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 תאגידהתיאור עסקי 
 

סולארפיינט בת הת וחבר "(החברהבע"מ )" עסקי חברת אפולו פאוורתיאור הננו מתכבדים להביא להלן את 

 ."( והתפתחות עסקי הקבוצההקבוצהיחדיו: "להלן  תקראנההחברה וסולארפיינט ) ("סולארפיינט"בע"מ )

השלמת לתיאור הקבוצה ופעילותה החל ממועד  כי אלא אם יאמר במפורש אחרת, דוח זה מתייחס ,יובהר
 להלן( ואינו מתייחס לפעילות החברה )מעבר לרקע כללי( טרם מועד המיזוג כאמור. כהגדרתההמיזוג )עסקת 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  .ג5 תקנהמונח זה ב משמעותהינה תאגיד קטן כ החברה
, בחר לאמץ את כל 2014 במרץ 12החברה בישיבתו מיום  דירקטוריון. "(תקנות הדוחות)" 1970 -התש"ל

, כפי שפורטו, ככל שהן )או שתהיינה( רלבנטיות לחברה )קרי: ביטול וחותתקנות הדבההקלות הנכללות 
החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף 

; העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות 20%-ערכות שווי להמהותיות בקשר עם צירוף ה
פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק  ;40%-לדוחות ביניים ל

החל מהדוח  ולאמץ את ההקלותליישם דירקטוריון החברה בישיבתו כאמור, החליט  .ודרכי ניהולם(
 -ו 2014בנובמבר  30בימים החלטה זו אושררה על ידי דירקטוריון החברה  .2013לשנת  של החברההתקופתי 

  .2016בפברואר  18
 מובהר בזאת, כי בדוח התקופתי להלן יושמו ההקלות המפורטות לעיל, ככל שהן רלוונטיות לחברה.

 "תאגיד קטן" -החליט דירקטוריון החברה, כי על אף ההקלה החלה על החברה כ 2018בינואר  2ביום 
 ,2010-, תש"ע(הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים)ב לתקנות החברות 3בהתאם לתקנה 

 יאושרו הדוחות הכספיים של החברה, קודם לאישורם על ידי 2017החל מהדוח התקופתי לשנת 
של  ביקורת והתגמולהדירקטוריון, על ידי הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, שהרכבה זהה להרכב ועדות ה

 .החברה
היא תדווח לפי  2017בינואר  1הודיעה החברה כי החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום  2017במאי  4ביום 

 תפרסם יבל דירקטוריון החברה החלטה לפיה החברה, ק2018ביולי  24ביום  .מתכונת דיווח חצי שנתית
 וזאת על אף שהחברה עודנה "תאגיד ,2018ת דוחות כספיים על בסיס רבעוני החל מהרבעון השלישי לשנ

 רבעוני. פי דין, ולפיכך לא חלה עליה חובה שבדין לפרסם דוחות כספיים על בסיס-קטן" כהגדרת מונח זה על
 

 

 לשווקים בהחדרתם/או ו השונים הקבוצה מוצרי פיתוח להצלחת באשר הוודאות העדר רקע על
 הנדרשים האישורים בהשגת כישלון/או ו םמוצריה של וגיהטכנול בפיתוח כשלון של במקרה, הרלוונטיים

, יםהרלוונטי לשווקים בהחדרתם/או ו םמוצריה ומכירת שיווק לשם המוסמכות הרגולטוריות מהרשויות
 נדרשת ופיתוח מחקר תכחבר; כמו כן יובהר, כי לטמיון לרדת המוצרים בפיתוחה החבר השקעת עלולה
 הוצאותיה מימון לשם, םמוצריה ממכירתפרמננטי  חיובי מזומנים םתזרי ליצירת עד הון לגיוסיה החבר

 .של הקבוצה השוטפות
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה –חלק ראשון 

 פעילות החברה והתפתחות עסקיהתיאור  .1

 הגדרות .1.1

 :לשמות ולמונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המופיעה לצידם, זהדוח תקופתי ב

 אפולו פאוור בע"מ. - "החברה"

 סולארפיינט בע"מ. - "סולארפיינט"

 החברה וסולארפיינט יחדיו. - "הקבוצה"

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

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

 אביב בע"מ.-הבורסה לניירות ערך בתל - "הבורסה"

אשר פורסם במגנא  2017הדוח התקופתי של החברה לשנת  - "2017הדוח התקופתי לשנת "

 .(2018-01-029983)מס' אסמכתא  26.3.2018ביום 

תעשייה המייצרת מוצרים בתחום הסביבה והקיימות. לדוגמה: אנרגיה  - "קלינטק"

 . מתחדשת, תחליפי פלסטיק מתכלים או טכנולוגיות ניצול מים

 מערכת חשמלית הממירה אור שמש לחשמל. - "מערכת סולארית"

"PV - Photo-Voltaic" - כת סולארית העובדת על בסיסי עקרון המינוח הלועזי עבור מער

 החומרים הפוטווולטאים.

"BIPV" - Building Integrated Photovoltaics -  או  םמשולביהמוצרים פוטו וולטאים

ובאמצעות טכנולוגיה מתאימה ניתנים לשילוב גם חלונות, מחוברים דרך כלל לגגות מבנים ו

  בקירות צדדיים.

  "SOGLP"/"OGSL" - Solar Off Grid Lighting Products/Off Grid Solar 

Lighting - מוצרי תאורה סולאריים מנותקי רשת.  

הינה מדד לכמות החשמל שמיוצר ע"י מערכת סולארית  - "/ניצולתהמרה או שיעור יעילות"

2 בממוצע מספקת בשעת שיא שמש סטנדארטיתקרינת בהינתן כמות אור קבועה. 
W/m1000 ,

צר חשמל בכמות של יתי 10%של המרה או בניצולת ביעילות  מערכת העובדתולפיכך 
2

W/m100. 

חומר פוטו וולטאי הניתן להשמה בטמפרטורה נמוכה כאשר לאחר היווצרות  - "צבע סולארי"

השכבה על המשטח, היא מסוגלת להמיר אנרגיית קרינה לחשמל באמצעות האפקט הפוטו 

  וולטאי.

עשוי וסולארי, סוללה נטענת  פנלמליים הכוללים מאגד של רכיבים חש - "ערכה סולארית"

צבירה  ,. מאגד זה מאפשר יצורמוצרי חשמל )כגון: תאורה, מאוורר, טלוויזיה(לכלול מגוון 

 .לרשת החשמל ללא תלות בחיבורושימוש בחשמל 

"R2R"  )"שיטת ייצור בה המוצר נבנה ע"י פריסת גליל של יריעה, ביצוע  -)"גליל לגליל

שיטה המאפשרת ייצור בקצבים גבוהים ובמחיר זול של מוצרים  -לה חזרה לגליל עיבוד וגלי
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 .גמישים הניתנים לגלגול

 "B2B"(Business to Business )- .מסחר בין עסקים 

 כללי .1.2

אינוונטק חברה "כחברה פרטית בשם  ,1993באוקטובר  24החברה התאגדה בישראל ביום  .1.2.1

 ונרשמ 1998. בחודש אוגוסט 1983-מ"געל פי פקודת החברות, התש "להשקעות בע"מ

 חברה ציבוריתהיות הפכה להחברה החברה למסחר בבורסה בתל אביב וערך של הניירות 

, שונה שמה של החברה 2009בדצמבר  7. ביום )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(

שונה שם החברה ל"אור  ,2015בספטמבר  17, וביום "אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ"ל

לשמה הנוכחי, אפולו  שונה שם החברה 2017באוקטובר  26ביום  .החזקות בע"מ"סיטי 

 פאוור בע"מ.

, הנמצאת בשליטתה החברה הבת סולארפיינטבאמצעות פעילותה של החברה מתבצעת  .1.2.2

 3מיזוג על דרך החלפת מניות בינה לבין החברה הושלם ביום המלאה של החברה ואשר 

 . 2017באוקטובר 

  איהבורסמכירת השלד  .1.2.3

השליטה בחברה , אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב את מכירת 2017בינואר  26ביום 

מ, חברה פרטית ישראלית, בשליטת מר כפיר זילברמן, "בע קפיטל פיור. איי.אי.לחברת אל

 ולפרטים רא .8.3.2017, עסקה אשר הושלמה ביום מיליון ש"ח 1.1בתמורה לסך של 

 מיוםו (2017-01-009481אסמכתא מס' ) 31.1.2017ם מיושל החברה  יםמיידי יםדיווח

 על דרך ההפניה.בזאת  יםנכללאשר , (2017-01-019936אסמכתא מס' )  9.3.2017

 עסקת מיזוג עם סולארפיינט  .1.2.4

שהתאגדה  פרטית, חברה סולארפיינטהחברה בהסכם עם  ההתקשר 2017ביוני  20ביום 

מיזוג על דרך  סולארפיינט והחברה נהבצעתלפיו , ועם בעלי מניות בסולארפיינט ,בישראל

, כפי שיהיו במועד סולארפיינטתרכוש מבעלי המניות של החברה של החלפת מניות, כך ש

, וזאת כנגד סולארפיינטהשלמת העסקה, את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של 

השלמת במועד  סולארפיינטלבעלי המניות של החברה הקצאה של מניות רגילות של 

 .("עסקת המיזוג"או  "הסכם המיזוג") סקההע

השלמת עסקת המיזוג כפופה לתנאים מתלים שונים, לרבות בהסכם המיזוג נקבע, כי 

כן נקבע בהסכם המיזוג, כי  .לעסקת המיזוגהחברה קבלת אישור האסיפה הכללית של 

 תסקע הוצאות תשלום שלאחר כך, הון גיוס יבוצע למיזוג מקדים וכתנאי המיזוג במסגרת

ש"ח,  ליוןימ 8 לפחות של בסכום מזומנים המיזוג ערב החברה בקופת יוותרו, המיזוג

 .סכומים שפורטו בהסכם המיזוג בניכוי

בנוסף, בהסכם המיזוג נקבע כי לפני מועד ההשלמה של עסקת המיזוג תשלים החברה 

 לחוק החברות.  350הסדר נושים לפי סעיף 
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האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה להתקשרות ניתן אישור  2017באוגוסט  17ביום 

 החברה בהסכם המיזוג בכפוף להתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בו. 

באוגוסט  14דיווח החברה מיום  אולפרטים נוספים אודות הסכם המיזוג ועסקת המיזוג ר

 . , הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה("דוח העסקה"( )2017-01-070375)מס' אסמכתא  2017

המיזוג, ובכלל זה הושלם גיוס ההון המקדמי, עסקת  מההושל 2017באוקטובר  3ביום 

גיוס ההון המקדמי הושלם באמצעות תשקיף זכויות ותשקיף  כהגדרתו בהסכם המיזוג.

 להלן. 1.2.6להשלמה, כמפורט בסעיף 

( כנגד 100%המיזוג, הועברו לידי החברה כל מניות סולארפיינט ) עסקתעם השלמת 

מניות רגילות של החברה לבעלי המניות של סולארפיינט, כפי  4,035,569קצאה של ה

, כמפורט בדוח של עסקת המיזוג חלקם היחסי במניות סולארפיינט לפני מועד ההשלמה

 ., וכן הוחלפה הנהלת החברה וחלו שינויים בהרכב הדירקטוריוןהעסקה

י של רשויות מס הכנסה בקשר ניתנה החלטת מיסויה במסגרת עסקת המיזוג וכחלק מתנא

לפרטים נוספים בדבר כ לפקודת מס הכנסה. 103עם עמידת עסקת המיזוג בתנאי סעיף 

 31.12.2018לדוחות הכספיים של החברה ליום  )ה(14ראה ביאור  הנ"להחלטת המיסוי 

 .בפרק ג' לדוח זה

 הסדר נושים .1.2.5

לבית גישה החברה במסגרת עסקת המיזוג וכחלק מתנאיה, ה, 2017 באוגוסט 9ביום 

לפי סעיף  בקשה להסדר נושים בינה לבין נושיה ובעלי מניותיההמשפט המחוזי בתל אביב 

בית המשפט המחוזי  אישר 2017באוגוסט  22ביום  .("הסדר הנושים") לחוק החברות 350

לפרטים נוספים אודות הסדר  הסדר הנושים ונתן לו תוקף של פסק דין. בתל אביב את

 9, (2017-01-071094)מס' אסמכתא  2017ביולי  6 ימיםיווחי החברה מד הנושים ראה

 2017באוגוסט  22-ו( 2017-01-068911, 2017-01-06875)מס' אסמכתא  2017 באוגוסט

    ., הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה(2017-01-073009 )מס' אסמכתא:

 "חברת מעטפת"יציאה מרשימת השימור וביטול הסיווג כ .1.2.6

שביצעה, ועל בסיס דוחותיה  כי בהתאם לבדיקות , הודיעה החברה2016אפריל ב 5ביום 

", כהגדרת המונח , היא נכנסת להגדרת "חברת מעטפת2015בדצמבר  31הכספיים ליום 

, הועברו 2016באפריל  10בתקנון הבורסה ובהנחיות מכוחו. על בסיס הודעה זו, ביום 

הסיווג הענפי של ר של הבורסה ושונה ניירות הערך של החברה להיסחר ברשימת השימו

". לפרטים חברות מעטפת -השקעה והאחזקות " לתת ענף "ענף נדל"ן ובינוי"החברה מ

-2016-01)אסמכתא מספר:  2016באפריל  5נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 . 2016באפריל  6(, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, ודיווח של הבורסה מיום 042196

פנתה החברה לבורסה בבקשה  , , בעקבות השלמת עסקת המיזוג2017באוקטובר  3ביום 

זו,  בקשהעל בסיס  להעברת המסחר במניות החברה מרשימת השימור לרשימה הראשית.

 15החל מיום הועברו ניירות הערך של החברה להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה 

חברות  -השקעה והאחזקות " ה מתת ענףהסיווג הענפי של החברושונה  2017באוקטובר 

 קלינטק".-ענף "טכנולוגיה" למעטפת
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, מכיוון שבמסגרת עסקת 2017באוקטובר  9בהתאם להודעת הבורסה לחברה מיום 

המיזוג סולארפיינט קיבלה את אישור המדען הראשי על היותה חברת מו"פ בהתאם 

שנים מהמועד בו חודש  4להנחיות הבורסה, החברה לא תועבר מהרשימה הראשית במשך 

המסחר בניירות הערך שלה ברשימה הראשית, ובהתאם לכך, הבחינה הבאה של עמידת 

. למרות האמור לעיל, 31.12.2021החברה בכללי השימור תיערך על פי הנתונים ליום 

ובהתאם להנחיות הבורסה, אם החברה תודיע במהלך התקופה הנ"ל כי חדלה לעסוק 

.א. בחלק 8לעסוק בייצור ושיווק פירות המו"פ, יחול עליה סעיף  בתחום המו"פ או שחדלה

הרביעי לתקנון הבורסה בדבר העילות להעברת מניות החברה מהרשימה הראשית, וזאת 

 החל ממועד הודעת החברה כאמור.

 מינוי עושה שוק .1.2.7

 15חבר הבורסה "אקסלנס נשואה" פועל כעושה שוק במניות החברה החל מיום 

לאור מינויו של עושה שוק כאמור, הודיעה הבורסה לחברי הבורסה כי   .2017באוקטובר 

 מניית החברה לא תיכנס לרשימת ניירות הערך דלי הסחירות.

 בארה"בלמסחר לרישום מניות החברה  הערכות .1.2.8

החברה בהיערכות לכניסתה לשוק ההון האמריקאי על ידי החלה תקופת הדוח מהלך ב

. למועד הדוח, מבנה הרישום למסחר בארה"ב, בארה"ב ADRרישום למסחר באמצעות 

אם וככל שיתבצע, אופן ביצועו ולוחות הזמנים ליישומו טרם נקבעו. כמו כן, אין כל ודאות 

 כי הליך הרישום האמור יתחיל בפועל, וככל שיתחיל, אין ודאות כי יושלם. 

 תיאור מבנה החברה .1.3

 :להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה נכון למועד הדוח 

 

 

                                               100% 

 

 

 

  קבוצהתחום הפעילות של ה .2

 במחקר הבת סולארפיינט, ת, באמצעות חברהעוסקתהחברה הינה חברת קלינטק דוח, הלמועד  נכון

אמצעי  , ובכלל זה:תרונות בכל תחומי המעטפת של המערכת הסולאריתופופיתוח של טכנולוגיות 

פעילות נכון למועד הדוח,  .המתאימים לשווקים שונים ,בקרה, שליטה וסליקה ,אגירה ,רייצו

ערכה סולארית ביתית ו הסולארית גמיש ההקבוצה בתחום זה כוללת שני מוצרים עיקריים: יריע

 להלן. 8במסגרת תחום הפעילות ראו סעיף  הקבוצהלפרטים נוספים בדבר פעילות  .ליצירת חשמל

 להלן. 9ף סעי ואודות מוצרי הקבוצה רא לפרטים נוספים

 החברה 

 סולארפיינט 
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  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .3

לפירוט ההשקעות בהון החברה וכל עסקה מהותית אחרת שנעשתה על ידי בעלי ענין בחברה במניות 

אשר נכלל בזאת  2017לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  3ראו סעיף  2017החברה מחוץ לבורסה בשנת 

למועד פרסום דוח  דעו 1.1.2018החל מיום לעיל כאמור השקעות ועסקאות לפירוט . על דרך ההפניה

 להלן:ראו זה, 

 1אסמכתאמס'  מועד פרסום הדוח נושא הדוח

על פי תשקיף  וכן לבעלי עניין בחברה לציבורהנפקה 

מניות רגילות  5,216,460של  26.7.2018זכויות מיום 

תבי אופציה כ 1,738,820ללא ערך נקוב של החברה וכן 

 ש"ח )ברוטו(. מיליון 6.3 -( בתמורה לכ3)סדרה 

 2018-01-079551 2018באוגוסט  20

2018-01-079995 

2018-01-081273 

מר עודד רוזנברג, מנכ"ל ודירקטור בחברה, מכר 

מניות רגילות ללא ערך  208,332בעסקה מחוץ לבורסה 

 נקוב של החברה.

 2019-01-014761 2019בפברואר  19

ודירקטור בחברה, מכר בעסקה  CTOערן מימון,  מר

מניות רגילות ללא ערך נקוב של  208,332מחוץ לבורסה 

 החברה.

 2019-01-014761 2019בפברואר  19

  חלוקת דיבידנד .4

 לא חילקה דיבידנדים.ונכון למועד דוח זה, החברה , 2018בדצמבר  31בשנתיים שקדמו ליום  .4.1

  .לחלוקה רווח הניתןת ויתרלחברה אין , זה דוחולמועד  2018בדצמבר  31ליום  .4.2

 לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד. .4.3

למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח, לא חלות על החברה מגבלות על בכפוף לאמור לעיל,  .4.4

 .אלו הקבועות בדין חלוקת דיבידנדים, למעט

                                                      

 ים בדוח זה על דרך ההפניה.לוחים בסעיף זה להלן נכלכל הדיו 1
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 מידע אחר - חלק שני

  החברהמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  .5

  יים אודות תחום הפעילות של החברה:ונים כספלהלן נת .5.1

 
בדצמבר  31ליום 

2018 
 )באלפי ש"ח(

בדצמבר  31ליום 
2017 

 )באלפי ש"ח(

בדצמבר  31ליום 
2016* 

 )באלפי ש"ח( 
 (1,393) (2,867) (6,365) עלויות קבועות 

 (669) (608) (1,132) עלויות משתנות 
 748 - - מענק ממשלתי כקיטון עלויות

 (1,314) (3,475) (7,497) ח )הפסד( תפעולירוו
 - 14,337 - הוצאות רישום למסחר

 764 6,981 6,373  נכסיםהסך 
 622 1,143 1,316  סך ההתחייבויות

הכספיים של  .ג. לדוחות1מחדש כתוצאה מיישום למפרע של רכישה במהופך. לפרטים ראה ביאור  והוצג 2016נתוני * 

 החברה.

 .דוח זה )דוח הדירקטוריון(לחלק ב' ל 2.2החברה ראה סעיף לתוצאות פעילות  .5.2

 החברהלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות לסביבה כ .6

תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות העיקריים בסביבה המקרו כלכלית בה פועלת יובא להלן 

וצאות פעילות , אשר להערכת החברה יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על תהקבוצה

 והתפתחות עסקיה: קבוצהה

 אנרגיות מתחדשות

יהיו כפליים  2050שנת בבעולם אנרגיה צרכי , האמריקאי האנרגיה משרד של תחזיות פי על .6.1

האתגרים הדחופים ביותר  ד"בעיית האנרגיה" היא אחמתצרוכת האנרגיה כיום, ולפיכך 

, ובכלל וי בצריכת מקורות האנרגיהשינ חלהשנים האחרונות  15 -. ב2העומדים בפני האנושות

בנובמבר . צמיחה גבוהה בשוק האנרגיה המתחדשת במונחים של צריכה, השקעה וקיבולת זה

הסכם פריז העוסק בהגבלת ההתחממות הגלובאלית. האמצעי העיקרי  נכנס לתוקף 2016

 לעשות כן הוא מעבר לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות.

בייצור חשמל העולמית יותר ממחצית התוספת  2017בשנת  לראות בגרף להלן, ןכפי שנית

 , בעיקר שמש ורוח.הגיעה מאנרגיה מתחדשת

                                                      

2
  http://web.anl.gov/pse/solar/primer/primer1.html מקור: 

http://web.anl.gov/pse/solar/primer/primer1.html
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 :מקורלפי טכנולוגיה ) 2017תוספת וגריעת ייצור החשמל בשנת  -בתרשים 
 Jäger-Waldau, A., PV Status Report 2018, EUR 29463 EN, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-97465-6, doi:10.2760/826496, JRC113626) 

 אנרגיה סולארית

בה עיקר ההשקעות באנרגיות מתחדשות נעשה באנרגיה  השמינית ברציפותהינה השנה  2017 .6.2

מכלל  58% -המהווים כמיליארד דולר באנרגיה סולארית,  161 -בשנה זו הושקעו כ .סולארית

ההספק המותקן , 18%- כאנרגיה מתחדשת. בעוד ההשקעה השנתית גדלה בעשו בשנהשקעות 

 2017.3-ב  GW 100לכמעט  32%-ב  השנתי של מערכות פוטו וולטאיות גדל

 .GW 408 -בכהיקף ייצור החשמל העולמי באמצעות אנרגיה סולארית הסתכם  2017שנת ב .6.3

הוקמו  2018 -הערכות ראשוניות ב. על פי 2012לעומת שנת  4מדובר בהיקף ייצור הגדול פי 

תקנים ו, כך שכיום בעולם מGW 109 -מתקנים פוטו וולטאיים בהספק מותקן מצטבר של כ

   GW.4 500מתקני פיוי בהספק כולל של מעל 

 8201-2010הקמת מתקני פיוי ורוח בין השנים 

 את בלומברג( תצטטכתבה הממקור: )

https://www.pv-tech.org/news/global-solar-pv-installations-reach-109gw-in-2018-bnef 

                                                      
3

 European Union, , A., PV Status Report 2018, EUR 29463 EN, Publications Office of the Waldau-Jäger
6, doi:10.2760/826496, JRC113626-97465-79-92-Luxembourg, 2018, ISBN 978 

4
 Waldau, A., PV Status Report 2018, EUR 29463 EN, Publications Office of the European Union, -Jäger

6266, doi:10.2760/826496, JRC113-97465-79-92-Luxembourg, 2018, ISBN 978 
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של מתקנים ישנו גידול אקספוננציאלי במספר ההתקנות  מטה  תרשיםניתן לראות בכפי ש

 .ברחבי העולם פוטו וולטאיים
 

 2018בעולם עד  PVשל מתקני  היקף התקנות מצטבר

 https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_of_photovoltaicsמקור: 

 

עליית מחירי האנרגיה והצורך להאט את קצב ההתחממות הגלובאלית ולייצב ש החברה צופה .6.4

את האקלים, ימשיכו לשמור על הביקוש הגבוה למתקנים פוטו וולטאיים. בטווח הארוך, 

ימשיכו להיות גבוהים, גם אם התנאים  מתקנים פוטו וולטאייםשיעורי הצמיחה של 

 ביאו לירידה קלה בחלק מהשווקים.הכלכליים ישתנו באופן מקומי וי
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 2040הערכות להספק מותקן מצטבר של מתקנים פוטו וולטאיים בעולם עד שנת 

 

 Jäger-Waldau, A., PV Status Report 2018, EUR 29463 EN, Publications Office of theמקור: 

European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-97465-6, doi:10.2760/826496, JRC113626 

 

 מערכת סולארית / מתקן סולארי

טווח המחירים . מתקנים סולארייםות בעולם עבור בין מדינות שונרחב טווח מחירים ישנו  .6.5

ו/או תמריצים  , רגולציהעקב הבדלים בעלויות רכישה, פיקוחהרחב נובע, בין היתר, 

, מתקנים קטניםככלל, . וצ"בכית החיבור לרשת החשמל ויועלו ,ממשלתיים, עלויות התקנה

 .ות, יקרים יותר ממתקנים קרקעיים גדוליםגגמתקני  כגון

מהווה כיום  (סולאריותחוות גדולים ) סולארייםמתקנים בהיקפים גדולים בחשמל ייצור  .6.6

קונבנציונאליים, ובמקרים מסוימים עלות ייצור החשמל ייצור חשמל באמצעים ל תחרות

 . יחד עם זאת,השולית של ייצור באמצעים קונבנציונאלייםבחוות אלו אף נמוכה מהעלות 

, והחובה המוטלת על חברות משמעותיתטביעת רגל סביבתית לחוות הענק הללו ישנה 

המופק את החשמל  שנעצורך ללבנוסף  מיד עם היותו זמין,החשמל לרכוש את החשמל 

טכנולוגיה לד עקיף ותעשייה יוצר סבסו האוכלוסיירחוקות למרכזי מהחוות הסולאריות המ

מערכות קטנות, כגון מערכות המותקנות על באמצעות ייצור מבוזר של אנרגיה סולארית  זו.

 .מסתמך על סובסידיותיקר ו גגות מגורים, עודנו
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 Totalמקור:

 

 

 

 

 

 

 

 oyot.esCמקור:     

 טביעת הרגל הסביבתית של חוות סולאריותלדוגמאות  -בתמונות 

 סטנדרטי פאנל סולארי

סיליקון  ם סולארים מבוססיפאנלימ ברוב המקרים מורכביםמתקנים סולאריים, באשר הם,  .6.7

מחירי הייצור של פאנלים סולאריים סטנדרטיים יורדים בקצב . שביר המוגן בזכוכית כבדה

 לפאנלים אלועם זאת,  ., ממגוון סיבות, וביניהן הפסקת הסבסודהמכה את התחזיותמהיר 

רב מונע : משקלם הבמקומות רבים םמספר מגבלות אינהרנטיות המגבילות את השימוש בה

כמו גם דורש השקעת עבודה רבה בהתקנתם באמצעות הצבתם על חלק מן הגגות, 

המשקל ועצם היותם שבירים מקשה על שינועם, דורשים ניקוי עדין קונסטרוקציה ייעודית, 

ייצור אנרגיה דרכים חלופיות לישנם נסיונות למציאת , מגבלות אלו ואחרותנוכח . וכיוצ"ב

ים אובייקטשימוש ב תוך ,בסביבה הבנויהצור באמצעים הנטמעים , ובכלל זה, ייסולארית

הפר ל מבלי ,לאור השמש פיםחשוו רים ממילאפאו של שטחים מו בה ממילא הקיימים

 .לשם הקמת חוות סולאריותרק  שטחים פתוחים

. התחום עבר מייצרות תאים סולארייםהחברות  100מעל  ישנן ,למיטב ידיעת החברה .6.8

 אשר שולטות בייצור.ה ממלחמת המחירים שיזמו חברות סיניות, כתוצאקונסולידציה 

 

http://www.total.com/en/energy-expertise/projects/solar-power/california-valley-solar-ranch-cvsr
http://coyot.es/miracleormirage/2013/06/25/spanish-solar-steep-slope-insanity/


  2018בע"מ, דוח תקופתי לשנת אפולו פאוור 
 תיאור עסקי החברה  –חלק א' 

 13-א

 

 היריעות הסולאריות הגמישות של החברה

גמישות, יריעות סולאריות  - אשר עונה על האתגרים הנ"ל תחליף לפאנלים הסטנדרטים .6.9

על מגוון גדול של משטחים בקלות ובמהירות יחסית , הניתנות להשמה , עמידות וזולותיעילות

טרם פותחו יריעות סולאריות המהוות למיטב ידיעת החברה, החשופים לשמש. כיום,  קיימים

לפאנלים הסטנדרטים הן מבחינת עלות היצור, קצב היצור, אחוז נצילות למ"ר  אמיתיתחליף 

)יעילות(, קצב השחיקה ביכולת יצור החשמל של הפאנל )דגרדציה( אורך חיים של הפאנל 

   וכיוצ"ב. 

לצורך ההולך וגדל בעולם המתפתח,  הולםמתן מענה ת כאמור יכולות לתת יריעות סולאריו .6.10

המנותק מרשת החשמל, או שרשת החשמל שלו אינה יציבה, ליצור נגיש של חשמל באמצעות 

 אנרגיה סולארית. 

, לאפשר יישומים כת החברהלהער ,, צפוייםזוליםו קליםלים, יעי, גמישיםפתרונות סולאריים  .6.11

, כגון: ניצול גופי מים לייצור חשמל, ציפוי כולל של השוק הסולארי יגדלחדשים, כך שערכו ה

ת רונוהפת ,למיטב ידיעת החברהו למועד הדוחכאמור, . רכבים, ציפוי בניינים וכיוצ"ב

ו/או  קצר םאורך חיי/או בעלי יקרים ו ו/או מספיקלים יעי בשוק אינםים הקיימהגמישים 

 . אינם ידידותיים לסביבה
 

 סולאריות של החברההערכות ה

  OGS-שוק הוהבנק העולמי,  Bloombergשל  2016Off Grid Market Trends "5 "על פי דוח .6.12

(Off-Grid Solar) לרשתמיליארד בני אדם ברחבי העולם הנמצאים ללא גישה  1.2-מונה כ 

נסמכות  אוכלוסיות אלו. וכן עוד כמיליארד עם חיבור חלקי לרשת החשמל במקום מחייתם

, 2014על אלטרנטיבות שונות ולעתים מסוכנות, כגון: מנורות נפט, נרות, פנסים ועוד. בשנת 

מיליארד דולר הוצאו על צריכת אנרגיה "אלטרנטיבית" באסיה ובאפריקה בקרב  27-כ

  .OGS-אוכלוסיות ה

 :ברחבי העולם OGS-את פיזור אוכלוסיית ה הלהלן מציג המפה

 
 Off Grid Market Trends 2016מקור: 

                                                      

5
 2016/-report-trends-market-solar-grid-https://about.bnef.com/blog/off  

https://about.bnef.com/blog/off-grid-solar-market-trends-report-2016/
https://about.bnef.com/blog/off-grid-solar-market-trends-report-2016/
https://about.bnef.com/blog/off-grid-solar-market-trends-report-2016/
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באופן  תלתשתית חשמל או שמחובר תמחובר האשר אינ ,אוכלוסיית העולם מכלל 95%-כ .6.13

רשת החשמל יליארד אנשים שמחוברים לממזרח אסיה. כ-דרוםבאפריקה וב מצאתנחלקי, 

  .רציףלא סובלים משירות לא אמין ו

השנים  להלן שיעור האוכלוסייה שאינה מחוברת לרשת חשמל במדינות נבחרות באפריקה בין .6.14

1990-2014 : 

 

 Off Grid Market Trends 2016מקור: 

שיעור התושבים שאינם מחוברים לרשת החשמל נמצא  ,כפי שניתן לראות מהגרף לעיל .6.15

 לאורך השנים. קלה בלבד במגמת ירידה 

רשת חשמל לאזורים נרחבים באפריקה חיבור מכיוון שלמיטב ידיעת החברה אין צפי ל .6.16

של לצורך הולם מענה עשוי, להערכת החברה, להוות  סולאריות ערכותמודרנית, שימוש ב

 לגישה לחשמל.  ה זואוכלוסיי

שצפויות להימכר באסיה ובאפריקה  הערכות הסולאריותלהלן מציג את תחזית מספר שהגרף  .6.17

  )במליונים(: 2015-2020 בין השנים

 

https://about.bnef.com/blog/off-grid-solar-market-trends-report-2016/
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במספר  (CAGR) נתישיעור הגידול המשוקלל הש 2020-ל 2015כפי שניתן לראות, בין השנים  .6.18

 . 34%-שצפויות להימכר נאמד בכ הערכות הסולאריות

בעקבות  ות בעליהנמצא ידול בשוק האנרגיה הסולאריתערנות ומודעות הלקוחות לג .6.19

  ."הדליקו את אסיה" -הקמפיינים "הדליקו את אפריקה" ו

ום לפרטים אודות מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תח - רגולציה .6.20

להלן; שינויים שיחולו בדרישות הרגולטוריות, בין אם  28 -ו 8.3 בסעיפיםהאמור  אור ,הפעילות

שונים לשווקים  הקבוצהאחרות, עשויים להשפיע על נגישות מוצרי  מדינותבבין אם ו בישראל

להשקיע לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות ומכאן על יהיה  הקבוצהועל המשאבים אשר על 

 .פעילותהתוצאות 

הפאנלים הוזלה משמעותית של  - הקבוצהמוצרים מתחרים ו/או תחליפיים למוצרי  .6.21

בעקבות פריצת דרך טכנולוגית כלשהי או מציאת שיטה  ,הגמישים המיוצרים כיום םיהסולארי

גופים על ידי  שתפותחלהמרת אנרגיה שאינה סולארית, אם וככל פשוטה ואמינה  ,זולה

ולפגוע בתוצאות הפעילות החברה חליף יעיל למוצרים שמפתחת , עשויים להוות תמתחרים

כמו כן קיימת תחרות בתחום הערכות הסולאריות בשווקי היעד.  החברהשל המתוכננת 

תחליפים מוצרים ו תחרותלפרטים אודות . הקבוצהוהמוצרים הפריפריאליים אותם מפתחת 

  .זה להלן דוחל 15.1 ףלמוצרי החברה ראה סעי

לאור ההכרה ביתרונות הטכנולוגיים הקיימים בישראל לעומת מדינות זרות,  – תזהות ישראלי .6.22

זהות ישראלית משמשת לעתים כמקדם מכירות, ואילו במקרים אחרים עלולה הזהות 

בפני  מחוץ לישראלהישראלית להוות חיסרון, ואף להביא לביטול עסקאות ולסגירת שווקים 

 היריעות הסולאריות הגמישותו/או משווקת את  אינה מייצרת קבוצה, ההדוחלמועד  החברה.

 זהותהלכן מתקשה להעריך את מידת ההשפעה שעשויה להיות לעצם ו מחוץ לישראל

בכוונת הקבוצה לפעול  כי במידת הצורךיצוין,  .ישראלית בשוק האנרגיה הסולארית בעולםכ

 .בשווקי היעד באמצעות מפיצים מקומיים

הכלכלית והגורמים החיצוניים המשפיעים ו/או העשויים  המידע המובא לעיל, בדבר הסביבה

הקיימת ו/או העתידית, מתבסס בעיקרו על הערכות ואומדנים  החברהלהשפיע על אופי ופעילות 

אינה מייצרת ו/או משווקת ו/או מוכרת  החברה, דוחסובייקטיביים של החברה, וזאת כיוון שלמועד ה

וטרם החלה למכור  דנה נמצאת בשלב המחקר והפיתוח, אלא עוהיריעות הסולאריות הגמישותאת 

אולם, להערכת החברה  ,. המידע הנ"ל הינו אומדן בלבד וייתכן שאינו מלאאת הערכות הסולאריות

יש במידע כאמור כדי לספק תמונה כללית, גם אם אינה מדויקת, לגבי אופי פעילותה העסקית. לאור 

בקשר עם הגורמים  לעיל ולהלןמההערכות המפורטות  האמור, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות

 .קבוצהה החיצוניים המשפיעים על פעילות

 גורמי השפעה נוספים  .6.23

, ראו פרק גורמי קבוצהגורמים חיצוניים על פעילות השל  ה אפשריתלפירוט נוסף אודות השפע

 .להלן33סיכון בסעיף 
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 החברה  תיאור פעילות – ק שלישיחל

 כללי .7

מחקר ופיתוח של טכנולוגיות תחום פעילות אחד והוא  קבוצהל דוחכמפורט לעיל, למועד ה

בקרה, שליטה,  ,אגירה ,אמצעי ייצור , ובכלל זה:חדשניים בתחום האנרגיה הסולאריתתרונות ופ

: בתחום זה כוללתחברה ה פעילותעיקר נכון למועד הדוח, . וסליקה המתאימים לשווקים שונים

 .מנותקי רשתסולארית לייצור חשמל לערכה ; )ב( יעילה, קלה וזולהיריעה סולארית גמישה, )א( 

 

 תחום הפעילות עלמידע כללי  .8

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה .8.1

 לייצור חשמל בכל מקום ולכל אחד יעילות, קלות וזולותיריעות סולאריות גמישות,  )א(

סולאריים  פאנליםעל ידי  ברובובעולם מתבצע כיום שמש השמל מאנרגית ייצור ח

בשוק האנרגיה הסולארית הפכו לסטנדרט אלו פאנלים . כבדים ושבירים סטנדרטיים

היותם  העולמי, אך היכולת להתקין אותם במקומות שונים מוגבלת בשל משקלם הגבוה,

להוות פתרון  ותעשוי ותוקל יעילות ,ותגמיש ותסולארי יריעותשבירים ובעלי צורה אחידה. 

מאוד,  ותיקר ןהינ ותהקיימ ותוהקל ותהגמיש יריעותה ,דוחלמגבלות אלו, אולם למועד ה

שימוש בחומרים רעילים  ןו/או נעשה בה ו/או אינן יעילות מספיק ןדיי ותיציב ןו/או אינ

 בהיקף רחב.  ןמאוד העלולים לדלוף לסביבה, מה שמהווה חסם בפני יישומ

 ,בכל מקום החשוף לקרינת השמש תוכלנה להיות מותקנותשל החברה  ותסולאריה יריעותה

בנוסף לפונקציות המקוריות שלהם.  ,לייצור חשמלמופרים ממילא בשטחים  תוך שימוש

אשר  ולקוחות חדשים, יישומים שווקיםבשימוש באנרגיה סולארית  יאפשרזה פיתוח 

גמישה עצם היות היריעה בנוסף, . תרון מעשיהטכנולוגיה הקיימת אינה מספקת להם פ

לשמור על  לחברהמאפשר וקלה מוריד משמעותית את עלויות השינוע וההתקנה ובכך 

 .הסטנדרטיים םפאנליהבמחירי הוזלה משמעותית  בתרחיש שלגם תחרותיות 

להלן פירוט אודות השווקים הרלווטיים לדעת החברה נכון למועד הדוח ליריעות 

 גמישות של החברה:הסולאריות ה

הערכה הסולארית הינה יחידה הכוללת פאנל  - (OGSLהערכות הסולאריות )שוק  .1

בסיסיים כגון  ומוצרי חשמלסולארי, סוללה נטענת, כבלים וחיבורים בין רכיבי הערכה 

. הערכה הסולארית מהווה פיתרון לאוכלוסיות מנורה, מטען לטלפון הנייד וכיוצ"ב

שמל או הסובלות מאספקת חשמל לא סדירה. היתרון היחסי שאין להן גישה לרשת הח

סולארי הפאנל ההחלפת עשוי לבוא לידי ביטוי בהסולאריות בשוק הערכות החברה של 

וכן קלה  יותר הועמיד הקל השמפתחת החברה שהינ תהסולאריביריעה  סטנדרטיה

אבות  5של  בנוסף, הקבוצה סיימה פיתוח .יותר לשינוע, יתרון משמעותי בשוק המדובר

טיפוס של ערכות סולאריות המהוות מוצר משלים ליריעות הסולאריות הגמישות של 

 אלו. החברה ואשר יכולות להוות פלטפורמת שיווק ליריעות

היריעה הסולארית להערכת החברה,  – שוק המכוניות החשמליות וההיברידיות .2
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והיברידיות, ובכך  הגמישה של החברה תוכל להיות מיושמת על גבי מכוניות חשמליות

להגדיל את טווח הנסיעה שלהן, או לחילופין לצמצם את נפח הסוללות המיושם ברכב. 

כמו כן, השמת היריעה על גבי מכוניות אלו תאפשר להן להיטען ללא חיבור לרשת 

ניסיונות לשלב פאנלים סולאריים ברכבים חשמליים או היברידיים נעשים  החשמל.

 ת לשלבומתכוונהחברות המובילות בתחום היעת החברה, למיטב ידבעשור האחרון. 

 2018הצהירו בשנת  , אשר פאנלים כאלו הן טויוטה, ניסאן, אאודי וכן יונדאי וקיה

שגם הן ישיקו מכוניות עם גג סולארי בעתיד הקרוב. יתרונה היחסי של החברה בשוק 

בצורה של  – זה יבוא לידי ביטוי בהשמה הפשוטה יחסית של היריעה על גבי הרכב

, ללא צורך במגן זכוכית יקר או בשינוי בקו הייצור, וכן על קימורי הרכב הדבקה

כי מעריכה החברה נכון למועד הדוח, במחיר זול משמעותית אל מול המתחרים. 

ברכבים קטנים וכן עד   450Wpלספק עד היריעות הסולאריות פרי פיתוחה צפויות 

4500 Wp על גג הרכב וחלקים נוספים.  ת היריעותהשמעל ידי  , וזאתבאוטובוסים

נתונים המוצהרים על ידי היצרנים, החברה צופה כי תוכל להגדיל את טווח בהשוואה ל

  .20% -כ הנסיעה של חלק מהרכבים בעד

מסחרי של לשימוש ם שוק עולמי הנמצא בצמיחה לאור כניסת – הסולאר הצףוק ש .3

מים גופי להתקנה על פני השטח של  ניםהניתפאנלים סטנדרטיים, פתרונות הצפה ל

בשוק זה החברה גדולים כגון בריכות, אגמים ומאגרים מלאכותיים. יתרונה היחסי של 

פרי פיתוחה, שהינה היריעה הסולארית את  הציףעשוי לבוא לידי ביטוי ביכולת ל

, אף תוך גדולים מאגרי מים על גביגמישה, עמידה, קלת משקל וידידותית לסביבה, 

נוכח מאפייני היריעה, השמתה על גבי גופי מים שונים דורשת  .דות עם גליםהתמוד

 משאבים פחותים בהשוואה להצפתם של הפאנלים הסטנדרטים.

ניתן להקים בהם שדות  , ולכן לאפנויותקרקע  עתודותאין בעולם  במקומות רבים

לאחד  מים נותן מענה גוףעל פני  סולאריהקמת מתקן  .בקנה מידה גדול סולאריים

שטחי הקרקע הנרחבים עליהם הם  – הסולארייםהחסרונות העיקריים של השדות 

והחברה  וכיוצ"ב מים מאגרי, בריכות, אגמיםב להתבצעההקמה יכולה משתרעים. 

 . צופה שבעתיד יתכן ואף על פני הים

משתמשים בפאנלים פרויקטים סולאריים על פני גופי מים נכון למועד הדוח, 

 .ו/או חוטי תלייהמערך של מצופי פלסטיק מוקמים על גבי רטיים וסולאריים סטנד

בחיפוי פלסטיק, המונע העושים שימוש ישנם פרויקטי פיילוט למיטב ידיעת החברה, 

חצי  פאנלים סולארייםאידוי מים וכניסת מזהמים לגוף המים, כבסיס להתקנת 

ה יש יתרון . במקרה זגמישים, אשר הינם יקרים יותר מהפאנלים הסטנדרטיים

וכן מסוגלות  שניתן להציפן בקלות יחסיתטכנולוגי ליריעות סולאריות גמישות וקלות 

  .ואף עמידות לגלים לנוע בגמישות עם מפלס המים
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הגדול ביותר עבור פאנלים סולאריים צפים,  שוק היעד ינופסיפיק ה - אסיהאיזור 

פיתוח בסולארים גדולים בשל ההשקעה הגבוהה שבוצעה על ידי יצרני פאנלים וזאת 

לשם הדוגמא מוגברת. תמיכה ממשלתית קיומה של ומתקנים פוטו וולטאיים צפים 

הסתיימה הקמת המתקן הסולארי הצף הגדול בעולם  2017בשנת לבד, וההמחשה ב

בסין, על גבי מאגר מים מלאכותי שנוצר כתוצאה מקריסה של מכרה, בהספק מותקן 

, של מצופים ופאנלים סולאריים סטנדרטיים מתקן זה כולל מערכת .40MWשל 

 כמופיע בתמונה להלן:

  

largest-launches-news/china-https://www.smithsonianmag.com/smart- מקור:)

180963587-farm-solar-floating/) 

 שמטרתן עידוד שלתיותמיוזמות מ הינו ר הצףחלק מהמנוע לצמיחת שוק הסולא

אנרגיה מתחדשת. עם הופעת הטכנולוגיה הסולארית הצפה החלו מספר שימוש ב

לנקוט יוזמות לפיתוח תחנות כוח סולאריות  ,הודוויפן,  סין, תאילנד, ,כגון מדינות

 מערכותהון והטבות מס ליצרנים של  ,מספקות סובסידיות ומדינות אלחלק מצפות. 

  .סולאריות אלו

ם, על פני מאגרי מים מלאכותיי 600 -ימים כקי ,בלבדבישראל בסמוך למועד הדוח, 

או במי השקיה חקלאית שמקורם  (5%), המחזיקים במי שתייה דונם 5,000-שטח של כ

היריעה הסולארית על פני  התקנת .(95%)מי גשמים בבשפכים עירוניים מטופלים או 

 , כגון: צמצום או מניעת אידוישלהםלתת מענה לבעיות שונות  העשוי מאגרים אלו

  .המים, תוך יצירת מקור הכנסה נוסף לבעל המאגרזיהום הפחתת ו מים
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בטל לחלוטין את ההשקעות עשויה ל על פני גופי מים שוניםהשמת היריעה הסולארית 

 .קורות תמיכה של פאנלים קשיחיםהרכבת ו עבודות אזרחיותההוניות ברכישת קרקע, 

שוק זה מבוסס על פתרונות  - ינים(י)מערכות פוטווולטאיות משולבות בבנ BIPVשוק  .4

מאנרגיה המאפשרים לעטוף את השכבה החיצונית של מבנים במערכות ליצור חשמל 

שינוע תוך חיסכון בעלויות  ,)המבנה(מיוצר במקום הצריכה . החשמל סולארית

למראה והבאת ערך מוסף  , מניעת הפסדים אשר נגרמים במהלך השינועחשמלה

 המבנה. 

. זהו שוק BIPV-שוק האליו מכוונת הקבוצה הינו  משמעותישוק פלח בטווח הבינוני, 

הפתרונות הקיימים על ידי שלא ניתן להם מענה מספק צרכים ו גבוהעם שיעור צמיחה 

  (.פונקציונאליים, אילוצים אדריכליים ונראות חיצונית -למשל )כיום 

דולר ארה"ב  מיליארד 1.1 -צפוי לגדול מכ BIPV-על פי מחקר שנערך בתחום, שוק ה 

, כאשר ההתקנות המרכזיות צפויות להיות 2026מיליארד דולר בשנת  7-לכ 2018בשנת 

   על גגות, קירות וחלונות, כמפורט באיור שלהלן:

 

 BIPV - Technologies and Markets 2017-2024 מקור: 

מהוות  , כגון זו המפותחת על ידי הקבוצה,סולאריות גמישות וקלות משקל יריעות

 ותגגובמיוחד עבור גגות עם מגבלות נשיאת משקל משמעותי יתרון הערכת החברה ל

בנוסף, למנוע בעיות איטום ומבנה.  על מנתנדרש להגביל את מספר החדירות  בהם

עובדה המהווה יתרון  היריעות כמעט ולא מושפעות מרוח, מכיוון שהן צמודות לבניין,

ה ניתנת להשמה על פני קירות חיצוניים , היריעכמו כן. אזורים מוכי רוחמשמעותי ב

לפי ניתנת לחיתוך היריעה הסולארית  ,עבור מבנים בעלי צורה אסימטריתו, של בניינים

  דרישה לכל צורה וגודל.

יתרונה היחסי של החברה בשוק זה עשוי לבוא לידי ביטוי על ידי הטמעת כאמור, 

ף בחומרי הבניין עצמם, היריעות הסולאריות פרי פיתוחה של החברה בבניינים וא

 בזכות משקלה הקל ועלויות התקנתה הנמוכות יחסית.
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 וקלים. מקור: פלסטיק עם מודולים סולאריים גמישיםחומרי  המשלבדוגמא לגג סולארי  בתמונה: 
MONIER

 

 בתמונה: אילוסטרציה של בניין מכוסה ביריעות הסולאריות של הקבוצה

 
מכוונת לשילוב של  הקבוצהשנים,  10 -בטווח של כ - כבישים(כגון ת גדולות )ותשתי .5

וכיוצ"ב. תשתיות אלו מהוות את  מדרכותמוצריה בתשתיות גדולות כגון כבישים, 

ם הבנויים הגדולים בעולם ומספקים מצע טוב, בדרך כלל עם קווים להולכת המשטחי

 חשמל לאורכם, עבור יישומים סולאריים. 

הפועלים  ,חברות גדולות לבניית כבישיםגופים, ביניהם מספר , קיימים דוחלמועד ה

. מטרת הפיתוח הנה "אספלט" שקוף העומד בדרישות הרגולציה והבטיחות לפיתוח

ל"אספלט" השקוף  מתחתקונבנציונאלית מערכת פאנלים סולאריים  תלאפשר התקנ

 . םאת שבירת צים בניסיון למנוערעידות ולחנגד מגן  חומרב והטבעת הפאנלים

תפחית  העמידות בפני שברביריעות סולאריות גמישות הפאנלים השבירים החלפת 

הכבישים  ותהפוך את חזון אלובאופן משמעותי את עלות מערכות להערכת החברה 

 . בת השגה הסולאריים למציאות

, מכוסה קמ"ר( 80,000 -)כ דוחהלמועד הכבישים בארה"ב שטח  לשם ההמחשה, סך

טרה וואט  13,600-כ יפיק, בלבד יעילות 10%-סולאריות המייצרות חשמל בביריעות 

 כיום.ייצור החשמל בארה"ב  שלושה מסך יותר מפי , שהםשעה לשנה

http://monier.com.au/Products/Solar
http://monier.com.au/Products/Solar
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ברה בשוק זה עשוי לבוא לידי ביטוי בהטמעת היריעה הסולארית יתרונה היחסי של הח

 .בתשתיות ענק קיימות או עתידיות, ובכך לפתוח שוק חדש, אשר נכון להיום לא קיים

 

 

 

 

 

 

 מ"ר בהולנד 70: אב טיפוס של כביש סולארי בגודל בתמונה

 ערכות סולאריות)ב(  

 ופועלותבשוק זה  הפעילותת עם מספר חברו דין ודבריםמנהלת למועד הדוח, החברה 

כמו כן, בתקופת . , לשיווק מוצרי החברהאפריקההעולם השלישי וביבשת  עיקר במדינותב

 עם חברה ממדינת לסוטו, להפצת הערכההסכם הפצה הדוח התקשרה סולארפיינט ב

)לפרטים נוספים  בלסוטו ודרום אפריקה הסולארית המודולארית שמפתחת סולארפיינט

חדירה לשוק הערכות הסולאריות באמצעות החלפת הפאנל הסטנדרטי, להלן(. 29ראו סעיף 

 ,אפשראשר מהווה, כאמור, חלק מן הערכה הסולארית, ביריעה הסולארית של החברה, ת

אילוצי רגולציה חסמי כניסה נמוכים הכוללים  התחלתיות תחתמכירות להערכת החברה, 

 ה.וליעילות ההיריע דרישות נמוכות למשך חיייחסית וכן  קלים

 

מערכות סולאריות . משמאל לימין: החשמל ללא חיבור לרשת ערכות סולאריותסוגים של  3 -דוגמאות ל –בתמונה 

 .גדולות ביתיות ומערכותניידות, מערכות ביתיות 
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“ Off Grid Market Trends -הסולאריות על פי תחזית שפורסמה ב הערכותגודל השוק של 

”2016 6  מיליארד דולר ארה"ב )לפי חישוב של קצב  10 -כ לסך של 2420בשנת  להגיעצפוי

 .(34%של שנתי צמיחה 

OGS 2020 2021 2022 2023 2024 

Market size ($B) 3.1 4.1 5.6 7.5 10 

 2020-2024של שוק הערכות הסולאריות בשנים קצב צמיחה משוער  -בטבלה 

הינם תחזיות, הערכות  קבוצהשווקי היעד של הבקשר עם לעיל ההנחות והנתונים 

אשר התממשותם אינה ו ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,

חלקן, עשויות שלא להתממש, כולן או  ו. הערכות אלקבוצהודאית ואינה בשליטתה של ה

או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם שינויים 

טכנולוגיים מהותיים, שינויים בדרישות הלקוחות, שינויי רגולציה בארץ ובחו"ל ו/או 

 .קבוצהגורמים נוספים אשר אינם בשליטת ה

 לוהתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות ש .8.2

אבות טיפוס  5: הקבוצה סיימה פיתוח של , החברה אינה מייצרת את מוצריהדוחלמועד ה

הקבוצה וביחס ליריעות הסולאריות,  ,של הערכה הסולארית ונמצאת כעת בשלב השיווק

 עם המעבר לשלב הייצור בעתיד, .שלב הייצורתחילת לקראת בסיום שלב הפיתוח ונמצאת 

 עלאנרגיה המקומיים והעולמיים עם דגש בשנים הראשונות החברה לפעול בשווקי ה בכוונת

לפרטים נוספים על פותח בטווח הזמן הבינוני. מהעולם השלישי ודגש מוגבר על העולם ה

  לעיל. 8.1השווקים של תחום הפעילות ראה סעיף 

 

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .8.3

 מוטלות לא ,רההחב ידיעת ולמיטב דוחה למועד, לןלה 28 בסעיף האמור להוציא .8.3.1

 ואין, מיוחדים אילוצים או תקינה, חקיקה, מגבלות פעילותה בתחום קבוצהה על

 .פעילותה לתחום הנוגעים בחוק המעוגנים מחייבים תקנים

כפופה לדיני מדינת  קבוצהתהא ה, ה של מוצריהייצור, שיווק ומכירעם המעבר ל .8.3.2

, חוק הגנת הצרכן, 1968-תר, חוק רישוי עסקים, תשכ"חישראל, ביניהם בין הי

 .הזרות בהן תפעלוכן לדיני המדינות , 1981-התשמ"א

תקנים ללאומיים ונבים לתקניבעתיד תהיה כפופה  קבוצהכמו כן, ייתכן כי ה .8.3.3

 .ייעודיים הרלוונטיים לתעשיית האנרגיה הסולארית

ספר שכבות וכן מפתחת מורכבת ממ קבוצהמכיוון שהיריעה הסולארית שה .8.3.4

תידרש,  קבוצהממגוון חומרים שונים, ובכלל זה תוצרי פלסטיק ומתכות שונות, ה

                                                      

6
 2016/-report-trends-market-solar-grid-://about.bnef.com/blog/offhttps  

https://about.bnef.com/blog/off-grid-solar-market-trends-report-2016/
https://about.bnef.com/blog/off-grid-solar-market-trends-report-2016/
https://about.bnef.com/blog/off-grid-solar-market-trends-report-2016/
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לעמוד בתקנים מתחום הגנת הסביבה החלים על שימוש בחומרים  ככל הנראה,

 אלה, ובכלל זה בקשר עם אופן הטיפול, האחסנה והשימוש בהם.

מוצרים המייצרים כמו כן, הן היריעה הסולארית והן הערכה הסולארית הינן  .8.3.5

ידרשו לעמוד בתקנים וברגולציה  ם אלהו/או מאחסנים חשמל. לפיכך, מוצרי

 הרלוונטיים בנוגע למערכות חשמל.

כוח חישוב  בעלרכיב  הכוללותככל שהחברה תשלים פיתוח של ערכות סולאריות  .8.3.6

מטבעות תמורת חישובים  ,בין היתר ,ערכות סולאריות המבצעות ותשווק

 יהלקוחותו/או מי מ המוצריאיזה מ ו/או ויות לחול על החברהוירטואלים, עש

 תחום המטבעות הוירטואלים. שונים ממגבלות ו/או רגולציה ו/או חוקים 

 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .8.4

תחום האנרגיה הסולארית חווה גלים של היצף ומחסור תוך ירידה דרמטית  .8.4.1

ות, עם קונסולידציה משמעותית בתחום במחירי המערכות לאורך השנים האחרונ

ייצור הפאנלים ומעבר כמעט מוחלט לייצור בסין. יצרנים רבים בעולם המערבי 

הפסיקו את פעילותם, בין היתר, עקב צמצום הסובסידיות הממשלתיות והמשבר 

 הכלכלי העולמי. 

הפאנלים , אין תמימות דעים לגבי המשך ירידת עלויות דוחלמועד ה .8.4.2

  .הסטנדרטיים

בשנים האחרונות, בעקבות העלייה במודעות העולמית לשימוש באנרגיה ירוקה  .8.4.3

והגידול המשמעותי בשימוש באנרגיה סולארית, גופים רבים עוסקים במחקר 

ופיתוח טכנולוגיות חדשניות בתחום האנרגיה הסולארית, בניסיון להגיע לפריצת 

יעילות הפאנל  דרך מדעית בכל הנוגע להורדת עלות הפקת האנרגיה, שיפור

הסולארי, הגדלת השטחים הניתנים לניצול לשם הפקת אנרגיה סולארית 

 והפחתת עלויות ההתקנה והתחזוקה של המערכת. 

כיום קיימות מספר חברות המפתחות פאנלים גמישים וקלים. חברות אלו  .8.4.4

נמצאות בתהליך של צמיחה והגדלת נתח השוק שלהן באופן מתמיד, אך למועד 

 . פאנלים אלובנתח שוק זניח יחסית בעיקר לאור מחירם הגבוה של מדובר דוח ה

להערכת החברה, שוק הפאנלים הגמישים צפוי לגדול באופן משמעותי ובשלב  .8.4.5

 .לפאנלים הסטנדרטייםמסויים אף להוות תחליף 

עד לסוף מצוי בצמיחה מתמדת ולמיטב ידיעת החברה  שוק הערכות הסולאריות .8.4.6

  .7מלאות ביתיות ן ערכות סולאריותמיליו 2-כנמכרו  2017שנת 
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 .86%-הינו כ 2014קצב הגידול של מכירת ערכות סולאריות ביתיות החל משנת  -בגרף 

 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .8.5

הפתרון השכיח כיום בעולם לניצול אנרגיה סולארית לייצור חשמל הינו מערכות  .8.5.1

, המבוססות על הפיכת אנרגיית השמש ישירות לחשמל באמצעות וולטאיות-פוטו

 .(PVוולטאי )מערכות -תא פוטו

 וולטאיים:-, קיימים בשוק מספר סוגים של תאים פוטודוחלמועד ה .8.5.2

י הטכנולגיה הוותיקה ביותר בשוק. . זוהדור ראשון: תאי סיליקון .8.5.2.1

של הפאנלים מחייב הקמת קונסטרוקציה כבדה ויקרה.  הרבמשקלם 

-תרונם המרכזי של תאי הסיליקון הינו שיעור ניצולת גבוה יחסית של כי

במחיר נמוך יחסית לטכנולוגיות האחרות הקיימות כיום  22%עד  17%

 בשוק.

. תאים )שכבות דקות של חומרים מחליפי סיליקון( Thin Filmדור שני:  .8.5.2.2

אך עדיין אינם  ,מבוססי טכנולוגיה זו נכנסו לשוק בשנים האחרונות

סים נתח שוק גדול. גם טכנולוגיה זו מתאפיינת בעלויות התקנה תופ

המכוסה זכוכית. כמו כן, התאים הפאנל הרב של ו גבוהות עקב משקל

המבוססים על טכנולוגיה זו מכילים חומרים רעילים המצריכים איטום 

בעלות גבוהה. קיימת גרסה גמישה של תאים מבוססי טכנולוגיה זו אך 

נמוכה ועלותם גבוהה ביחס לתאים מבוססי  למועד הדוח יעילותם

 סיליקון מהדור הראשון. 

. תאים פוטוולטאיים OPV, DSSC, Perovskite, QDדור שלישי:  .8.5.2.3

המבוססים על פולימרים או מולוקלות אורגניות קטנות, נקודות 

קוונטיות או פרובסקיטים. טכנולוגיה זו נמצאת בשלב המחקר והפיתוח. 
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וולטאיים המבוססים -בהיקף מועט תאים פוטו בשנים האחרונות נמכרים

, בעיקר לשימוש בחלונות ומכשירים קטנים. למועד OPVעל טכנולוגיית 

, התאים המבוססים על טכנולוגיה זו אינם יעילים דיים, מחירם דוחה

 שלהם קצר.   החייםיקר ואורך 

משמעותית של מחירי הדור השני  הוזלה יאפשר אשר טכנולוגי פתרון מציאת .8.5.3

השלישי של הטכנולוגיות הפוטווולטאיות בפורמט גמיש וקל תוך שמירה על ו

מעבר ללשינוי משמעותי בתחום ולהביא  , עשוירך חיים מספקיםוביצועים וא

למועד  אפשריים אינם אשר ,יישומים של רחב במגוון אלו בטכנולוגיותלשימוש 

 . השלטת הטכנולוגיה של המובנות המגבלות בשל דוחה

אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות  ,וקבת, ותמשיך לעקוב באופן שוטףע קבוצהה .8.5.4

 במוצריה ו/או בתהליך הייצור.  אותן במידת האפשר ליישםבתחום פעילותה, ו

 

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות .8.6

חומרים זמינים  םחומרי הגלם עליהם מבוססות הערכות הסולאריות הינ .8.6.1

ידי מספר רב של יצרנים וספקים, ולמועד הדוח, למיטב המיוצרים ומסופקים על 

ידיעת החברה, אין שינויים במערך הספקים ו/או בחומרי הגלם הדרושים לה 

 לצורך פיתוח מוצריה ושהיא צופה שידרשו לה בעתיד עם המעבר לשלב הייצור.

הינם חומרים זמינים  החברה ות היריעות הסולאריותחומרי הגלם עליהם מבוסס .8.6.2

למיטב ידיעתה למועד הדוח,  .םיצרנים וספקירים ומסופקים על ידי מספר המיוצ

של החברה, צפוי גידול בהיצע חומרי הגלם עליהם מבוססות היריעות, הן בהיבט 

 הכמות והן בהיבט מספר הספקים.

 זה להלן. דוחל 22לפרטים נוספים אודות חומרי גלם וספקים ראה סעיף  .8.6.3

 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .8.7

 הינם, כדלקמן: קריטיים בתחום פעילותהההצלחה הגורמי להערכת החברה, 

 הדרושות לצורך פיתוחת ות ומתקדמוחדשני ותמומחיות, ידע ושימוש בטכנולוגי .8.7.1

  .מוצריםה וייצור

 השלים את שלבעל מנת להדרוש ולאורך זמן, גיוס מימון פיננסי בהיקף משמעותי  .8.7.2

, לבצע מעבר לשלב הייצור ולאפשר ייצור בקצב ובכמות פיתוחההמחקר ו

 מסחריים. 

 .בטריטוריות הרלוונטיות קבוצהשל ה קניין הרוחניעל הידע וה הגנה .8.7.3

, לשם פיתוח יישומים יחסים ארוכי טווח עם לקוחות אסטרטגיים עתידיים .8.7.4

 .חות ואשר רותמים את תכונות היריעה הסולאריתהתואמים את צרכי הלקו

ו/או  מוצרי החברה בשוק הבינלאומישל והפצה  , שיווקיכולות ייצור פיתוח .8.7.5

למוצרי ל יכולות שיווק והפצה הרלוונטיות עשיתוף פעולה אסטרטגי עם שותף ב

 החברה.

  

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות .8.8
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  ה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות הינם, כדלקמן:להערכת החברה, חסמי כניס

 חסמי כניסה

ידע מקצועי עדכני תחום המחקר והפיתוח מצריך כח אדם בעל  - מומחיות .8.8.1

אב פיתוח לצורך  ן תחומי הידע השוניםיכולת לשלב ביבין תחומית, וכן  ומומחיות

 טיפוס ראשוני והמשך פיתוח המוצרים. 

כנולוגיות חדשות בתחום האנרגיה הסולארית מחקר ופיתוח של ט - מימון .8.8.2

כמו כן, עם וכן המעבר משלב הפיתוח לשלב הייצור.  ראשוני גבוה הון יםדורש

לצורך הקמת מערך בהיקף גדול המעבר לשלב הייצור, עשוי להידרש הון נוסף 

 שיווק והפצה. 

הינם נמוכים הסטנדרטיים ם הסולאריים פאנליהמחירי למועד הדוח,  - מחיר .8.8.3

טכנולוגיות חדשות מקשים על כניסת חסית ונמצאים במגמת ירידה ולפיכך י

  .לשוק

שווקי היעד של החברה דורשים מתן אחריות למוצרי החברה  - איתנות פיננסית .8.8.4

לטווחי זמן משתנים. מתן אחריות כאמור דורש, בחלק מהמקרים, הוכחת 

יים" )ברי איתנות פיננסית של החברה, לשם אישור מוצרי החברה כ"בנקביל

 מימון(.

שוק האנרגיה הסולארי הינו שוק שמרני,  – תקינה והוכחת עמידות במבחני מאמץ .8.8.5

המסתמך על עמידות הציוד למשך שנים רבות. נכון להיום, הוכחת עמידות של 

פאנלים סולאריים מבוצעת, בין היתר, באמצעות הוכחת עמידה בסדרת בדיקות 

   ומיים.ומבחני מאמץ המוסדרים בתקנים בין לא

שוק הערכות בהתייחס לערכות הסולאריות של החברה:  - ומימון מערך הפצה .8.8.6

הסולאריות הוא שוק תחרותי וקיימות חברות רבות אשר מוכרות מוצרים דומים 

להתקשר ולשווקים דומים. על מנת להתחיל למכור בשווקים אלו נדרשת החברה 

 ;מימון של הערכותעם גורם מקומי, אשר יטפל בהיבטי ההפצה המקומית וה

 

 חסמי יציאה

, בשוק הקיים לנוהג ובדומה, םושיווק הקבוצה מוצרי ייצור לאחר תחילת, החברה להערכת

 לקוחותיה בפני קבוצהה שלחסם היציאה העיקרי ינבע מהתחייבויותיה , והעולמי המקומי

  .למקובל בשוק בהתאם אחריות לתקופת

 החלים בהםתחליפים למוצרי תחום הפעילות והשינויים  .8.9

דרכים עיקריות: אנרגיה תרמו ניתן לייצר חשמל מאנרגיית השמש בשתי  .8.9.1

סולארית, המבוססת על חימום נוזל לצורך הפעלת מנוע חום שמייצר חשמל או 

(, במסגרתה נעשה שימוש בתאים PVוולטאית )-עבודה מכנית; ואנרגיה פוטו

 .וולטאיים לצורך המרת אור שמש לאנרגיה חשמלית-פוטו

  .חשמלוולטאית לשם ייצור -עושים שימוש בטכנולוגיה פוטו קבוצהרי המוצ .8.9.2
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, קיימים מספר מקורות חלופיים של אנרגיות מתחדשות, דוחלמועד ה .8.9.3

שהעיקריים מביניהם הינם אנרגיית רוח, אנרגיה הידרואלקטרית ואנרגיה 

 גיאותרמית:

ת : אנרגיה המופקת מניצול משבי הרוח באמצעות טורבינואנרגיית רוח .8.9.3.1

רוח, שהינן שבשבות רוח משוכללות אשר בסיבוב כנפיהן מפעילות מחולל 

-המפיק חשמל. אנרגיית הרוח נחשבה בסוף העשור הראשון של המאה ה

 כמקור האנרגיה בעל קצב הגידול הגבוה ביותר.  21

: אנרגיה חשמלית שמקורה בתנועת המים. זוהי אנרגיה הידרואלקטרית .8.9.3.2

תר בעולם, המיוצרת באמצעות תנועת האנרגיה המתחדשת הנפוצה ביו

המים בנהרות, נחלים, מפלים, גלי ים ותנועות הגאות והשפל. אנרגיה זו 

מוסבת לחשמל על ידי ניצול זרימת המים לסיבוב טורבינה המייצרת 

 אנרגיה חשמלית.

: אנרגיה המופקת מהחום האגור מתחת לפני הקרקע. אנרגיה גיאותרמית .8.9.3.3

 לחימום ולהפקת חשמל. אנרגיה זו משמשת בדרך כלל

ם הגמישים וולטאיי-בשוק הפאנלים הפוטו ,דוחלמועד ה ,למיטב ידיעת החברה .8.9.4

מחירם גבוה משמעותית  אולם פאנלים מסוג זה,חברות המייצרות פועלות מספר 

למיטב ידיעת החברה דוח , למועד הלכןהפאנלים הקשיחים המסורתיים. ממחירי 

 . יחסית ךנמושל חברות אלו מכירותיהן יקף ה

הפאנלים הגמישים עלויות הגבוהות של למיטב ידיעת החברה, הגורם העיקרי ל .8.9.5

, שהינו מורכב ויקר חומר הפעילה תהליך ייצור ההגנה על הקיימים בשוק הוא

לכשעצמו. הפיתרון הטכנולוגי הנפוץ כיום בקרב יצרניות הפאנלים הגמישים 

ן הנדרשת להיות הן שקופה לצורך הגנה על החומר הפעיל עושה שימוש בשכבת מג

מחירה של שכבת מגן זו הינו גבוה  ,דוחוהן בעלת כושר מוליכות גבוה. למועד ה

 . באופן יחסי ומהווה כשליש מהעלות הכוללת של הפאנל

בעלת מבנה אלקטרודות יריעה סולארית פועלת לפיתוח  קבוצהה ,דוחלמועד ה .8.9.6

ך מאפשרת הוזלה וחומר פעיל המייתר את הצורך בשכבת מגן יקרה, ובכ

 . הגמיש משמעותית של עלות ייצור הפאנל הסולארי

הנה להגיע  קבוצה, מטרת הובכפוף להשלמת שלב המחקר והפיתוחלאור האמור,  .8.9.7

למוצר בעל תג מחיר נמוך משמעותית מזה של התחליפים הקיימים בשוק 

הפאנלים הגמישים ותחרותי גם בהשוואה לפתרונות האנרגיה הסולארית 

 הקיימים בשוק. האחרים 

 15ראה סעיף  קבוצהלפרטים נוספים אודות התחרות בתחום הפעילות של ה .8.9.8

 להלן.

 מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו .8.10

 .להלן 15 לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו ראה סעיף
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 מוצרים ושירותים .9

 לאגירת ביתית ערכה( 2)גמישה; יריעה סולארית ( 1מוצרים עיקריים: ) 2לקבוצה , למועד הדוח

 . ("ערכה סולארית"חשמל )

 .קבוצהלפתח מוצרים ושרותים נוספים התואמים את חזון הקבוצה הבעתיד מתכוונת 

 העדר רקע ועלכחברת מחקר ופיתוח המצויה בתחילת דרכה  רפיינטסולא של אופיה לאור
ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי ו/או בעלויות  הפעילות בתחום המוצרי פיתוח בהצלחת הוודאות

 הקבוצהעלולה השקעת  נועדו הן לשמן המטרות בהשגת/או וו/או בהצלחתם  םמוצריה פיתוח
לגיוסי הון נוספים עד ליצירת  הקבוצה תידרשמו כן, . כלטימיוןלרדת  סולארפיינט בפיתוח מוצרי

 ההון את לגייס תצליח שלא וככל, אם בכלל, סולארפיינט תזרים מזומנים חיובי ממכירת מוצרי
 .זו בפעילות להמשיך תצליח לא כי ייתכן הנדרש

ובכלל זה לוח הזמנים, וההערכות  המוצרים בפיתוח,כל ההנחות והנתונים בקשר עם בנוסף, 
הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרת מונח שר עם אבני הדרך שלעיל, בק

, בדבר התפתחויות ואירועים חברהזה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על הערכות ה
 ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אל

כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה  עשויות שלא להתממש,
ו/או שינויי רגולציה בארץ ובחו"ל ו/או אי לקוחות מגורמים שונים, וביניהם שינויים בדרישות 

השגת המימון הנחוץ למחקר ופיתוח ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או 
  להלן. 33 ףבסעי התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים

 

  יעילות, קלות וזולותגמישות,  סולאריות יריעות( 1)

. הטכנולוגיה כוללת לייצר חשמל מכל מקום החשוף לשמש מאפשרות סולאריותהריעות הי .9.1

להשמה פשוט ידידותי לסביבה,  ,זולעם חומר פעיל  ,חדשניתסולארי ארכיטקטורת תא 

התחתונות . שילובם של האלקטרודות יחד עם אלקטרודות תחתונות מבחינה כימית ויציב

, שיתרונה אסתטיתקלת משקל וגמישה, סולארית זולה,  יריעהנועד לייצר  והחומר הפעיל

 .חשמל לייצורכל משטח חיצוני החשוף לשמש למערכת הפיכת העיקרי הינו, כאמור, 

השיגה  2015חודש פברואר ב .2014בשנת  יעות הסולאריותהירהחלה בפיתוח  סולארפיינט .9.2

פרי פיתוחה הוכחת היתכנות של הטכנולוגיה אשר בבסיס היריעה הסולארית  סולארפיינט

 פיתחהשוייצרה דוגמאות המוכיחות את היתכנות מבנה האלקטרודות החדשני של הקבוצה 

של החומר הפוטווולטאי הדגמת יכולת סולארפיינט הציגה  2016נובמבר בחודש  .הקבוצה

 .כיצרן חשמל יציב במערכת סולארית בתנאי שטח, המסוגל להפעיל מכשיר חשמלי פשוט

, אשר אמור לשמש חדשניטכנולוגי  לייצר מדגיםסולארפיינט  הצליחה 2017נובמבר  חודשב

  8.המוצריניצול השמש של  יכולתהדגמת  לצורךאותה 

יריעות הסולאריות יצרה החברה בהצלחה במסגרת תהליך פיתוח ה, 2018בחודש מאי  .9.3

  9סמ״ר. 15במעבדה מערך אלקטרודות גמישות בגודל 

ביריעה  הפעילר במסגרת תהליך בחינת חומרים העשויים לשמש כחומ ,2018בחודש אפריל  .9.4

הסולארית שמפתחת החברה, המסוגל להמיר לחשמל אנרגיה שמקורה בקרינת השמש 

 0.09-2ה מספר תאים סולאריים בגדלים שונים )"( ייצרה החברה במעבדחומר פעיל)"

ם הסולאריים נבדקו התאי"(. התאים הסולארייםמסוים )" בחומר פעילסמ"ר( תוך שימוש 
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( אשר נכלל בזאת על דרך 2017-01-100201)מס' אסמכתא  15.11.2017לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  
 ההפניה.

9
( אשר נכלל בזאת על דרך 2018-01-044602)מס׳ אסמכתא  6.5.2018יווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים ראו ד 

 ההפניה.
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סטנדרטית )זרם לעומת מתח(.  IVת שלהם במדידת שמש ונמדדה היעילו במתקן מדמה

ות בשיעור מ״מ( הראה יעיל 3X3התא הסולארי שהציג את היעילות הגבוהה ביותר )בגודל 

)תוצאה מיטבית(. לעניין זה, יעילות תא סולארי הינה מדד לכמות החשמל  7.5%-של עד כ

ולפיכך, מערכת  1000W/m2שמיוצר בתא בהינתן קרינת שמש סטנדרטית המספקת 

ואט/מ״ר( בהינתן  75) W/m2 75תייצר חשמל בכמות של  7.5%-העובדת ביעילות של כ

  10קרינה סטנדרטית זו.

התקדמות טכנולוגית משמעותית בפיתוח, והצליחה סולארפיינט ביצעה , 2019נואר י בחודש .9.5

. סולארפיינט ייצרה 12% -לראשונה לייצר יריעה סולארית גמישה בעלת יעילות של עד כ

סמ"ר(,  40 -במעבדתה שבטכניון מספר יריעות סולאריות בגדלים שונים )יריעות קטנות )כ

ס"מ ואורך  50סמ"ר, ברוחב של  4,000 -וכן יריעה גדולה )כ סמ"ר( 900 -יריעות בינוניות )כ

ס"מ( וכן יעילות  10ס"מ((, כאשר כולן הוכיחו גמישות )ניתנות לגלגול ברדיוס תחת  80של 

היריעות הנ"ל יוצרו באופן ידני במעבדות החברה בשיטות ותהליכים  .12% -של עד כ

נאי שטח והן במדמה שמש תקני, מקובלים בתעשיית הסולאר והציפויים, נבדקו הן בת

והוכיחו פוטנציאל ליישום תעשייתי. בנוסף, הפיתוח הנוכחי מאפשר ליצור יריעה סולארית 

 להלן. 19.2לפרטים נוספים ראו סעיף גמישה בכל גודל שיידרש. 

התקדמות חשובה בתהליך לעיל,  9.5בסעיף כאמור  ,יעילותההחברה רואה בהגעה לאחוז  .9.6

עד  5%הסולארית, ובין היתר, לאור היעד של הגעה ליעילות בשיעור  הפיתוח של היריעה

 -ו 9.8בסעיפים , כמפורט 10%ליעילות בשיעור של עד והגעה , 2018לסוף הרבעון השני לשנת 

 .2017לפרק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת  9.22

, בוחנת את ותפיתוח היריעות טרם הסתיים, סולארפיינט פועלת לשיפור היעיל, דוחלמועד ה .9.7

היתכנות לייצור ומכירת היריעות באופן תעשייתי, וכן בודקת  מבנה השכבות האופטימאלי

ותדרש בהקשר הזה, בין השאר, לבצע בדיקות מאמץ לעמידות היריעות ותפקודן בתנאי 

  . סביבה משתנים ולאורך זמן
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 ( אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.2018-01-040795) 25.4.2018לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  



  2018בע"מ, דוח תקופתי לשנת אפולו פאוור 
 תיאור עסקי החברה  –חלק א' 

 30-א

 

וצה הקב של היריעה הסולארית הגמישה תכונות את המתארת השוואה טבלת להלן .9.8

  :הסטנדרטי הסולארי לפאנל בהשוואה

 סולאריים פאנלים 
 סטנדרטיים

 הגמישה היריעה הסולארית
 הקבוצה שמפתחת 

למ"ר )כולל  ק"ג 10 -כ משקל
 למ"ר ק"ג 1-2 לוח זכוכית מגן(

 עלות התקנה

נדרשת 
, כוח קונסטרוקציה

ובשדות  אדם רב
גדולים עבודות 

 אזרחיות

יישום בהדבקה בלבד ללא 
 רוקציה או הכנת שטחקונסט

נדרשים שטחים  קיימות
 פנויים בהיקף נרחב

 ניתן להשתמש בשטחים קיימים
)מאגרי מים,  ומופרים ממילא

 מבנים, תשתיות, משטחים אחרים(

 פוטנציאל יישום
מגבלות ביישום )לאור 

המשקל הכבד, 
 הרגישות לשבר(

אין מגבלות מהותיות ביישום לאור 
 גבוההמשקל קל, עמידות וגמישות 

 לא שביר שביר רגישות לשבר

 גמיש לא גמיש גמישות

 12%ניצולת של  ,הדוחלמועד  15-22%-ניצולת של כ ניצולת

 להלן פירוט אודות מבנה היריעות הסולאריות של החברה: 

וחומר פעיל תחתונות המרכיבים העיקריים של היריעה הסולארית הם רשת אלקטרודות  .9.9

ת שמש, האלקטרונים בחומר הפעיל עוברים תהליך הנקרא בתגובה לקרינ וולטאי.-פוטו

ושל רשת האלקטרודות המוליכה את הפעיל של החומר  האלקטרוניות"עירור". התכונות 

 יצירת זרם חשמלי הניתן להולכה.האנרגיה החשמלית ליעדה, מאפשרים הפרדת מטען ו

דוע שלו בתחום מבוסס על חומר נפוץ, מוכר ויציב, אשר הפוטנציאל הי הפעילהחומר  .9.10

 רה באמצעות שיטות מודרניות. האנרגיה הסולארית ממומש כיום על ידי החב

מתבטאת בכך שאינו מגיב עם חמצן אטמוספרי ואינו רגיש  החומר הפעיל שליציבותו  .9.11

עמידות לאורך זמן כן דבר המבטיח יציבות בתנאי סביבה ותחת קרינת שמש ו, ללחות

 החומר הפעילה זו של סים על חומרים אורגניים. תכונבהשוואה, למשל, לפיגמנטים המבוס

 מייתרת את הצורך בביצוע תהליכי איטום יקרים ומוזילה משמעותית את עלות הייצור.

 .הפעיל של החומר לשיפור הנצילותאפשרויות למועד הדוח, החברה בוחנת 

 ,הגישה בקשות לפטנט על מבנה תא ושיטת ייצור חדשניים וייחודיים סולארפיינט .9.12

המתארים יצירת יריעה סולארית על גליל רציף באורך של מספר קילומטרים. שיטה 

להוזיל באופן משמעותי ביותר את עלות הייצור של יריעות  ,להערכת החברה ,צפויה זו

לפרטים  השיטה עדיין לא נוסתה וטוייבה במפעלים של יצרניות פילמים. ,דוחלמועד ה אלו.

 להלן. 20סעיף  אוטנט שהגישה סולארפיינט רנוספים אודות בקשות לרישום פ

צפויה להיות בעלת מספר יתרונות משמעותיים  קבוצהה אותה מפתחת הסולארית היריעה .9.13

 ובכלל זה: ,נוספים

  .ק"ג למ"ר 1-2בין  משקל היריעה צפוי להיות -משקל קלת  .9.13.1
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ניתן יהיה להדביק את היריעה למשטחים באמצעות דבק  - פשוטההדבקה  .9.13.2

 פשוט.

פשוטות  ציפוי בעת ייצור היריעה ניתן להשתמש בשיטות -ך ייצור פשוט תהלי .9.13.3

צורך בתהליכים ללא  ,סטנדרטיות (R2R) "לגליל גליל" באמצעות מכונות

  .מדויקים בתנאי ניקיון גבוהים

, עם השלמת הליך הפיתוח של היריעה הסולארית ניתן יהיה למכור את החברה להערכת .9.14

 :11ה לחלופות גמישות אחרות, כמפורט בטבלה שלהלןתחרותי בהשוואהיריעה במחיר 

 מחיר מוערך למ"ר מחיר מוערך לוואט )פיק( טכנולוגיה 

CIGS 1 $ 150$ 

Thin film a-Si 10$ 560$ 

OPV 12$ 840$ 

 :אבני דרך .9.15

, למעט 2017שנת ל תקופתיהחברה עמדה בכל אבני הדרך אשר פורטו בדוח ה .9.15.1

 .ייצור עם שותף תעשייתיופיתוח לת"פ חתימה על הסכם שאבן הדרך שעניינה 

 יריעות הסולאריות:ביחס ל 2019לשנת להלן פירוט אבני הדרך  .9.15.2

 ;ברמת התא 15% -ל יעילותשיפור  .9.15.2.1

 ;במבחני תקינה סטנדרטייםהסולאריות  ת היריעותעמיד .9.15.2.2

 סיום פיתוח תהליך הייצור של היריעה הסולארית בקו ייצור פנימי; .9.15.2.3

 סטרטגי;עם שותף אהסכם שת"פ חתימה על  .9.15.2.4

 .הסכמי שת"פ עם לקוחות 2חתימה על  .9.15.2.5

העמדת התשתית המתאימה לייצור, ופיתוח המחקר וה שלב להשלמת בכפוף .9.15.3

ניסויי שטח  ביצועלצורך להתחיל בייצור היריעות הסולאריות מתכננת הקבוצה 

 .2019לקראת סוף שנת  ע"י לקוחות ובדיקות של המוצרים

, תחל להקמת קו ייצור אוטומטיף , בכפו2021במהלך שנת להערכת החברה,   .9.15.4

  .ביצור ושיווק בהיקפים מסחריים קבוצהה

 
 ערכה סולארית ( 2)

מערכת ביתית לייצור ואגירה של שהינה  ערכה סולארית מפתחת קבוצהה ,כאמור לעיל .9.16

   חשמל.
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ווה הכמוצר משלים ליריעות הסולאריות של הקבוצה ומלשימוש עתידי  מתאימההערכה  .9.17

שון של היריעה הסולארית, ללא תלות במציאת לקוחות חיצוניים את שוק היעד הרא

עם פנלים גם ליריעה הסולארית. הערכה הסולארית של הקבוצה מתאימה לשימוש 

עם היריעות הסולאריות הגמישות הייחודיות אותן מפתחת  סולארים סטנדרטים וגם

 . קבוצהה

 הערכהטיפוס של השלימה סולארפיינט פיתוח חמישה אבות  2018בחודש דצמבר  .9.18

  הסולארית.

המנותקת לחלוטין  לשווקים בהם קיימת אוכלוסיה , בין היתר,הערכה הסולארית מיועדת .9.19

כמו כן, הערכה הסולארית מיועדת לשמש כגנרטור . 12או חלקית מרשת החשמל הארצית

 פעילויות בחיק הטבע.חירום בבתים וכן ל

ירת אנרגיה וכן אפשרויות טעינה לייצור חשמל, מערכת אג פאנל סולאריכוללת הערכה  .9.20

עונה על האתגר הערכה ויציאות סטנדרטיות המתאימות למכשירי חשמל ביתיים שונים. 

ללא שימוש בגנרטורים מרעישים  מנותקי רשתהגדול של אספקת חשמל באזורים 

 .ומזהמים

לפאנלים סולאריים  מיםומתאילתנאי סביבה קשים  יםהטיפוס של המערכת עמיד ותאב .9.21

משתמשי הקצה הטיפוסיים בשווקי היעד. כמו כן, המערכת מותאמת של ירי חשמל ומכש

( המאפשרת שימוש במערכת בשיטת ליסינג על ידי Pay As You Go)  PAYGלטכנולוגיית

 .הכנסת קוד מתאים

יריעות ביחד עם המתאימה לשימוש עתידי ו, פותחה כמוצר משלים המערכתכאמור,  .9.22

 קבוצה. אותן מפתחת הת הגמישות הייחודיוהסולאריות 

 .2019החברה מעריכה כי מכירת הערכה הסולארית למפיצים תחל במהלך שנת  .9.23

ובכך עמדה והכינה תיק ייצור אבות טיפוס  5פיתוח של נכון למועד הדוח, החברה השלימה  .9.24

 . 2017שנת התקופתי לאשר פורטו בדוח  1-3באבני דרך 

הינם חתימה על הסכם יצור עם  2018משנת  , תוך עדכונם,נדחו אשר 2019הדרך לשנת  אבני .9.25

וזאת בכפוף לקבלת הזמנות מחייבות לרבות התשלום בגינם  יצרן תעשייתי ובניית קו ייצור

 .בהיקף אשר יצדיק את הקמת קו הייצור הנ"ל

עודפי החשמל שמייצרת את  אשר מיועד לנצל"גב פריק" הערכות הסולאריות כוללות  .9.26

ערכות סולאריות שאינן מחוברות לרשת החשמל . הבאופן מובנ המערכת הסולארית

 מכיוון שהןמעבר ליכולת האגירה של הבטריה, יצר חשמל עודף, מתוכננות מעצם הגדרתן ל

)ימי חורף,  אינה מיטביתימים בהם קרינת השמש גם במהלך  זמינהלספק אנרגיה  אמורות

 . עננות, אובך וכיוצ"ב(

ח חישוב עבור מגוון שימושים כגון אינטיליגנציה כוקיימת דרישה גוברת ללהערכת החברה,  .9.27

כדי לענות על צורך זה  (, קריפטוגרפיה ועוד.Big Dataדאטה )-מלאכותית, חישובי ביג

                                                      

12
(, סך pdf-vol-study-https://www.gogla.org/sites/default/files/recource_docs/investment.2על פי מחקר בתחום ) 

 מיליארד איש. 1.3-ן מוחלט או חלקי מרשת החשמל מונה כהאוכלוסייה העולמית המנותקת באופ

https://www.gogla.org/sites/default/files/recource_docs/investment-study-vol-2.pdf
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חלופה נוספת  .משמעותיות כמויות חשמל גדולות הצורכותמוקמות היום חוות שרתים 

ת חשמל נמוכה צריכ בעלותארכיטקטורה מבוזרת שבה יחידות מחשוב קטנות רבות  הינה

הכללי. הדרך לפצות את בעלי יחידות  חישובתורמות כל אחת את חלקה למאמץ הליחידה 

מטבעות  חלקי באמצעותהכללי נעשה, בין היתר, החישוב  למאמץ תרומתםהמחשוב על 

 וירטואלים מבוססי טכנולוגית בלוקצ'יין.

ולפיכך פועלת למציאת  החברה צופה כי בעתיד הדרישה לכוח חישוב צפויה להמשיך ולגדול, .9.28

מודל  כוח חישוב.ליצור  העודפת המיוצרת בערכות הסולאריותלניתוב האנרגיה  פתרונות

על ידי החברה, בפועל ככל שייושם וגובה התמורה המשולמת עבור כוח החישוב בכפוף לזה, 

 כספיתוכן קבלת תמורה  בערכות הסולאריותהמיוצרים מאפשר ניצול של עודפי האנרגיה 

 .ןר כח החישוב המיוצר על ידעבו

שילובם של רכיבי חומרה שונים בערכה באמצעות הגב נה החברה את פת הדוח בחבתקו .9.29

הפריק. כן נבחנה הפעלת רכיבי חומרה באופן אופטימלי בעת חיבורם לערכה באמצעות הגב 

הפריק. הבדיקות כללו הפעלה של הערכה כערכת גיבוי המחוברת לרשת החשמל אשר 

ספקת חשמל בעת הפסקות חשמל ומקרי חירום, וכן את הפעלתה במנותק מרשת מיועדת לא

על ידי פאנל סולארי בלבד, אשר מיועדת לשימוש במקומות המנותקים מרשת  החשמל,

 החשמל.

כמו כן, במהלך הבדיקות התבצעה בדיקת היתכנות של מכירת כוח החישוב שהופק על ידי  .9.30

בוססי עותו כריית מטבעות וירטואליים מ, אשר ביצעו באמצהערכה לצדדים שלישיים

בלוקצ׳יין. מכירת כח החישוב התבצעה באמצעות גורם מתווך, המקשר בין ספקי כח חישוב 

לבין צרכני כח חישוב. התשלום עבור השימוש בכוח החישוב שהפיקה הערכה בוצע 

באמצעות מטבע וירטואלי, אך יכול להיעשות גם באמצעות מטבעות סטנדרטיים 

יים, וזאת בהתאם להחלטת מפעיל הערכה )לקוח הקצה( ולאופן ההתקשרות שלו ממשלת

 עם הגורם המתווך.

, 2018 מרץ-במשך מספר שבועות במהלך החודשים פברוארעו הבדיקות הנ״ל התבצ .9.31

בעלי  NVIDIA GTX 1070-ו NVIDIA GTX 1060ובמהלכן נבדקו רכיבי חומרה מסוג 

מהספק  100% -ל 50%משתנים ותוך ניצול של בין למשך פרקי זמן , יכולות חישוב שונות

החומרה. התשלום עבור כח החישוב של הערכה התקבל במטבע  העבודה של רכיבי

דולר ארה"ב לביטקוין  8,077הביטקוין נע בתקופה הרלוונטית בין  הוירטואלי ביטקוין. שער

 .לביטקוין דולר ארה"ב 11,482לבין 

בעת הפעלת  שעות )לא רצופות( כאשר 251-כ הופעלה הערכה במשך במהלך הבדיקות .9.32

שעות ביממה(,  24הערכה כערכת גיבוי סולארית המחוברת לרשת החשמל )הפועלת 

דולר ארה״ב  1.28-התשלום שנתקבל עבור כוח החישוב שהופק באמצעות הערכה נע בין כ

רכה דולר ארה״ב ליום )נטו, בניכוי הוצאות חשמל( ובעת הפעלת הערכה כע 3.5-ליום לכ

מנותקת רשת, המופעלת על ידי פאנל סולארי בלבד, התשלום שנתקבל עבור כוח החישוב 

 דולר ארה״ב ליום. 0.97-דולר ארה״ב ליום לכ 0.64-שהופק באמצעות הערכה נע בין כ

כן צוין, כי עלות המדף של רכיבי החומרה בגב הפריק בהם נעשה שימוש בבדיקות הנ״ל  .9.33

על פי תוצאות הבדיקות  בסוג ובכמות רכיבי החישוב(. י מחירי השוק )כתלותהינה לפ
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שפורטו לעיל, להערכת החברה, פרק הזמן הנדרש לשם החזר ההשקעה בגין עלות רכיבי הגב 

 חודשים בקירוב. 23-ל 11הפריק הינו בין 

-2018-01)מס׳ אסמכתא  11.4.2018החברה מיום מיידי של לפרטים נוספים ראו דיווח 

   .על דרך ההפניהבזאת  אשר נכלל (,036859

החישוב בערכה הסולארית  ה, למועד הדוח, ככל שפיתוחו של רכיבידיעתה של החברלמיטב  .9.34

יושלם בהצלחה, וככל שרכיב זה ייושם בפועל בערכה, תאפשר הערכה ניצול של  של החברה

או לחברה, בהתאם ו/עודפי החשמל המצטברים בערכה וכן יצור הכנסה כספית למשתמש 

 העסקי שייבחר. למודל 

 ילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים פ .10

היריעות הסולאריות וטרם החלה במכירות של טרם השלימה את פיתוח  קבוצהה, דוחה למועד

  .או רווחים לה הכנסות נוצרו, ולפיכך טרם הערכות הסולאריות

 מוצרים חדשים  .11

בפיתוח מוצרים בעתיד קיע להש עשויה קבוצהככל שיהיו בידיה המשאבים הדרושים לכך, ה

  .ו/או בשיפור המוצרים הנוכחיים נוספים

 לקוחות .12

לה אין ולפיכך היריעות הסולאריות , החברה טרם השלימה את פיתוח דוחה למועד .12.1

 עם זאת, החברה עוסקת באיתור לקוחות אסטרטגיים בשווקי היעד. .לקוחות

  

בין היתר,  ,יה העתידיים יימנוהחברה מעריכה כי על לקוחותלעניין הערכות הסולאריות,  .12.2

המפיצות ערכות )קיטים( סולאריות המיועדות לאוכלוסיות גלובאליות ומקומיות חברות 

וכן גופי ממשל אשר  אשר אין להן חיבור לרשת או שאספקת החשמל באזורם אינה סדירה

החברה מעריכה כי לעניין היריעות הסולאריות,  ;מסבסדים לאזרחיהם ערכות סולאריות

חברות ל לקוחותיה העתידיים יימנו, בין היתר, לקוחות הערכה הסולארית של החברה, ע

 -חברות הפעילות בתחום החברות הפעילות בתחום הסולאר הצף, רכבים חשמליים, 

BIPV  .וכן חברות תשתית 
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 שיווק והפצה .13

פוטנציאליים  יםאסטרטגי שותפים תקשרות עםהבוחנת : הקבוצה הערכה הסולארית .13.1

בעולם השלישי וכן ערוצי הסולאריות עוסקים בתחום שיווק והפצה בשוק הערכות ה

 להפצת הערכהלפרטים נוספים בדבר התקשרות בהסכם הפצה   נוספים.שיווק והפצה 

 29ראו סעיף  בלסוטו ודרום אפריקה הסולארית המודולארית שמפתחת סולארפיינט

 .להלן

וח אין לחברה מערך שיווק והפצה של היריעות הסולאריות. למועד הד: היריעה הסולארית .13.2

 , כאמור לעיל. ור לקוחות אסטרטגייםתהקבוצה עוסקת באיעם זאת, 

 הזמנות צבר .14

 , אין לחברה צבר הזמנות.דוחלמועד ה

 תחרות  .15

 משמעותיים מתחרים ושמות התחרות של כללי תיאור .15.1

י חשמל לבין תחרות ישירה התחרות בתחום הפעילות נעה בין תחרות עקיפה מצד יצרנ

 (PVוולטאית )-מצד חברות המפתחות יריעות סולאריות גמישות המפיקות אנרגיה פוטו

 :משווקות ערכות סולאריות )קיטים(מייצרות ווכן מצד חברות ה

נציונליים )על בסיס אנרגיית פחם, גז, נפט, גרעין(. אלו הן בדרך קונב חשמל יצרני .15.1.1

רנים גדולים דוגמת חברת החשמל לישראל, כלל חברות ממשלתיות או קונצ

PG&E ,ENI  וכיוצ"ב, המייצרים חשמל לא מתחדש בתהליכי שריפה. יצרנים

אלה מתמודדים עם בעיות של זיהום ופגיעה בסביבה כתוצאה מתהליך הייצור. 

 , יצרנים אלה הם לא בהכרח הזולים ביותר אם כי תפוקתם יציבה.דוחלמועד ה

תחדשת כגון, אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיית רוח וכד'. יצרני חשמל מאנרגיה מ .15.1.2

 החברות המרכזיות בתחום זה הן, בין השאר:

Siemens, GE, Vestas, Goldwind, Enercon, Gamesa, United Power, 

Nordex.   

למעט תחנות הידרואלקטריות גדולות מאוד שהפוטנציאל העולמי שלהן קרוב 

זולה ביותר מופקת על ידי תחנות רוח יבשתיות , האנרגיה הדוחלמיצוי, למועד ה

גדולות. האתגר המרכזי של טכנולוגיות ייצור אלו הינו מציאת אזורים עם גישה 

לרשת החשמל בהם שוררים תנאים טובים לייצור זול באמצעות הטכנולוגיה 

 )למשל, רוח יציבה וחזקה(.

ת ויקרה לעומת סולארית עושים שימוש בטכנולוגיה מיושנ-יצרני אנרגיה תרמו .15.1.3

וולטאית, ולהערכת החברה אין להם יתרון בייצור חשמל -הטכנולוגייה הפוטו

 )להבדיל מחימום(.

כיום את עיקר התחרות יצרניות הפאנלים הסטנדרטיים מהוות , דוחה למועד .15.1.4

. קבוצהבתחום הפקת חשמל מאנרגיית השמש ליריעות הסולאריות שמפתחת ה

 :ניתן למצואהקונבנציונלי וולטאי -וטוהחברות הגדולות בשוק הפבין יתר 
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Kaneka Corporation, Kyocera Corporation, Mitsubishi Electric 

Corporation, Panasonic Corporation, Sharp Corporation, JA solar Co. 

Ltd, Jinko Solar, ReneSola Co. Ltd, Trina Solar, Yingli Green  and 

Canadian Solar. 

גמישים, -וח, ישנן חברות רבות אשר מציעות פאנלים סולארים סמילמועד הד .15.1.5

מעלות. פאנלים אלה הינם בעלי יתרון ביחס  30אשר ניתנים לכיפוף של עד 

ק"ג למ"ר( וניתנים ליישום על  4-לפאנלים סטנדרטיים בכך הם קלי משקל )כ

 מעלות. 30משטחים שאינם ישרים לחלוטין עד לכיפוף של 

בתחום הפעילות תחרות ישירה מצד חברות  קבוצהת לקיימ דוחלמועד ה .15.1.6

 , כמפורט להלן:ים גמישיםיסולאר פאנליםטכנולוגיות לייצור המפתחות 

תנות ליישום בפורמט הני דקות שכבות של השני הדור טכנולוגיות .15.1.6.1

, Flisom ,Miasoleגמיש. על החברות בתחום ניתן למנות את 

PowerFilm  המרכזי של ועוד. להערכת החברה, החיסרון

טכנולוגיות אלו הוא המחיר הגבוה של הפאנלים הסולאריים 

המיוצרים באמצעותן, בין היתר, כתוצאה מעלויות ייצור גבוהות 

שצפויות להקשות עליהן להתקרב למחירי הפאנלים הסטנדרטיים 

 בשנים הקרובות. 

, דוח( הניתנים להדפסה על פלסטיק. למועד הOPVתאים אורגניים ) .15.1.6.2

זו מתאפיינת, למיטב ידיעת החברה, במחירים גבוהים,  טכנולוגיה

~(. החברות 7%יציבות נמוכה ויעילות המרה נמוכה יחסית )

, infinity PV-, וHeliotek  ,Belectricהמובילות בתחום זה הן

 הנמצאות בשלבי פיתוח וייצור שונים. 

15.1.6.3. Perovskite - חברות כגון דוחלמועד ה ,OxfordPV  מנסות למסחר

גיה חדשה זו ונתקלות, למיטב ידיעת החברה, בקשיים טכנולו

 ניכרים בפיתוח מוצר המבוסס עליה.

קיימת לקבוצה בתחום הפעילות תחרות ישירה מצד חברות  ,למועד הדוח .15.1.7

כך שקיימות בו בהשוק מאופיין  ת.המפתחות, מייצרות ומוכרות ערכות סולאריו

  חלוקה גאוגרפית.אשר מוכרות בעיקר לפי  ,חברות בסדר גודל קטןמספר 

פלח שוק זה הוא  –( Pico Solarחברות המוכרות קיטים קטנים ) .15.1.7.1

 ,מיליון ערכות 130המוכר ביותר בתחום ונמכרו בעולם מעל 

ואט(, ו 10-בהספק נמוך מקטן ) ישכוללות בעיקר פאנל סולאר

 .13קטנה ואמצעי תאורה סוללה
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לח שוק פ –( Solar Home Systemים )יחברות המוכרות קיטים בית .15.1.7.2

נמכרו מעל למיליון  2017ובשנת  2014זה גדל משמעותית מאז שנת 

 הפועלותהחברות  ביןלמיטב ידיעתה של החברה, . 14ערכות בעולם

 Mobisol ,Bbox ,Lomus: ניתן למנות את החברות הבאותבתחום 

Global ,Off Grid Electric ,Omnyvoltaic ,Fosera ,Dlight , כולן

רות בשיטות שיווק שונות )המרכזית שבהן פעילות באפריקה ומוכ

 (.PAYGהינה 

פלח שוק  –חברות המוכרות גנארטורים סולאריים בשוק המערבי  .15.1.7.3

זה מתאפיין בכך שהמערכות גדולות יותר, יקרות יותר באופן 

לרוב נמכרות בתשלום מלא מראש ומשמשות כמערכות ומשמעותי 

הפועלות ת ברובין הח. וטיולים מחנאות כציודגיבוי ביתיות, או 

, Goal Zero ,Suaoki: נמנות , למיטב ידיעתה של החברה,בתחום

Renogy ,Anker ,Inrgy, Kalisaya. 

, למיטב ידיעתה, מתחרים ישירים שתחום פעילותם הינו קבוצהישראל אין לב .15.1.8

 עיקר. וולטאיות גמישות-מחקר ופיתוח ו/או ייצור של יריעות סולאריות פוטו

חברה הינה מצד חברות שפועלות מחוץ לישראל התחרות עמה מתמודדת ה

ועוסקות בייצור ו/או במחקר ופיתוח של פאנלים סולאריים גמישים המיועדים 

 לאותן מטרות ולאותם שווקים אליהם מייעדת החברה את מוצריה.

 ןבישראל יש שתי חברות אשר פועלות בתחום הערכות הסולאריות ותחום פעולות .15.1.9

של ערכות סולאריות המיועדות לשווקים שונים הינו מחקר ופיתוח וייצור 

(kalisaya המוכרת לשוק הגנרטורים הסולארים לטיולים ומחנאות ו- lumos 

global  באפריקהאשר פועלת בעיקר בשוק הערכות הסולאריות הביתיות). 

 קבוצההגורמים המשפיעים על מעמדה התחרותי של  .15.2

ת המחקר והפיתוח מושפע בעיקר מהתקדמו קבוצהה של התחרותי מעמדה .15.2.1

בתחום, המבוצע על ידי חברות מתחרות, ומכניסת חברות טכנולוגיות שונות 

להמשיך לחדש  קבוצהה, במקביל ליכולת קבוצההלתחום הפעילות של 

 בפתרונותיה, תוך שמירה על יעילותם. 

עשויה להיות השפעה מסוימת על מעמדה התחרותי בשוק.  קבוצההלגודלה של  .15.2.2

נדרשים הכרה ומוניטין בשוק לצורך  קבוצהמסוגה של ה ותמחד, לחברה קטנ

התקשרות עם לקוחות גדולים ולשם ביסוס מעמדה כשחקן מוביל בשוק. מאידך, 

ולהתאים  חברה צעירה, חדשנית ודינאמית עשויה ליהנות מאטרקטיביות בשוק

  .עצמה במהירות לשינויים

 להתמודדות עם התחרות קבוצהההשיטות העיקריות של  .15.3
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מצד להתמודד עם התחרות  כדי ת מול יצרניות יריעות סולאריות גמישות:תחרו .15.3.1

באופן מבצעת  קבוצהה חברות מתחרות המפתחות פאנלים סולאריים גמישים,

 .חקר שוק של הטכנולוגיות המפותחות על ידי המתחריםשוטף 

למועד הדוח, עלויות הייצור של רוב המוצרים הגמישים המתחרים במוצרי  .15.3.2

גבוהות משמעותית )עד כדי פי עשרה( בהשוואה לעלויות הייצור החברה הינן 

הקבוצה שמה דגש על פיתוח שיטת ייצור יעילה  .הצפויות של מוצרי הקבוצה

היריעות עלויות הייצור הצפויות הזולות של  .וזולה על פני הטכנולוגיות המתחרות

ת מצד הינן אחת הדרכים העיקריות של הקבוצה להתמודד עם תחרו הסולאריות

 חברות מתחרות המפתחות פאנלים סולאריים גמישים.

 עושות שימוש, המתחרות בקבוצהיצרניות של יריעות סולאריות גמישות רוב ה .15.3.3

ו/או לא יציבים בתנאי הסביבה רעילים פעילים חומרים למיטב ידיעת החברה, ב

בות ו/או נדירים ויקרים לרכישה ולהשמה. בנוסף, בעיות הרעילות הגבוהה ואי יצי

גבוהה של הפאנלים  איטום את המתחרים להגיע לרמת החומרים מחייבות

הסולאריים, המייקרת משמעותית את תהליך הייצור וכפועל יוצא מייקרת את 

  המוצר הסופי.

לעומת זאת, הטכנולוגיה אותה מפתחת הקבוצה לייצור היריעה הסולארית 

ויציבים בתנאי סביבה.  הגמישה עושה שימוש בחומרים בעלי רעילות נמוכה מאוד

על כן, היריעה הסולארית שמפתחת הקבוצה אינה זקוקה לאיטום יקר ומורכב 

 ודי באיטום בסיסי שעלותו נמוכה יחסית.  

של היריעות הסולאריות הגמישות עושות שימוש בתהליכי ייצור חלק מהיצרניות  .15.3.4

, דוחלמועד הייעודיים הדורשים השקעות הון משמעותיות במתקני הייצור. 

בעזרת פרי פיתוחה ניתן יהיה לייצר את היריעות הסולאריות  החברה מעריכה כי

פיתוח והשקעה בעלות הספקי ייצור גבוהים וללא צורך בסטנדרטיות  מכונות

 . ייעודי ייצורציוד בניית ב

: ככלל, כמתואר לעיל, הסטנדרטייםהפאנלים הסולאריים צרניות תחרות מול י .15.3.5

 אלה. סטנדרטיים עת ממחירם הנמוך של פאנליםנוב התחרות העזה בתחום

למועד הדוח, פעילות בתעשיית הסולאר מספר רב של חברות שעוסקות בייצור 

יוון כושיווק פאנלים סולארים סטנדרטיים, חלקן בהיקפים נרחבים מאוד. 

חברות ותיקות בעלות בסיס לקוחות קיים,  בו פועלותמתחרה בשוק  קבוצהשה

אשר  ים רבים לשם פיתוחה של עליונות טכנולוגיתמשקיעה מאמצ קבוצהה

  .תאפשר לקבוצה להתחרות עם ייצרניות הפאנלים הסטנדרטיים

הגנה  המצריכהתכונה  ,מרגישות לשבר יםסובל הפאנלים הסטנדרטיים ,בנוסף .15.3.6

, וכן מגבילה ציפוי זכוכית ואיטום יקרה ומסורבלת בדרך כלל באמצעותמכנית 

יריעות ה .רטיים לשימושים אשר אינם מזיקים להםאת השימוש בפאנלים הסטנד

משמעותית  קלות וגמישותעתידות להיות  קבוצהפרי פיתוחה של ה הסולאריות

. תכונות אלו אמורות לשבר בהשוואה לפאנלים הסטנדרטיים וכן עמידות יותר

להוזיל את עלויות ההתקנה והמשלוח של מוצריה בעתיד  קבוצהלאפשר ל

 . הפאנלים הסטנדרטייםתקנה והמשלוח של בהשוואה לעלויות הה
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פועלת מתוך ראיה ארוכת טווח על מנת להכין עצמה  קבוצהבנוסף לאמור לעיל, ה .15.3.7

( 1) , ובין היתר:בתחום היריעות הסולאריות הגמישות להתמודדות בשוק תחרותי

התקשרות מנהלת משא ומתן ל( 2; )מעבר לשלב הייצורגיוס הון לצורך פועלת ל

עסקאות מכירה  תבססדולים ומובילים, אשר ההתקשרות עימם עם לקוחות ג

עתידיות הרותמות את תכונות היריעה הסולארית הגמישה לצרכי הלקוחות, 

היריעות הסולאריות כבעלת מוניטין בתחום  קבוצהאת מעמדה של התחזק 

מכינה אסטרטגיית ( 3פתח להתקשרות עם לקוחות נוספים; ) תפתחו הגמישות

שותפים אסטרטגים, העשויים לתרום התקשרות עם בין היתר,  פעולה הכוללת,

 חדירהלצורך של היריעות הסולאריות, הייצור, השיווק והמכירה  והוזלתלזירוז 

התרחבות לשווקים בהמשך ואותם סימנה לה כמטרה, שווקים בשלב ראשון ל

  .נוספים

ריות על מנת להתמודד עם התחרות מצד חברות מתחרות המפתחות ערכות סולא .15.3.8

 ביתיות החברה פועלת במס' כיוונים:

פניה למפיצים  -חיבור עם מפיץ חזק מקומי כאסטרטגיית שיווק  .15.3.8.1

מקומיים אשר מכירים את השוק ובעלי יכולת מכירה מוכחות ולעתים 

אף בעלי יכולות ייצור במחירים תחרותיים ובאזור הגאוגרפי 

 הרלוונטי. 

יית המערכת ותכונותיה בחירת הרכיבים, בנ -יתרונות טכנולוגיים  .15.3.8.2

 ונכון למועד הדוחלקחה בחשבון את המתחרים בשוק למועד זה 

בהשוואה למתחרים יש יתרון מערכת אותה מפתחת החברה ל

, , אחריות, כגון: אורך חיי הבטריהבפרמטרים הרלוונטים לתחום זה

 .מודולריות וכן עמידה בתנאי סביבה חמורים

ינצל שתבוא עם "גב פריק" אשר  המערכת תוכננה כך -יכולות נוספות  .15.3.8.3

את עודפי החשמל אשר נוצרים לאחר טעינה מלאה של המערכת. ב"גב 

ניתן יהיה להכניס יכולות עתידיות אשר יהוו יתרון תחרותי פריק" זה 

ה"גב הפריק" יכול להכיל בתוכו "כוח  ,וחלמועד הד. על המתחרים

תן יתרון ייצר הכנסה נוספת למשתמש ובכך נויכול לחישוב" אשר 

תחרותי לחברה. החברה פועלת על מנת להרחיב את יכולות הגב 

 .נוספיםהפריק לתחומים רלוונטים 

החברה תמשיך להשקיע ברישום פטנטים בתחום  -קניין רוחני  .15.3.8.4

הערכות הסולאריות, הן בתחום העיצוב של המוצר והן בתחום 

נת השילוב של כוח החישוב והשיטה האופטימלית לשילובו וזאת על מ

 לייצר יתרון תחרותי על המתחרים בתחום.

עמה מתמודדת או צפויה כל ההנחות והנתונים בקשר עם התחרות הקיימת והעתידית 

ו/או עלויות עתידיות  קבוצהוכן של עלויות עתידיות של ייצור מוצרי ה קבוצהה להתמודד

ים פני הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופשל הפקת החשמל בטכנולוגיות השונות 

עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על הערכות החברה, בדבר 

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו 
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בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש 

 מגורמים שונים, וביניהם שינויים בדרישות לקוחותבאופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה 

ו/או שינויי רגולציה בארץ ובחו"ל ו/או אי השגת המימון הנחוץ למחקר  ברחבי העולם

ופיתוח ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי 

 .להלן  33 הסיכון הנזכרים בסעיף

 עונתיות .16

 .קבוצהלא צפויה השפעת עונתיות על תוצאות הפעילות של ה

 כושר ייצור .17

  .מוצרי הקבוצה טרם הגיעו לשלב הייצור ונמצאים בשלבי אבות טיפוס, דוחמועד הל .17.1

בקו צפוי להתבצע  היריעות הסולאריותייצור עם סיום הפיתוח ומעבר לשלב הייצור,  .17.2

גידול במכירות, צפויה החברה להקים ל בכפוףי החברה; בהמשך, ופיילוט שיוקם על יד

עם זאת, מכיוון שהיריעות את היריעות הסולאריות. בעצמה תייצר  ומפעל ייעודי, ב

על ידי קבלני משנה מתוכננות לייצור במכונות גליל לגליל, הן תוכלנה להיות מיוצרות 

ובדן יכולת אהסכנה בועל כן  מתחום ייצור הפילמים, אשר קיימים בכל מקום בעולם,

 .מועטה נההי היריעות הסולאריותשל הייצור 

החברה מעריכה כי הייצור של הערכות הסולאריות יתבסס על קבלני משנה שונים ברחבי  .17.3

העולם, באופן שיאפשר גמישות והתאמה לדרישות הלקוחות הפוטנציאליים. מסיבה זו, 

ם בעלי יכולת לייצר את הערכה הסולארית ולאור העובדה כי קיימים מספר יצרנים גדולי

של מוצרים אלה הינה יכולת הייצור  של הקבוצה בהתאם לדרישותיה, להערכת החברה

 יציבה.

הינם תחזיות,  קבוצהכושר הייצור העתידי הצפוי של הההנחות והנתונים בקשר עם 

וססים הצופים פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבהערכות ואומדנים 

בחלקם על הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות 

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה 

אי אילו מגורמי הסיכון  אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות מגורמים שונים

 להלן. 33 הנזכרים בסעיף

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .18

 . רכוש קבוע מהותי חברה ו/או סולארפיינטה בעלותב אין, דוחה למועד .18.1

 וכן לפיתוח מוצרים מוצריהלפיתוח מכשור וציוד מתקדם הדרוש  בוחנת רכישת הקבוצה .18.2

 חדשים. 

ננו -מרכז למיקרוב תמתבצע קבוצההשל פיתוח ה, פעילות המחקר ודוחלמועד ה .18.3

משתמשת בשירותי מחקר  קבוצה. ה("הטכניון") קריית הטכניון בחיפהפבריקציה של 

 .לתשלום קבוע שנתיבתמורה שמעמיד לרשותה הטכניון  שוניםהמכשירים מעבדה וב

על בסיס  במכשירים ושירותים ספציפיים, משלמת לטכניון עבור שימוש קבוצהבנוסף, ה

בין הטכניון קיים ל סולארפיינטשעתי, בהתאם למחירונים במעבדות השירות השונות. בין 
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למשך שנה  שנה מידימתחדש אשר  הסכם בנוגע לשימוש במכשירים ומתן השירותים

יום  14נוספת, כאשר לצדדים עומדת הזכות להביא את ההסכם לסיומו בהודעה בכתב 

במסגרת פעילות  סולארפיינטבמסגרת ההסכם נקבע, כי כל הידע שיפתחו נציגי  מראש.

 .סולארפיינטהמחקר המתבצעת בטכניון יהיה קניינה הבלעדי של 

 .בעיר יקנעם הומעבד שוכרת החברה משרדים ,בנוסף .18.4

 

  מחקר ופיתוח .19

  סקירה של פעילות המחקר והפיתוח בתחום הפעילות ותוצאותיה

של מוצרים ופתרונות יד יתוח מתממתמקדת בפ קבוצהוהפיתוח של ה פעילות המחקר .19.1

 גיה הסולארית. נרבתחום הא

הגיעה להתקדמות משמעותית בפיתוח היריעה הסולארית הקבוצה  2019בחודש ינואר  .19.2

. בגדלים שונים 12%והינה בעלת יכולת לייצר יריעות סולאריות גמישות בעלות יעילות של 

-2019-01)מס' אסמכתא  15.1.2019ח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים ראו דיוו

 . ( אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה005922

כחלק  החומר הפעילמשקיעה מאמצים בהמשך פיתוח ושיפור  קבוצה, הדוחנכון למועד ה .19.3

ת של נת חלופובחיבוכן , היריעה יעילות אתעל מנת לשפר  מפיתוח היריעה הסולארית

; בחומר הפעיל; שיפור יכולת ההולכה של הזרם החשמלי שנוצר יםנוספילים חומרים פע

בחירת סוג ציפוי עליון, שיטת , לרבות היריעות הסולאריות בכללותן פיתוח שלוהמשך 

 הדבקה למשטח קיים וחיבורים תקניים לרשת החשמל.

 כמו כן עוסקת הקבוצה בביצוע מבחני מאמץ ותקינה סטנדרטיים על היריעה הסולארית. .19.4

אשר משמשים את  אבות טיפוס 5ערכות הסולאריות הניבה פעילות הפיתוח ל סביח .19.5

 . סולארפיינט לשיווק הערכה הסולארית

 9 ףלפרטים נוספים אודות מוצרי החברה הנמצאים בפיתוח נכון למועד הדוח, ראה סעי .19.6

  לעיל. 

  מענקי פיתוח

 תכנית "תנופה" .19.7

נות, לשעבר המדען הראשי לרשות לחדש סולארפיינטהגישה  2014בחודש פברואר  .19.7.1

צבע  ( מועמדות לתכנית "תנופה" לפיתוח"הרשות לחדשנות"במשרד הכלכלה )

בחודש פברואר לשנת  (."התוכנית") סולארי לשימוש נרחב הממיר אור לחשמל

 את אישור הרשות לחדשנות לקבלת המענק.  סולארפיינטקיבלה  2015

 בשיעור ש"ח, 117,647ל תקציב ש סולארפיינטבמסגרת תנאי התכנית אושר ל .19.7.2

 ח. במהלך תקופת התכנית"ש 100,000, כלומר תמיכה בגובה 85%של  השתתפות

 . ח"ש אלפי 100-כ של סך סולארפיינטל הרשות לחדשנות העבירה

בשל התוכנית המאושרת וקבלת התמיכה מהרשות לחדשנות במסגרתה, כפופה  .19.7.3

תבי ההתחייבות של לתנאים שנקבעו באישור הרשות לחדשנות ובכ סולארפיינט

ולתקנות על פיו, וכן  1984-החברה, לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד

לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי הרשות לחדשנות או משרד 

לשלם לרשות לחדשנות תמלוגים מכל  סולארפיינטהכלכלה. בכלל זה, על 
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הרשות במסגרת התוכנית ההכנסות שתנבענה ממכירת מוצרים שבפיתוחם תמכה 

(, וזאת עד להחזר מלוא סכום התמיכה בתוספת "ההכנסות")להלן בסעיף זה: 

הוראות מיוחדות לגבי הזכויות והשימוש  סולארפיינטריבית. כמו כן, חלות על 

בידע הקשור בתמיכת הרשות, במישרין או בעקיפין, וכן חובות דיווח שונות, כגון 

 . סולארפיינטברה ובעת חילופי שליטה בבמקרה של השקעת תושב חוץ בח

לשלם תמלוגים מהכנסות  סולארפיינטבהתאם להוראות התוכנית מחוייבת  .19.7.4

מהשנה  3.5%בשלוש השנים הראשונות ובשיעור  3%לרשות לחדשנות בשיעור של 

טרם היו הכנסות ולפיכך טרם  סולארפיינט, לדוחנכון למועד ה. הרביעית ואילך

 . תמלוגיםלמה שי

, לא הוכרה התחייבות בגין מענקים ממשלתיים בדוחות הכספיים, דוחה למועד .19.7.5

ולפיכך סכומי המענקים שנתקבלו נזקפו לסעיף רווח והפסד כקיטון הוצאות 

 .מחקר ופיתוח

לדוחות הכספיים של  )ב(2לעניין החזר התמלוגים לרשות לחדשנות ראה ביאור  .19.7.6

 .2018החברה לשנת 

 תכנית "הזנק" .19.8

( "משרד האנרגיה"למשרד האנרגיה והמים ) סולארפיינטגישה ה 2015בחודש יוני  .19.8.1

קיבלה  2015צבע סולארי. בחודש נובמבר  מועמדות לתוכנית "הזנק" לפיתוח

את אישור משרד האנרגיה לביצוע התכנית. במסגרת תנאי התוכנית  סולארפיינט

, 62.5% של השתתפות בשיעור ח,"ש 1,199,970של  תקציב לסולארפיינטאושר 

משרד  העביר במהלך תקופת התוכניתח. "ש 750,000מר, תמיכה בגובה כלו

 .ח"ש אלפי 748,000-כ של סך סולארפיינטל האנרגיה

 סולארפיינטבשל התוכנית המאושרת וקבלת תמיכה ממשרד האנרגיה, כפופה  .19.8.2

, סולארפיינטלתנאים שנקבעו באישור משרד האנרגיה ובכתבי ההתחייבות של 

 1984-לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"דמסמכי ונספחי המכרז, 

ולתקנות על פיו, וכן לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי משרד 

לשלם למשרד האנרגיה תמלוגים מכל  סולארפיינטהאנרגיה. בכלל זה, על 

ההכנסות שתנבענה ממכירת מוצרים שבפיתוחם תמך משרד האנרגיה במסגרת 

( וזאת עד להחזר מלוא סכום התמיכה "ההכנסות"ה: התוכנית )להלן בסעיף ז

הוראות מיוחדות לגבי הזכויות  סולארפיינטבתוספת ריבית. כמו כן, חלות על 

והשימוש בידע הקשור בתמיכת משרד האנרגיה, במישרין או בעקיפין, וכן חובות 

דיווח שונות, כגון במקרה של השקעת תושב חוץ בחברה ובעת חילופי שליטה 

לדווח למשרד האנרגיה מראש על כל  סולארפיינט. בנוסף, נדרשת פיינטבסולאר

כי  יצוין, ולקבל את אישורו להשקעה. סולארפיינטהשקעה כספית עתידית ב

 מת עסקת המיזוג המציאה סולארפיינט לחברה את אישור משרדכחלק מהשל

  האנרגיה למיזוג, בהתאם לתנאי התוכנית.

ינת ישראל זכות רישיון לשימוש לא בלעדי, כחלק מתנאי התוכנית, ניתנה למד .19.8.3

 סולארפיינטבלתי חוזר ושאינו ניתן להעברה, בתוצרי הידע שיפותחו על ידי 

במסגרת התכנית, וזאת לצרכים לאומיים שייקבעו על ידי המשרדים 

הממשלתיים הרלוונטיים. להערכת החברה, אין בתנאי זה כדאי להשפיע מהותית 



  2018בע"מ, דוח תקופתי לשנת אפולו פאוור 
 תיאור עסקי החברה  –חלק א' 

 43-א

 

וזאת, מאחר שלהערכת החברה של הקבוצה דית על פעילותה הקיימת והעתי

מדינת ישראל לא צפויה לנצל זכות זו אלא במקרים חריגים בלבד שהסבירות 

 להתרחשותם נמוכה.

צפויה  2022, עד שנת 2021, תחת הנחה של תחילת מכירות בשנת דוחנכון למועד ה .19.8.4

מההכנסות עד להחזרת  5%להתחיל לשלם תמלוגים בשיעור של  סולארפיינט

 . תמלוגים סולארפיינט, טרם שילמה דוחעד ההסכום במלואו. למו

, לא הוכרה התחייבות בגין מענקים ממשלתיים בדוחות הכספיים, דוחלמועד ה .19.8.5

ולפיכך סכומי המענקים שנתקבלו נזקפו לסעיף רווח והפסד כקיטון הוצאות 

  .מחקר ופיתוח

וחות הכספיים של לד )ב(2ביאור  אור משרד האנרגיהלעניין החזר התמלוגים ל .19.8.6

 .2018החברה לשנת 

 הסכמי מחקר ופיתוח .19.9

 ., למעט כמפורט להלןעל ידה באופן עצמאי יםפותחמ קבוצהה מוצרי .19.9.1

בשירותים של מספר גופים נעזרת  סולארפיינט ועד למועד הדוחמיום הקמתה   .19.9.2

 .ים מומחיםאקדמאים ויועצ

 אריתערכה הסולמשתמשת בספקים חיצוניים לפיתוח ה כמו כן, הקבוצה .19.9.3

 הביתית, ובכלל זה חברות הנדסה וייצור שונות.

 הוצאות מחקר ופיתוח .19.10

פיתוח המחקר והמימנה את השקעותיה בתחום המיזוג, סולארפיינט השלמת עסקת טרם 

ממענקים שניתנו לה כן ו (לוואת גישור והלוואת בעליםהגיוס הון, מאמצעיה העצמאיים )

 . לעיל( 19.8-ו 19.7בסעיפים במסגרת תוכניות "תנופה" ו"הזנק" )כמפורט 

החל ממועד השלמת עסקת המיזוג, מממנת החברה את הוצאות המחקר והפיתוח מהון 

 בחודש ההון שגויס במסגרת הנפקת הזכויותוכן ממיזוג העסקת עצמי שגויס במסגרת 

 . לעיל 3כמפורט בסעיף  2018וסט גאו

)באלפי  דוחבתקופת הקבוצה להלן טבלה המרכזת את סך הוצאות המחקר והפיתוח של ה

  (:ש"ח

 2018 התקופה

סכומים שהוכרו בדוחות  
 כהוצאות

סכומים שהוכרו בדוחות כנכס 
 בלתי מוחשי

 1,910 3,610 הוצאות מחקר ופיתוח

 יתוחהשקעות צפויות במחקר ופ .19.11

המינימלי הדוח, סכום ההשקעות  החודשים שלאחר מועד 12מעריכה כי במהלך  הקבוצה

סכום זה צפוי לגדול  .₪מיליון  4 -כשל סך הינו מחקר ופיתוח הצפוי על ידה בפעילות 

  משמעותית במידה וגיוסי ההון של החברה יאפשרו זאת.
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וח הינם תחזיות, הערכות כל ההנחות והנתונים בקשר עם השקעות צפויות במחקר ופית

ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על 

הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם 

עשויות שלא להתממש, כולן  אלובכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות 

תממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי או חלקן, או לה

עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים בשלבי 

הפיתוח השונים ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי 

 להלן. 33 אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

   נכסים לא מוחשיים .20

, כמתואר פטנטים בתחום פעילות הקבוצהמספר ום של רישי נמצאת בשלב סולארפיינט .20.1

 מהפטנטים יושלם, אולם יצוין, כי למועדאיזה אין כל ודאות כי תהליך הרישום של  .להלן

  להלן. 20.3טבלה שבסעיף פטנט התקבלה בסין, כמפורט ב אחת הבקשות לרישום דוחה

 קבוצהככל שהבקשות לרישום הפטנטים לא תתקבלנה והפטנטים לא יירשמו, יתכן שה .20.2

 לא תוכל לשווק בעתיד באופן בלעדי את המוצרים המבוססים על פטנטים אלה. 

למועד נכון סטטוס הבקשות לרישום פטנטים של הקבוצה להלן יובאו פרטים אודות  .20.3

 : הדוח

 תיאור הפטנט
מועד 

 קדימות

מועד 
הגשת 
 בקשת
15PCT 

 פירוט

מדינות 
בהן 

הוגשה 
 הבקשה

 סטטוס

ורשת  ר פעילמחוהפטנט מתאר 
אלקטרודות המהווה את הבסיס 
הטכנולוגי לקונספט היריעות 
הסולאריות אותן מפתחת 

 קבוצהה

08-
DEC-
2013 

08-
DEC-
2014 

, דוחלמועד ה
הבקשה לרישום 

קבלה הפטנט הת
בסין. תביעות 
נמצאות בבדיקה 

 .בשאר המדינות

ארה"ב, 
, ישראל

 אירופה,
 סין

National 
Phase16  

ורשת  מר פעילוחפטנט המתאר 
הכולל תאור מפורט  ,אלקטרודות

יותר וחומרים נוספים אשר 
יכולים להוות חלק מהמערכת. 

מחזק את הבסיס פטנט זה 
הטכנולוגי לקונספט של היריעות 

מפתחת ותן הסולאריות א
 הקבוצה.

10-JUN-
2015 

10-JUN-
2015 

 הבקשה נבדקה על
ידי בוחן אירופאי 

 37 -שהגדיר כ
מהתביעות 

כחדשניות ובעלות 
ערך תעשייתי 

 .והמצאתי

ישראל, 
ארה"ב, 

 סין, 
 אירופה

National 
Phase 

פטנט המתאר שיטת ייצור של 
מערך האלקטרודות במכונות גליל 

יגן לגליל. להערכת החברה הפטנט 
על שיטת ייצור מהירה ורלוונטי 

 גם ליישומים אחרים.

02-
OCT-
2015 

05-JUN-
2016 

הבקשה נבדקה על 
ידי בוחן ונמצאת 
בתהליכי ניסוח 
תשובה להערות 

 הבוחן.

 ארה"ב
 אירופה

National 
Phase 
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 PCT - מדינות החברות בארגון הפטנטים העולמי. 148-הליך בינלאומי במסגרתו ניתן להחיל את מועד הקדימות ב 
16

 National Phase – עם סיום הליך ה- PCT לקידום קבלת הפטנט., ניתן לפעול במדינות ספציפיות 
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מועד  תיאור הפטנט
 קדימות

מועד 
הגשת 
 בקשת
15PCT 

 פירוט

מדינות 
בהן 

הוגשה 
 הבקשה

 סטטוס

פטנט המתאר שיטות ייצור המוני 
של ממברנת פלסטיק בעלת חורים 
מיקרו מטריים. להערכת החברה 

גן על שיטת ייצור מהירה מטנט הפ
 17.שוניםליישומים 

16-
OCT-
2017 

16-
OCT-
2018 

הבקשה נבדקה על 
ידי בוחן ונמצאת 
בתהליכי ניסוח 
תשובה להערות 

 הבוחן

 PCT ארה"ב

פטנט זה מתאר את השימוש 
בחומר היכול לשמש כחומר 
הפעיל ביריעות הסולאריות של 

   18.החברה

06-
DEC-
2016 

06-
DEC-
2017 

נבדקה על  הבקשה
ידי בוחן ונמצאת 
בתהליכי ניסוח 
תשובה להערות 

 הבוחן

אירופה, 
 PCT ארה"ב

פטנט המתאר את  המערכת 
הסולארית המודולארית שפיתחה 

הכוללת רכיב מובנה  ,החברה
 .כוח חישובלמכירת 

17-
DEC-
2017 

17-
DEC-
2018 

הבקשה נבדקה על 
ידי בוחן ונמצאת 
בתהליכי ניסוח 
תשובה להערות 

 ןהבוח

ישראל 
 PCT ארה"בו

 

שנים מהתאריך המצוין בעמודת מועד  20אורך החיים של הפטנטים שתוארו הינו  .20.4

 ., ככל שיתקבלוהקדימות

   הון אנושי .21

 המבנה הארגוני של החברה .21.1

דירקטורים  2יו"ר דירקטוריון,  כולל המבנה הארגוני של החברה ,למועד הדוחנכון 

ר נוסף )המכהן כסמנכ"ל בסולארפיינט(, מנכ"ל חיצוניים, דירקטור בלתי תלוי, דירקטו

 .)המכהנת גם כדירקטורית( )המכהן גם כדירקטור( וסמנכ"לית כספים

 קבוצההמבנה הארגוני של ה .21.2

, באמצעות החברה, את מנכ"ל הקבוצה, המשמש כמנכ"ל מעסיקה הקבוצה, הדוחלמועד 

כדירקטור בשתי ומכהן )כנותן שירותים מטעם החברה( החברה וכמנכ"ל סולארפיינט 

ושל  כספים של החברה יתהחברות, את הגב' אסתר וסטרייך, המכהנת כסמנכ"ל

. בנוסף, מעסיקה וכדירקטורית בחברה סולארפיינט )כנותנת שירותים מטעם החברה(

ראשי  יותמכהן כסמנכ"ל טכנולוגהמר ערן מימון הקבוצה, באמצעות סולארפיינט, את 

(CTOו )ואת  ראשיכימאי כמכהן , הר ירון תדהר"דיינט, את בחברה ובסולארפדירקטור כ

 .ד"ר רמון אלבלק, המכהן כסמנכ"ל מו"פ

                                                      
17

)מס'  17.10.2018ומיום ( 2017-01-091741אסמכתא מס' ) 19.10.2017ראו דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים  
 בזאת על דרך ההפניה.( אשר נכללים 2018-01-097077אסמכתא 

18
בזאת על דרך אשר נכלל  (2017-01-109837אסמכתא מס' ) 7.12.2017ראו דיווח מיידי של החברה מיום ים לפרטים נוספ 

 ההפניה.
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בנוסף, מעסיקה הקבוצה, באמצעות סולארפיינט, עובדים מקצועיים בתחום פעילותה, 

ויועצת ובכלל זה, מהנדסי פיתוח וכימאים, מנהלי פרוייקטים, וכן משנה למנכ"ל 

 .משפטית

 

 :הקבוצהשל תרשים המבנה הארגוני  .21.3

 

 

 
 

  קבוצההעובדים במצבת  .21.4

-ו 2017בדצמבר של השנים  31וליום  דוחהפרסום למועד סמוך  קבוצהמצבת העובדים ב

  הינה כדלקמן: 2018

 תחום עיסוק

 מס' עובדים

פרסום למועד סמוך 

 דוחה
31.12.2018 31.12.2017 

 5 7 7 מחקר ופיתוח

 3 4 3 יםהנהלה, כספ

 8 11 10 כ"סה

 מנכ"ל סולארפיינט

 כימאי ראשי מנהלי תחום סמנכ"ל מו"פ סמנכ"ל טכנולוגיות סמנכ"ל כספים

 משנה למנכ"ל

מהנדס חומרים / 
 כימאי

 

מהנדס חומרים / 
 כימאי

 

מהנדס חומרים / 
 כימאי



  2018בע"מ, דוח תקופתי לשנת אפולו פאוור 
 תיאור עסקי החברה  –חלק א' 

 47-א

 

  

 הקבוצהתלות מהותית בעובד מסוים של  .21.5

בכל אחד מהעובדים ערן מימון, קיימת תלות לקבוצה , החברה מעריכה כי דוחלמועד ה

את השירותים הבסיסיים  קבוצה, הואיל והם מספקים לועודד רוזנברג אסתר וסטרייך

 . החיוניים לפעילותה, ובכלל זה לפעילות המחקר והפיתוח

 לעובדים תכנית אופציות .21.6

בתקופת הדוח  .קבוצהעובדי ההחלה על תוכנית אופציות לחברה קיימת , דוחלמועד ה

הקצתה החברה כתבי אופציה לעובדים ולנושאי משרה בחברה. לפרטים בדבר הקצאת 

כתבי אופציה לעובדים בקבוצה בהתאם לתכנית האופציות, ראו דיווחים מיידים מיום 

-2019-01)מס' אסמכתא  27.1.2019( ומיום 2018-01-026482אסמכתא  )מס' 19.3.2018

( אשר נכללים בזאת על דרך ההפניה. לפרטים בדבר הקצאת כתבי אופציה לנושאי 009705

   .לפרק ד' לדוח תקופתי זה 21ראו תקנה  , בהתאם לתכנית האופציות,משרה בחברה

 הסכמי העסקה .21.7

אישיים. על פי  העסקה קבעים בחוזימועסקים על פי תנאים הנ קבוצהעובדי ה .21.7.1

הסכמי ההעסקה, זכאים העובדים, בין היתר, לתנאים סוציאליים בהתאם לדין 

ולקבוע בהסכמים האישיים. הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות בנוגע לשמירה 

 . החברהקבוצהעל סודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות הקניין הרוחני של ה

  .רכב העובדיםחלק מלרשות  ותמעמיד ,וסולארפיינט, לפי העניין

, ראו ובעלי ענין בה תגמולם של נושאי המשרה הבכירה בקבוצהלפרטים בדבר  .21.7.2

  .לפרק ד' לדוח תקופתי זה 21תקנה 

  חומרי גלם וספקים .22

 היריעות הסולאריותשימוש לצורך פיתוח  הקבוצהחומרי הגלם העיקריים בהם עושה  .22.1

וכן יריעות פלסטיק ודבקים , ים פעילים, מתכות, חומרהינם חומרים כימיים וממסים

כגון, סוללות,  הערכה הסולארית עושה שימוש ברכיבים אלקטרוניים נפוצים. שונים

החברה צופה כי . "בכרטיסים אלקטרוניים, כרטיסים גרפיים, נגדים, שנאים וכיוצ

 צור.אלו ישמשו בעתיד לצורך ייצור המוצרים עם המעבר לשלב הייורכיבים חומרים 

לצורך פיתוח מוצריה הנדרשים השונים גלם החומרי את רוכשת  קבוצהה ,דוחלמועד ה .22.2

ציוד לתעשיית האלקטרוניקה ההחומרים הכימיים והאנרגיה ומספקים משתנים מתחום 

 .וכן מספקים של רכיבים אלקטרוניים הגמישה

ציפים עם ביסוס יחסי עבודה רכי עם המעבר לשלב הייצור יהיה צורך ב ,צופה קבוצהה .22.3

ומצויה בימים אלה בתחילת תהליך בחינה של , של היריעה הסולארית חומרי הגלםספקי 

. החברה רואה בביסוס יחסים אלה ספקים ויצרני חומרי הגלםמספר  עבודה כאמור מול

  אשר עשוי להשפיע על איכות ומחיר היריעות הסולאריות. ,יעד משמעותי

והפיתוח, היקפי הפעילות של החברה  לאור פעילותה של הקבוצה בתחום המחקר .22.4

רכישת חומרי גלם וסולארפיינט עם ספקים הינם מצומצמים יחסית, ומתמקדים ב
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שירותים הללו משולמים מוצרים והמרבית ההתמורה עבור קבלת שירותים שונים. וב

 .ימים מיום העסקה או השלמת מתן השירות 90מידית או תוך תקופה של עד 

  הון חוזר .23

 ₪()באלפי כלל בדוחות הכספיים הסכום שנ 
 4,252 נכסים שוטפים

 1,316 התחייבויות שוטפות
 2,936 עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות

 

  השקעות .24

 שותפויות ומיזמים או השקעות בפעילויות אחרות.או לסולארפיינט , אין לחברה הדוחלמועד 

  לעיל. 1.2.5סעיף  אורט בהתייחס לעסקת המיזוג בין החברה לסולארפיינ

  מימון .22

 31נכון ליום  .בעיקר מהונה העצמי הקבוצה לותאת פעי חברהה מממנת למועד הדוח, .25.1

כוללות שוטפות אשר  צפי להוצאותו ש"חאלפי  3,757מזומנים בסך  לחברה 2018בדצמבר 

 31ליום  .המחקר והפיתוח של הקבוצהומימון פעילות  חברה ציבוריתתיחזוק  בעיקרן

הלוואות מתאגידים בנקאיים ו/או חוץ  לא נטלההחברה ולמועד הדוח  2018צמבר בד

  .בנקאיים

"תנופה" -במסגרת תוכניות "הזנק" ו סולארפיינטמענקי מדינה שקיבלה לפרטים בדבר  .25.2

 לעיל.19.8-ו 19.7פים סעי אור

 .לעיל 1.2.6סעיף  אורשביצעה החברה הון  יגיוסלפרטים בדבר  .25.3

יאפשרו לה  2018 -ו 2017להערכת הנהלת החברה, גיוסי הון  אשר ביצעה החברה בשנים  .25.4

להתחיל בשיווק ובמכירת הערכות הסולאריות אותן פיתחה וכן להשלים את הליך 

אולם בשלב זה קיים חוסר וודאות באשר המחקר והפיתוח של היריעות הסולאריות, 

ערכות החברה לשלב הייצור והשיווק של היריעות יליכולתה של החברה להשלים את ה

 .הסולאריות באמצעות הסכומים שגוייסו כאמור

ההנחות והנתונים בדבר הצורך בגיוס מקורות מימון נוספים על ידי החברה, המפורטים לעיל הינם 
ם המהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תחזיות, הערכות ואומדני

המבוססים בחלקם על הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 
התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, 

י שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם אי עמידה כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפ
בלוחות זמנים ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי 

להלן.33 הסיכון הנזכרים בסעיף

 מיסוי  .26

 14טים בדבר שומות המס של הקבוצה, ראו ביאור בדבר דיני המס החלים על החברה וכן פרלפרטים 

 לדוחות הכספיים המצורפים.

 סיכונים סביבתיים .27

מעריכה כי  החברה, לא ידוע לחברה על סיכונים סביבתיים הנוגעים לפעילותה. לפיכך, הדוחלמועד 

 תידרש לשאת בעלות כלשהי, ןתהיינה השפעות מהותיות בגינלא להוראות הנוגעות לאיכות הסביבה 

השפעה על רווחיותה ומעמדה התחרותי בעתיד הקרוב לעין. יחד עם זאת, ולאור האמור בסעיף  או
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028 הנוגעות לפעילותה  מגבלות חוקיות ותקינההאפשרות כי תוטלנה על החברה בעתיד בדבר  להלן

לעמוד  , בין היתר,יהיה על החברהבמסגרת אותן מגבלות ייתכן כי , ות להידוע ןאינ דוחאשר למועד הו

 .הסביבההנוגעות להגנה על בהוראות ותקנות 

, כל ההערכות והאומדנים המפורטים לעיל לרבות בדבר מגבלות חוקיות ותקינה אפשריים בנוסף
 על המבוססים, תחזיות ואומדנים הצופים פני עתיד כהגדרתם בחוק ניירות ערך, הערכותהינם 

בדבר התפתחויות ואירועים עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי  החברה רכותהע
הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש . החברהואינו בשליטתה של 

שינויי חקיקה בטריטוריות בהן תפעל באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם 
 .לדוח 34המפורטים בסעיף הרלוונטיים התממשות איזה מגורמי הסיכון  ו/או הקבוצה

  קבוצהמגבלות ופיקוח על פעילות ה .28

מגבלות חקיקה ותקינה מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח  קבוצהה על חלות, דוחה למועד נכון .28.1

ולתקנות על פיו, ולכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי  1984-בתעשייה, התשמ"ד

(, בשל תמיכה "חוק המו"פ")או משרד הכלכלה  (המדען הראשישות לחדשנות )לשעבר הר

 מהמדען הראשי בהתאם לחוק המו"פ.  סולארפיינטשקיבלה 

חייבות בתשלום תמלוגים מהכנסותיהן בשיעורים  הרשותככלל, חברות המקבלות את תמיכת  .28.2

, וזאת עד לתשלום סך הקבועים בחוק המו"פ ובתקנות על פיו ובהתאם לאישור שניתן להן

(, או למעלה מזה במקרים מסוימים )כגון LIBORבתוספת ריבית ) מהרשותהתמיכה שקיבלו 

 בשל העברת ייצור לחו"ל(. 

או בקשר עם  הרשותמגבלות באשר לידע )במובנו הרחב( שפותח בתמיכת קובע חוק המו"פ  .28.3

יא או לחלוק ל דרך שהתמיכה זו, ובאשר לכל זכות הקשורה לידע כאמור. אין להעבירם בכ

, ישראלים או שאינם ישראלים, אלא אם ניתן לכך אותם עם אחרים )לרבות צדדים קשורים(

 , מראש ובכתב. הרשותאישור 

גם לאחר תשלום מלוא התמלוגים  רשותחוק המו"פ חל על חברות שקיבלו את תמיכת ה .28.4

 רשותקשור לתמיכת ה. חברה כאמור תחדל להיות כפופה לחוק המו"פ רק כאשר הידע הרשותל

. הפרת חוק המו"פ עלולה לגרור, בין היתר, דרישה הרשות יועבר במלואו לגוף אחר, באישור

 בתוספת ריבית, הצמדה וקנסות. הרשותלהחזר של מלוא התמיכה שניתנה על ידי 

 והסכמי שיתוף פעולה מהותייםהסכמים  .22

 :19למועד פרסום הדוחלהלן פרטים בדבר הסכמים מהותיים מחייבים אשר בתוקף נכון  .29.1

בין החברה לבין עסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות והמיזוג  םסכהלפרטים בדבר  .29.1.1

 .ובדוחהעסקהלעיל 1.2.4 סעיף אור בעלי מניות סולארפיינט

עם חברה ממדינת לסוטו, התקשרה סולארפיינט בהסכם הפצה  2018חודש דצמבר ב .29.1.2

 , להפצת הערכה("המפיץ)"והמים  אשר למיטב ידיעת החברה פועלת בתחום האנרגיה

                                                      
19

בתקופת הדוח חתמה סולארפיינט על מזכר הבנות בלתי מחייב עם אייברי דניסון ישראל בע"מ, חברת בת של אייברי דניסון  
וף להשלמת שלב הפיתוח בהצלחה, בנוגע לייצור פות הסולאריות, ובכהעולמית לפיתוח של יכולת ייצור תעשייתית של היריע

מחסרי ומכירה של היריעות הסולאריות. נכון למועד הדוח, מזכר ההבנות האמור בוטל. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים 
(, מיום 2018-01-128652)מס' אסמכתא  30.12.2018(, מיום 2018-01-065931)מס' אסמכתא  19.7.2018של החברה מיום 

( אשר נכללים בזאת על דרך 2019-01-012991)מס' אסמכתא  14.2.2019( ומיום 2019-01-009699)מס' אסמכתא  27.1.2019
 .ההפניה
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בלסוטו ודרום אפריקה  ("הערכה") הסולארית המודולארית שמפתחת סולארפיינט

בהתאם להסכם, תוקנה למפיץ בלעדיות,  .(בהתאמה ",ההסכם" -" והטריטוריה")

מעמידה  למשך תקופה של שנה בכל פעם, בכל אחת ממדינות הטריטוריה, בכפוף והחל

רכות המוזמנות על ידו בשנה יחס לכל מדינה לעניין כמות העבתנאי סף מסוימים ב

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  בפועל בידי החברה בגינן. וגובה התמורה שתתקבל

 ( אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.2018-01-117115)מס' אסמכתא  23.12.2018מיום 

יות, עם נותני שירותים ו/או הינה צד למספר הסכמים, שאינם מקנים בלעד הקבוצהמעבר לכך,  .29.2

"( המתמחים בגיוס מימון ו/או לקוחות ו/או יצירת שיתופי פעולה היועציםיועצים )"

"(, כאשר התמורה במסגרת הסכמים אלה הינה תשלום חודשי בסכום שאינו מהותי עסקה)"

בפועל במקרה של  הקבוצה( מהיקף התמורה אשר התקבלה בידי 5%ו/או על בסיס אחוזים )עד 

ניתנים לביטול בכל עת במתן הודעה מוגבלים בזמן או "(. הסכמים אלה עמלההצלחה בלבד )"

לפועל  האשר יצא ה, ובמקרה זה יהא היועץ זכאי לעמלה בגין עסקהקבוצהמראש של 

  .תוך פרק זמן מסוים ממועד הביטול הקבוצהוהתקבלה בגינה תמורה בידי 

  הליכים משפטיים  .30

טיים מהותיים אשר הקבוצה הינה צד להם נכון למועד הדוח או לפרטים בדבר הליכים משפ

 לדוחות הכספיים. 11שנסתיימו במהלך תקופת הדוח ראו באור 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .31

 מהשלבים הבאים: יםהחברה מורכב ויעדי אסטרטגית, דוחלמועד ה .31.1

ה המוביליריעה סולארית גמישה, יעילה וזולה אשר הינה היריעה  ומכירתייצור  .31.1.1

לשיפור היעילות, איתור שותף אסטרטגי, גיבוש שיטת לשם כך פועלת החברה  .בתחומה

 בבדיקות תקינה סטנדרטיות. ייצור ועמידה

מכירת יריעות סולאריות משולבות באפליקציות הרותמות את יתרונות  .31.1.2

. בהקשר זה פועלת הקבוצה לאיתור לקוחות אסטרטגים בשווקי יעד הטכנולוגיה

ונות היריעה הסולארית, וכן פיתחה במהלך תקופת הדוח ערכה התואמים את יתר

סולארית לשווקים מנותקי רשת, אשר מתאימה לשימוש כמוצר משלים ליריעה 

 הסולארית, ללא תלות בצד ג'. 

ופי פעולה או באופן עצמאי על פי שיקול כל אחד משלבי האסטרטגיה יעשה באמצעות שית

 דעת החברה.

על פרי פיתוחה  המוצריםלהמשיך ולהשקיע במחקר ופיתוח של  קבוצהבכוונת הבמקביל,  .31.2

, תוך הגנה על הידע והקניין הרוחני הנצבר ביחס למתחרים יתרונותיה אתמנת לשמר 

 הדוחלאחר מועד  פעילות הקבוצהלפירוט אבני הדרך העיקריות בנוגע להמשך . בקבוצה

 לעיל. 19ף סעי אור

והוא יד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, האמור בסעיף זה הינו מידע צופה פני עת

ת הנהלת החברה ועל קביעת היעדים ועל הערכ יםהמתבססבבחינת חזון ויעד 

פיתוח השלמת המחקר וה. האמור בדבר אלולאור הערכות  קבוצההאסטרטגיים של ה

שינויי עשוי לא להתקיים, בין היתר, בעקבות  ומעבר לשלב של ייצור, שיווק ומכירה
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, מאקרו ו/או שינויים חיצוניים אחרים האנרגיה הסולאריתו/או שינויים בשוק  הרגולצי

בו אשר עלולים לבטל ו/או להקטין את כדאיות הפעילות בתחום  או מיקרו כלכליים,

. כמו כן, הערכות שעל בסיסן נקבעה האסטרטגיה עשויות להתגלות כלא קבוצהפועלת ה

תבחן הנהלת  ,או בחשבון. במקרים כאמורנכונות או שונות באופן מהותי מאלו שהוב

החברה את האסטרטגיה המפורטת לעיל ואת היעדים וזאת על מנת לבדוק את התאמתם 

 לשינויים עתידיים כאמור.

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .32

 תוכניות לבצע פעולות החורגות ממהלך עסקיה הרגיל בשנה הקרובה. אין קבוצהל, דוחה למועד

לשנה הקרובה כוללת "מידע צופה פני עתיד",  הקבוצה לצפי התפתחותבאשר  החברההערכת 

ו/או עיכוב באיזה משלבי הפיתוח  כהגדרתו בחוק ניירות ערך. אי השלמת המימון הנדרש ו/או

שינויים טכנולוגיים ו/או פיתוח ושיווק של מוצרים מתחרים דומים ו/או יעילים יותר, עשויים 

לעיל. כמו כן, אין כל ודאות שהערכות אלו יתממשו באופן חלקי  המובאות החברהלשנות את הערכות 

יכולת להשפיע  לחברה, בין השאר, בגורמים חיצוניים שאין ותתלוי ןאו באופן מלא הואיל והינ

להשפיע עליהם מוגבלת, דוגמת קשיים שיווקיים ו/או טכנולוגיים,  החברהעליהם או שיכולת 

מידע חדש שיתקבל מבדיקות כמו כן, "ב. וכיוצם הפיננסים התפתחויות טכנולוגיות, תנאי השווקי

ממשיכה לבצע ו/או שינויים בכל אחד מהנ"ל כדוגמת אפשרויות גיוס ההון ו/או שינויי  שהחברה

, עלולים לגרום לאי התממשות סולארפיינט חקיקה ו/או שינויי רגולציה אשר ישפיעו על פעילות

 ופן שונה.או חלקן או להתממשותן בא החברההערכות 

 

 גורמי סיכון  .33

 כלכלייםמאקרו  םסיכוני

 מיתון ואי וודאות כלכלית בשוק הישראלי ו/או העולמי .33.1

בכלל ובשוק האנרגיה הסולארית  מיתון ואי וודאות כלכלית בשוק הישראלי ו/או העולמי

ייס הון נוסף הדרוש להמשך לגלרעה על יכולתה של החברה  עלולים להשפיע, בפרט

הקבוצה מבצעת גיוסי הון לתקופות מינימליות ובכך מפחיתה את  .פעילות הקבוצה

 הסיכון לפגיעה חמורה בתהליך גיוסי ההון. 

 התדרדרות במצב הבטחוני והמדיני בישראל .33.2

התדרדרות במצב הבטחוני והמדיני בישראל עשוי לפגוע בפעילות השוטפת של הקבוצה. 

מיטבית במקרים בהם חלק הרחבת הצוות וביזור סמכויות מאפשרים המשך פעילות 

 מהצוות לא זמין.

 סיכונים ענפיים 

 שינויים טכנולוגיים .33.3

 אשר תביאהתפתחות טכנולוגית  תרחשהחברה מעריכה כי אם וכאשר ת, דוחה למועד

, הקבוצהבטכנולוגיה עדיפה על הטכנולוגיה אותה מפתחת  ליצירת אנרגיה סולארית

, והישארותה בתחום הקבוצהידיים של עשויה להיות לכך השפעה מהותית על עסקיה העת

הקבוצה עוקבת  העדיפה. ההפעילות תדרוש את היערכותה לייצור מוצרים בטכנולוגי
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באופן רציף אחר התפתחויות טכנולוגיות ומסחריות בתחום האנרגיה הסולארית וכן 

 מקפידה להתעדכן בסטטוס טכנולוגי ומסחרי של מוצרים מתחרים.

 תחרות .33.4

מצד גורמים העוסקים במחקר ופיתוח מוצרים העשויים  ותחשופה לתחר הקבוצה

בנוסף, תחום  .לעיל 15סעיף  ו. לפרטים אודות תחרות ראהלהתחרות בעתיד במוצרי

הפאנלים הסולארים מתאפיין בשחקנים ענקיים ובדרישות למתן אחריות ממושכת 

ה להתחרות בתחום זה בהיקפים משמעותיים תלויה בשיתוף למוצרים. יכולת הקבוצ

 פעולה עם שחקנים משמעותיים או בכניסה לשווקי יעד ספציפיים תחילה.

 דיני ניירות ערך בחברת מחקר ופיתוחהחברות ויישום הרגולציה בתחום  .33.5

עומדים משאבים מוגבלים התואמים את פעילותה כחברת מחקר ופיתוח. הקבוצה לרשות 

באופן  מכוח היותה חברה ציבוריתרבות בחובות חוקיות החברה נדרשת לעמוד  עם זאת,

שלא תואם את האופי הדינמי של פעילות מחקר ופיתוח וכן את המשאבים המוגבלים 

הקבוצה מקבלת ייעוץ מקצועי צמוד בכל הנוגע לצורך בגילוי  .העומדים לרשות הקבוצה

עילותה, וכן מקפידה על קיום פוליסת ביטוח ודיווח על פי כללי ניירות ערך בכל הקשור לפ

 דירקטורים ונושאי משרה.

 לחברה ייחודייםסיכונים 

 דליפת ידע לגורמים מתחרים .33.6

מחקר ופיתוח, פעילותה נסמכת על הידע  העובדה כי פעילות הקבוצה הינה לאור

. דליפת הידע האמור לגורמים מתחרים עשויה לסייע אצלההטכנולוגי הייחודי המפותח 

ובכך לפגוע במעמדה התחרותי  קבוצההם בפיתוח יכולות מקבילות ליכולותיה של הל

מתמודדת עם סיכון זה באמצעות הגנה על  הקבוצהוביכולתה לגייס לקוחות חדשים. 

ויועציה, וכן כל גורם  מאגרי המידע שלה באמצעות הרשאות גישה וכן דרישה מכל עובדיה

 .מקיפים להתקשר עמה בהסכמי סודיות ה,הנדרש להיות חשוף לטכנולוגיה של החבר

 ונזילות מקורות מימון .33.7

מעבר ל גיעאינם בהיקף מספק על מנת לה קבוצההמקורות המימון העומדים לרשות 

לגייס מקורות מימון  קבוצההלייצור ושיווק מסחריים. אין כל ודאות כי יצלח בידי 

וכן  פיתוח מוצריהם לשם ביצוע השלבים המתקדמים וההכרחיים של נוספים הנדרשי

הקבוצה עוסקת באופן שוטף באיתור משקיעים פוטנציאלים  .להגעה למוכנות לייצור

למימון פעילות הקבוצה וכן בבחירת מתווי השקעה להצעה למשקיעים מהציבור על פי 

  צרכי המזומנים של הקבוצה.

 תלות באנשי מפתח .33.8

ה גייסה עובדים נוספים הקבוצ לעיל. 21, ראה סעיף לפרטים בדבר תלות באנשי מפתח

בתחומי המחקר והפיתוח וכן בתחומים מסחריים ופיננסיים לשם הפחתת התלות באנשי 

 מפתח.

  קניין רוחני .33.9
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נמצאים בשלבים שונים של  סולארפיינטרוב בקשות הפטנטים שהגישה  הדוחלמועד 

 תהליכי בדיקה ואישור. קיים סיכון כי הבקשות לרישום פטנט, כולן או מקצתן, לא

הקבוצה מבצעת . החברהתתקבלנה מכל סיבה שהיא, ובכלל זה סיבות שאינן בשליטת 

מעקב שוטף באמצעות יועצים מקצועיים וממשיכה לקדם את הבקשות שהוגשו לפטנט. 

הקבוצה מבצעת בחינה שוטפת ומגישה בקשות חדשות לפטנט על פיתוחים כמו כן, 

 חדשים.

 חומרי גלם .33.10

פקיות חומרי גלם מציעות את חומרי הגלם הנדרשים לשם למועד הדוח, מספר יצרניות וס

איכות ומחיר חומרי הגלם עשויים להשפיע מהותית על יכולת ייצור היריעה הסולארית. 

הקבוצה להתחרות בשווקי יעד מסוימים. הקבוצה עוסקת בימים אלו בבחינת חומרי 

 הגלם האמורים ובביסוס יחסי עבודה עם ספקי חומרי גלם כאמור.

  

 טיחות בעבודה ב .33.11

קיים סיכון לקרות תאונת עבודה או נזק ארוך טווח עקב חשיפה מסוכנת לחומרים 

כימיים. בכדי לצמצם סיכון זה הקבוצה מקפידה על עבודה עם ציוד מגן, בהתאם לנהלי 

 עבודה בטיחותית ובהתאם להנחיות הטכניון.

 

 סיכום גורמי סיכון .33.12

פי השפעתם, לדעת -פי טיבם ועל-בוצה עלבטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של הק

 : הנהלת החברה, על הקבוצה

סוג 
 גורמי הסיכון הסיכון

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על הפעילות

השפעה  השפעה קטנה
 השפעה גדולה בינונית

סיכוני 
 מאקרו

מיתון ואי וודאות כלכלית 
בשוק הישראלי ו/או 

 העולמי
 +  

התדרדרות במצב הבטחוני 
   + מדיני בישראלוה

סיכונים 
 ענפיים

 +   שינויים טכנולוגיים
 +   תחרות

   + רגולציה בחברה ציבורית

סיכונים 
מיוחדים 

 לחברה

דליפת ידע לגורמים 
 +    מתחרים

  +  ונזילות מקורות מימון

   + תלות באנשי מפתח

  +  קניין רוחני

 +   חומרי גלם

   + בטיחות
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 'חלק ב

 אפולו פאוור בע"מ

 2018בדצמבר  31 סתיימה ביוםהלשנה ש ענייני החברה בהדירקטוריון על מצדוח 

דוח הדירקטוריון של החברה הסוקר את מצב ענייני החברה להגיש את בזאת מתכבד החברה דירקטוריון 

  ."(תקופת הדוח)" 2018 בדצמבר 31לתקופה שהסתיימה ביום 

 הסברי הדירקטוריון לעסקי התאגיד .1

  החברהעסקי תיאור תמציתי של  .1.1

 לפרק א' לדוח תקופתי זה. 2לפירוט בדבר תחום הפעילות של החברה, ראו סעיף  

  ב כספימצ  .1.2

 :2018בדצמבר  31להלן הסברי הדירקטוריון בדבר מצבה הכספי של החברה ליום  

 

שהסתיימה  לשנה
בדצמבר  31ביום 

2018 

שהסתיימה  לשנה
בדצמבר  31ביום 

 החברה הסברי 2017

 "חש אלפי

 6,881 4,252 שוטפים נכסים
השינוי נובע בעיקר מיתרת המזומנים של הקבוצה. 

נובעת בעיקר  2018בדצמבר  31היתרה ליום 
 .2018מהנפקת זכויות שהושלמה בחודש אוגוסט 

  57 63 יתרות חובה לזמן ארוך

 43 148 נטו, קבוע רכוש
העליה ביתרת הרכוש הקבוע נובעת מרכישת ציוד 

 מעבדה, מחשבים ושיפורים במושכר.

 - 1,910 נכסים בלתי מוחשיים

הגידול נובע מהכרה בנכס בלתי מוחשי הנובע 
מפיתוח עצמי של הערכות הסולאריות החל מחודש 

לדוחות הכספיים  8, ראה גם באור 2018פברואר 
 המצורפים לדוח זה.המאוחדים 

  6,981 6,373 נכסים"כ סה
    :שוטפות התחייבויות

  54 79 ספקים ונותני שירותים

השינוי נובע בעיקר מהשינוי ביתרת ההוצאות  1,089 1,237 זכות ויתרות זכאים
 לשלם ובגין יתרת זכאים בגין עובדים

  1,143 1,316 התחייבויות"כ סה
  5,838 5,057 עצמי הון
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  תוצאות הפעילות .1.3

  :)באלפי ש"ח(להלן ניתוח תוצאות הפעילות  

 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה

 החברה הסברי
2018 2017 

  - - הכנסות סך

 2,495 3,610 ופיתוח מחקר הוצאות

הגידול נובע בעיקר מהרחבת 
מצבת עובדי הפיתוח של החברה 

ומעדכון שכרם של העובדים 
הקיימים בהתאם למסמכי עסקת 

 המיזוג

 980 3,887 וכלליות הנהלה הוצאות

הגידול נובע בעיקר מגיוס שני 
עובדי הנהלה, מהעסקת יועצים 

הציבורית בקשר עם החברה 
 ומשכר וביטוח דירקטורים

  - - הוצאות אחרות
  3,475 7,497 הוצאות סך

  (3,475) (7,797) מפעולותהפסד 
  14,337 - הוצאות רישום למסחר

  (182) (12) )הוצאות( מימון, נטו הכנסות
 על מיסים לפני)הפסד(  רווח

 הכנסה
(7,509) (17,994)  

  - - הכנסה עלמיסים 
  (17,994) (7,509) לתקופה)הפסד(  רווח

  (83.0) (0.68) "חש -למניה)הפסד(  רווח

**רווח )הפסד( למניה בש"ח הותאם למפרע בגין מרכיב הטבה בהנפקת זכויות שבוצעה בתקופת הדיווח 
 המצורפים לדוח זה שלהלן. המאוחדים לדוחות הכספיים (3ד.).12כמפורט בבאור  –

 

 נזילות .1.4

 החברה הסברי בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

2018 2017 
 לפעילות מזומנים תזרים

 שוטפת
הגידול בתזרים השלילי נובע בעיקר מהרחבת  (3,558) (7,000)

מצבת העובדים ומגידול בהוצאות שוטפות 
 הקשורות לחברה הציבורית

 מפעילות מזומנים תזרים
 השקעה)לפעילות( 

מפעילות השקעה הגידול בתזרים השלילי  28 (1,936)
נובעת בעיקר מהכרה בנכס בלתי מוחשי בגין 

 פיתוח עצמי של הערכות הסולאריות
 מפעילות מזומנים תזרים

 מימון
התזרים החיובי מפעילות מימון נובע מהשלמת  10,012 5,952

הנפקת זכויות לבעלי המניות בחודש אוגוסט 
)במספרי ההשוואה מהשפעת עסקת  2018

מהנפקת הון מניות רכישת שלד בורסאי ו
 וכתבי אופציה(.

 

 מקורות מימון .1.5

 לפרק א' לדוח תקופתי זה.  25לפרטים בדבר מקורות המימון של החברה ראו סעיף 

ולמועד הדוח החברה לא נטלה הלוואות מתאגידים בנקאיים ו/או חוץ בנקאיים  2018בדצמבר  31ליום 

  .ואין לה מסגרות אשראי מתאגידים בנקאיים

 

  העשויים להצביע על קשיים כספייםאירועים  .1.6

יאפשרו לה להתחיל בשיווק  2018 -ו 2017, גיוסי הון אשר ביצעה החברה בשנים החברהלהערכת הנהלת 

את הליך המחקר והפיתוח של היריעות ובמכירת הערכות הסולאריות אותן פיתחה וכן להשלים 

 הערכותיההסולאריות, אולם בשלב זה קיים חוסר וודאות באשר ליכולתה של החברה להשלים את 

  כאמור. ום שגוייסמיבאמצעות הסכו היריעות הסולאריות לשלב הייצור והשיווק של
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וכן ההשקעה הנדרשת הליך המחקר והפיתוח של היריעות הסולאריות השלמת הנהלת החברה מעריכה ש

יבואו לידי ביטוי בתזרימי מזומנים  בהיערכות החברה לשלב הייצור והשיווק של היריעה הסולארית,

 ובביצוע השקעות, כך שהחברה תידרש לגיוס מקורות מימון נוספים. שליליים מפעילות שוטפת

תור משקיעים הנהלת החברה פועלת להשגת מקורות מימון כאמור, בין היתר פועלת ההנהלה לאי

, בקשר עם מכירת הערכות הסולאריות אותן פיתחהפוטנציאליים לחברה ו/או לביצוע התקשרויות 

בדבר יכולת החברה להשלים את מלוא חוסר וודאות אולם למועד אישור הדוחות הכספיים קיים 

ה לתזרימי מזומנים חיוביים מפעילות שוטפת אשר יאפשרו לובדבר הגעתה תוכניותיה העסקיות 

להשלים את מלוא יעדיה הטכנולוגיים והעסקיים. בנוסף, פועלת ההנהלה לצמצום הוצאותיה השוטפות 

הדיווח את שכרם של חלק מעובדיה, לרבות בעלי עניין שנת של החברה, בין היתר, הפחיתה החברה ב

 המועסקים בחברה.

 

  הדוחות הכספייםהסבר לנושאים שאליהם הפנה רו"ח של התאגיד תשומת לב בחוות דעתו על  .1.7

ספקות משמעותיים לעיל, רואה החשבון של החברה הפנה את תשומת הלב ל 1.6לאור האמור בסעיף 

  בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי, ללא גיוס מקורות ההון הנוספים.

 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .2

לא קיימת  31.12.2018י" ונכון ליום בדוחות הכספיים לא הוצג מגזר בר דיווח שהוא "מגזר פעילות פיננס

( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 7)ב()10לחברה "פעילות פיננסית מהותית" כאמור בתקנה 

 .1970-ומיידיים(,התש"ל

 

 ממשל תאגידי .3

 ודירקטורים בלתי תלויים דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .3.1

בהתאם לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל 

 30(, קבע דירקטוריון החברה ביום "תקנות מומחיות חשבונאית") 2005 -כשירות מקצועית(, תשס"ו 

 כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון בעלי מומחיות חשבונאית 2014בנובמבר 

 דירקטורים.  2ופיננסית יעמוד על 

למועד הדוח התקופתי עומדת החברה במספר המזערי שנקבע כאמור. לאחר הערכת השכלתם, ניסיונם, 

כישוריהם וידיעותיהם של חברי הדיקטוריון בנושאים חשבונאיים ודוחות כספיים, חברי הדירקטוריון 

 אביו-ורד רז ,הינם ה"ה ליאור וידר נסיתאותם רואה הדירקטוריון כבעלי מומחיות חשבונאית ופינ

 .ואסתר וסטרייך

 בפרק ד' לדוח תקופתי זה. 26לפרטים נוספים אודות דירקטורים אלו ראו תקנה 

 תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.

 של החברה מימבקר הפניפרטים אודות ה .3.2

 : מר רון מלניק.שם המבקר הפנימי

 .2014בנובמבר  30: תאריך תחילת כהונה

)א( לחוק הביקורת 3המבקר הפנימי עומד בכל התנאים הקבועים בסעיף : כישורים וכשירות לתפקיד

. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד "(חוק הביקורת הפנימית)" 1992 –הפנימית, התשנ"ב 

חוק הביקורת הפנימית. למיטב ידיעת החברה, ל 8)ב( לחוק החברות, ובהוראות סעיף 146בהוראות סעיף 

. למיטב ידיעת החברה, אליהאו של גוף קשור  החברההמבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של 

המבקר  .אליהאו עם גוף קשור החברה למבקר הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים מכל סוג שהוא עם 
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 שרד עצמאי לשירותי הנהלת חשבונות וראית חשבון.הפנימי נותן שירותים חיצוניים לחברה הוא בעל מ

לאחר  מינויו של המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון :המבקר הפנימי דרך מינוי

בכלכלה וחשבונאות( וניסיונו, ולאחר התרשמות הנהלת  BAבחינה של השכלתו של המבקר הפנימי )

א מתאים לכהן כמבקר הפנימי של החברה, בין היתר נמצ רון מלניקמר  החברה וועדת הביקורת.

הממונה על המבקר הפנימי  :זהות הממונה על המבקר הפנימיבהתחשב בהיקף פעילותה של החברה. 

  .יום טוב סמיהמר החברה, דירקטוריון יו"ר הינו 

הביקורת לפי תכנית העבודה של המבקר הפנימי הינה שנתית, והיא מוצגת בפני ועדת  :תכנית העבודה

על ידי המבקר הפנימי ונדונה בועדת הביקורת  תתוכנית העבודה שאישרה הועדה. תוכנית העבודה נקבע

שנת מסגרת תכנית העבודה לעל ידי חברי הוועדה אשר יכולים לשנות ו/או להעיר לתוכנית העבודה. ב

. תכנית העבודה 2019החברה פועלת על מנת לאשר תכנית עבודה לשנת . ביקורת ותדוח שני כונער 2018

 .כאמור תיקבע, בין היתר, בהתחשב בסוג החברה, גודלה, היקף ומורכבות פעילותה

בחן המבקר הפנימי את התקיימות התנאים המתלים של עסקת בתקופת הדוח  :עסקאות מהותיות

 המיזוג עם סולארפיינט.

 אישור ולפי החברה לצורכי בהתאם הינו הפנימי המבקר העסקת היקף: יהיקף תקציב הביקורת השנת

  שעות. 40ניתנו לחברה שירותי ביקורת פנים בהיקף של  2018. בשנת בחברה הביקורת ועדת

שעות שהושקעו בביקורת פנימית  

 בתאגיד

השעות שהושקעו בביקרות 

 שלו בתאגידים מוחזקים

 - 40 שעות ביקורת פעילות בישראל

 

על פי הודעת המבקר הפנימי, הביקורת נערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית  :עריכת הביקורת

המקובלים בארץ ובעולם ובהתאם להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית, חוק הביקורת 

הפנימית וחוק החברות. הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של המבקר הפנימי בדבר עמידתו בתקנים 

  ם לפיהם הוא עורך את הביקורת.המקצועיי

הפנימי גישה מלאה בלתי מוגבלת ובלתי אמצעית למערכות המידע ולנתונים  למבקר :גישה למידע

למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית  .הפנימית הביקורת לחוק 9 סעיף לפיהכספיים לצורך הביקורת 

  .למערכות מידע של החברה, לרבות נתונים כספיים

 מנכ"לליו"ר דירקטוריון החברה, בכתב  ווגשההביקורת הפנימית  ותדוח :המבקר הפנימידין וחשבון 

 14.1.2019 , 26.3.2018 מיםועדת הביקורת התכנסה עם הגשת הדוחות ביהחברה וחברי וועדת הביקורת. 

 .20.3.2019 -ו

ש"ח בתוספת  300תגמול בגובה ל זכאיהמבקר הפנימי  :הפנימי המבקר פעילות את הדירקטוריון הערכת

 מע"מ לשעה, על פי מסגרת השעות שתיקבע מראש על ידי וועדת הביקורת והמבקר הפנימי.  

 הפעילות ורציפות אופי, היקף, הפנימי המבקר כישורי, הביקורת וועדת החברה דירקטוריון להערכת

 מטרות את להגשים כדי בהם ויש העניין בנסיבות סבירים הינם, הפנימי המבקר של העבודה ותכנית

  .החברה של הפנימית הביקורת

 דעתו שיקול בהפעלת לפגוע או להשפיע בכדי הפנימי המבקר בתגמול אין, החברה דירקטוריון להערכת

 .הפנימי המבקר של המקצועי

 גילוי בדבר המבקר החיצוני .3.3

 : משרד שטראוס לזר ושות'.שם רואה החשבון המבקר

הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון שכר  רואי החשבון של החברה:טרחה שכר 

ניסיון העבר ותנאי שוק. הגורם המאשר את שכרו של  המבקר, בהתאם להיקף העבודה, לאופי העבודה,



  

5 

  רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון החברה.

  :2018 -ו 2017שכר הטרחה ושעות עבודתו של רואה החשבון המבקר לשנים להלן פירוט 

 
 ואחרים  שירותים ושירותי מס ביקורת שירותי

שכר באלפי 
שכר באלפי  שעות עבודה ש"ח

 שעות עבודה ש"ח

 22 12 801 168 2018 שנת
 330 158 1,220 264 2017 שנת

 

 ין ולנושאי משרה בכירהיתגמולים לבעלי ענ .4

 : תגמול מדיניות

 בחברה אישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה 2019 ינוארב 8 יוםב

של החברה  מיידידיווח  ולפרטים נוספים רא .אישור האמורה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד הנהיש

אשר נכלל בזאת על דרך  (2018-01-117231אסמכתא  ')מס 2.12.2018מיום בדבר כינוס אסיפה כללית 

 .ההפניה

לפרק ד' לדוח  21תקנה  וארהדוח  תקופתהתגמולים שניתנו לנושאי המשרה ב אודותנוספים  לפרטים

 תקופתי זה. 

 אירועים לאחר תאריך המאזן .5

לדוחות הכספיים של  19לאירועים שאירעו לאחר תקופת הדוח המוזכרים בדוחות הכספיים, ראו ביאור 

 . 2018בדצמבר  31החברה ליום 

 

 תרומות .6

 נכון למועד דוח זה אין לחברה מדיניות למתן תרומות. 

 החברה לא תרמה כספים כלשהם. תקופת הדוח נכון למועד דוח זה ובמהלך 

 .החברה של לקידומה תרומתם על ולמנהליה החברה לעובדי מודה החברה דירקטוריון

 

 

   

 עודד רוזנברג 

 מנכ"ל ודירקטור

 יום טוב סמיה 

 יו"ר הדירקטוריון

 

 2019 ,ץבמר 24
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  דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
  

  מ"אפולו פאוור בע
  
  
  

 31 מיםהחברה) לי -(להלן  מ"אפולו פאוור בעשל על המצב הכספי המצורפים המאוחדים הדוחות ביקרנו את 

כל אחת ל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים הכוללרווח העל המאוחדים  דוחותואת ה 2017 -ו 2018בדצמבר 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון . 2018בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

  יים אלה בהתבסס על ביקורתנו.וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספ

  

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -. על1973-(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות

מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת 

  בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.נאותות ההצגה בדוחות הכספיים 

  

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי , הנ"ל משקפים באופן נאותהמאוחדים לדעתנו, הדוחות הכספיים 

ן , השינויים בהוןפעולותיהואת תוצאות  2017 -ו 2018בדצמבר  31 מיםליוהחברה המאוחדת שלה של החברה 

בהתאם לתקני  2018בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום כל אחת ל ןשלהומנים ותזרימי המז

  .2010-והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע (IFRS)דיווח כספי בינלאומיים 

  

דבר לדוחות הכספיים ב.ד. 1 מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור

על מנת שתוכל להמשיך בפעילותה ולעמוד והתלות שלה במימוש תכניות ההנהלה מצבה הכספי של החברה 

, מעוררים .ד.1 המפורטים בבאור. גורמים אלה, יחד עם גורמים נוספים יעדיה הטכנולוגיים והעסקייםבמלוא 

נכללו כל התאמות לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. בדוחות הכספיים לא 

  לפעול כעסק חי.וערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך 

  

  

  

  
  

  שטראוס לזר ושות'
  רואי חשבון

  2019במרץ  24 אביב,-תל
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  על המצב הכספימאוחדים דוחות 
  
  
  

             בדצמבר 31                    

  2  0  1  7  2  0  1  8  באור  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

        נכסים שוטפים

  6,741     3,757     3  מזומנים ושווי מזומנים  

  30     61     .ג.11  פקדונות בתאגידים בנקאיים  

       110          434     4  חייבים ויתרות חובה  

       4,252     6,881  

      --------     --------  

        נכסים שאינם שוטפים

          57             63       יתרות חובה לזמן ארוך  

         43            148     5  רכוש קבוע  
      --             1,910     8  נכסים בלתי מוחשיים  

       2,121     100  

       --------     --------  

       6,373     6,981  

       ====     ====  

        

        התחייבויות שוטפות

  54     79       ספקים ונותני שירותים  

     1,089        1,237     9  זכאים ויתרות זכות  

       1,316     1,143  

       --------     --------  

      12  הון

  --         --           הון מניות  

  24,815     30,460       פרמיה  

  3     779       רן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניותק  

  2,535     2,842       כתבי אופציה  

  194     194       קרנות הון אחרות  

   )21,709(     )218,29(      יתרת הפסד  

       5,057     5,838  

       --------     --------  

       6,373     6,981  

       ====     ====  

  
  
 

          
  אסתר וסטרייך    געודד רוזנבר    יום טוב סמיה

  ודירקטורית סמנכ"ל כספים    מנכ"ל ודירקטור   יו"ר הדירקטוריון
          

  
                  2019במרץ  24              

  תאריך אישור הדוחות הכספיים
  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  על הרווח הכולל מאוחדים דוחות
  
  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום    

                         בדצמבר 31                                        

    8  1  0  2  7  1  0  2  6  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור  

          

  986     2,495     3,610     .א.13  הוצאות מחקר ופיתוח

          

  324     980     3,887     .ב.13  הוצאות הנהלה וכלליות

          

           4          --              --           הוצאות אחרות

          

  )1,314(    )3,475(    )7,497(      הפסד מפעולות  

          

  --         14,337     --           הוצאות רישום למסחר

          

  2          --              --           הכנסות מימון

          

          22            182            12     .ג.13  הוצאות מימון

          

  )1,334(    )17,994(    )7,509(      הפסד  

          

       --              --              --           רווח כולל אחר

          

  )1,334(    )17,994(    )7,509(      סה"כ הפסד כולל  

       =====     =====     =====  

          

  (*)  )0.29(    (*)  )3.08(    )0.68(    15  ה (בש"ח)הפסד בסיסי ומדולל למני

       =====     =====     =====  

          

  
  

  .)3(.ד.12באור ראה  -הותאם למפרע בגין מרכיב הטבה בהנפקת זכויות שבוצעה בשנת הדיווח (*)  
  
  
  
  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.באורה
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  הוןהשינויים ב עלמאוחדים  ותדוח
  
  

  

  

          קרן בגין      

    יתרת  קרנות הון    עסקאות תשלום      

  סה"כ הון  הפסד  אחרות  כתבי אופציה  מבוסס מניות  פרמיה  הון מניות  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

                

                2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  5,838     )21,709(    194     2,535     3     24,815     --         2018בינואר  1ם יתרה ליו

                הנפקת הון מניות וכתבי אופציה (לאחר ניכוי

  5,952         --             --         307     --         5,645     (*)   --         הוצאות הנפקה)  

  776         --             --         --        776     --         --         תשלום מבוסס מניות

  )509,7(      )509,7(        --             --              --              --             --         הפסד

                

  5,057     )29,218(    194     2,842     779     30,460     --         2018בדצמבר  31יתרה ליום   

     ====     ====     ====     ====     ====     =====     =====  

                

  
  

  מניות ללא ע.נ.  (*) 
  

  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  הוןעל השינויים במאוחדים  ותדוח
  
  

  

  

          קרן בגין      

    יתרת  קרנות הון    תשלום עסקאות      

  סה"כ הון  הפסד  אחרות  כתבי אופציה  מבוסס מניות  פרמיה  הון מניות  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

                

                2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  142     )3,715(    40     --          186     3,631      --         2017בינואר  1יתרה ליום 

  --            --             --         --        --         --         (*)   --         איחוד הון

  4,980         --         )2,536(    2,536     --         4,980     (*)   --         הנפקת הון מניות וכתבי אופציה

  18,097         --         2,536     --        --         15,561     --         השפעת עסקת רכישת שלד בורסאי

  450         --             --         --        )183(    633     --         תשלום מבוסס מניות

  154         --         154     --        --         --         --         הטבה הונית מעסקאות עם בעלי מניות

  9         --             --         )1(    --         10     (*)   --         מימוש כתבי אופציה להון מניות

  )17,994(    )17,994(        --              --            --              --             --         הפסד

                

  5,838     )21,709(    194     2,535     3     24,815     --         2017בדצמבר  31יתרה ליום   

     ====     ====     ====     ====     ====     =====     =====  

                

  
  

  מניות ללא ע.נ.  (*) 
  

  אורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הב
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  הוןעל השינויים במאוחדים  ותדוח
  
  

  

  

        קרן בגין      

    יתרת  קרנות הון  עסקאות תשלום      

  סה"כ הון  הפסד  אחרות  מבוסס מניות  פרמיה  הון מניות  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

              2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  1,327     )2,450(    1     145     3,631     --         2016בינואר  1יתרה ליום 

  110     69         --         41     --         --         תשלום מבוסס מניות

         39         --               39        --              --             --         הטבה הונית מעסקאות עם בעלי מניות

  )1,334(    )1,334(        --             --              --             --         הפסד

              

  142     )3,715(    40     186     3,631     --         2016בדצמבר  31יתרה ליום   

     ====     ====     ====     ====     ====     ====  

              

  
  מניות ללא ע.נ.  (*) 

  

  

  

  ם.הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מה
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  על תזרימי המזומניםמאוחדים ות דוח
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  8  1  0  2  7  1  0  2  6  1  0  2  

  י ש"חאלפ  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
  )1,334(    )17,994(    )7,509(    הפסד

        
        המזומנים מפעילות שוטפת:זרימי להצגת תהתאמות הדרושות 

        
        התאמות לסעיפי רווח או הפסד:

        
  17     18     23     פחת

  --         13,056     --        סכומים שנזקפו כהוצאות רישום למסחר
  18     175     --        שערוך הלוואות מבעל מניות ואחרים

  )748(    --         --        זקיפת מענקים ממשלתיים להוצאות מחקר ופיתוח
  110     450     733     תשלום מבוסס מניות

        
        שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

        
  40     84     )330(    לזמן ארוך) (לרבות יתרות חובה בחייבים ויתרות חובה(עליה) ירידה 

  --         21     25     עליה בספקים ונותני שירותים
         97           632            58     עליה בזכאים ויתרות זכות

        
  )1,800(    )3,558(    )7,000(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת  
     -------     -------     -------  
        

        מפעילות השקעה תזרימי מזומנים
  --         --         )1,777(    השקעות בנכסים בלתי מוחשיים

  )17(    )28(    )128(    רכישת רכוש קבוע
        )11(            56           )31(    ירידה (עליה) בפקדונות בתאגידים בנקאיים

        
        מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה  
  )28(    28     )1,936(    (ששימשו לפעילות השקעה)    
     -------     -------     -------  
        

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  --         5,061     --        השפעת עסקת רכישת שלד בורסאי (נספח ב')

  --         4,980     5,952     הנפקת הון מניות וכתבי אופציה (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)
  400     902     --        ת ואחריםקבלת הלוואות מבעל מניו

  --         )1,302(    --        פרעון הלוואות מבעל מניות ואחרים
       379     362     --        קבלת מענקים ממשלתיים

      --                   9          --        מימוש כתבי אופציה להון מניות
        
  779     10,012     5,952     מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון  
     -------     -------     -------  
        

  )1,049(    6,482     )2,984(    עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים  
        

    1,308          259          6,741     השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
        
  259     6,741     3,757     שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה  
     ====     ====     ====  
        

  
  ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.באורה
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  (המשך) ות מאוחדים על תזרימי המזומניםדוח
  
  
  
  
  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  8  1  0  2  7  1  0  2  6  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

        עסקאות מהותיות שאינן במזומן  -  נספח א'

  --         --         90     השקעה בנכסים בלתי מוחשיים באשראי

     ====      ====      ====  

        

        השפעת עסקת רכישת שלד בורסאי  -  נספח ב'

        

  --         20     --        ים)גרעון בהון חוזר (למעט מזומנ

  --         18,097     --        השפעת העסקה על ההון

      --         )13,056(         --        הוצאות רישום למסחר

        --     5,061         --  

     ====     ====     ====  

  

  

  

  

  
  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  ים לדוחות הכספייםרבאו

  
  
  

  כ ל ל י   -   1באור 
  

 תאור כללי של החברה ופעילותה  א.

  

והינה חברה ציבורית  1993באוקטובר  24התאגדה בישראל ביום החברה)  -אפולו פאוור בע"מ (להלן 

, 7הקדמה כתובתה הרשמית של החברה הינה  . 1998הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 

אישר רשם החברות את שינוי שם החברה מאור סיטי החזקות בע"מ  2017באוקטובר  26יום ב עלית. יקנעם

  לשמה הנוכחי אפולו פאוור בע"מ.

  

לא היתה לחברה פעילות עסקית ממשית והיא היוותה  2017באוקטובר  3ועד ליום  2016באפריל  10מיום 

להלן) עוסקת החברה, באמצעות  משנה ג'ף החל ממועד השלמת עסקת המיזוג (ראה סעי"שלד בורסאי". 

ופתרונות בכל תחומי במחקר ופיתוח של טכנולוגיות  ,סולארפיינט) -סולארפיינט בע"מ (להלן  ,חברת הבת

המעטפת של המערכת הסולארית, לרבות אמצעי ייצור, אגירה, בקרה, שליטה וסליקה המתאימים לשווקים 

יינט הינו יריעות סולאריות, המיועדות להפוך כל משטח תחת שונים. המוצר העיקרי אותו מפתחת סולארפ

הינו ערכה סולארית ביתית ליצירת חשמל סולארפיינט פני השמש ליצרן חשמל. מוצר נוסף אותו מפתחת 

  המיועדת לשווקים המנותקים או המנותקים חלקית מרשת החשמל.

  

אישר בית  2017בינואר  26יום ב בחברה.היתה הגב' ענבל אור בעלת השליטה  2017בינואר  26ליום עד   ב.

המשפט את מכירת מניות השליטה בחברה, וכן את זכותה של הגב' אור בשטר הון צמית שהונפק לה על ידי 

 -מ, חברה פרטית ישראלית בשליטת מר כפיר זילברמן (להלן "בע קפיטל פיור. איי.אי.החברה, לחברת אל

הועברו מניות השליטה לרוכשת והושלמה  2017במרץ  8ביום  מיליון ש"ח. 1.1הרוכשת), בתמורה לסך של 

  העסקה.

  

, במסגרתה הוקצו לבעלי מניות סולארפיינטהושלמה עסקת מיזוג בין החברה לבין  2017באוקטובר  3ביום   ג.

(ראה  הועברו במלואן לבעלות החברה סולארפיינטממניות החברה (ללא דילול) ומניות  46% -כ סולארפיינט

  ).)1(.ב.11 באור

  

, בין ובמועד השלמת עסקת המיזוגרוכשת המניות, מאחר  נהעל אף שכאמור, מבחינה משפטית החברה הי

היכולת למנות את את היתר, קיבלו בעלי המניות של סולארפיינט (כפי שהיו ערב השלמת המיזוג) לידיהם 

מאחר שהנהלת סולארפיינט רוב חברי הדירקטוריון (ללא דירקטורים חיצוניים ודירקטור בלתי תלוי), 

משיכה לכהן כהנהלתה הדומיננטית של החברה, תוך שהיא מתווה את פעילותה העסקית השוטפת, ומאחר ה

וחלק מבעלי המניות בסולארפיינט קיבלו לידיהם (כל אחד בנפרד, לאור אי קיומם של הסדרי הצבעה) את 

העובדה שבמועד הקצאת המיזוג, יחד עם  זכות ההצבעה הגדולה ביותר מבין זכויות המיעוט בחברה לאחר

אין ולפיכך  תה "שלד בורסאי" ללא פעילות עסקית משמעותיתי, החברה היסולארפיינטהמניות לבעלי מניות 

  העסקה טופלה בדוחות הכספיים כרכישה במהופך. ,IFRS3 -מדובר ברכישת "עסק" כהגדרתו ב

  

(הרוכשת  סולארפיינטנכסים וההתחייבויות של הבמועד השלמת העסקה, בהתאם לשיטת הרכישה במהופך, 

 18,097 -) הוכרו בדוחות הכספיים בהתאם לערכם הפנקסני. תמורת הרכישה, בסך של כבעסקה חשבונאיתה

להון. עודף ישירות ועד השלמת העסקה ונזקפה בסמוך למאלפי ש"ח, נקבעה בהתאם לשווי מניות החברה 

לרווח  ףאלפי ש"ח, נזק 13,056 -ים, נטו של החברה, בסך של כעל ערכם הפנקסני של הנכסתמורת הרכישה 

  .2017בשנת  סעיף הוצאות רישום למסחרלוהפסד 
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  
  

  (המשך) כ ל ל י   -   1באור 
  

  מצבה הכספי של החברה  .ד

  

אלפי ש"ח,  7,509 -הפסדים בסך של כנבעו לחברה  2016 -ו 2017, 2018בדצמבר  31בשנים שהסתיימו בימים 

 7,000 -אלפי ש"ח ותזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת בסך של כ 1,334 -אלפי ש"ח וכ 17,994 -כ

  . אלפי ש"ח, בהתאמה 1,800 -אלפי ש"ח וכ 3,558 -אלפי ש"ח, כ

  

ה להתחיל בשיווק יאפשרו ל 2018 -ו 2017להערכת הנהלת החברה, גיוסי הון אשר ביצעה החברה בשנים 

את הליך המחקר והפיתוח של היריעות הסולאריות, להשלים ובמכירת הערכות הסולאריות אותן פיתחה וכן 

לשלב הייצור והשיווק  הערכותיהאולם בשלב זה קיים חוסר וודאות באשר ליכולתה של החברה להשלים את 

  באמצעות הסכומים שגוייסו כאמור. היריעות הסולאריות של

  

וכן ההשקעה הנדרשת הליך המחקר והפיתוח של היריעות הסולאריות השלמת החברה מעריכה ש הנהלת

יבואו לידי ביטוי בתזרימי מזומנים  ,של היריעה הסולארית לשלב הייצור והשיווקהחברה ערכות יבה

  נוספים.גיוס מקורות מימון תידרש ל , כך שהחברהובביצוע השקעותשליליים מפעילות שוטפת 

  

חברה פועלת להשגת מקורות מימון כאמור, בין היתר פועלת ההנהלה לאיתור משקיעים הנהלת ה

, אולם בקשר עם מכירת הערכות הסולאריות אותן פיתחהפוטנציאליים לחברה ו/או לביצוע התקשרויות 

בדבר יכולת החברה להשלים את מלוא תוכניותיה חוסר וודאות למועד אישור הדוחות הכספיים קיים 

לתזרימי מזומנים חיוביים מפעילות שוטפת אשר יאפשרו לה להשלים את מלוא ובדבר הגעתה העסקיות 

יעדיה הטכנולוגיים והעסקיים. בנוסף, פועלת ההנהלה לצמצום הוצאותיה השוטפות של החברה, בין היתר, 

  הדיווח את שכרם של חלק מעובדיה, לרבות בעלי עניין המועסקים בחברה.שנת הפחיתה החברה ב

  

כספיים לא הרמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. בדוחות גו

נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל 

 להמשיך ולפעול כעסק חי.

  

), הגישה )1(.ב.11 הסכם המיזוג (ראה באור , כחלק מהתנאים המתלים שנקבעו במסגרת2017ביולי  6ביום   ה.

דחופה לזימון אסיפות לאישור הסדר בין החברה לבין בקשה החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו 

ת אישר בי 2017ביולי  26. ביום הבקשה) -(להלן  1999-לחוק החברות, תשנ"ט 350סעיף נושיה, על פי הוראות 

 6ביום  .2017באוגוסט  6על זימון אסיפות כאמור ליום יעה החברה המשפט את הבקשה ובאותו מועד הוד

פנתה בעקבות זאת והנושים  את הסדרשל החברה אישרו אסיפות בעלי המניות והנושים  2017באוגוסט 

  אישר בית המשפט את הסדר הנושים. 2017באוגוסט  22ביום  בבקשה לאישור ההסדר. ית המשפטלבהחברה 

  

' ג9מידע כספי נפרד בהתאם להוראות תקנה  2018בדצמבר  31וחותיה הכספיים ליום החברה לא צרפה לד  .ו

 הסיבה שבגינה לא כללה החברה מידע כספי. 1970 -, התש"ל)דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך 

 במידע הכספי הנפרד משום תוספת מידע מהותי למשקיע סביר, שאינושלהערכת החברה אין נפרד, הינה 

פעילות  נכלל במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. החברה הינה חברת אחזקות אשר אין לה כל

סולארפיינט, באמצעותה מתבצעת פעילות  ,בחברת הבתעצמאית וכל פעילותה מתמצה בהחזקותיה עסקית 

  .הקבוצה
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  
  

  (המשך) כ ל ל י   -   1באור 
  

  

החברה כי החלה בהיערכות לכניסתה לשוק ההון האמריקאי על ידי רישום הודיעה  2018 ץבמר 14יום ב  .ז

מבנה הנושא מצוי עדיין בבחינה, כאשר , אישור הדוחות הכספייםבארה"ב. למועד  ADRלמסחר באמצעות 

ם נקבעו. כמו כן, אין הרישום למסחר בארה"ב, אם וככל שיתבצע, אופן ביצועו ולוחות הזמנים ליישומו טר

  ודאות כי יושלם.וודאות כי הליך הרישום האמור יחל בפועל, וככל שיחל, אין וכל 

  

  

  הגדרות  .ח
  

  :בדוחות כספיים אלה
  

  .מ"אפולו פאוור בע  -  החברה
  

  שלה. אוחדתהחברה והחברה המ  -  הקבוצה
  

מלא עם חברה אשר לחברה שליטה בה ואשר דוחותיה מאוחדים באופן   -  ברה מאוחדתח

  דוחות החברה.
  

  .24IAS -כהגדרתם ב  -  צדדים קשורים
  

  .2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע  -  שליטה יבעלי עניין ובעל

  

  

  

  עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  

 -ו' ו ט האמור בסעיפי משנהלמעעיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי, 

  הינם כדלקמן:יא' 

  

  סיס הצגת הדוחות הכספייםב  א.

  

). כמו כן, הדוחות IFRSתקני  -הדוחות הכספים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

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

  

  החברה ערוכים על בסיס העלות.הדוחות הכספיים של 

  

  החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  ב.

  

  חשבונאי קריטי שיקול דעת  )1(

  

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת בבחינת 

  הנושאים הבאים שלהם השפעה מהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:

  

  הכרה בנכס בלתי מוחשי הנובע מפיתוח עצמי  -

  

ים הנדרשים להכרה בהוצאות פיתוח בכל תאריך דיווח בוחנת החברה האם היא עומדת בתנא

כנכס בלתי מוחשי. במסגרת בחינתה זו, הגיעה הנהלת החברה למסקנה, במהלך שנת הדיווח, כי 

מתקיימים התנאים הנדרשים להכרה בהוצאות פיתוח עצמי של הערכות הסולאריות כנכס בלתי 

הגיע הנהלת החברה  מוחשי. יובהר, כי עלויות פיתוח הערכות הסולאריות בפרט, עד המועד בו

למסקנה כי החברה עומדת בתנאים הנדרשים כאמור, ועלויות פיתוח היריעות הסולאריות ככלל, 

  לא הוכרו כנכס בלתי מוחשי ונזקפו במלואן לרווח והפסד.

  

  עיקריים ומדנים והנחותא  )2(

  

יעים על והנחות המשפהערכות הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, עריכת עת ב

. יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות

שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים ה האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף.

  בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.

  

  עריכת הדוחות הכספיים:להלן ההנחות העיקריות שנעשו והאומדנים הקריטיים שחושבו ב

  

  מענקי מדען  -

  

מענקים ממשלתיים שהתקבלו מוכרים כהתחייבות אם צפויות הטבות כלכליות כתוצאה 

קיימת אי וודאות מפעילות המחקר והפיתוח שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים. 

פויים לסילוקה תזרימי המזומנים העתידיים הצהכרוך באומדן  ,לגבי קביעת סכום ההתחייבות

, לא היה קיים בטחון סביר כי פעילות קבוצההדיווח, להערכת ה כילתארי ובקביעת שיעור ההיוון.

ה רלפיכך לא הוכו ,המחקר והפיתוח תביא למכירות עתידיות אשר יזכו את המדינה בתמלוגים

  התחייבות בגין מענקים ממשלתיים בדוחות הכספיים.
  

  םהלוואות מבעלי מניות ומשקיעי  -

  

הקבוצה מטפלת בהלוואות מבעלי מניות ו/או משקיעים אשר אינן נושאות ריבית ו/או אשר 

נושאות ריבית אשר להערכתה אינה משקפת ריבית שוק, כהלוואות הנושאות הטבה הונית. 

ההפרש בין שוויין ההוגן של ההלוואות המתקבלות מבעלי מניות ומשקיעים לבין ערכן הנומינלי 

ן. לצורך קביעת השווי ההוגן, נדרשת הקבוצה לאמוד את תנאי השוק במועד נזקף ישירות להו

העסקה, ובכלל זה את שוויין ההוגן של ההלוואות אילו היו מתקבלות מצדדים שלישיים שאינם 

קשורים לקבוצה. השווי ההוגן נקבע על פי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים 

ור הריבית של הקבוצה, כפי שמוערך על ידה בסמוך למועד מההלוואות, כשהם מהוונים לפי שיע

  ההערכה.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  תשלום מבוסס מניות  -

  

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות 

ודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, מקובל. המ

  אורך החיים הצפוי, תשואת דיבידנד צפויה ושיעור ריבית חסרת סיכון.

  

  תביעות משפטיות  -

  

בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו נגד הקבוצה, הסתמכה הקבוצה על חוות דעת 

אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי,  יועציה המשפטיים. הערכות

בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר 

  שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות התוצאות להיות שונות מהערכות אלה.

  

  איחוד הדוחות הכספיים  ג.

  

וחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן. שליטה מתקיימת דוחות הכספיים המאה

כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה כאשר לחברה יש 

ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע 

רק אם הן יטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות בבחינת שלמהישות המושקעת. 

  איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ועד למועד בו הופסקה השליטה.ממשיות. 

  

  יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בין חברות הקבוצה בוטלו במלואן בדוחות הכספיים המאוחדים.

  

, הקבוצה מכירה ברווח או הפסד בגובה ההפרש בין ערכם המצרפי של בעת איבוד שליטה בחברה מאוחדת

התמורה שהתקבלה והשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה בחברה המאוחדת לשעבר, לבין ערכם 

בספרים של הנכסים, ההתחייבויות וזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה המאוחדת לשעבר. כמו כן, בעת 

שהוכרו ברווח (הפסד) כולל אחר בהתייחס לאותה חברה מסווגים מחדש איבוד השליטה, הפרשי תרגום 

  לרווח והפסד.

  

לתאריך הדוחות הכספיים של החברה. המדיניות  ההמאוחדת זה ההדוחות הכספיים של החברתאריך 

המאוחדת יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות  ההחשבונאית בדוחות הכספיים של החבר

  ברה.הכספיים של הח

  

  מטבע הפעילות ומטבע חוץ  ד.

  

  טבע הפעילות ומטבע ההצגהמ  )1(

  

  הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים, מטבע הפעילות של החברה.

  

מטבע הפעילות, שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה 

ה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות ואת עסקאותיה, נקבע בנפרד עבור כל חברה בקבוצה, ולפי מטבע ז

  פעולותיה. 



 

- 15 - 

 

  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  סקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץע  )2(

  

נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן (מטבע השונה ממטבע הפעילות) סקאות הנקובות במטבע חוץ ע

ער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים לפי ש

במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, 

להון בעסקאות גידור, נזקפים לרווח או ישירות למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים 

למטבע מוצגים לפי עלות מתורגמים וכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ הפסד. נ

לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ הפעילות 

מוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ו

  ההוגן.

  

  פריטים כספיים צמודי מדד  )3(

  

כסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל (להלן נ

לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם. הפרשי הצמדה  תואמיםהמדד) מ -

  הנובעים מההתאמה כאמור נזקפים לרווח או הפסד.

  

  דולר): -ארה"ב (להלן שער החליפין היציג של הדולר של על המדד ועל פרטים הלן ל  )4(

  

  מדד  דולר  

      

  101.7     3.748    2018בדצמבר  31

  100.4     3.467    2017בדצמבר  31

      

      שיעור השינוי באחוזים:

      

  0.8     8.1     2018בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום 

  0.4     )9.8(    2017בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום 

  )0.2(    )1.5(    2016בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום 

  

  מזומנים ושווי מזומנים  .ה

  

מזומנים ושווי מזומנים כוללים השקעות שנזילותן גבוהה, לרבות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, 

  וד.שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעב

  

  מכשירים פיננסיים  ו.

  

 - IAS39מכשירים פיננסיים, המחליף את  - IFRS9פורסם הנוסח המלא והסופי של  2014חודש יולי ב

מטפל בכל שלושת האספקטים הקשורים למכשירים פיננסיים:  IFRS9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה. 

  סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור.
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  מ"עאפולו פאוור ב
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  

  (בהתאם להוראות התקן החדש) 2018בינואר  1נכסים פיננסיים החל מיום 

  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת  )1(

  

שני התנאים  נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת כוללים הלוואות וחייבים אשר מקיימים את

  המצטברים הבאים:

  

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי   -

  המזומנים החוזיים הנובעים מהם.

על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מוגדרים, לקבל תזרימי   -

  לומי ריבית על יתרת הקרן.מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותש

  

הלוואות וחייבים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בתוספת עלויות עסקה המיוחסות ישירות. לאחר 

ההכרה הראשונית, הלוואות וחייבים נמדדים לפי העלות המופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית 

  האפקטיבית.

  

ירים פיננסיים הנמדדים בעלות החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכש

  מופחתת. החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד:

  

מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה   -

ההפרשה להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב זה  -לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך 

  חודשים לאחר מועד הדיווח, או;  12די אשראי חזויים בתקופה של תיקח בחשבון הפס
  

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה   -

בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי 

  ר.חזויים לאורך יתרת תקופת חיי המכשי

  

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת נזקפת לרווח או הפסד כנגד הפרשה. 

לחברה נכסים פיננסיים בעלי תקופות אשראי קצרות בגינם היא רשאית ליישם את ההקלה שנקבעה 

במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי 

  כשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה לגבי נכסים פיננסיים אלה.המ

  

  נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  )2(

  

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן כוללים השקעות במכשירים הוניים וכן מכשירי חוב אשר אינם 

  עומדים בקריטריונים שפורטו לעיל.

  

  הוניים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  נכסים פיננסיים המהווים השקעות במכשירים
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  

בקשר עם מכשירים הוניים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה, החברה רשאית לבצע 

כולל אחר שינויים עוקבים בשווי הוגן אשר אילולא כן היו בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח 

נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה לא ייזקפו לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת 

  גריעת ההשקעה.

  

לעניין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן, התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן 

  ו הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.דרך רווח א

  

  גריעת נכסים פיננסיים  )3(

  

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס, או כאשר החברה 

  העבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס לצד שלישי. 

  

  )IAS39 -(בהתאם ל 2017בדצמבר  31ום נכסים פיננסיים עד לי

  

  נכסים פיננסיים שנמדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד  )1(

  

נכסים פיננסיים שנמדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד כללו נכסים פיננסיים שהוחזקו למסחר ונכסים 

זקפים לרווח פיננסיים שיועדו עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן עם שינויים בו הנ

  והפסד.

  

  הלוואות וחייבים  )2(

  

הלוואות וחייבים כללו נכסים פיננסיים (שאינם נגזרים) בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה 

שאינם נסחרים בשוק פעיל. הלוואות וחייבים הוכרו לראשונה לפי שווי הוגן בתוספת עלויות עסקה 

לוואות וחייבים נמדדו לפי העלות המופחתת, תוך המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, ה

שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפרשות לירידת ערך. אשראי לזמן קצר הוצג לפי תנאיו, 

בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים הוכרו ברווח והפסד כשההלוואות והחייבים נגרעו או אם 

  ה מההפחתה השיטתית.הוכרה בגינם ירידת ערך, כמו גם כתוצא

  

אם היתה ראיה אובייקטיבית להפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים שהוצגו בעלות מופחתת, 

סכום ההפסד שנזקף לרווח והפסד נמדד כהפרש שבין ערכו הפנקסני של הנכס לבין הערך הנוכחי של 

מקורי של הנכס. הערך תזרימי המזומנים הצפויים, כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית ה

הפנקסני של הנכס הוקטן באמצעות רישום הפרשה. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך בוטל כאשר 

ניתן היה לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. 

  הביטול נזקף לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  ורים לדוחות הכספייםבא
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  התחייבויות פיננסיות

  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת  )1(

  

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת כוללות הלוואות ואשראי נושאי ריבית, אשראי 

, התחייבויות פיננסיות אלה נמדדות בשווי הוגן ספקים וזכאים אחרים. במועד ההכרה לראשונה

בניכוי עלויות עסקה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, ההלוואות והאשראי הנ"ל נמדדים 

 בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 

  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן  )2(

  

י הוגן כוללות התחייבויות פיננסיות המוחזקות למסחר (כגון התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשוו

נגזרים פיננסיים) וכן התחייבויות פיננסיות שיועדו על ידי החברה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד בעת 

  ההכרה הראשונית בהן.

  

  גריעת התחייבויות פיננסיות  )3(

  

ייבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו כאשר המחו

  מבוטלת או פוקעת.

  

  קיזוז מכשירים פיננסיים

  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות 

שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על 

  יס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.בס

  

התקן מיושם לראשונה בדוחות כספיים שנתיים אלה. החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע ללא 

הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. ליישום לראשונה של התקן לא היתה השפעה מהותית על הדוחות 

  הכספיים של החברה.

  

  רכוש קבוע  .ז

  

טי רכוש קבוע מוצגים לפי העלות, כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות, בניכוי פחת שנצבר והפסדים פרי

עלות הנכסים ואילו הוצאות אחזקה ותיקונים נזקפות לשכלולים נזקפים ומירידת ערך שנצברו. שיפורים 

  ד עם התהוותן.סלרווח והפ

  

  ם השימושיים בנכס, כדלקמן:הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים לאורך תקופת החיי

  

        %     
  

  7 - 15  ריהוט וציוד פיתוח

  33     מחשבים וציוד נלווה

  17 - 20  שיפורים במושכר (ראה להלן)
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

ני תקופת השכירות (לרבות תקופת האופציה להארכה שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פ

  שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של השיפור, לפי הקצר שבהם.

  

פחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס ה

כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש בנכס. רווח או נגרע. נכס נגרע מהספרים במועד המכירה או 

הפסד מגריעת הנכס מחושב לפי ההפרש בין התקבולים ממכירת הנכס לבין ערכו הפנקסני במועד הגריעה 

  ונזקף לרווח והפסד.

  

  נכסים בלתי מוחשיים  ח.

  

תוספת עלויות רכישה נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות ב

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה. עלויות  .ישירות

שר פותחו באופן פנימי, למעט עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לרווח או הפסד אבגין נכסים בלתי מוחשיים 

  בעת התהוותן.

  

ימושיים מוגדר, מופחתים על פני אורך החיים השימושיים שלהם נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים ש

שר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת אונבחנת לגביהם ירידת ערך כ

  ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה.

  

תים באופן שיטתי וכפופים נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופח

לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך. אורך החיים 

תקפה.  ןדר עדייגהשימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים כבלתי מו

שינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור, ה

ד נבחנת גם ירידת ערך. החל מאותו מועד מופחת הנכס עמטופל כשינוי באומדן חשבונאי ובאותו מולמוגדר 

  באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושיים שלו.

  

  עלויות מחקר ופיתוח

  

תי מוחשי, הנובע מפרוייקט פיתוח או מפיתוח הוצאות מחקר נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן. נכס בל

עצמי, מוכר כנכס אם ניתן להוכיח את ההיתכנות הטכנולוגיות של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא 

יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת הקבוצה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או 

או למוכרו; את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור  למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי

הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים הנדרשים: טכניים, פיננסיים ואחרים, הזמינים 

לעניין (להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת היכולת למדוד באופן מהימן את ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו 

בהוצאות פיתוח הערכות הסולאריות כנכס בלתי מוחשי במהלך  עמידה בתנאים הנדרשים בקשר עם הכרה

  .)8ראה באור  -שנת הדיווח 

  

השלימה החברה את פיתוח הערכה הסולארית. אורך החיים של הנכס הבלתי  2018במהלך חודש דצמבר 

  שנים. 3 -מוחשי שהוכר נאמד על ידי החברה בכ
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2 באור

  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .ט

  

בוחנת את הצורך בירידת ערך של נכסים לא פיננסיים כאשר אירועים או שינויים בנסיבות  קבוצהה

השבה. במקרים בהם הערך הפנקסני של הנכסים הלא פיננסיים -מצביעים על כך שהערך הפנקסני אינו בר

השבה הינו -ההשבה שלהם. סכום בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר-הסכום בר עולה על

הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכס לבין שווי השימוש שלו, הנקבע על פי הערך הנוכחי של 

ערך נזקפים אומדן תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס ומימושו בתום חייו. הפסדים מירידת 

   לרווח והפסד. הפסד מירידת ערך שהוכר יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום 

  ההשבה של הנכס במועד ההכרה בהפסד מירידת ערך.-בר

  

  

  הפרשות  .י

  

בות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה יקיימת מחוי קבוצהמוכרת כאשר ל IAS37 -פרשה בהתאם לה

בות וניתן יהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחוימאירוע ש

צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לה, כגון בחוזה ביטוח,  קבוצהלאמוד אותה באופן מהימן. כאשר ה

ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר ברווח והפסד 

  כוי החזר ההוצאה. בני

  

  

  הכרה בהכנסה  יא.

  

התקן חדש), המחליף, עם  -הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות (להלן  - IFRS15פורסם  2014 בחודש מאי

בתקני  2017בדצמבר  31יישומו לראשונה, את ההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה אשר היו קיימות עד ליום 

ם לראשונה בדוחות כספיים אלה. החברה בחרה ליישם את התקן החדש מיושהדיווח הכספי הבינלאומיים. 

  הוראות התקן החדש למפרע עם הקלות מסויימות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה.

  

מוכרות היו הכנסות , 2017בדצמבר  31החשבונאית שיושמה על ידי הקבוצה עד ליום בהתאם למדיניות 

שההטבות הכלכליות הקשורות היה מהימן, צפוי  ניתנות למדידה באופןהיו ברווח או הפסד כאשר הן 

ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדו על פי היו לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות בגין העסקה 

  שוויה ההוגן של התמורה בעסקה.

  

עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר , הכנסות מחוזים 2018בינואר  1בהתאם לתקן החדש, החל מיום 

שליטה בנכס או בשירות מועברת ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי השווי ההוגן של התמורה שצפויה ה

להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מיסים). הכנסה 

ות, אם מוכרת ברווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לחברה, וכן ההכנסה והעלוי

  רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה.
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים החל על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

  

  וזים וטיפול בשינויים.זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ ח  - 1שלב 

  זיהוי מחוייבויות הביצוע בחוזה.  - 2שלב 

קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות   - 3שלב 

  שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.

  הקצאת מחיר העסקה למחוייבויות הביצוע השונות בחוזה.  - 4שלב 

עת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין הכרה בהכנסה ב  - 5שלב 

  קיום מחויבות לאורך זמן.

  

  ליישום לראשונה של התקן החדש לא היתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה. 

  

  מענקים ממשלתיים  .בי

  

תעמוד בכל התנאים  קבוצהמענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו וה

  לקבלת המענק.

  

כתוצאה  ,מענקים ממשלתיים שהתקבלו, מוכרים במועד קבלתם כהתחייבות אם קיים בטחון סביר

  שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים. ,מפעילות המחקר

  

מענק שהתקבל ההתחייבות מוכרת לראשונה לפי שווי הוגן תוך היוון לפי ריבית השוק. ההפרש בין סכום ה

לבין השווי ההוגן של ההתחייבות מטופל כמענק ממשלתי, ומקוזז מהוצאות המחקר והפיתוח. לאחר 

הכרה לראשונה, ההתחייבות נמדדת בעלותה המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. סכומים ה

כאמור מפעילות המשולמים כתמלוגים מוכרים כסילוק ההתחייבות. כאשר לא צפויות הטבות כלכליות 

המחקר, תקבולי המענק מוכרים כקיטון בהוצאות המחקר והפיתוח המתייחסות. במקרה כזה, ההתחייבות 

  .IAS37 -לתשלום תמלוגים מטופלת כהתחייבות תלויה בהתאם ל

  

האם קיים בטחון סביר שההתחייבות שהוכרה, כולה או חלקה, לא  קבוצהבוחנת ה דיווחבכל תאריך 

לא תידרש לשלם תמלוגים), בהתבסס על האומדן הטוב ביותר של מכירות עתידיות  קבוצהתסולק (מאחר וה

תוך שימוש בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, ואם קיים, נגרעת ההתחייבות המתאימה כנגד קיטון 

  הוצאות מחקר ופיתוח.

  

  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .גי

  

ים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות זכא קבוצהעובדים ונותני שירותים אחרים של ה

במכשירים הוניים. עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של 

המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. 

עסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו, לגבי נותני שירותים אחרים, עלות ה

אלא אם כן לא ניתן לאמוד באופן מהימן את השווי ההוגן (במקרים אלה עלות העסקאות תימדד אף היא 

  לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו).
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) י המדיניות החשבונאיתעיקר   -   2באור 

  

  

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני 

התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים 

ת בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים תקופת ההבשלה). ההוצאה המצטברת המוכר -לגמול (להלן 

בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר 

של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. ההוצאה או ההכנסה ברווח והפסד 

  חילת ולסוף התקופה המדווחת.משקפת את השינוי בהוצאה המצטברת שהוכרה לת

  

  

  הפסד למניה  .יד

  

ההפסד הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה בממוצע המשוקלל 

של מספר המניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה, תוך התאמה למפרע בשל מניות הטבה, איחוד מניות 

  או פיצול מניות.

  

ולל למניה מתואם ההפסד הבסיסי למניה בגין ההשפעה של מניות רגילות פוטנציאליות בחישוב ההפסד המד

(ניירות ערך המירים כדוגמת כתבי אופציה) כל עוד השפעתן מדללת (מקטינות את הרווח למניה או מגדילות 

ד את ההפסד למניה). מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו למניות במהלך התקופה נכללות בחישוב ההפס

  המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד הן נכללות בחישוב ההפסד הבסיסי למניה.

  

  

  תקופת המחזור התפעולי  .וט

  

  חודשים. 12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה 

  

  

  מדידת שווי הוגן  .טז

  

ת בעסקה שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבו

רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת 

בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק המועיל ביותר. השווי ההוגן של נכס 

או ההתחייבות, או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס 

  בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.

  

משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים  קבוצהה

להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש 

  ים שאינם ניתנים לצפייה.בנתונ
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

  

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRS גילוי להשפעות תקני  .זי

  

IFRS16 - חכירות  

  

נה את ההנחיות הקיימות כיום יחליף עם יישומו לראשו IFRS16חכירות.  - IFRS16פורסם  2016בחודש ינואר 

חכירות. בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או כחלק מחוזה,  - IAS17בתקן חשבונאות בינלאומי 

  אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.

  

  להלן עיקר השפעות התקן החדש:

  

ה, המשקפת את תשלומי החכירה העתידיים, ומנגד התקן דורש מחוכרים להכיר בהתחייבות בגין חכיר  -

בנכס בגין זכות שימוש, וזאת בהתייחס לכלל חוזי החכירה (למעט חריגים כמפורט להלן). לפיכך, 

חוכרים יכירו בנפרד בהוצאות ריבית בגין ההתחייבות לחכירה ובהוצאות פחת בגין הנכס זכות 

  השימוש. 

  

במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש (לדוגמה,  תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים  -

  אחוז מהפדיון) יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.

  

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות   -

  לנכס זכות השימוש. בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף

  

התקן פוטר חוכרים מיישום הוראותיו עבור חכירות לטווח קצר ועבור חכירות בהן הנכס נשוא החכירה   -

  הינו בעל ערך נמוך.

  

הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג כחכירה   -

  מימונית או כחכירה תפעולית.

  

  או לאחריו. 2019בינואר  1לראשונה החל מהדוחות הכספיים לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום התקן ייושם 

  

התקן מאפשר לבחור בגישת יישום למפרע חלקי. לפי גישה זו, יתרת ההתחייבות למועד יישום התקן החדש 

השימוש, החברה  לראשונה תחושב תוך שימוש בריבית ההיוון הקיימת לאותו מועד. לגבי יתרת הנכס זכות

יכולה להחליט, לגבי כל חכירה בנפרד, להכיר בנכס בגובה ההתחייבות שהוכרה או לחילופין להכיר בנכס 

כאילו מאז ומעולם נמדד בהתאם להוראות התקן החדש. הפרש כלשהו הנוצר במועד היישום לראשונה יוכר 

ההשוואה. לחילופין, ניתן לבחור כתיאום ליתרת הרווח באותו מועד ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי 

  בגישת יישום למפרע מלא של התקן החדש תוך הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.

  

החברה מעריכה כי תבחר בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן החדש, כאשר מדידת 

  נכס זכות השימוש תהיה בגובה ההתחייבות שתוכר בגין החכירה במועד המעבר.
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  מ"פולו פאוור בעא
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

  

החברה קשורה בהסכם שכירות, לפיו שוכרת החברה משרדים, ובהסכמי ליסינג רכבים, אשר היקפם, ביחס 

האפשרית לתוצאות פעילותה של החברה ולמצבה הכספי, הינם בהיקף משמעותי. במסגרת בחינת ההשפעה 

  של התקן החדש על הדוחות הכספיים, החברה בוחנת את הנושאים הבאים:

  

בהתאם לתקן החדש, תקופת החכירה שאינה ניתנת  -קיומן של אופציות להארכת תקופת החכירה   -

לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את תקופת החכירה אם ודאי באופן סביר 

ציה זו. החברה בוחנת קיומן של אופציות כאמור בהסכמי השכירות שלה והאם ודאי שהחוכר יממש אופ

באופן סביר שתממש אופציות אלה. במסגרת בחינה זו, בוחנת החברה את כל העובדות והנסיבות 

הרלוונטיות אשר יש בהם בכדי ליצור תמריץ כלכלי למימוש האופציה, בין היתר, שיפורים משמעותיים 

  צעו על ידה ו/או אשר היא חזויה לבצע וכן את חשיבות הנכס החכור לפעילות החברה.במושכר אשר בו

  

בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה בנפרד מרכיבים  -הפרדת רכיבים של חוזה   -

שאינם חכירה כאשר לחוכר יש הקלה, לפיה הוא יכול לבחור לפי קבוצות של נכס בסיס שלא להפריד 

ור ולטפל בהם יחד כרכיב חכירה אחד. החברה בוחנת במסגרת הסכמי השכירות שלה את רכיבים כאמ

קיומם של רכיבים שאינם חכירה כדוגמת שירותי ניהול ו/או החזקה והאם ליישם עבור כל קבוצה של 

  נכס בסיס את ההקלה כאמור.

  

דת ההתחייבות בגין החברה בוחנת כיצד לקבוע את שיעור ההיוון אשר ישמש למדי -ריבית להיוון   -

  חכירה ונכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן.

  

צפויה להוביל  2019בינואר  1בשלב זה, החברה מעריכה כי השפעת היישום לראשונה של התקן החדש ליום 

אלפי ש"ח, מבלי שיחול שינוי בהונה העצמי  874 -לגידול בסך הנכסים וההתחייבויות של החברה בסך של כ

צפויה להוביל  2019של החברה במועד המעבר. בנוסף, השפעת היישום לראשונה של התקן החדש בשנת 

אלפי ש"ח ולעליה בהוצאות  438 -לקיטון בהוצאות השכירות (לרבות ליסינג רכבים) של החברה בסך של כ

האמור אלפי ש"ח, בהתאמה.  142 -אלפי ש"ח וכ 329 -הפחת ובהוצאות המימון של החברה בסך של כ

מבוסס על הנתונים והפרמטרים שבידי החברה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, כאשר ייתכן עדכון 

כפועל יוצא מהשלמת גיבוש מדיניותה החשבונאית  2019בדוחות הכספיים העתידיים של החברה לשנת 

  בקשר עם סוגיות יישומיות שונות. 

  
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים   -   3באור 

            בדצמבר 31                 

  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  :ההרכב

      

  6,741     3,738     בש"ח -מזומנים למשיכה מיידית 

     --               19     בהצמדה לדולר -מזומנים למשיכה מיידית 

     3,757     6,741  

     ====     ====  

  

  אלפי ש"ח המוחזק על ידי החברה. 3,692 -סך של כת כולללתאריך הדיווח ם ושווי מזומנים יתרת המזומני
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  חייבים ויתרות חובה   -   4באור 

            בדצמבר 31                 

  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  :ההרכב

      

  62     75     מוסדות

  19     81     הוצאות מראש

       29          278     (*) אחרים

     434     110  

     ====     ====  

  

לתאריך הדיווח כולל החזרי הוצאות להם זכאית החברה, בהתאם לאישור חברת הביטוח, בגין הליך משפטי   (*)

  .א.).11באור  בו היא מעורבת ואשר התקבלו לאחר תאריך הדיווח (ראה

  

  

  רכוש קבוע    -   5ר באו

  

  :ההרכב והתנועה

    שיפורים  מחשבים ריהוט וציוד 

  סה"כ  במושכר  וציוד נלווה  פיתוח  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

          עלות

  62         --          48     14     2017בינואר  1ליום 

         28        --                 11           17     תוספות

          

  90     --          59     31     2017בדצמבר  31ליום 

       128            49           16          63     תוספות

          

  218     49     75     94     2018בדצמבר  31ליום 

     --------     --------     --------     --------  

          פחת שנצבר

  29         --          27     2     2017בינואר  1ליום 

         18        --                 16             2     תוספות

          

  47         --          43     4     2017בדצמבר  31ליום 

         23             4           11             8     תוספות

          

  70     4     54     12     2018בדצמבר  31ליום 

     --------     --------     --------     --------  

          עלות מופחתת

  148     45     21     82     2018בדצמבר  31ליום 

     =====     =====     =====     =====  

  43     --          16     27     2017בדצמבר  31ליום 

     =====     =====     =====     =====  
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  
  
  

  מבעל מניות ותהלווא   -   6באור 

  

אשר מניות בחברה  תעלבבע"מ, אחזקות בהסכם הלוואה עם וסטאר סולארפיינט התקשרה  2016חודש נובמבר ב

הלוואה בסך סולארפיינט וסטאר), לפיו העמידה וסטאר ל -(להלן ד היתה בעלת מניות בסולארפיינט עבאותו מו

  .ההלוואה הראשונה) -(להלן  אלפי ש"ח 400

  

(י) לפקודת מס הכנסה 3הקבוע בתקנות לסעיף  ריבית שנתית בשיעורנשאה הראשונה בהתאם להסכם, ההלוואה 

  .2017עד ולא יאוחר מתום חודש פברואר לפרעון במלואה (קרן וריבית)  הועמד) 2.56% - 2017 -ו 2016בשנים (

 

בתוספת להסכם ההלוואה, לפיה העמידה וסטאר ווסטאר סולארפיינט  והתקשר 2017בחודש אוגוסט 

ההלוואה  -זהים לתנאי ההלוואה הראשונה (להלן  בתנאים, אלפי ש"ח 175ט הלוואה נוספת, בסך לסולארפיינ

נקבע כי מועד פרעונן של ההלוואה הראשונה (לאחר דחיית מועד פרעונה להסכם, במסגרת התוספת . השניה)

יום ממועד  180חר לאאו ) )1(.ב.11 (ראה באורהמיזוג ד השלמת עסקת עיהא במו ,המקורי) ושל ההלוואה השניה

  .  מביניהם מוקדםכ ,שניהההלוואה ההעמדת 

  

. אומדן שיעור הריבית 40%לפי שיעור ריבית אפקטיבית של אשר חושב בערכן הנוכחי,  נמדדוההלוואות 

, וזאת מאחר ולהערכת 2017האפקטיבית נקבע בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה לסולארפיינט בחודש יוני 

  לשיעור הריבית של סולארפיינט.שהיה זהו האומדן הטוב ביותר  מועד העמדת ההלוואות,, נכון להנהלת החברה

  

  ההלוואות במלואן.נפרעו  2017באוקטובר  16ביום 

  

  

  

  הלוואה מאחרים   -   7באור 

  

בעלי מניות בחברה, אשר טרום השלמת עסקת עם בהסכם הלוואה התקשרה סולארפיינט  2017בחודש ינואר 

בד בבד , וזאת המלווים) -(להלן שאינם קשורים לסולארפיינט צדדים שלישיים ) היוו )1(.ב.11 אורהמיזוג (ראה ב

יעמידו המלווים  . בהתאם להסכם ההלוואה,עסקת המיזוג קשר עםבמועד חתימת מזכר הבנות עימם ב

חודשים  4 במשך תקופה בתההלוואה הראשונה)  -(להלן אלפי דולר  150לסולארפיינט הלוואה בסכום של עד 

ריבית שנתית בשיעור הקבוע בתקנות  הנשאהראשונה התקשרות בהסכם. בהתאם להסכם, ההלוואה הממועד 

  ).2017בשנת  2.56%(י) לפקודת מס הכנסה (3לסעיף 

  

עוד נקבע בהסכם, כי במידה ועסקת המיזוג, נשוא מזכר ההבנות בו התקשרו הצדדים, לא תושלם, יתרת 

יום  180ו המלווים לסולארפיינט תומר למניות סולארפיינט באופן אוטומטי בחלוף ההלוואה הראשונה שהעמיד

ממועד ההתקשרות במזכר ההבנות. במידה ועסקת המיזוג תושלם, תוחזר ההלוואה הראשונה (קרן וריבית) 

 ימים ממועד השלמתה. בהתאם להסכם, העמידו המלווים לסולארפיינט את מלוא סכום ההלוואה 3למלווים תוך 

 אלפי ש"ח). 552 -(כ
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) הלוואה מאחרים   -   7באור 

  

תוספת להסכם ההלוואה, לפיה המלווים יעמידו סולארפיינט עם המלווים ב קשרההת 2017בחודש אוגוסט 

ההלוואה  -וואה הראשונה (להלן אשר תנאיה זהים לתנאי ההל ,אלפי ש"ח 175בסך  ,סולארפיינט הלוואה נוספתל

מועד ההמרה של שתי ההלוואות נקבע כי ככל שעסקת המיזוג לא תושלם, התוספת להסכם,  השניה). במסגרת

  יום ממועד ההתקשרות במזכר ההבנות.  270 -ידחה ל

  

 . אומדן שיעור הריבית40%לפי שיעור ריבית אפקטיבית של אשר חושב הנוכחי,  ןבערכ נמדדו ותההלווא

, וזאת מאחר ולהערכת 2017בחודש יוני לסולארפיינט האפקטיבית נקבע בהתבסס על הערכת שווי שבוצעה 

  .סולארפיינטלשיעור הריבית של שהיה זהו האומדן הטוב ביותר , נכון למועד העמדת ההלוואות, הנהלת החברה

  

  ההלוואות במלואן. נפרעו 2017באוקטובר  16ביום 

  

  

  

  לתי מוחשייםנכסים ב   -   8באור 

  

במהלך שנת הדיווח, לאור התקשרות החברה עם צד שלישי במזכר הבנות בקשר עם הערכות הסולאריות אותן 

)), הגיעה הנהלת החברה 2.ב.(11פיתחה ועל אף שמזכר ההבנות פקע מבלי שהבשיל לכדי הסכם מחייב (ראה באור 

ח עצמי של הערכות הסולאריות כנכס בלתי למסקנה כי החברה עומדת בתנאים הנדרשים להכרה בהוצאות פיתו

, מועד ההתקשרות במזכר ההבנות כאמור, מכירה החברה בנכסים 2018בפברואר  11מוחשי. לפיכך, החל מיום 

  בלתי מוחשיים הנובעים מפיתוח עצמי של הערכות הסולאריות.

  

ויות פיתוח עצמי בגין החל מהמועד בו הגיעה החברה למסקנה כאמור ועד תאריך הדיווח הכירה החברה בעל

 הסתייםשלב הפיתוח לתאריך הדיווח  אלפי ש"ח. 1,910 -כשל הערכות הסולאריות המפותחות על ידה בסך כולל 

השימושיים אשר נאמד על ידי החברה         בהתאם לאורך חייו  2019שנת והפחתת הנכס הבלתי מוחשי תחל ב

  שנים. 3 -בכ

  

  ).4.ב.(11 -) ו2.ב.(11 ראה באורים -על ידה אשר פותחו הערכות הסולאריות  לעניין התקשרויות הקבוצה בקשר עם

  

  

  

  זכאים ויתרות זכות   -   9באור 

            בדצמבר 31                 

  8  1  0  2  7  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  :ההרכב
      

  664     688     עובדים והתחייבויות בגינם

  412     510     הוצאות לשלם

        13           39     אחרים

     1,237     1,089  

     ====     ====  
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  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  
  

  מענקים ממשלתיים   -   10באור 

  

אלפי ש"ח ממשרד האנרגיה  100 -אלפי ש"ח וכ 748 -קיבלה סולארפיינט מענקים בסך של כ 2015-ו 2016בשנים 

ת, בהתאמה. בגין המענקים כאמור, התחייבה סולארפיינט לשלם למדינה תמלוגים והמים ומהרשות לחדשנו

ממכירות פרי המחקר והפיתוח שמומנו באמצעות המענקים שהתקבלו, בגובה של עד מלוא  5% -בשיעור של כ

  סכום המענקים ובתוספת ריבית החשב הכללי.

  

רכת הנהלת הקבוצה לא היה קיים ביטחון בשנים המדווחות, מאחר ולהעהחל ממועד קבלת המענקים כאמור ו

סביר כי פעילות המחקר והפיתוח תביא למכירות עתידיות אשר יזכו את המדינה בתמלוגים, לא הוכרה התחייבות 

סכומי המענקים שהתקבלו נזקפו לרווח והפסד כקיטון בהתאם,  .בגין מענקים ממשלתיים בדוחות הכספיים

  .במועד קבלתם הוצאות מחקר ופיתוח

  

  

  

  התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים   -   11באור 

  

  התחייבויות תלויות  א.

  

כתב תביעה ובקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב (המחלקה הכלכלית)  והוגש 2017בדצמבר  28ביום 

י , לפהבקשה/או התביעה ו -להלן ( לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה ונגד הדירקטורים המכהנים בחברה 

בדבר  2017בדצמבר  18דיים של החברה מיום י). הבקשה והתביעה הוגשו על רקע שני דיווחים מיהעניין

ניסוי שביצעה סולארפיינט לכריית מטבעות וירטואליים באמצעות המערכת הסולארית המודולארית 

  הדיווחים). -להלן שמפתחת הקבוצה (

  

הסב אשר הראשון מבין הדיווחים הינו דיווח מטעה  כי הדיווחמסגרת כתב התביעה ובבקשה, טוען התובע ב

לאחר פרסום הדיווח , 2017בדצמבר  18 רכשו את מניית החברה ביוםשנזק למשקיעים מקרב הציבור 

לפיצויים, בין היתר, בעילות  תזכאיקבוצת המשקיעים . לטענת התובע, קבוצת המשקיעים) -הראשון (להלן 

והתקנות  1968-טעה בדיווח בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"חשל הפרת חובת הגילוי, הכללת פרט מ

מכוחו, הפרת חובות שבדין, רשלנות והפרת חובה חקוקה מכח פקודת הנזיקין. הסעד המבוקש על ידי התובע 

, סכום התובענה הבקשהבמניות החברה. על פי קבוצת המשקיעים הינו השבה של סכום ההשקעה של 

  מיליון ש"ח לכל הפחות. 2.5 -כמדוייקת והוא מוערך על ידי התובע בהייצוגית אינו ניתן להערכה 

  

וכן שתי חוות דעת מומחים  לבקשה לאישור התביעה כייצוגית תשובה החברה ההגיש 2018 במאי 24 ביום

. השוללות הן את הנחות המוצא העובדתיות המנויות בבקשה והן את אופן חישוב הנזק כפי שנכלל בבקשה

  הגיש המבקש בתביעה הייצוגית את תגובתו לתשובת החברה. 2018ר בנובמב 27ביום 

  

בקשה לסילוק על  ,זיו ארזמר אביו ו-ורד רזגב'  ,הגישו הדירקטורים החיצוניים ,2018במאי  24בנוסף, ביום 

בחברה  משרה כנושאיזאת בשל העובדה שהנ"ל לא כיהנו ו ,כייצוגיתנגדם הסף של הבקשה לאישור התביעה 

אישר בית המשפט את ההסדר הדיוני,  2018בספטמבר  3ביום  רלוונטית לבקשת האישור.בתקופה ה

  אביו ומר ארז.-במסגרתו נמחקו מהבקשה לאישור התביעה הייצוגית הדירקטורים גב' רז
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים   -   11באור 

  

, הודיעה החברה כי רשות ניירות ערך עורכת בירור מנהלי נגד החברה ונגד נושאי 2018באפריל  10יום ב

ם המיידיים שפרסמה החברה, וזאת על רקע כוונת דיווחימשרה בה, בעבר ובהווה, בקשר עם מעורבותם ב

יירות רשות נהגישה  2019בחודש פברואר  החברה להקצות לדירקטורים ונושאי משרה בה כתבי אופציה.

הנ"ל (להלן כתב טענות מנהלי בקשר עם הדיווחים המיידיים החברה,  מנכ"להן כנגד כנגד החברה והן  ,ערך

, אולם טרם הסתייםההליך המנהלי אישור הדוחות הכספיים, למיטב ידיעת החברה, למועד  .ההליך המנהלי)

  להשפיע על פעילותה השוטפת.החברה, אין בו בכדי להערכת 

  

 ,ת יועציה המשפטיים של החברה, לאחר שבחנו את טענות הבקשה והראיות שצורפו לתמיכה בההערכל

. יובהר, כי הערכה זו מתייחסת לשלב הבקשה לאישור הגשת 50%סיכויי הבקשה להתקבל עולים על 

התובענה כייצוגית, כאשר היה ותתקבל הבקשה, יחל השלב השני בתביעה אשר יתנהל כתובענה ייצוגית ורק 

בשל העובדה שהשלב השני  ,לעמדת יועציה המשפטיים של החברהבשלב זה יכול ויפסקו פיצויים כספיים. 

לפיכך, בדוחות הכספיים  .תוצאותיו לא ניתן להעריך אתבתביעה טרם החל (מותנה כאמור בקבלת הבקשה), 

  .הפרשה בגין התביעה ו/או הבקשה כאמורשל החברה לא נכללה 

  

קיבלה החברה אישור מחברת הביטוח, לפיו היא זכאית לקבלת החזר הוצאות במהלך תקופת הדיווח 

 -להלן אלפי ש"ח ( 278 -כ, לאחר ניכוי השתתפות עצמית, בשהוצאו על ידה בגין ההליך הנ"ל, המסתכמות

ה וודאית למעשה, תמימוש זכאות החברה כאמור היולתאריך הדיווח בהתאם, ומאחר סכום השיפויים) 

לאחר  .נכון לאותו מועד זכאיתהיתה לו היא השיפוי דוח על המצב הכספי בנכס בגובה סכום הכירה החברה ב

 תאריך הדיווח התקבל סכום השיפוי מחברת הביטוח.

  

  התקשרויות  ב.

  

לפיו החברה , מותנהבהסכם  יהובעלי מניותעם סולארפיינט החברה  ההתקשר 2017ביוני  20 יוםב  )1(

תרכוש מבעלי מניות החברה באופן בו רך של החלפת מניות, דב ,מיזוג יבצעוסולארפיינט ו

, סולארפיינטהמונפק והנפרע של  נה, כפי שיהיו במועד השלמת העסקה, את מלוא הוסולארפיינט

  .סולארפיינטלבעלי מניות החברה מניות רגילות של  תוזאת כנגד הקצא

  

של ת בבעלות מלאה חברה בסולארפיינט  תהאלאחר השלמת העסקה, התאם להסכם, בסמוך ב

מהון המניות  46.88% -יהוו כ סולארפיינטלבעלי המניות של אשר יוקצו החברה , ומניות החברה

בדילול מלא (למעט אופציות שתקצה החברה במסגרת תשקיף גיוס הון  החברהשל המונפק והנפרע 

עסקת  - להלן() )1.ד.(12 ראה באור - להתבצע קודם להשלמת עסקת המיזוגאשר תוכנן מקדמי 

  המיזוג).

  

קבלת אישור האסיפה הכללית  בין היתר,כפופה לתנאים מתלים, היתה למת עסקת המיזוג שה

תנאי מקדים לעסקת אשר היווה  הון גיוס , והשלמתעסקת המיזוגלהחברה של והאורגנים המוסמכים 

 מזומנים זוגהמי ערבהחברה  בקופת יוותרו, העסקה שיתהוו הוצאות תשלום לאחרהמיזוג, באופן בו 

  ). שיתהוו והוצאות נוספותכאמור עלויות גיוס ההון  בניכוי"ח (ש ליוןימ 8 לפחות של בסכום

  

אישרה האסיפה הכללית של החברה, בין היתר, את התקשרות החברה עם  2017באוגוסט  17ביום 

אשר היו סולארפיינט בהסכם המיזוג, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בו, וכן החלטות נוספות, 

   כפופות להשלמת עסקת המיזוג.
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  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים   -   11באור 

  

תשקיף  2017באוגוסט  30כחלק מהתנאים להשלמת עסקת המיזוג כאמור, פרסמה החברה ביום 

הנפקה בדרך של זכויות (ראה באור  2017בר בספטמ 24להשלמה, מכוחו השלימה החברה ביום 

)), במסגרתן גייסה החברה סך 2.ד.(12הנפקה ציבורית (ראה באור  2017באוקטובר  3)) וביום 1.ד.(12

  מיליון ש"ח (נטו, לאחר ניכוי הוצאות הנפקה). 9.3 -של כ

  

מועד זה , כך שב, לאחר השלמת התנאים המתלים, הושלמה עסקת המיזוג2017באוקטובר  3ביום 

 46% -, אשר היוו כהמניות רגילות של החבר 4,035,569הקצתה החברה לבעלי מניות סולארפיינט 

וזאת בתמורה למלוא באותו מועד, בדילול מלא)  30.6% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ

נט הינה המיזוג כאמור, סולארפייעסקת הונה המונפק והנפרע של סולארפיינט. החל ממועד השלמת 

  חברה בת בבעלותה ובשליטתה המלאה של החברה.

  

התקשרה סולארפיינט במזכר הבנות בלתי מחייב עם חברה זרה בקשר עם  2018בפברואר  11ביום   )2(

ייצור, שיווק והפצה של המערכת הסולארית המודולרית לאספקת חשמל, אותה פיתחה סולארפיינט, 

יום ממועד  120ל שיחתם הסכם מחייב בין הצדדים תוך ככנקבע, כי ההבנות במזכר ביבשת אסיה. 

מזכר ההבנות, בין היתר ובכפוף לתנאים שנקבעו על ידי הצדדים, תשלם החברה הזרה לסולארפיינט 

מיליון דולר עבור זכות השימוש ברישיון, לרבות הזכות לייצר, לשווק ולהפיץ באופן  2סך כולל של 

סיה. בנוסף, החברה הזרה התחייבה לתשלום תמלוגים בלעדי את המערכת המודולרית ביבשת א

לסולארפיינט בסכום קבוע לכל מערכת מודולרית שתימכר, תושכר או תופץ על ידה, וכן לכמויות 

  מינימום בהם מותנית הבלעדיות אשר תוקנה לה. 

  

ון), התיק -התקשרה סולארפיינט עם החברה הזרה בתיקון למזכר ההבנות (להלן  2018ביוני  6ביום 

לצורך בדיקות טכניות, וזאת כחלק  ,פרי פיתוחה ,שתי ערכותחברה הזרה שלחה החברה ללפיו 

החברה הזרה, כאשר לאחת הערכות שהועברו  שביצעהמהמשא ומתן בין הצדדים ומבדיקת הנאותות 

  לחברה הזרה חובר גב פריק, הכולל רכיב באמצעותו מסוגלת הערכה להפיק כוח חישוב. 

  

הן  ן, החברה הזרה היתה רשאית לבצע בדיקות של הערכות במשך חודש מהמועד בובהתאם לתיקו

הומצאו לידיה בפועל. עוד נקבע בתיקון, כי בכפוף להשלמתן בהצלחה של הבדיקות הטכניות של 

ערכות על  1,000החברה הזרה ועל פי שיקול דעתה, הצדדים יבואו בדברים ביניהם בנוגע להזמנה של 

בנוסף, נקבע כי . שביצועה בפועל היה כפוף להזמנה בכתב חתומה על ידי הצדדיםידי החברה הזרה 

 31המועד האחרון לחתימת הסכם מפורט ומחייב בין הצדדים, חלף מזכר ההבנות, יוארך עד ליום 

 30הסכימו הצדדים על הארכה נוספת של מזכר ההבנות עד ליום  2018באוגוסט  1. ביום 2018ביולי 

  .2018בספטמבר 

  

הודיעה החברה לחברה הזרה כי אין בכוונתה להאריך את תוקפו של מזכר  2018בספטמבר  30ביום 

  ההבנות הנ"ל ועל כן פקע מזכר ההבנות מבלי שהבשיל לכדי הסכם מחייב בין הצדדים.

  

מזכר הבנות בלתי מחייב עם חברת אייברי דניסון ישראל ב סולארפיינטהתקשרה  2018ביולי  18ביום   )3(

חברה בינלאומית מובילה בתחום מדעי החומרים , בת של אייברי דניסוןה , חבראייברי) -(להלן  מבע"

וייצור המתמחה בתכנון וייצור של מגוון מוצרים בתחום פתרונות דפוס ואריזה, ובכלל זה ייצור, 

רתו שיווק ומכירה של מוצרים מתקדמים, לרבות ציפויים ויריעות הכוללות למינציה ומטליזציה. מט

עקרונות כלליים שעל בסיסם יפעלו הצדדים לחתימת הסכמים קביעת ה יתשל מזכר ההבנות ה

מפורטים ומחייבים ביניהם, וזאת בנוגע לפיתוח של יכולת ייצור תעשייתית של היריעות הסולאריות, 

  ובכפוף להשלמת שלב הפיתוח בהצלחה, בנוגע לייצור מסחרי ומכירה של היריעות הסולאריות. 
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  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים   -   11באור 

  

הצדדים יחלו במשא ומתן לקראת חתימה על הסכם פיתוח מפורט ומחייב נקבע, כי ההבנות, במזכר 

במסגרתו , 2018בדצמבר  31יום ממועד ההתקשרות במזכר ההבנות, אך לא יאוחר מיום  120תוך 

ותנאים  הוראות בדבר ניהול משותף של פרויקט המשך פיתוח היריעות הסולאריותיקבעו, בין היתר, 

  בכפוף להגעה לשלב הייצור.זכות להשקיע בחברה, האייברי לפיהם תהא ל

  

ור , ולא2019בפברואר  28לאחר שהצדדים הסכימו על הארכת תוקפו של מזכר ההבנות עד ליום 

טכנולוגית בפיתוח היריעה הסולארית הגמישה, התנתה החברה את התקדמות חלה  הערכת החברה כי

שהשקעה כאמור מאחר  .שיתוף הפעולה בין הצדדים, בין היתר, בביצוע השקעה בחברה על ידי אייברי

מזכר על ביטול  2019בפברואר  13 הצדדים ביוםהסכימו אינה מתיישבת עם האסטרטגיה של אייברי, 

, הוסכם בין הצדדים כי כל הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, הקשורות ביריעה ההבנות. כמו כן

הסולארית יישארו בבעלותה הבלעדית של החברה. בתוך כך, בוחנת החברה שיתופי פעולה עם יצרניות 

  בינלאומיות אחרות לפיתוח יכולת ייצור תעשייתית של היריעות הסולאריות הגמישות שפיתחה.

  

הפועלת, בהסכם הפצה עם חברה ממדינת לסוטו, סולארפיינט התקשרה  2018בדצמבר  20ביום   )4(

הסולארית  הלהפצת הערכהמפיץ)  -(להלן  בתחום האנרגיה והמים, למיטב ידיעת החברה

בהתאם  ).טריטוריהה -(להלן  דרום אפריקהבבלסוטו ו מפתחת סולארפיינטאותה המודולארית 

כל אחת ממדינות הטריטוריה, וללמשך תקופה של שנה כל פעם בלהסכם, תוקנה למפיץ בלעדיות, 

לעניין כמות הערכות  ,בתנאי סף מסוימים ביחס לכל מדינהמהמועד בו יעמוד המפיץ בכפוף והחל 

ההסכם הינו לתקופה של  ן.גובה התמורה שתתקבל בפועל בידי החברה בגינלוהשנתית שתוזמן על ידו 

פת בנות שנה כל אחת. ההסכם ניתן לביטול בכל עת על ידי כל לתקופות נוסאוטומטית שנה ויחודש 

ימים וכן באופן מיידי, בין היתר במקרה של הפרה מהותית  60אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת 

כולל ההסכם הוראות נוספות המקובלות בנוסף, שלא תוקנה תוך חמישה ימים ממתן הודעה בעניין. 

  .בהסכמים מסוג זה

  

  בודיםערבויות ושע  ג.

  

אלפי ש"ח לתאריך הדיווח,  31 -העמידה סולארפיינט ערבות בנקאית בסך של כ, שכירותלהבטחת הסכם 

בגינה שועבד פקדון בסכום זהה. בנוסף, שעבדה סולארפיינט, להבטחת מסגרת כרטיסי אשראי, פקדון 

 ש"ח אלפי 30בסך  פקדונות - 2017בדצמבר  31(ליום  אלפי ש"ח 30 -שיתרתו לתאריך הדיווח הסתכמה בכ

   .)מסגרת כרטיסי אשראיאשר היו משועבדים להבטחת 

  

  

  הון   -   12באור 

  

  הרכב הון המניות  א.

             מונפק ונפרע                               רשום                   

             בדצמבר 31                            בדצמבר 31                

  8 1 0 2  7 1 0 2  8 1 0 2  7 1 0 2  

  מספר מניות  מספר מניות           מספר מניות             

          

  8,708,620  (*) 12,287,603  25,000,000,000  מניות רגילות ללא ערך נקוב  

  ==========  ========  =======  
      

      ) להלן).3(*)  לאחר ניכוי מניות רדומות (ראה סעיף משנה ד.(
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  (המשך) הון   -   12באור 

  
  :מדווחותת הובתקופשל החברה המונפק והנפרע  התנועה בהון המניות  ב.

  

  מספר מניות  

    

  23,962,655   2017בינואר  1יתרה ליום   

  )21,566,390(  איחוד הון (*)  

  1,187,973   להלן) )1(.משנה דף הנפקת מניות במסגרת הנפקת זכויות (ראה סעי  

  4,035,569   ))1(..ב10הנפקת מניות לבעלי מניות סולארפיינט (ראה באור   

  1,086,920   להלן) )2(.דהנפקת מניות לציבור (ראה סעיף משנה   

             1,893   להלן) 'מימוש כתבי אופציה להון מניות (ראה סעיף משנה ג        

  8,708,620   2017בר בדצמ 31יתרה ליום   

  5,216,460   להלן) )3(.משנה דהנפקת מניות במסגרת הנפקת זכויות (ראה סעיף   

   )1,637,477(  ) להלן)3(ראה סעיף משנה ד.( רדמת מניותה  

  12,287,603   (*) 2018בדצמבר  31יתרה ליום     

   =======  
  

מניות רגילות ללא  10בו כל באופן  ,1:10 איחוד הון ביחס שלהחברה  הצעיב 2017באוגוסט  27יום ב  )*(

  אחת ללא ערך נקוב של החברה.רגילה ערך נקוב של החברה אוחדו למניה 

  

  כתבי אופציה  ג.

  

) להלן), 1, במסגרת הנפקת זכויות שביצעה החברה (ראה סעיף משנה ד.(2017בספטמבר  26ביום   )1(

מניות רגילות ללא  4,478,658 -ם למימוש ל) הניתני2כתבי אופציה (סדרה  4,478,658הנפיקה החברה 

  ערך נקוב של החברה. 

  

מניות של החברה בתמורה  1,893 -ל) 2(סדרה כתבי אופציה  1,893מומשו  2017באוקטובר  16יום ב

  .אלפי ש"ח 9 -לסך של כ
  

) להלן), 3, במסגרת הנפקת זכויות שביצעה החברה (ראה סעיף משנה ד.(2018באוגוסט  20ביום   )2(

מניות רגילות ללא  1,825,761 -) הניתנים למימוש ל3כתבי אופציות (סדרה  1,825,761הנפיקה החברה 

  ערך נקוב של החברה.
  

לעניין הענקת כתבי אופציה (שאינם סחירים) לעובדים ולנותני שירותים, לרבות לבעלי עניין ולנושאי   )3(

  .ג.19 -ו.ב. 19, 16ראה באורים  -משרה בחברה 

  

  י הוןגיוס  ד.

  

באוגוסט  30השלימה החברה הנפקה בדרך של זכויות, על פי תשקיף מיום  2017בספטמבר  24ביום   )1(

מניות רגילות ללא ערך נקוב של  1,187,973יחידות זכות, אשר כללו  11,880 -, במסגרתה נוצלו כ2017

ה בהנפקה הסתכמה ). התמורה המיידית (ברוטו) שהתקבל2כתבי אופציה (סדרה  4,478,658 -החברה ו

אלפי ש"ח) הסתכמה           16אלפי ש"ח. התמורה, נטו (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה בסך  4,372 -בכ

  אלפי ש"ח. 4,356 -בכ
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) הון   -   12באור 

  

מניות רגילות ללא ערך נקוב  4,478,658 -) רשומים למסחר וניתנים למימוש ל2כתבי האופציה (סדרה 

ש"ח לכל כתב אופציה והחל  4.6בתמורה למחיר מימוש בסך  2018בספטמבר  30של החברה עד ליום 

ש"ח לכל כתב  5.75בתמורה למחיר מימוש בסך  2020בספטמבר  30באוקטובר ועד ליום  1מיום 

  אופציה.

  

), התקיימו )1(.ב.11 המיזוג (ראה באור בד בבד וכחלק בלתי נפרד מעסקת, 2017באוקטובר  3ביום   )2(

, והושלמה הנפקתן של 2017באוגוסט  30התנאים שנקבעו בתשקיף להשלמה של החברה מיום 

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. התמורה המיידית (ברוטו) שהתקבלה בהנפקה  1,086,920

אלפי ש"ח)  20 הנפקה בסךנטו (לאחר ניכוי הוצאות  ,אלפי ש"ח. התמורה 5,000 -הסתכמה בכ

  אלפי ש"ח. 4,980 -הסתכמה בכ

  

 2018 ביולי 26במסגרת תשקיף להנפקה בדרך של זכויות מיום הציעה החברה,  2018ביולי  25ביום   )3(

התשקיף), לבעלי ניירות הערך המזכים, כהגדרתם בתשקיף, המחזיקים בניירות הערך המזכים  -(להלן 

ללא ערך נקוב של  רגילות מניות 17,896,968 -ל 11,927,952) בין 2018באוגוסט  5במועד הקובע (

שם,  על ) רשומים3כתבי אופציה (סדרה  5,965,656 -ל 3,975,984 החברה, רשומות על שם, וכן, בין

בין של החברה, באמצעות  נקוב ערך ללא שם על רשומה רגילה אחת למניה אחד הניתנים למימוש, כל

ניירות ערך מזכים הרשומים על שמו במועד  9 -חידות זכות, כך שכל מחזיק בי 1,491,414 -ל 993,996

מניות רגילות ללא  12 -ש"ח, המורכבת מ 14.4הקובע, יהיה זכאי לרכוש יחידת זכות שמחירה הינו 

  ) ללא תמורה. 3כתבי אופציה (סדרה  4 -למניה ומ ח"ש 1.2ערך נקוב במחיר של 

  

  5,216,460יחידות זכות, הכוללות  434,705וס ההון, במסגרתו נוצלו הושלם גי 2018באוגוסט  20ביום 

 -), הניתנים למימוש ל3כתבי אופציה (סדרה  1,738,820 -מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ו

ובתמורה למחיר מימוש  2019באוגוסט  15מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה עד ליום  1,738,820

  כתב אופציה.ש"ח לכל  2.2בסך 

  

מיליון ש"ח. התמורה  6.3 -הסתכמה לסך של כשהתקבלה בהנפקה התמורה המיידית (ברוטו) 

מיליון ש"ח. החברה ייחסה את תמורת  6 -המיידית, נטו (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה) הסתכמה בכ

למועד  ) שהוקצו בהתאם לשוויים ההוגן היחסי בסמוך3ההנפקה נטו למניות ולכתבי האופציה (סדרה 

  הקצאתם.

  

העניקה החברה לנותן שירותים, אשר שימש  2018ביולי  22בנוסף, בהתאם לאישור הדירקטוריון מיום 

מכמות כתבי האופציה  5%), המהווים 3כתבי אופציה (סדרה  86,941כמפיץ בהליך הגיוס הנ"ל, 

ל לנותן השירותים ) שהונפקו במסגרת גיוס ההון האמור (כתבי האופציה הנ"ל הוקצו בפוע3(סדרה 

  ).2018בנובמבר  5ביום 

  

על ידי בעל עניין בחברה  25%שיעור החזקה של  במועד השלמת הנפקת הזכויות כאמור ולאור חציית

מניות רגילות שהינן בבעלות בעל העניין,  1,637,477אשר השתתף בהנפקת זכויות כאמור, הפכו 

והן תישארנה רדומות  1999-חברות, תשנ"טלחוק ה 333 -ו 308למניות רדומות, בהתאם לסעיפים 

  בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

  

לעניין התחייבות בלתי חוזרת שהתקבלה לאחר תאריך הדיווח מבעלת עניין בחברה לביצוע השקעה   )4(

מיליון ש"ח בתמורה להקצאת מניות על ידי החברה, בכפוף להתקיימותם של תנאים  2.5בסך של 

  .ד.19 ראה באור -הדוחות הכספיים טרם התקיימו  מתלים אשר למועד אישור
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  
  

  פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד   -   13באור 

  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  8  1  0  2  7  1  0  2  6  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        הוצאות מחקר ופיתוח  א.

  921     1,250     2,006     שכר ונלוות  

  110     447     353     תשלום מבוסס מניות  

  329     532     704     קבלני משנה וחומרים  

  128     99     183     שירותים מקצועיים  

  102     39     92     שכר דירה ואחזקה  

  130     114     226     באחזקת רכ  

        14           14            46     אחרות  

     3,610     2,495     1,734  

     )748(        --             --         )10מענקים ממשלתיים (ראה באור  -בניכוי   

     3,610     2,495     986  

     ====     ====     ====  

        

        

        הוצאות הנהלה וכלליות  .ב

  153     425     1,234     שכר ונלוות  

      --         3     380     תשלום מבוסס מניות  

  50     349     1,260     שירותים מקצועיים  

      --             --         175     שכר דירה ואחזקה  

      --         56     309     שכר וביטוח דירקטורים  

  28     32     189     אחזקת רכב  

  65     76     98     נסיעות לחו"ל והשתלמויות  

  3     9     162     אגרות   

  17     18     22     פחת  

         8            12            58     אחרות  

     3,887     980     324  

     ====     ====     ====  

        

        

        הוצאות מימון  ג.

  18     175     --          בגין הלוואות מבעל מניות ואחרים (*)  

           4              7            12     עמלות בנק  

     12     182     22  

     ====     ====     ====  

        .7 -ו 6(*)  ראה באורים   

  



 

- 35 - 

 

  מ"אפולו פאוור בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  
  

  מיסים על ההכנסה   -   14באור 

  

  שיעורי המס החלים על החברה  .א

  

  ).25% - 2016 ובשנת 24% -  2017 ת(בשנ 23%שיעור מס החברות בישראל בשנת הדיווח הינו 

  

-) (הפחתת שיעור מס חברות), התשע"ו216אושר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  2016בחודש ינואר 

  ). 26.5%(במקום  25%לשיעור של  2016בשנת , אשר כלל הפחתת שיעור מס החברות 2016

  

), 2018 -ו 2017אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנות התקציב  2016בחודש דצמבר 

 23%ולשיעור של  2017בשנת  24%, אשר כלל הפחתה נוספת בשיעור מס החברות לשיעור של 2016-התשע"ז

  ואילך. 2018משנת 

  

  .של החברה השפעה על הדוחות הכספייםהיתה אמור לא לשינויים בשיעורי המס כ

  

  מס תיאורטי  ב.

  

  סכום המס התיאורטי לבין סכום המס שנכלל בדוחות הכספיים:התאמה בין להלן 

  

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  8  1  0  2  7  1  0  2  6  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  )1,334(    )17,994(    )7,509(    הפסד   

        

       %25          %24          %23     שיעור המס הסטטוטורי   

        

  334     4,319     1,727     הטבת המס התיאורטית   

        

        הגדלה בחבות המס בשל:   

  )6(    )3,488(    )163(    הוצאות לא מוכרות     

        הפסדים והטבות לצרכי מס והפרשים      

       )328(          )831(          )564,1(    זמניים בגינם לא נרשמו מיסים נדחים    

        

       --              --              --         מיסים על ההכנסה    

     =====     =====     =====  

  

  

  שומות מס סופיות  ג.

  

לסולארפיינט טרם הוצאו . 2013רבות מכח התיישנות, עד וכולל שנת המס לחברה שומות מס סופיות, ל

  ממועד היווסדה.החל שומות מס סופיות 
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  באורים לדוחות הכספיים

  

  

  (המשך) מיסים על ההכנסה   -   14באור 

  

  הפסדים מועברים לצרכי מס  ד.

  

מיליון  2.9 -המוערכים בכעברים לשנים הבאות, , המולצורכי מסעסקיים לתאריך הדיווח לחברה הפסדים 

חלק אשר היוותה החלטת מיסוי קבלת ש"ח (לאחר מחיקת הפסדיה המועברים של החברה עד מועד 

. לסולארפיינט הפסדים עסקיים לצרכי )עיף משנה ה' להלן, כמפורט בסעסקת המיזוגהשלמת מהתנאים ל

יליון ש"ח לתאריך הדיווח. הקבוצה לא כללה נכס מס מ 7.4 -המוערכים בכהמועברים לשנים הבאות,  ,מס

  נדחה בגין הפסדים אלה, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

  

קיבלה החברה מרשויות המס אישור למיזוגן של החברה וסולארפיינט בהתאם  2017באוקטובר  3ביום   ה.

שור, נקבע, בין היתר, כי הקצאת האישור). בהתאם לאי -כ לפקודת מס הכנסה (להלן 103להוראות סעיף 

לפקודת מס הכנסה  103תבוצע בהתאם להוראות סעיף )) 1.ב.(11(ראה באור המניות במסגרת עסקת המיזוג 

וכי בעלי המניות של סולארפיינט יוגבלו במכירת מניותיהם בחברה למשך התקופה הנדרשת. כמו כן, האישור 

ני מועד האישור ימחקו ולא יהיו ניתנים להעברה או לקיזוז קובע כי הפסדי החברה לצרכי מס אשר נצברו לפ

  בתקופות עתידיות.

  

  

  

  הפסד למניה   -   15באור 
  לשנה שהסתיימה ביום  

                          בדצמבר 31                             

  8  1  0  2  7  1  0  2  6  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  4,093     5,201     11,084     (באלפים)ע משוקלל של מספר המניות הרגילות ממוצ

       503           639         --          התאמה בגין הנפקת זכויות (באלפים)

        

        ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש

  4,596     5,840     11,084     בחישוב ההפסד הבסיסי והמדולל למניה (באלפים)  

     =====     =====     ====  

  )1,334(    )17,994(    )7,509(    ההפסד ששימש בחישוב (באלפי ש"ח)

     =====     =====     ====  

  
  
  

  תשלום מבוסס מניות   -   16באור 

  

כתבי אופציה, לא סחירים,  237,336אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת  2017בדצמבר  20ביום   א.

מניות רגילות של החברה, אשר  237,336 -ל החברה. כתבי האופציה ניתנים למימוש ללסמנכ"ל הכספים ש

בדילול מלא), בתמורה  1.77% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ 2.65% -היוו באותו מועד כ

 - שנה (להלן 15אגורות לכל כתב אופציה. אורך החיים החוזי של כתבי האופציה הינו  30למחיר מימוש בסך 

כתבי אופציה יבשילו אם במהלך תקופת המימוש שווי החברה (בהתבסס על  158,224תקופת המימוש) כאשר 

מיליון ש"ח,  272ימי מסחר רצופים) יהא לפחות  60שער הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה במשך 

ס על שער הנעילה כתבי האופציה יבשילו אם במהלך תקופת המימוש שווי החברה (בהתבס 79,112ויתרת 

  מיליון ש"ח.  510ימי מסחר רצופים) יהא לפחות  60הממוצע של מניית החברה בבורסה במשך 
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) תשלום מבוסס מניות   -   16באור 

  

  

שוויין של המניות כתבי האופציה  158,224של בשלתם בנוסף, נקבע כי ככל ובמועד התקיימות התנאים לה

כתבי האופציה, שוויין  79,112אלפי ש"ח וככל שבמועד הבשלתם של  2,040 -שתנבענה ממימושם יהא נמוך מ

אלפי  5,100 -כל כתבי האופציה שהוענקו לסמנכ"ל הכספים יהא נמוך מ ם שלשל המניות שתנבענה ממימוש

שווי באופן בו מימוש ללא תקופת הבשלה, ש"ח, יוקצו לסמנכ"ל הכספים כתבי אופציה נוספים, הניתנים ל

אלפי  2,040יהא של כל כתבי האופציה (לרבות כתבי האופציה הנוספים כאמור)  םהמניות שתנבענה ממימוש

  אלפי ש"ח, בהתאמה. 5,100 -ש"ח ו

  

 649 -השווי ההוגן של כתבי האופציה הנ"ל הוערך במועד הענקתם, באמצעות סימולציית מונטה קרלו, בכ

  ש"ח. להלן הנתונים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של כתבי האופציה: אלפי

  

  3.553  מחיר מניה (ש"ח)

  0.3  מחיר מימוש (ש"ח)

  62%  תנודתיות צפויה במחיר המניה

  15  משך החיים החוזי של כתבי האופציה (שנים)

  2.44%  ריבית חסרת סיכון

  --  תשואת דיבידנד צפויה

  

כתבי אופציה (שאינם סחירים) לעובדי החברה  653,145דירקטוריון החברה הענקת  אישר 2018במרץ  5ביום   ב.

. כתבי האופציה 2017בנובמבר  9דירקטוריון ביום ה ולעובדי סולארפיינט, בהתאם לתכנית אופציות שאישר

 3יבשילו לאורך תקופה של שלוש שנים, באופן בו שליש מכתבי האופציה המוענקים יבשיל לאחר שנה מיום 

(מועד השלמת המיזוג בין החברה לסולארפיינט) או לאחר שנה ממועד תחילת העסקת  2017באוקטובר 

מנות רבעוניות  8 -העובד הרלוונטי על ידי החברה, לפי המאוחר מביניהם, ויתרת כתבי האופציה יבשילו ב

  שוות על פני תקופה של שנתיים שלאחר הבשלת המנה הראשונה.

  

מניות  261,258 -מסך כתבי האופציה שיוענקו, הניתנים למימוש ל 261,258ריון, בהתאם לאישור הדירקטו

שנים ממועד  4רגילות של החברה, יוענקו לבעלי עניין בחברה והם יהיו ניתנים למימוש במשך תקופה של 

ש"ח לכל כתב אופציה. הענקת כתבי האופציה לבעלי העניין  4.6הבשלתם, בתמורה למחיר מימוש בסך 

(לעניין ביטול כתבי האופציה  2018באפריל  24, אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום כאמור

  ).)6.ה.(18ראה באור  -שהוענקו למר יצחק שרם, יו"ר הדירקטוריון לשעבר של החברה 

  

כתבי האופציה יוענקו לעובדים, נושאי משרה בכירים ונותני שירותים של החברה ושל  391,887יתרת 

שנים ממועד  4מניות רגילות של החברה במשך תקופה של  391,887 -יינט ויהיו ניתנים למימוש לסולארפ

  ש"ח לכל כתב אופציה. 4.6 -ש"ח ל 2.72הבשלתם, בתמורה למחיר מימוש שנע בין 

  

בלק אנד שולס,        השווי ההוגן של כתבי האופציה הוערך על ידי החברה למועד הענקתם, באמצעות מודל 

  אלפי ש"ח. 922 -בכ
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

  (המשך) תשלום מבוסס מניות   -   16באור 

  

  

  להלן השווי ההוגן והפרמטרים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של כתבי האופציה:

  

  (*) עובדים      בעלי עניין  

      

  1.48-1.59  1.83  שווי כתב אופציה במועד ההענקה (ש"ח)

  2.5  2.8  ר מניה (ש"ח)מחי

  2.72-4.6  4.6  מחיר מימוש (ש"ח)

  92.18%  94.31%  תנודתיות צפויה במחיר המניה

  3.33-5.41  5.19  משך החיים החזוי הממוצע של כתבי האופציה (שנים)

  0.67%  1.18%  ריבית חסרת סיכון

  --  --  תשואת דיבידנד צפויה
  

  (*)  לרבות נושאי משרה בכירים.

  

  

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול 2018באוקטובר  2ביום   ג.

ליו"ר כתבי אופציה (שאינם סחירים)  139,251, הענקת 2018באוגוסט  15ודירקטוריון החברה מיום 

מניות רגילות ללא ערך נקוב של  139,251 -, הניתנים למימוש להדירקטוריון של החברה, מר יום טוב סמיה

  חברה. ה

  

שנים, באופן בו שליש מכתבי האופציה יבשיל לאחר שנה ממועד  3כתבי האופציה יבשילו על פני תקופה של 

מנות רבעוניות שוות על פני תקופה של  8 -אישור הדירקטוריון להענקתם, ויתרת כתבי האופציה יבשילו ב

שנים ממועד  4ם למימוש במשך שנתיים שלאחר הבשלת המנה הראשונה כאמור. כתבי האופציה יהיו ניתני

  הבשלתם.

  

אלפי  116 -בכ ,בלק אנד שולס מודל השווי ההוגן של כתבי האופציה הנ"ל הוערך במועד הענקתם, באמצעות 

  ש"ח. להלן הנתונים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של כתבי האופציה:

  

  1.147  מחיר מניה (ש"ח)

  1.48  מחיר מימוש (ש"ח)

  88.64%  יר המניהתנודתיות צפויה במח

  5.75  של כתבי האופציה (שנים) ממוצעמשך החיים ה

  1.4%  ריבית חסרת סיכון

  --  תשואת דיבידנד צפויה
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  

  (המשך) תשלום מבוסס מניות   -   16באור 

  

  שירותים בתקופות המדווחות: להלן התנועה באופציות לעובדים, נושאי משרה, בעלי עניין ונותני  ד.

  

                      בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה                      

 8  1  0  2  7  1  0  2  

  ממוצע    ממוצע    

  משוקלל     משוקלל     

  של מחיר  מספר  של מחיר  מספר  

  (*) המימוש    אופציות  (*) המימוש    אופציות  
          

  0.3           --          0.3     237,336     שנהה תחילתל במחזור אופציות    

    237,336     3.54     792,396     שהוענקו אופציות    

          --          4.22      )108,857(    שחולטו אופציות    

    237,336       920,875     שנה לתום במחזור אופציות    

     ======       ======    

          --            159,658     שנהה בתום למימוש ניתנות    

     ======       ======    

  
  הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש אינו מביא בחשבון תמחור מחדש שבוצע לאחר תאריך הדיווח.  (*)

  

ראה באורים  -לעניין הענקת כתבי אופציה נוספים ותמחור מחדש של כתבי אופציה לאחר תאריך הדיווח   .ה

  .ג.19 -.ב. ו19

  
  
  

  מכשירים פיננסיים   -   71באור 

  

  מדיניות ניהול הסיכונים  א.

  

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק (לרבות סיכון מטבע, סיכון שווי 

 הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר), סיכון אשראי, סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית. 

נית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות תוכ

אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה. החברה אינה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגידור 

, ניםניהול הסיכואשר מונתה כאחראית סמנכ"ל הכספים חשיפות. ניהול הסיכונים בחברה מבוצע על ידי 

  .2018בנובמבר  29ביום הדירקטוריון בהתאם למדיניות שאושרה על ידי 
  

  סיכון אשראי  ב.

  

ריכוזי סיכון אשראי עשויים לנבוע מחשיפות לחייב אחד או לקבוצת חייבים בעלי מאפיינים דומים, כך 

ם או אחרים. שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליי

  ריכוז משמעותי של סיכוני אשראי.לקבוצה אין לתאריך הדיווח 

  

מוחזקים במוסדות פיננסיים בעלי דירוג גבוה. להערכת  קבוצהשל הוהפקדונות המזומנים ושווי מזומנים 

  , החשיפה לסיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים אלה הינה נמוכה.קבוצהה
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  מ"אפולו פאוור בע

  
  חות הכספייםבאורים לדו

  
  
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים   -   17באור 
  

  סיווג מכשירים פיננסיים  ג.

  

           בדצמבר 31           

  8 1 0 2  7 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      נכסים פיננסיים

  6,771     3,818     מזומנים ושווי מזומנים (לרבות פקדונות בתאגידים בנקאיים)

     --             278     הלוואות וחייבים

     4,096     6,771  

     ====     ====  

      

      התחייבויות פיננסיות

  )1,143(     )1,316(    התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

     ====     ====  

  

  

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  ד.

  

ולים בדוח על המצב הכספי לתאריך הדיווח, הכללהערכת החברה, השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים 

  זהה או קרוב לערכם הפנקסני.

  

  

  ניהול ההון  ה.

  

מטרת החברה בניהול ההון העצמי שלה היא לשמר את יכולת החברה להבטיח את המשכיות העסק ובכך 

 ליצור תשואה לבעלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים. החברה אינה נתונה לדרישות כלשהן להון

   מינימלי נדרש או להשגת רמה מסויימת של תשואה על ההון.

  

  

  סיכון נזילות  ו.

  

סיכון נזילות הינו הסיכון שהקבוצה תתקשה לעמוד במחוייבויות הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסיות 

המסולקות על ידי מסירת מזומן או נכס פיננסי אחר. הקבוצה מנהלת את סיכון הנזילות על ידי פיקוח 

  אלו הצפויים.על ך על תזרימי המזומנים בפועל ומתמש

  

  ההתחייבויות הפיננסיות של החברה עומדות לפרעון בתקופה של עד שנה. ,לתאריכי הדיווח

  

  .ד.1 ראה באור -לעניין מצבה הכספי של החברה 
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  
  

  וצדדים קשורים יתרות ועסקאות עם בעלי עניין   -   18באור 

  

  

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  א.

  

           בדצמבר 31           

  8 1 0 2  7 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  438     239     זכאים ויתרות זכות  

     ====     ====  

  

  

  הטבות לבעלי עניין  ב.

  
  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  8  1  0  2  7  1  0  2  6  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  757     855     1,438     שכר ונלוות בעלי עניין המועסקים בחברה (*)  

     ====     ====     ====  

  2     3     2     מספר בעלי העניין  

     ====     ====     ====  

  116     331     134     (**) קבלני משנה  

     ====     ====     ====  

  1     2     2     מספר בעלי עניין  

     ====     ====     ====  

  --        17     124     (**) שכר דירקטורים המועסקים בחברה  

     ====     ====     ====  

  --        1     2     מספר הדירקטורים  

     ====     ====     ====  

  --        32     181     מועסקים בחברה שכר דירקטורים שאינם  

     ====     ====     ====  

  --        6     3     מספר הדירקטורים  

     ====     ====     ====  

    

  הדיווח.הפכה לבעלת עניין לאחר תאריך בכירה אשר לא כולל שכר ונלוות לנושאת משרה   (*)     

  כולל בעלי עניין לשעבר.  (**) 
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  מ"אפולו פאוור בע
  

  ם לדוחות הכספייםבאורי
  
  
  
  

  (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   -   18באור 

  
  הטבות לנושאי משרה בכירים שאינם בעלי עניין  ג.

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  8  1  0  2  7  1  0  2  6  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  --        99     1,494     שכר ונלוות (*)  

     ====     ====     ====  

        

  אלפי ש"ח). 3 -כ - 2017אלפי ש"ח בשנת הדיווח (שנת  288כולל תשלום מבוסס מניות בסך   (*)  

  

  

  נתוני רווח והפסד  .ד

  לשנה שהסתיימה ביום  

                         בדצמבר 31                                      

  8  1  0  2  7  1  0  2  6  1  0  2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  692     928     1,617     הוצאות מחקר ופיתוח (*)  

     ====     ====     ====  

  181     406     1,754     הוצאות הנהלה וכלליות (*)  

     ====     ====     ====  

  18     175     --         אות מימוןהוצ  

     ====     ====     ====  

  

  ג' לעיל. -כולל הטבות לבעלי עניין ונושאי משרה בכירים הנכללים בסעיפי משנה ב' ו  (*)  

  

  

  שינויים במצבת נושאי משרה בחברה  .ה

  

החברה, לאחר אור כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל ענבל גב' ההסתיימה כהונתה של  2016באפריל  5ביום   )1(

  הושעו כל סמכויותיה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה., לפיהן קבלת הודעות המפרק

  

  .כסמנכ"ל הכספים של החברהכהונתו התפטר מר דרור גלעדי מ 2016באפריל  7ביום   )2(

  

לכהן כיו"ר , בנוסף לכהונתו כדירקטור חיצוני בחברה, מונה מר אסף פורת 2016במאי  29ביום   )3(

) 1(החברה, וזאת בעקבות השעיית סמכויותיה של הגב' אור, כאמור בסעיף משנה של דירקטוריון ה

חדל מר פורת לכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה. יובהר כי מר פורת המשיך  2016ביולי  13. ביום לעיל

  .2017נובמבר ב 12 יוםבחברה עד ללכהן כדירקטור חיצוני 
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  (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   -   18באור 
  

גב' לאה ברוק לכהן כמנכ"ל החברה (בנוסף לכהונתה כחשבת החברה). ה, מונתה 2016ביוני  30ביום   )4(

 אלפי ש"ח לשכרה של הגב' ברוק (עבור 4באותו מועד, אישרה ועדת התגמול של החברה עדכון בסך 

אלפי ש"ח. יובהר, כי מדובר  12הסתכם לסך של הכולל החודשי , כך ששכרה )כהונתה כמנכ"ל החברה

חשבת החברה כהגב' ברוק בעת שכיהנה כמנכ"ל ולהם היתה זכאית זהים לתנאים אשר היו בתנאים 

חדלה  2017בדצמבר  31ביום החברה ו חדלה הגב' ברוק לכהן כמנכ"ל 2017באוקטובר  3בעבר. ביום 

  הגב' ברוק לכהן כחשבת החברה.

  

כהונתו היה זכאי מר  בגיןמונה מר גולן מזרחי לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.  2016ביולי  13ביום   )5(

מזרחי לגמול שנתי וגמול הוצאות בגובה הסכום המזערי הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר הענקת 

 13אם לדרגת החברה כפי שעודכן מעת לעת. ביום , בהת2000-גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס

חדל מר מזרחי  2017במאי  18וביום  חדל מר מזרחי לכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה 2017במרץ 

  .לכהן כדירקטור בחברה

  

שרם מר מונה  2017במרץ  13ביום מונה מר יצחק שרם לכהן כדירקטור בחברה ו 2017בפברואר  27ביום   )6(

מתן אישרה האסיפה הכללית של החברה  2017בדצמבר  20. ביום של החברה הדירקטוריוןיו"ר כהן כל

בנובמבר  1החל מיום  , וזאת20%ש"ח (ברוטו) לחודש עבור היקף משרה של  7,500גמול למר שרם בסך 

2017.  

  

בות חברה, וזאת מסישל הדירקטוריון הכיו"ר כדירקטור ומר שרם מכהונתו התפטר  2018ביוני  17ביום 

על ידי  הוקצו לואשר כתבי האופציה  87,086בוטלו כאמור, הפסקת כהונתו של מר שרם לאור  .אישיות

  ..ב.)16(ראה באור  החברה

  

האסיפה הכללית  בהתאם לאישורעודד רוזנברג לכהן כמנכ"ל החברה. מר מונה  2017באוקטובר  3ביום   )7(

החל ממועד  ,מר רוזנברגכ"ל החברה, יהא זכאי , בגין כהונתו כמנ2017באוגוסט  17של החברה מיום 

כאשר ככל  ,90%ש"ח (ברוטו) לחודש עבור היקף משרה של  31,500לגמול בסך השלמת עסקת המיזוג, 

של מר החודשי שכרו מיליון דולר (ובכפוף להסכם העסקתו),  3שהחברה תשלים גיוס הון נוסף בסך 

במהלך שנת הדיווח סיכמה החברה עם מר  .(ברוטו)ש"ח  37,800יעלה לסך משרה  90%בגין רוזנברג 

, בדומה להפחתת השכר עליה סיכמה החברה עם עובדים 20%רוזנברג על הפחתת שכרו בשיעור של 

  .על ידההמועסקים אחרים בכירים 

  

מונה מר ערן מימון לכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות ראשי בחברה. בהתאם לאישור  2017באוקטובר  3ביום   )8(

, בגין כהונתו כסמנכ"ל טכנולוגיות ראשי, יהא 2017באוגוסט  17הכללית של החברה מיום האסיפה 

ש"ח (ברוטו) לחודש עבור משרה  35,000זכאי מר מימון, החל ממועד השלמת עסקת המיזוג, לגמול בסך 

מיליון דולר (ובכפוף להסכם העסקתו), שכרו  3מלאה, כאשר ככל שהחברה תשלים גיוס הון נוסף בסך 

ש"ח (ברוטו). במהלך שנת הדיווח סיכמה  42,000החודשי של מר מימון בגין משרה מלאה יעלה לסך 

, בדומה להפחתת השכר עליה סיכמה החברה 20%על הפחתת שכרו בשיעור של מימון החברה עם מר 

  עם עובדים בכירים אחרים המועסקים על ידה.
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  (המשך) יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   -   18 באור
  

 20מונתה הגב' אסתר וסטרייך לכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה. ביום  2017בנובמבר  1ביום   )9(

ש"ח ברוטו  31,500אישרה האסיפה הכללית של החברה מתן גמול לגב' וסטרייך בסך  2017בדצמבר 

מיליון דולר (בכפוף  3. אם וככל שהחברה תשלים גיוס הון נוסף בסך 90%לחודש עבור היקף משרה של 

ש"ח (ברוטו). במהלך שנת  42,000להסכם העסקתה) יעלה שכרה החודשי של הגב' וסטרייך לסך של 

, בדומה להפחתת השכר עליה 20%הדיווח סיכמה החברה עם גב' וסטרייך על הפחתת שכרה בשיעור של 

  כירים אחרים המועסקים על ידה.סיכמה החברה עם עובדים ב

  

בנוסף, באותו מועד, אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת כתבי אופציה לגב' וסטרייך כמפורט 

  .א. לעיל.16בבאור 

  

באוקטובר  2לכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה. ביום סמיה מונה מר יום טוב  2018באוגוסט  12ביום   )10(

כתבי אופציה (שהינם סחירים) למר סמיה  139,251של החברה, הענקת אישרה האסיפה הכללית  2018

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה למר  2019בינואר  8). בנוסף, ביום ג.16באור (ראה 

  אלפי ש"ח ברוטו בתוספת מע"מ החל ממועד תחילת כהונתו. 10סמיה גמול חודשי קבוע בסך 

  

, לכהן בנוסף חברהשל הה הגב' אסתר וסטרייך, סמנכ"לית הכספים מונת 2019בינואר  24ביום   )11(

  דירקטורית בחברה.כ

  

 ראה באור -בה, למניות רדומות חברה בעלת עניין לעניין הפיכת חלק ממניות החברה, המוחזקות על ידי   ו.

  .)3(.ד.12

  

, 7, 6  ראה באורים - ופציהוצדדים קשורים לרבות הענקת כתבי א עם בעלי ענייןנוספות לעניין התקשרויות   .ז

  .ג.19 -.ב. ו19, 16), 1.ב.(11

  

  

  

  הדיווח תאריךלאחר מהותיים אירועים    -   19באור 

  

של אחד  תובעקבות עזיבשל החברה (שאינם סחירים)  האופציכתבי  32,657פקעו  2019בינואר  16ביום   .א

  החברה.את העובדים 

  

, של החברה התגמולועדת החברה, בהמשך לאישור ועדת הביקורת ו אישר דירקטוריון 2019בינואר  24 יוםב  .ב

מניות  408,043 -הניתנים למימוש ל ,)סחירים(שאינם  כתבי אופציה 408,043הצעה פרטית מהותית של 

כתבי  -של הקבוצה (להלן שירותים  נילנותו לנושא משרה ,לעובדיםרגילות ללא ערך נקוב של החברה, 

מחיר והפחתת תמחור מחדש חברה ביצוע האישרו ועדת התגמול ודירקטוריון וסף, בנ . האופציה המוקצים)

סך משירותים של הקבוצה,  נילנושא משרה ולנות ,עובדיםשהוקצו לאופציה הכתבי מ 272,144של המימוש 

  .למניה ש"ח 1.14ש"ח לסך של  2.72-4.6 של
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  (המשך) אירועים מהותיים לאחר תאריך הדיווח   -   19באור 

  

כתבי  41,453של החברה, בהמשך לאישור הדירקטוריון, הענקת  אישרה האסיפה הכללית 2019במרץ  3ביום   ג.

אסתר לגב'  מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, 41,453 -, הניתנים למימוש לסחירים) שאינםאופציה (

פחתת כספים וכדירקטורית בחברה. בנוסף, אישרה האסיפה הכללית את ה, המכהנת כסמנכ"ל הוסטרייך

כתבי אופציה שהוענקו  139,251ושל  כתבי אופציה שהוענקו לגב' וסטרייך 87,086מחיר המימוש הקיים של 

   .למניה ש"ח 1.14של ש"ח לסך  1.48-4.6למר יום טוב סמיה, יו"ר הדירקטוריון של החברה, מסך של 

  

, בעלת עניין בחברה סטאר אחזקות בע"ממוהתחייבות בלתי חוזרת , קיבלה החברה 2019פברואר ב 21ביום   ד.

(השקעה מניות רגילות  1,724,138 ש"ח בחברה בתמורה להקצאתמיליון  2.5וסטאר), להשקעה של  -(להלן 

ות מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכוי 11% -), המהוות כלמניה ורותאג 145מחיר של המשקפת 

 רקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה ולקבלת אישובכפוף לבדילול מלא),  7.54% -ההצבעה בה (כ

מתן מחזיקה נכון למועד . וסטאר 2019באפריל  30הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות, עד ליום 

מהונה המונפק  ה, שהינם חלקמניות רגילות ללא ערך נקוב של החבר 3,070,672 -ההתחייבות על ידה ב

דירקטוריון החברה . מניות רדומות של החברה 1,637,477 -סטאר בושל החברה. כמו כן, מחזיקה והנפרע 

הנ"ל, המותנית כאמור באישור האסיפה הכללית המיוחדת של החברה, אשר  אישר את ההצעה הפרטית

  , וליתר התנאים המתלים.2019  באפריל 1זומנה ליום 
  



1  
 

  התאגידפרטים נוספים על  - 'ד פרק
 

 

 הערכת שווי מהותית או מהותית מאוד שביצעה החברה -ב 8תקנה 

  לדוחותיה הכספיים של החברה לא צורפו הערכות שווי.

 

 פירעוןדוח מצבת התחייבויות לפי מועדי  - ד9תקנה 

מצבת ההתחייבויות של החברה כפי שפורסמה על ידי החברה בסמוך לפרסום דוח תקופתי זה מהווה חלק 

  בלתי נפרד מדוח זה.

 

 ש"ח באלפי  2018של שנת  רבעוניםוהפסד לכל אחד מהתמצית דוחות על הרווח  -א 10תקנה 

 סה"כ 4רבעון  3רבעון  1חציון  
 3,610 1,122 819 1,669 הוצאות מחקר ופיתוח

 3,887 1,049 545 2,293 הוצאות הנהלה וכלליות
 - - - - הוצאות רישום למסחר

 (7,497) (2,171) (1,364) (3,962) הפסד לפני הוצאות מימון, נטו
 (12) (2) (6) (4) הוצאות מימון, נטו

 (7,509) (2,173) (1,370) (3,966) הפסד לתקופה
 

 ניירות הערךשימוש בתמורת  -ג 10תקנה 

מניות רגילות ללא  5,216,460פרסמה החברה תשקיף הנפקה בדרך של זכויות לפיו הנפיקה  25.7.2018ביום 

ה תהחברה עש)ברוטו(. ₪ אלפי  6,259 -( וגייסה בגין הנפקה זו כ3כתבי אופציה )סדרה  1,738,820 -ערך נקוב ו

השוטפת של החברה, שעיקרה המשך פיתוח מוצרי למימון פעילותה העסקית  תמורת ההנפקה הנ"לבשימוש 

  החברה והכל כפי שהוחלט מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה.

 

כלולות מהותיות המוחזקות במישרין על ידי החברה חברות בהשקעות החברה בחברות בת ו - 11תקנה 

  לתאריך הדוח על המצב הכספי

 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9החברה לא ערכה דוח כספי נפרד בהתאם להוראות תקנה  *

  .1970 -ומיידיים(, התש"ל

 מהותיות בתקופת הדוח שינוים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות - 12תקנה 

  .ובכל חברה כלולה שלהבתקופת הדוח לא חלו שינויים בהשקעות החברה בכל חברת בת 

  הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות מהן - 13תקנה 

 שם החברה
 רווח )הפסד(

 אלפי ש"ח

 דיבידנד

 אלפי ש"ח

 דמי ניהול

 אלפי ש"ח

הכנסות )הוצאות( 

 אלפי ש"ח ריבית

 (154) - - (4,335) סולארפיינט

 סוג מניות שם חברה
מספר 

המניות 
 המוחזקות

ע.נ סה"כ 
של המניות 
 המוחזקות

שיעור החזקה 
בהון, בהצבעה 

ובסמכות למנות 
 דירקטורים

מחזיקים אחרים 
 25% -בלמעלה מ

מהון המניות/כוח 
/סמכות ההצבעה

 למנות דירקטורים

היקף 
 ההשקעה 

הלוואות ושטרי 
ןהו ערבויות  

 שניתנו
תנאי  יתרה

 מימון

סולארפיינט 
ש"ח 600 60,000 רגילות בע"מ  - - - אין 100% 

 
- 
 



2  
 

 

 רשימת הלוואות - 14תקנה 

 של החברה. העיקריים ה ימעיסוקאחד מתן הלוואות אינו 

 מסחר בבורסה  - 20תקנה 

כתבי  86,941 נרשמו למסחרג לעיל. כמו כן, 10בתקופת הדוח נרשמו למסחר ניירות הערך המפורטים בתקנה 

 . 1במסגרת הקצאה פרטית (3אופציה )סדרה 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  - 21תקנה 

: )א( לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה ןשניתלהלן יפורטו, התגמול 

הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, על ידי החברה או על 

ידי אחר, )ב( לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה )אשר לא 

ל חמשת מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיף קטן )א( לעיל( אשר ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה, נמנו ע

)ב(  -)ג( לכל אחד מבעלי העניין בחברה )אשר לא נמנו עם מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיפים קטנים )א( ו -ו

עם שירותים שנתנו כבעלי לעיל(, אם התגמולים ניתנו להם על ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה, בקשר 

מעביד ובין אם לאו ואף אם בעלי -תפקידים בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד

  העניין אינם נושאי משרה בכירה.

 ש"ח( תגמולים בעבור שירותים )באלפי פרטי מקבל התגמולים

תגמולים 
אחרים 
)באלפי 

סה"כ  ש"ח(
)באלפי 

 ש"ח(
 תפקיד שם

היקף 
 המשרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
התאגיד

** 

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 אחר עמלה יעוץ

 ריבית/
דמי 

שכירות/ 
 אחר

מנכ"ל  (1עודד רוזנברג )
 ודירקטור

90% 5.47% 506 - 120 - - - 65 - 691 

  CTO (2ערן מימון )
 ודירקטור

100% 5.47% 577 - 120 - - - 50 - 747 

 (3)ירון תדהר 
סמנכ"ל תפעול 

 בסולארפיינט
100% 2.43% 574 - 104 - - - 58 - 736 

 (4אסתר וסטרייך )
סמנכ"ל 
כספים 

 ודירקטורית
90% 0.34% 509 - 185 - - - 65 - 759 

 (5יום טוב סמיה )
יו"ר 

 הדירקטוריון
25% 0.65% - - 29 - 52 - - - 81 

 במונחי עלות לחברה.הסכומים הינם * 

 הדוח. ** נכון למועד

 :2תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה הבכירה

: לפרטים נוספים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר עודד רוזנברג, ראו מנכ"ל ודירקטור ,עודד רוזנברג (1)

אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. לפרטים בדבר הקצאת כתבי  2017בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  21תקנה 

 24.4.2018אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית ביום למר עודד רוזנברג  של החברה אופציה )לא סחירים(

( אשר 2018-01-036775)מס' אסמכתא  11.4.2018ראו דוח מיידי משלים בדבר כינוס אסיפה כללית מיום 
                                                           

 ( אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.2018-01-095748)מס' אסמכתא  11.10.2018לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  1
בשכר החודשי המשולם להם  20%יצויין כי ה"ה עודד רוזנברג, ערן מימון, ירון תדהר ואסתר וסטרייך הסכימו להפחתה של  2

ה"ה עודד רוזנברג, ערן מימון ואסתר כמו כן,  ועד להודעה חדשה. 2018בהתאם להסכמי ההעסקה שלהם החל מחודש ספטמבר 
 3תר כי התגמול הקבוע שלהם יעלה ככל שהחברה תשלים גיוס הון בסך של שתנאי כהונתם והעסקתם קובעים בין הי) וסטרייך

לוסטאר אחזקות בע"מ, כמפורט בדוח , הסכימו באופן בלתי חוזר לכך שהתמורה בגין הקצאת המניות המוקצות (מיליון דולר
לא תיחשב ת על דרך ההפניה, ( אשר נכלל בזא2019-01-015784)מס' אסמכתא  24.2.2019כינוס אסיפה כללית מיום  המיידי בדבר

 .לחלק מגיוסי ההון שבגינם תקום להם זכאות להעלאת התגמול הקבוע כאמור
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 "(.2018זימון אפריל נכלל בזאת על דרך ההפניה )"

בפרק  21לפרטים בדבר תנאי כהותנתו והעסקתו של מר ערן מימון, ראו תקנה  :ודירקטור CTO ,ערן מימון (2)

אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. לפרטים בדבר הקצאת כתבי אופציה )לא  2017התקופתי לשנת ד' לדוח 

ראו זימון אפריל  24.4.2018למר ערן מימון אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית ביום  של החברה סחירים(

 שר נכלל בזאת על דרך ההפניה.א 2018

לפרטים בדבר תנאי כהותנתו והעסקתו של מר ירון תדהר, ראו  :סמנכ"ל תפעול בסולארפיינט, ירון תדהר (3)

אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. לפרטים בדבר הקצאת כתבי  2017בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  21תקנה 

ראו זימון אשר אושרה על ידי ועדת התגמול והדירקטריון למר ירון תדהר  של החברה (אופציה )לא סחירים

 .אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה 2018אפריל 

: לפרטים בדבר תנאי כהונתה והעסקתה של גב' אסתר ודירקטורית כספים יתסמנכ"ל ,אסתר וסטרייך (4)

לפרטים בדבר  אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. 2017בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  21וסטרייך, ראו תקנה 

הקצאת כתבי אופציה )לא סחירים( של החברה לגב' אסתר וסטרייך אשר אושרה על ידי ועדת התגמול 

וכן הקצאה נוספת של כתבי אופציה )לא סחירים( אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית ביום והדירקטריון 

)מס'  22.2.2019כללית מיום ודיווח מיידי משלים בדבר כינוס אסיפה  2018ראו זימון אפריל  3.3.2019

לפרטים בדבר  בזאת על דרך ההפניה. יםאשר נכלל "(2019זימון פברואר )" (2019-01-015751אסמכתא 

אשר  2019תמחור מחדש של כתבי אופציה )לא סחירים( שהוענקו לגב' אסתר וסטרייך ראו זימון פברואר 

 נכלל בזאת על דרך ההפניה.

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תנאי  2019בחודש ינואר  :הדירקטוריוןיום טוב סמיה, יו"ר  (5)

כפי שאלו הובאו לאישור האסיפה בזימון אסיפה כללית מיוחדת  הכהונה והעסקה של מר יום טוב סמיה

. "(2018זימון דצמבר ( אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה )"2018-01-117231)מס' אסמכתא  2.12.2018מיום 

אשר  2018לזימון דצמבר  1.3וספים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מר יום טוב סמיה ראו סעיף לפרטים נ

יום טוב לפרטים בדבר הקצאת כתבי אופציה )לא סחירים( של החברה למר נכלל בזאת על דרך ההפניה. 

יפה כללית בדבר כינוס אס מתקןראו דוח מיידי  2.10.2018אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית ביום  סמיה

לפרטים בדבר תמחור  ( אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.2018-01-089067)מס' אסמכתא  20.9.2018מיום 

אשר נכלל בזאת  2019מחדש של כתבי אופציה )לא סחירים( שהוענקו למר יום טוב סמיה ראו זימון פברואר 

 על דרך ההפניה.

 המכהנים בחברה זכאים לגמול שנתיהחיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי הדירקטורים  :גמול דירקטורים (6)

וגמול השתתפות בישיבה, בהתאם לתקנות החברה )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 

. ולהחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול ( בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה"תקנות הגמול") 2000 –

דרגת החברה בשנת הדוח המופיע בתקנות הגמול.  הקבועישיבה נקבע על פי הסכום הגמול השנתי וגמול ה

הייתה א'. בנוסף, זכאים הדירקטורים להיכלל בפוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה ולקבלת כתב פטור 

 א להלן.29כמפורט בתקנה  והתחייבות לשיפוי

 זהות בעל השליטה -א 21תקנה 

 י שליטה. /בעלדוח אין לחברה הנכון למועד 

 

 או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי עסקאות עם בעל שליטה - 22תקנה 

 נכון למועד הדוח אין בחברה בעל/י שליטה. במהלך תקופת הדוח ו
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  החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה - 24תקנה 

  ו הטבלה להלן:ראלמועד פרסום הדוח לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה 

 ובהצבעה שיעור בהון אופציותכמות  כמות מניות שם המחזיק
 בהון שיעור
בדילול  ובהצבעה

 מלא
 בעלי עניין

 19.72% 24.99% 896,788 3,070,672 וסטאר אחזקות בע"מ
 4.18% 5.47% 156,530 672,729 רוזנברג עודד
 4.18% 5.47% 156,530 672,729 מימון ערן
 1.94% 0.34% 338,342 41,760 וסטרייך אסתר

 4.74% 6.00% 193,208 736,951 ולטר טים בע"מ
 1.09% 0.65% 139,251 80,000 סמיה טוב יום

 נושאי משרה בכירה
 2.11% 2.43% 114,862 298,424 ירון תדהר

 

 למועד פרסום הדוח הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים -א 24תקנה 

הון המניות הרשום, ההון המונפק והנפרע )לרבות מניות רדומות( וניירות הערך ההמירים של בדבר לפרטים 

  .2018של החברה לשנת  לדוחות הכספיים 12ראו ביאור החברה, 

 

 מרשם בעלי המניות של החברה -ב 24תקנה 

הענקת זכויות לרכישת מניות על מצבת הון, דוח מיידי  ושל החברה ראניירות הערך מרשם  בדברלפרטים 

( אשר נכלל 2019-01-006474)מס' אסמכתא  16.1.2019ומרשמי ניירות ערך של התאגיד ושינויים בה מיום 

 .בזאת על דרך ההפניה

 

 מען רשום -א 25תקנה 

 2069203, יקנעם עילית 7הקדמה     כתבות:

 04-9071515    טלפון:

 153-4-9071516    פקס:

 power.com-info@apollo האלקטרוני:כתובת הדואר 

 

  הדירקטורים של החברה - 26תקנה 

  3, יו"ר הדירקטוריוןיום טוב סמיה שם
 052204385 מספר זהות

 1954ביוני  18 תאריך לידה
 , ת"א69לוי אשכול  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית נתינות
 לא חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון

 לא בלתי תלוי/ דירקטור חיצונידירקטור 
 כשירות מקצועית / כשירות מקצועיתבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של החברה, חברה 
 קשורה של החברה או בעל עניין של החברה

 אין

  2018באוגוסט  12 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
בהם נרכשה השכלה, לרבות המקצועות או התחומים 

 ההשכלה
חיפה, המכללה  יברסיטתאונ - מוסמך, מדעי המדינה ובטחון לאומי

 . לאומי לביטחון
 . חיפה. יברסיטתאונ - דוקטור, סוציולוגיה ומדעי המדינה

תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגידים 
 נוספים בהם משמש כדירקטור

 .ICG (2007-2015)נשיא ומנכ"ל 
  (.2002 שנתהחל מ)בע"מ  סרשדי-ים -מייסד ובעלים 
 .(2008 שנתהחל מ)י.סמ. סולאר בע"מ  -מייסד ובעלים 

                                                           
3

 )מספר אסמכתא  2018 באוגוסט 12לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  
2018-01-075618)  
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 (.2006 החל משנת)גרדיאן ישראל  - דירקטור
 .(2018החל משנת )אקדמיה לטייס  - דירקטור

 אין. קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
 

 4מנכ"ל ודירקטור, עודד רוזנברג שם
 026623124 מספר זהות

 1980באוגוסט  02 תאריך לידה
 3081500קיבוץ נחשולים, ד.נ. חוף הכרמל,  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית  נתינות
 לא חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון

 לא דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 מקצועיתכשירות  / כשירות מקצועיתבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של החברה, חברה 
 קשורה של החברה או בעל עניין של החברה

 . דירקטור בסולארפיינטמנכ"ל וו מנכ"ל החברה

 2017באוקטובר  03 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
השכלה, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה 

 ההשכלה
 אוניברסיטת חיפה. –בוגר, רב תחומי 

 המרכז הבינתחומי בהרצליה.  –מימון  –מוסמך, מנהל עסקים 
תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור
 שנים(. 3סולארפיינט ) –מנכ"ל ודירקטור 

 שנים(. 2מטליקון טכנולוגיות ) –עוזר מנכ"ל 
 פיקאסו בע"מ. –מנכ"ל ודירקטור 

 סולארפיינט )חברה בת(. –דירקטור 
 אין. קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

  5דירקטורו CTOערן מימון,  שם
 036205300 מספר זהות

 1978בנובמבר  29 תאריך לידה
 3081500קיבוץ נחשולים, ד.נ. חוף הכרמל,  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית נתינות
 לא הדירקטוריון חברות בועדה או ועדות של

 לא דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 כשירות מקצועית / כשירות מקצועיתבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של החברה, חברה 
 קשורה של החברה או בעל עניין של החברה

CTO  .ודירקטור בסולארפיינט 

 2017באוקטובר  03 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
השכלה, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה 

 ההשכלה
 האונברסיטה העברית בירושלים.  –בוגר, פיסיקה ויחסים בינלאומיים 

 אוניברסיטת תל אביב. –אנרגיה סולארית  –מוסמך, הנדסת מכונות 
תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור
CTO  שנים(. 3סולארפיינט ) –ודירקטור 

 עצמאי )שנה אחת(. –יועץ למערכות אופטיות לאנרגיה סולארית 
 שנים(. 3סולאר )-אאורה –חוקר 
 אוניברסיטת תל אביב )שנה אחת(. –חוקר 

 סולארפיינט. –דירקטור 
 אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

 6ודירקטורית כספים יתאסתר וסטרייך  סמנכ"ל שם
 040315541 מספר זהות

 1980בדצמבר  11 תאריך לידה
 , יקנעם עילית7הקדמה  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית נתינות
 לא חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון

 לא דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 חשבונאית ופיננסיתמומחיות  / כשירות מקצועיתבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה קשורה 
 של החברה או של בעל עניין בה

 סמנכ"ל כספים.

 2019בינואר  24 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה השכלה

  ההשכלה
 האוניברסיטה העברית בירושלים. –בוגר, משפטים 

 האוניברסיטה העברית בירושלים.  –בוגר, חשבונאות 
תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור
 סמנכ"ל כספים בחברה )שנה(

 שנים( 7קבוצת ערבה פאוור ) –מנכ"ל ומנהלת בתחום הכספים 
 אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
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 (.2017-01-087934אסמכתא )מספר  2017באוקטובר  03לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  
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 (.2017-01-087937)מספר אסמכתא  2017באוקטובר  03לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  
6

 (.2019-01-009648)מספר אסמכתא  2019 ינוארב 25לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  
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  7ליאור וידר, דירקטור בלתי תלוי שם
 033075110 מספר זהות

 1976ביולי  06 תאריך לידה
 7608660, רחובות 3/16יובל נאמן  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית נתינות
 ועדת ביקורת, ועדת לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון

 תלוידירקטור בלתי  דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועיתבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של החברה, חברה 
 קשורה של החברה או בעל עניין של החברה

 אין

 2017באוקטובר  30 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
השכלה, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה 

 ההשכלה
 מכללת שנקר.   –מערכות מידע )מהנדס(  –בוגר, תעשיה וניהול 

 בעל רישיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך. 
תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור
 (.2010אפסילון בית השקעות )החל משנת  –מנהל השקעות בכיר 

 אנדימד בע"מ.  –דירקטור חיצוני 
 סייפטי גרופ בע"מ. –דירקטור בלתי תלוי 

 אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
 

  8אביו, דירקטורית חיצונית-ורד רז שם
 024810103 מספר זהות

 1970בינואר  20 תאריך לידה
 , תל אביב14הופנהיימר  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית נתינות
 ועדת ביקורת, ועדת לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת תגמול ועדות של הדירקטוריון חברות בועדה או

 דירקטור חיצוני דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועיתבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של החברה, חברה 
 או בעל עניין של החברהקשורה של החברה 

 אין

 2017בדצמבר  20 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
השכלה, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה 

 ההשכלה
במנהל עסקים )התמחות ראשית בחשבונאות והתמחות  B.Aבוגר, 

 המסלול האקדמאי, המכללה למנהל, ראשון לציון.  –משנית במימון( 
אוניברסיטת תל  –תואר שני מעשי בקולנוע וטלוויזיה  MFAמוסמך, 

 אביב. 
תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור
יועצת לאסטרטגיה ולחדשנות עסקית; מתן ייעוץ פיננסי )החל משנת 

2010.) 
 סייפטי גרופ בע"מ. –דירקטורית חיצונית 
 תמדא בע"מ –דירקטורית חיצונית 
 אפריקה ישראל מגורים בע"מ –דירקטורית חיצונית 

 פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ.  -דירקטורית 
 אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

 

  9זיו ארז, דירקטור חיצוני שם
 057107062 מספר זהות

 1961במאי  11 תאריך לידה
 תל אביב ,3דניאל פריש  מען להמצאת כתבי בית דין

 ישראלית נתינות
 , ועדת תגמוללבחינת הדוחות הכספייםועדת ביקורת, ועדת  חברות בועדה או ועדות של הדירקטוריון

 דירקטור חיצוני דירקטור בלתי תלוי/ דירקטור חיצוני
 כשירות מקצועית / כשירות מקצועיתבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

החברה, חברה  תפקיד שממלא בחברה, חברה בת של
 קשורה של החברה או בעל עניין של החברה

 אין

 .2017בדצמבר  20 תאריך תחילת כהונה כדירקטור
השכלה, לרבות המקצועות או התחומים בהם נרכשה 

 ההשכלה
 אוניברסיטת תל אביב.  –בוגר, משפטים 

תעסוקה בחמשת השנים האחרונות ופירוט תאגידים 
 נוספים בהם משמש כדירקטור

משרד בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' )החל משנת  –, שותף מנהל עו"ד
1992.) 

 נ.ר.ג.ש החזקות בע"מ.  –דירקטור 
 זארקון אנטרפרייזס בע"מ.  –דירקטור 

 אין קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
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 (.2017-01-095143)מספר אסמכתא  2017באוקטובר  30לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  
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 (.2017-01-114676)מספר אסמכתא  2017בדצמבר  20לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  
9

 (.2017-01-114682)מספר אסמכתא  2017בדצמבר  20לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  
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 נושאי משרה בכירה -א 26תקנה 

 רון מלניק   שם
 053378048 מספר זהות

 1955בינואר  11 תאריך לידה
 2014בנובמבר  30 כנושא משרה תאריך תחילת כהונה

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה קשורה 
 של החברה או של בעל עניין בה

 מבקר פנים

קרבה משפחתית לנושא משרה בכיר אחר או בעל 
 עניין אחר בחברה

 אין

 אוניברסיטת תל אביב –כלכלה וחשבונאות  השכלה 

בעל משרד לראיית חשבון, מבקר פנים בחברות ציבוריות הנסחרות  בחמש השנים האחרונות ניסיון עסקי
 בארץ 

 

 

 של התאגיד מורשי חתימה -ב 26תקנה 

 ים.לחברה אין מורשה חתימה עצמאי

 

 רואי החשבון של החברה - 27תקנה 

 )מגדלי אלון(., תל אביב 94יגאל אלון  מרחוב שטראוס לזר ושות' הינם חברההחשבון של ה הרוא

 

 שינוי בתזכיר או בתקנון - 28תקנה 

 . בתזכיר או בתקנון החברהשינויים חלו לא בתקופת הדוח 

 

 החלטות והמלצות הדירקטוריון - 29תקנה 

במהלך תקופת הדוח ועד למועד פרסום דוח תקופתי זה, לא קיבל הדירקטוריון החלטות שאינן טעונות את 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(,  29המפורטים בתקנה  אישור האסיפה הכללית בנושאים

 "(.תקנות הדוחות)" 1970-התש"ל

 

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת  -)ג( 29תקנה 

לפרטים בדבר החלטות שאושרו במסגרת אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ראו את 

 אסיפה כללית אשר נכללים בזאת על דרך ההפניה:הדיווחים המיידיים הבאים בדבר תוצאות 

 מועד האסיפה
מועד פרסום דוח מיידי בדבר תוצאות 

 האסיפה

מס' אסמכתא של דוח מיידי בדבר 

תוצאות האסיפה אשר נכלל בזאת על 

 דרך ההפניה

24.4.2018 24.4.2018 2018-01-040699 

2.10.2018 2.10.2018 2018-01-091257 

8.1.2019 8.1.2019 2019-01-004008 

3.3.2019 3.3.2019 2019-01-018523 

 

 החלטות החברה - א29תקנה 

דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית  ראושיפוי לנושאי משרה ו פטורהחלטות החברה לעניין לפרטים בדבר 

דיווח מיידי בדבר כינוס  לנושאי משרה לענין ביטוחו( 2017-01-070375)מס' אסמכתא  14.8.2017מיום 

 בזאת על דרך ההפניה. יםאשר נכלל( 2018-01-117231)מס' אסמכתא  2.12.2018אסיפה כללית מיום 
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     :שמות החותמים

 

 _______________  ,  יו"ר דירקטוריוןסמיה יום טוב (1)

 

 _______________  ודירקטור , מנכ"לעודד רוזנברג (2)

 

 _______________  כספים מנכ"לס, אסתר וסטרייך (3)

 

 2019 ץ,במר 24תאריך: 



 1 -ה 

 

 

 

 בע"מ אפולו פאוור
 הצהרות מנהלים

 הצהרת מנכ"ל

 , מצהיר כי:עודד רוזנברגאני, 

 "(;הדוחות") 2018( לשנת "תאגידה"בע"מ )אפולו פאוור בחנתי את הדוח התקופתי של  .1

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

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

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  .3

 לתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ו

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית  .4

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

  .הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם משמעותי בדיווח

 

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

 

 

 

 2019 ,במרץ 24תאריך:   , מנכ"לעודד רוזנברג

 



 2 -ה 

 

 

 

 סמנכ"ל הכספיםהצהרת 

  כי: המצהיר, אסתר וסטרייך, אני

 (;"הדוחות)" 2018"( לשנת תאגידה)" בע"מ אפולו פאווראת הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  בחנתי .1

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא  .2

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

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב  .3

 הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

אגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין גיליתי לרואה החשבון המבקר של הת .4

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

 

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

 

 

 

 ית, סמנכ"לאסתר וסטרייך

 כספים

 2019 ,במרץ 24תאריך:        
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