
                                              
 

 

28 מרץ 2022 

סאנפלאואר מדווחת על תוצאותיה לשנת 2021: 

הכנסות החברה צמחו לסך של 60.2  מיליון  ₪ 

ה- EBITDA הסתכם לסך של  כ- 37 מיליון ₪  

ה- FFO הסתכם לסך של  כ- 25.4 מיליון  ₪  

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם לסך של כ-  28.2 מיליון  ₪ 

החברה פועלת  למימוש התכנית האסטרטגי ת שעיקרה צמיחה בשלושה יעדים גיאוגרפיים  
- ארה"ב, פולין וישראל  - וכחלק מכך,   רכשה  פורטפוליו  פוט ו-וולטאי מניב בישראל  

והתקשרה עם יזמים מקומיים בארה"ב ובפולין בהסכמים לפיתוח פרויקטים בתחומים  
מגווני ם.   

יד י   רם אורנשטין מנכ"ל סאנפ לאואר ציין היום:  "סאנפלא ואר ,     שהשליטה בה  נרכשה על 
קיסטון  ע ל-מנת  לשמש זרוע היזום והפיתוח בתחום האנרגיה המתחדשת, מסכמת את  שנת  
2021  שעמדה בסימן  גיבוש אסטרטגית  צמיחה  והתחדשות.  בשנה זו  גייסנו  הנהלה  חדש ה  
בעלת ידע וניסיון  בינלאומי, גיבשנו אסטרטג יה עסקית המתמקדת  בצמיחה  בישראל, פולין  
וארה"ב  וכחלק ממימושה פעלנו לאיתור  שותפים  באזורים אלה.  ב-2021  רכשנו  בישראל  
פורטפוליו  מניב של מערכות פוט ו-וולטאיות  מבוזרות  בהיקף כולל של  31  מגוואט  ובתשואה  
גבוהה מהממוצע לענף,  והתחלנו בתהליך להשבחתו.  בארה"ב  ובפולין  חתמנו על  הס כמ י  
עקרונות  עם  יזמי ם  מקומיים  לרכישת צבר פרויקטי  אנרגיה בהספק כולל של  מעל  1  ג'יגה  
וואט  ואנו  משקיעים מאמצים  לחפש הזדמנויות נוספות לצמיחה בשווקים   ובטכנולוגיות  היעד ,  
תוך מינוף יכולות הליב ה במטרה להביא לגידול ותשואה עודפ ת. בעוד  שהפעילות העסקית  
והיחלשות  הזלוטי ,  הר י   רוח חלשה מהממוצע  בפולין בשנת  2021  הושפעה  לרעה  עקב 
ששנת  2022  החלה  כשתפוקת תחנות הרוח בחודשים  ינו'  ובפב'  היתה  גבוהה  מהממוצע  
לחודשים אלו בכ- 30%.  לצד זה, וכחלק מהמיקוד העסקי, קיבלנו הצעה למכור את חלקנו  
בנכס הנדל"ן  ברעננה לשותפינו מתוך מטרה  להתמקד בתחומי הליבה, בדגש על  אנרגיה  

מתחדשת".   

חברת סאנפלאואר, הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת, מדווחת היום  )יום ראשון  27  
במרץ 2022(  על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי לשנת 2021 ולשנת 2021 כולה . 

 
הכנסות החברה עלו לסך של כ-  60.2  מיליון ₪, גידול של כ-  7.5%  לעומת  56.4  מיליון ₪.  
מהכנסות  ממכירת  חשמל  מהפורטפוליו  הפוט ו-וולטאי   בעיקר  נובעת  בהכנסות  העלייה 
שנרכש מקרן הליוס ,  החל מהרבעון הרביעי בשנת  2021,  וזאת למרות  ירידה בתפוקות  
חוות הרוח  בפולין  עקב תנאי מזג האוויר, הפסד מעסקאות לקיבוע מחיר תעודות ירוקות  
ההכנסות ( .  מתחילת  2022   צמודות  )אליו  הזלוטי  של  הממוצע  בשער  החליפין  וירידה 
הרוחות בפולין היו חזקות  משמעותית  ותפוקת החוות היתה  כ-  30%  מעל הממוצע הרב  

Dummy Text



                                              
 

 

שנתי  לחודשים אלו  -  ומכאן  ביצועי מגזר זה  ב -  2022  צפויי ם  להיות  מוצלחי ם    יותר מביצועיו  
בשנה שעברה.     אנו צופים שמחירי האנרגיה בפולין יישארו גבוהים עוד מספר שנים, וזה  
למכירת   היות שעסקאות  הקיבוע  הנוכחיות  גידול בהכנסות החל  מ -2023,  לאפשר  עשוי 

החשמל השחור והתעודות הירוקות מסתיימות בסוף 2022 . 

ה-  EBITDA  הסתכם לסך של  כ-  37  מיליון  ₪     בשנת  2021, לעומת  כ-  41  מיליון  ₪ .  
העסקי   הפיתוח  בהוצאות  הרוח  בפולי ן  וגידול  נובעת  בעיק ר  מירידה  בתפוקת  הירידה 

והנהלה וכלליות.   

 ה-  FFO  הסתכם לסך של כ -  25.4  מיליון ₪ בשנת  2021, לעומת  כ-  34.7  מיליון ₪ בשנת  
  .2020

ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת  2021  הסתכם לסך של כ-  28.2  מיליון ₪, לעומת  

36.2 בשנת 2020.   

 
לפרטים נוספים : 
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