיה ואשר נמכרו  

תוך שהחברה ושו"ב אנרגיה שומרות את זכות התביעה ותגמוליה לטובתן, ובאמצעות מר רוני בירם וחברת  

Redmill, הכל  כאמור בדיווח המיידי מיום  19 במרץ 2017.  

   .ICSID הליך הבוררות התנהל בפני טריבונל הכולל שלושה בוררים במסגרת מוסד הבוררות הבינלאומי

בפסק הבוררות קבע הטריבונל, בהחלטת  ה, רוב, כי ממלכת ספרד הפרה את החובה החלה מכח האמנה  

שלא לפגוע באופן בלתי מוצדק בהשקעותיהם של משקיעים,  ופסק לטובת התובעים  פיצויים בסך כולל של  

כ  -  47.3  מיליון אירו  (הסכום כולל ריבית  וכן סך של כ  -  3.6  מיליון  יורו  בגין    המס  אותו צפויים התובעים  

לשלם  בספרד בגין  סכומי הפיצוי על פי  פסק הבוררות  אשר  עשוי לפחות במקרה שסכום המס שיחול  יהיה   

נמוך מכך), וכן הורה לנתבעת  לשלם לתובעים סך נוסף של כ  -  1.5  מיליון  יורו  בגין הוצאות ההליך ושכ"ט  

עו"ד.    

חלקה של החברה בכל סכום פיצוי שיתקבל, אם וככל שיתקבל, הנו 50%.   

בכוונת  החברה  לפנות   לממשלת ספרד לצורך גביית פסק הבוררות. ככל שממשלת ספרד לא  תשלם מיוזמתה  

את הסכומים שנפסקו,  תפעל  החברה לאכיפת פסק הבוררות מול ממשלת ספרד  באמצעי אכיפה משפטיים.  

למיטב ידיעת החברה הליך האכיפה  עשוי להיות  מורכב, ועלויותיו  בצידו,  ואין בשלב זה כל וודאות לגבי  סיכוי  

והיקף  גביית הסכומים בפועל  ולפיכך לא רשמה החברה הכנסה לקבל ב גין החלטה זו.  

ד.  במהלך תקופת הדוח הודיעה החברה על סיום כהונתו של עודד שטילר כדירקטור בחברה ועל  מינוים של  

ה"ה נבות בר ואלעד אביבי כדירקטור ים בחברה .  

ה. במהלך תקופת הדוח הודיעה החברה  על  סיום כהונתה של אורלי כירם, מנכ " לית החברה  (ביום  30  ביולי  

2021) ועל מינויו של  רם אורנשטיין כמנכ"ל החברה (החל מ-1  ביולי 2021).   

סגל   ורחל  החברה  של  מהשפטית  הייטנר,  ה יועצת  הילה  של  כהונתן  סיום  על  הודיע ה  החברה  בנוסף, 

סמנכ"לית הכספים בחברה (שתיהן ביום 31 באוגוסט 2021) ומינוים של  דודי לוי כסמנכ"ל פיתוח עסקי של  

החברה, עדי בירק כיועצת המשפטית בחברה והדר לוין כסמנכ"ל הכספים בחברה.  

ו.  ביום  13 ביוני 2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון מדיניות התגמול של החברה. 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 

 

באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)  
 
 
 

באור 5  – מידע  מגזרי: 

 

א.  כללי 
 

 מגזרי  הפעילות  נקבעים  בהתבסס  על  המידע  הנבחן באופן סדיר על ידי צוות המורכב מיו"ר הדירקטוריון  

ומנכ"ל החברה,  אשר  הינו  מקבל  ההחלטות  התפעוליות  הראשי   של החברה, לצורכי קבלת החלטות  

לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.  

 

חברות הקבוצה עוסקות בשני מגזרי  פעילות:   

 

הקבוצה בעלת חוות  רוח בפולין;    - אנרגיה מתחדשת  בפולי ן 

   

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

מסחר ומשרדים.  

                      

                    מימון  הקבוצה  (כולל  עלויות  מימון  והכנסות  מימון )  והמיסים  על  ההכנסה  מנוהלים   על  בסיס  קבוצתי  

ואינם  מיוחסים  למגזרי  הפעילות.  ביצועי  המגזרים  מוערכים  בהתבסס  על  הרווח  או  ההפסד  התפעולי,  

בנטרול  הוצאות או הכנסות מיוחסות.   

 
                           

ב. דיווח בדבר מגזרי פעילות 

 

6 החודשים שהסתיימו ביום   
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30 ביוני 2021     

אנרגיה  
מתחדשת  
בפולין    

נדל"ן  
  סה"כ  מניב 
אלפי ש"ח      

      
   21,389  3,009 הכנסות    18,380 
   9,383  3,004 רווח גולמי    6,379 
 9,132    3,004 תוצאות המגזר   6,128 

    (3,467) הוצאות שלא הוקצו למגזרים    

  (4,453)   הוצאות מימון, נטו    
  רווח לפני מיסים על ההכנסה     1,212 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)  
 
 
 

באור 5  – מידע  מגזרי (המשך):  
 

                                

6 החודשים שהסתיימו ביום   
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30 ביוני 2020    

אנרגיה  
מתחדשת  
בפולין    

נדל"ן  
 סה"כ  מניב   
אלפי ש"ח     

     
  34,989  3,036 הכנסות    31,953 
  22,950  2,804 רווח גולמי    20,146 
  22,646  2,804 תוצאות המגזר   19,842 

   (2,649) הוצאות שלא הוקצו למגזרים    

  (9,428)  הוצאות מימון, נטו    
 רווח לפני מיסים על ההכנסה     10,569 

     
 

 

  

שנה שהסתיימה ביום 31  
בדצמבר 2020   

אנרגיה  
מתחדשת  
בפולי ן   

נדל"ן  
סה"כ  מניב (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 מיסים על ההכנסה     11,278 

 

         (1) מגזר הנדל"ן המניב  כולל הוצאה בסך של  0.7 מיליון ש " ח בגין שינויים בשווי ההוגן של  הנדל"ן להשקעה.  
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 

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

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970   

 

ליום 30 ביוני 2021   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 

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

   1970

 

ליום 30 ביוני 2021 

 

 

תוכן העניינים 

 

 

עמוד   

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר  

נתונים כספיים בשקלים חדשים (ש"ח):   

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

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

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

 8-9 ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי ה ביניים הנפרד  

  

 

 

 

 



 

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

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

 

לכבוד 

בעלי המניות של  

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

 

א.ג.נ.,  

 

 

ערך   ניירות  לתקנות  תקנה  38ד'  לפי  נפרד  כספי  מידע  על  המבקר  החשבון  רואה  של  מיוחד  הנדון:  דוח 

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 

 

 

מבוא  

 

ומייד ים),   תקופתיים  (דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  תקנה  38ד'  לפי  המובא  הנפרד  סקרנו את המידע הכספי הביניים 

התש"ל-1970  של סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ (להלן :  " החברה " )  ליום 30  ביוני  2021  ולתקופה של  6  חודשים  

שהסתיימה  באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו 

היא להביע  מסקנה על המידע הכספי  הביניים הנפרד לתקופה זו  בהתבסס על סקירתנו. 

 

 

היקף הסקירה  

 

בישראל-  "סקירה  של מידע כספי לתקופות ביניים  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1 של לשכת רואי  חשבון 

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

ומיישום נהלי סקירה אנליטיים  ואחרים.  הסקירה הינה   והחשבונאיים,  בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים 

ביקורת  מקובלים  בישראל ולפיכך אינה  במידה ניכרת מאשר ביקורת  הנערכת בהתאם לתקני  מצומצמת  בהיקפה 

מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין 

אנו מחווים חוות דעת  של ביקורת. 

 

 

מסקנה  

 

בהתבסס על  סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל  

הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  38ד' לתקנות נ יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.  

 

 

 

 

תל-אביב,  קסלמן וקסלמן,   

22 באוגוסט, 2021 רואי חשבון  

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 



 

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
 

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

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 

 

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

 

 

30 ביוני   

 3

 31 בדצמבר   
 2021   2020 2020

(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  
אלפי ש"ח    

    

נכסים שוטפים   
    

מזומנים ושווי מזומנים   51,491  58,006  57,522 
השקעות לזמן קצר   5,766  5,736  5,771 

 931  1,135 לקוחות, חייבים ויתרות חובה   862 

 58,119   64,877  64,224 

    
נכסים לא שוטפים    
    

נכסים בגין זכויות שימוש  459  827  643 
הלוואות לחברות מוחזקות   196,717  192,284  194,643 
נדל"ן להשקעה    63,090  63,770  63,090 

 224  242 רכוש קבוע   276 

 260,542   257,123  258,600 

 318,661   322,000  322,824 

 

  

 

 

תאריך אישור הנתונים הכספיים על ידי  דירקטוריון החברה: 22 באוגוסט  2021 

 

 

 

 

    

רחל סגל   רם אורנשטיין  אהרון בירם  

סמנכ"ל כספים    מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון 
 

 

 

 

 

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

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

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 

 

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

 
 

30 ביוני   

 4

 31 בדצמבר   

 2021   2020 2020

(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  

אלפי ש"ח    

התחייבויות שוטפות    
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות   497  370  382 
ספקים ונותני שירותים   163  63  142 

 9,975  10,489 זכאים ויתרות זכות   5,076 

 5,736   10,922  10,499 

התחייבויות לא שוטפות     
    

הלוואה מחברה מוחזקת   1,978  1,387  1,696 
התחייבויות בניכוי נכסים המיוחסים לחברות מוחזקות   61,513  48,577  62,068 
התחייבויות בגין חכירות    -  497  303 

 11,925  12,334 מסים נדחים   12,125 

 75,616   62,795  75,992 

      
ון עצמי המיוחס לבעלי מניות החברה האם  

 
ה

הון מניות    32,951  32,951  32,951 
פרמיה על מניות   208,295  208,295  208,295 
 (12,457)  558  (12,457) קרנות אחרות  
הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ    411  462  337 

 7,207  6,017 עודפים    8,109 

 237,309   248,283  236,333 

 318,661   322,000  322,824 
 

 

 

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

 

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

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 

 

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

 

 

6 החודשים שהסתיימו ביום   

 5

שנה שהסתיימה  
ביום 31 
בדצמבר  

 

30 ביוני    
 2021   2020 2020 

(בלתי מבוקר)   (מבוקר)  
אלפי ש"ח      

     
הכנסות   2,603  2,625  5,235  

  281  233 עלות ההכנסות   5 

     

רווח גולמי   2,598  2,392  4,954  

   (680) ירידת ערך נדל"ן להשקעה נטו     -   - 

  (3,422)  (5,238)  (2,603)  הוצאות הנהלה וכלליות  
     
   (964)   (211)   (824) הפסד תפעולי  

הכנסות מימון   2,242  3,996  6,284  

  (743)  (681)  (401)  הוצאות מימון  

     
רווח לפני מסים על ההכנסה    675  3,384  4,639  

 (142)   265 מיסים על ההכנסה (הטבת מס)   253 
     
רווח לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם  422  3,119  4,781  

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

  3,259  3,731 פעילות בגין חברות מוחזקות   480 
     
סך הכל רווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם   902  6,850  8,040  

רווח כולל אחר:      

פריט אשר עשוי  להיות מסווג לרווח או הפסד -     

 (79)  46 הפרשים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ   74 
  7,961  6,896 סך הכל רווח כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם   976 
 

 

 

 

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

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

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 
 

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

 

 

6 החודשים שהסתיימו ביום   

 6

שנה שהסתיימה  
ביום 31 
בדצמבר   30 ביוני   

 2021   2020 2020

(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  

אלפי ש"ח    
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:  

   
 8,040  6,850 רווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם   902 

    

   
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של  

החברה:  

    
   התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:  

  (5,603)   (3,595)   (1,499) הכנסות מימון, נטו  
פחת והפחתות   214  217  425 
ירידה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה   -   -  680 

חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות וחברות המטופלות לפי שיטת  
  (3,259)   (3,731)   (480) השווי המאזני, נטו  

(142)   265 מיסים על ההכנסה (הטבת מס)   253 

    
  (1,512)    (6,844)  (7,899)

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:    

    
 196  (8) קיטון (גידול) בלקוחות, חייבים ויתרות חובה   69 

(464)   89 גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים ובזכאים ויתרות זכות   62 

 131   81   (268)

מזומנים ששולמו והתקבלו במשך השנה בחברה עבור:     

    
 (42)  (15)   (578) ריבית ששולמה  
ריבית שהתקבלה   19  82  168 

  (5,017) (287)  (6) מסים ששולמו  

  (5,576)   61   (161)
    

  (6,055) (288)   148 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת של החברה  

    
 

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

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

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 
 

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

 
 

6 החודשים שהסתיימו ביום   

 7

שנה  שהסתיימה  
ביום 31 
בדצמבר   30 ביוני   

 2021   2020 2020
(בלתי מבוקר)  (מבוקר)  

אלפי ש"ח    
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה:     
    

 21,823  21,915  (8) קבלה(פרעון) הלוואות לחברות מוחזקות, נטו  
 (23)  (17)  (82) רכישת נכסים קבועים  

  (6,818)   (6,818) רכישת ניירות ערך סחירים     - 

 7,554  7,527 תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים   15 

 (75)  22,536  22,607 מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה  
    
תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה:     
    

קבלת הלוואות מחברות מוחזקות   298  322  647 
  (375)   (193)   (199) תשלומי קרן בגין חכירות  

(120)    - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה    - 

 152  129 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה   99 

 22,400  22,884   (6,031) גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים 

 35,122  35,122 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה   57,522 

 57,522  58,006 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה  51,491 
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סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  

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

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 

 
 

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

 
כללי 
 

מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת בהתאם להוראות תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות  תקופתיים  

ומיידים), התש"ל-1970. יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי על הדוחות הכספיים השנתיים ליום  

31 בדצמבר 2020 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולב יאורים אשר נלוו אליהם.  

 

א.  הגדרות 

 

"החברה"  – סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ.  

 

"המידע הכספי ביניים הנפרד"  -  מידע כספי לתקופת ביניים נפרד המובא לפי תקנה  38ד' לתקנות ניירות ערך  

(דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל - 1970.  

 

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הביניים הנפרד הינם כהגדרתם של  

מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה  ליום  30  ביוני  2021  ולתקופ ה  של  

ששה חודשים שהסתיימה באותו  תאריך (להלן:   "דוחות הביניים התמציתיים המאוחדים" ).   

 

ב. עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד 

 

ומייד ים)   תקופתיים  (דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  לתקנה  38ד'  בהתאם  נערך  הנפרד,  ביניים  הכספי  המידע 

התש"ל - 1970 (להלן:   "תקנות דוחות תקופתיים" ) . 

 

מתוך   כספיים  נתונים  המבקר,  רואה  החשבון  סקירת  בצירוף  ביניים,  בדוח  יובאו  האמורה,  לתקנה  בהתאם 

הדוחות המאוחדים של התאגיד לתקופת הביניים, כאמור בתקנה  9ג לתקנות דוחות תקופתיים (להלן:    "תקנה  

9ג" ), בשינויים המחויבים.  

 

בהתאם, המידע הכספי ביניים הנפרד, כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של  

החברה ליום  30  ביוני  2020  ולתקופה  של  שישה  חודשים שהסתיימה  באותו תאריך (להלן:  "הדוחות הכספיים  

התמציתיים המאוחדים ביניים"), המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם.  

עם   וביחד  ביניים  המאוחדים  התמציתיים  הכספיים  הדוחות  עם  ביחד  הנפרד  ביניים  הכספי  במידע  לעיין  יש 

שהסתיימה   בתקופה  אחת  משתי   השנים  ליום  31  בדצמבר  2020  ולכל  החברה  של  הנפרד  הכספי  המידע 

באותו תאריך (להלן:  " המידע הכספי הנפרד של החברה ל-2020" ), והביאורים אשר נלוו  אליהם, אשר נערכו  

לתקנות   העשירית  בתוספת  האמורים  הפרטים  לרבות  תקופתיים,  דוחות  לתקנות  לתקנה  9ג'  בהתאם 

נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר   ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח כספי  האמורות, 

ניירות ערך ב-24  בינואר  2010  המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות (להלן:  :    "הבהרת  רשות 

הרשות " ).  

 

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד, הינם עקביים  

עם אלו ששימשו בעריכת המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת 2020  ואשר פורטו במסגרתו.  

 

המידע הכספי ביניים הנפרד הינו סקור ואינו מבוקר.  

 

והמוצגים   הערוכים  נפרדים,  כספיים  דוחות  לרבות  כספיים,  דוחות  מהווה  אינו  הנפרד  ביניים  הכספי  המידע 

בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן:  "תקני ה-  IFRS" ) בכלל, והוראות תקן חשבונאות בינלאומי  27  -  

תקן   לפי  שנערך  ביניים  לתקופת  כספי  מידע  מהווה  אינו  ואף  בפרט,  ונפרדים"  מאוחדים  כספיים  "דוחות 

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

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

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 

 

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

התש" ל –  1970 (המשך)  
 

עיקרי   בדבר  ביניים,  המאוחדים  התמציתיים  החשבונאית  שפורטה  בביאור   3  לדוחות  הכספיים  המדיניות  זאת,  עם 

המדיניות החשבונאית, והאופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים,  

המדיניות   עיקרי  בדבר  לעיל  מהאמור  המתחייבים  בשינויים  וזאת  הנפרד,  ביניים  הכספי  המידע  הצגת  לצורך  יושמו 

החשבונאית  ושיטות החישוב שיושמו בעריכת המידע הכספי ביניים הנפרד.  

 

התשע"ז-2017  (להלן:    (תיקון),  ומיידים)  תקופתיים  (דוחות  ערך  ניירות  תקנות  פורסמו  ביום  30  במר ץ  2017, 

" התקנות "), הכוללות, בין היתר, הקלה לפיה תאגיד מדווח העומד בהגדרת "תאגיד קטן פטור" כקבוע בתקנות, רשאי  

לפרסם, החל משנת  2017, דוחות כספיים על בסיס חצי שנתי חלף הדיווח הרבעוני. החברה, המהווה "תאגיד קטן  

פטור" כאמור בתקנות, בחרה ליישם את ההקלה האמורה. בהתאם, החל מדוחות כספיים ביניים אלה, מתכונת הדיווח  

של החברה הינה על בסיס חצי שנתי, חלף הדיווח הרבעוני אשר לפיו נהגה החברה לדווח עד תום שנת 2016.   

 

 

באור 2 -  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריו: 

 

א. ביום  29 במרץ  2021 דיווחה החברה כי על פי מידע שנמסר לה על ידי בעלי השליטה בחברה, רוני בירם, גיל דויטש  

(באמצעות תאגיד שבו הוא בעל שליטה),  Redmill Holdings Limited ויוניון השקעות ופיתוח בע"מ ובעל מניות נוסף  

חתמו ביום חמישי, ה- 25 במרץ  2021, על הסכם למכירת כ  – 65.1% מההון המונפק והנפרע של החברה, פרו-ראטה  

בהתאם לאחזקותיהם בחברה, לקיסטון  (שגם היא בשליטת ה"ה בירם ודויטש) – 45.01%   וללאומי פרטנרס– 20%.   

ביום  26  באפריל  2021, הושלמה עסקת הרכישה,  כך שקיסטון  ולאומי פרטנרס מחזיקות בהתאמה  בכ-  45.01%  ובכ-

20% מהונה  המונפק והנפרע של החברה.   

בנוסף דווח כי עם  השלמת העסקה, נכנסה לתוקפה התחייבות בלתי חוז רת של קיסטון כלפי לאומי פרטנרס, לפיה, בין  

הגדולה   המניות  בעלת  תהיה  שהיא  או  בחברה,  ההצבעה  בלפחות  25%  מזכויות  תחזיק  קיסטון  עוד  כל  (א)  היתר: 

לאומי   מועמד  בעד  קיסטון  תצביע  החברה,  ההצבעה  בכ-  10%  מזכויות  תחזיק  פרטנרס  לאומי  עוד  כל  וכן  בחברה, 

פרטנרס לדירקטוריון החברה; (ב) כל עוד קיסטון תחזיק בלפחות 30% מזכויות ההצבעה בחברה ( "רף השליטה "), היא  

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

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 רו"ח מבקר לפי בחירתה, ובלבד שיהיה  

את   עצמו  על  יקבל  השליטה  רוכש  השליטה,  למכירת  בעסקה  תתקשר  קיסטון  אם  (ה)   ;Big Four  -ה מפירמת 

התחייבויות קיסטון כמ פורט בסעיף זה; (ו) בסמוך לאחר השלמת עסקת הרכישה, תציע קיסטון לחברה לרכוש ממנה  

מכוח   זכויותיה  את  להעביר  רשאית  תהא  פרטנרס  לאומי  ו-(ז)  המתחדשות  האנרגיות  בתחום  השקעותיה  את 

ההתחייבות הבלתי חוזרת המפורטת לעיל, בכפוף לתנאים שנקבעו.  

 

המתחדשות   האנרגיות  בתחום  נכסים  לחברה  להציע  קיסטון  כוונת  בעניין  החברה  ב. ביום  28  באפריל  2021  הודיעה 

שבבעלותה, ולאחר שקיים דיון בהצעה, החליט דירקטוריון החברה להסמיך את ועדת הביקורת, כוועדה בלתי תלויה,  

לבחון את ההצעה ולגבש המלצות לגביה.    

ביום  15  ביולי  2021  התקבלה המלצת הוועדה הבלתי   תלויה להתקשר בעסקה לרכישת זכויות קיסטון בהליוס אנרגיה  

דירקטוריון   אישר  מועד  באותו  וכי  בהתאמה),  ו-" עסקת  הליוס",  ( "שותפות  הליוס "  מוגבלת  שותפות  מתחדשת  1, 

החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, את התקשרות החברה בעסקת הליוס, בכפוף, בין היתר, להשגת מקורות  

ברוב   ולאישור ההתקשרות בעסקה באסיפה הכללית של החברה,  הליוס  מימון הדרושים  לחברה  לצורך  ביצוע עסקת 

הקבוע בסעיפים 270(4) ו - 275 לחוק החברות, תשנ"ט-1999.  
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באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)  

 

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

 

הצעת   קבלת  על  ולדירקטוריון  הביקורת  לוועדת  מלהמליץ  זה  בשלב  להימנע  החליטה  תלויה  הבלתי  הוועדה  כי  יצוין, 

קיסטון לרכישת שני נכסים נוספים וזאת לאור אי הוודאות הקיימת בשלב זה באשר להתכנות  העסקית של נכסים אלו.  

אין בא מור בכדי לגרוע  מאפשרות בחינתה מחדש של הצעה   כי  ציינה הוועדה הבלתי תלויה, להסרת ספק,  זאת,  עם 

מעודכנת  בנושא זה (ככל שזו  תוצע לחברה על ידי קיסטון), לרבות במסגרת דיונים עתידיים בנושא זה בוועדת הביקורת  

ודירקטוריון החברה.   

להלן מידע נוסף לעניין הנכסים הכלולים בעסקת הליוס:  

1. רכישת זכויות השותף המוגבל בשותפות הליוס וכן זכויות השותף הכללי בשותפות הליוס;  

2. התמורה  תהיה  שווה  לסך  התמורה  ששולמה  על  ידי  קיסטון  בסך  של  152.3  כאשר  לסכום  התמורה  יתווסף  החזר  

הוצאות ישירות שהוציאה ותוציא  קיסטון בקשר עם מכירת  הזכויות המוערכת בסך כולל של כ- 1.5 מיליון  ש"ח;  

של  כ- מותקן  בעלות הספק  סולאריות  של  256  מערכות  והפעלה  כוללת החזקה  הליוס  שותפות  3. פעילותה של 

30.8 מגה וואט, אשר מופעלות בהתאם להסדרה תעריפית;  

שו נים.   באתרים  זכויות  בעלי  עם  שכירות/שימוש  בהסכמי  הליוס  שותפות  התקשרה  המערכות,  הקמת  4. לצורך 

(לולים,   חקלאיים  משקים  של  וגגות  מסחריים  מבנ ים  גגות  כלל,  דרך  הי נם,  הוקמו  המערכות  עליהם  האתרים 

להבטחת   בטוחה  באתר  הזכויות  בעלי  לטובת  מעמידה  השותפות  מההסכמים,  בחלק  וכיו"ב.  ועוד)  רפתות 

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

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

הפעלתן ותקי נותן נמצא באחריות שותפות הליוס .  הסכמי השכירות והסכמי השימוש, לפי הע ניין, הי נם לתקופה  

ההפעלה   תקופת  למשך  חח"י,  קרי  מאת  שניתן  כפי  המערכות,  להפעלת  הרישיון  לתקופת  לרוב,  המקבילה, 

המסחרית ובכל מקרה, לתקופה שאינה עולה על  24 ש נים ו- 11  חודשים;  

5. היתרי ההפעלה ורישיונ ות הייצור בקשר עם המערכות, ניתנ ו בין השנים 2010 ועד 2015;  

6. כ-25  ממערכות שותפות הליוס  הינן  מערכות  בינוניות  וגדולות, אשר ההספק הממוצע שלה ן  נע   בין כ-  300  קי לו-

כ -  50  קילו-וואט    כ-  1,680  קילו-וואט; יתרת המערכות  הינן   מערכות  קטנות  בהספק שאינו   עולה על  ועד  וואט 

(AC). הממוצע המשוקלל של התעריפים של המערכות הינו כ- 1.52 ש"ח;  

7. להלן פירוט נוסף לגבי המערכות: 

 

מערכות גדולות   מערכות בינוניות   מערכות קטנות    

 7  18  231 מספר מערכות  

 1.43  0.99 – 1.51  0.9 – 2.09 תעריף מובטח לפני הצמדה   

(בש"ח לקוט"ש)  

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

כ- 10.2    כ- 9.2  כ- 11.4    (KWp) סה"כ טווח הספק מותקן

 2013 - 2014  2013 - 2015  2010 - 2012 מועד תחילת הפעלה מסחרית  

 

בכוונת  החברה   לממן  חלק  מעסקת  הרכישה  ממקורותיה  העצמיים,  והיתרה  באמצעות   הלוואה  לזמן   ארוך   ו/או  

הלוואה  לטווח  קצר   עד  לגיוס  הון   ו/או  כל  שילוב  ביניהם.  החברה  קיבלה   הצעה  לא  מחייבת  מבנק  לאומי  להעמדת  

ו/או  את   הבנק  את  מחייבת  אינה  ההצעה  הרכישה.  מימון  לצורך  ש"ח  כ-  110  מיליון  של  מימון  בהיקף   כולל 

החברה ובכוונת החברה לבחון עד למועד ההתקשרות בעסקה אלטרנטיבות מימון נוספות.   
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באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)  

 

באור 4 -  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריו (המשך):  

 

ג. ביום  23  יוני  2021  הודיעה החברה  על קבלת החלטה בהליך בוררות  שניהלה החברה  כנגד ממלכת ספרד  החל משנת  

2016.  ביום  22  ביוני  2021  התקבל פסק  הבוררות בהליך הבוררות אשר נוהל מכוחה של אמנה בינלאומית הקרויה ה- 

Energy Charter Treaty  שעניינו  שי נו יי החקיקה הרטרואקטיביים בספרד שהסבו לחברה  נזק בגין השקעתה בשנ ת  

( "שו"ב   בע"מ  אנרגיה  ובינוי  שיכון  עם  שווים  בחלקים  בספרד,  סולארים  פארקים  שלושה  של  2008  בהקמתם 

אנרגיה ""הליך הבוררות" ו -   "האמנה ").   

תוך   נמכרו  ואשר  אנרגיה  ושו"ב  החברה  של  משותפת  בבעלות  שהוחזקו  חברות  ידי    שתי  על  נפתח  הבוררות  הליך 

שהחברה ושו"ב  אנרגיה שומרות את זכות התביעה ותגמוליה לטובתן, ובאמצעות מר רוני בירם וחברת  Redmill, הכל  

כאמור בדיווח המיידי מיום  19 במרץ 2017.  

   .ICSID הליך הבוררות התנהל בפני טריבונל הכולל שלושה בוררים במסגרת מוסד הבוררות הבינלאומי

בפסק הבוררות קבע הטריבונל, בהחלטת  ה, רוב,  כי ממלכת ספרד הפרה את החובה החלה מכח האמנה שלא לפגוע  

כ  -  47.3  מיליון אירו    כולל של  באופן בלתי מוצדק בהשקעותיהם של משקיעים,  ופסק לטובת התובעים  פיצויים בסך 

(הסכום כולל ריבית  וכן סך של כ  -  3.6  מיליון  יורו  בגין    המס  אותו צפויים התובעים לשלם  בספרד בגין  סכומי ה פיצוי על  

פי  פסק הבוררות  אשר  עשוי לפחות במקרה שסכום המס שיחול  יהיה  נמוך מכך), וכן הורה לנתבעת לשלם לתובעים סך  

נוסף של כ -  1.5 מיליון  יורו בגין הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד.    

חלקה של החברה בכל סכום פיצוי שיתקבל, אם וככל שיתקבל, הנו 50%.   

את   מיוזמתה  לא  תשלם  ספרד  שממשלת  ככל  הבוררות.  פסק  גביית  לצורך  ספרד  בכוונת  החברה  לפנות   לממשלת 

הסכומים שנפסקו,  תפעל  החברה לאכיפת פסק הבוררות מול ממשלת ספרד  באמצעי אכיפה משפטיים.  למיטב ידיעת  

החברה הליך האכיפה  עשוי להיות  מורכב, ועלויותיו  בצידו,  ואין בשלב זה כל וודאות לגבי  סיכוי  והיקף  גביית הסכומים  

בפועל  ולפיכך לא רשמה החברה הכנסה לקבל בגין החלטה זו.  

ד.  במהלך תקופת הדוח הודיעה החברה על סיום כהונתו של עודד שטילר כדירקטור בחברה ועל מינוים של ה"ה נבות בר  

ואלעד אביבי  כדירקטורים  בחברה. 

ה. במהלך תקופת הדוח הודיעה החברה  על  סיום כהונתה של אורלי  כירם, מנכ"לית החברה  (ביום  30  ביולי  2021) ועל  

מינויו של רם אורנשטיין כמנכ"ל החברה (החל מ-1 ביולי  2021).  

בנוסף, הודיע ה  החברה על סיום כהונתן של הילה הייטנר,  היועצת מהשפטית של החברה ורחל סגל סמנכ"לית הכספים  

כיועצת   בירק  החברה,  עדי  של  עסקי  פיתוח  כסמנכ"ל  לוי  של  דודי  ומינוים  (שתיהן  ביום  31  באוגוסט  2021)  בחברה 

המשפטית בחברה והדר לוין כסמנכ"ל ה כספים בחברה.  

ו.  ביום  13 ביוני 2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון מדיניות התגמול של החברה. 
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הצהרת מנהל כללי  לפי תקנה 38ג(ד)(1):  

הצהרת מנהלים  

הצהרת מנהל כללי  

 

אני, רם אורנשטיין, מצהיר  כי: 

 

(1)  בחנתי את הדוח  החציוני  של  סאנפלאואר השקעות מתחדשות  בע"מ (להלן  -  התאגיד)  לחציון הראשון של שנת  2021  (להלן  -   

הדוחות); 

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

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 ולוועדת הביקורת  של התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה  

מהותית,  שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי  בדיווח  

הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם. 

 

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

   

 תאריך: 22 באוגוסט 2021   

   

 רם אורנשטיין  – מנכ"ל: _________________  
 

 
 

  



   

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

הצהרת מנהלים  

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 

 

 

אני, רחל סגל, מצהירה  כי:  

 

הביניים  של  סאנפלאואר השקעות   בדוחות  לתקופת  ואת המידע  הכספי  האחר הכלול  הדוחות הכספיים  ביניים  (1)  בחנתי את 

מתחדשות בע"מ (להלן  - התאגיד) לחציון הראשון של שנת 2021 (להלן – הדוחות או הדוחות לתקופת הביניים);  

(2)  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  ביניים  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  לתקופת ביניים  אינם כוללים כל מצג לא נכון של  

נכללו אותם   עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן  עובדה מהותית,  ולא חסר בהם מצג של 

מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;  

מכל   נא ות,  באופן  הביניים  משקפים  בדוחות  לתקופת  הכלול  הכספיים  ביניים  ו המידע  הכספי  האחר  הדוחות  ידיעתי,  (3)  לפי 

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

מתייחסים הדוחות; 

(4)  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה  

מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי  בדיווח  

הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם. 

  

 

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

    

תאריך: 22 באוגוסט 2021   

   

 רחל סגל  – סמנכ"ל כספים: _________________  


