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יחידה

ירידה שנתית בתפוקת המתקן

אינפלציה/ עליה שנתית במחיר החשמל

: ערך החשמל המיוצר
ז משוקלל לשעות האור"לפי תעריף חשמל בתעו

תפוקה שנתית

הספק משוקלל| הגדלת נצילות 

סעיף

וואט מותקן-קילו

אחוזים לשנה

ר"מ

תשואה להון

תשואת פרויקט

הון עצמי
שיעור ההלוואה מתוך העלות הכוללת

תקופת ההלוואה

שיעור הריבית בהלוואה

עלות משוקללת לחשמל בתקופת הפרויקט
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הספק מותקן| סוג חיבור 
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כ עלות שנתית"סה

שכירות/ שימוש ברשת חברת החשמל+ איזון+  גיבוי: י"עלות חח

מ"ביטוח ובצ, שטיפת הפאנלים, תחזוקה: תפעול
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Annual production

Tariff (low voltage)

Annual inflation

Annual degradation

Duration

Annual payment

Maintenance expense

Installation cost 
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Project IRR

Return on Equity

Total annual cost
Loan ratio 
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Loan duration
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שנה
שעות תפוקה 

בשנה 
(KWh/KWp)

תפוקה 
(kWh)שנתית 

ערך החשמל 
תפעול המיוצר

המתקן
תשלום 

י"לחח

תזרים נטו ללא 
מימון

קרן ההלוואה
ריבית 

עלות שנתיתההלוואה
תזרים פנוי

0-55,000-27,500(27,500)           

11,70017,0008,160         800                 -   7,360            2,344                 963             (4,107)4,053              

21,68816,8818,103         800                 -   7,303            2,426                 880             (4,107)3,996              

31,67616,7628,046         800                 -   7,246            2,511                 796             (4,107)3,939              

41,66416,6437,989         800                 -   7,189            2,599                 708             (4,107)3,882              

51,65216,5247,932         800                 -   7,132            2,690                 617             (4,107)3,825              

61,64116,4057,874         800                 -   7,074            2,784                 523             (4,107)3,768              

71,62916,2867,817         800                 -   7,017            2,882                 425             (4,107)3,711              

81,61716,1677,760         800                 -   6,960            2,982                 324             (4,107)3,654              

91,60516,0487,703         800                 -   6,903            3,087                 220             (4,107)3,596              

101,59315,9297,646         800                 -   6,846            3,195                 112             (4,107)3,539              

111,58115,8107,589         800                 -   6,789                  -                      -                  (800)6,789              

121,56915,6917,532         800                 -   6,732                  -                      -                  (800)6,732              

131,55715,5727,475         800                 -   6,675                  -                      -                  (800)6,675              

141,54515,4537,417         800                 -   6,617                  -                      -                  (800)6,617              

151,53315,3347,360         800                 -   6,560                  -                      -                  (800)6,560              

161,52215,2157,303         800                 -   6,503                  -                      -                  (800)6,503              

171,51015,0967,246         800                 -   6,446                  -                      -                  (800)6,446              

181,49814,9777,189         800                 -   6,389                  -                      -                  (800)6,389              

191,48614,8587,132         800                 -   6,332                  -                      -                  (800)6,332              

201,47414,7397,075         800                 -   6,275                  -                      -                  (800)6,275              

211,46214,6207,018         800                 -   6,218                  -                      -                  (800)6,218              

221,45014,5016,960         800                 -   6,160                  -                      -                  (800)6,160              

231,43814,3826,903         800                 -   6,103                  -                      -                  (800)6,103              

241,42614,2636,846         800                 -   6,046                  -                      -                  (800)6,046              

251,41414,1446,789         800                 -   5,989                  -                      -                  (800)5,989              
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