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תוכן עניינים
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2021
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ 2021
(בלתי מבוקרים)

תמצית מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות
ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל 1970-ליום  31במרץ
( 2021בלתי מבוקרים)
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  31במרץ
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דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית

תמצית דוחות כספיים ביניים של חברה כלולה ליום  31במרץ
2021

דוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרץ

2021

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
דוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31
במרץ 2021
דירקטוריון או.פי.סי אנרגיה בע"מ ("החברה") מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון על פעילות החברה והחברות המוחזקות
שלה ,אשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחותיה הכספיים של החברה (יחד" :הקבוצה") ליום  31במרץ  2021ולתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה באותו מועד ,לפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות הדיווח") .התקופה
של שלושת החודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  2021תקרא להלן" :תקופת הדוח".
הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח ,אשר
השפעתם על נתוני הדוחות הכספיים ביניים ועל הנתונים בתיאור עסקי התאגיד הינה מהותית ,והיא מובאת בהנחה שבפני הקורא
מצוי הדוח התקופתי של החברה לשנת  2020אשר פורסם ביום  25במרץ ( 2021מס' אסמכתא"( )2021-01-044994 :הדוחות
המאוחדים לשנת  "2020ו"-הדוח התקופתי לשנת  ,"2020בהתאמה) ,1הכולל ,בין היתר ,את פרק תיאור עסקי התאגיד ,דוח
הדירקטוריון והדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת .2020

האמור בדוח התקופתי לשנת  2020ובדוחות המאוחדים לשנת  2020מובא על דרך ההפניה בדוח זה.
ביחד עם דוח זה ,מצורפים הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום  31במרץ "( 2021דוחות הביניים") ודוחות כספיים מאוחדים
פרופורמה ליום  31במרץ  ,2021בעקבות השלמת רכישת קבוצת ( CPVכהגדרתה בביאור  6לדוחות הביניים ,להלן" :קבוצת )"CPV
ביום  25בינואר  2021כאמור להלן ,ובהנחה כי דוח זה נקרא ביחד עם כל חלקי הדוח התקופתי לשנת  ,2020המובא על דרך ההפניה.
במקרים מסוימים מובאים פרטים הסוקרים אירועים אשר הינם לאחר תאריך הדוחות הכספיים וסמוך למועד פרסום הדוח.
מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של החברה .בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף ומפורט כדי לתת תמונה
מקיפה של הנושא המתואר .דוחות הביניים ערוכים על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSובהתאם להוראות פרק ד' של תקנות
הדיווח.
יודגש כי התיאור בדוח זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך") .מידע צופה
פני עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד ,לרבות תחזיות ,הערכה ,אומדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידי
שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינה בשליטת החברה .המידע הצופה פני עתיד הכלול בדוח זה מבוסס על מידע או הערכות
הקיימים בחברה ,נכון למועד פרסום דוח זה.
דוח הדירקטוריון זה אינו מבוקר או סקור על ידי רואה החשבון המבקר של החברה.
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יצוין ,כי בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר .הפניות לדוחות מיידים במסגרת דוח זה כוללות את
המידע הכלול בדוחות המיידים האמורים על דרך ההפניה.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי הקבוצה
 .1כללי
החברה הינה חברה ציבורית שניירות ערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").
למועד פרסום הדוח הכספי ,החברה פועלת בשני תחומי פעילות ברי דיווח )1( :ייצור והספקת חשמל ואנרגיה בישראל  -במסגרת
תחום פעילות זה עוסקת החברה בייצור והספקת חשמל ואנרגיה ללקוחות פרטיים ,חברת החשמל לישראל בע"מ ("חברת
החשמל" או "חח"י") ומנהל המערכת ,וכן בייזום ,פיתוח ,הקמה ותפעול של תחנות כוח ומתקנים לייצור אנרגיה באמצעות גז
טבעי ואנרגיה מתחדשת בישראל .החברה מרכזת את פעילותה בישראל תחת זרוע אחת ,בעיקר באמצעות או.פי.סי ישראל אנרגיה
בע"מ ("או.פי.סי ישראל") .לפרטים אודות תחום פעילות זה ראו סעיף  8בחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) ,הכלול בדוח התקופתי
לשנת  2020וכן העדכונים המובאים בדוח זה; ו )2(-החזקה ,פיתוח ,הקמה וניהול תחנות כוח באנרגיה מתחדשת ובאנרגיה
קונבנציונלית (מונעות גז טבעי) בארה"ב  -במסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה בפיתוח ,הקמה וניהול תחנות כוח באנרגיה
מתחדשת ובאנרגיה קונבנציונלית בארה"ב באמצעות קבוצת  CPVובהחזקת זכויות בתחנות כוח פעילות ובתחנות כוח בהקמה,
אותן יזמה קבוצת  CPVוהקימה בשנים האחרונות ,הן בתחום הקונבנציונלי והן בתחום האנרגיה המתחדשת .בנוסף ,עוסקת
קבוצת  CPVבמתן שירותי ניהול נכסים ואנרגיה לתחנות כוח בארה"ב הנמצאות בבעלותה ובבעלותם של צדדים שלישיים.
לפרטים אודות ההסכם לרכישת הפעילות ואודות תחום פעילות זה ,אשר מהווה מגזר עסקי חשבונאי החל מהדוחות הביניים ,ראו
סעיפים  2.3.1ו 17 -בחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) ,הכלול בדוח התקופתי לשנת  2020וכן העדכונים המובאים בדוח זה (לרבות
בדוח הביניים).
קבוצת  CPVמוחזקת בעקיפין על ידי החברה (כ 70%-כאמור בדוח זה) ורכישתה הושלמה ביום  25בינואר  .2021קבוצת CPV
נוסדה בשנת  1999וממועד הקמתה יזמה והקימה תחנות כוח בהספק כולל של כ 14,800-מגה וואט ,מתוכם כ 4,850-מגה וואט
באנרגיית רוח ועוד כ 9,950-מגה וואט בתחנות קונבנציונליות .החל מהדוח הכספי ליום  31במרץ ( 2021דוחות ביניים) מאחדת
החברה את הדוחות הכספיים של קבוצת  CPVוכן מצרפת דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום  31במרץ  2021בהתאם.
לקבוצת  CPVהחזקות בפרויקטים הפעילים באמצעות חברות כלולות וחברה מאוחדת.
כמו כן ,ביום  9במאי  2021השלימה החברה את רכישת מניות ג'ינרג'י בע"מ ,הפועלת בתחום שירותי הטעינה של רכבים חשמליים.
לפרטים ראו סעיף  11להלן.
נכון למועד פרסום הדוח ,פעילות החברה נעשית בישראל ובארה"ב ,אך מובהר כי אין בכך כדי להגביל את פעילותה בעתיד במדינות
נוספות .החברה בוחנת מעת לעת אפשרויות להרחבת פעילותה בתחום ייצור והספקת חשמל ואנרגיה ,ובכלל כך בדרך של הקמת
תחנות כוח ו/או רכישת תחנות כוח (כולל באנרגיה מתחדשת) באזורים גיאוגרפיים נוספים בעולם ,וקידום פרויקטים כאמור
שימצאו מתאימים.
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תיאור תמציתי של תחום פעילותה של הקבוצה ,סביבתה העסקית והתפתחות עסקיה בתקופת הדוח ולאחריה
 .1פרויקטים בהפעלה למועד פרסום הדוח
ישראל  -להלן פרטים עיקריים ביחס לפרויקטים בהפעלה בישראל:
פרויקט

הספק
(מגה
וואט)

שיעור
החזקה

רותם

466

80%

סטטוס
בדוחות
הכספיים
של החברה
מאוחדת

מישור רותם

חדרה2

144

100%

מאוחדת

חדרה

פרויקט /שנת
הפעלה
מסחרית

מיקום

סוג
טכנולוגיה

גז טבעי מחזור משולב

2013

גז טבעי קוגנרציה

2020

ארה"ב  -להלן פרטים עיקריים ביחס לפרויקטים בהפעלה בארה"ב:3
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3
4
5

פרויקט

הספק
(מגה
וואט)

CPV Fairview, LLC
)"("Fairview

1,050

מיקום

סטטוס
שיעור
החזקה של בדוחות
הכספיים
קבוצת
של
CPV
החברה
בפרויקט
פנסילבניה
כלולה
25%

סוג פרויקט /שנת הפעלה שוק
מוסדר/
מסחרית
טכנולוגיה
לקוח
גז טבעי מחזור
משולב4

2019

PJM

CPV Towantic,
)"LLC ("Towantic

805

26%

כלולה

קונטיקט

CPV Maryland,
)"LLC ("Maryland

745

25%

כלולה

מרילנד

גז טבעי/דו
דלקי
מחזור משולב
גז טבעי
מחזור משולב

2018

ISONE

2017

PJM

CPV Shore
Holdings, LLC
)"("Shore

725

37.53%

כלולה

ניו ג'רזי

גז טבעי
מחזור משולב

2016

PJM

CPV Valley
Holdings, LLC
)"("Valley

720

50%

כלולה

ניו יורק

גז טבעי /דו
דלקי
מחזור משולב

2018

NYISO

CPV Keenan II
Renewable Energy
Company, LLC
)"("Keenan

152

5100%

מאוחדת

אוקלהומה רוח

2010

SPP

בנוסף ,חדרה מחזיקה במרכז האנרגיה (דוודים וטורבינה בשטח מפעלי נייר חדרה בע"מ) ,שמשמש כגיבוי להספקת קיטור מתחנת הכוח חדרה .יצוין
כי מסוף שנת  2020הטורבינה במרכז האנרגיה אינה עובדת ,והחברה תבחן את המשך הפעלתה מול רשות החשמל בעקבות פנית מנהל המערכת
לרשות החשמל לפיה לעמדת מנהל המערכת ,המשך הפעלת הטורבינה על ידי החברה טעון רישיון לפי חוק משק החשמל ותיאום מול מנהל המערכת.
פרויקטים פעילים בארה"ב מוחזקים באמצעות קבוצת  ,CPVאשר מוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ.70% -
ישנה אפשרות לתמהיל אתאן עד .25%
ביום  7באפריל  ,2021קבוצת  CPVחתמה והשלימה רכישה של  30%מהזכויות ב Keenan-מאת שותף  .Tax equityלפרטים ,ראו דוח מיידי של
החברה מיום  8באפריל ( 2021מס' אסמכתא )2021-01-059787 :וסעיף  17להלן (תחת התפתחויות עיקריות בפעילות החברה בארה"ב בתקופת
הדוח ולאחריה).
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 .2פרויקטים בייזום והקמה למועד פרסום הדוח
ישראל  -פרטים עיקריים ביחס לפרויקטים בייזום והקמה בישראל:6

6

7
8

9

10
11

מיקום

תחנות כוח /
מתקנים לייצור
אנרגיה

סטטוס

הספק (מגה וואט)

שיעור
ההחזקה

צומת

בהקמה

כ396-

100%

או.פי.סי שורק
 2בע"מ

בייזום

עד 99

100%

צומת
פלוגות
בשטח מתקן
התפלת מי-
ים באתר
"שורק ב'"

מתקנים לייצור
אנרגיה בחצר
הצרכן

בשלבי פיתוח
שונים החל
מייזום ועד
להקמה

כל מתקן עד  16מגה וואט .נכון
למועד הדוח ,נחתמו הסכמי
הקמה והפעלה בהיקף מצטבר
של כ 90-מגה וואט .בכוונת
החברה לפעול לחתימת הסכמי
הקמה והפעלה בהיקף מצטבר
שיעמוד לכל הפחות על  120מגה
וואט11.

100%

בחצר
הצרכנים
ברחבי הארץ

טכנולוגיה

מועד  /צפי תחילת
תקופת הפעלה
מסחרית8

לקוח/צרכן
עיקרי

קונבנציונלית
במחזור פתוח
קונבנציונלית

ינואר 2023

קונבנציונלית

מנהל
המערכת
צרכן חצר
ובהתאם
להסדרות
רשות
החשמל
צרכני חצר
בהם גם
לקוחות
הקבוצה

7

חציון שני של שנת
2023

בהתאם לתנאים
שנקבעו בהסכמים

סה"כ עלות
הקמה
צפויה בגין
100%
מהפרויקט

סך
ההשקעה
בפרויקט
ליום 31
במרץ
2021
(במיליוני
ש"ח)
כ980-

כ101,500-

כ1-

עד כ200-

כ24-

כ 4-בממוצע
למגה וואט

במיליוני
ש"ח)9

מובהר ,כי האמור בדוח זה ביחס לפרויקטים שטרם הגיעו להפעלה (צומת ,מתקן הייצור שורק ב' ,מתקנים לייצור אנרגיה בחצר הצרכן) הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות
החברה למועד פרסום הדוח ואשר אין ודאות באשר להתממשותו .השלמת הפרויקטים האמורים עלולה שלא להתקיים או להתקיים במועד שונה מהאמור לעיל ,בין היתר נוכח תלות בגורמים שונים ,לרבות כאלה
שאינם בשליטת בחברה ,בהם הבטחת חיבור לרשת והוצאת חשמל מהאתר ,קבלת היתרים ,השלמת הליכי תכנון והתקשרות עם ספקים ,אשר טרם הושלמו ואין ודאות באשר להתקיימותם .כמו כן ,בפועל
עלולים להיגרם עיכובים ו/או תקלות ,וזאת בין היתר כתוצאה מגורמים שונים כאמור לעיל ,או כתוצאה מהתקיימות אחד או יותר מגורמי הסיכון להם חשופה החברה ,לרבות סיכון הקמה .לפרטים נוספים אודות
גורמי סיכון הכרוכים בפרויקטים בהקמה ,ראו סעיף  20.3לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשנת .2020
חברות מאוחדות בדוחות הכספיים של החברה.
מובהר ,כי האמור בדבר המועד הצפוי להפעלה מסחרית של פרויקטים שטרם הגיעו להפעלה (צומת ,מתקן הייצור שורק ב' ,מתקנים לייצור אנרגיה בחצר הצרכן) הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוסס על הערכות החברה למועד פרסום הדוח ואשר אין ודאות באשר להתממשותו .מועד ההפעלה הצפוי עשוי שלא להתקיים או להתקיים במועד שונה מהאמור לעיל ,בין היתר נוכח תלות בגורמים
שונים כאמור לעיל ,אשר טרם הושלמו ואין ודאות באשר להתקיימותם .כמו כן ,בפועל עלולים להיגרם עיכובים ו/או תקלות ,וזאת בין היתר כתוצאה מהתקיימות אחד או יותר מגורמי הסיכון להם חשופה החברה,
לרבות סיכון הקמה או משבר הקורונה .לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון הכרוכים בפרויקטים בהקמה ,ראו סעיף  20.3לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשנת .2020
מובהר ,כי האמור בדבר סה"כ הערכת עלות השקעה כוללת בפרויקטים (צומת ,מתקן הייצור שורק ב' ,מתקנים לייצור אנרגיה בחצר הצרכן) הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
הערכות ואומדנים שמבצעת החברה למועד פרסום הדוח ואשר אין ודאות באשר להתממשותו .המידע האמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה ,בין היתר נוכח תלות בגורמים שונים,
כגון ההיקפים הסופיים של העלויות בגין הפיתוח והקרקע ,התנאים הסופיים של הסכמים עם ספקים ,חיבור לרשתות תשתית והתקיימות איזה מגורמי הסיכון להם חשופה החברה ו/או משבר הקורונה.
הערכת העלויות כאמור אינה מביאה בחשבון את מחצית מסכום השומה שהוציאה רשות מקרקעי ישראל בחודש ינואר  2021בסך של כ 200-מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) בגין דמי היוון (לפרטים ,ראו סעיף 8.11.6
לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,)2020כאשר למועד הדוח הגישה החברה השגה על השומה הסופית.
כוונת החברה כאמור ,משקפת את כוונתה של החברה נכון למועד פרסום הדוח בלבד ,ואין וודאות כי הדברים יתממשו בהתאם לצפי האמור ,והכוונה האמורה כפופה ,בין היתר ,לשיקול דעתם של אורגני החברה.
למועד פרסום הדוח ,אין ודאות באשר להתקשרות בהסכמים נוספים מחייבים עם צרכנים ,וכן אין ודאות באשר למספר הצרכנים עימם תתקשר החברה ו/או באשר להיקף המגה וואט לגביו תתקשר החברה ,ככל
שייחתמו הסכמים .בנוסף ,למועד הדוח טרם התקיימו מלוא התנאים להוצאתם לפועל של כל הפרויקטים להקמת מתקנים לייצור אנרגיה בחצר הלקוח.
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ארה"ב  -פרטים עיקריים ביחס לפרויקטים בהקמה בארה"ב:12
שיעור
הספק
פרויקט
(מגה וואט) החזקה של
קבוצת CPV
CPV Three Rivers, LLC ("Three
)"Rivers
CPV Maple Hill Solar, LLC
)"("Maple Hill

12

13

14
15
16

17

1,258

10%14

126
MWdc15

100%16

סטטוס
בדוחות
הכספיים
של החברה
כלולה

מיקום

טכנולוגיה

מועד הפעלה
מסחרית
צפוי

שוק
מוסדר

אילינוי

מאוחדת

פנסילבניה

גז טבעי
מחזור משולב
סולארי

מאי 2023

PJM

רבעון שני-
שלישי 2022

PJM

סך ההשקעה
בפרויקט ליום 31
במרץ 2021
(במיליוני ש"ח)
כ190-
כ32-

17

סה"כ עלות
הקמה צפויה בגין
 100%מהפרויקט
(במיליוני ש"ח) 13
כ( 4,311-כ1,293-
מיליון דולר)
כ( 527-כ158-
מיליון דולר)

פרויקטים בהקמה בארה"ב מוחזקים באמצעות קבוצת  CPVאשר מוחזקת על ידי החברה בשעור של כ .70%-פרטים אודות היקף השקעות בארה"ב תורגמו מדולר ומוצגים במטבע ש"ח לפי שער חליפין ביום 31
במרץ  2021שעמד על  3.334ש"ח לדולר.
המידע המובא להלן ביחס לפרויקטים בהקמה ,לרבות המידע בדבר מועד ההפעלה המסחרית הצפוי ,ועלות ההקמה הצפויה ,כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר אין וודאות באשר
להתממשותו (כולו או חלקו) ואשר אינו בשליטת החברה או בשליטת קבוצת  .CPVהמידע מבוסס ,בין היתר ,על הערכות החברה וקבוצת  ,CPVוכן הוא מבוסס על תכניות והנחות אשר אין וודאות מלאה
בהתקיימותן ,ואשר עשויות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת  ,CPVכגון :עיכובים בקבלת היתרים נדרשים ,שינוי בעלויות ההקמה ,עיכובים בהקמה ,קושי בהתקשרות בהסכם חיבור לרשת או
חיבור לתשתיות אחרות ,קושי בהתקשרות עם שותף  Tax Equityבהסכם השקעה בגין חלק מעלות הפרויקט וניצול הטבות המס הזמינות לפרויקט ,קושי בהתקשרות בהסכמים מסחריים למכירת ההכנסות
הפוטנציאליות מהפרויקט ,שינויים בהוראות הדין ,עלייה בהוצאות המימון ,הוצאות בלתי צפויות ,אירועי מזג האוויר ,משבר הקורונה ועוד .אין כל וודאות שהערכות אלו יתממשו ,בחלקן או במלואן ,והן עשויות
להיות שונות ,לרבות באופן מהותי ,מאלו המפורטות לעיל .לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון הכרוכים בפעילות  ,CPVראו סעיף  17.14לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשנת .2020
לרבות דמי ייזום והחזר הוצאות פיתוח טרום הקמה לקבוצת .CPV
מובהר ,כי האמור בדבר סה"כ הערכת עלות השקעה כוללת בפרויקטים ( Three Riversו )Maple Hill-הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות ואומדנים שמבצעת החברה
למועד פרסום הדוח ואשר אין ודאות באשר להתממשותו .המידע האמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה.
ביום  3בפברואר  ,2021הושלמה עסקה במסגרתה נמכרו  7.5%מהזכויות בפרויקט  Three Riversשהוחזקו עד למועד זה על ידי קבוצת  .CPVלמידע נוסף ,ראו סעיף  2.3.1לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח
התקופתי לשנת .2020
כ.MWac 100-
למועד פרסום הדוח ,קבוצת  CPVצפויה לפעול לחתימתו של הסכם עם "משקיע מס" (" )"Tax Equity Partnerלהשקעה בפרויקט .שותף המס יהנה ממרבית הטבות המס בגין הפרויקט ,שעיקרן זיכוי מס בגין ה -
) Investment Tax Credits (ITCוהוצאות הפחת לצורך מס ,וכן השתתפות בחלק יחסי שיוסכם בתזרים הפנוי לחלוקה .הזכאות להשתתפות בחלק מהתזרים הפנוי הנה בתוקף עד להגעה לשיעור תשואה על השקעתו
של שותף המס שיקבע בהסכם .לאחר הגעה לשיעור התשואה כאמור ,יורד חלקו של שותף המס ברווח ובתזרים לשיעור מינימאלי .יודגש כי קבוצת  CPVטרם חתמה על הסכם כאמור ,ולפיכך אין כל ודאות כי
הסכם כאמור ייחתם ,הדבר כפוף בין היתר לתנאים מסחריים ורגולטוריים.
בחודש מאי  2021ניתן צו תחילת עבודות הקמה לקבלן ההקמה של הפרויקט .במועד זה ,בין היתר ,נחתם הסכם ההקמה ( )EPCונרכשו הזכויות במקרקעי הפרויקט.
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ארה"ב  -פרטים עיקריים ביחס לפרויקט להם הסכם למכירת חשמל ( )PPAבפיתוח מתקדם בטווח הקרוב בארה"ב:18
שוק מוסדר מבנה מסחרי
טכנולוגיה תחילת הקמה מועד
מיקום
שיעור
הספק
פרויקט
הפעלה
צפויה
החזקה של
(מגה
מסחרית
קבוצת
וואט)
CPV
צפוי
CPV Rogue's
Wind, LLC
("Rogue's
)"Wind

18

19

20

21

כ114 -

100%20

פנסילבניה

רוח

רבעון 2
2023

רבעון 2022 1

PJM

הסכם  PPAלמכירת
חשמל ,זמינות ותעודות
אנרגיה מתחדשת ()REC
למשך  10שנים.21

סך ההשקעה
בפרויקט ליום 31
במרץ 2021
(במיליוני ש"ח)
כ11-

סה"כ עלות
השקעה צפויה
בגין 100%
מהפרויקט
(במיליוני ש"ח) 19
כ ( 667-683-כ-
 205 - 200מיליון
דולר)

פרויקטים בפיתוח בארה"ב מוחזקים באמצעות קבוצת  CPVאשר מוחזקת על ידי החברה בשעור של כ .70%-פרטים אודות היקף השקעות בארה"ב תורגמו מדולר ומוצגים במטבע ש"ח לפי שער חליפין ביום 31
במרץ  2021שעמד על  3.334ש"ח לדולר .המידע המובא להלן ביחס לפרויקט בפיתוח מתקדם בטווח הקרוב בארה"ב ,לרבות המידע בדבר מבנה מסחרי צפוי והערכת עלות ההשקעה ,כולל מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר אין וודאות באשר להתממשותו (כולו או חלקו) ואשר אינו בשליטת החברה או בשליטה בלעדית של  .CPVהמידע מבוסס ,בין היתר ,על הערכות החברה וקבוצת  ,CPVוכן הוא
מבוסס על תכניות והנחות אשר אין וודאות מלאה בהתקיימותן ,ואשר עשויות שלא להתממש בשל גורמים שאינם בשליטת  ,CPVכגון :השלמת החיבור ,קבלת היתרים התקשרות בהסכם עם "משקיע מס"
ועוד .לפיכך ,אין כל וודאות שהערכות אלו יתממשו ,בחלקן או במלואן ,והן עשויות להיות שונות ,לרבות באופן מהותי ,מאלו המפורטות לעיל.
לרבות דמי ייזום והחזר הוצאות פיתוח טרום הקמה לקבוצת .CPV
מובהר ,כי האמור בדבר סה"כ הערכת עלות השקעה כוללת בפרויקטים ( )Rogue's Windהינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות ואומדנים שמבצעת החברה למועד פרסום
הדוח ואשר אין ודאות באשר להתממשותו .המידע האמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה.
למועד פרסום הדוח ,קבוצת  CPVצפויה לפעול לחתימתו של הסכם עם "משקיע מס" (" )"Tax Equity Partnerלהשקעה בפרויקט (כפוף להסדרים רגולטוריים מתאימים) .שותף המס יהנה ממרבית הטבות המס
בגין הפרויקט ,שעיקרן זיכוי מס בגין ה ) -Production Tax Credits (PTCוהוצאות ה פחת לצורך מס ,וכן השתתפות בחלק יחסי שיוסכם בתזרים הפנוי לחלוקה .הזכאות להשתתפות בחלק מהתזרים הפנוי הנה
בתוקף עד להגעה לשיעור תשואה על השקעתו של שותף המס שיקבע בהסכם .לאחר הגעה לשיעור התשואה כאמור ,יורד חלקו של שותף המס ברווח ובתזרים לשיעור מינימאלי .יודגש כי קבוצת  CPVטרם חתמה
על הסכם כאמור ,ולפיכך אין כל ודאות כי הסכם כאמור ייחתם ,הדבר כפוף בין היתר לתנאים מסחריים ורגולטוריים.
לפרטים אודות הסכם ה PPA-שנחתם בחודש אפריל  2021ראו סעיף  18להלן.
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ארה"ב -להלן ריכוז צבר הפרויקטים בפיתוח (במגה וואט) ,למועד פרסום הדוח:22
ריכוז צבר הפרויקטים בפיתוח למועד פרסום הדוח

(ב23)MW-

טכנולוגיה

מתקדם

שלב ראשוני

סך הכל

סולארי24

1,164

943

2,107

רוח

175

--

175

סה"כ מתחדשת

1,339

943

2,282

גז טבעי

1,985

1,970

3,955

אגירה

-

100-500

100-500

התפתחויות עיקריות בפעילות החברה בישראל בתקופת הדוח ולאחריה:
 .3במהלך חודש דצמבר  2020ובמהלך תקופת הדוח ולאחריה ,התבצעו פעולות החלפה ושיפוץ של רכיבים מסוימים בטורבינות
הגז בתחנת הכוח חדרה כחלק מפעולות צפויות .בחודש ינואר  ,2021הושלמו פעולות החלפה ושיפוץ בטורבינת גז אחת ובחודש
מאי  2021הושלמו פעולות החלפה ושיפוץ בטורבינת הגז השנייה .בהמשך שנת  ,2021צפויות להתבצע פעולות תחזוקה הכרחיות
נוספות ("עבודות נוספות") בטורבינת הקיטור .במהלך ביצוע העבודות בשנת  2021ועד למועד פרסום הדוח הופעלה תחנת הכוח
חדרה באופן חלקי לפרק זמן של כ 65-ימים ,ובמהלך העבודות הנוספות תושבת טורבינת הקיטור לפרק זמן מוערך של כ60 -
ימים .25פעולות החלפה ושיפוץ של רכיבים מסוימים כאמור אשר הושלמו למועד פרסום הדוח והביצועים של טורבינות הגז
כתוצאה מפעולות אלו הינם בהתאם למצופה מטורבינות אלה .פעילות חלקית או השבתה של התחנה בתקופות ממושכות של
עבודות שיפוץ והחלפה עשויה להשפיע על עמידתה של חדרה בהוראות הזמינות של התחנה (ראו לעניין זה גם סעיפים  8.10ו-
 8.12.3לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  .)2020יצוין ,כי רציפות פעולות ההחלפה והשיפוץ כאמור עלולה
להיות מושפעת ממגבלות תנועה עקב משבר הקורונה לאור הצורך בהגעת ציוד וצוותים זרים.

22

23

24
25

המידע המובא בסעיף זה ביחס לפרויקטים בפיתוח של קבוצת  ,CPVלרבות לעניין מספר הפרויקטים ,מאפייניהם (ההספק ,טכנולוגיה
וכיו"ב) ,העלות למגה וואט ,מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר אין וודאות באשר להתממשותו או אופן התממשותו,
יובהר כי למועד פרסום הדוח אין כל ודאות בדבר הוצאתם לפועל של הפרויקטים בפיתוח (כולם או חלקם) ,וקידומם כפוף ,בין היתר ,להשלמת
הליכי פיתוח ורישוי ,השגת שליטה במקרקעין ,התקשרות בהסכמים ,ביצוע הליכי הקמה וחיבור ,הבטחת מימון ולקבלת אישורים רגולטוריים
והיתרים שונים ,אשר למועד זה טרם הושלמו .מובהר כי בפרט בשלבי פיתוח ראשוניים היקף הפרויקטים ומאפייניהם טרם גובשו וכפופים
לשינויים .בפועל הפרויקטים בפיתוח (או חלק מהם) עשויים שלא לצאת לפועל ,וזאת בין היתר כתוצאה מגורמים שונים לרבות כאלה שאינם
בשליטת .CPV
יצוין כי יכולת איתור פרויקטים חדשים בשווקי אנרגיה רלבנטיים ,עם רמות מחירים ונזילות התומכת בבנייה חדשה מהווה גורם הצלחה מהותי
לפעילות הפיתוח .בנוסף ,עבור פרויקטים של אנרגיה מתחדשת ,ישנה חשיבות לכך שבמדינה או האזור בו קבוצת  CPVמבקשת להקים פרויקטים
חדשים קיימת אפשרות לייצר הכנסות נוספות באמצעות מכירת תעודות אנרגיה מתחדשת ( .)REC - Renewable Energy Certificatesעוד
יצוין ,כי להערכת קבוצת  ,CPVגורמים נוספים המשפיעים על הפעילות הפיתוח כוללים ,בין היתר ,השגת שליטה מספקת במקרקעין; יכולת
חיבור לרשת החשמל בנקודת חיבור אסטרטגית ובעלות חיבור נמוכה; השגת היתרים נדרשים להקמת פרויקטים חדשים ,לרבות עמידה בכל
הדרישות הסביבות; ויכולת גיוס חוב והון מספקים להקמת פרויקטים חדשים.
ככלל ,קבוצת  CPVרואה בפרויקטים המצויים על פי הערכתה בתקופה של עד כשנתיים או עד כשלוש שנים לתחילת ההקמה כפרויקטים בשלב
פיתוח מתקדם (כאמור לעיל ,אין וודאות כי הפרויקטים בפיתוח ,לרבות הפרויקטים בשלב מתקדם ,ייצאו לפועל) .יצוין כי האמור תלוי בהיקף
הפרויקט והטכנולוגיה ,ועשוי להשתנות בהתאם למאפיינים ספציפיים של פרויקט נתון כמו גם מנסיבות חיצוניות הרלבנטיות לפרויקט נתון.
מובהר כי בשלבי פיתוח ראשוניים היקף הפרויקטים ומאפייניהם כפופים לשינויים ,אם וככל שיגיעו לשלבים מתקדמים.
כל ההספקים בטכנולוגיה הסולארית נקובים ב .MWdc-ההספקים בפרויקטים בטכנולוגיה הסולארית בשלבי פיתוח מתקדם ובשלבי פיתוח
ראשוני הינם כ MWac 910-וכ ,MWac 725-בהתאמה.
האמור ביחס להערכות החברה ביחס למשך תקופת העבודות הנוספות ,כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .המידע האמור
לעיל עלול שלא להתממש ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה ,לרבות כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה ,כגון אופן ביצוע הפעולות על
ידי הקבלן ,תקלות טכניות או עיכובים אחרים ,לרבות גורמים המושפעים ממשבר הקורונה.
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למועד פרסום הדוח ,החברה מעריכה כי חלק מהעלויות הנובעות מהעיכוב במועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה,
לרבות אובדן רווחים ,צפויות להיות מכוסות על ידי פוליסת הביטוח של חדרה בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח .כמו כן ,בהתאם
להסכם ההקמה ובהתבסס על עמדת יועציה המשפטיים ,זכאית חדרה לפיצוי מוסכם (מוגבל עד לתקרה הקבועה בהסכם
ההקמה) מקבלן ההקמה בגין עיכוב במועד המסירה וכן לפיצויים (המוגבלים בסכום עד לתקרה הקבועה בהסכם ההקמה)
במקרה של אי-עמידה בתנאים שנקבעו בהסכם בקשר לביצועי התחנה .יצוין כי לקבלן ההקמה טענות לפיהן ,בין היתר ,לא
קמה לחדרה עילה לחייבו בסכומים הקבועים בהסכם בגין העיכוב ובגין ביצועי התחנה ,וכן טוען כי רשאי לחדש את הערבות
שנמסרה על ידו בסכום מופחת .ביום  26במאי  ,2021התקבל מכתב הודעה על מחלוקת לפני נקיטת הליכים מאת קבלן ההקמה,
במסגרתו טוען קבלן ההקמה ,בין היתר ,כי ( )1לא קמה לחדרה עילה לחייבו בסכומים הקבועים בהסכם ההקמה בגין העיכוב
בהפעלה ,וכי בכלל זה הקיזוז שנעשה על ידי החברה מהתשלומים המגיעים לקבלן ההקמה כאמור להלן חורג מההסכם; ()2
לא קמה לחדרה עילה לחייבו בסכומים הקבועים בגין ביצועי התחנה; ( )3לקבלן ההקמה טענות בדבר זכאות לתמורה נוספת
בסך של כ 7 -מיליון אירו ,מעבר לסכום התמורה הקבוע בהסכם (טענות אלה נדחו על ידי החברה ,למעט ביחס לסכום שאינו
מהותי) ; ( )4בהיעדר זכות של חדרה ,כטענת הקבלן ,לפיצויים נוספים בגין העיכוב ובגין ביצועי התחנה ומטעמים נוספים הוא
זכאי להפחית את הערבות הבנקאית שהעמיד (אשר תוקפה עד תחילת יולי  )2021מ 20%-מסכום התמורה הכוללת ל5%-
מסכום התמורה הכוללת .כפי שצוין גם על ידי קבלן ההקמה במכתב ההתראה ,חדרה חולקת על טענות קבלן ההקמה וכאמור
טענות אלה נדחו על ידה קודם לקבלת מכתב ההתראה .במסגרת מכתב ההתראה ציין הקבלן את לוחות הזמנים הקבועים
בהסכם לתגובה למכתב ההתראה וכן הסכים להאריך את הערבות הבנקאית הקיימת בסך של  20%מסכום התמורה בחודש
ימים בלבד ,וזאת מבלי לגרוע מטענותיו במכתב ההתראה הנ"ל .כאמור ,חדרה דוחה את טענות קבלן ההקמה ושוקלת את
צעדיה בעקבות הודעת הקבלן כאמור עם יועציה המשפטיים.
למועד פרסום הדוח ,טרם התקבלו החזרים בפועל מפוליסת הביטוח ו/או פיצויים מקבלן ההקמה (למעט סכומים שקוזזו חד
צדדית על ידי החברה מתשלומים לקבלן ההקמה וקבלן ההקמה העלה טענות בעניין זה בהודעה הנ"ל) .לפרטים בדבר פיצויים
מקבלן ההקמה ,ראו ביאור 25ד' לדוחות המאוחדים לשנת  .2020אין ודאות כי החברה תוכל לקבל החזרים ו/או פיצויים בגין
מלוא נזקיה הישירים והעקיפים26.
בהמשך לאמור בסעיפים  8.5.1.2ו 8.5.3.1-בחלק א' לדוח התקופתי לשנת  ,2020יצוין כי למועד פרסום הדוח טרם חובר מפעל
נייר חדרה לתחנת הכוח חדרה ,ולמועד כאמור אין וודאות באשר למועד השלמת החיבור .חדרה פועלת מול נייר חדרה בהקשר
זה .השלמת החיבור תלויה בין היתר בגורמים טכניים ותפעוליים ואי השלמת החיבור בהצלחה עשויה להשפיע לרעה על חדרה.
 .4בהמשך לאמור בסעיף  8.13.6לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2020בדבר צפי למועד ההפעלה המסחרית
של מאגר הגז הטבעי כריש ועיכוב אפשרי במועד ההפעלה כאמור ,בחודש מאי  2021מסרה אנרג'יאן לרותם וחדרה הודעת
עדכון לפיה עקב אירועי כוח עליון ,לטענת אנרג'יאן ,גז ראשון ממאגר כריש צפוי במחצית .2022
בשל העיכוב באספקת הגז ממאגר כריש לעומת המועד המקורי ,רותם וחדרה יידרשו לרכוש את כמות הגז שתוכננה להירכש
מאנרג'יאן לצורך הפעלת תחנות הכוח במחירי הגז הנוכחיים הקבועים בהסכמי רותם וחדרה עם תמר ,אשר גבוהים מהמחיר
שנקבע בהסכם אנרג'יאן .העיכובים במועד ההפעלה המסחרית של אנרג'יאן ,ובהתאם עיכוב באספקת הגז ממאגר כריש,
ישפיעו לרעה על רווחיות החברה .בהקשר זה יצוין ,כי בהסכמים עם אנרג'יאן נקבעו פיצויים מוגבלים בסכום בגין עיכובים
כאמור ,אשר גובהם תלוי בסיבות בגינן חלו העיכובים ,כאשר מגבלת הפיצוי ככל שסיבת העיכוב היא כוח עליון (בהתאם
לתנאים שנקבעו בהסכם) נמוכה יותר .יצוין כי ,הנזקים (לרבות אובדן רווחים) אשר ייגרמו לחברה בגין עיכוב עשויים לעלות
על גובה הפיצויים כאמור .למועד פרסום הדוח ,אנרג'יאן טוענת כי מקור העיכוב בכוח עליון והחברה דוחה את טענות אנרג'יאן
כי מדובר בכוח עליון על פי הסכם רכישת הגז עם אנרג'יאן27.
 .5ביום  1בינואר  ,2021נכנס לתוקף עדכון שנתי לתעריף החשמל של רשות החשמל לשנת  ,2021אשר בהתאם לו רכיב הייצור ירד
בשיעור של כ .5.7%-רכיב הייצור מהווה כ 86%-מתעריף העומס והזמן ("התעו"ז") בפסגה קיץ מתח עליון ,כאשר עלויות
 26יודגש כי האמור לעיל ,לרבות לעניין הערכות החברה בדבר כיסוי העלויות הנובעות מהעיכוב כאמור לעיל (לרבות אובדן רווחים) וקבלת פיצוי
בגין נזקי העיכוב ו/או אי-עמידה בביצועי התחנה שנקבעו בהסכם ,כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר מבוסס על
הערכות החברה למועד הדוח ,ואשר אין וודאות באשר להתממשותו .האמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי .בפועל,
במקרה שלא יתקבל פיצוי עבור מלוא העלויות ו/או הנזקים (הישירים ו/או העקיפים) בקשר עם העיכוב בהשלמת ההקמה ובהפעלה המסחרית
ו/או בקשר עם אי העמידה בביצועי התחנה שנקבעו בהסכם ,עלול הדבר להשפיע לרעה על תוצאות החברה ופעילותה .לפרטים נוספים אודות
גורמי סיכון הכרוכים בפרויקטים בהקמה ,בהם חדרה ,ראו סעיף  20.3לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת .2020
 27האמור לעיל ,בדבר מועד ההפעלה המסחרית של מאגר כריש וכן בדבר אספקת הגז לחברה ותנאי רכישת גז במקרה של עיכוב ,כולל מידע צופה
פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר מבוסס על הנתונים שקיבלה החברה מאנרג'יאן למועד פרסום הדוח ונתונים פומביים נוספים ,ואשר
אין ודאות באשר להתממשותו .בפועל ,מועד ההפעלה של מאגר כריש עלול להתעכב מעבר למשוער ,וההשלכות על החברה עלולות להיות מעבר
לאמור ,וזאת בשל גורמים שאינם בשליטת החברה .כמו כן ,אין וודאות באשר להיקף הפיצוי אשר יתקבל בגין העיכוב (ככל שיתקבל) ,אשר
עשוי שלא לכסות על מלוא נזקיה של החברה.

8

מערכתיות מהוות כ 8%-מתעו"ז פסגה קיץ מתח עליון ושירותי תשתית מהווים כ 6%-מהתעו"ז פסגה קיץ מתח עליון .לירידה
ברכיב הייצור כאמור צפויה השפעה שלילית על רווחיות החברה בשנת  2021לעומת שנת  .2020למידע נוסף בדבר תעריף ייצור
בשנים קודמות ,ראו ביאור 25ב' לדוחות המאוחדים לשנת  2020וכן ראו ,בין היתר ,בפרק :נתונים נוספים על פעילות בישראל
(פרק  )5להלן .לגורמים המשפיעים על רכיב הייצור ,ראו סעיף  7.7.1לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת
.2020
 .6בהמשך לאמור בסעיף 8.2.5א .לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2020בעניין תת"ל 20ב ,תוכנית להקמת
תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי ,על קרקע בבעלות נייר חדרה הצמודה לתחנת הכוח חדרה (בסעיף זה" :התת"ל 20ב"),
בחודש ינואר  ,2021דנה הות"ל בתת"ל 20ב ואישרה להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור ,ובחודש
פברואר  2021הופקדה תת"ל 20ב' בפועל ובהמשך לכך נקבעו מועדים לדיון בהתנגדויות שהוגשו.28
בהמשך לאמור בסעיף 8.2.5ב .לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2020בעניין תת"ל  ,94תכנית להקמת
תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי ,על קרקע הסמוכה לתחנת הכוח רותם ,קרי ( AGSבסעיף זה" :תת"ל  ,)"94בחודש ינואר
 ,2021קיימה ועדת המשנה להערות והשגות של הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות דיון בהערות והשגות
לתת"ל  ,94ההתנגדויות לתכנית נדחו ו AGS-התבקשה לבצע תיקונים טכניים להוראות התכנית האמורה ,אשר בוצעו בתחילת
חודש מרץ  .2021אישורן של תת"ל 20ב' ותת"ל ( 94ככל שיאושרו) כפוף לאישורן הסופי בות"ל בהתאם להחלטות המועצה
הארצית והות"ל לעיל ,וכן לאישור למתן תוקף על ידי ממשלת ישראל.
.7
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.9

.10

בהמשך לאמור בסעיף  7.8.3לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  2020לעניין הרפורמה בחברת החשמל
והמכרז למכירת אתר הייצור חגית (חלק מהאתר) ,במסגרת הליך מיון מוקדם לרכישת תחנת הכוח חגית מזרח שפורסם על
ידי חברת החשמל ,קיבלה החברה בחודש מאי  ,2021הודעה מחברת החשמל לפיה הוכרזה החברה כמשתתף כשיר במכרז.
יובהר כי אין וודאות כי החברה תגיש הצעה במסגרת המכרז והדבר כפוף לשיקול דעתה של החברה.
פתיחת מקטע האספקה למספקים שאין ברשותם אמצעי ייצור (אספקה וירטואלית) ולצרכנים ביתיים  -ביום  22בפברואר
 ,2021בהמשך לעקרונות שנקבעו במסגרת החלטתה של רשות החשמל מיום  5באוגוסט  ,2020קיבלה רשות החשמל החלטה
בנושא קביעת אסדרה למספקים שאין ברשותם אמצעי ייצור ותיקנה את אמות המידה למספקים קיימים ,לשם פתיחת מקטע
האספקה במשק החשמל למספקים חדשים ולאספקה לצרכנים ביתיים באופן מדורג 29.במסגרת ההחלטה ,קובעת רשות
החשמל אמות מידה ותעריפים שיחולו על מספקים שאין ברשותם אמצעי ייצור ויאפשרו להם ,בכפוף לקבלת רישיון אספקה
והעמדת בטוחה ,לרכוש ממנהל המערכת אנרגיה עבור צרכניהם .התמחור יתבסס על רכיב מבוסס מחיר ה SMP-ורכיבים
המושפעים ,בין היתר ,מהיקף הצריכה בשעות שיא הביקוש .ההסדרה למספקים שאין ברשותם אמצעי ייצור מוגבלת למכסה
שנקבעה בעקרונות ההסדרה וללקוחות בעלי מונה רציף בלבד (כ 36,000-צרכנים ביתיים וכ 15,000-צרכנים
תעשייתיים/מסחריים) .בנוסף ,לצורך פתיחת מקטע האספקה לתחרות ,תיקנה רשות החשמל במסגרת ההחלטה את אמות
המידה למספקים בעניין ,בין היתר ,אופן שיוך הצרכנים למספק פרטי ,אופן סיום עסקאות ,ביצוע מעבר בין מספקים ותשלום
חשבון .ביום  7לאפריל  2021פרסמה רשות החשמל להערות הציבור את נוסח הרישיון למספקים במסגרת אספקה וירטואלית
ואת עדכון לוחות הזמנים לפתיחת מקטע האספקה לתחרות ,שבהתאם לו צפויה להתחיל הפעילות האמורה ביום  1בספטמבר
.2021
בהמשך לאמור בסעיף  14.2.6.4לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  2020בעניין תחולת החלטת רשות
החשמל בעניין חריגות מתכניות צריכה על רותם ,במאי  2021מסרה חח"י לרותם ,כי לגישתה מכירת אנרגיה לצרכני קצה מעבר
ליכולת הייצור של התחנה על ידי רותם ,חורגת מהוראות הסכם ה PPA-בינה לבין חח"י (האמור בסעיף  8.14.5.1לחלק א'
בדוח התקופתי לשנת  .)2020עמדתה של רותם ביחס להסכם ה PPA-שונה ,ובכל מקרה להבנת רותם הנושא צפוי להיות מושפע
מהסדרים משלימים אשר אמורים להיקבע על ידי רשות החשמל בהמשך להחלטת רשות החשמל כאמור בסעיף  14.2.6.4לחלק
א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  .2020למועד פרסום הדוח טרם נקבעו הסדרים משלימים כאמור.
ביום  26לאפריל  2021פרסמה הרשות שימוע בנושא תיקון אמות המידה לצורך החלת מודל השוק על היצרנות הפרטית הקיימת
ועל אנרגיות מתחדשות שבהתאם לו מוסדרת תחולת כללי השוק על סוגי היצרנים השונים ,לרבות יצרנים בילטרליים ויצרנים
בזמינות קבועה הפועלים במסגרת אסדרה  ,241ומוצעים שינויים רוחביים בכללי השוק .הרשות מציינת כי מוצע בשלב זה
להחריג מתחולת ההחלטה את יחידת הייצור או.פי.סי רותם ,עליה חלה רגולציה ייחודית הדורשת התאמות במספר היבטים,

 28בהמשך לאמור בסעיף  7.8.1לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2020בדבר החלטת הממשלה לקידום אנרגיה מתחדשת והחלטות המועצה הארצית
והות"ל ,יצוין כי למועד פרסום הדוח אין ודאות באשר לקבלת האישורים לתת"לים והשלמת הפעולות הנדרשות בקשר עם קידום הפרויקטים
אותם מקדמת החברה בשטחים הסמוכים לתחנות הכוח חדרה ורותם.
.https://www.gov.il/he/departments/policies/60105 29
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וכן כי הרשות בוחנת בימים אלה את כלל השינויים הנדרשים ברגולציה שחלה על יחידה זו על מנת לייצר אחידות רגולטורית
בינה לבין יתר יחידות הייצור הפרטיות ,ובכלל זאת תשקול גם את החלת כללי השוק עליה .יצוין כי ,בהתאם לשימוע המעבר
למודל השוק הינה וולנטארית ויכולה להיעשות לפרק זמן קצוב .השפעת השימוע על רותם ,תלויה בהסדרים הסופיים שייקבעו
ביחס לרותם (ככל שייקבעו) ,אשר טרם נקבעו למועד פרסום הדוח.
בחודש אפריל  ,2021התקשרה החברה בהסכם לרכישת מניות ("הסכם רכישת המניות") של ג'ינרג'י בע"מ ("ג'ינרג'י") הפועלת
בתחום שירותי הטעינה לרכבים חשמליים ( )e-mobilityוהקמת עמדות טעינה של כלי רכב חשמליים .ביום  9במאי ,2021
בוצעה השלמת הסכם רכישת המניות לאחר התקיימות התנאים המתלים להשלמתו ,באופן שהחברה מחזיקה למועד פרסום
הדוח ב 27%-מהון המניות של ג'ינרג'י .לפרטים אודות ג'ינרג'י ופעילותה ,וכן לפרטים אודות השלמת הסכם רכישת המניות
(כפי שתוקן) ואודות התקשרות בהסכם בעלי מניות עם מייסד ג'ינרג'י ,מר רן אלויה ,לרבות בקשר עם אופציית רכישה שניתנה
לחברה על ידי היזם כאמור וביחס להשלמה הנוספת לעסקה אשר נקבע עד ליום  15בדצמבר  ,2021ראו ביאור 10ב' לדוחות
הביניים וכן דוחות מיידיים מהימים  13באפריל  2021ו 10 -במאי 30.2021
בחודש מאי  2021קיבלו חדרה ורותם הודעה מחברת נובל אנרג'י בקשר עם הפסקת חירום של פעילות מאגר תמר החל מיום
 11במאי  ,2021וזאת בהתאם להוראת שר האנרגיה עקב המצב הבטחוני השורר בישראל .בהודעה צוין כי לעמדת נובל אנרג'י
האירוע מהווה אירוע "כוח עליון" בהתאם להסכמי הגז שחתמו רותם וחדרה עמה .יצוין כי אספקת הגז לרותם וחדרה במהלך
תקופת ההשבתה המשיכה כסדרה ממאגר לויתן .כמו כן ,הודעת "כוח עליון" ביחס לארועים הבטחוניים נמסרה גם על ידי
קבלן ההקמה של צומת .החברה בוחנת את ההודעות .יצויין כי ביום  22במאי  ,2021חודשה אספקת הגז ממאגר תמר.
כחלק מרה ארגון בחברה בעקבות הקמת של או.פי.סי ישראל והעברת עיקר פעילות החברה בישראל תחתיה כאמור בסעיף
 2.2.1לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2020סמנכ"ל פיתוח עסקי ,סמנכ"ל תפעול וסמנכ"ל הנדסה
ופרויקטים עברו לכהן כסמנכ"לים באו.פי.סי ישראל בתפקידים האמורים ואינם נמנים עוד במצבת נושאי המשרה של החברה.
בחודש מרץ  2020הכריז ארגון הבריאות העולמי על נגיף הקורונה כעל מגפה עולמית .על אף נקיטת צעדים מניעתיים במטרה
להקטין את הסיכון להתפשטות המגפה ,המשיכה המגפה להתפשט ,ולגרום לאי-ודאות עסקית וכלכלית ניכרת ולתנודתיות
בשווקים הגלובליים ,שנגרמו בחלקם עקב צעדי מנע שננקטו על-ידי גופים ממשלתיים שונים ברחבי העולם .נכון למועד פרסום
הדוח ,המגפה ממשיכה לגרום לאי-ודאות עסקית וכלכלית ולתנודתיות בשווקים הגלובליים .מדינות מסוימות ,חוו גלי
התפרצות נוספים בעלי השפעה חמורה אף יותר מזו שנגרמה בגלים קודמים .בה בעת ,קיימת מגמת התאוששות בנפח הפעילות
הכלכלית ברחבי העולם ,התלויה בקצב ההתאוששות מן המגפה במדינות השונות .ישראל ,בפרט ,מציגה למועד פרסום הדוח
התאוששות ניכרת וירידה נרחבת בשיעורי ההדבקה והתמותה בקשר עם מגפת הקורונה ,אשר הובילה להסרה משמעותית של
ההגבלות למניעת התפשטות המגיפה.
נכון למועד פרסום הדוח ,לא היתה למשבר הקורונה השפעה מהותית על תוצאות החברה ופעילותה בישראל .לאור חוסר
הוודאות בדבר המשך משבר הקורונה ,עוצמתו והשפעותיו על השווקים ועל גורמים הקשורים בפעילותה של החברה (כגון
עובדים ,לקוחות מהותיים ,ספקים מהותיים ,מממנים) ,כמו גם חוסר הוודאות בדבר הצעדים שיינקטו על ידי ממשלות ובנקים
מרכזיים ,נכון למועד פרסום הדוח ,אין באפשרותה של החברה להעריך באופן ודאי ומלא את השפעת משבר הקורונה על
החברה .התפרצות מחודשת של הנגיף והידבקות בתחנות הכוח ובאתרי החברה ,השפעה משמעותית של משבר הקורונה על
ספקים מרכזיים (כגון ספקי גז טבעי ,קבלני הקמה ותחזוקה) או לקוחות מרכזיים של הקבוצה ,עלולים להשפיע לרעה על
פעילות החברה ותוצאותיה ,וכן על יכולתה להשלים פרויקטים בהקמה במועד או בכלל ו/או על יכולתה להוציא לפועל
פרויקטים עתידיים .יחד עם זאת ,החברה ממשיכה בנקיטת אמצעים להבטחת בריאותם ובטיחותם של עובדיה בכל מתקני
ומשרדי החברה ,לשמירה על רמת הפעילות בכל מתקניה השונים בארץ ובחו"ל וצמצום ההשפעה הפוטנציאלית של המגיפה
על עסקיה .לפרטים נוספים אודות משבר הקורונה והשפעתו האפשרית על פעילות החברה בישראל ראו ביאור .1ב .לדוחות
הביניים .לפרטים אודות השפעת משבר הקורונה (לטענת אנרג'יאן) על מועד הזרמת הגז ממאגר כריש תנין ,ראו סעיף  4לעיל.
יצוין כי פעילותן של תחנות הכוח הפעילות של החברה בישראל ,כמו גם פעילות ההקמה של תחנת הכוח בצומת ,נמשכת
בתקופת המגבלות בהיותן מפעלים חיוניים תוך היערכות של צוותי העבודה ונקיטת אמצעי זהירות על מנת למנוע הידבקות
והתפרצות באתרי החברה .רציפות עבודות ההקמה בתחנת הכוח צומת או עבודת השיפוץ בתחנת הכוח חדרה עלולה להיות
מושפעת ממגבלות תנועה עקב משבר הקורונה לאור הצורך בהגעת ציוד וצוותים זרים.

 30אסמכתאות מס' 2021-01-062613 :ו.2021-01-081177 -

10

התפתחויות עיקריות בפעילות החברה בארה"ב בתקופת הדוח ולאחריה:
 .15בהמשך לאמור בסעיף  17.1.3לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2020ברבעון הראשון לשנת  ,2021מחירי
הגז הטבעי הממוצע ב Henry Hub-היו גבוהים בכ 80%-בהשוואה לרבעון הראשון לשנת  .2020ככלל ,בתמהיל הייצור הקיים,
ככל שמחירי הגז יהיו גבוהים יותר ,מרווחי החשמל של קבוצת  CPVצפויים להיות גבוהים יותר .השפעה זו מתקזזת בחלקה
על ידי תכנית הגידור של קבוצת  ,CPVשנועדה לצמצם שינויים במרווח הגולמי של קבוצת  CPVעקב שינויים במחירי
הסחורות 31.מחיר החשמל הוא גורם מרכזי ברווחיות קבוצת  .CPVמשתנים רבים כגון מחיר דלקים שונים ,מזג אוויר ,גידול
עומסים וזמינות יחידה ,יחד משפיעים על המחיר הסופי לחשמל ועל רווחיות הקבוצה .הטבלה להלן מסכמת מחירי חשמל
ממוצעים של בכל אחד מהשווקים העיקריים בהם פועלים פרויקטים של קבוצת  CPVלרבעון הראשון של השנים  2021ו-
 .2020מחירי החשמל עלו ברבעון הראשון של שנת  ,2021בהשוואה לרבעון הראשון של שנת  ,2020בין היתר בגלל עליה במחירי
גז טבעי וביקוש גבוה יותר עקב מזג האוויר.

רבעון 2021 1

רבעון 2020 1

אזור
ISO-NE Mass Hub

$49.49 /MW\h

$22.21 /MW\h

NY-ISO Zone G

$40.68 /MW\h

$19.81/MW\h

PJM West

$30.60 /MW\h

$20.19 /MW\h

PJM AD Hub

$30.33 /MW\h

$20.14 /MW\h

הערה :מחירי החשמל הממוצעים מבוססים על מחירי  day-aheadכפי שפורסמו על ידי ה ISO-הרלוונטי .קבוצת  CPVלא ערכה בדיקה
עצמאית.

 .16ביום  31במרץ  ,2021הציג נשיא ארה"ב הצעה שמטרתה הקמת תשתיות אנרגיה נקיה .ההצעה מטפלת בסקטורים רבים
בכלכלת ארה"ב ,כאשר ביניהם תשתיות אנרגיה .חלק זה של ההצעה מתמקד בהרחבת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת
באמצעות נקודות החזרי מס " 32"Refundable Tax Creditsוסטנדרט של אנרגיה נקיה .כמו כן ,ההצעה כוללת מימון להולכת
חשמל ותשתיות אגירה לתמיכה בייצור באנרגיה מתחדשת וביטול הטבות מס לייצור והולכה של דלקים מאובנים ( Fossil
 .)Fuelלמועד פרסום הדוח ,ישנה אי ודאות בנוגע לחתימתה של ההצעה לצורך הפיכתה לחוק ואם אכן תיהפך לחוק ,עשויים
להשתנות בה אלמנטים משמעותיים .ככל שההצעה תהפוך לחוק ,עשויה להיות לה השפעה מהותית על הביקוש לחשמל על ידי
קידום תחבורה וכלכלה מופחת פחמן במקביל להעלאת הסטנדרטים לייצור חשמל באנרגיה נקיה33.
 .17בהמשך לאמור בסעיף  17.2לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2020בקשר עם תחנת הכוח באנרגיית רוח
בהספק של  152מגה וואט (( )Keenanבסעיף זה" :הפרויקט") ,המוחזקת (בשיעור של  - 70%למועד הדוח התקופתי לשנת
 )2020על ידי קבוצת  ,34CPVביום  7באפריל  ,2021נחתם הסכם לרכישת יתרת הזכויות בפרויקט על ידי קבוצת ( CPVקרי,
 30%הנוספים) ,בתמורה לסכום של כ 25-מיליון דולר .עם השלמת הרכישה מחזיקה קבוצת  CPVבמלוא הזכויות בפרויקט.
לפרטים אודות הפרויקט ,לרבות אודות הסכם להספקת חשמל ( )PPAמהפרויקט עד לשנת  ,2030ראו האמור ביחס לפרויקט
בדוח התקופתי לשנת  2020וכן בדוחות מיידיים של החברה מיום  29בספטמבר  ,352020המובאים על דרך ההפניה.

31
32
33

34
35

האמור לעיל בדבר השפעות מחירי הגז הטבעי על רווחיות קבוצת  CPVהינו מידע צופה פני עתיד ,המבוסס על הערכות קבוצת  CPVבהתאם
למאפייני פעילותה למועד פרסום הדוח בלבד ,ואשר אין וודאות באשר להתממשותו.
יצוין כי הסדר כאמור (ככל שייקבע ובכפוף להסדרים הסופיים) צפוי לאפשר לפרויקטים באנרגיה מתחדשת להנות מהטבות המס ללא צורך
בהתקשרות עם שותף .Tax Equity
הערכת החברה האמורה לעיל באשר לשינויים בתחום הפעילות מהווה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות
החברה בלבד למועד פרסום הדוח ועל נתונים פומביים ואשר מותנה ותלוי בגורמים שונים .לפיכך ,המידע כאמור עשוי שלא להתממש או
להתממש באופן שונה מהותית מכפי שתואר לעיל כתוצאה מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה.
המוחזקת מצידה (כ )70%-בעקיפין על ידי החברה ,כמפורט בסעיף  17לחלק א' לדוח התקופתי לשנת .2020
אסמכתאות מס'.2020-01-105675, 2020-01-105987, 2020-01-106002:

11

 .18בהמשך לאמור בסעיף  17.2לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2020בקשר עם פרויקטים בפיתוח מתקדם
של קבוצת  ,CPVבחודש אפריל  ,2021נחתם הסכם מכירת חשמל ( )PPAבפרויקט אנרגיית רוח  Rogue's Windלמכירת מלוא
החשמל ,הזמינות ותעודות אנרגיה מתחדשת () )Renewable Energy Certificates (RECשל הפרויקט – לפרטים ,ראו האמור
בדוח התקופתי לשנת  2020ביחס לפרויקט כאמור וכן דוח מיידי של החברה מיום  11באפריל ( 2021מס' אסמכתא2021-01- :
 ,)060825המובאים על דרך ההפניה36.
 .19בהמשך לסעיף  17.2לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2020בקשר עם פרויקט בפיתוח מתקדם של קבוצת
 ,CPVבחודש במאי  ,2021ניתן צו תחילת עבודות הקמה בפרויקט  Maple Hillבטכנולוגיה סולארית ,לקבלן ההקמה של
הפרויקט .במועד זה נחתם ,בין היתר ,הסכם ההקמה ( )EPCונרכשו הזכויות במקרקעין של הפרויקט .לפרטים נוספים בקשר
עם הפרויקט ראו האמור בסעיף  2לעיל וכן דוח מיידי מיום  12במאי ( 2021מס' אסמכתא ,)2021-01-083409 :המובאים על
דרך ההפניה .לפרטים נוספים אודות הפרויקט לרבות הסכמים מהותיים בהם התקשר למועד פרסום הדוח ,ראו ביאור 9ט'3
לדוחות הביניים.
.20

.21

.22

.23

36

בהמשך לאמור בסעיף  17.10.3בחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2020בחודש מאי  ,2021התקשרה
 Marylandבחידוש תנאי הסכם מסגרת אשראי מסוג  ,Term Loan Bבקשר עם הפרויקט .במסגרת חידוש האשראי התקשרה
 Marylandבהסכם הלוואה בהיקף של כ 350-מיליון דולר ומסגרות נלוות בהיקף של כ 100-מיליון דולר .לפרטים ,ראו ביאור
7ד' לדוחות הביניים.
בהמשך לאמור בסעיף  2.3.1לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2020בחודש מאי  2021בוצעה התאמה
לתמורה בעסקת רכישת קבוצת  ,CPVאשר כתוצאה מההתאמה שילמו המוכרים לקבוצת ( CPVהרוכשת) סכום שאינו
מהותי.
בהמשך לאמור בסעיף  17.14.11לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2020יצוין כי להתפשטות וירוס
הקורונה השפעה ניכרת על הכלכלה והשווקים הפיננסים בארה"ב ובעולם .במהלך משבר הקורונה פעילות תחנות הכוח של
קבוצת  CPVהמשיכה תוך ביצוע התאמות כגון שינויים במשמרות עובדים ,שינוי לוחות זמנים לביצוע עבודות תחזוקה ,מעבר
של עובדים לעבודה מרחוק ועוד .בנוסף ,הקבוצה ממשיכה לבצע התאמות לצורך אבטחת מידע בתחנות הכוח .בנוסף ,משבר
הקורונה השפיע על זמינות ספקים ועל סקטורים המעורבים בפעילות הפיתח של קבוצת  .CPVלמועד זה אין ודאות ביחס
למשך משבר הקורונה ,עוצמתו והשפעותיו על השווקים או על גורמים הקשורים בפעילותה של קבוצת  ,CPVולכן אין
באפשרותה של קבוצת  CPVלהעריך באופן ודאי ומלא את השפעת משבר הקורונה ,אירוע של התפרצות הנגיף והידבקות
בתחנות הכוח של קבוצת  CPVאו מגבלות על פעילות עסקית באזורים בהן פועלת ,כמו גם צעדים שיינקטו בעולם בעקבות כך,
השפעה על הכלכלה ועל שווקי הסחורות בארה"ב בכלל ,ועל מחירי החשמל והגז הטבעי בפרט ,עלולים להשפיע על פעילותה
של קבוצת ( CPVאף מהותית) ,על השלמת הקמת פרויקטים (כמפורט בסעיף  2לעיל) והתקדמות בפיתוח הפרויקטים בפיתוח
של קבוצת  ,CPVוכן להשפיע על יכולתה להוציא לפועל פרויקטים עתידיים שלה .לפרטים ראו ביאור 1ב לדוחות הביניים.
לפרטים נוספים אודות תחום פעילות החברה בארה"ב ,ראו סעיף עדכון עסקי התאגיד בדוח הדירקטוריון להלן וכן הביאורים
לדוחות הביניים במצורף לדוח זה.

המידע האמור בדיווח המיידי מיום  11באפריל  2021כאמור ,לרבות לעניין מאפייני הפרויקט ,הקמתו ,הפעלתו ,המועדים לביצועם ,מאפייני
הצרכן של הפרויקט ,היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט ותוצאותיו העסקיות ,מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס
על הערכות קבוצת  CPVוהחברה למועד פרסום הדוח בלבד ,ואשר מותנה בהתקיימות גורמים שונים ,בהם השלמת תהליכי הפיתוח ותהליכי
רישוי ,קבלת היתרים ,ביצוע עבודות ההקמה והחיבור ,התקשרות בהסכם להבטחת המימון הדרוש וכיו"ב .המידע האמור בדוח זה עשוי שלא
להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהמתואר ,וזאת ,בין היתר ,מאי התקיימות אחד או יותר מהגורמים לעיל ,משינויים בעלויות ההקמה
והתפעול ,מעיכובים בלוחות הזמנים להשלמת שלבי הפיתוח וההקמה ,משינויים בהערכות ובהנחות ביחס לביצועי הפרויקט ,לעלויותיו או
לתוצאותיו ,מהשפעתם של תנאים כלכליים או רגולטוריים על פרויקט מסוג זה ,וכן כתוצאה מהתקיימות אחד או יותר מגורמי הסיכון להם
חשופה קבוצת  CPVאו החברה כאמור בדוח התקופתי לשנת .2020

12

 .2המצב הכספי ליום  31במרץ ( 2021במיליוני ש"ח)
סעיף

ליום 31
ליום  31במרץ
בדצמבר 2020
2021

הסברי הדירקטוריון

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי
מזומנים

776

200

עיקר הגידול נובע ממשיכות של פיקדונות ומזומנים מוגבלים בסך של כ-
 1,774מיליון ש"ח ,מהשקעות שהתקבלו מבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה בקבוצת  CPVבסך של כ 696-מיליון ש"ח ,מתקבול בסך  136מיליון
ש"ח בגין פירעון הון שותפות לאור מכירת חלק מהחזקות קבוצת  CPVב-
( Three Riversלפרטים ראו ביאור 7א' לדוחות הביניים) ומהנפקת מניות
בתמורה נטו של כ 346-מיליון ש"ח .בנוסף חל גידול ביתרות המזומנים
כתוצאה מהפעילות השוטפת של החברה בסך של כ 77-מיליון ש"ח ,וגידול
בסך של כ 62-מיליון ש"ח כתוצאה מהשפעת תנודות בשער חליפין של
הדולר על יתרות מזומנים ושווי מזומנים.
גידול זה קוזז בחלקו על ידי רכישת קבוצת  CPVבסך של כ 2,140-מיליון
ש"ח ,על ידי השקעות בפרויקט צומת בסך של כ 110-מיליון ש"ח ,על ידי
פירעונות תשלומי חוב שוטפים (לרבות ריבית) בסך של כ 220-מיליון ש"ח
ועל ידי השקעות ברכוש קבוע בישראל בסך של כ 34-מיליון ש"ח.

פיקדונות לזמן קצר

25

1,607

פיקדונות ומזומנים
מוגבלים לזמן קצר

49

207

הקיטון נובע מפירעון הפיקדונות לצורך רכישת קבוצת  .CPVלפרטים
נוספים על ההסכם לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים.
עיקר הקיטון נובע משיחרור בטוחות ,בגין עסקאות גידור ,שהסתכמו לסך
של כ 86-מיליון ש"ח ומשיחרור בטוחות אשר שימשו להעמדת ערבויות
בנקאיות בישראל בסך של כ 67-מיליון ש"ח (לפרטים נוספים ,ראו ביאור
9ב' לדוחות הביניים).

לקוחות והכנסות
לקבל

147

153

עיקר הקיטון נובע מקיטון בהכנסות לקבל בישראל בסך של כ 32-מיליון
ש"ח ,בעיקר כתוצאה מהשפעת עונתיות במכירות ומהפחתה של תעריף
רכיב הייצור (כמתואר בביאור 9א' 1לדוחות הביניים).
מנגד חל גידול של כ 28-מליון ש"ח נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת
( CPVלפרטים על ההסכם לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות
הביניים).

חייבים ויתרות חובה

93

63

מכשירים פיננסיים
נגזרים לזמן קצר

3

-

עיקר הגידול בסך של כ 39-מליון ש"ח נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת
( CPVלפרטים על ההסכם לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות
הביניים).
גידול זה קוזז בחלקו על ידי קיטון ביתרה לקבל מחברת החשמל בסך של
כ 6-מיליון ש"ח.
הגידול הינו לאור שינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים
בישראל.

סה"כ נכסים שוטפים 1,093

2,230

13

סעיף

ליום
 31במרץ
2021

ליום 31
בדצמבר 2020

הסברי הדירקטוריון

נכסים שאינם שוטפים
182
פיקדונות ומזומנים
מוגבלים לזמן ארוך

231

עיקר הקיטון נובע משיחרור בטוחות בגין חוזי החלפת ריבית (כמתואר
בביאור 22ד' לדוחות המאוחדים לשנת  )2020בסך של כ 35-מיליון ש"ח,
ומשיחרור בטוחה בסך של כ 15-מיליון ש"ח אשר נועדה להבטחת ערבות
בנקאית (לפרטים נוספים ,ראו ביאור 15ד' 4לדוחות המאוחדים לשנת
.)2020

הוצאות מראש לזמן
ארוך

152

143

עיקר הגידול נובע מעליה בהוצאות נדחות במסגרת הסכמי המימון
ומסגרות האשראי של הקבוצה בישראל בסך של כ 4-מיליון ש"ח .בנוסף,
גידול בסך של כ 4-מיליון ש"ח נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת CPV
(לפרטים על ההסכם לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות
הביניים).

השקעות בחברות
כלולות

1,834

-

נכסי מסים נדחים,
נטו

31

24

הגידול נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת  .CPVלפרטים נוספים על
השקעות בחברות כלולות ,ראו פרקים  1ו 6-לדוח הדירקטוריון וביאורים
 6ו 8-לדוחות הביניים.
עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים).

מכשירים פיננסיים
נגזרים לזמן ארוך

15

1

הגידול נובע מגידול בשווי ההוגן של חוזי החלפת ריבית בסך של כ14-
מיליון ש"ח (כמתואר בביאור 22ד' לדוחות המאוחדים לשנת .)2020

רכוש קבוע

3,113

2,665

עיקר הגידול נובע מהשקעות בפרויקט צומת בסך של כ 281-מיליון ש"ח,
סך של כ 180-מיליון ש"ח נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת CPV
(לפרטים על ההסכם לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות
הביניים) ומהשקעה בפרויקטים של מתקני ייצור אנרגיה בחצר הצרכן
בסך של כ 12-מיליון ש"ח.
גידול זה קוזז בחלקו על ידי הוצאות פחת בגין רכוש קבוע בישראל בסך
כולל של כ 33-מיליון ש"ח.

נכסי זכות שימוש

309

276

הגידול נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים).
הגידול נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים) .סך של כ382 -
מיליון ש"ח (כ 117-מיליון דולר) הינו בגין הסכם מכירת החשמל בפרויקט
 Keenanוסך של כ 322-מיליון ש"ח (כ 99-מיליון דולר) הינו בגין מוניטין
שנוצר לאור רכישת קבוצת  .CPVכמו כן ,עליה בסך של כ 16-מיליון ש"ח
כתוצאה משינוי בשער הדולר.

נכסים בלתי מוחשיים 724

סה"כ נכסים שאינם
שוטפים
סה"כ נכסים

5

6,360

3,345

7,453

5,575
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סעיף

ליום 31
ליום  31במרץ
בדצמבר 2020
2021

הסברי הדירקטוריון

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של
התחייבויות לזמן ארוך

167

149

עיקר הגידול נובע מעדכון חלויות שוטפות של הלוואות ואגרות חוב
בהתאם ללוח הפירעונות בישראל בסך של כ 39-מיליון ש"ח .בנוסף
גידול של כ 21-מש"ח נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת CPV
(לפרטים על ההסכם לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות
הביניים).
גידול זה קוזז בחלקו על ידי פירעון החוב הבכיר בישראל בסך כולל
של כ 32-מיליון ש"ח ועל ידי פירעון אגרות חוב (סדרה ב') של החברה
בסך של כ 11-מיליון ש"ח.

ספקים ונותני שירותים

442

298

זכאים ויתרות זכות

56

96

מכשירים פיננסיים נגזרים
לזמן קצר

34

126

עיקר הגידול נובע מגידול ביתרה מול קבלן ההקמה של צומת בסך של
כ 175-מיליון ש"ח .בנוסף גידול בסך של כ 18-מיליון ש"ח נובע
מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם לרכישת
קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים).
גידול זה קוזז בחלקו על ידי קיטון הנובע מירידה ביתרה של חברת
החשמל בסך של כ 45-מיליון ש"ח ,בעיקר כתוצאה מהפרשי עיתוי
וקיטון ברכישות חשמל מחברת החשמל.
עיקר הקיטון נובע מירידה בהוצאות לשלם בסך של כ 40-מיליון ש"ח
(בעיקר לאור תשלום של עלויות עסקה בגין רכישת קבוצת ,)CPV
ומקיטון ביתרת ריבית לשלם בישראל בסך של כ 5-מיליון ש"ח.
קיטון זה קוזז בחלקו על ידי גידול בסך של כ 12-מיליון ש"ח אשר
נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים).
עיקר הקיטון נובע מפירעון עסקאות הגנה אשר שימשו לגידור
השקעת החברה ברכישת קבוצת  .CPVלפרטים נוספים ,ראו ביאור
22ד' לדוחות המאוחדים לשנת .2020

חלויות שוטפות של
התחייבויות בגין חכירה

57

45

עיקר הגידול נובע מעלייה ביתרת ההתחייבות של צומת בגין דמי
היוון על הקרקע בסך של כ 7-מיליון ש"ח ,וזאת לאור ההחזר
שהתקבל מרמ"י בחודש מרץ ( 2021לפרטים נוספים ,ראו ביאור 9ג'1
לדוחות הביניים) .בנוסף לכך ,גידול בסך של כ 3-מיליון ש"ח נובע
מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם לרכישת
קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים).

התחייבויות מסים שוטפים 2
סה"כ התחייבויות שוטפות 758

714

15

סעיף

ליום 31
ליום  31במרץ
בדצמבר 2020
2021

הסברי הדירקטוריון

התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
ואחרים

2,397

1,851

אגרות חוב

941

952

עיקר הגידול בסך של כ 397-מיליון ש"ח נובע מאיחוד לראשונה של
קבוצת  ,CPVכאשר סך של כ 181-מיליון ש"ח הינו בגין הלוואת
המוכר (האמורה בביאור  6דוחות הביניים) וסך של כ 216-מיליון ש"ח
הינו בגין פרויקט  .Keenanבנוסף ,לצורך רכישת קבוצת ,CPV
התקבלה הלוואה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה .למועד הדוח,
הלוואה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה מסתכמת לסך של כ175-
מיליון ש"ח .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  7להלן.
גידול זה קוזז בחלקו על ידי קיטון הנובע מעדכון החלויות השוטפות
של הלוואות בישראל בסך של כ 27-מיליון ש"ח.
הקיטון נובע מעדכון החלויות השוטפות של אגרות החוב (סדרה ב').

14

הגידול נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על הסכם
לרכישת קבוצת  CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים).

התחייבויות לזמן ארוך בגין 45
חכירה
מכשירים פיננסיים נגזרים 24
לזמן ארוך
99
התחייבויות אחרות לזמן
ארוך

22
2

התחייבויות מסים
נדחים,נטו

354

309

סה"כ התחייבויות שאינן
שוטפות
סה"כ התחייבויות

3,860

3,150

4,618

3,864

הגידול נובע מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים) .סך של כ44-
מיליון ש"ח (כ 13-מיליון דולר) הינו בגין התחייבות של קבוצת CPV
לבעל זכויות מיעוט בפרויקט ( Keenanשותף  ,)Tax Equityסך של
כ 19-מיליון ש"ח (כ 6-מיליון דולר) הינו מחוייבות בגין פינוי וסילוק
בפרויקט  Keenanוסך של כ 33 -מיליון ש"ח (כ 10-מיליון דולר) הינו
בגין התחייבויות נדחות של פרויקטים נוספים.
עיקר הגידול בסך של כ 32-מיליון ש"ח נובע מאיחוד לראשונה של
קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור
 6לדוחות הביניים) ,וגידול בסך של כ 13-מיליון ש"ח הנובע מעדכון
במסים הנדחים כתוצאה מהרווח לתקופה של רותם.

16

 .3ניתוח תוצאות הפעילות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ ( 2021במיליוני ש"ח)
➢ פעילות הקבוצה נתונה להשפעות עונתיות .לפרטים נוספים על השפעות עונתיות ,ראו ביאור 1א' לדוחות הביניים.
➢ התוצאות של פרויקטים פעילים בארה"ב ,למעט פרויקט  ,Keenanמוצגות בסעיף חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות
כלולות.
➢

יצויין כי תוצאות קבוצת  CPVמאוחדות בדוחות הביניים של החברה החל ממועד השלמת העסקה לרכישת קבוצת CPV

ביום  25בינואר .2021
➢ לניתוח נתוני פרופורמה ,ראו סעיף  8להלן.

סעיף
מכירות בישראל

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  31במרץ
2021
350

מכירות ומתן שירותים 26
בארה"ב

עלות המכירות
בישראל (בניכוי פחת
והפחתות)
עלות המכירות
בארה"ב (בניכוי פחת
והפחתות)

2020
313
-

241

205

18

-

פחת והפחתות בישראל 34

23

פחת והפחתות
בארה"ב

7

-

רווח גולמי

76

85

הוצאות הנהלה
וכלליות בישראל

14

13

הוצאות הנהלה
וכלליות בארה"ב

10

-

חלק בהפסדי חברות
כלולות

)(38

-

הוצאות עסקה בגין
רכישת קבוצת CPV

2

-

הוצאות פיתוח עסקי
בישראל
רווח מפעולות רגילות

1

2

11

70

הסברי הדירקטוריון
להסבר בדבר השינוי במכירות בישראל ,ראו סעיף  5להלן.
התוצאה נובעת לאור איחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על הסכם
לרכישת קבוצת  CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים) .הכנסות מתפעול
תחנת כוח בפרויקט  Keenanמסתכמות לסך של כ 16-מיליון ש"ח (כ5-
מיליון דולר) .הכנסות ממתן שירותי ניהול מסתכמות לסך של כ 10-מיליון
ש"ח (כ 3-מיליון דולר) .יצויין כי הכנסות אלו אינן כוללות הכנסות של
פרויקטים שאינם בשליטת קבוצת  CPVאשר מוצגים בתוצאות חברות
כלולות.
להסבר בדבר השינוי בעלות המכירות בישראל ,ראו סעיף  5להלן.
התוצאה נובעת מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים) .עלות המכירות
ומתן שירותים בארה"ב כוללת הוצאות בסך של כ 4-מיליון ש"ח (כ1-
מיליון דולר) בגין עלויות תפעול וסך של כ 14-מיליון ש"ח (כ 4-מיליון
דולר) עלויות בגין הוצאות שכר ועלות מתן שירותים.
עיקר הגידול נובע מהוצאות פחת של תחנת הכוח חדרה בסך של כ10-
מיליון ש"ח ,בעקבות ההפעלה המסחרית בחודש יולי .2020
התוצאה נובעת מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים) בגין פחת בפרויקט
.Keenan

התוצאות נובעות מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים) .הוצאות הנהלה
וכלליות בארה"ב כוללות הוצאות שכר בסך של כ 5-מיליון ש"ח (כ2-
מיליון דולר) והוצאות בגין אחזקת משרד בסך של כ 3-מיליון ש"ח (כ1-
מיליון דולר).
התוצאה נובעת מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים) .התוצאה כוללת
הפסד בסך של כ 47-מיליון ש"ח (כ 14-מיליון דולר) בגין שינויים בשווי
הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים בעיקר בגין הסכמי גידור למרווחי
חשמל מסוג  .RPOיצויין כי העלייה במרווחי החשמל קוזזה בחלקה על
ידי תוכנית הגידור של קבוצת  CPVשנועדה לצמצם שינויים במרווח
הגולמי של  CPVעקב שינויים במחירי הסחורות( .לפרטים נוספים על
הסכמי גידור ,ראו ביאור 7ד' 3לדוחות הביניים .לפרטים נוספים על
תוצאות של חברות כלולות ,ראו סעיף  6להלן וביאור  7לדוחות הביניים).
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סעיף

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  31במרץ
2021

רווח מפעולות רגילות

2020

11

70

הוצאות מימון ,נטו
בישראל

)(24

)(16

הכנסות מימון ,נטו
בארה"ב

6

-

רווח (הפסד) לפני
מסים על ההכנסה
מסים על הכנסה
בישראל
הטבת מס בארה"ב

)(7

54

9

16

)(16

-

רווח לתקופה
רווח לתקופה בניטרול
שינויים בשווי הוגן של
מכשירים פיננסיים
נגזרים בארה"ב
רווח מיוחס ל:
בעלי המניות של
החברה
זכויות שאינן מקנות
שליטה

הסברי הדירקטוריון

47

38
38

7

28

)(7

10

עיקר הגידול נובע מהוצאות המימון של החוב הבכיר בחדרה בסך של כ9-
מיליון ש"ח (לרבות תוצאות הגידור בגין הצמדה למדד המחירים לצרכן),
כתוצאה מההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה והפסקת ההיוון של
עלויות המימון לעלות הנכס בהקמה.
התוצאה נובעת מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים) .הכנסות מימון ,נטו
בארה"ב כוללות בעיקר הכנסות מהפרשי שער בסך של כ 12-מיליון ש"ח
והוצאות ריבית בסך של כ 6-מיליון ש"ח.
הקיטון נובע מרווחיות נמוכה יותר בישראל בתקופה של שלושת החודשים
הראשונים של שנת  2021לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
התוצאה נובעת מאיחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים).

18

EBITDA .4
החברה מגדירה " "EBITDAכרווח (הפסד) לפני פחת והפחתות ,שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים ,הוצאות או
הכנסות מימון ,נטו ומסים על הכנסה EBITDA .אינו נתון מוכר לפי תקני  IFRSאו כל כללי חשבונאות מקובלים אחרים כמדד
למדידת ביצועים פיננסיים ואינו צריך להיחשב כתחליף לרווח או הפסד ,לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת או למונחים אחרים
של ביצועים תפעוליים או נזילות שנקבעו בהתאם לתקני ה.IFRS-
ה EBITDA-אינו מיועד לייצג כספים הזמינים לחלוקת דיבידנדים או לשימושים אחרים ,מכיוון שכספים אלו עשויים לשמש
לשירות חוב ,הוצאות הוניות ,הון חוזר והתחייבויות אחרות .ה EBITDA-מתאפיין במגבלות הפוגעות בשימוש בו כמדד לרווחיות
החברה ,מאחר שהוא אינו מביא בחשבון עלויות והוצאות מסוימות הנובעות מעסקי החברה ,אשר עשויות להשפיע באופן מהותי
על הרווח הנקי שלה ,כגון הוצאות מימון ,מסים על ההכנסה ופחת.
החברה סבורה כי הנתון של ה EBITDA-מספק מידע באופן שקוף ומועיל למשקיעים בסקירת הביצועים התפעוליים של החברה
ובהשוואת ביצועים תפעוליים אלה לביצועים התפעוליים של חברות אחרות באותו ענף או בתעשיות אחרות בעלות מבני הון שונים,
רמות חוב שונות ו/או שיעורי מס הכנסה שונים .נתון זה משמש גם את הנהלת החברה בבחינת ביצועי החברה.
להלן תחשיב  EBITDAלתקופות המוצגות .חברות אחרות עשויות לחשב את ה EBITDA-באופן שונה ,ולכן הצגה זו של
 EBITDAעשויה שלא להיות דומה לחברות אחרות37.
חישוב ה( EBITDA-במיליוני ש"ח):
לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ
2021
מכירות

376

313

עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)

)(259

)(205

הוצאות הנהלה וכלליות (בניכוי פחת והפחתות)

)(22

)(13

הוצאות עסקה בגין רכישת קבוצת CPV

)(2

-

הוצאות פיתוח עסקי

)(1

)(2

 EBITDAמאוחד*

92

93

 EBITDAיחסי של חברות כלולות**

58

-

( EBITDAסה"כ מאוחד ויחסי של חברות כלולות)

150

93

בניכוי הוצאות חד פעמיות

37

2

( EBITDAסה"כ מאוחד ויחסי של חברות כלולות) בניכוי הוצאות חד פעמיות

(*)
(**)

37

2020

152

93

מוצג על בסיס  100%בחברות אשר תוצאותיהן הכספיות מאוחדות בדוחות החברה והחל ממועד השלמת הרכישה של
קבוצת  CPVביום  25בינואר ( 2021כאמור בסעיף  1לעיל ,החברה אינה מחזיקה בבעלות מלאה ברותם ובקבוצת .)CPV
מוצג על בסיס שיעור ההחזקה של קבוצת  CPVבחברות הכלולות החל ממועד השלמת הרכישה של קבוצת  CPVביום
 25בינואר  .2021לפרוט תוצאות החברות הכלולות ראו סעיף  6להלן.

הוצאה חד פעמית בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ  2021הינה בגין עלויות שהתהוו בגין עסקת רכישת קבוצת ( CPVלפרטים
נוספים על העסקה ראו ביאור  6לדוחות הביניים).

19

להלן יובאו נתוני ה  EBITDA-של החברות הבנות אשר תוצאותיהן מאוחדות בדוחות החברה (במיליוני ש"ח) אשר מוצגים על
בסיס .100%
לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ
2020

2021
רותם

91

100

חדרה

10

1

***Keenan

10

-

אחרות (בניכוי הוצאות חד פעמיות)

)(17

)(6

סה"כ

94

93

(***) החל ממועד השלמת הרכישה של קבוצת  CPVביום  25בינואר .2021
להלן יובאו נתוני ה EBITDA-של החברות הכלולות .נתוני ה EBITDA-שלהלן מבוססים על תוצאות בהתאם לתקני הIFRS -
ומוצגים במיליוני ש"ח.

Fairview

 EBITDAשל
חברה כלולה
לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 31במרץ 2021
69

25%

Towantic

111

26%

29

Maryland

37

25%

9

7

Shore

55

37.53%

21

16

Valley

14

50%

7

3

סה"כ

286

83

58

 38ביום  25בינואר  2021חל מועד השלמת הרכישה של קבוצת .CPV
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שיעור החזקה של
קבוצת CPV

 EBITDAיחסי
של חברה כלולה
לתקופה של
שלושה חודשים
שהסתיימה ביום
 31במרץ 2021
17

 EBITDAיחסי
של חברה כלולה
לתקופה מיום 25
בינואר  382021ועד
ליום  31במרץ
2021
11
21

 .5נתונים נוספים על פעילות בישראל
להלן פירוט הכנסות החברה בישראל ממכירות (במיליוני ש"ח):

סעיף
הכנסות ממכירות ללקוחות פרטיים של אנרגיה שיוצרה ו/או נרכשה מיצרנים אחרים ()1

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ
2020
2021
225
240

הכנסות ממכירת אנרגיה שנרכשה בתעו"ז ללקוחות פרטיים ()2

9

1

הכנסות מלקוחות פרטיים בגין שירותי תשתית ()3
הכנסות ממכירת אנרגיה למנהל המערכת ()4

70

60

16

11

הכנסות ממכירת קיטור

15

16

350

313

סה"כ

בישראל ,הכנסות החברה נטו ממכירת חשמל ללקוחות פרטיים נובעות ממכירת חשמל בהתאם לתעריפי רכיב הייצור המפורסם
על ידי רשות החשמל ,תוך מתן הנחה מסוימת מהתעריף .הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב היצור לשנת  ,2021כפי שפורסם על
ידי רשות החשמל ,הינו  25.26אגורות לקווט"ש .ממוצע משוקלל זה מיוחס לתמהיל הצריכה המשקי ,בעוד שתמהיל צריכת
לקוחות רותם וחדרה אינו זהה לתמהיל הצריכה המשקי .בשנת  ,2020הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב היצור עמד על 26.78
אגורות לקווט"ש .בנוסף ,הכנסות החברה ממכירת קיטור צמודות בחלקן למחיר הגז ובחלקן למדד המחירים לצרכן .לירידה
ברכיב הייצור הייתה וצפויה להיות השפעה שלילית על רווחיות החברה בשנת  2021לעומת שנת .2020
לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2021ו:2020-
()1

()2
()3
()4

הגידול נובע ממכירות ללקוחות פרטיים בשל ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה בסך של כ 33-מיליון ש"ח ומעלייה
בהיקף צריכת הלקוחות של תחנת הכוח רותם בסך של כ 6-מיליון ש"ח .מנגד ,חל קיטון בסך של כ 12-מיליון ש"ח בשל
ירידה בתעריף רכיב היצור וקיטון בסך של כ 12-מיליון ש"ח לאור תחזוקה לא מתוכננת בתחנת הכוח רותם.
הגידול נובע ממכירות אנרגיה שנרכשה במהלך התחזוקות עבור לקוחותיה של תחנת הכוח רותם בסך של כ 4-מיליון ש"ח
ועבור לקוחותיה של תחנת הכוח חדרה בסך של כ 4-מיליון ש"ח.
גידול נובע מעלייה בסך של כ 12-מיליון ש"ח לאור ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה ,מעלייה בצריכת לקוחות
רותם בסך של כ 1-מיליון ש"ח ומנגד מירידה בסך של כ 3-מיליון ש"ח בשל ירידה בתעריפי התשתית בשנת .2021
עיקר הגידול נובע ממכירות אנרגיה בתעריף קוגנרציה של תחנת הכוח חדרה למנהל המערכת בסך של כ 9-מיליון ש"ח.
מנגד ,קיטון במכירות אנרגיה למנהל המערכת מרותם בסך של כ 4-מיליון ש"ח בשל גידול בצריכת לקוחות.

21

להלן פירוט עלות המכירות בישראל (בניכוי פחת והפחתות) בחלוקה לרכיבים הבאים (במיליוני ש"ח):
לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  31במרץ
סעיף
2020

2021
גז וסולר ()1

126

123

הוצאות לחברת החשמל בגין שירותי תשתית ורכישת חשמל ()2

86

61

עלות הולכת גז

8

8

הוצאות תפעול ()3

21

13

סה"כ עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)

241

205

לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2021ו:2020-
()1

()2

()3

חל גידול בהוצאות הגז בסך של כ 15-מיליון ש"ח בשל ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה .מנגד ,חל קיטון הנובע
מירידה בייצור החשמל בסך של כ 5-מיליון ש"ח בשל תחזוקות לא מתוכננות והפחתות עומס בתחנת הכוח רותם וקיטון
בסך של כ 7-מיליון ש"ח מירידה במחיר הגז כתוצאה מירידה בשער הדולר.
עיקר הגידול נובע בשל ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה בסך של כ 22-מיליון ש"ח ועלייה בהיקף רכישת
האנרגיה בסך של כ 5-מיליון ש"ח בעיקר בשל תחזוקות והפחתות עומס בתחנת הכח רותם .מנגד ,חל קיטון בסך של כ-
 2מיליון ש"ח בגין הוצאות התשתית ברותם.
עיקר הגידול נובע מעלויות תפעול שוטפות בשל ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה.

 .6נתונים נוספים על פעילות בארה"ב
החברה סבורה כי הנתונים שלהלן מספקים מידע מלא ומועיל למשקיעים בסקירת הביצועים התפעוליים של החברות הכלולות
ובהשוואת ביצועים תפעוליים אלה לביצועים התפעוליים של חברות אחרות באותו ענף או בתעשיות אחרות בעלות מבני הון
שונים ,רמות חוב שונות ו/או שיעורי מס הכנסה שונים .נתונים אלו משמשים גם את הנהלת החברה בבחינת ביצועיהן התפעוליים
של החברות הכלולות.
הנתונים שלהלן כוללים יתרות ליום  31במרץ  ,2021מוצגים במיליוני ש"ח ומייצגים את חלקה של קבוצת  CPVבנכסים
והתחייבויות של החברות הכלולות.
שיעור החזקה
של קבוצת
CPV
25%

חוב (לרבות
ריבית לשלם)
521

מזומנים ושווי
מזומנים
ופקדונות*
-

Towantic

26%

514

13

Maryland

25%

295

1

Shore

37.53%

589

-

Valley

50%

1,028

21

2,947

35

פרויקט
Fairview

סה"כ
(*) לרבות יתרות מזומנים מוגבלים אשר משמשים למימון הפעילות השוטפת של החברות הכלולות.
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תוצאות  EBITDAביחס לרבעון מקביל בשנת 2020
להלן יובא נתוני ה EBITDA-של הפרויקטים הפעילים של קבוצת  ,CPVבהתאם לשיעורי החזקה של קבוצת  CPVבפרויקטים.
נתוני ה EBITDA-שלהלן מבוססים על תוצאות בהתאם לתקני ה ,US GAAP-לתקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום 31
במרץ  ,2021במיליוני ש"ח.
לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ
2020

2021
Fairview

16

13

Towantic

27

26

Maryland

8

7

Shore

19

16

Valley

5

5

*Keenan

10

2

(*) ברבעון הראשון של שנת  2021שיעור החזקה ב Keenan-הינו ( 70%לאור ההיפוך של  )tax-equityלעומת שיעור החזקה של
 10%ברבעון הראשון של שנת .2020

 .7נזילות ומקורות מימון (במיליוני ש"ח)
לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  31במרץ
הסברי הדירקטוריון

סעיף
2020

2021
תזרימי מזומנים
שנבעו מפעילות
שוטפת

78

83

תזרימי מזומנים
ששימשו לפעילות
השקעה

)(376

)(311

תזרימי מזומנים
שנבעו מפעילות
מימון

812

123

עיקר הקיטון נובע מקיטון בפעילות השוטפת (בעיקר לאור רווחיות נמוכה
יותר) בסך של כ 5-מיליון ש"ח ומקיטון בהון החוזר בסך של כ 9-מיליון ש"ח.
מנגד ,חל גידול בהכנסות מדיבדנדים מחברות כלולות בסך של כ 9-מיליון
ש"ח וזאת לאור איחוד לראשונה של קבוצת ( CPVלפרטים על ההסכם
לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים).
עיקר הגידול נובע מרכישת קבוצת  CPVבסך של כ 2,140-מיליון ש"ח
(לפרטים על ההסכם לרכישת קבוצת  ,CPVראו ביאור  6לדוחות הביניים).
גידול זה קוזז בחלקו על ידי קיטון הנובע משיחרור פיקדונות לזמן קצר ,נטו
בסך של כ 1,582-מיליון ש"ח ,משיחרור של מזומנים מוגבלים ,נטו בסך של
כ 214-מיליון ש"ח ,מקיטון בהשקעות בפרויקט צומת בסך של כ 153-מיליון
ש"ח ומתקבול בגין הפסד של כ 136-מיליון ש"ח בגין פירעון הון שותפות
לאור מכירת חלק מהחזקות קבוצת  CPVב( Three Rivers-לפרטים ראו
ביאור 7א' לדוחות הביניים).
עיקר הגידול בסך של כ 696-מיליון ש"ח נובע מהשקעות של בעלי זכויות
שאינן מקנות שליטה בקבוצת  CPVומהנפקת מניות בתמורה נטו של כ346-
מיליון ש"ח בשנת  .2021בנוסף ,בשנת  ,2020רכשה החברה זכויות שאינן
מקנות שליטה בצומת בסך של כ 26-מיליון ש"ח.
גידול זה קוזז בחלקו על ידי פירעון של הלוואה בקבוצת  CPVבסך של כ-
 148מיליון ש"ח .בנוסף ,בשנת  ,2020נטלה החברה הלוואות לזמן קצר בסך
כולל של כ 219-מיליון ש"ח.

ליום  31במרץ  ,2021לא מתקיימים סימני אזהרה לפי תקנה (10ב)( )14לתקנות הדיווח ,המחייבים פרסום דוח תזרים חזוי על ידי
החברה.
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להלן טבלה המפרטת חוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות וקרנות לשירות חוב ליום  31במרץ ( 2021במיליוני ש"ח):
החברה
חוב (לרבות
ריבית לשלם)
מזומנים ושווי
מזומנים
ופיקדונות לזמן
קצר

רותם

צומת

חדרה

אחרות
בישראל

Keenan

אחרות
בארה"ב
357

3,506
801

124

963

1,074

691

184

236

1

347

156

12

19

38

3

226

-

79

45

-

-

-

-

קרנות לשירות
חוב (מתוך
המזומנים
המוגבלים) *
(*) לרבות קרנות המשמשות לערבות החוב.

מאוחד

שינויים עיקריים בתקופת דוחות הביניים:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

רותם פרעה סכום של כ 24-מיליון ש"ח (הסכום מתייחס לקרן בלבד) מהלוואותיה.
חדרה פרעה סכום של כ 8-מיליון ש"ח (הסכום מתייחס לקרן בלבד) מהלוואותיה.
החברה פרעה סכום של כ 10-מיליון ש"ח (הסכום מתייחס לקרן בלבד) מאגרות החוב (סדרה ב').
 OPC Power Ventures LPקיבלה הלוואה מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ 165-מיליון ש"ח.
לפרטים על קבלת ופירעון הלוואת המוכר אשר קיבלה קבוצת  CPVבמסגרת הסכם הרכישה ראו ביאור  6וביאור 7א' לדוחות
הביניים.
 Keenanפרעה סכום של כ 9 -מיליון ש"ח (כ 3-מיליון דולר) מהלוואותיה .הסכום מתייחס לקרן בלבד.

להלן טבלה המפרטת חוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות וקרנות לשירות חוב ליום  31בדצמבר ( 2020במיליוני ש"ח):
החברה

חדרה

רותם

אחרות

צומת

מאוחד

חוב (לרבות ריבית לשלם)

980

1,097

698

184

1

2,960

מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר

1,644

122

2

35

4

1,807

קרנות לשירות חוב (מתוך המזומנים המוגבלים) *

25

78

44

-

147

-

(*) לרבות קרנות המשמשות לערבות החוב.
להלן טבלה המפרטת חוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות וקרנות לשירות חוב ליום  31במרץ ( 2020במיליוני ש"ח):
רותם

החברה

צומת

חדרה

אחרות

מאוחד

חוב (לרבות ריבית לשלם)

507

1,166

660

25

1

2,359

מזומנים ושווי מזומנים

154

98

4

20

3

279

קרנות לשירות חוב (מתוך המזומנים המוגבלים) *

67

137

-

-

-

204

(*) לרבות קרנות המשמשות לערבות החוב.
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למועד הדוח ,עומדות החברה והחברות המוחזקות שלה בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בהסכמי המימון ושטרי הנאמנות
שלהן .להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות להפרה המבוססות על תוצאות הפעילות בפועל (בהלוואות מהותיות)39:
ליום  31במרץ 2021
אמות מידה החלות על החברה בקשר עם שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב')
היחס בין החוב הפיננסי נטו במאוחד בניכוי החוב הפיננסי המיועד להקמת פרויקטים
שטרם החלו להפיק  ,EBITDAלבין ה EBITDA-המתואם לא יעלה על 13
הון עצמי מינימלי של  250מיליון ש"ח
יחס הון עצמי למאזן בשיעור שלא יפחת מ17%-
אמות מידה החלות על החברה מכוח מסגרות אשראי נוספות של החברה
הון עצמי מינימלי של  1,200מיליון ש"ח
יחס הון עצמי למאזן בשיעור שלא יפחת מ40%-
יחס כיסוי חוב היסטורי שלא יפחת מ1.20:1-
אמות מידה החלות על החברה בקשר עם הסכם הזרמת ההון חדרה
ההון העצמי של החברה ,עד לתום תקופת האחריות של קבלן ההקמה ,לא יפחת מסך
של  250מיליון ש"ח
יחס ההון עצמי למאזן של החברה ,לא יפחת מ20%-
ממועד ההפעלה המסחרית של חדרה עד לתום תקופת האחריות של קבלן ההקמה,
יתרת מזומנים שלא תפחת מ 50-מיליון ש"ח או ערבות בנקאית בגובה  50מיליון
ש"ח.
אמות מידה החלות על רותם
( ADSCRב 12-החודשים הקודמים) שלא יפחת מ1.1 -
אמות המידה החלות על Shore
יחס כיסוי שירות חוב היסטורי (( )DSCRב 12-חודשים הקודמים) שלא יפחת מ1.1 -

8.1
 2,237מיליון ש"ח
69%
 2,237מיליון ש"ח
69%
2.17:1
 2,237מיליון ש"ח
69%
יתרת מזומנים גבוהה מ-
 50מיליון ש"ח
1.63
2.32

 39לתיאור אמות המידה הפיננסיות בהלוואות מהותיות של החברה והחברות הבנות ראו סעיף  10.3לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי
לשנת .2020
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 .8הסברי הדירקטוריון לנתוני פרופורמה:
מובאים להלן נתונים מתוך דוחות כספיים ביניים פרופורמה לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ  2021וביום
 31במרץ ( 2020יחדיו" :תקופות הפרופורמה") .דוחות כספיים ביניים פרופורמה נערכו בהתאם להוראות תקנה 9א' לתקנות –
הדיווח ,ומתייחסים לרכישת השליטה בקבוצת  .CPVהדוחות הכספיים ביניים פרופורמה נועדו לשקף למפרע את תוצאות
הפעולות של החברה במאוחד ואת הדוח על רווח והפסד כולל לתקופות הפרופורמה תחת הנחה שעסקת הרכישה הושלמה ביום
 1בינואר  2018על סמך תוצאות הפעילות בפועל כפי שנתקבלו מקבוצת  ,CPVוזאת בהתאם להנחות המפורטות בביאור  3לדוחות
הכספיים ביניים פרופורמה .יש לעיין בהסברים אלה ביחד עם הדוחות הכספיים ביניים פרופורמה המצורפים לדוח זה .מובהר
כי הדוחות הכספיים ביניים פרופורמה אינם משקפים את תוצאות החברה בפועל אלא נערכו על מנת לתת מידע נוסף ,וזאת על
בסיס הנחות שונות ואומדנים כמפורט בדוחות הפרופורמה .הנתונים הינם במיליוני ש"ח.
סעיף
מכירות ומתן שירותים

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  31במרץ
2020
2021
פרופורמה
פרופורמה
336
391

עלות המכירות ומתן
שירותים (בניכוי פחת
והפחתות)

262

223

פחת והפחתות

44

24

85
רווח גולמי
הוצאות הנהלה וכלליות 31

89
24

חלק ברווחי (הפסדי)
חברות כלולות

)(34

100

הוצאות פיתוח עסקי
רווח מפעולות רגילות

1
19

4
161

הוצאות מימון ,נטו

14

12

רווח לפני מסים על
ההכנסה
מסים על הכנסה
(הטבות מס)
רווח לתקופה
רווח לתקופה בניכוי
שינויים בשווי הוגן של
מכשירים פיננסיים
נגזרים בארה"ב
מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות
שליטה

5

149

)(2

41

7
56

108
7

13
)(6

79
29

הסברי הדירקטוריון
בפעילות בארה"ב ,הגידול בסך של כ 20-מיליון ש"ח נובע מאיחוד לראשונה
של  Kenaanברבעון הרביעי של  .2020מנגד חלה ירידה בסך של כ 3-מיליון
ש"ח כתוצאה מירידה בשער הדולר.
להסבר בדבר השינוי במכירות בפעילות בישראל ,ראו סעיף  5לעיל.
עיקר הגידול בפעילות בארה"ב בסך של כ 6-מיליון ש"ח נובע מאיחוד
לראשונה של  Keenanברבעון הרביעי של  .2020מנגד חלה ירידה בסך של
כ 2-מיליון ש"ח כתוצאה מירידה בשער הדולר.
להסבר בדבר השינוי בעלות המכירות בפעילות בישראל ,ראו סעיף  5לעיל.
עיקר הגידול נובע מהוצאות פחת של תחנת הכוח חדרה בסך של כ10-
מיליון ש"ח ,בעקבות ההפעלה המסחרית בחודש יולי .2020
כמו כן ,גידול בסך של כ 9-מיליון ש"ח נובע מאיחוד לראשונה של Keenan
ברבעון הרביעי של .2020
עיקר הגידול נובע מאיחוד לראשונה של  Keenanברבעון הרביעי של .2020
עקב שיפור בסביבת המחירים של החברות הכלולות חל קיטון הנובע
משערוך מכשירים פיננסיים נגזרים (אשר נועדו לגידור כלכלי) בסך של כ-
 144מיליון ש"ח .יצויין כי העלייה במרווחי החשמל קוזזה בחלקה על ידי
תוכנית הגידור של קבוצת  CPVשנועדה לצמצם שינויים במרווח הגולמי
של  CPVעקב שינויים במחירי הסחורות .מנגד חלה עלייה בתוצאות בסך
של כ 3-מיליון ש"ח כתוצאה מירידה בשער הדולר.

עיקר הגידול נובע מהוצאות המימון של החוב הבכיר בחדרה בסך של כ9-
מיליון ש"ח (לרבות תוצאות הגידור בגין הצמדה למדד המחירים לצרכן),
כתוצאה מההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה והפסקת ההיוון של
עלויות המימון לעלות הנכס בהקמה .גידול זה קוזז על ידי גידול בהכנסות
מהפרשי שער על הלוואה ל ICG-בסך של כ 2-מיליון ש"ח ומקיטון בסך של
כ 2-מיליון ש"ח בהוצאות ריבית אגרות חוב לאור החלפת סדרה א בסדרה
ב' בחודש אוקטובר .2020
הקיטון נובע מרווחיות נמוכה יותר בישראל בתקופה של שלושה החודשים
הראשונים של שנת  2021לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
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 .9אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדוח
לפרטים ,ראו סעיפים  1ו 13-לדוח הדירקטוריון וכן ביאורים  9 ,8 ,7 ,6 ,1ו 10-לדוחות הביניים.

 .10מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון
נתונים בדבר מצבת התחייבויות של החברה ,ראו דוח מיידי בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון שמפרסמת החברה בד
בבד עם פרסום דוח זה.

 .11אגרות חוב (סדרה ב')
להלן פרטים אודות אגרות החוב (סדרה ב') של החברה:
שם הסדרה

סדרה ב'

מועד ההנפקה

 26באפריל 2020

סך כל השווי הנקוב במועד ההנפקה  956מיליון ש"ח ערך נקוב
(לרבות הרחבת סדרה מחודש אוקטובר
)2020
 946מיליון ש"ח ערך נקוב
השווי הנקוב במועד הדוח
השווי הנקוב כאשר הוא מוערך מחדש  946מיליון ש"ח ערך נקוב
לפי תנאי ההצמדה
סכום הריבית שנצברה כפי שנכלל -
בדוחות הביניים ליום  31במרץ 2021
השווי ההוגן שלה כפי שנכלל בדוחות  1,072מיליון ש"ח
הביניים ליום  31במרץ 2021
השווי הבורסאי ליום ליום  31במרץ  1,072 2021מיליון ש"ח
סוג הריבית ושיעור הריבית

ריבית שנתית קבועה בשיעור של 2.75%

מועדי תשלום הקרן

 16תשלומים חצי שנתיים לא שווים ,אשר ישולמו ביום  31במרץ וביום 30
בספטמבר של כל אחת מהשנים  2021עד ( 2028כולל)

מועדי תשלום הריבית

הריבית על היתרה הבלתי מסולקת כפי שתהא מעת לעת ,של קרן אגרות החוב
(סדרה ב') משולמת החל מחודש ספטמבר  ,2020פעמיים בשנה (למעט בשנת
 )2020ביום  30בספטמבר  ,2020וביום  31במרץ ו 30-בספטמבר של כל אחת
מהשנים  2021עד ( 2028כולל).
תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של ששת החודשים שהסתיימה ביום
האחרון שלפני מועד תשלום הריבית הרלוונטי ,למעט תשלום הריבית הראשון
שנעשה ביום  30בספטמבר  2020ושולם בגין התקופה שהתחילה ביום המסחר
הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות החוב (סדרה ב') והסתיימה ביום
האחרון שלפני מועד התשלום האמור ,וחושב לפי מספר הימים בתקופה
האמורה ועל בסיס  365ימים בשנה.

בסיס ההצמדה ותנאיו

קרן אגרות החוב (סדרה ב') והריבית עליה צמודות לעלייה במדד המחירים
לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן בגין חודש מרץ  2020אשר פורסם ביום 15
באפריל  .2020תנאי ההצמדה לא ישונו במהלך תקופת אגרות החוב.

האם ניתנות להמרה לנייר ערך אחר

לא

זכות החברה לבצע פדיון מוקדם

לחברה זכות לבצע פדיון מוקדם בהתאם לתנאים האמורים בשטר הנאמנות

האם ניתנה ערבות לתשלום התחייבויות לא
החברה על פי אגרות החוב
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
שם הנאמן
שם האחראי על
ההתחייבות אצל הנאמן
פרטי התקשרות

סדרת

תעודות מיכל אבטליון ו/או הגר שאול
כתובת :יד חרוצים  ,14תל אביב
טלפון03-6389200 :
פקס03-6389222 :
מיילMichal@rpn.co.il :

דירוג אגרות החוב ממועד ההנפקה

דירוג  ilA-על ידי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("מעלות") מחודש
פברואר  2020ואשר אושרר בחודש אוקטובר בקשר להרחבת הסדרה.
ראו דוחות מיידיים של החברה מיום  28בפברואר ( 2020אסמכתא2020-01- :
 ,)017383מיום  20באפריל ( 2020אסמכתא ,)2020-01-035221 :מיום 3
באוקטובר ( 2020אסמכתא )2020-01-107493 :ומיום  4באוקטובר 2020
(אסמכתא.)2020-01-107604 :

נכסים משועבדים

אין .קיימת התחייבות עתידית כי במהלך התקופה שהחל מהמועד בו תיפרענה
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אגרות החוב (סדרה א') של החברה במלואן וכל עוד תהיינה אגרות החוב
(סדרה ב') קיימות במחזור ,החברה לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה
וזכויותיה ,הקיימים והעתידיים ,לטובת צד שלישי כלשהו מבלי שיתקיימו
התנאים הקבועים בשטר הנאמנות.
האם הסדרה מהותית

כן

החברה עומדת בכל תנאי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ושטר הנאמנות .החברה לא נדרשה לבצע פעולה כלשהי לפי דרישת הנאמן
לאגרות החוב האמורות.

 .12ממשל תאגידי
תרומות
במסגרת מדיניות חלוקת התרומות של החברה ,בתקופת הדוח ,שילמה החברה סך של כ 72-אלפי ש"ח לעמותת "רמות יהודה"
וסך של כ 50-אלפי ש"ח לעמותת "ידיד המרכז הרפואי קפלן".

 .13עדכון לדוח התקופתי לשנת  2020בדבר עסקי

התאגיד40

בנוסף לאמור בדוח זה ,להלן יובאו עדכונים ו/או שינויים מהותיים בעסקי החברה ,אשר חלו ממועד חתימת הדוח התקופתי
של החברה לשנת  2020ביום  24במרץ  2021ועד למועד פרסום דוח זה:
 .13.1לסעיף  2לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2020
לפרטים אודות הסכם לרכישת מניות של חברת ג'ינרג'י ,הפועלת בתחום של שירותי הטעינה לרכבים חשמליים ()e-mobility
והקמת עמדות טעינה של כלי רכב חשמליים ואודות התקשרות בהסכם בעלי מניות עם מייסד ג'ינרג'י ,מר רן אלויה ,לרבות
בקשר עם אופציית רכישה שניתנה לחברה על ידי היזם כאמור ,וכן לפרטים אודות חברות ג'ינרג'י ואודות תחום פעילותה,
ראו דיווח מיידי של החברה מיום  13באפריל ( 2021מס' אסמכתא ,)2021-01-062613 :המובא על דרך ההפניה .בנוסף,
לפרטים אודות התקיימות התנאים המתלים להשלמת העסקה ,תיקון הסכם הרכישה והשלמת העסקה לרכישת כ27%-
מהון המניות של ג'ינרג'י ,לרבות ביחס לקלוזינג הנוסף לעסקה אשר נקבע עד ליום  15בדצמבר  ,2021ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  10במאי ( 2021מס' אסמכתא ,)2021-01-081177 :המובא על דרך ההפניה.
 .13.2לסעיף  9.6לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2020
ביום  29באפריל  2021פרסמה החברה דוח זימון אסיפה אשר על סדר יומה ( )1עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה
בחברה; וכן ( )2עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיורא אלמוגי כמנכ"ל החברה ,בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת
של החברה ,בכפוף לאישורה .האסיפה עתידה להתכנס לאחר מועד ההגשה ביום  15ביוני ( 2021לאחר דחיה על מנת למצות
דיונים עם נציגי בעלי המניות) .לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  29באפריל ( 2021מס' אסמכתא2021-01- :
 ;)074751לדוח הצעה פרטית מהותית בקשר עם הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה ,בנוסח דוח זימון האסיפה כאמור
לעיל ,ראו דיווח מיידי של החבראה מיום  29באפריל ( 2021מס' אסמכתא )2021-01-074754 :וכן דיווח מיידי מיום 24.5.2021
בדבר דחיית מועד האסיפה.
 .13.3לסעיף  17לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2020
 .13.3.1בהמשך לאמור בסעיף  17.6בחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) הכלול בדוח התקופתי לשנת  ,2020נוספו מקרקעין
נוספים בקשר עם האתר הסולארי של פרויקט  Maple Hillהממוקמים ב.Cambria County, Pennsylvania-
הזכויות הן מסוג בעלות וכן זיקות הנאה חוזיות ושטח המקרקעין הוא כ 3,132,300-מ"ר ( 774אייקר).
 .13.3.2בהמשך לאמור בסעיף  17בחלק א' הכלול בדוח התקופתי לשנת  ,2020לפרטים אודות יחידות השתתפות ברווחים
שהקצתה קבוצת  CPVלעובדים ומנהלים ,ראו ביאור  10לדוחות הביניים.

40

עדכון עסקי התאגיד הכלול בדוח דירקטוריון זה נערך בהתאם לתקנה 39א לתקנות הדיווח ,וכולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו
בעסקי החברה ממועד פרסום הדוח התקופתי לשנת  2020ועד למועד פרסום דוח זה .יצוין ,כי בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף כדי לתת תמונה
מקיפה של הנושא המתואר .הפניות לדוחות מיידיים במסגרת דוח זה כוללות את המידע הכלול בדוחות המיידיים האמורים על דרך ההפניה.
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 .13.3.3בהמשך לסעיף ( 17.2פעילות קבוצת  )CPVלחלק א' לדוח התקופתי לשנת :2020

א.

לפרטים אודות הסכם לרכישת יתרת הזכויות בתחנת הכוח באנרגיית רוח בהספק של  152מגה וואט (,)Keenan
המוחזקת (בשיעור של  )70%על ידי קבוצת ( 41CPVקרי 30% ,הנוספים) ,מיום  7באפריל  ,2021ראו דיווח מיידי
של החברה מיום  8באפריל ( 2021מס' אסמכתא ,)2021-01-059787 :המובא על דרך ההפניה.

ב.

לפרטים אודות הסכם מכירת חשמל ( )PPAבפרויקט אנרגיית רוח  Rogue's Windלמכירת מלוא החשמל,
הזמינות ותעודות אנרגיה מתחדשת () ,)Renewable Energy Certificates (RECראו דיווח מיידי של החברה
מיום  11באפריל ( 2021מס' אסמכתא ,)2021-01-060825 :המובא על דרך ההפניה42.

ג.

לדיווח החברה אודות תחילת שלב ההקמה בפרויקט סולארי  Maple Hillראו דיווח מיידי מיום  12במאי 2021
(מס' אסמכתא.)2021-01-083409 :

 .13.3.4בהמשך לאמור בסעיף  17.14לחלק א' לתקופתי לשנת  2020יצוין כי קבוצת  CPVעושה שימוש במערכות טכנולוגיות
מידע ,תקשורת ומערכות עיבוד נתונים לצורך פעילותה השוטפת .פגיעה פיזית או לוגית במערכות המנהלתיות ו/או
התפעוליות כאמור מכל סיבה שהיא עלולה לחשוף קבוצת  CPVלעיכובים ולשיבושים בהספקת חשמל לרבות גרימת
נזק למידע או גניבת מידע .בנוסף ,קבוצת  CPVעשויה להידרש לשאת בעלויות משמעותיות כדי להגן מפני פגיעות
במערכות המידע כמו גם לתקן את הנזק שייגרם מפגיעות כאלו ככל שיתרחשו כולל ,למשל ,הקמת מערכות הגנה
פנימיות ,יישום אמצעי הגנה נוספים מפני איומי סייבר ,הגנה מפני התדיינות משפטית כתוצאה ממתקפת סייבר,
תשלום פיצויים או נקיטת צעדים מתקנים אחרים כלפי צדדים שלישיים .אף כי קבוצת  CPVנוקטת צעדים להגביר
את אבטחת המידע ,בין היתר באמצעות מערכי ניטור ובקרה לרשתות ,הקשחת חומרה ומערכות הפעלה ,גיבויים,
מדיניות כתובה ונהלים ,הגבלות גישה ,הדרכות לעובדים וכדומה ,אין וודאות באשר ליכולתה למנוע מתקפות סייבר
או פגיעות במערכות המידע בקבוצה.
לתקנה 24א (הון רשום ,מונפק ונפרע וניירות ערך המירים) ותקנה 24ב (מרשם בעלי מניות) לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת
2020
א .לפרטים אודות שינויים שחלו במצבת ההון וניירות הערך של החברה לאחר מועד הדוח התקופתי לשנת  ,2020בקשר
עם פרעון חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה ב' של החברה) ראו דוח מיידי של החברה מיום  31במרץ ( 2021מס'
אסמכתא.)2021-01-052971 :
ב .לפרטים בקשר עם דוח זימון אסיפה ,הכולל דוח הצעה פרטית מהותית בקשר עם הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה
ראו עדכון לסעיף ( 9.6מידע נוסף על תגמולים הניתנים לנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה) לחלק א' לדוח
התקופתי לשנת .2020

יאיר כספי

גיורא אלמוגי

יו"ר הדירקטוריון

מנהל כללי

תאריך 27 :במאי 2021

41
42

המוחזקת מצידה (כ )70%-בעקיפין על ידי החברה ,כמפורט בסעיף  17לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשנת .2020
המידע האמור בדיווח המיידי מיום  11באפריל  2021כאמור ,לרבות לעניין מאפייני הפרויקט ,הקמתו ,הפעלתו ,המועדים לביצועם ,מאפייני
הצרכן של הפרויקט ,היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט ותוצאותיו העסקיות ,מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס
על הערכות קבוצת  CPVוהחברה למועד פרסום הדוח בלבד ,ואשר מותנה בהתקיימות גורמים שונים ,בהם השלמת תהליכי הפיתוח ותהליכי
רישוי ,קבלת היתרים ,ביצוע עבודות ההקמה והחיבור ,התקשרות בהסכם להבטחת המימון הדרוש וכיו"ב .המידע האמור בדוח זה עשוי שלא
להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהמתואר ,וזאת ,בין היתר ,כתוצאה מאי התקיימות אחד או יותר מהגורמים לעיל ,משינויים בעלויות
ההקמה והתפעול ,מעיכובים בלוחות הזמנים להשלמת שלבי הפיתוח וההקמה ,משינויים בהערכות ובהנחות ביחס לביצועי הפרויקט ,
לעלויותיו או לתוצאותיו ,מהשפעתם של תנאים כלכליים או רגולטוריים על פרויקט מסוג זה ,וכן כתוצאה מהתקיימות אחד או יותר מגורמי
הסיכון להם חשופה קבוצת  CPVאו החברה כאמור בדוח התקופתי לשנת .2020

29

תמצית דוחות כספיים
ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ

2021

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ 2021
(בלתי מבוקרים)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)
תוכן העניינים

עמוד
דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים

3

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

4

תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

6

תמצית דוחות רווח כולל ביניים מאוחדים

7

תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים

8

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים

10

ביאורים לתמצית דוחות הכספיים ביניים המאוחדים

12

סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000
דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של או.פי.סי אנרגיה בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של או.פי.סי אנרגיה בע"מ והחברות הבנות שלה ,הכולל את
תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים המאוחד ליום  31במרץ  2021ואת הדוחות התמציתיים
ביניים המאוחדים על רווח והפסד ,רווח כולל ,שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של
שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה
של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי " ,IAS 34דיווח כספי
לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970-אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע
כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל" ,סקירה
של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות" .סקירה של
מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים
והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים
בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו
ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות גילוי לפי פרק
ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

סומך חייקין
רואי חשבון
 27במאי 2021

סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת
ב  K P M G International Cooperative ("KPMG International") -ישות שוויצרית

3

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום
 31במרץ
2021
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31במרץ
2020
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר
2020
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות לזמן קצר
פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן קצר
לקוחות והכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר

776
25
49
147
93
3

279
79
101
115
1

200
1,607
207
153
63
*-

סה"כ נכסים שוטפים

1,093

575

2,230

נכסים שאינם שוטפים
פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן ארוך
הוצאות מראש לזמן ארוך
השקעות בחברות כלולות
נכסי מסים נדחים ,נטו
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך
רכוש קבוע
נכסי זכות שימוש
נכסים בלתי מוחשיים

182
152
1,834
31
15
3,113
309
724

325
309
5
9
2,421
56
4

231
143
24
1
2,665
276
5

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

6,360

3,129

3,345

סה"כ נכסים

7,453

3,704

5,575

(*) מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח.

4

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

 31במרץ
2021
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31במרץ
2020
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר
2020
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

התחייבויות שוטפות
הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
התחייבויות מסים שוטפים

167
442
56
34
57
2

375
120
39
23
2
10

149
298
96
126
45
-

סה"כ התחייבויות שוטפות

758

569

714

התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
אגרות חוב
התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
התחייבויות מסים נדחים ,נטו

2,397
941
45
24
99
354

1,726
252
16
29
2
288

1,851
952
14
22
2
309

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

3,860

2,313

3,150

סה"כ התחייבויות

4,618

2,882

3,864

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
עודפים

2
2,061
139
35

1
635
16
113

2
1,714
)(74
28

סה"כ הון מיוחס לבעלי המניות של החברה

2,237

765

1,670

זכויות שאינן מקנות שליטה

598

57

41

סה"כ הון

2,835

822

1,711

סה"כ התחייבויות והון

7,453

3,704

5,575

יאיר כספי
יו"ר הדירקטוריון

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

תאריך אישור הדוחות הכספיים 27 :במאי 2021

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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צחי גושן
סמנכ"ל כספים

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2020
2021
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2020
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

מכירות ומתן שירותים
עלות המכירות ומתן שירותים (בניכוי פחת והפחתות)
פחת והפחתות

376
259
41

313
205
23

1,325
968
114

רווח גולמי

76

85

243

**13
**2
*-

52
42
7
1

רווח מפעולות רגילות

11

70

143

הוצאות מימון
הכנסות מימון

39
21

21
5

173
1

הוצאות מימון ,נטו

18

16

172

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

)(7

54

)(29

מסים על הכנסה (הטבת מס)

)(7

16

13

*-

38

)(42

7
)(7

28
10

)(57
15

*-

38

)(42

הוצאות הנהלה וכלליות
חלק בהפסדי חברות כלולות
הוצאות עסקה בגין רכישת קבוצת CPV
הוצאות פיתוח עסקי
הכנסות אחרות ,נטו

24
)(38
2
1
*-

רווח (הפסד) לתקופה
מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח (הפסד) לתקופה
רווח למניה מיוחס לבעלים של החברה
רווח (הפסד) בסיסי למניה (בש"ח)

0.03

0.19

)(0.37

רווח (הפסד) מדולל למניה (בש"ח)

0.03

0.19

)(0.37

(*) מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח.
(**) סווג מחדש ,ראו ביאור 2ד'.

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות רווח והפסד כולל ביניים מאוחדים
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2020
2021
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

רווח (הפסד) לתקופה

*-

38

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2020
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

)(42

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר
שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד
החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן בגין גידור תזרימי מזומנים

32

)(40

)(156

שינוי נטו בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור
תזרימי המזומנים שנזקף לעלות של פריט מגודר

106

3

10

שינוי נטו בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור
תזרימי המזומנים שהועברו לרווח והפסד

5

8

22

חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות כלולות

24

-

-

הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

83

-

-

מסים בגין פריטי רווח כולל אחר

)(4

*-

5

רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

246

)(29

)(119

סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

246

9

)(161

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח (הפסד) כולל לתקופה

220
26
246

)(1
10
9

)(176
15
)(161

(*) מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח.
הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים
מיוחס לבעלי המניות של החברה

הון מניות
מיליוני ש"ח

פרמיה
על מניות
מיליוני ש"ח

קרן הון
מעסקאות עם
זכויות
שאינן מקנות
שליטה ומיזוג
מיליוני ש"ח

קרן גידור
מיליוני ש"ח

קרן הון
מעסקאות
קרן תרגום של עם בעלי
מניות
פעילות חוץ
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
(בלתי מבוקר)

קרן הון
תשלום
מבוסס מניות
מיליוני ש"ח

יתרת
עודפים
מיליוני ש"ח

סה"כ
מיליוני ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
מיליוני ש"ח

סה"כ הון
מיליוני ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה
ביום  31במרץ 2021
יתרה ליום  1בינואר 2021
הנפקת מניות (בניכוי הוצאות
הנפקה)
השקעות מבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה בהון של חברה בת
תשלום מבוסס מניות
מימוש מניות לעובדים ונושאי
משרה
קרן הון מיזוג בגין העברת ICG
Energy
רווח כולל אחר ,נטו ממס
רווח (הפסד) לתקופה
יתרה ליום  31במרץ 2021

2

1,714

)(25

)(132

-

78

5

28

1,670

41

1,711

*-

346

-

-

-

-

-

-

346

-

346

-

-

-

-

-

-

1

-

1

531
-

531
1

-

-

-

-

)(1

-

-

-

-

*-

154
-

59
-

-

-

7

*213
7

33
)(7

*246
*-

22

59

78

35

2,237

598

2,835

*2

1
2,061

)(25

(*) מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח.
הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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5

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך)
מיוחס לבעלי המניות של החברה

הון מניות
מיליוני ש"ח

פרמיה
על מניות
מיליוני ש"ח

קרן הון
מעסקאות עם
זכויות
שאינן מקנות
שליטה ומיזוג
מיליוני ש"ח

קרן גידור
מיליוני ש"ח

קרן הון
קרן הון
מעסקאות
תשלום
עם בעלי
מבוסס מניות
מניות
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח
(מבוקר)

יתרת
עודפים
מיליוני ש"ח

סה"כ
מיליוני ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
מיליוני ש"ח

סה"כ הון
מיליוני ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרץ 2020
יתרה ליום  1בינואר 2020
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
תשלום מבוסס מניות
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הפסד כולל אחר ,נטו ממס
רווח לתקופה
יתרה ליום  31במרץ 2020

85

1

635

)(4

)(13

78

4

-

-

)(21
-

)(29
-

-

1
-

28

1

635

)(25

)(42

78

5

113

786

69

855

)(21
1
)(29
28

*)(22
10

)(21
1
)(22
)(29
38

765

57

822

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
יתרה ליום  1בינואר 2020

1

635

)(4

)(13

78

4

85

786

69

855

הנפקת מניות (בניכוי הוצאות הנפקה)
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
תשלום מבוסס מניות
מימוש מניות לעובדים ונושאי משרה
הנפקת שטרי הון לזכויות שאינן מקנות שליטה
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הפסד כולל אחר ,נטו ממס
רווח (הפסד) לשנה

1
*-

1,077
2
-

)(21
-

)(119
-

-

3
)(2
-

)(57

1,078
)(21
3
)(119
)(57

**)(43
15

1,078
)(21
3
*)(43
)(119
)(42

יתרה ליום  31בדצמבר 2020

2

1,714

)(25

)(132

78

5

28

1,670

41

1,711

(*) מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח.
הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2020
2021
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח (הפסד) לתקופה
התאמות:
פחת ,הפחתות וצריכת סולר
הוצאות מימון ,נטו
מסים על הכנסה (הטבת מס)
חלק בהפסדי חברות כלולות
רווח ממכירת חברה בת
עסקאות תשלום מבוסס מניות

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2020
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

*-

38

)(42

44
18
)(7
38
1
94

29
16
16
1
100

133
172
13
)(1
3
278

שינויים בלקוחות וחייבים אחרים
שינויים בספקים ,נותני שירותים וזכאים אחרים

*)(25
)(25

6
)(23
)(17

)(47
131
84

דיבידנדים שהתקבלו מחברות כלולות

9

-

-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

78

83

362

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
ריבית שהתקבלה
פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן קצר ,נטו
משיכות ממזומנים מוגבלים לזמן ארוך
הפקדות למזומנים מוגבלים לזמן ארוך
רכישת חברה בת ,בניכוי המזומנים שנרכשו
תקבול בגין פירעון הון שותפות
תמורה נדחית ממכירת חברה בת בניכוי מזומנים שנמכרו
מקדמות והוצאות מראש לזמן ארוך
רכישת רכוש קבוע
החזר בגין נכסי זכות שימוש
תמורה נדחית בגין רכישת חברה בת
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
תשלום בגין מכשירים פיננסיים נגזרים
תקבול בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

*1,724
51
)(1
)(2,140
136
)(3
)(148
6
)(2
1

*36
7
)(65
*)(188
)(51
)(47
)(3
-

1
)(1,696
134
)(108
1
)(199
)(255
)(47
)(1
)(19
5

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(376

)(311

)(2,184

(*) מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח.
הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים (המשך)
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2020
2021
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2020
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
תמורה מהנפקת מניות ,בניכוי הוצאות הנפקה
תמורה מהנפקת אגרות חוב ,בניכוי הוצאות הנפקה
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
השקעות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בהון של חברה בת
הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ,נטו
ריבית ששולמה
עלויות ששולמו מראש בגין נטילת הלוואות
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
תשלום עמלת פדיון מוקדם של אגרות חוב (סדרה א')
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
פירעון אגרות חוב
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
תשלום בגין מכשירים פיננסיים נגזרים
פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה

346
165
531
)(35
)(4
)(175
)(10
)(5
)(1

25
219
)(15
)(13
)(22
)(40
)(26
)(5
*-

1,078
974
251
*)(85
)(30
)(43
)(38
)(134
)(286
)(26
)(21
)(1

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

812

123

1,639

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

514

)(105

)(183

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

200

385

385

השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות
מזומנים ושווי מזומנים

62

)(1

)(2

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

776

279

200

(*) מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח.
הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

11

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  - 1כללי
א .הישות המדווחת
או.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן " -החברה") התאגדה בישראל ביום  2בפברואר  .2010המען הרשום של החברה הוא דרך
מנחם בגין  ,121תל אביב ,ישראל .החברה הינה בשליטת ( Kenon Holdings Ltd.להלן " -החברה האם") המאוגדת
בסינגפור ,אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ( )NYSEובבורסה לניירות ערך
בתל אביב בע"מ (להלן " -הבורסה") .הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של החברה ליום  31במרץ  ,2021כוללים את
אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה וכן זכויות בחברות כלולות (להלן יחד – "הקבוצה").
החברה הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה .למועד הדוח (החל מחודש ינואר  ,)2021הקבוצה
פועלת בשני מגזרים ברי דיווח; ( )1ייצור והספקת חשמל ואנרגיה בישראל; ו )2(-החזקה ,פיתוח ,הקמה וניהול תחנות
כוח באנרגיה מתחדשת ובאנרגיה קונבנציונלית (מונעות גז טבעי) בארה"ב .במסגרת מגזרים אלו עוסקת הקבוצה בייצור
והספקת חשמל ואנרגיה ללקוחות פרטיים ,חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן " -חברת החשמל") ומנהל המערכת,
בייזום ,פיתוח ,הקמה ותפעול של תחנות כוח ומתקנים לייצור אנרגיה וכן במתן שירותי ניהול לתחנות כוח בארה"ב
הנמצאות בבעלותם של צדדים שלישיים .הקבוצה מרכזת את פעילותה בישראל תחת זרוע אחת ופעילותה בארה"ב תחת
זרוע נוספת באמצעות קבוצת ( CPVכמוגדר בביאור .)6
בישראל מפעילה הקבוצה את תחנת הכוח רותם ,אשר הינה בבעלות מלאה של או.פי.סי .רותם בע"מ (להלן " -רותם")
(המוחזקת על ידי החברה ( )80%ועל ידי בעל מניות נוסף ( ,))20%הפועלת בטכנולוגיה קונבנציונלית בהספק מותקן של כ-
 466מגה וואט; תחנת הכוח חדרה ,בבעלות מלאה של או.פי.סי חדרה בע"מ (להלן " -חדרה") ,הפועלת בטכנולוגיית
קוגנרציה בהספק מותקן של  144מגה וואט .בנוסף ,חדרה מחזיקה במרכז האנרגיה (דוודים וטורבינה בשטח מפעלי נייר
חדרה בע"מ) ,שמשמש כגיבוי להספקת קיטור .כמו כן ,מחזיקה החברה בבעלות מלאה בצומת אנרגיה בע"מ (להלן -
"צומת") ,אשר פועלת להקמת תחנת כוח המונעת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח (תחנה
פיקרית) בהספק מותקן של כ 396-מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות באזור קרית גת .בנוסף ,החברה פועלת להקמת והפעלת
מתקנים לייצור אנרגיה בחצר הצרכן המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי וכן באנרגיה מתחדשת והתקשרות בהסדרים
להספקה ומכירה של אנרגיה לצרכנים וכן התקשרה בהסכם לפיו תספק את הציוד ,תקים ,תתפעל ותתחזק את מתקן
הייצור שורק ב' ותספק את האנרגיה הדרושה למתקן ההתפלה שורק ב' ,כאמור בביאור 24א' 10לדוחות הכספיים
השנתיים.
פעילות הקבוצה בישראל כפופה לרגולציה ,הכוללת ,בין היתר ,את הוראות חוק משק החשמל ,התשנ"ו 1996-והתקנות
שהותקנו מכוחו ,החלטות רשות החשמל ,הוראות החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות ,התשע"ד ,2013-הוראות
חוק התחרות הכלכלית ,התשמ"ח 1988-והתקנות שהותקנו מכוחו ורגולציה הנוגעת לרישוי עסקים ,לתכנון ובנייה
ולאיכות הסביבה .רשות החשמל הינה בעלת הסמכות למתן רישיונות על פי חוק משק החשמל (רישיונות עבור מתקנים
בעלי כושר ייצור הגבוה מ 100-מגה וואט טעונים גם את אישור שר האנרגיה) ,לפיקוח על בעלי הרישיונות (לרבות רישיונות
הספקה ורישיונות ייצור פרטיים) ,לקביעת תעריפים ולקביעת אמות מידה לרמת ,טיב ואיכות השירותים שנדרשים מבעל
רישיון "ספק שירות חיוני" .משכך ,רשות החשמל מפקחת הן על חברת החשמל והן על יצרני חשמל פרטיים.
פעילות הקבוצה בישראל נתונה להשפעות עונתיות כתוצאה משינויים בתעריף העומס והזמן (להלן " -התעו"ז") המפוקח
ומפורסם על ידי רשות החשמל .חודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות ,כדלקמן :קיץ (יולי ואוגוסט) ,חורף (דצמבר ,ינואר
ופברואר) ומעבר (מרץ עד יוני וספטמבר עד נובמבר) ,כאשר לכל עונה נקבע תעריף שונה .תוצאות החברה מתבססות על
רכיב הייצור ,המהווה חלק מהתעו"ז ,ומכאן ההשפעה העונתית.
בארה"ב ,מפעילה הקבוצה ,באמצעות קבוצת  CPVהמוחזקת על ידי החברה (בעקיפין) בשיעור של  ,70%תחנות כוח,
בתחום הקונבנציונאלי ,המונעות גז טבעי (מסוג מחזור משולב מדור מתקדם) ובתחום האנרגיה המתחדשת .נכון למועד
אישור הדוחות כספיים ,חלקה של קבוצת  CPVבתחנות כוח המונעות גז טבעי עומד על כ 1,290-מגה וואט מתוך 4,045
מגה וואט ( 5תחנות כוח) ,ובאנרגיית רוח חלקה של קבוצת  CPVעומד על כ 152-מגה וואט (תחנת כוח אחת).
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ביאור  – 1כללי (המשך)
א .הישות המדווחת (המשך)
כמו כן ,קבוצת  CPVמחזיקה זכויות בתחנות כוח מונעת גז טבעי ובטכנולוגיה סולארית בשלבי הקמה בהספק של 1,258
מגה וואט ו 126-מגה וואט ,בהתאמה (חלקה של  CPVלמועד אישור הדוחות הכספיים עומד על כ 126-מגה וואט וכ126-
מגה וואט ,בהתאמה) .בנוסף ,לקבוצת  ,CPVצבר פרויקטים בטכנולגיה סולארית (פוטו-וולטאי) בשלבי פיתוח מתקדמים,
בהיקף מצטבר כולל של כ 1,164-מגה וואט ,וכן עוד מספר פרויקטים בשלבי פיתוח ראשוניים בהיקף מצטבר של  943מגה
וואט .בנוסף ,קבוצת  CPVמחזיקה בצבר פרויקטים בטכנולוגיית רוח בשלבי ייזום מתקדמים בהיקף מצטבר של 175
מגה וואט ובפרויקטים בטכנולגיה של מחזור משולב בשלבי פיתוח בהיקף מצטבר של  3,955מגה וואט.
שוק החשמל בארה"ב מפוקח הן ברמה הפדראלית (מכירה סיטונאית של חשמל והולכה בין-מדינתית) והן ברמה
המדינתית (מכירה קמעונאית של חשמל ושירותי הפצה לצרכני הקצה) .הרגולטור הפדראלי העיקרי הוא הנציבות
הפדראלית לרגולציית אנרגיה  ,)FERC( Federal Energy Regulatory Commission -לצד פיקוח רגולטורי נוסף ברמת
המדינה של נציבויות ציבוריות מדינתיות נפרדות .שוק החשמל בארצות הברית פועל במסגרת מספר מפעילי שוק אזוריים
או מדינתיים ,המכונים ארגוני הולכה אזוריים ( )Regional Transmission Organizations - RTOאו מנהל מערכת
עצמאי ( .)Independent System Operator - ISOה RTO/ISO -אחראים לתפעול השוטף של מערכת ההולכה ,לניהול
השווקים הסיטונאיים באזורים בהם הם פועלים ,לתכנון ארוך טווח של ההולכה ולפונקציות של הלימות משאבים.
פעילותה של קבוצת  CPVכפופה ,בין היתר ,לשינויים בחקיקה פדראלית ומדינתית ,תקנות אנרגיה פדראליות ומדינתיות
וכן חקיקה ותקנות איכות סביבה פדראליות ומדינתיות .חוקים אלה משפיעים על יכולת מתקני קבוצת  CPVלפעול ,על
מחירי המוצרים אותם הם מייצרים ועל העלויות והחבויות לייצור המוצרים .על כן ,התקנות ,החוקים וההחלטות של
רשויות פדראליות ומדינתיות ,בפרט ועדות לשירותים ציבוריים ,ועדת אנרגיה פדראלית רגולטורית וכן רשויות סביבה,
משפיעות במישרין ובעקיפין על פעילות קבוצת .CPV
ההכנסות מייצור חשמל של קבוצת  CPVהינן עונתיות ומושפעות מביקושים משתנים ,מחירי גז ומחירי חשמל וכן ממזג
האוויר .ככלל ,בתחנות מונעות גז טבעי ,הרווחיות גבוהה יותר בתקופות בהן הטמפרטורות הן הכי גבוהות והכי נמוכות
בשנה ,אשר לעיתים קרובות מתרחש בקיץ ובחורף.
ב .השפעות התפשטות נגיף קורונה
עקב התפשטות נגיף הקורונה (( )COVID-19להלן " -משבר הקורונה") ,במהלך שנת  2020וכן בתקופת הדוח ולאחריה
הוטלו על ידי מדינת ישראל ומדינות בעולם מגבלות תנועה ומגבלות על פעילות עסקית .בנוסף ,משבר הקורונה האמור
גרם בין היתר לחוסר וודאות וחוסר יציבות בשווקים הפיננסיים ובכלכלה בישראל ובעולם.
פעילותן של תחנות הכוח הפעילות של החברה בישראל ,כמו גם פעילות ההקמה של תחנת הכוח בצומת ,נמשכת בתקופת
המגבלות בהיותן מפעלים חיוניים תוך היערכות של צוותי העבודה ונקיטת אמצעי זהירות על מנת למנוע הידבקות
והתפרצות באתרי החברה .רציפות עבודות ההקמה בתחנת הכוח צומת או עבודת השיפוץ בתחנת הכוח חדרה עלולה
להיות מושפעת ממגבלות תנועה עקב משבר הקורונה לאור הצורך בהגעת ציוד וצוותים זרים .נכון למועד הדוח ,לא היתה
למשבר הקורונה השפעה מהותית על תוצאות החברה ופעילותה בישראל.
התפרצות הנגיף והידבקות בתחנות הכוח ובאתרי החברה ,הימשכות משבר הקורונה לאורך זמן ,השפעה משמעותית של
משבר הקורונה על ספקים מרכזיים (כגון ספקי גז טבעי ,קבלני הקמה ותחזוקה) או לקוחות מרכזיים של הקבוצה ,עלולים
להשפיע לרעה על פעילות החברה ותוצאותיה בישראל ,וכן על יכולתה להשלים פרויקטים בהקמה במועד או בכלל ו/או
על יכולתה להוציא לפועל פרויקטים עתידיים בישראל.
עם אישור השימוש בחיסון מפני נגיף הקורונה על ידי הרשויות המוסמכות בכל מדינה בשלהי שנת  ,2020לצד פעולות
לחיסון האוכלוסייה על פי קבוצות גיל (בהיקף מוגבר בישראל בהשוואה למדינות אחרות) ולהסרת מגבלות בתקופת הדוח,
התפרצו בתקופת הדוח מוטציות חדשות שגרמו להתפשטות מואצת של הנגיף במדינות רבות ולהידוק מגבלות תנועה
ומגבלות נוספות למניעת התפשטות הנגיף ,כולל המשך מגבלות על פעילות עסקית .נכון למועד הדוח ,אין וודאות באשר
למידת ההצלחה של פעולות החיסון אל מול התפשטות הנגיף בישראל ובעולם והתפתחות מוטציות נוספות.
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ביאור  – 1כללי (המשך)
ב .השפעות התפשטות נגיף קורונה (המשך)
להתפשטות וירוס הקורונה השפעה ניכרת על הכלכלה והשווקים הפיננסים בארה"ב ובעולם .פעילותן של תחנות הכוח של
קבוצת  CPVנמשכה גם במהלך משבר הקורונה תוך ביצוע ההתאמות כאמור להלן .משבר הקורונה השפיע על שינוי לוחות
הזמנים במשמרות של העובדים בקבוצת  ,CPVצמצום השבתות יזומות לצורך תחזוקה תקופתית ,הארכת משך תקופת
התחזוקה התקופתית הלא מתוכננת ,צורך בהתאמות הקבוצה לעבודה של עובדים מהבית וכן התאמות נדרשות במקומות
העבודה .כמו כן ,הקבוצה נדרשה ונדרשת לבצע התאמות ביחס לאבטחת המידע בתחנות הכוח .בנוסף משבר הקורונה
משפיע על זמינות ספקים וגורמים המעורבים בתהליכי הפיתוח וההקמה של הפרויקטים של קבוצת .CPV
יצוין ,כי למועד אישור הדוחות הכספיים ,אין ודאות ביחס למשך משבר הקורונה ,עוצמתו והשפעותיו על השווקים או על
גורמים הקשורים בפעילותה של קבוצת  ,CPVולכן אין באפשרותה של קבוצת  CPVלהעריך באופן ודאי ומלא את השפעת
משבר הקורונה .התפרצות הנגיף והידבקות בתחנות הכוח של קבוצת  CPVאו מגבלות על פעילות עסקית באזורים בהן
פועלת ,כמו גם צעדים שיינקטו בעולם בעקבות כך ,השפעה על הכלכלה ועל שווקי הסחורות בארה"ב בכלל ,ועל מחירי
החשמל והגז הטבעי בפרט ,עלולים להשפיע על פעילותה של קבוצת ( CPVאף מהותית) ,השלמת הקמת הפרויקט
שבהקמה (כמפורט בביאור 7א') ,התקדמות בפיתוח הפרויקטים בפיתוח של קבוצת  CPVוכן להשפיע על יכולתה להוציא
לפועל פרויקטים עתידיים שלה.

ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים ()IFRS
תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נערכה בהתאם לתקן בינלאומי ( 34להלן  ,)"IAS 34" -דיווח כספי
לתקופות ביניים ,ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם
הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2020להלן " -הדוחות הכספיים השנתיים") .כמו כן,
דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  27במאי .2021

ב.

מטבע פעילות ומטבע הצגה
המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה הינו הש"ח .בהתאם לכך ,מהווה הש"ח את מטבע
הפעילות של החברה .כמו כן ,משמש הש"ח כמטבע הצגה של דוחות כספיים אלו .מטבעות אחרים שאינם הש"ח
מהווים מטבע חוץ.

ג.

שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS-נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות ,אומדנים
והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות
והוצאות .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות
הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים למעט כמפורט להלן.
הקצאת עלויות רכישה:
הקבוצה מחשבת אומדנים ,בנוגע להקצאת עודפי עלות לנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ולהתחייבויות .כמו כן,
בקביעת שעורי ההפחתה של נכסים מוחשיים ,בלתי מוחשיים והתחייבויות אומדת הקבוצה את אורך החיים הצפוי
של הנכס או ההתחייבות .אומדנים אלו מבוססים בין היתר על מעריך שווי בלתי תלוי.

ד.

סיווג מחדש
בתקופת הדוח ,סיווגה החברה הוצאות פיתוח עסקי אשר הוצגו בעבר בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות לסעיף נפרד בדוח
רווח והפסד .בהתאם סיווגה החברה מחדש מסעיף הנהלה וכלליות לסעיף הוצאות פיתוח עסקי סך של כ 2-מיליון ש"ח
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ .2020

14

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה ,הינה המדיניות החשבונאית
שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים.

ב.

מדיניות חשבונאית עבור עסקאות או אירועים חדשים
.1

בסיס האיחוד

צירופי עסקים
הקבוצה מיישמת לגבי כל צירופי העסקים את שיטת הרכישה ) .(Acquisition methodמועד הרכישה הינו המועד
בו הרוכשת משיגה שליטה על הנרכשת .שליטה מתקיימת כאשר הקבוצה חשופה ,או בעלת זכויות ,לתשואות
משתנות ממעורבותה בנרכשת ויש לה את היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות כוח ההשפעה שלה בנרכשת.
בבחינת שליטה נלקחות בחשבון זכויות ממשיות המוחזקות על ידי הקבוצה ועל ידי אחרים .הרוכשת מכירה במועד
הרכישה בהתחייבות תלויה שניטלה בצירוף עסקים אם קיימת מחויבות בהווה שנובעת מאירועי העבר ושוויה ההוגן
ניתן למדידה באופן מהימן .התמורה שהועברה כוללת את השווי ההוגן של הנכסים שהועברו לבעלים הקודמים של
הנרכשת ,התחייבויות שהתהוו לרוכש מול הבעלים הקודמים של הנרכשת וזכויות הוניות שהונפקו על ידי הקבוצה.
כמו כן ,מוניטין אינו מעודכן בגין ניצול הפסדים מועברים לצרכי מס שהיו קיימים במועד צירוף העסקים.
עלויות הקשורות לרכישה שהתהוו לרוכשת בגין צירוף עסקים ,כגון :עמלות למתווכים ,עמלות ייעוץ ,עמלות
משפטיות ,הערכת שווי ועמלות אחרות בגין שירותים מקצועיים או שירותי ייעוץ ,למעט אלו הקשורות בהנפקת
מכשירי חוב או הון בקשר עם צירוף העסקים ,מוכרות כהוצאות בתקופה שבה השירותים מתקבלים.
מוניטין
הקבוצה מכירה במוניטין למועד הרכישה לפי השווי ההוגן של התמורה שהועברה בניכוי הסכום נטו שיוחס ברכישה
לנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ולהתחייבויות שניטלו .מוניטין מוכר לראשונה כנכס לפי עלותו ,ונמדד בתקופות
עוקבות לפי עלותו בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
לצורך בחינת ירידת ערך ,מוניטין מוקצה לכל אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויה להן תועלת
מהסינרגיה של צירוף העסקים .יחידות מניבות מזומנים להן הוקצה מוניטין ,נבדקות לצורך בחינת ירידת ערכן מידי
שנה או בתדירות גבוהה יותר כאשר יש סימנים המעידים על ירידת ערך אפשרית של יחידה כאמור .כאשר סכום בר
השבה של יחידה מניבה מזומנים נמוך מערכה בספרים של אותה יחידה ,מוקצה ההפסד מירידת הערך ראשית
להפחתת הערך בספרים של מוניטין כלשהו המיוחס ליחידה מניבת המזומנים .לאחר מכן ,מוקצה יתרת ההפסד
מירידת ערך ,אם נותרה ,לנכסים אחרים של היחידה מניבת המזומנים ,באופן יחסי לערכם בספרים .הפסד מירידת
ערך של מוניטין אינו מבוטל בתקופות עוקבות.
השקעה בחברות כלולות
חברות כלולות הינן ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית ,אך לא הושגה בהן
שליטה או שליטה משותפת .השפעה מהותית היא הכוח להשתתף בקבלת החלטות הנוגעות למדיניות פיננסית
והתפעולית של החברה המוחזקת .בבחינת קיומה של השפעה מהותית ,מובאות בחשבון זכויות הצבעה
פוטנציאליות ,הניתנות למימוש או להמרה באופן מיידי למניות החברה המוחזקת.
השקעות בחברות כלולות מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני ומוכרות לראשונה לפי עלות .עלות ההשקעה
כוללת עלויות עסקה .עלויות עסקה המתייחסות באופן ישיר לרכישה צפויה של חברה כלולה מוכרות כנכס במסגרת
סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי .עלויות אלה מתווספות לעלות ההשקעה במועד הרכישה .הדוחות
הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של הקבוצה בהכנסות ובהוצאות ברווח או הפסד וברווח כולל אחר של
חברות כלולות ,לאחר תיאומים הנדרשים כדי להתאים את המדיניות החשבונאית לזו של הקבוצה ,מהיום בו
מתקיימת ההשפעה המהותית ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה המהותית .כאשר הקבוצה מממשת חלק
מהשקעה שהינה חברה כלולה הכוללת פעילות חוץ תוך שימור השפעה מהותית החלק היחסי של הסכום המצטבר
של הפרשי השער מסווג לרווח והפסד.
.2

מטבע חוץ

פעילות חוץ
הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ ,כולל מוניטין והתאמות לשווי הוגן שנוצרו ברכישה ,תורגמו לש"ח לפי
שערי החליפין שבתוקף למועד הדיווח .ההכנסות וההוצאות של פעילויות החוץ ,תורגמו לש"ח לפי שערי החליפין
שבתוקף במועדי העסקאות .הפרשי השער בגין התרגום מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בהון בקרן תרגום של
פעילויות חוץ (להלן " -קרן תרגום") .כאשר פעילות חוץ הינה חברה בת שאינה בבעלות מלאה של החברה ,החלק
היחסי של הפרשי השער בגין פעילות החוץ מוקצה לזכויות שאינן מקנות שליטה.
ככלל ,הפרשי שער בגין הלוואות שנתקבלו או הועמדו לפעילויות חוץ ,לרבות פעילויות חוץ שהינן חברות בנות,
מוכרים ברווח והפסד בדוחות המאוחדים.
כאשר סילוקן של הלוואות שהתקבלו או שהועמדו לפעילות חוץ אינו מתוכנן ואינו צפוי בעתיד הנראה לעין ,רווחים
והפסדים מהפרשי שער הנובעים מפריטים כספיים אלה נכללים כחלק מההשקעה בפעילות החוץ ,נטו ,מוכרים
ברווח כולל אחר ומוצגים בהון כחלק מקרן תרגום.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ג.

תקנים חדשים ותיקונים לתקנים חדשים שטרם אומצו
 .1תיקון ל ,IAS 1 -הצגת דוחות כספיים :סיווג התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות
התיקון מחליף דרישת סיווג מסוימות של התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות .כך למשל ,על פי התיקון,
התחייבות תסווג כבלתי שוטפת כאשר לישות יש זכות לדחות את התשלום לתקופה של לפחות  12חודשים לאחר
תקופת הדיווח ,אשר הינה "בעלת מהות" וקיימת לסוף תקופת הדיווח .זכות קיימת לתאריך הדיווח רק אם
ישות עומדת בתנאים לדחיית התשלום נכון למועד זה .בנוסף ,התיקון מבהיר כי זכות ההמרה של התחייבות
תשפיע על סיווגה כשוטפת או בלתי שוטפת ,אלא אם כן רכיב ההמרה הינו הוני.
התיקון ייכנס לתוקף בתקופות דיווח המתחילות ביום  1בינואר  .2023יישום מוקדם אפשרי .התיקון ייושם
למפרע ,לרבות תיקון מספרי השוואה.
הקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של יישום התיקון על הדוחות הכספיים.
 .2תיקון ל ,IAS 16 -רכוש קבוע :תקבולים לפני שימוש מיועד
התיקון ביטל את הדרישה לפיה בחישוב עלויות שניתן לייחס במישרין לרכוש קבוע ,יש לנכות מעלויות בדיקת
תקינות פעולות הנכס את התמורה נטו ממכירת פריטים כלשהם שיוצרו בתהליך (כגון דוגמיות שיוצרו בעת
בדיקת הציוד) .במקום זאת ,תמורה זו תוכר ברווח והפסד בהתאם לתקנים הרלוונטיים ועלות הפריטים שנמכרו
תימדד בהתאם לדרישות המדידה של  ,IAS 2מלאי.
התיקון ייכנס לתוקף בתקופות דיווח המתחילות ביום  1בינואר  2022או לאחריו .יישום מוקדם אפשרי .התיקון
ייושם למפרע ,לרבות תיקון מספרי השוואה ,אך רק עבור פרטי רכוש קבוע אשר הובאו למיקום ולמצב הדרושים
לכך שיוכלו לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה לאחר תקופת הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת במועד יישום
התיקון לראשונה .ההשפעה המצטברת של התיקון תתאים את יתרת הפתיחה של העודפים של תקופת הדיווח
המוקדמת ביותר המוצגת.
הקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של יישום התיקון על הדוחות הכספיים.
 .3תיקון ל ,IAS 37-הפרשות ,התחייבויות תלויות ונכסים תלויים  -עלויות לקיום חוזה
על פי התיקון ,בבחינה האם חוזה הינו מכביד ,העלויות לקיום חוזה אותן יש לקחת בחשבון הן עלויות
המתייחסות במישרין לחוזה ,הכוללות את העלויות הבאות:
 עלויות תוספתיות; וכן הקצאה של עלויות אחרות הקשורות במישרין לקיום חוזה (כגון הוצאות פחת של רכוש קבוע המשמשלמילוי חוזה זה וחוזים נוספים אחרים).
התיקון ייושם באופן רטרוספקטיבי החל מיום  1בינואר  ,2022עבור חוזים אשר הישות טרם סיימה את
מחויבויותיה בגינם .יישום מוקדם אפשרי .בעת יישום התיקון ,הישות לא תציג מחדש מספרי השוואה ,אלא
תתאים את יתרת הפתיחה של העודפים במועד היישום לראשונה ,בגובה ההשפעה המצטברת של התיקון.
הקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של התיקון על הדוחות הכספיים.
 .4תיקון ל ,IAS 12 -מסים על הכנסה :מס נדחה הקשור לנכסים והתחייבויות הנובעים מעסקה אחת
התיקון מצמצם את תחולת הפטור מהכרה במסים נדחים כתוצאה מהפרשים זמניים שנוצרו במועד ההכרה
לראשונה בנכסים ו/או התחייבויות ,כך שהפטור האמור לא יחול על עסקאות היוצרות הפרשים זמניים שווים
ומקזזים .כתוצאה מכך ,ישויות תידרשנה להכיר בנכס או התחייבות מס נדחה בגין הפרשים זמניים אלו במועד
ההכרה לראשונה בעסקאות היוצרות הפרשים זמניים שווים ומקזזים ,דוגמת עסקאות חכירה והפרשות לפירוק
ושיקום.
התיקון ייושם החל מתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2023על ידי תיקון יתרת הפתיחה של
העודפים או כהתאמה לסעיף הוני אחר בתקופה בה אומץ התיקון כאמור .יישום מוקדם אפשרי.
הקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של התיקון על הדוחות הכספיים.

16

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  - 4מכשירים פיננסיים
מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד
הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות פיקדונות לזמן קצר ולזמן ארוך ,מזומנים
ושווי מזומנים ,מזומנים מוגבלים ,לקוחות ,חייבים אחרים ,מכשירים פיננסיים נגזרים ,ספקים ,זכאים אחרים וחלק
מהלוואות לזמן ארוך של הקבוצה תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
השווי ההוגן של יתר הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי,
הינם כדלקמן:
שווי הוגן
ליום  31במרץ 2021
שווי הוגן
ערך בספרים (*)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

1,950
963
2,913

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים (רמה )2
אגרות חוב (רמה )1

2,289
1,072
3,361

ליום  31במרץ 2020
שווי הוגן
ערך בספרים (*)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

1,853
286
2,139

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים (רמה )2
אגרות חוב (רמה )1

2,246
336
2,582

ליום  31בדצמבר 2020
שווי הוגן
ערך בספרים (*)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

1,979
980
2,959

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים (רמה )2
אגרות חוב (רמה )1

2,360
1,056
3,416

(*) לרבות חלויות שוטפות וריבית לשלם.
מכשירים פיננסיים נגזרים נמדדים בשווי הוגן תוך שימוש בשיטת הערכה ברמה  .2השווי ההוגן נאמד תוך שימוש
בטכניקת היוון תזרימי מזומנים עתידיים בהתבסס על נתונים נצפים.
הקבוצה מתקשרת בעסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכוני מטבע חוץ וסיכוני השינויים במדד
המחירים לצרכן .המכשירים הפיננסיים הנגזרים נרשמים לפי שוויים ההוגן .השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים
הנגזרים מבוסס על מחירים ,שערים ושיעורי ריבית המתקבלים מבנקים ,ברוקרים וכן באמצעות תוכנות מסחר מקובלות.
על בסיס הנתונים שהתקבלו נאמד השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנגזרים תוך שימוש בטכניקות הערכה ותמחיר
המאפיינים את המכשירים השונים בשווקים השונים .מדידת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים לטווח ארוך נאמדת
באמצעות היוון תזרימי המזומנים הנובעים מהם על בסיס התנאים ואורך התקופה עד לפדיון של כל מכשיר ותוך שימוש
בשיעורי ריבית שוק של מכשירים דומים למועד המדידה .שינויים בהנחות הכלכליות ובטכניקת הערכה עשויים להביא
לשינויים מהותיים בשווי ההוגן של המכשירים.
כמו כן ,בתקופת הדוח נוספו לקבוצה הלוואות ששימשו לצורך רכישת קבוצת  CPVוכן הלוואות שאוחדו לראשונה במסגרת
צירוף העסקים .הלוואות אלו תואמות או קרובות לשווי ההוגן שלהן וזאת לאור חלוף תקופת זמן קצרה ממועד השלמת
רכישת קבוצת  ,CPVוכן לאור תנאי ריבית משתנה בחלק מההלוואות.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  - 4מכשירים פיננסיים (המשך)
להלן נתונים לגבי שערי החליפין היציגים של הדולר של ארה"ב (להלן – "הדולר") והאירו ומדד המחירים לצרכן (להלן –
"המדד") :
המדד
(נקודות)

שער החליפין
של הדולר
ביחס לשקל

שער החליפין
של האירו
ביחס לשקל

 31במרץ 2021
 31במרץ 2020
 31בדצמבר 2020

100.3
100.3
100.2

3.334
3.565
3.215

3.913
3.900
3.944

שינויים במהלך התקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום:
 31במרץ 2021
 31במרץ 2020

0.1%
()0.5%

3.7%
3.1%

()0.8%
0.6%

שינויים במהלך השנה שהסתיימה ביום:
 31בדצמבר 2020

()0.6%

()7.0%

1.7%

ביאור  - 5הכנסות ממכירות ומתן שירותים
פיצול של ההכנסות ממכירות:
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2020
2021
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

הכנסות ממכירת חשמל
הכנסות ממכירות קיטור
הכנסות ממתן שירותים
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לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2020
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

352
15
9

297
16
-

1,269
56
-

376

313

1,325

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  – 6חברות בנות
צירוף עסקים שאירע במהלך התקופה השוטפת
בהמשך לאמור בביאור 25יב' לדוחות הכספיים השנתיים ,ביום  25בינואר  ,2021הושלמה העסקה לרכישת  70%מזכויות
וההחזקות בקבוצת ( CPVלהלן – "מועד השלמת העסקה") .הרכישה התבצעה באמצעות שותפות מוגבלתCPV Group ,
( LPלהלן " -הרוכשת") ,המוחזקת ,בעקיפין ,על ידי החברה (כ 70%-שותף מוגבל) .הישויות הנרכשות במסגרת קבוצת
 CPVהינן( CPV Power Holdings LP :להלן – "( Competitive Power Ventures Inc. ;)"CPVPHלהלן – ";)"CPVI
ו( CPV Renewable Energy Company Inc.-להלן – " CPVREC ,CPVPH( )"CPVRECו ; CPVI-יחדיו להלן –
"קבוצת .)"CPV
קבוצת  CPVעוסקת בפיתוח ,הקמה וניהול של תחנות כוח באנרגיה מתחדשת ובאנרגיה קונבנציונלית (תחנות כוח מונעות
גז טבעי מסוג מחזור משולב מדור מתקדם) בארה"ב באמצעות חברות בנות וחברות כלולות .קבוצת  CPVמחזיקה זכויות
בתחנות כוח פעילות ,אותן יזמה והקימה הן בתחום הקונבנציונאלי והן בתחום האנרגיה המתחדשת .בנוסף ,קבוצת CPV
עוסקת ,באמצעות קבוצת ניהול נכסים ,במתן שרותי ניהול לתחנות כוח בארה"ב במגוון טכנולוגיות וסוגי דלקים ,בדרך
של התקשרות בהסכמי ניהול נכסים ,לרוב לתקופות קצרות/בינוניות.
במועד השלמת העסקה ,בהתאם למנגנון קביעת התמורה כפי שהוגדר בהסכם הרכישה ,שילמה הרוכשת למוכרים תמורה
שנקבעה על סכום כולל של כ 648-מיליון דולר (המהווה מחיר רכישה של  630מיליון דולר והתאמות מסוימות להון חוזר,
ליתרת מזומנים וליתרת חוב) וכן סך של כ 5-מיליון דולר עבור פיקדון באותו הסכום שנותר בקבוצת  .CPVלאחר מועד
הדוח ,בחודש מאי  2021בוצעה התאמה לתמורה בעסקת רכישת קבוצת  ,CPVאשר כתוצאה מההתאמה שילמו המוכרים
לקבוצת  CPVסכום שאינו מהותי .יצוין ,כי בגין החזקה של  17.5%מהזכויות בפרויקט בהקמה ( Three Riversלהלן –
"הפרויקט בהקמה") הועמדה ל CPVH -הלוואת מוכר בסך של  95מיליון דולר (להלן " -הלוואת המוכר") .הלוואת המוכר
הינה לתקופה של עד שנתיים ממועד השלמת העסקה ,נושאת ריבית שנתית של  4.5%אשר תשולם באופן רבעוני ומובטחת
בשעבוד על מניות חברת החזקות אשר בבעלותה הזכויות בפרויקט בהקמה וזכויות במסגרת הסכם ניהול של הפרויקט
בהקמה .לפרטים על שינויים בהחזקות בפרויקט בהקמה ובהלוואת המוכר בתקופת הדוח ,ראו ביאור 7א'.
החברה גידרה חלקית את חשיפתה לשינויים בתזרימי המזומנים מתשלומים במטבע דולר בקשר עם הסכם לרכישת
קבוצת  CPVבאמצעות עסקאות אקדמה ופיקדונות דולריים .החברה בחרה לייעד את עסקאות האקדמה האמורות
כגידור חשבונאי .במועד השלמת העסקה ,זקפה החברה את קרן הון גידור שנצברה בסך של כ 103-מיליון ש"ח לעלות
ההשקעה בקבוצת  .CPVעלות זו יוחסה לסעיף המוניטין והגדילה את עלות הרכישה בסך של כ 32 -מיליון דולר.
תרומתה של קבוצת  CPVלהכנסות ולהפסד של הקבוצה בתקופה ממועד הרכישה ועד ליום  31במרץ  ,2021הסתכמה
לסך של כ 26-מיליון ש"ח וכ 36-מיליון ש"ח ,בהתאמה .ההנהלה מעריכה כי אילו נעשתה הרכישה כבר ביום  1בינואר
 ,2021סכום ההכנסות בדוח רווח והפסד המאוחד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ  2021היה בסך
של  391מיליון ש"ח והרווח המאוחד לאותה תקופה היה בסך של  7מיליון ש"ח.
קביעת שווי הוגן של נכסים והתחייבויות מזוהים באופן ארעי:
הרכישה של קבוצת  CPVטופלה בהתאם להוראות " ,IFRS 3צירופי עסקים" .לפיכך ,במועד השלמת העסקה כללה
החברה את נכסי קבוצת  CPVנטו בהתאם לשווים ההוגן .עד למועד אישור הדוחות הכספיים טרם השלימה החברה את
יחוס עלות הרכישה לנכסים והתחייבויות מזוהים וזאת לאור פרק הזמן הקצר שחלף ממועד צירוף העסקים ועד למועד
אישור הדוחות הכספיים פרופורמה לאור זאת חלק מנתוני השווי ההוגן עדיין ארעיים ויתכן ויחולו בהם שינויים שישפיעו
על הנתונים כפי שנכללו בדוחות כספיים אלו.
להלן יוצג שווי הוגן של נכסים והתחייבויות מזוהים שנרכשו (בהתאם לערכים ארעיים):
במיליוני ש"ח
(מתורגם)

במיליוני דולר

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות וחייבים אחרים
פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן ארוך
השקעות בחברות כלולות
רכוש קבוע
נכסי זכות שימוש
נכסים בלתי מוחשיים
ספקים וזכאים אחרים
מכשירים פיננסיים נגזרים
הלוואות ואשראי
התחייבויות בגין חכירה
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
התחייבויות מסים נדחים

94
50
2
1,944
166
34
390
( )1 9
()39
()551
()34
()93
()32

29
15
1
595
51
10
119
( )6
()12
()169
()10
()28
( )9

נכסים מזוהים ,נטו

1,912

586
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ביאור  – 6חברות בנות (המשך)
צירוף עסקים שאירע במהלך התקופה השוטפת (המשך)
תזרימי המזומנים המצרפיים אשר נבעו לקבוצה כתוצאה מעסקת הרכישה:

מזומנים ושווי מזומנים ששולמו
עלויות גידור
מזומנים ושווי מזומנים שנרכשו

במיליוני ש"ח
(מתורגם)

במיליוני דולר

2,131
103
()94

653
32
()29

2,140

656

מוניטין:
המוניטין שנוצר במסגרת צירוף עסקים משקף את צבר הפרויקטים שנמצא בפיתוח ,צבר עתידי ,ופוטנציאל הפעילות
העתידי של קבוצת  CPVבשוק בו היא פועלת .הקבוצה צופה כי המוניטין בחלקו יותר בניכוי לצרכי מס .בעקבות הרכישה
הוכר באופן ארעי מוניטין כמפורט להלן:
במיליוני ש"ח
(מתורגם)

במיליוני דולר

תמורה שהועברה
בתוספת עלויות גידור
בניכוי שווי הוגן של הנכסים המזוהים ,נטו

2,131
103
()1,912

653
32
()586

מוניטין

322

99

עלויות הקשורות לצירוף עסקים
בתקופת הדוח ובשנת  ,2020הקבוצה נשאה בעלויות משפטיות ועלויות בדיקת נאותות המיוחסות לרכישה בסך של כ2-
מיליון ש"ח וכ 42-מיליון ש"ח ,בהתאמה .עלויות אלו נזקפו לדוח רווח והפסד בתקופות האמורות בסעיף "הוצאות עסקה
בגין רכישת קבוצת ."CPV
חברות הפרויקטים של קבוצת :CPV
קבוצת  ,CPVמחזיקה זכויות בתחנות כוח פעילות ובתחנת כוח בהקמה ובפיתוח הן בתחום הקונבנציונאלי והן בתחום
האנרגיה המתחדשת באמצעות חברות בנות ובאמצעות חברות כלולות .להלן פרטים ביחס לפרויקטים עיקריים
המוחזקים באמצעות חברות בנות של קבוצת  .CPVלפרטים אודות חברות כלולות של קבוצת CPVראו ביאור  .7לפרטים
אודות הסכמים עיקריים בחברות הבנות של קבוצת  CPVראו ביאור 9ט'.

שם הישות

CPV Keenan II Renewable
Energy Company, LLC
(להלן – ")" Keenan
CPV Maple Hill, LLC
(להלן )"Maple Hill" -
CPV Rogue's Wind, LLC
(להלן – ")"Rogue's Wind

טכנולוגיה

שנת הפעלה מסחרית

2010
בהקמה .הפעלה מסחרית
צפויה ברבעון שני-שלישי
.2022
בפיתוח .הפעלה מסחרית
צפויה ברבעון .2023 2

הספק
(מגה וואט)

שיעור
החזקה ליום
 31במרץ *2021

מיקום
תחנת כוח

רוח

152

70%

אוקלהומה

סולארי

126

100%

פנסילבניה

רוח

114

100%

פנסילבניה

(*) שיעור החזקה הינו שיעור החזקה של קבוצת  CPVאשר הינה חברת בת של החברה ומוחזקת על ידי החברה בעקיפין
בשיעור של .70%
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ביאור  - 7חברות כלולות
א.

מידע תמציתי בדבר חברות כלולות מהותיות

מידע כללי
החברה ,באמצעות קבוצת  ,CPVמחזיקה זכויות בתחנות כוח פעילות ובתחנת כוח בהקמה ,אותן יזמה והקימה בשנים
האחרונות ,הן בתחום הקונבנציונאלי והן בתחום האנרגיה המתחדשת .להלן פרטים עיקריים ביחס לפרויקטים
הפעילים ובהקמה של חברות כלולות בקבוצת :CPV
שנת
הפעלה
מסחרית

שם הישות

( CPV Fairview, LLCלהלן )"Fairview" -
( CPV Maryland, LLCלהלן )" Maryland" -
( CPV Shore Holdings, LLCלהלן )" Shore" -
( CPV Towantic, LLCלהלן )"Towantic" -
( CPV Valley Holdings, LLCלהלן )"Valley" -

הספק
(מגה וואט)

שיעור
החזקה ליום
 31במרץ *2021

מיקום
תחנת כוח

1,050
745
725
805
720

25.0%
25.0%
37.5%
26.0%
50.0%

פנסילבניה ,ארה"ב
מרילנד ,ארה"ב
ניו ג'רזי ,ארה"ב
קונטיקט ,ארה"ב
ניו יורק ,ארה"ב

10.0%

אילינוי ,ארה"ב

2019
2017
2016
2018
2018
פרויקט
בהקמה 1,258

( CPV Three Rivers, LLCלהלן )1( )"Three Rivers" -

(*) שיעור החזקה הינו שיעור החזקה של קבוצת  CPVאשר מוחזקת על ידי החברה בעקיפין בשיעור של .70%
( Three Rivers )1הינו פרויקט בהקמה אשר מועד הפעלה מסחרית הצפוי הינו בחודש מאי  2023ועלות ההקמה
הכוללת (בגין  100%מהפרויקט) צפויה להסתכם בסך של כ 4,311-מיליון ש"ח (כ 1,293-מיליון דולר).
בהמשך לאמור בביאור 25יב' לדוחות הכספיים השנתיים בדבר רכישת קבוצת  ,CPVביום  3בפברואר ,2021
הושלמה מכירת  7.5%מהזכויות בפרויקט ( CPV Three Rivers, LLCלהלן – " )"Three Riversבתמורה לסך של
כ 41-מיליון דולר (אשר שימשה לפירעון חלקי של הלוואות המוכר) .כתוצאה מהמכירה לא התהווה רווח או הפסד
לקבוצת  .CPVהלוואת המוכר תמשיך לעמוד ביחס לסכום של כ 54-מיליון דולר (כ 181-מיליון ש"ח) בקשר עם
התמורה בגין  10%מהזכויות ב Three Rivers-המוחזקים על ידי קבוצת  ,CPVבהתאם לתנאים האמורים בביאור
.6
החברה מטפלת בהחזקה ב Three Rivers-לפי שיטת השווי המאזני היות ולחברה השפעה מהותית לאור ייצוג
בדירקטוריון של .Three Rivers
ב.

צירוף דוחות כספיים

הקבוצה מצרפת לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה את תמצית הדוחות הכספיים ביניים של CPV Valley
.Holdings, LLC
מטבע הצגת הדוחות של החברות הכלולות אינו השקל החדש ,אלא הדולר .לפרטים אודות השינויים בשערי החליפין
של הדולר בתקופת הדיווח ,ראו ביאור .4
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ביאור  - 7חברות כלולות (המשך)
ג .מידע פיננסי מתומצת על המצב הכספי ליום  31במרץ  2021ועל תוצאות הפעולות לתקופה החל ממועד ההשלמה של
רכישת קבוצת  25 ,CPVבינואר  ,2021ועד ליום  31במרץ :2021
Fairview
מיליוני ש"ח

Maryland
מיליוני ש"ח

Towantic
Shore
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
בלתי מבוקר

Valley
מיליוני ש"ח

Three
Rivers
מיליוני ש"ח

ליום  31במרץ 2021

נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים

72
3,280

61
2,172

55
2,839

109
3,140

211
2,520

7
1,685

סה"כ נכסים

3,352

2,233

2,894

3,249

2,731

1,692

התחייבויות שוטפות
התחייבויות שאינן שוטפות

216
1,987

1,195
16

77
1,719

240
1,858

283
1,940

76
1,371

סה"כ התחייבויות

2,203

1,211

1,796

2,098

2,223

1,447

נכסים נטו

1,149

1,022

1,098

1,151

508

245

שיעור החזקה
חלק החברה
התאמות שווי הוגן שבוצעו במועד
הרכישה

25.0%
287

25.0%
255

37.5%
412

26.0%
299

50.0%
254

10.0%
190

276

)(56

)(197

90

)(6

28

ערך בספרים של ההשקעה

563

199

215

389

248

218

תוצאות לתקופה מיום  25בינואר  2021עד
ליום  31במרץ 2021

הכנסות מפעילות
שינוי נטו בשווי הוגן של מכשירים
פיננסיים נגזרים

123

85

95

229

111

-

)(39

)(10

)(16

)(8

)(53

1

סה"כ הכנסות

84

75

79

221

58

1

הוצאות תפעוליות

)(94

)(68

)(73

)(168

)(118

)(6

רווח (הפסד) תפעולי

)(10

7

6

53

)(60

)(5

הוצאות מימון ,נטו

)(18

)(15

)(15

)(17

)(21

)(2

רווח (הפסד) נקי
רווח כולל אחר
רווח כולל

)(28
25
)(3

)(8
2
)(6

)(9
20
11

36
25
61

)(81
9
)(72

)(7
75
68

שיעור החזקה

25.0%

25.0%

37.5%

26.0%

50.0%

10.0%

חלק החברה ברווח (בהפסד)
חלק החברה ברווח כולל אחר

)(7
6

)(2
1

)(3
8

9
7

)(40
5

)(1
8

הפחתות ברווח והפסד בגין התאמות
לשווי ההוגן שנעשו במועד הרכישה

)(1

2

3

1

1

-

)(8

-

-

10

)(39

)(1

1

8

7

5

8

10

21

18

13

-

חלק ברווחי (הפסדי) חברות כלולות
בספרים
חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות
6
כלולות בספרים
פחת והפחתות (לפי שיעור החזקה)

17
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ביאור  - 7חברות כלולות (המשך)
להלן יובא פירוט הסכמים עיקריים של החברות הכלולות (להלן – "חברות הפרויקטים") בקבוצת :CPV
ד .הלוואות של חברות הפרויקטים בקבוצת :CPV
כל אחת מחברות הפרויקט של קבוצת  CPVנטלו חוב בכיר במתווה דומה של מימון פרויקטאלי ביחס לנכס בודד
מסוים ,בתנאי "נון ריקורס" .בעת הסגירה הפיננסית של כל מימון ,מובטח הון עצמי וחוב בסכום מספיק למימון
העלויות ההוניות החזויות של הפרויקט במהלך ההקמה ,יחד עם מסגרות אשראי נלוות .מסגרות האשראי
הנלוות מועמדות על ידי חלק מקבוצת המלווים ומורכבות ממסגרות להעמדת מכתבי אשראי ( )LCלתמיכה
בהתחייבויות לבטוחות כחלק מהסדרי המימון והסדרים מסחריים ,וממסגרת למימון הון חוזר ,התומכת בצרכי
אשראי נלווים של הפרויקט .ככלל ,מסגרות החוב הבכיר בנויות כך שבכפוף להתקיימות תנאים מתלים
מסוימים ,הן הופכות ממסגרות למימון ההקמה למסגרות להלוואות לזמן ארוך ( )Term Loansעם מועדי פירעון
הקשורים בדרך כלל לתקופת ההסכמים המסחריים המעגנים את תזרימי המזומנים התפעוליים החזויים של כל
פרויקט .בפרויקטים המונעים על ידי גז טבעי ,בדרך כלל תקופות ההלוואה לזמן ארוך משתרעות על פני תקופת
ההקמה בתוספת  5-7שנים לאחר תחילת ההפעלה המסחרית (להלן – "מימון " .)""mini-permמימון "mini-
 "permנפרע באופן המשלב מועדי פירעון ומדדים מבוססי תוצאות ,אשר ביחד מביאים לתוצאה של פירעון חלקי
לאורך התקופה ויתרה שעומדת לפירעון או למיחזור במועד הפירעון הסופי.
קבוצת  CPVפועלת לניצול הזדמנויות למחזור האשראי בהתאם לתנאי השוק ,ובכל מקרה לפני הפירעון הסופי
המתוכנן .מסגרות האשראי במהלך ההקמה מתקבלות מקונסורציום של מממנים בינלאומיים ( 10-20בכל
פרויקט המופעל על ידי גז ,ומספר מצומצם יותר בפרויקטים לאנרגיה מתחדשת עם צרכי הון נמוכים יותר)
ומבוצעים בשוק " ,"Term Loan Aהכולל בעיקרו בנקים מסחריים ,בנקים להשקעות ,מלווים מוסדיים ,חברות
ביטוח ,קרנות בינלאומיות ,וחברות אשראי של ספקי ציוד .קבוצת  CPVביצעה מיחזור של המימון לפרויקטים
המופעלים באמצעות גז טבעי הן בשוק  Term Loan Aוהן בשוק ההלוואות  Term Loan Bהכולל בעיקר מלווים
מוסדיים ,קרנות בינלאומיות ומספר בנקים מסחריים.
בעוד שבתנאי מסגרות האשראי ישנן הוראות מסוימות המיוחדות לפרויקט הממומן ,רוב התנאים הסטנדרטיים
המרכזיים (שעבוד מדרגה ראשונה ,התחייבויות ( ,)covenantsאירועי פירעון ,זכויות לריפוי ,מגבלות על חלוקה,
דרישות רזרבה וכיו"ב) דומים בכל הסדרי מימון  Term Loan Aשל הפרויקטים של קבוצת  ,CPVכאשר תנאי
מחזור האשראי בשוק  ,Term Loan Bככלל ,גמישים מעט יותר ,בהתאם למקובל בשוק זה .בכל אחד מהשווקים
ולרוב בכל מימון פרויקט ,המימון הועמד על ידי המלווים של הפרויקטים של קבוצת  CPVעל בסיס מרווח מעל
ה/LIBOR-ריבית בסיס משתנה או על בסיס ריבית קבועה .כדי לצמצם את החשיפה לסיכון הריבית ,קבוצת
 CPVמבצעת עסקאות גידור ריבית בגין עיקר החשיפה ברמת כל פרויקט ,במסגרתן חברות הפרויקט משלמות
למוסדות הפיננסיים ריבית קבועה ומקבלות תשלומי ריבית משתנים לתקופות מסוימות בהתאם לתנאי
הפרויקט והמימון .בגין ההלוואות מבוססות  ,LIBORהסכמי האשראי והסדרי גידור הריבית כוללים הוראות
מקובלות להסדרת ההחלפה של  LIBORככל שתתבצע בסופו של יום כריבית ייחוס.
להלן יובא סיכום של התנאים המסחריים העיקריים של מסגרות החוב הבכיר של חברות הפרויקט בקבוצת
 .CPVהיתרות מוצגות במיליוני דולר ,מייצגות  100%מיתרת החוב של כל פרויקט וכוללות התאמות לשווי הוגן
אשר בוצעו במועד הרכישה של קבוצת  .CPVסכומי ההלוואות תחת ה Term Loan-מובאים למועד שצוין ,וככל
שנמשכו ונפרעו אינם ניתנים למשיכה מחדש.
יצוין כי הסכמי המימון העיקריים כוללים ,בין היתר וכמקובל בהסכמים עבור פרויקטים מסוג זה ,הוראות בדבר
פירעון כפוי ( ,)mandatory prepaymentsעילות פירעון שונות ,עמלות בגין מסגרות אשראי ,עמלות שנתיות בגין
הנפקת  LCותנאים מקובלים נוספים .כמו כן ,במסגרת הסכמי המימון הועמדו בטוחות ושעבודים על כל נכסי
הפרויקט .יצוין כי למועד אישור הדוחות הכספיים ,לא מתקיימות עילות לפירעון מיידי באיזה מהסכמי המימון.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  - 7חברות כלולות (המשך)
ד .הלוואות של חברות הפרויקטים בקבוצת ( CPVהמשך):

זהות הלווה

מועד השלמת /
מחזור

בסיס

מנגנוני ושיעורי

הסכם מימון

הצמדה

אמות מידה והגבלות על
חלוקות

יתרת ההלוואה
ליום  31במרץ 2021

הריביות

מועדי תשלום ופירעון סופי

· ריבית משתנה הינה
ריבית שנתית LIBOR
בתוספת מרווח בטווח
של .2.75% - 2.50%

מועד פירעון סופי יחול ביום 30
ביוני  .2025קצב והיקף פירעונות
קרן ההלוואה משתנה עד לפירעון
הסופי לפי שילוב של לוח סילוקין
ומנגנוני פירעון cash sweep
(מימון .)mini perm

ביצוע חלוקה מותנה
בעמידתה של חברת
הפרויקט במספר תנאים
בהם עמידה ביחס כיסוי
שירות חוב מינימלי של
 1.2במהלך  4הרבעונים
שקדמו לחלוקה ,עמידה
רזרבה
בדרישות
(בהתאם לתנאי הסכם
המימון) ,עמידה ביעד
יתרות חוב שהוגדרו
ושלא
בהסכם,
מתקיימים עילת פירעון
הפרה
אירוע
או
בהסכם
(כהגדרתם
המימון).

עיקרי העילות להעמדה לפירעון מיידי/אירועי  2,084מיליון
הפרה :הסכם המימון כולל עילות פירעון ש"ח (כ625 -
סטנדרטיות בהסכמים מסוג זה ,בהן בין היתר  -מיליון דולר).
הפרה של הצהרות והתחייבויות עם השפעה
מהותית לרעה ,אירועי אי-תשלום ,אי-עמידה
בהתחייבויות מסוימות ,אירועי חדלות פירעון
שונים ,סיום פעילות הפרויקט או סיום פעילות של
גורמים משמעותיים בפרויקט (כמוגדר בהסכם),
קרות אירועים שונים הקשורים למצב הרגולטורי
של הפרויקט והחזקת אישורים ממשלתיים 1,977 ,מיליון
ש"ח (כ593-
שינויים מסוימים בבעלות הפרויקט ,אירועים מיליון דולר).
מסוימים בקשר עם הפרויקט ,קיומם של הליכים
משפטיים הנוגעים לפרויקט ,ומצב בו הפרויקט לא
זכאי לקבל תשלומים עבור זמינות וחשמל ,הכל -
בהתאם ובכפוף לתנאים ,להגדרות ולתקופות
כמפורט בהסכם המימון.

אמת מידה של יחס
חוב
שירות
כיסוי
היסטורי של  1:1במהלך
 4רבעונים .ביצוע חלוקה
מותנה בעמידתה של
חברה הפרויקט בתנאים
מסוימים בהם דרישות
רזרבה (כקבוע בהסכם),
לא מתקיים אירוע הפרה
או פירעון בהתאם לתנאי
ההסכם.

 1,577מיליון
ש"ח (כ473-
מיליון דולר).

Fairview

 24במרץ
( 2017כפי
שתוקן
בחודש
פברואר
.)2020

דולר

Towantic

 11במרץ
( 2016כפי
שתוקן
בחודש יולי
.)2019

דולר

ריבית
 LIBORמועד פירעון סופי יחול ביום 30
בתוספת
מרווח -ביוני  .2025קצב והיקף פירעונות
בטווח של 3.25%
קרן ההלוואה משתנה עד לפירעון
.3.75%
הסופי לפי שילוב של לוח סילוקין
ומנגנוני פירעון cash sweep
(מימון .)mini perm

Shore

אשראי מסוג
Term Loan
 Bמיום 27
בדצמבר
.2018

דולר

מועד פירעון סופי הלוואות
ומסגרות נלוות– Term Loans :
 27בדצמבר  ;2025מסגרות
אשראי נלוות –  27בדצמבר .2023
קצב והיקף פירעונות קרן
ההלוואה משתנה עד לפירעון
הסופי לפי שילוב של לוח סילוקין
ומנגנוני פירעון cash sweep
(מימון .)mini perm

· ריבית קבועה הינה
ריבית שנתית בשיעור
.5.78%

LIBOR
ריבית
בתוספת מרווח של
 3.75%בגין Term
 Loanומרווח של 3%
בגין מסגרות אשראי
נלוות.
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עילות להעמדה לפירעון מיידי

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  - 7חברות כלולות (המשך)
ד .הלוואות של חברות הפרויקטים בקבוצת ( CPVהמשך):
זהות הלווה

מועד השלמת
 /מחזור
הסכם מימון

Maryland

אוגוסט
2014
(חידוש
אשראי
בחודש מאי
2021
במסגרת
Term
Loan B
בהיקף של
כ350-
מיליון
דולר).

Valley

יוני .2015

בסיס
הצמדה

דולר

מנגנון
ושיעור הריבית

ריבית הלוואה:
 LIBORבתוספת
מרווח של .4.25%
(לאחר חידוש
האשראי בחודש
מאי  2021מרווח
של .)4%
ריבית מסגרות
נלוותLIBOR :
בתוספת מרווח של
( .4.25%לאחר
חידוש האשראי
בחודש מאי 2021
מרווח של .)2.75%

דולר

ריבית LIBOR
בתוספת מרווח
בטווח של -3.50%
.%3.75

מועד תשלום הקרן

מועד פירעון סופי יחול ביום  31במרץ
( 2022לאחר החידוש האשראי מועד
פירעון סופי של  Term Loanחודש מאי
 2028ומסגרות נלוות בחודש נובמבר
.)2027
קצב והיקף פירעונות קרן ההלוואה
משתנה עד לפירעון הסופי לפי שילוב של
לוח סילוקין ומנגנוני פירעון cash sweep
(מימון .)mini perm

מועד פירעון סופי יחול ביום  30ביוני
 .2023קצב והיקף פירעונות קרן ההלוואה
משתנה עד לפירעון הסופי לפי שילוב של
לוח סילוקין ומנגנוני פירעון cash sweep
(מימון .)mini perm
לאחר מועד הדוח ,בחודש אפריל ,2021
התקבלו הקלות מסוימות במסגרות
האשראי הנלוות בתמורה להתחייבות
להעמדת הון עצמי בהיקף מצטבר של 10
מיליון דולר מהמשקיעים בפרויקט (5
מיליון דולר הועמדו בחודש אפריל 2021
על ידי קבוצת  .)CPVעניינן של ההקלות
ויתור על חובת פירעון שנתי של הלוואות
הון חוזר ושחרור של  5מיליון דולר הון
חוזר המוגבל עקב עניין היתר רגולטורי
כאמור בסעיף  17לדוח התקופתי לשנת
.2020
25

אמות מידה והגבלות על
הגבלות על חלוקות

ביצוע חלוקה מותנה בעמידתה של
חברת הפרויקט במספר תנאים בהם
עמידה ביחס כיסוי שירות חוב
מינימלי של  1.2במהלך  4הרבעונים
שקדמו לחלוקה ,עמידה בדרישות
רזרבה (בהתאם לתנאי הסכם
המימון) ,עמידה ביעד יתרות חוב
שהוגדרו בהסכם ,ושלא מתקיימים
עילת פירעון או אירוע הפרה
(כהגדרתם בהסכם המימון).
לאחר חידוש מסגרת Term Loan
 ,Bאמת מידה של יחס כיסוי שירות
חוב היסטורי של  1:1במהלך 4
רבעונים .ביצוע חלוקה מותנה
בעמידתה של חברה הפרויקט
בתנאים מסוימים בהם דרישות
רזרבה (כקבוע בהסכם) ,לא
מתקיים אירוע הפרה או פירעון
בהתאם לתנאי ההסכם.
ביצוע חלוקה מותנה בעמידתה של
חברת הפרויקט במספר תנאים בהם
עמידה ביחס כיסוי שירות חוב
מינימלי של  1.2במהלך  4הרבעונים
שקדמו לחלוקה ,עמידה בדרישות
רזרבה (בהתאם לתנאי הסכם
המימון) ,עמידה בדרישות קבלת
היתר מסוים כאמור בסעיף 17.9
לדוח התקופתי  ,2020עמידה ביעד
יתרות חוב שהוגדרו בהסכם ,לא
מתקיימים עילת פירעון או אירוע
הפרה (כהגדרתם בהסכם המימון).

עילות להעמדה לפירעון מיידי

יתרת ההלוואה
ליום  31במרץ 2021

עיקרי העילות להעמדה  1,180מיליון
לפירעון מיידי/אירועי הפרה :ש"ח (כ354-
הסכם המימון כולל עילות מיליון דולר).
פירעון סטנדרטיות בהסכמים
מסוג זה ,ביניהן בין היתר:
הצהרות
של
הפרה
והתחייבויות עם השפעה
מהותית לרעה ,אירועי אי-
אי-עמידה
תשלום,
מסוימות,
בהתחייבויות
אירועי חדלות פירעון שונים,
סיום פעילות הפרויקט או
סיום פעילות של גורמים
בפרויקט
משמעותיים
(כמוגדר בהסכם) ,קרות
אירועים שונים הקשורים
למצב הרגולטורי של הפרויקט
והחזקת
אישורים  2,054מיליון
מסוימים
שינויים
ממשלתיים,
ש"ח (כ616-
בבעלות הפרויקט ,אירועים מיליון דולר).
מסוימים בקשר עם הפרויקט,
קיומם של הליכים משפטיים
הנוגעים לפרויקט ,ומצב בו
הפרויקט לא זכאי לקבל
תשלומים עבור זמינות וחשמל
(לפי העניין) ,והכל  -בהתאם
ובכפוף לתנאים ,להגדרות
ולתקופות כמפורט בהסכם
עבור
בנוסף,
המימון.
פרוייקטים בהקמה העילות
להעמדה לפירעון מיידי -
הפרה מצד משקיעי ההון
העצמי להזרים כספים במהלך
ההקמה.

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  - 7חברות כלולות (המשך)
ד .הלוואות של חברות הפרויקטים בקבוצת ( CPVהמשך):
זהות הלווה

Three
Rivers

מועד השלמת /
מחזור
הסכם מימון

אוגוסט 2020

בסיס
הצמדה

דולר

מנגנון
ושיעור הריבית

• ריבית משתנה
הינה ריבית שנתית
 LIBORבתוספת
מרווח בטווח של
3.5% - %4
• ריבית קבועה
הינה ריבית שנתית
בשיעור .4.75%

אמות מידה והגבלות על
הגבלות על חלוקות

מועד תשלום הקרן

מועד פירעון סופי יחול
ביום  30ביוני  .2028קצב
והיקף פירעונות קרן
ההלוואה משתנה עד
לפירעון הסופי לפי שילוב
סילוקין
לוח
של
( )amortizationומנגנוני
פירעון cash sweep
(מימון .)mini perm

ביצוע חלוקה מותנה בעמידתה של חברת
הפרויקט במספר תנאים בהם עמידה בתנאים
להמרת ההלוואה מהלוואת הקמה להלוואת
פעילות ,ולאחר ההמרה עמידה ביחס כיסוי
שירות חוב מינימלי של  1.2במהלך  4הרבעונים
שקדמו לחלוקה ,עמידה בדרישות רזרבה
(בהתאם לתנאי הסכם המימון) ,עמידה ביעד
יתרות חוב שהוגדרו בהסכם ,לא מתקיימים
עילת פירעון או אירוע הפרה (כהגדרתם
בהסכם המימון).
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עילות להעמדה לפירעון מיידי

יתרת ההלוואה
ליום  31במרץ 2021

מיליון
להעמדה 1,370
העילות
עיקרי
לפירעון מיידי/אירועי הפרה :ש"ח (כ411 -
הסכם המימון כולל עילות מיליון דולר).
פירעון סטנדרטיות בהסכמים
מסוג זה ,ביניהן ,בין היתר:
הצהרות
של
הפרה
והתחייבויות עם השפעה
מהותית לרעה ,הפרה מצד
משקיעי ההון העצמי להזרים
כספים במהלך ההקמה,
אירועי אי-תשלום ,אי-עמידה
מסוימות,
בהתחייבויות
אירועי חדלות פירעון שונים,
סיום פעילות הפרויקט או
סיום פעילות של גורמים
משמעותיים בפרויקט (כמוגדר
בהסכם) ,קרות אירועים שונים
הקשורים למצב הרגולטורי של
הפרויקט והחזקת אישורים
ממשלתיים ,שינויים מסוימים
בבעלות הפרויקט ,אירועים
מסוימים בקשר עם הפרויקט,
קיומם של הליכים משפטיים
הנוגעים לפרויקט ,ומצב בו
הפרויקט לא זכאי לקבל
זמינות
עבור
תשלומים
וחשמל ,והכל  -בהתאם ובכפוף
לתנאים ,להגדרות ולתקופות
התיקון של הסכם המימון.

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  – 7חברות כלולות (המשך)
ה.

הסכמים עיקריים של חברות הפרויקטים בקבוצת :CPV
 .1הסכמי שותפים בחברות הפרויקט:
ככלל ,כל אחת מהחברות כלולות המחזיקות בפרויקטים הפעילים ובהקמה בקבוצת  ,CPVהתקשרה בהסכם
יחד עם בעלי הזכויות האחרים בפרויקט להקמת חברה עם אחריות מוגבלת המפרט את הזכויות והחובות של
כל אחד מהשותפים ביחס לפרויקט הרלוונטי (להלן כל הסכם " -הסכם  .)"LLCכל הסכם  LLCמכיל בדרך כלל
הוראות סטנדרטיות מקובלות בהסכמים מסוג זה ,המגבילות העברת זכויות ,לרבות תנאים להעברות מותרות,
מינימום של העברת זכויות וזכויות הצעה ראשונה .לרוב נדרשת קבוצת  CPVבמסגרת ההסכמים להחזיק לפחות
בעשרה אחוזים בחברת הפרויקט למשך חמש שנים לאחר סגירה פיננסית להקמה .כל חברת פרויקט מנוהלת על
ידי מועצת מנהלים שנבחרת על ידי השותפים .החלטות מהותיות מסוימות מחייבות בדרך כלל אישור פה אחד
של כל השותפים והן כוללות ,בין היתר ,הכרזה על חדלות פירעון ,פירוק ,מכירת נכסים או מיזוג ,התקשרות או
תיקון של הסכמים מהותיים ,נטילת חוב ,פתיחה או פשרה בהתדיינות משפטית ,התקשרות עם ספק מהותי,
אישור התקציב השנתי או ביצוע הוצאות מעבר לתקציב ,ואימוץ אסטרטגיות גידור ומדיניות ניהול סיכונים.
חברות הפרויקטים של קבוצת  CPVאינן מעסיקות עובדים .כל חברות הפרויקטים של קבוצת  CPVמופעלות
באמצעות סדרת הסכמים ,בין היתר ,כמפורט בסעיף זה להלן.
 .2פעילות בפרויקטים בגז טבעי:
כל הפרויקטים הקונבנציונליים הפעילים סוחרים ומשתתפים במכירת זמינות ,חשמל ושירותים נלווים ב-
 RTO/ISOבו הם פועלים .באופן טיפוסי ,בכל יום מקיימת קבוצת  CPVתהליך חיזוי ותכנון ליום הפעילות הבא.
לאחר היערכות מבחינת רכישות גז טבעי לתמיכה בפעילות ייצור החשמל הצפויה ,מוגשות הצעות לשווקים לשוק
 .Day Aheadבנוסף נעשות התאמות במהלך היום לפעילות של אותו יום (שוק ה ,)Real Time-הכוללות רכישה
ומכירה של גז טבעי ואופטימיזציה של תפוקת הייצור בהתבסס על מחיר השוק בזמן אמת (.)Real Time
 .3הסכמי :RPO
חברות  Maryland ,Fairviewו Valley-התקשרו בהסכמי גידור כלכלי על מרווחי חשמל מסוג Revenue Put
( Optionלהלן .)"RPO"( -ה RPO-נועד לספק לחברות מרווח מינימלי ממכירות חשמל בשוק ,לתקופת ההסכם.
חישוב הסכום בגין המרווח המינימלי נקבע על בסיס שנה חוזית כאשר מועדי ההתחשבנות בפועל מבוצעים אחת
לשלושה חודשים ביחס לסכום חלקי ומתבצעת התאמה שנתית לחישוב המרווח השנתי הכולל כל שנה .לצורך
חישוב המרווח המינימלי בהסכם נלקחים בחשבון פרמטרים ספציפיים כגון נצילות ,רמות הייצור הצפויות,
מחירי החשמל וגז ועלויות תפעול אחרות ספציפיות לפרויקט .תקופות ה RPO-הן עד ליום  31במאי  2025ב-
 ,Fairviewעד ליום  28בפברואר  2022ב Maryland-ועד ליום  31במאי  2023ב.Valley-
 .4הסכמי ניהול נכסים:
חברות  Shore ,Maryland ,Towantic ,Fairviewו Valley-התקשרו בהסכם ניהול נכסים עם ( CPVIצד קשור),
לפיו מספקת  CPVIשירותי הקמה וניהול נכסים .התמורה כוללת תשלום שנתי קבוע ,תשלום מבוסס ביצועים,
וכן החזר הוצאות מסוימות ,כולל הוצאות הקשורות לשירותי ניהול הקמה (שעות העבודה של צוות עובדי הבניין,
הוצאות ,והוצאות שהוצאו לצדדי ג').
תקופות ההסכמים הינן כדלקמן:
 - Fairviewשבע שנים ממועד סיום הקמת התחנה ,וניתן להאריך את ההסכם בשנה אחת נוספת .לאחד
המשקיעים האחרים בפרויקט קיימת הזכות להחליף את  CPVIכמנהל הנכס תחת הסכם שירותי הניהול וזאת
לאחר שנה מהפעלה מסחרית ,בתאום עם  CPVIולאחר ש CPVI-הסכימו כי לשותף יש את היכולות המתאימות
לניהול הנכס.
 -Towanticעשר שנים החל ממועד סיום הקמת התחנה ,וניתן להאריך לתקופה נוספת של שלוש שנים.
 - Marylandעד ליום  31בדצמבר .2028
 - Shoreעד ליום  31בדצמבר .2030
 - Valleyחמש שנים החל ממועד סיום הקמת התחנה ,וניתן להאריך לתקופה נוספת של שלוש שנים.

27

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  – 7חברות כלולות (המשך)
ה.

הסכמים עיקריים של חברות הפרויקטים בקבוצת ( CPVהמשך):
 .5הסכמים עיקריים אחרים של חברות כלולות (להלן – "חברות הפרויקטים") בקבוצת :CPV
חברות הפרויקטים התקשרו בהסכמים העיקריים כמפורט להלן .יצויין כי ביחס להסכמי ניהול נכסים והסכמי
ניהול אנרגיה עם חברות קבוצת  ,CPVההסכמים כוללים הוראות בדבר סיום מוקדם של ההסכמים בנסיבות
הקבועות בהסכמים .כמו כן ,הסכמים נוספים קובעים אפשרות סיום מוקדם בנסיבות שנקבעו בהם.
Fairview
 Fairviewהתקשרה בהסכם ) )Base Contractלרכישת גז טבעי ( )GSPAבהיקף של עד  MMBtu 180,000ליום
במחיר שוק כקבוע בהסכם .על פי ההסכם ,ספק הגז אחראי על הובלת גז טבעי לנקודת האספקה המיועדת ורשאי
לספק אתאן חלף גז טבעי עד ל 25%-מכמות האספקה המוסכמת .תקופת ההסכם החלה עם תחילת הההפעלה
המסחרית של התחנה ומסתיימת ב 31-במאי .2025
 Fairviewהתקשרה בהסכם שירותים עם יצרן הציוד המקורי שלה ,לאספקת חלפים ושירותי תחזוקה
לטורבינות הבעירה .תקופת ההסכם הינה מיום  27בדצמבר "( 2016מועד ההסכם") ותסתיים במוקדם מבין (א)
 25שנים ממועד ההסכם ,או (ב) כאשר מושגות אבני דרך ספציפיות על בסיס שימוש ובלאי Fairview .משלמת
סכום קבוע ומשתנה ,החל ממועד הההפעלה המסחרית.
 Fairviewהתקשרה בהסכם תפעול ותחזוקה לתחנה .תקופת ההסכם היא שלוש שנים ממועד סיום הקמת
התחנה וההסכם כולל הוראה בדבר הארכה/חידוש של ההסכם לתקופה של שנה אחת ,אלא אם הודיע מי
מהצדדים על סיום ההסכם על פי הוראותיו.
 Fairviewהתקשרה בהסכם ניהול אנרגיה עם  CPVשירותי אנרגיה ושיווק ,)CEMS( LLC .חברה קשורה
מקבוצת  ,CPVלקבלת ייעוץ בבניית תכניות ניהול אנרגיה ,ניהול סיכונים ואסטרטגיות ביצועים .תקופת ההסכם
היא עד  31בדצמבר  ,2025עם שתי תקופות אופציה לחידוש בנות חמש שנים כל אחת.
Towantic
 Towanticהתקשרה בהסכם להולכת גז לפי זמינות המערכת ( .)interruptible serviceההסכם מאפשר ,אך אינו
מחייב ,ל Towantic -להוליך גז מ Iroquois-ל Algonquin Gas Transmission-במחירי הולכה לפי זמינות
( .)interruptible transmission ratesבנוסף Towantic ,התקשרה בהסכם שירותים על פיו מובטחת ל-
 Towanticהולכת גז של  MMBtu 2,500ליום ,במחיר של  .AFT 1 Tariffתקופת ההסכם היא מיום  1באוגוסט
 2018עד ליום  31במרץ  2022והיא מתחדשת אוטומטית לתקופות של שנה כל פעם ,אלא אם כן אחד הצדדים
מסיים את ההסכם
 Towanticהתקשרה בהסכם לרכישת גז טבעי עם חברה צפון אמריקאית .על פי ההסכם ,יסופק גז בכמות של
עד  MMBtu 115,000ליום במחיר שוק .תקופת האספקה היא עד ליום  31במרץ .2023
 Towanticהתקשרה בהסכם תחזוקה עם יצרן הציוד המקורי שלה ,לאספקת שירותי תחזוקה לטורבינות
הבעירה .בתמורה לשירותי התחזוקה ,משלמת  Towanticסכום קבוע ומשתנה ,החל ממועד שנקבע בהסכם.
תקופת ההסכם היא  20שנים.
 Towanticהתקשרה בהסכם תפעול ותחזוקה לתחנה .התמורה כוללת סכום קבוע ומשתנה ,תשלום מבוסס
ביצועים ,והחזר הוצאות העסקה ,כולל עלויות שכר ומיסים ,עלויות קבלני משנה ,ועלויות נוספות .תקופת
ההסכם היא שלוש שנים החל ממועד ההפעלה המסחרית של התחנה ועד ליום  1ביוני  .2021ההסכם כולל הוראה
בדבר הארכה/חידוש של שנה אחת ,אלא אם מי הצדדים הודיע על סיום בהתאם לקבוע בהסכם.
 Towanticהתקשרה בהסכם לניהול אנרגיה ( )EMAלייעוץ בבניית תכניות ניהול אנרגיה ,ניהול סיכונים
ואסטרטגיית ביצועים .התמורה לשירותי הייעוץ כוללת תשלום חודשי והחזר בגין הוצאות ששולמו לסוכני גז
וחשמל עבור  .Towanticתקופת ההסכם היא עד ליום  31בדצמבר  ,2021עם אופציית הארכה ל.Towantic-
בחודש מרץ  ,2021הודיעה  Towanticסיום ההתקשרות תחת ההסכם הקיים אשר בהתאם הסתיים ביום 31
במרץ  Towantic .2021התקשרה בהסכם ,המחליף את ההסכם הקודם ,עם  ,CEMSלהספקת שירותים דומים
לתקופה המסתיימת ביום  31במרץ  ,2026עם אופציה להאריך פעמיים לתקופות של  5שנים כל אחת.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)

ביאור  – 7חברות כלולות (המשך)
ה.

הסכמים עיקריים של חברות הפרויקטים בקבוצת ( CPVהמשך):
 .5הסכמים עיקריים אחרים של חברות כלולות (להלן – "חברות הפרויקטים") בקבוצת ( CPVהמשך):
Maryland
 Marylandהתקשרה בהסכם לרכישת גז טבעי עם חברה צפון אמריקאית .על פי ההסכם יספק ספק הגז ל-
 Marylandעד  MMBtu 180,000ליום במחיר שוק .אספקת הגז תמשיך עד ליום  31באוקטובר .2022
 Marylandהתקשרה בהסכם הולכת גז טבעי על פיו מובטח ל Maryland-זמינות יומית עבור כמויות הגז שנקבעו.
תקופת ההסכם היא  20שנה מיום  31במאי  ,2016כאשר ל Maryland-אופציה להאריך בעוד  5שנים נוספות.
התשלום השנתי בגין ההסכם עומד על כ 5-מיליון דולר.
 Marylandהתקשרה בהסכם שירותים עם יצרן הציוד המקורי שלה Maryland .רשאית לרכוש שירותים
נוספים ,ככל שאלו דרושים .התמורה מורכבת מתשלומים שנתיים מינימליים קבועים ,תשלומים רבעוניים
משתנים מבוססים על פרמטרים תפעוליים של הציוד שהוגדר ,וכן דמי ניהול רבעוניים קבועים .מלבד התשלום
השנתי המינימלי ,שאר התשלומים מוגדלים ב 2.5%-כל שנה .ההסכם מסתיים במוקדם מבין (א) המועד בו הציוד
משיג אבן דרך מוגדרת ,או (ב)  25שנים מיום החתימה על ההסכם ביום  8באוגוסט .2014
 Marylandהתקשרה בהסכם לתפעול ותחזוקה של התחנה .התמורה כוללת דמי ניהול שנתיים קבועים ,מענק
מבוסס ביצועים ,וכן החזר הוצאות העסקה ,עלויות שכר ומיסים ,עלויות קבלן משנה ,ועלויות נוספות.
 Marylandהתקשרה בהסכם ניהול אנרגיה עם  CEMSלהספקת שירותים מסוימים הקשורים למכירת
 ,merchant energyזמינות ושירותים נלווים .התמורה כוללת תשלום חודשי קבוע והחזר הוצאות במהלך תקופת
ההסכם .בנוסף ,ההסכם כולל הוראות בדבר החזר הוצאות ל CEMS-בגין שירותים שסופקו על ידי צדדים
שלישיים עבור  .Marylandתקופת ההסכם היא מיום  15בדצמבר  2020עד יום  31בדצמבר  ,2025ולMaryland -
אופציה להאריך פעמיים את תקופת ההסכם בחמש שנים נוספות ,לפי שיקול דעתה.
Shore
 Shoreהתקשרה בהסכם לרכישת גז טבעי .על פי ההסכם ,ספק הגז יספק גז בכמות של  MMBtu 120,000ליום
במחיר צמוד למחיר שוק .תקופת ההסכם היא עד ליום  31באוקטובר .2022
 Shoreהתקשרה במספר הסכמים עם חברת צינורות גז בין-מדינתית (הסכם שירותים ,הסכם חיבור ,הסכם
בנייה והסכם תפעול) .על פי ההסכמים ,מסופקים ל Shore-שירותי חיבור והולכה לגז טבעי באמצעות צינור
שתחילתו בצינור בין-מדינתי קיים ומגיע עד לנקודת חיבור במתקן Shore .שילמה מקדמה לספק עבור השירותים
האמורים .תקופת הסכמי הובלת הגז היא  15שנים (עד חודש אפריל  ,)2030עם אופציה להאריך את ההסכמים
פעמיים בעשר שנים .התשלום השנתי בגין ההסכם עומד על כ 6-מיליון דולר.
 Shoreחתמה על הסכם עם חברת צינורות גז בין-מדינתית לטובת חיבור צינור גז חד צדדי שני שישרת את תחנת
הכוח .בהתאם להוראות ההסכם ,חברת הצינורות הבין-מדינתית תפעל לבניה ,התקנה ,בעלות ,תפעול ותחזוקה
של הצינור שיוביל לתחנת הכח Shore .צופה כי הקמת הצינור תושלם באמצע  .2021עם ההשלמה תחל לשלם
דמי שימוש.
ביום  22בדצמבר  2017התקשרה  Shoreבהסכם תחזוקה מתוקן עם יצרן הציוד המקורי שלה Shore .רשאית
לרכוש שירותים נוספים ,ככל שאלו דרושים .התמורה מורכבת מתשלום מינימום שנתי ,מתשלומים רבעוניים
משתנים המבוססים על פרמטרים תפעוליים של הציוד שהוגדר ,ודמי ניהול רבעוניים קבועים .מלבד תשלום
שנתי מינימלי ,התשלומים מוגדלים ב 2.5%-כל שנה .ההסכם מסתיים במועד המוקדם מבין (א) המועד בו הציוד
משיג אבן דרך מוגדרת ,או (ב)  20שנים מיום החתימה על ההסכם.
 Shoreהתקשרה בהסכם תפעול ותחזוקה של התחנה התמורה כוללת דמי ניהול שנתיים קבועים ,תשלום מבוסס
ביצועים ,והחזר הוצאות העסקה ,כולל עלויות שכר ומיסים ,עלויות קבלן משנה ועלויות נוספות על פי ההסכם.
 Shoreהתקשרה בהסכם ניהול אנרגיה עם  ,CEMSבנוגע לאספקת שירותים הנוגעים למכירת אנרגיה ,זמינות
ושירותים נלווים .התמורה כוללת תשלום חודשי קבוע ,החזר הוצאות במהלך תקופת ההסכם ,וכן החזר
תשלומים שבוצעו על ידי  CEMSלצדדים שלישיים עבור  .Shoreתקופת ההסכם היא מיום  15בדצמבר 2020
ועד  31בדצמבר  Shore .2025רשאית ,על פי שיקול דעתה ,להאריך את ההסכם פעמיים לתקופות של חמש שנים.
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ביאור  – 7חברות כלולות (המשך)
ה.

הסכמים עיקריים של חברות הפרויקטים בקבוצת ( CPVהמשך):
 .5הסכמים עיקריים אחרים של חברות כלולות (להלן – "חברות הפרויקטים") בקבוצת ( CPVהמשך):
Valley
 Valleyהתקשרה בהסכם לרכישת גז טבעי ,לקבלת אספקת גז טבעי של עד  MMBtu 127,200ליום במחיר צמוד
למחיר שוק .על פי ההסכם ,ספק הגז אחראי על הובלת גז טבעי לנקודת האספקה המיועדת .תקופת ההסכם היא
עד ליום  31במאי .2023
 Valleyהתקשרה בהסכם עם חברת צינורות גז בין-מדינתית לרישוי ,בנייה ,תפעול ותחזוקה של צינור ומתקני
מדידה והסדרה ,ממערכת הצנרת הבין-מדינתית להולכת גז טבעי עד לתחנה .הספק מספק הובלה ל127,200-
 MMBtuגז טבעי ליום ( ,)firmבמחיר מוסכם למשך תקופה המסתיימת ביום  31במרץ  .2033בנוסףValley ,
התקשרה בהסכם שירות לאספקת שירותי הולכה ( )firmבכמות של  MMBtu 35,000ליום ,לתקופה של  15שנים
המסתיימת ביום  31במרץ  .2033התשלום השנתי בגין ההסכם עומד על כ 21-מיליון דולר.
 Valleyהתקשרה בהסכם עם יצרן הציוד המקורי שלה ,להספקת שירותי תחזוקה לטורבינות הבעירה .התמורה
כוללת תשלומים קבועים ומשתנים ממועד ההפעלה הראשונה של הטורבינות .תקופת ההסכם עד המוקדם מבין
(א)  132,800שעות עומס בסיס שוות ערך ,או (ב) חלוף  29שנים החל מיום  9ביוני .2015
 Valleyהתקשרה בהסכם תפעול ותחזוקה של התחנה עם אחד השותפים בפרויקט .התמורה כוללת דמי ניהול
שנתיים קבועים ,בונוס תפעול ,וכן החזר עלויות מסוימות שהוגדרו בהסכם .תקופת ההסכם היא לחמש שנים
ממועד סיום בניית ההתחנה ,וניתן לחדש את ההסכם לשלוש שנים נוספות.
 Valleyהתקשרה בהסכם שירותי ניהול אנרגיה לשירותי ניהול בקשר עם דלקים ,ניהול חשמל ,ניהול סיכונים
ושירותים נוספים מוגדרים .התמורה כוללת תשלום חודשי קבוע והחזר עלויות מסוימות .תקופת ההסכם היא
עד ליום  31באוקטובר  2022ו Valley-רשאית להאריך את ההסכם.
Three Rivers
 Three Riversהתקשרה בשני הסכמים לרכישת גז טבעי .ההסכמים הינם לקבלת אספקת גז טבעי בכמות של
 MMBtu 139,500ליום לתחנה ממועד הפעלת התחנה ולמשך חמש שנים ,וכמות מופחתת של MMBtu 25,000
ליום מהשנה החמישית של הפעלת התחנה ועד לשנה העשירית .מחיר הגז הטבעי המסופק על פי הסכמים אלו
מוצמד למחיר החשמל ( )day aheadבנקודת חיבור לרשת באזור  ComEdבתוך  .PJMההסכמים כוללים
התחייבות לרכוש היקף/כמות מינימלי של גז טבעי ( ,)TOPכאשר קיימת זכות למכור עודפי גז.
 Three Riversהתקשרה בשני הסכמי חיבור (להולכת גז) ,כאשר כל אחד יכול להספיק למלוא הביקוש של
התחנה .ההסכם האחד הוא הסכם חיבור ( )Interconnect Agreementעם חברת צינורות בין-מדינתית להולכת
גז טבעי .ההסכם קובע את האחריות של הצדדים בקשר עם התכנון ,הבנייה ,הבעלות ,התפעול והניהול של צינור
וכן ציוד חיבור ולחץ .על פי ההסכם Three Rivers ,תישא בעלויות של כל המתקנים האמורים ,הכלולות בעלות
ההקמה הצפויה כאמור בטבלה לעיל .ההסכם השני הינו הסכם חיבור ( )Interconnect Agreementנוסף עם
חברת צינורות בין-מדינתית להולכת גז טבעי .על פי ההסכם ,הצד השני אחראי לתכנון ובנייה לצינור הקיים.
הצד השני להסכם ימשיך להיות בעלים של המתקנים הללו ויתפעל אותם ,ו Three Rivers-תישא בעלויות
הפיתוח והבנייה ,הכלולות בעלות ההקמה.
 Three Riversהתקשרה בהסכם עם חברת צינורות גז בין-מדינתית ועם חברה קנדית קשורה שלה ,להולכת גז
טבעי ( )firmמאלברטה ,קנדה עד לתחנה .ההסכמים כוללים זמינות של  MMcf 36.2ליום ,במחירים מוסכמים.
תקופת ההסכם היא  11שנים ממועד החתימה על ההסכם ביום  1בנובמבר  ,2020והצד השני רשאי להאריך את
ההסכם בשנה נוספת בהודעה מוקדמת של  12חודשים.
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ביאור  – 7חברות כלולות (המשך)
ה.

הסכמים עיקריים של חברות הפרויקטים בקבוצת ( CPVהמשך):
 .5הסכמים עיקריים אחרים של חברות כלולות (להלן – "חברות הפרויקטים") בקבוצת ( CPVהמשך):
Three Rivers
 Three Riversהתקשרה בהסכם לרכישת ציוד לייצור חשמל ( )power generation equipmentושירותים
נלווים ,עם חברה בינלאומית המתמחה בתכנון וייצור של ציוד ,כולל הנדרש למתקן לייצור חשמל .הציוד האמור
כולל שתי יחידות ,כאשר כל אחת מהן מורכבת מהמרכיבים העיקריים הבאים :טורבינת גז או בעירה ,מחולל
קיטור להשבת חום ,טורבינת קיטור ,גנרטור/מחולל ,מערכת בקרה רציפה לפליטות וכן ציוד קשור נוסף .ספק
הציוד אחראי לאספקה והתקנה בהתאם לקבוע בהסכם .כמו כן הספק יספק שירותי ייעוץ טכני לThree Rivers-
כדי לסייע בתהליך ההתקנה ,הרצה ( ,)commissioningבדיקות והפעלה של הציוד .על פי תנאי ההסכם תשלם
 Three Riversלצד השני בפעימות עם השגת אבני דרך.
 Three Riversהתקשרה בהסכם הקמה ,הנדסה ,רכישה ובנייה עם קבלן הנדסה ,רכישה והקמה בינלאומי .על
פי ההסכם ,הקבלן יתכנן ויבנה את הרכיבים הדרושים לתחנה לשלב את כלל הציוד הדרוש לתחנת הכוח.
 Three Riversהתקשרה בהסכם עם יצרן הציוד המקורי שלה לשירותי תחזוקה לטורבינות הבעירה .התמורה
כוללת תשלום קבוע וסכום משתנה ,החל מתחילת הפעילות המסחרית .תקופת ההסכם היא מיום  21באוגוסט
( 2020להלן " -מועד ההסכם") ,ועד למוקדם מבין (א)  25שנים ממועד ההסכם ,או (ב) כאשר מושגות אבני דרך
ספציפיות על בסיס שימוש ובלאי.
 Three Riversהתקשרה בהסכם תפעול ותחזוקה לתחנה .התמורה כוללת דמי ניהול שנתיים קבועים ,בונוס
מבוסס ביצועים ,והחזר הוצאות העסקה ,עלויות שכר ומיסים ,עלויות קבלן משנה ועלויות נוספות .תקופת
ההסכם תחל במהלך תקופת ההקמה ,ועד כ 3-שנים ממועד סיום הקמת התחנה.
 Three Riversהתקשרה בהסכם ניהול נכסים  ,CPVIלשירותי בנייה וניהול נכסים .התמורה כוללת תשלום
שנתי קבוע ,תשלום מבוסס ביצועים במהלך הפעילות ,החזר הוצאות מסוימות ,וכן החזר הוצאות שהוצאו על
ידי  CPVIבקשר עם שירותי ניהול בנייה ,הכולל שעות עבודה של צוות  ,CPVIהוצאות וסכומים ששולמו לצדדים
שלישיים .תקופת ההסכם היא עשר שנים ממועד סיום הקמת התחנה ,וניתן לחדש את ההסכם לשנה אחת נוספת.
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ביאור  – 8דיווח מגזרי
בעקבות רכישת קבוצת  ,CPVבחודש ינואר ( 2021כאמור בביאור  ,)6אשר עוסקת בפיתוח ,הקמה וניהול של תחנות כוח
באנרגיה מתחדשת ובאנרגיה קונבנציונלית (תחנות כוח מונעות גז טבעי מסוג מחזור משולב מדור מתקדם) בארה"ב,
הקבוצה מציגה החל מרבעון הראשון של שנת  2021שני מגזרי פעילות גאוגרפיים אשר מהווים יחידות עסקיות
אסטרטגיות של הקבוצה .יחידות עסקיות אסטרטגיות אלו כוללות מוצרים ושירותים ומנוהלות בנפרד לצורך הקצאת
משאבים והערכת ביצועים בשל העובדה שהן נמצאות באזורים גיאוגרפיים שונים .עבור כל יחידה עסקית אסטרטגית,
סוקר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי באופן סדיר את הדוחות הניהוליים הפנימיים .כמו כן ,תוצאות המגזר
מבוססות על הרווח (הפסד) של החברה לפני פחת והפחתות ,שינויים בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים ,הוצאות
או הכנסות מימון ,נטו ומסים על הכנסה המיוחסים למגזרים ברי הדיווח של הקבוצה (להלן – " EBITDAמתואם").
נתוני חברות כלולות בביאור זה נכללים באיחוד יחסי לפי שיעור ההחזקה של קבוצת  .CPVנתוני חברות בנות בביאור זה
מוצגים באופן מלא ללא התאמה לשיעור ההחזקה .טור ההתאמות מתאים את התוצאות לדוח רווח והפסד בעיקר
כתוצאה מהצגת נתוני חברות כלולות .להלן תיאור תמציתי של הפעילות העסקית בכל אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה:
•
•

ישראל  -מגזר החזקה ,ייצור והספקת חשמל ואנרגיה בישראל .במסגרת מגזר פעילות זה עוסקת הקבוצה בייצור
והספקת חשמל ואנרגיה ללקוחות פרטיים ,חברת החשמל ומנהל המערכת ,וכן בייזום ,פיתוח ,הקמה ותפעול של
תחנות כוח ומתקנים לייצור אנרגיה.
ארה"ב  -מגזר פיתוח ,הקמה וניהול תחנות כוח באנרגיה מתחדשת ובאנרגיה קונבנציונלית (מונעות גז טבעי) בארה"ב.
במסגרת מגזר פעילות זה עוסקת החברה בהחזקה ,פיתוח ,הקמה וניהול תחנות כוח באנרגיה מתחדשת ובאנרגיה
קונבנציונלית (מונעות גז טבעי) בארה"ב ובהחזקת זכויות בתחנות כוח פעילות ובתחנת כוח בהקמה ,הן בתחום
הקונבנציונלי והן בתחום האנרגיה המתחדשת .בנוסף עוסקת החברה במתן שירותי ניהול לתחנות כוח בארה"ב
הנמצאות בבעלותם של צדדים שלישיים.

החברה מרכזת את פעילותה בישראל תחת זרוע אחת ,בעיקר באמצעות או.פי.סי ישראל אנרגיה בע"מ ,ופעילותה בארה"ב
תחת זרוע נוספת באמצעות קבוצת .CPV
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2021
ישראל

התאמות
ארה"ב
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

סך הכל מאוחד

הכנסות ממכירות ומתן שירותים

350

182

)(156

376

 EBITDAמתואם לתקופה

100

58

)(6

152

פחת והפחתות
הוצאות מימון ,נטו
הפסד משערוך מכשירים פיננסיים
הפחתות ברווח והפסד בגין התאמות לשווי ההוגן שנעשו
במועד הרכישה
חלק בהפסדי חברות כלולות
הוצאות עסקה בגין רכישת קבוצת CPV

)(35
)(29
-

)(34
)(33
)(47

26
44
47

)(43
)(18
-

)(64

6
)(2
)(110

)(6
)(96
15

)(96
)(2
)(159

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

36

)(52

9

)(7

מסים על הכנסה (הטבת מס)

)(9

16

-

7

27

)(36

9

*-

רווח (הפסד) נקי
(*) מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח.
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א.

כללי
 .1בחודש דצמבר  ,2020פרסמה רשות החשמל החלטה ,שנכנסה לתוקף ביום  1בינואר  ,2021בדבר עדכון תעריפים
לשנת  ,2021במסגרתו הופחת תעריף רכיב הייצור בכ 5.7%-מ 267.8-ש"ח עבור מגה וואט שעה ל 252.6-ש"ח
עבור מגה וואט שעה .לירידה ברכיב הייצור כאמור צפויה השפעה שלילית על רווחיות החברה בשנת  2021לעומת
שנת .2020
 .2בתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2021ו ,2020-רכשה הקבוצה רכוש קבוע שלא במזומן
בסך של כ 179-מיליון ש"ח וכ 13-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

ב.

החברה
 .1בחודש ינואר  ,2021אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת והתגמול של החברה) את תנאי
כהונתו והעסקתו של מר יאיר כספי כיו"ר דירקטוריון החברה ,הכוללים ,בין היתר ,הקצאה של 367,252
אופציות .בחודש פברואר  ,2021אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את תנאי הכהונה והעסקה
של מר יאיר כספי ,בהתאם לאישור הדירקטוריון .בחודש מרץ  ,2021התקבל אישור הבורסה לרישום למסחר
של  367,252מניות שתנבענה ממימוש האופציות ,והאופציות הוקצו בפועל למר כספי בסמוך לאחר מכן ,ביום
 10במרץ .2021
האופציות הינן אופציות לא סחירות ,הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה אחת של החברה ובסך הכל ל-
 367,252מניות רגילות של החברה בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת .האופציות הוקצו בהתאם לתוכנית
האופציות של החברה כאמור בביאור 17ב' לדוחות הכספיים השנתיים ובמסלול הוני (עם נאמן) בהתאם לסעיף
 102לפקודת מס הכנסה ,בארבע מנות שוות .תנאי ההבשלה ומועדי הפקיעה של כתבי האופציה הינם כדלקמן:
מספר מנה
מנה ראשונה
מנה שניה
מנה שלישית
מנה רביעית

תנאי הבשלה
בתום  12חודשים ממועד ההענקה
בתום  24חודשים ממועד ההענקה
בתום  36חודשים ממועד ההענקה
בתום  48חודשים ממועד ההענקה

מועד פקיעה
בתום  36חודשים ממועד ההבשלה
בתום  24חודשים ממועד ההבשלה
בתום  24חודשים ממועד ההבשלה
בתום  24חודשים ממועד ההבשלה

מחיר המימוש של כל אופציה שהוקצתה יהיה  32.78ש"ח (לא צמוד) .מחיר המימוש כפוף להתאמות מסוימות
(לרבות בגין חלוקת דיבידנדים ,הנפקת זכויות וכו').
השווי ההוגן הממוצע של האופציות במועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון ,תוך שימוש במודל בלק ושולס,
הינו  13.07ש"ח לכל כתב אופציה .החישוב מבוסס על סטיית התקן החודשית של  ,38.8%שיעור הריבית השנתית
חסרת הסיכון לתקופה של  0.2%עד  ,0.4%אורך חיים צפוי של  4עד  6שנים ושער המניה של החברה ביום 10
בינואר  2021אשר עמד על  36.01ש"ח.
עלות ההטבה הגלומה בניירות ערך המוצעים שמתבססת על השווי ההוגן במועד הקצאתן הסתכמה לסך של כ-
 5מיליון ש"ח .סכום זה ייזקף לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה של כל מנה.
כמו כן ,בהמשך לאמור בביאור 17ב' 2לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש ינואר  ,2021הנפיקה החברה 101,989
מניות רגילות נוספות של החברה לנושאי משרה בקבוצה בעקבות הודעות מימוש נטו של  187,760אופציות.
הממוצע המשוקלל של מחיר המניה במועדי מימוש האופציות היה  36.45ש"ח.
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ב.

החברה (המשך)
 .2בחודש ינואר  ,2021הנפיקה החברה לאלטשולר-שחם בע"מ (להלן – "אלטשולר") וגופים המנוהלים על ידי
אלטשולר (להלן יחדיו בסעיף זה " -הניצעים")  10,300,000מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת.
המחיר המניות המוקצות לניצעים הינו  34ש"ח למניה רגילה ,אשר נקבע במשא ומתן בין החברה לבין הניצעים,
ותמורת ההנפקה ,ברוטו ,הסתכמה לסך של כ 350-מיליון ש"ח .הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כ 4-מיליון
ש"ח.
 .3שינויים בערבויות מהותיות של החברה:
א.

בהמשך לאמור בביאור 15ד' 3לדוחות הכספיים השנתיים לעניין הסכם הזרמת ההון של צומת בתקופת
הדוח ,לאור העמדת יתרת ההון העצמי לצומת ,בוטלה ערבות בנקאית שהעמידה החברה בסך של כ85-
מיליון ש"ח וכן שוחחר הפיקדון בסך של כ 43-מיליון ש"ח אשר שימש כבטוחה לערבות האמורה.

ב.

בהמשך לאמור בביאור 24א' 3לדוחות הכספיים השנתיים לעניין הסכם פשרה בגין סכום היטלי פיתוח
למועצה אזורית שפיר ,בתקופת הדוח ,פקעה הערבות בסך של כ 21-מיליון ש"ח.

ג.

בהמשך לאמור בביאור 15ד' 2לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הסכם המימון של חדרה ,בתקופת הדוח
בוטלה ערבות בנקאית בסך של  50מיליון ש"ח אשר הועמדה על ידי החברה לטובת המלווים של חדרה וכן
שוחררה הבטוחה בסך של כ 25-מיליון ש"ח אשר הועמדה בגין ערבות זו.

 .4בחודש ינואר  ,2021העבירה חברה בת של החברה האם לחברה ,ללא תמורה את כל מניותיה וזכויותיה ()100%
ב( IC Green Energy Inc.-בשמה הקודם  ,)Primus Green Energy Inc.חברה המאוגדת בניו ג'רזי שבארה"ב
(להלן  ,)"ICG Energy" -אשר עד לאחרונה החזיקה בפעילות בתחום האנרגיה המתחדשת.
בין השנים  2005עד  ,2020צברה  ICG Energyהפסדים תפעוליים ( )net operating lossesלצרכי מס אשר ליום
 31בדצמבר  2020הסתכמו לסך של כ 108-מיליון דולר וזיכויי מס הניתנים לניצול בסך של כ 1.7-מיליון דולר,
אשר אותם ניתן לקזז לצרכי מס בארה"ב כנגד רווחים עתידיים בארה"ב ,כפוף לעמידה בתנאי הדין אשר
בחלקם אינם בשליטת החברה ובשל כך לא הכירה החברה בנכסי מיסים נדחים בגינם.
העברת  ICG Energyלחברה אושרה על ידי דירקטוריון החברה וועדת הביקורת של החברה כעסקה שאין בה
אלא כדי לזכות את החברה בהתאם לתקנה  )2(1לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ,התש"ס-
.2000
כמו כן ,בחודש ינואר  ,2021לאחר העברת  ICG Energyלחברה ,העבירה החברה את זכויותיה ואת הלוואותיה
לשותפות המוגבלת( OPC Power Ventures LP ,להלן( )"OPC Power" -לפרטים על  OPC Powerוזכויותיה
של החברה בה ,ראו ביאור 25יג' לדוחות הכספיים השנתיים וביאור 10ח' להלן) ,ל ICG Energy-וזאת בתמורה
להלוואה בסך של כ 472-מיליון ש"ח ושטרי הון שהונפקו על ידי  ICG Energyלחברה בסך של כ 1,188-מיליון
ש"ח .ההלוואה נקובה במטבע שקל ,אינה צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  .7%קרן ההלוואה
תעמוד לפירעון בכל מועד אשר יוסכם בין הצדדים אך לא יאוחר מחודש ינואר  .2028ריבית שנצברה תשולם
באופן רבעוני .ככל שהתשלום שיבוצע על ידי  ICG Energyיהיה נמוך מסכום הריבית שנצברה ,יידחה תשלום
בגין היתרה לרבעון הבא וזאת לא יאוחר מחודש ינואר  .2028שטרי ההון ניתנים לפירעון לא לפני  5שנים ממועד
הנפקתם ,נקובים במטבע שקל ,אינם צמודים למדד ,אינם נושאים ריבית וייפרעו בהתאם להחלטת ICG
.Energy
העברת מניות  ICG Energyלידי החברה מאפשרת לחברה לרכז את פעילותה בארה"ב תחת  .ICG Energyבין
היתר ,הדבר עשוי (בכפוף לעמידה בתנאים) לאפשר חיסכון מס בגין רווחים ,ככל שיופקו ,מהפעילות העסקית
בארה"ב.
 .5בהמשך לאמור בביאור 25יא' לדוחות הכספיים השנתיים ,נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,התקשרה
החברה במספר בהסכמים הכוללים הקמת והפעלת מתקנים לייצור אנרגיה בחצר הצרכן המייצרים חשמל
באמצעות גז טבעי ומחוברים לרשת החלוקה וההולכה (להלן – "מתקני ייצור") בהיקף מצטבר של כ 90-מגה
וואט ובהסכמי הקמה ואספקת מנועים עבור מתקני הייצור בהספק כולל של כ 55-מגה וואט.
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ג.

צומת
 .1בהמשך לאמור בביאור 11א' לדוחות הכספיים השנתיים לעניין קרקע עליה מוקמת תחנת כוח צומת ,בחודש
ינואר  ,2021התקבלה מרשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") שומה סופית בגין המקרקעין ,לפיה שווי דמי
השימוש במקרקעין ,למשך  25שנה ,להקמת תחנת כוח בהספק של  396מגה וואט ,מסתכמים לסך של 200
מיליון ש"ח (להלן " -השומה הסופית") .בחודש פברואר  2021התאגיד המשותף הגיש השגה משפטית על גובה
השומה הסופית וכן בכוונתו להגיש השגה שמאית בהתאם לנהלי רמ"י .בחודש מרץ  ,2021התקבל החזר בסך
של כ 7-מיליון ש"ח הכולל הפרשי הצמדה וריבית בגין ההפרש בין דמי ההיוון ששולמו בפועל לבין השומה
הסופית.
 .2בהמשך לאמור בביאור 24א' 3לדוחות הכספיים השנתיים לעניין הסכם פשרה בגין סכום היטלי פיתוח למועצה
אזורית שפיר (להלן – "המועצה") ,בחודש בפברואר  ,2021הגיע לסיומו ההליך המשפטי בדרך של פשרה.
במסגרת הפשרה הסכימה המועצה להפחית את סך ההיטלים לסך של כ 20-מיליון ש"ח ,באופן שעל צומת יהא
לשלם למועצה ,מעבר ל 13-מיליון ש"ח אשר שולמו בשנת  ,2019סך של כ 7-מיליון ש"ח נוספים ,כאשר סכום
זה כולל היטלים בגין שטח בנוי של  11,600מ"ר שטרם נבנה ולצומת יש זכות לבנותו ללא תשלום נוסף של
היטלים .בחודש פברואר  ,2021הוגש הסדר הפשרה לבית המשפט הדן בעתירה וניתן לו תוקף של פסק דין.
 .3בהמשך לאמור בביאור 25ו' לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הסכם הולכת גז בצומת ,בחודש ינואר ,2021
עדכנה נתג"ז את תקציב דמי החיבור הכולל לסכום של כ 31.7-מיליון ש"ח.
 .4לאחר מועד הדוח ,בחודש אפריל  ,2021ביצעה צומת משיכה נוספת בסך של כ 76-מיליון ש"ח ממסגרת הלוואות
לזמן ארוך ,כמתואר בביאור 15ד' 3לדוחות הכספיים השנתיים.

ד.

חדרה
במהלך חודש דצמבר  2020ובמהלך תקופת הדוח ולאחריה ,התבצעו פעולות החלפה ושיפוץ בטורבינות הגז בתחנת
הכוח חדרה כחלק מפעולות צפויות .בחודש ינואר  ,2021הושלמו פעולות החלפה ושיפוץ בטורבינת גז אחת ובחודש
מאי  2021הושלמו פעולות החלפה ושיפוץ של רכיבים מסוימים בטורבינת הגז השנייה .בהמשך שנת  2021צפויות
להתבצע פעולות תחזוקה הכרחיות נוספות (להלן " -עבודות נוספות") בטורבינת הקיטור .במהלך ביצוע העבודות
בשנת  2021ועד למועד פרסום הדוח הופעלה תחנת הכוח חדרה באופן חלקי לפרק זמן של כ 65-ימים ,ובמהלך
העבודות הנוספות תושבת טורבינת הקיטור לפרק זמן מוערך של כ 60 -ימים .פעולות החלפה ושיפוץ של רכיבים
מסוימים כאמור אשר הושלמו למועד אישור הדוחות הכספיים והביצועים של טורבינות הגז כתוצאה מפעולות אלו
הינם בהתאם למצופה מטורבינות אלה.
בהמשך לאמור בביאור 25ד' לדוחות הכספיים השנתיים ,בהתאם להסכם ההקמה ובהתבסס על עמדת יועציה
המשפטיים ,זכאית חדרה לפיצוי מוסכם (מוגבל עד לתקרה הקבועה בהסכם ההקמה) מקבלן ההקמה בגין עיכוב
במועד המסירה וכן לפיצויים (המוגבלים בסכום עד לתקרה הקבועה בהסכם ההקמה) במקרה של אי-עמידה בתנאים
שנקבעו בהסכם בקשר לביצועי התחנה .יצוין כי לקבלן ההקמה טענות לפיהן ,בין היתר ,לא קמה לחדרה עילה לחייבו
בסכומים הקבועים בהסכם בגין העיכוב ובגין ביצועי התחנה ,וכן טוען כי רשאי לחדש את הערבות שנמסרה על ידו
בסכום מופחת.
ביום  26במאי  ,2021התקבל מכתב הודעה על מחלוקת לפני נקיטת הליכים מאת קבלן ההקמה ,במסגרתו טוען קבלן
ההקמה ,בין היתר ,כי ( )1לא קמה לחדרה עילה לחייבו בסכומים הקבועים בהסכם ההקמה בגין העיכוב בהפעלה,
וכי בכלל זה הקיזוז שנעשה על ידי החברה מהתשלומים המגיעים לקבלן ההקמה כאמור להלן חורג מההסכם; ()2
לא קמה לחדרה עילה לחייבו בסכומים הקבועים בגין ביצועי התחנה; ( )3לקבלן ההקמה טענות בדבר זכאות לתמורה
נוספת בסך של כ 7 -מיליון אירו ,מעבר לסכום התמורה הקבוע בהסכם (טענות אלה נדחו על ידי החברה ,למעט ביחס
לסכום שאינו מהותי) ; ( )4בהיעדר זכות של חדרה ,כטענת הקבלן ,לפיצויים נוספים בגין העיכוב ובגין ביצועי התחנה
ומטעמים נוספים הוא זכאי להפחית את הערבות הבנקאית שהעמיד (אשר תוקפה עד תחילת יולי  )2021מ20%-
מסכום התמורה הכוללת ל 5%-מסכום התמורה הכוללת .כפי שצוין גם על ידי קבלן ההקמה במכתב ההתראה,
חדרה חולקת על טענות קבלן ההקמה וכאמור טענות אלה נדחו על ידה קודם לקבלת מכתב ההתראה .במסגרת
מכתב ההתראה ציין הקבלן את לוחות הזמנים הקבועים בהסכם לתגובה למכתב ההתראה וכן הסכים להאריך את
הערבות הבנקאית הקיימת בסך של  20%מסכום התמורה בחודש ימים בלבד ,וזאת מבלי לגרוע מטענותיו במכתב
ההתראה הנ"ל .כאמור ,חדרה דוחה את טענות קבלן ההקמה ושוקלת את צעדיה בעקבות הודעת הקבלן כאמור עם
יועציה המשפטיים.
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ה.

רותם
בהמשך לאמור בביאור 25ג' לדוחות הכספיים השנתיים בעניין הסכם לרכישת חשמל ברותם ,ביום  17במרץ ,2021
קיבלה רותם מכתב מחברת החשמל (בתפקידה כמנהל המערכת) הכולל את הסוגיות הפתוחות בין הצדדים ואת
עמדותיהם ביחס לסוגיות אלה כפי שרואה אותן חברת החשמל .במסגרת זו ציינה חברת החשמל טענות הנוגעות
להתחשבנויות עבר בגין עלות רכישת אנרגיה עבור לקוחות רותם במקרים של הפחתת עומס התחנה על ידי מנהל
המערכת וכן פערים בגבייה בעקבות אי העברת נתוני מניה בשנים  2013עד  ,2015בסכומים שאינם מהותיים לחברה.
כמו כן ,ציינה חברת החשמל את עמדתה ביחס לעניינים נוספים להסדרה בין הצדדים לגבי מחיר רכישת עודפי
אנרגיה ועלות רכישת אנרגיה על ידי רותם במהלך ביצוע בדיקות .עמדתה של רותם ביחס לסוגיות שציינה חברת
החשמל ,בהתבסס על יועציה המשפטיים ,שונה ומתקיימים דיונים בין הצדדים .למועד אישור הדוחות הכספיים,
טרם הוסדרו הסוגיות הפתוחות כאמור ואין וודאות באשר לגיבוש הסכמות בין הצדדים .ככל שלא יגובשו הסכמות,
עשויים הצדדים לפנות לערכאות.
בהמשך לאמור בביאור 25י' לדוחות הכספיים השנתיים בעניין תחולת החלטת רשות החשמל בעניין חריגות מתכניות
צריכה על רותם ,בחודש מאי  2021מסרה חברת החשמל לרותם ,כי לגישתה מכירת אנרגיה לצרכני קצה מעבר
ליכולת הייצור של התחנה על ידי רותם ,חורגת מהוראות הסכם רכישת חשמל בינה לבין חברת החשמל (האמור
בביאור 25ג' לדוחות הכספיים השנתיים) .עמדתה של רותם ביחס להסכם רכישת החשמל שונה ,ובכל מקרה להבנת
רותם הנושא צפוי להיות מושפע מהסדרים משלימים אשר אמורים להיקבע על ידי רשות החשמל בהמשך להחלטת
רשות החשמל כאמור בביאור 25י' לדוחות הכספיים השנתיים .למועד הדוח טרם נקבעו הסדרים משלימים כאמור.

ו.

איי.ג'י.אס רותם
בהמשך לאמור בביאור 24א' 6לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש ינואר  ,2021קיימה ועדת המשנה להערות והשגות
של הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות דיון בהערות והשגות לתת"ל  ,94ההתנגדויות לתוכנית
נדחו ואיי.ג'י.אס רותם בע"מ התבקשה לבצע תיקונים טכניים להוראות התכנית ,אשר בוצעו בתחילת חודש מרץ
 .2021אישורה של תת"ל ( 94ככל שתאושר) כפוף לאישורה הסופי בות"ל בהתאם להחלטות המועצה הארצית
והות"ל לעיל ,וכן לאישור למתן תוקף על ידי ממשלת ישראל.

ז.

או.פי.סי הרחבה חדרה
בהמשך לאמור בביאור 24א' 9לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תסקיר השפעה על הסביבה של או.פי.סי הרחבה
חדרה בע"מ ,בחודש ינואר  ,2021דנה הות"ל בתכנית ואישרה להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות
ולהשגות הציבור ובחודש פברואר  ,2021הופקדה התכנית בפועל .אישורה של תת"ל 20ב' (ככל שתאושר) כפוף
לאישורה הסופי בות"ל בהתאם להחלטות המועצה הארצית והות"ל לעיל ,וכן לאישור למתן תוקף על ידי ממשלת
ישראל.

ח.

OPC Power Ventures LP
 OPC Powerהינה שותפות ייעודית שתכליתה רכישת קבוצת  CPVבאמצעות הרוכשת וכן ביצוע השקעות נוספות
ברוכשת ובקבוצת  .CPVלפרטים נוספים אודות  ,OPC Powerראו ביאור 25יג' לדוחות הכספיים השנתיים.
בחודש ינואר  ,2021העמידו החברה וזכויות שאינן מקנות שליטה ל OPC Power-השקעות בהון שותפות והלוואות
בסך של כ 556-מיליון דולר (כ 1,770-מיליון ש"ח) וכ 173-מיליון דולר (כ 549-מיליון ש"ח) ,בהתאמה ובהתאם
לחלקם היחסי .ההלוואות נקובות במטבע דולר ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  .7%קרן ההלוואות תעמוד לפירעון
בכל מועד כפי שיוסכם בין הצדדים אך לא יאוחר מחודש ינואר  .2028ריבית שנצברה תשולם באופן רבעוני .ככל
שהתשלום שיבוצע על ידי  OPC Powerיהיה נמוך מסכום הריבית שנצברה ,יידחה תשלום בגין היתרה לרבעון הבא
וזאת לא יאוחר מחודש ינואר .2028
יצויין כי עם העברת  ICG Energyלחברה (כפי שמתואר בביאור 9ב' 4להלן) ,העבירה החברה את כל הלוואותיה
וזכויותיה ב OPC Power-ל.ICG Energy-
סך התחייבויות ההשקעה והעמדת הלוואות בעלים של כלל השותפים עומד על  815מיליון דולר .הסכום האמור יועד
הן לשם רכישת מלוא הזכויות בקבוצת  CPVוהן לשם מימון השקעות נוספות לשם מימוש פרויקטים מסוימים
מתוך צבר הפרויקטים של קבוצת  CPVלשנים הקרובות .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים הועמדו השקעות
והלוואות בעלים בסך כולל של כ 736-מיליון דולר.
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ט.

קבוצת ( CPVהמשך)
 .1הסכמי שותפים בחברות הפרויקט
לפרטים אודות הסכמי שותפים בפרויקטים הפעילים של קבוצת  ,CPVראו ביאור  7לעיל.
 .2הסכמי ניהול
קבוצת  CPVעוסקת במתן שירותי ניהול לתחנות כוח בארה"ב במגוון טכנולוגיות וסוגי דלקים ,וזאת בהיקף
כולל ,נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,של כ 7,911-מגה וואט (כ 5,455-מגה וואט לפרויקטים שהינה בעלת
זכויות בהם כאמור בביאור  ,7וכ 2,456-מגה וואט לפרויקטים עבור צדדים שלישיים) ,בדרך של התקשרות
בהסכמי ניהול נכסים והסכמי ניהול אנרגיה ,לרוב לתקופות קצרות/בינוניות .למועד אישור הדוחות הכספיים,
יתרת התקופה הממוצעת של כלל הסכמי הניהול (בפרויקטים בהם קבוצת  CPVבעלת זכויות ובפרויקטים של
צדדים שלישיים) הינה כ 4-שנים ,כאשר יתרת התקופה הממוצעת של הסכמי הניהול בפרויקטים בהם קבוצת
 CPVמחזיקה זכויות הינה כ 6-שנים (והכל בכפוף להוראות ההסכמים הרלבנטיים לעניין אפשרות סיום מוקדם
של ההסכמים או לאפשרות חידושם לתקופות נוספות ,לפי העניין) .התמורה לשירותי הניהול כוללת דמי ניהול
שנתיים ותשלום מבוסס תמריצים .שירותי הניהול כוללים ,בין היתר :ניהול הפרויקט ועמידה ברגולציה; פיקוח
על תפעול הפרויקט ,ניהול האנרגיה המיוצרת כולל אופטימיזציה וניהול חשיפות ,ניהול חוב ואשראי של
הפרויקט ,ניהול התקשרות בהסכמים ,הרישיונות וההתחייבויות החוזיות ,ניהול תקציב ועניינים כספיים ,ביטוח
הפרויקט ועוד.
 .3הסכמים עיקריים של :Keenan
 Keenanהתקשרה בהסכם  Wind Power Energy Agreementלמכירת אנרגיה מתחדשת .על פי תנאי ההסכם,
הרוכש זכאי לכל החשמל המיוצר בחוות הרוח ,לזיכויים ( ,)creditsלתעודות ( ,)certificatesלזכויות דומות או
קצבאות סביבתיות אחרות .התמורה כוללת תשלום קבוע .תקופת ההסכם היא  20שנים ,המסתיימת בשנת .2030
הרוכש רשאי ,בנסיבות מסוימות ,להאריך את ההסכם לתקופה של חמש שנים נוספות ,וכן לרוכש אופציה לרכוש
את הפרויקט בסיום תקופת ההסכם בשווי שוק הוגן כהגדרתו בהסכם ובהתאם לתנאים שנקבעו .היקף ההכנסות
השנתי לפרויקט מההסכם מסתכם לכ 27-מיליוני דולר.
 Keenanהתקשרה בהסכם שירותים ובהסכם תפעול עם יצרן הציוד המקורי שלה ,לתפעול ,תחזוקה ותיקון
התחנה .התמורה כוללת תשלום שנתי קבוע ,בונוס מבוסס ביצועים והחזר הוצאות .תקופת ההסכמים היא עד
חודש פברואר  .2031במסגרת הסכמים אלו שילמה  Keenanבשנתיים הקלנדריות האחרונות תשלום שנתי בסך
של כ 6-מיליון דולר.
 Keenanהתקשרה בהסכם ניהול נכסים עם  .CPVIשירותי הניהול כוללים ניהול של מסמכי הפרויקט; מו"מ
להסכמי פרויקט נוספים; ציות ובקרה; ניהול של מסמכים פיננסיים; מימון; הנהלת חשבונות ותשלומים;
מיסים; תקציבים; ביטוחים; היתרים ממשלתיים ורגולציה ,וכו' .התמורה כוללת תשלום חודשי קבוע והחזר
הוצאות .תקופת ההסכם עד ליום  31במרץ  ,2025עם אופציה ל , Keenan-בנסיבות מסוימות ,לסיום מוקדם של
ההסכם.
הסכם המימון של  Keenanהושלם ביום  12בפברואר  .2010יתרת החוב של ( Keenanלאחר התאמות לשווי הוגן
לאור צירוף העסקים כאמור בביאור  )6ליום  31במרץ  2021עומדת על סך של כ 236-מיליון ש"ח (כ 71-מיליון
דולר) .פירעון סופי של  31 – Term Loanבדצמבר  2028ושל מסגרות אשראי נלוות –  31בדצמבר ( 2021לוח
הסילוקין של ה Term Loan-מבוסס על מועד פירעון סופי בחודש דצמבר  ,2030אך עם מנגנון  cash sweepשל
 100%החל מחודש מרץ  ,2027כך שה Term loan-צפויה להיפרע במלואה במועד הפירעון בחודש דצמבר .)2028
שיעור ריבית שנתית הינו ריבית  LIBORבתוספת מרווח בטווח של  2.75% - 2.25%בגין  Term Loanומרווח של
 1%בגין מסגרות אשראי נלוות .ביצוע חלוקה מותנה בעמידתה של חברת הפרויקט בתנאים בהם עמידה ביחס
כיסוי שירות חוב מינימלי של  1.2במהלך  4הרבעונים שקדמו לחלוקה ,עמידה בדרישות רזרבה (בהתאם לתנאי
הסכם המימון) ,אי קיום עילת פירעון או אירוע הפרה (כהגדרתם בהסכם המימון) .עיקרי העילות להעמדה
לפירעון מיידי/אירועי הפרה :הסכם המימון כולל עילות פירעון סטנדרטיות בהסכמים מסוג זה ,ביניהן בין
היתר :הפרה של הצהרות והתחייבויות עם השפעה מהותית לרעה ,אירועי אי-תשלום ,אי-עמידה בהתחייבויות
מסוימות ,אירועי חדלות פירעון שונים ,סיום פעילות הפרויקט או סיום פעילות של גורמים משמעותיים בפרויקט
(כמוגדר בהסכם) ,קרות אירועים שונים הקשורים למצב הרגולטורי של הפרויקט והחזקת אישורים ממשלתיים,
שינויים מסוימים בבעלות הפרויקט ,אירועים מסוימים בקשר עם הפרויקט ,קיומם של הליכים משפטיים
הנוגעים לפרויקט ,ומצב בו הפרויקט לא זכאי לקבל תשלומים עבור חשמל ,והכל  -בהתאם ובכפוף לתנאים,
להגדרות ולתקופות הריפוי כמפורט בהסכם המימון.
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ט.

קבוצת ( CPVהמשך)
 .3הסכמים עיקריים של :Maple Hill
( CPV Maple Hill Solar, LLCלהלן – " )"Maple Hillהתקשרה במכירת תעודות אנרגיה מתחדשת ()REC
למשך  5שנים .כמו כן ,הפרויקט צפוי להתקשר בהסכם גידור חשמל ו/או הסכם  PPAלמכירת חשמל למשך 8-
 12שנים.
לאחר מועד הדוח ,בחודש מאי  ,2021נתנה צו תחילת עבודות הקמה לקבלן ההקמה של הפרויקט.
להלן יובאו פרטים אודות הסכמים מהותיים של פרויקט :Maple Hill
א Maple Hill .חתמה על הסכם לרכישת פאנלים סולאריים עם ספק בינלאומי .התמורה כוללת תשלום מחיר
קבוע של רכישת המודולים הסולאריים ,בתוספת עלות הובלה לתחנה.
ב Maple Hill .חתמה על הסכם לרכישת שנאי גנרטור עם ספק בינלאומי .התמורה כוללת תשלום מחיר קבוע
לרכישת השנאי ,אספקה ,התקנה והזמנה.
ג Maple Hill .חתמה על הסכם הקמה ,רכישה והנדסה עם קבלן בינלאומי .על פי ההסכם ,הקבלן יתכנן ויבנה
את הרכיבים הדרושים לתחנה כדי לשלב את כל הציוד הנדרש לתחנת הכוח.
ד Maple Hill .חתמה על הסכם ניהול נכסים עם  ,CPVIלשירותי בנייה וניהול נכסים .התמורה כוללת תשלום
שנתי קבוע ותשלום בעבור החזר הוצאות .ההסכם כולל החזר הוצאות שהוצאו על ידי  CPVIבקשר עם
שירותי ניהול בנייה ,הכולל שעות עבודה של צוות  ,CPVIהוצאות וסכומים ששולמו לצדדים שלישיים.
תקופת ההסכם היא עד עשר שנים ממועד סיום התחנה ,וניתן לחדש את ההסכם לשנה אחת נוספת.
למועד הדוח ,עלות ההשקעה הצפויה ב Maple Hill-מוערכת בכ 158-מיליון דולר .יצויין כי הסכם ההקמה
והסכם רכישת הציוד מהווים מרבית מהעלות האמורה.
 .4הסכמים עיקריים של :Rougue's Wind
לאחר מועד הדוח ,בחודש אפריל  ,2021חתמה קבוצת  CPVעל הסכם למכירת מלוא החשמל ,הזמינות ותעודות
אנרגיה מתחדשת )) )Renewable Energy Certificates (RECשל פרויקט אנרגיית רוח ( Rogue's Windלהלן-
"הפרויקט") .ההסכם נחתם לתקופה של  10שנים ממועד ההפעלה וצפוי לייצר לפרויקט הכנסה שנתית בהיקף
של כ 15-מיליון דולר .קבוצת  CPVהפקידה סך של כ 8.5-מיליון דולר כבטוחה להבטחת התחייבויותיה בהסכם.
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ביאור  - 10אירועים שחלו לאחר מועד הדוח
א.

בחודש אפריל  ,2021חתמה קבוצת  CPVעל הסכם לרכישת יתרת  30%הזכויות בחברת  Keenanבתמורה לסכום של
כ 25-מיליון דולר .בבעלותה של  Keenenתחנת כוח באנרגיית רוח בהספק של  152מגה וואט .עם הרכישה ,מחזיקה
קבוצת  CPVבמלוא הזכויות בחברה זו.

ב.

בחודש אפריל  ,2021התקשרה החברה בהסכם לרכישת מניות של חברת ג'ינרג'י בע"מ (להלן – "ג'ינרג'י") הפועלת
בתחום של טעינת רכבים חשמליים ( )e-mobilityוהקמת עמדות טעינה של כלי רכב חשמליים.
ג'ינרג'י נוסדה בישראל בשנת  ,2008ופועלת בתחום של טעינת של רכבים חשמליים ( .)e-mobilityג'ינרג'י מציעה
ומפתחת מספר פתרונות ושירותי טעינה וניהול אנרגיה .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים פעילות ג'ינרג'י מתרכזת
בישראל .הפתרונות שמקדמת גי'נרג'י כוללים )1( :רשת טעינה ציבורית  -בבעלות ג'ינרג'י רשת טעינה ציבורית
בפריסה ארצית .בכוונת ג'ינרג'י להמשיך את פריסת רשת הטעינה הציבורית עם דגש על עמדות טעינה מהירות
במיקומים אסטרטגיים; ( )2מכירה והתקנה של עמדות טעינה לרבות באמצעות הסכמי מסגרת עם יבואני הרכב
המובילים; ( )3שירותי טעינה וניהול אנרגיה לבניינים משותפים וכן שירותי טעינה הוליסטיים למגזר העסקי וציי
רכב בהתבסס על פיתוחים טכנולוגיים של ג'ינרג'י.
במסגרת ההסכם (לרבות התיקון האמור) תרכוש החברה בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ,במועדים ובשיעורים
האמורים להלן ,מניות ג'ינרג'י המהוות  51%מהון מניות ג'ינרג'י בתמורה לסכום כולל של כ 67-מיליון ש"ח ,כדלקמן:
 .1במועד השלמת העסקה השקיעה החברה בג'ינרג'י סכום של כ 19.8-מיליון ש"ח כנגד הקצאת מניות ג'ינרג'י
לחברה .בנוסף ,רכשה החברה ממר רן אלויה ,מייסד החברה ומי שעד מועד השלמת העסקה היה הבעלים של
 100%ממניות ג'ינרג'י (להלן – "היזם") ,מניות ג'ינרג'י בתמורה לסכום של  5.2מיליון ש"ח ,באופן שעם השלמת
העסקה ,תחזיק החברה בכ 27%-מהון המניות של ג'ינרג'י ,והיזם יחזיק בכ 73%-מהון המניות שלה.
 .2במהלך תקופה שתסתיים ביום  15בדצמבר 2021 ,תשקיע החברה בג'ינרג'י סכום נוסף של כ 29-מיליון ש"ח ,כנגד
הקצאת מניות נוספות של ג'ינרג'י .כמו כן ,ביום  15בדצמבר 2021 ,תרכוש החברה מהיזם מניות נוספות ,בתמורה
לסכום כולל של כ 13-מיליון ש"ח (אשר חלקו צפוי להשתלם בתשלומים אשר יישאו תוספת ריבית בשיעור שנתי
של  )5%באופן שעם השלמת רכישת המניות הנוספות כאמור ,תחזיק החברה ב 51%-מהון המניות של ג'ינרג'י,
והיזם יחזיק ב 49% -מהון המניות שלה (להלן – "הקלוזינג הנוסף").
בד בבד עם הסכם רכישת המניות ,נחתם הסכם בעלי מניות המסדיר את היחסים בין החברה לבין היזם לאחר
השלמת העסקה (להלן " -הסכם בעלי המניות") .במסגרת הסכם בעלי המניות ניתנה לחברה אופציה לרכוש את
יתרת מניות היזם ולהגיע להחזקה ב־ 100%מהון מניות ג'ינרג'י (להלן " -אופציית הרכישה") .מחיר המימוש של
אופציית הרכישה ייגזר מהשווי ההוגן של ג'ינרג'י במועד המימוש ,בהנחה בשיעור שהוסכם ,אך לא פחות ממחיר
המבוסס על שווי העסקה המקורי .תקופת המימוש של אופציית הרכישה תהא בפרק הזמן שנקבע לאחר אישור
הדוחות הכספיים לכל אחת מהשנים  .2026 - 2024ככל שכל תקופות המימוש של אופציית הרכישה חלפו מבלי
שהחברה מימשה את אופציית הרכישה ,ובהנחה שלא בוצעה השקעת הון בג'נרג'י באופן שדולל חלקו של היזם
ובכפוף לתנאים נוספים שנקבעו בהסכם בעלי המניות ,ליזם אופציה לרכוש מהחברה מניות של ג'ינרג'י כך שלאחר
הרכישה ,יחזיק ב־ 2%יותר מהחברה בהון מניות ג'ינרג'י ,ויחזור להיות מחזיק הרוב בהון החברה .כמו כן ,ככל
שהחברה לא מימשה את אופציית הרכישה בתוך התקופה הראשונה למימוש אופציית הרכישה ,והיזם יחזיק פחות
מ 15%-מהון מניות ג'ינרג'י ,ליזם אופציה לחייב את החברה לרכוש את מניותיו בהתאם לשווי הוגן שייקבע בהתאם
לאמור בהסכם בעלי המניות בשיעור הנחה שנקבע בהסכם .החברה תהיה רשאית לשלם את תמורת אופציית המכר
האמורה של היזם ,וכן ,בנסיבות מסוימות ,את חלק מתמורת מימוש אופציית הרכישה של החברה ,באמצעות
הקצאת מניות של החברה ליזם .כמו כן ,הסכם בעלי המניות מסדיר ,בין היתר ,את זכויות בעלי המניות בקשר עם
מינוי דירקטורים לדירקטוריון ג'ינרג'י ,אשר כוח ההצבעה שלהם ישקף את שיעורי הבעלות של הצדדים בהון המניות
החברה (למעט בקשר עם התקופה שעד הקלוזינג הנוסף אשר במהלכה לנציגים שמונו על ידי כל אחד מהצדדים
(החברה מחד והיזם מאידך) יהיה כוח הצבעה שווה ( )50%בדירקטוריון החברה).
ביום  9במאי  ,2021הושלמה העסקה האמורה לרכישת מניות ג'ינרג'י וזאת לאחר התקיימות התנאים המתלים
(לרבות קבלת הודעות רשות התחרות בדבר פטור מהצורך בהגשת הודעת מיזוג) .בהתאם ,למועד דוח זה ,החברה
מחזיקה בכ 27%-מהון המניות של ג'ינרג'י.
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ביאור  - 10אירועים שחלו לאחר מועד הדוח (המשך)
ג.

בחודש אפריל  ,CPV Group LP ,2021הרוכשת של קבוצת ( CPVלהלן בביאור זה " -השותפות") ,הקצתה 6.5%
מזכויות ההשתתפות ברווחים בשותפות לטובת הקצאות לעובדים בקבוצת ( CPVלהלן בביאור זה " -הניצעים"),
כחלק מתגמול הוני ארוך טווח ובהתאם להסדרים שנקבעו במסגרת הסכם השותפות .זכויות ההשתתפות של הניצעים
הינן ביחס לרווחים ולעליית ערך לאחר החזר סכומי ההשקעה למשקיעים ,ובכפוף לתקופות הבשלה ,הניתנות להאצה
במקרים מסוימים כגון מיזוג ,מכירת פעילות ,סיום העסקה בנסיבות מסוימות וכיו"ב .במסגרת כתבי הענקה שהוענקו
לניצעים נקבעו ,בין היתר ,אירועים בהתקיימם תרכוש השותפות את זכויותיהם של הניצעים .בכלל כך ,בכפוף
להבשלה כאמור ,הניצעים יהיו זכאים לחייב את השותפות לרכוש את זכויותיהם במועדי מימוש שיחולו לאחר שלוש
וחמש שנים ממועד הענקה בשיעורים ובתנאים שהוגדרו ,וכן במקרים מסוימים של מכירת זכויות בשותפות על ידי
החברה (לרבות שינוי שליטה) .בנוסף ,השותפות זכאית לרכוש את זכויות הניצעים בנסיבות מסוימות כגון סיום
העסקה ובחלוף חמש שנים.

ד.

בחודש אפריל  ,2021חילקה רותם דיבידנדים בסך של  40מיליון ש"ח .חלקה של החברה ושל בעלת הזכויות שאינן
מקנות שליטה מסתכם לסך של  32מיליון ש"ח וסך של  8מיליון ש"ח ,בהתאמה.

ה.

בחודש אפריל  ,2021אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת התגמול של החברה) את עדכון תנאי כהונתו של
מר גיורא אלמוגי כמנכ"ל החברה ,הכוללים ,בין היתר ,הקצאה של  1,358,492אופציות .ההקצאה האמורה כפופה
לאישורה של האסיפה הכללית אשר צפויה להתקיים ביום  15ביוני .2021
האופציות הינן אופציות לא סחירות ,הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה אחת של החברה ובסך הכל ל1,358,492-
מניות רגילות של החברה בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת .האופציות יוקצו בהתאם למדיניות תגמול המעודכנת של
החברה הכפופה לאישורה של האסיפה הכללית כאמור לעיל ובמסלול הוני (עם נאמן) בהתאם לסעיף  102לפקודת מס
הכנסה ,בארבע מנות שוות .תנאי ההבשלה ומועדי הפקיעה של כתבי האופציה הינם כדלקמן:
מספר מנה
מנה ראשונה
מנה שניה
מנה שלישית
מנה רביעית

תנאי הבשלה
בתום  12חודשים ממועד ההענקה
בתום  24חודשים ממועד ההענקה
בתום  36חודשים ממועד ההענקה
בתום  48חודשים ממועד ההענקה

מועד פקיעה
בתום  36חודשים ממועד ההבשלה
בתום  24חודשים ממועד ההבשלה
בתום  24חודשים ממועד ההבשלה
בתום  24חודשים ממועד ההבשלה

מחיר המימוש של כל אופציה שהוקצתה יהיה  34.46ש"ח (לא צמוד) .מחיר המימוש כפוף להתאמות מסוימות (לרבות
בגין חלוקת דיבידנדים ,הנפקת זכויות וכו').
השווי ההוגן הממוצע של האופציות במועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון ,תוך שימוש במודל בלק ושולס ,הינו
 9.54ש"ח לכל כתב אופציה .החישוב מבוסס על סטיית התקן החודשית של  ,35%שיעור הריבית השנתית חסרת הסיכון
לתקופה של  0.35%עד  ,0.59%אורך חיים צפוי של  4עד  6שנים ושער הנעילה של המניה יום המסחר האחרון שקדם
למועד החלטת הדירקטוריון אשר עמד על  33.05ש"ח.
עלות ההטבה הגלומה בניירות ערך המוצעים שמתבססת על השווי ההוגן במועד הקצאתן הסתכמה לסך של כ13-
מיליון ש"ח .סכום זה ייזקף לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה של כל מנה.
ו.

בחודש מאי  2021קיבלו חדרה ורותם הודעה מחברת נובל אנרג'י בקשר עם הפסקת חירום של פעילות מאגר תמר החל
מיום  11במאי  ,2021וזאת בהתאם להוראת שר האנרגיה עקב המצב הבטחוני השורר בישראל .בהודעה צוין כי לעמדת
נובל אנרג'י האירוע מהווה אירוע "כוח עליון" בהתאם להסכמי הגז שחתמו רותם וחדרה עמה .יצוין כי אספקת הגז
לרותם וחדרה במהלך תקופת ההשבתה המשיכה כסדרה ממאגר לויתן .כמו כן ,הודעת "כוח עליון" ביחס לארועים
הבטחוניים נמסרה גם על ידי קבלן ההקמה של צומת .החברה בוחנת את ההודעות .יצויין כי ביום  22במאי ,2021
חודשה אספקת הגז ממאגר תמר.

ז.

בהמשך לאמור בביאור 25ז' לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הסכמי הקבוצה עם אנרג'יאן ישראל לימיטד (להלן –
"אנרג'יאן") ,בחודש מאי  2021מסרה אנרג'יאן לרותם וחדרה הודעת עדכון לפיה עקב אירועי כוח עליון ,לטענת
אנרג'יאן ,גז ראשון ממאגר כריש צפוי במחצית .2022
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ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)
תוכן העניינים
עמוד

דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד

3

תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים

4

תמצית נתונים על רווח והפסד ביניים

6

תמצית נתונים על רווח כולל ביניים

7

תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים

8

מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים

9

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000
הנדון :דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש''ל1970-
מבוא
סקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש''ל 1970-של או.פי.סי אנרגיה בע''מ (להלן " -החברה") ליום  31במרץ  2021ולתקופה
של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות
הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הנפרד לתקופת
ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל" ,סקירה של
מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים,
ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת
הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע
לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות
דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך,
מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש''ל.1970-
סומך חייקין
רואי חשבון
 27במאי 2021

סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת
ב  K P M G International Cooperative ("KPMG International") -ישות שוויצרית.

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים ליום
 31במרץ 2021
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31במרץ 2020
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר 2020
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות לזמן קצר
פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה

322
25
18

154
79
47

37
1,607
154
21

סה"כ נכסים שוטפים

365

280

1,819

נכסים שאינם שוטפים
פיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
השקעה בחברות מוחזקות
הלוואות לחברות מוחזקות ושטרי הון
הוצאות מראש לזמן ארוך
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים

53
2,012
771
4
14
24
1

182
763
102
*-

103
660
192
3
12
1

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

2,879

1,047

971

סה"כ נכסים

3,244

1,327

2,790

*מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
 31במרץ 2021
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31במרץ 2020
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר 2020
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

התחייבויות שוטפות
הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של אגרות חוב
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר

22
3
28
13

250
1
10
20

22
4
17
109

סה"כ התחייבויות שוטפות

66

281

152

התחייבויות שאינן שוטפות
אגרות חוב
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך

941
-

252
29

952
16

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

941

281

968

סה"כ התחייבויות

1,007

562

1,120

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
יתרת עודפים

2
2,061
139
35

1
635
16
113

2
1,714
)(74
28

סה"כ הון

2,237

765

1,670

סה"כ התחייבויות והון

3,244

1,327

2,790

יאיר כספי
יו"ר הדירקטוריון

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

תאריך אישור המידע הכספי הנפרד 27 :במאי 2021
המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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צחי גושן
סמנכ"ל כספים

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
תמצית נתוני רווח והפסד ביניים
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2020
2021
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2021
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

הכנסות מחברות מוחזקות
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות פיתוח עסקי

14
15
1

10
**12
**2

28
38
6

הפסד מפעולות רגילות

)(2

)(4

)(16

הוצאות מימון
הכנסות מימון

3
17

4
1

68
6

הכנסות (הוצאות) מימון ,נטו

14

)(3

)(62

חלק ברווחי חברות מוחזקות

)(5

35

21

7

28

)(57

רווח (הפסד) לתקופה המיוחס לבעלים של החברה
** סווג מחדש  -ראו ביאור .2

המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
תמצית נתוני רווח והפסד כולל אחר ביניים
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2020
2021
(בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

7

רווח (הפסד) לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

28

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2020
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

)(57

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל הועברו
או יועברו לרווח והפסד
רווח (הפסד) כולל אחר בגין חברות מוחזקות ,נטו

213

)(29

)(119

רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

213

)(29

)(119

סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

220

)(1

)(176

המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
תמצית נתונים על תזרימי מזומנים ביניים
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2020
2021
(בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח (הפסד) לתקופה המיוחס לבעלים של החברה
התאמות:
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
חלק ברווחי חברות מוחזקות
עסקאות תשלום מבוסס מניות ,נטו

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2020
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

7

28

)(57

)(14
5
1
)(1

3
)(35
*)(4

62
)(21
*)(16

שינויים בחייבים
שינויים בספקים ,נותני שירותים וזכאים אחרים

)(6
20
14

)(40
)(2
)(42

)(18
2
)(16

דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

13

88
42

170
138

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן קצר ,נטו
הפקדה לפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
משיכה מפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
ריבית שהתקבלה
הלוואות לחברות מוחזקות ושטרי הון
תקבול מפירעון שטרי הון והלוואות לחברה מוחזקת
רכישת רכוש קבוע
תשלום בגין מכשירים פיננסיים נגזרים
תמורה נדחית בגין רכישת חברה בת

1,736
50
*)(1,818
)(13
)(2
-

36
)(64
*)(258
1
)(47

)(1,648
)(57
67
1
)(330
2
)(9
)(1
)(47

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(47

)(332

)(2,022

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
תמורה מהנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה
תמורה מהנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה
קבלת הלוואות לזמן קצר
ריבית ששולמה
פירעון אגרות חוב
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
תשלום עמלת פירעון מוקדם של אגרות חוב (סדרה א')
עלויות ששולמו מראש בגין נטילת הלוואות
תשלום בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

346
)(10
)(10
*)(5

219
)(26
)(5

1,077
974
)(12
)(286
)(26
)(38
)(3
)(21

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

321

188

1,665

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

287

)(102

)(219

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

37

256

256

השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים
ושווי מזומנים

)(2

*-

*-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

322

154

37

*מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח.
המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

מידע נוסף
ביאור  - 1כללי
המידע הכספי הנפרד ביניים מוצג בהתאם להוראות תקנה 38ד' (להלן – "התקנה") והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל( 1970-להלן – "התוספת העשירית") בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של
החברה.
יש לקרוא את תמצית מידע כספי נפרד ביניים זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  31בדצמבר  2020וביחד
עם תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים של החברה ליום  31במרץ .2021
ביאור  – 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
סיווג מחדש
לעניין סיווג מחדש של הוצאות פיתוח עסקי ,ראו ביאור 2ד' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום  31במרץ .2021
ביאור  - 3תמצית עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים
המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד זה ,הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו במידע הכספי
הנפרד ליום  31בדצמבר .2020
ביאור  - 4קשרים ,התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות
א.

לעניין חלוקות דיבידנדים של או.פי.סי רותם בע"מ לאחר מועד הדוח ,ראו ביאור 10ד' לדוחות הכספיים ביניים
המאוחדים ליום  31במרץ .2021

ב.

למידע על שטרי הון והשקעות בהון שותפות אשר בוצעו במהלך תקופת הדוח ראו ביאור 9ב' 4וביאור 9ח' לדוחות
הכספיים ביניים המאוחדים ליום  31במרץ . 2021

ג.

בתקופת הדוח ,העמידה החברה הלוואות לחברות הקבוצה כמפורט להלן (במיליוני ש"ח):

ו.

שם המלווה

סכום ההלוואה
כפי שניתנה
(הקרן)

ICG ENERGY INC

472

או.פי.סי אנרגיה ישראל בע"מ

89

 7%לא צמוד
3.87%-3.57%
לא צמוד

צומת אנרגיה בע"מ

2

 3.82%לא צמוד

או.פי.סי .חדרה בע"מ

7

 4.06%לא צמוד

או.פי.סי הרחבה חדרה בע"מ

0.2

2.75%
צמוד למדד

או.פי.סי שורק בע"מ

1

2.75%
צמוד למדד

תנאי ריבית
והצמדה

מועדי פירעון ההלוואה

קרן ההלוואות והריבית
שתצבר בגינן תיפרענה
בחלקן או במלואן,
במועד אשר יוסכם בין
הצדדים כאשר בהלוואה
ל ICG Energy-הפירעון
יחול לא יאוחר מחודש
ינואר .2028

לאירועים נוספים הקשורים לחברה עצמה ,ראו ביאור 9ב' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום  31במרץ .2021

9

תמצית דוחות כספיים
ביניים מאוחדים פרופורמה
ליום  31במרץ

2021

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
פרופורמה
ליום  31במרץ 2021
(בלתי מבוקרים)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  31במרץ ( 2021בלתי מבוקרים)
תוכן העניינים
עמוד

דוח רואי החשבון המבקרים

3

דוחות על רווח והפסד ביניים מאוחדים פרופורמה

4

דוחות על רווח והפסד כולל אחר ביניים מאוחדים פרופורמה

5

ביאורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

6

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000
דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של חברת או.פי.סי אנרגיה בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של או .פי .סי אנרגיה בע"מ וחברות בנות שלה
הכולל את הדוחות התמציתיים המאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד והרווח או הפסד
הכולל לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה
אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים זו בהתאם להוראות תקנה
38ב' לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .1970 -אחריותנו היא להביע
מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  2410של לשכת רואי חשבון בישראל
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות".
סקירה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה
הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים
המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת
של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת לי בנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה
הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות תקנה 38ב' לתקנות ניירות ערך
(דו"חות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -וזאת על בסיס הנחות הפרופורמה המפורטות
בביאור .3
סומך חייקין
רואי חשבון
 27במאי 2021

סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת
ב  K P M G International Cooperative ("KPMG International") -ישות שוויצרית.

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
דוחות על רווח והפסד ביניים מאוחדים פרופורמה
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ

2021

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2020

2020

לפני אירוע
הפרופורמה
מיליוני ש"ח

התאמות בגין
נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח
בלתי מבוקר

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

מכירות ומתן שירותים
עלות המכירות ומתן שירותים (בניכוי פחת והפחתות)
פחת והפחתות
רווח גולמי

376
259
41
76
24
)(38
2
1
*11
39
21

15
3
3
9
7
4
)(2
8
2
6

391
262
44
85
31
)(34
1
*19
41
27

313
205
23
85
13
2
*70
21
5

הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו

18

)(4

14

16

)(4

רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה
מסים על הכנסה (הטבת מס)

)(7
)(7

12
5

5
)(2

54
16

95
25

149
41

*-

7

7

38

70

108

)(42

7
)(7

6
1

13
)(6

28
10

51
19

79
29

)(57
15

3
5

*-

7

7

38

70

108

)(42

8

)(34

רווח (הפסד) בסיסי למניה (בש"ח)

0.03

0.04

0.07

0.19

0.36

0.55

)(0.37

0.07

)(0.30

רווח (הפסד) מדולל למניה (בש"ח)

0.03

0.04

0.07

0.19

0.36

0.55

)(0.37

0.07

)(0.30

הוצאות הנהלה וכלליות
חלק ברווחי (הפסדי) חברות כלולות
הוצאות עסקה בגין רכישת קבוצת CPV
הוצאות פיתוח עסקי
הכנסות (הוצאות) אחרות ,נטו
רווח מפעולות רגילות
הוצאות מימון
הכנסות מימון

רווח (הפסד) לתקופה
מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח (הפסד) לתקופה

לפני אירוע
הפרופורמה
מיליוני ש"ח

התאמות בגין
נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מבוקר

לפני אירוע
הפרופורמה
מיליוני ש"ח

התאמות בגין
נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח
בלתי מבוקר

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

267
73
19
175
46
)(6
)(42
5
)(63
97
89
*-

1,592
1,041
133
418
98
)(6
12
)(62
240
262
1

23
18
1
4
11
100
2
91
12
16

336
223
24
89
24
100
4
161
33
21

1,325
968
114
243
52
42
7
1
143
173
1

261

12

172

89

)(29
13

8
*-

)(21
13

8

)(34
)(54
20

רווח למניה מיוחס לבעלים של החברה

* מיייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח

יאיר כספי
יו"ר הדירקטוריון

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

תאריך אישור הדוחות כספיים פרופורמה 27 :במאי 2021
הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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צחי גושן
סמנכ"ל כספים

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
דוחות על רווח והפסד כולל ביניים מאוחדים פרופורמה

לפני אירוע
הפרופורמה
מיליוני ש"ח

רווח (הפסד) לתקופה

*-

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ
2020
2021
התאמות בגין
לפני אירוע
התאמות בגין
נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
נתוני הפרופורמה נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר

7

38

7

70

נתוני הפרופורמה
מיליוני ש"ח

108

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
התאמות בגין
לפני אירוע
נתוני הפרופורמה נתוני הפרופורמה
הפרופורמה
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
מבוקר

)(42

8

)(34

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלאחר שהוכרו
לראשונה ברווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד
החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן בגין גידור
תזרימי מזומנים

32

שינוי נטו בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים
המשמשים לגידור תזרימי מזומנים שנזקף לעלות של
פריט מגודר

106

15

)(103

47

3

)(40

3

-

-

)(40

3

)(156

10

שינוי נטו בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים
המשמשים לגידור תזרימי המזומנים שהועברו לרווח
והפסד

5

-

5

8

-

8

22

91

-

-

)(65

10

22

הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

83

)(17

66

-

65

65

-

)(144

)(144

חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות כלולות ,נטו
ממס

24

-

24

-

)(75

)(75

-

)(20

)(20

מסים בגין פריטי רווח כולל אחר

)(4

-

)(4

-

-

-

5

42

47

רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

246

)(105

141

)(29

)(10

)(39

)(119

)(31

)(150

סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

246

)(98

148

9

60

69

)(161

)(23

)(184

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

220
26

)(95
)(3

125
23

)(1
10

42
18

41
28

)(176
15

10
)(33

)(166
)(18

סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

246

)(98

148

9

60

69

)(161

)(23

)(184

*מייצג סכום הנמוך מ 1-מיליון ש"ח
הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  31במרץ 2021

ביאור  - 1כללי
א .הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים ביניים פרופורמה אלו (להלן – "דוחות הפרופורמה") נערכו בהתאם להוראות
תקנה 38ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1970-ומתייחסים לרכישת השליטה בקבוצת
( CPVכפי שמפורט בביאור 2א' להלן).
ב .דוחות הפרופורמה נערכו על בסיס הנתונים של החברה ועל הנתונים הכספיים של הפעילות הנרכשת כמתואר בביאור 2
(להלן – "הפעילות הנרכשת") לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2020ו ,2021-ולשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2020
ג.

דוחות הפרופורמה נועדו לשקף למפרע את תוצאות הפעולות של החברה במאוחד ואת הדוח על רווח והפסד כולל
לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2021ו ,2020-ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020תחת
הנחה שעסקת הרכישה הושלמה ביום  1בינואר  2018על סמך תוצאות הפעילות בפועל כפי שנתקבלו מקבוצת CPV
(כמוגדר בביאור  )2ותחת ההנחות המפורטות בביאור .3

ד .דוחות הפרופורמה אינם כוללים דוחות על תזרימי מזומנים מאוחדים ביניים פרופורמה מאחר ולא נדרש לצרפם ומאחר
ואינם מוסיפים מידע בעל משמעות על המידע המצוי בחלקים אחרים בדוחות הפרופורמה.
ה .עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמו בדוחות הפרופורמה ,בכפוף להנחות העיקריות ולהתאמות שנכללו בהם כמתואר
בביאור  3להלן ,הינם עקביים לאלו ששימשו בעריכת תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של החברה ליום  31במרץ
 2021ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך (להלן – "דוחות הביניים") ,עליהם מתבססים דוחות
הפרופורמה המוצגים לעיל .בהתאם לכך ,יש לעיין בדוחות הפרופורמה אלה ביחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה לתקופות הרלוונטיות.
ו.

דוחות הפרופורמה ,מעצם טבעם ,מבוססים על הנחות ,הערכות ואומדנים כמפורט בביאור  3להלן ועל כן אין לראות
בנתוני הפרופורמה המוצגים בדוחות הפרופורמה אלו כי הם בהכרח משקפים את תוצאות הפעילות הנוכחית ו/או
העתידיות ,של החברה לאחר השלמת העסקה לרכישת קבוצת  .CPVדוחות כספיים פרופורמה אלו נועדו לשמש את
משתמשי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה כמספרי השוואה פרופורמה לתקופות עתידיות.

ביאור  - 2אירוע הפרופורמה
בחודש אוקטובר  ,2020נחתם הסכם (להלן – "הסכם הרכישה") לפיו תרכוש החברה (בעקיפין) מגופים מקבוצת Global
( Infrastructure Management, LLCלהלן – "המוכרים")  70%מזכויות וההחזקות בישויות הבאותCPV Power :
( Holdings LPלהלן – "( Competitive Power Ventures Inc. ;)"CPVPHלהלן – " ;)"CPVIוCPV Renewable -
( Energy Company Inc.להלן – " CPVREC ,CPVPH( )"CPVRECו CPVI-יחדיו להלן – "קבוצת .)"CPV
קבוצת  CPVעוסקת בפיתוח ,הקמה וניהול של תחנות כוח באנרגיה מתחדשת ובאנרגיה קונבנציונלית (תחנות כוח מונעות
גז טבעי מסוג מחזור משולב מדור מתקדם) בארה"ב .קבוצת  CPVמחזיקה זכויות בעיקר באמצעות חברות כלולות
בתחנות כוח פעילות ,אותן יזמה והקימה הן בתחום הקונבנציונאלי והן בתחום האנרגיה המתחדשת .בנוסף ,קבוצת CPV
עוסקת ,באמצעות חברה לניהול נכסים ,במתן שרותי ניהול לתחנות כוח בארה"ב במגוון טכנולוגיות וסוגי דלקים ,בדרך
של התקשרות בהסכמי ניהול נכסים ,לרוב לתקופות קצרות/בינוניות .הרכישה התבצעה באמצעות שותפות מוגבלתCPV ,
( Group LPלהלן " -הרוכשת") ,המוחזקת ,בעקיפין בשיעור של כ 70%-על ידי החברה (שותף מוגבל) ובשיעור של  30%על
ידי משקיעים פיננסיים (שותפים מוגבלים).
לצורך מימון הרכישה ביצעה החברה גיוס הון בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובהנפקה פרטית בחודש אוקטובר 2020
בסך של כ 1,077-מיליון ש"ח וכן ביצעה החברה גיוס של אגרות חוב (סדרה ב') בבורסה לניירות ערך בתל אביב בחודש
אוקטובר  2020בסך של כ 250-מליון ש"ח .יתרת הסכום מומנה ממקורות עצמיים של החברה.
מועד השלמת העסקה אשר היה כפוף לתנאים מתלים ולקבלת אישורים רגולטוריים שונים חל ביום  25בינואר .2021
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ביאורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  31במרץ 2021

ביאור  - 2אירוע הפרופורמה (המשך)
במועד השלמת העסקה ,בהתאם למנגנון קביעת התמורה כפי שהוגדר בהסכם הרכישה ,שילמה הרוכשת למוכרים תמורה
שנקבעה על סכום כולל של כ 648-מיליון דולר (המהווה מחיר רכישה של  630מיליון דולר והתאמות מסוימות להון חוזר,
ליתרת מזומנים וליתרת חוב) וכן סך של כ 5-מיליון דולר עבור פיקדון באותו הסכום שנותר בקבוצת  .CPVיצוין ,כי בגין
החזקה של  17.5%מהזכויות בפרויקט בהקמה ( Three Riversלהלן – "הפרויקט בהקמה") הועמדה ל CPVPH-הלוואת
מוכר בסך של  95מיליון דולר (להלן " -הלוואת המוכר") .יצוין ,כי בגין החזקה של  17.5%מהזכויות בפרויקט בהקמה
( Three Riversלהלן – "הפרויקט בהקמה") הועמדה ל CPVH -הלוואת מוכר בסך של  95מיליון דולר (להלן " -הלוואת
המוכר") .הלוואת המוכר הינה לתקופה של עד שנתיים ממועד השלמת העסקה ,נושאת ריבית שנתית של  4.5%אשר
תשולם באופן רבעוני ומובטחת בשעבוד על מניות חברת החזקות אשר בבעלותה הזכויות בפרויקט בהקמה וזכויות
במסגרת הסכם ניהול של הפרויקט בהקמה .ביום  3בפברואר  ,2021הושלמה מכירת  7.5%מהזכויות בפרויקט CPV
( Three Rivers, LLCלהלן – " )"Three Riversבתמורה לסך של כ 41-מיליון דולר (אשר שימשה לפירעון חלקי של
הלוואות המוכר) .כתוצאה מהמכירה לא התהווה רווח או הפסד לקבוצת  .CPVהלוואת המוכר תמשיך לעמוד ביחס
לסכום של כ 54-מיליון דולר (כ 181-מיליון ש"ח) בקשר עם התמורה בגין  10%מהזכויות ב Three Rivers-המוחזקים על
ידי קבוצת  ,CPVבהתאם לתנאים האמורים .יצוין כי עלויות העסקה לרכישת קבוצת  CPVהסתכמו לסך כולל של כ44-
מיליון ש"ח.
החברה גידרה חלקית את חשיפתה לשינויים בתזרימי המזומנים מתשלומים במטבע דולר בקשר עם הסכם הרכישה
באמצעות עסקאות אקדמה .החברה בחרה לייעד את עסקאות האקדמה כאמור כגידור חשבונאי .בנוסף ,במועד השלמת
העסקה ,העמידה הרוכשת ערבויות חלף ערבויות שהעמידו המוכרים קודם למועד השלמת העסקה לטובת צדדים
שלישיים בקשר עם פרויקטים של קבוצת  CPVאשר נמצאים בשלבי פיתוח.
קבוצת  CPVמחזיקה זכויות בתחנות כוח מונעת גז טבעי ובטכנולוגיה סולארית בשלבי הקמה בהספק של  1,258מגה
וואט ו 126-מגה וואט ,בהתאמה (חלקה של  CPVלמועד אישור הדוחות הכספיים עומד על כ 126-מגה וואט וכ 126-מגה
וואט ,בהתאמה) .בנוסף ,לקבוצת  ,CPVצבר פרויקטים בטכנולגיה סולארית (פוטו-וולטאי) בשלבי פיתוח מתקדמים,
בהיקף מצטבר כולל של כ 1,164-מגה וואט ,וכן עוד מספר פרויקטים בשלבי פיתוח ראשוניים בהיקף מצטבר של  943מגה
וואט .בנוסף ,קבוצת  CPVמחזיקה בצבר פרויקטים בטכנולוגיית רוח בשלבי ייזום מתקדמים בהיקף מצטבר של 175
מגה וואט ובפרויקטים בטכנולוגיה של מחזור משולב בשלבי פיתוח בהיקף מצטבר של  3,955מגה וואט.

ביאור  - 3הנחות עיקריות ששימשו בבסיס עריכת דוחות הפרופורמה
א .בדוחות הכספיים פרופורמה ,הכוללים את הדוח רווח והפסד פרופורמה ודוח על רווח כולל פרופורמה לכל אחת
מהתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2021ו ,2020-ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
נערכו התאמות וסיווגים בדבר אופן הצגת פריטים מסויימם בנתונים הכספיים של הפעילות הנרכשת וזאת על מנת
להתאים את אופן הצגתם לזה של החברה ובכלל זאת לתקני דיווח כספי בינלאומיים (.)IFRS
ב .מטבע פעילות
מטבע הפעילות של החברות הנרכשות הינו הדולר בשונה ממטבע הפעילות של החברה שהינו השקל ולצורך איחוד
הדוחות הכספיים פרופורמה תורגמו הדוחות של של החברות הנרכשות ממטבע דולר למטבע שקל .כאשר הפרשי
התרגום המיוחסים להשקעה בהון נכללו בדוח על הרווח כולל אחר והפרשי תרגום בגין הלוואה שהעמידה החברה
לחברה הרוכשת נזקפו כהפרשי שער בסעיף הוצאות מימון.
כפועל יוצא ,בדוח רווח והפסד פרופורמה לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2021ו 2020-נכללו
הכנסות מהפרשי שער בסך של כ 17-מליון ש"ח ובסך של כ 15-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,ולשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2020נכללו הוצאות הפרשי שער בסך של כ 39-מליון ש"ח .בדוח רווח והפסד כולל פרופורמה לתקופות של
שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2021ו 2020-נכללו הפרשי תרגום חיוביים בסך של כ 66-מיליון ש"ח וסך
של כ 65-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020נכללו הפרשי תרגום שליליים בסך של כ144 -
מיליון ש"ח.
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ביאור  - 3הנחות עיקריות ששימשו בבסיס עריכת דוחות הפרופורמה (המשך)
ג .קביעת שווי הוגן של נכסים והתחייבויות מזוהים באופן ארעי
הרכישה טופלה בהתאם להוראות " ,IFRS 3צירופי עסקים" .לפיכך ,במועד השלמת העסקה כללה החברה את נכסי
קבוצת  CPVנטו בהתאם לשווים ההוגן .חלקה של החברה בתמורת הרכישה הסתכם לסך של כ 457-מיליון דולר .עודף
העלות שנוצר ברכישת קבוצת  CPVהסתכם לכ 20-מיליון דולר אשר יוחס באופן ארעי (בהתאם ל .)IFRS 3 -עד למועד
אישור הדוחות הכספיים טרם השלימה החברה את יחוס עלות הרכישה לנכסים והתחייבויות מזוהים וזאת לאור פרק
הזמן הקצר שחלף ממועד צירוף העסקים ועד למועד אישור הדוחות הכספיים פרופורמה לאור זאת חלק מנתוני השווי
ההוגן עדיין ארעיים ויתכן ויחולו בהם שינויים שישפיעו על הנתונים כפי שנכללו בדוחות הפרופורמה.
בדוחות הכספיים פרופורמה יוחס עודף העלות בחלקו לרכוש הקבוע של חברות כלולות ובחלקו למוניטין .עודף העלות
המיוחס לחברות הכלולות הופחת בדוחות הפרופורמה על פני אומדן יתרת אורך החיים השימושי של הרכוש הקבוע (33
שנה) .בהתאם לכך ,בדוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ
 2020ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020נזקפו הוצאות הפחתת עודף עלות בסעיף חלק החברה ברווחי חברות
כלולות בסך של כ 0.4-מיליון ש"ח וכ 1.5-מיליון ש"ח ,בהתאמה .לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ
 ,2021הונח כי התאמות השווי ההוגן כפי שהוצגו בביאור  6לדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ  ,2021ואשר
נקבעו באופן ארעי ,הינן זהות להתאמות שהיו מתקבלות אילו התרחשה הרכישה ביום  1בינואר .2021
כאמור לעיל החברה גידרה חלקית (גידור חשבונאי) את חשיפתה לשינויים בתזרימי המזומנים מתשלומים במטבע דולר
בקשר עם הסכם הרכישה באמצעות עסקאות אקדמה .עלויות שנבעו לחברה כתוצאה מהגידור האמור בדוחות החברה
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  2021ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020בסך של כ15-
מיליון ש"ח וכ 88-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,אשר נזקפו לרווח כולל אחר נוטרלו בדוחות לרווח הכולל פרופורמה.
ד .עלויות עסקה
הונח כי עלויות רכישה של קבוצת  CPVבסך של כ 2-מיליון ש"ח ובסך של כ 42-מיליון ש"ח שנכללו בדוחות רווח והפסד
של החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  2021ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2020
בהתאמה ,הוכרו לפני מועד השלמת העסקה לצורך דוחות הפרופורמה ,דהיינו  1בינואר  2018ועל כן אינן נכללים
בתוצאות הפעילות בדוחות רווח והפסד פרופורמה .השפעות המס נכללו בהתאמה.
ה .מימון עלות הרכישה וזקיפת עלויות מימון בקשר לפעילות הנרכשת
כאמור לעיל עסקת הרכישה מומנה באמצעות גיוס הון בסך של  1,077מיליון ש"ח שבוצע בחודש אוקטובר  2020וכן
באמצעות גיוס אגרות חוב (סדרה ב') בסך של  377מליון ש"ח שבוצע בחודשים אפריל ואוקטובר  .2020מאחר שאירוע
הפרופורמה בדוחות על הרווח והפסד משוקף אילו הרכישה בוצעה ביום  1בינואר  2018תוצאות הפעילות של החברה
כפי שנכללו בדוחות רווח והפסד מאוחדים פרופורמה כוללות הוצאות ריבית רעיוניות ,על מנת לשקף בהם את הנחה לו
גיוס אגרות החוב כאמור היה מבוצע ביום  1בינואר  .2018בהתאם לכך ,כללה החברה בדוח רווח והפסד פרופורמה
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  2020ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020הוצאות ריבית
רעיוניות בסך של כ 3-מיליון ש"ח וכ 8-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,בהתאם לשיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה ב').
השפעות המס נכללו בהתאמה.
ו.

הלוואת מוכר
במועד השלמת העסקה הזרימו בעלי המניות הקודמים של קבוצת  CPVסך של כ 67 -מיליון דולר לקבוצת ( CPVכ13-
מיליון דולר בהון ו 54-מיליון דולר בהלוואת מוכר) אשר סך של  67מיליון דולר מתוך סכום זה שימש לפירעון הלוואה
ממוסד פיננסי שהתקבלה בשנת  2017ואשר נשאה ריבית בשיעור של כ .12.5%-הלוואת המוכר נושאת ריבית בשיעור
של  4.5%לשנה .בדוחות רווח והפסד פרופורמה הונח כי עסקאות אלו בוצעו ביום  1בינואר  2018ועל כן בוצעה התאמה
של עלויות המימון למימון החדש ובהתאם קטנו הוצאות המימון בדוח רווח והפסד פרופורמה לתקופות של שלושה
חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2021ו 2020-ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020בסך של כ 1-מיליון ש"ח,
כ 4-מיליון ש"ח וכ 17-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,על מנת לשקף את הפער בין שיעור ריבית של כ 12.5%-לשיעור הריבית
של  .4.5%כמו כן ,בדוח פרופורמה ליום  31במרץ  ,2021נוטרלו הכנסות מימון בקשר לפירעון מוקדם של הלוואת מזנין
בסך של כ 15-מיליון ש"ח .השפעות המס נכללו בהתאמה.

ז.

מסים על ההכנסה
חלק מהפעילות הנרכשת בוצעו במסגרת שותפויות אשר אינן ממוסות לצרכי מס ברמת השותפות כי אם ברמת השותפים
ועל כן לא נכללו הוצאות מס בדוחות הכספיים של ישויות אלו .בדוחות הפרופורמה נכללו השפעות המס בגין הפעילות
הנרכשת הממוסה כשותפות לצורכי מס פדראלי בארה"ב ,כפי שבאות לידי ביטוי ברמת קבוצת  CPVוזאת בהתבסס
על שיעור המס של קבוצת  CPVשחל בתקופות הפרופורמה (כ 26%-בכל אחת מתקופות הפרופרמה ,מס פדראלי של
 21%ומס מדינתי ממוצע של כ .)5%-כפועל יוצא ,בדוחות על רווח והפסד פרופורמה לתקופות של שלושה חודשים
שהסתיימו בימים  31במרץ  2021ו ,2020-ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2020זקפה החברה הוצאות מס נוספות
בסך של כ 1-מיליון ש"ח ,כ 17-מיליון ש"ח וכ 12-מיליון ש"ח ,בהתאמה.
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ביאור  - 3הנחות עיקריות ששימשו בבסיס עריכת דוחות הפרופורמה (המשך)
ח .הכנסות והוצאות שאינן משקפות את המשך הפעילות בעתיד
הוצאות הנובעות מחלוקת בונוסים לעובדים בסך של כ 6-מיליון דולר (כ 21-מיליון ש"ח) ,אשר שולמו לעובדי קבוצת
 CPVבקשר עם השלמת העסקה ונכללו בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות בדוחות קבוצת  CPVלתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  ,2021נוטרלו בדוחות רווח והפסד פרופורמה בהתאם להנחה כאמור שמועד השלמת
העסקה לצורך דוחות הפרופורמה הינו  1בינואר .2018
הכנסות ממכירת חברות כלולות שנכללו בדוחות קבוצת  CPVבסעיף הכנסות אחרות בשנת  2020בסך של כ 7-מליון
דולר (כ 25-מליון ש"ח) נוטרלו בדוחות רווח והפסד פרופורמה מאחר ואינן משקפות את התוכנית העסקית של החברה
של מימוש חברות כלולות עם השבחתן אלא בכוונה להמשיך להחזיק ולתפעל את החברות הללו.
ט .זכויות שאינן מקנות שליטה
בכל אחת מהתקופות המוצגות בדוחות רווח והפסד פרופורמה נכלל חלק בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ברווח
(הפסד) הנובע מהשפעת נתוני הפעילות הנרכשת ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים פרופורמה והתאמות הפרופורמה
שנכללו בדוחות המאוחדים על רווח והפסד הכולל פרופורמה.
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ביאור  - 4חברות כלולות
מידע פיננסי מתומצת על תוצאות הפעולות לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2021ו:2020-
שיעור החזקה

הכנסות
מיליוני ש"ח

רווח (הפסד)
מיליוני ש"ח

רווח (הפסד)
כולל אחר
מיליוני ש"ח
בלתי מבוקר

סה"כ רווח
(הפסד) כולל
מיליוני ש"ח

חלק החברה
ברווח (הפסד)
מיליוני ש"ח

חלק החברה
ברווח כולל
מיליוני ש"ח

לתקופה שהסתיימה ביום  31במרץ 2021
CPV Shore Holdings, LLC
CPV Maryland, LLC
CPV Valley Holdings, LLC
CPV Towantic, LLC
CPV Fairview, LLC
CPV Three Rivers, LLC

37.53%
25.00%
50.00%
26.00%
25.00%
10.00%

95
106
94
290
156
)(6

)(6
)(7
)(95
56
)(13
)(9

20
2
9
25
25
74

14
)(5
)(86
81
12
65

)(2
)(2
)(47
15
)(3
)(1

סה"כ חלק החברה בהפסד
התאמות

)(40
6

סה"כ חלק החברה בהפסדי חברות כלולות בדוח
פרופורמה

)(34

6
)(1
)(43
21
3
7

לתקופה שהסתיימה ביום  31במרץ 2020
CPV Shore Holdings, LLC
CPV Maryland, LLC
CPV Valley Holdings, LLC
CPV Towantic, LLC
CPV Fairview, LLC
CPV Keenan, LLC

37.53%
25.00%
50.00%
26.00%
25.00%
*100.00%

175
159
255
210
207
27

40
5
98
54
28
)(2

)(33
)(10
)(34
)(82
)(55
)(10

7
)(5
64
)(28
)(27
)(12

15
1
49
14
7
15

סה"כ חלק החברה ברווח
התאמות

101
)(1

סה"כ חלק החברה ברווחי חברות כלולות בדוח פרופורמה

100

* מזכויות Class B

20

3
)(1
32
)(7
)(7
6

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ליום  31במרץ 2021

ביאור  - 4חברות כלולות (המשך)
מידע פיננסי מתומצת על תוצאות הפעולות לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2020
שיעור החזקה

הכנסות
מיליוני ש"ח

רווח (הפסד)
מיליוני ש"ח

רווח (הפסד)
כולל אחר
מיליוני ש"ח
מבוקר

סה"כ רווח
(הפסד) כולל
מיליוני ש"ח

חלק החברה
ברווח (הפסד)
מיליוני ש"ח

חלק החברה
ברווח כולל
מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
CPV Shore Holdings, LLC
CPV Maryland, LLC
CPV Valley Holdings, LLC
CPV Towantic, LLC
CPV Fairview, LLC
CPV Keenan, LLC
CPV Three Rivers, LLC

37.53%
25.00%
50.00%
26.00%
25.00%
*100.00%
10.00%

500
453
449
725
533
103
-

5
)(43
)(129
142
)(27
)(7
)(5

)(20
13
)(18
)(71
)(47
)(4
1

)(15
)(30
)(147
71
)(74
)(11
)(4

2
)(11
)(65
37
)(7
41
)(1

סה"כ חלק החברה בהפסד
התאמות

)(4
)(2

סה"כ חלק החברה בהפסדי חברות כלולות בדוח
פרופורמה

)(6

* מזכויות Class B

21

)(6
)(8
)(73
18
)(19
37
)(1

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות
הבקרה הפנימית
ליום  31במרץ

2021

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג(א)

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל.1970-
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של או.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן  -התאגיד ) ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על
הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
.1

גיורא אלמוגי ,מנהל כללי

.2

צחי גושן ,סמנכ"ל כספים

.3

ערן אמויאל ,מנכ"ל או.פי.סי ישראל אנרגיה בע"מ וסמנכ"ל מסחרי

.4

עירית שדר-טוביאס ,סמנכ"לית ומזכירת חברה

.5

גיתית רוזנפלד ברגר ,יועצת משפטית

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר
ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד אשר נועדו לספק
ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות
שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כולל ת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת התאגיד,
לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת
החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישות הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת
מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר ( 2020להלן – הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון) העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד;
בהתבסס על הערכה זו ,הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור ,ליום  31.12.2020היא אפקטיבית.
עד למועד הדוח ,לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה
הפנימית ,כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.
למועד הדוח ,בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון ,ובהתבסס על מידע
שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל – הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

(א)

הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(:)1

הצהרת מנהל כללי
אני ,גיורא אלמוגי ,מצהיר כי:
()1

בחנתי את הדוח הרבעוני של או.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן  -התאגיד) לרבעון הראשון של שנת ( 2021להלן –הדוחות);

()2

לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי
שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נ כללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

()3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב
הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

()4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס על הערכתי
העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
(א)

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על
מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;
וכן -

(ב)

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים
עו בדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

()5

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח שמידע
מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע ,2010-מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של
הדוחות; וכן -

(ב)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח באופן סביר
את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות
מקובלים;

(ג)

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (רבעוני או תקופתי ,לפי
העניין) לבין מוע ד דוח זה ,אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

תאריך:
 27במאי 2021

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

(ב)

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

הצהרת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים
אני ,צחי גושן ,מצהיר כי:
()1

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של או.פי.סי אנרגיה בע"מ
(להלן  -התאגיד) לרבעון הראשון של שנת ( 2021להלן – "הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים");

()2

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל מצג לא נכון
של עובדה מהותית ,ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן
נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

()3

לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם
מתייחסים הדוחות;

()4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד ,בהתבסס על הערכתי
העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
(א)

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביע תה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח
הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת
הביניים  ,העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף ,לעבד ,לסכם או לדווח על מידע כספי
באופן שיש בו להטיל ספ ק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -

(ב)

כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים
עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.

()5

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד -
(א)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח שמידע
מהותי המתייחס לתאגיד ,לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע ,2010-מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של
הדוחות; וכן -

(ב)

קבעתי בקרות ונהלים ,או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים ,המיועדים להבטיח באופן סביר
את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין ,לרבות בהתאם לכללי חשבונאות
מקובלים;

(ג)

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון (רבעוני או תקופתי ,לפי
העניין) לבין מועד דוח זה ,המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת
הביניים ,אשר יש בו כדי לשנות ,להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

תאריך:
 27במאי 2021

צחי גושן
סמנכ"ל כספים

תמצית דוחות כספיים
ביניים של חברה כלולה
ליום  31במרץ

2021

CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Consolidated Interim Financial Statements
Three-Month Periods Ended March 31, 2021 and March 31, 2020
(With Review Report of Independent Auditors)
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KPMG LLP
1601 Market Street
Philadelphia, PA 19103-2499

Independent Auditors’ Review Report
The Partners of
CPV Group LP:
Report on the Financial Statements
We have reviewed the consolidated interim financial statements of CPV Valley Holdings, LLC (and its
subsidiaries), which comprise the consolidated balance sheet as of March 31, 2021, and the related
consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income, changes in members’ equity and
cash flows for the three-month period ended March 31, 2021.
Management’s Responsibility
The Company’s management is responsible for the preparation and fair presentation of the interim financial
information in accordance with U.S. generally accepted accounting principles; this responsibility includes the
design, implementation, and maintenance of internal control sufficient to provide a reasonable basis for the
preparation and fair presentation of interim financial information in accordance with U.S. generally accepted
accounting principles.
Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to conduct our reviews in accordance with auditing standards generally accepted in the
United States of America applicable to reviews of interim financial information. A review of interim financial
information consists principally of applying analytical procedures and making inquiries of persons responsible
for financial and accounting matters. It is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with
auditing standards generally accepted in the United States of America, the objective of which is the expression
of an opinion regarding the financial information. Accordingly, we do not express such an opinion.
Conclusion
Based on our reviews, we are not aware of any material modifications that should be made to the consolidated
interim financial information referred to above for it to be in accordance with U.S. generally accepted
accounting principles.
Report on Balance Sheet as of December 31, 2020
We have previously audited, in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of
America, the consolidated balance sheet as of December 31, 2020, and the related consolidated statements of
operations and comprehensive loss, changes in members’ equity, and cash flows for the year then ended; and
we expressed an unmodified audit opinion on those audited consolidated financial statements in our report
dated March 29, 2021. In our opinion, the accompanying consolidated balance sheet of CPV Valley Holdings,
LLC (and its subsidiaries) as of December 31, 2020 is consistent, in all material respects, with the audited
consolidated financial statements from which it has been derived.

KPMG LLP, a Delaware limited liability partnership and a member firm of
the KPMG global organization of independent member firms affiliated with
KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

Emphasis of Matter
Established accounting principles in accordance with U.S. generally accepted accounting principles vary in
certain significant respects from International Financial Reporting Standards as issued by the International
Accounting Standards Board. Information relating to the nature and effect of such differences is presented in
note 9 to the consolidated interim financial statements.

Philadelphia, Pennsylvania
May 26, 2021
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CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Consolidated Balance Sheets (Unaudited)
(In thousands)
At March 31,
Assets
Current assets:
Cash
Restricted cash
Accounts receivable
Prepaid expenses
Deposits
Fuel inventory
Derivative assets, energy

2021
$

2020

2020

71
12,556
4,082
2,500
10,576
1,036
32,472

94
4,023
2,361
1,361
172
145
67,800

89
345
6,536
700
172
1,013
39,992

63,293

75,956

48,847

830,180
603
93,229
2,806
25,543
10,576

855,393
602
99,591
2,497
65,011
10,236

836,428
603
87,355
2,673
36,214
10,657

$

1,026,230

1,109,286

1,022,777

$

40,505
38,613
7,184

16,365
31,713
7,483

19,140
35,913
7,454

86,302

55,561

62,507

571,746
6,627
3,606

586,681
13,023
3,926

562,201
8,682
3,807

668,281

659,191

637,197

357,949

450,095

385,580

1,026,230

1,109,286

1,022,777

Total current assets
Property, plant, and equipment, net
Long-term deposits
Restricted cash
Spare parts inventory
Derivative assets, energy
Intangible assets
Total assets

At December 31,

Liabilities and Members’ Equity
Current liabilities:
Accounts payable and accrued expenses
Current portion of long-term debt
Derivative liabilities, interest rate swaps
Total current liabilities
Long-term debt
Derivative liabilities, interest rate swaps
Other long-term liabilities
Total liabilities
Commitments and contingencies (notes 7 and 8)
Members’ equity
Total liabilities and members’ equity

$

See accompanying notes to consolidated financial statements.
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CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Consolidated Statements of Operations and Comprehensive (Loss) Income (Unaudited)
(In thousands)
For the three-month periods
ended March 31,
2021

For the year ended
December 31,
2020

2020

47,061
(18,191)

33,581
39,373

146,898
(17,231)

28,870

72,954

129,667

33,464
10,341
6,432
423

21,195
8,764
6,469
483

71,133
36,989
25,828
1,469

Total operating expenses

50,660

36,911

135,419

Operating (loss) income

(21,790)

36,043

(5,752)

(8,166)

(9,576)

(36,666)

(12)

(12)

Operating revenue
Unrealized (loss) gain on energy derivatives

$

Total operating revenue
Fuel and other
Operating expenses
Depreciation and amortization
Taxes other than income taxes

Interest expense, net
Loss on sale of assets

—

Net (loss) income
Other comprehensive income:
Comprehensive income – interest rate swaps
Comprehensive (loss) income

$

See accompanying notes to consolidated financial statements.
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(29,956)

26,455

(42,430)

2,325

(9,622)

(5,252)

(27,631)

16,833

(47,682)

CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Consolidated Statements of Changes in Members’ Equity (Unaudited)
(In thousands)

Members’
equity
Balance, December 31, 2019

$

Accumulated
deficit

Accumulated
other
comprehensive
loss

465,593

(21,465)

Net loss

—

(42,430)

Cumulative effect of a change in accounting principle

—

18

(18)

Comprehensive loss, interest rate swaps

—

—

(5,252)

(5,252)

Total comprehensive loss

(10,866)

Total
members’
equity

—

433,262
(42,430)
—

—

(42,412)

(5,270)

(47,682)

Balance, December 31, 2020

$

465,593

(63,877)

(16,136)

385,580

Balance, December 31, 2019

$

465,593

(21,465)

(10,866)

433,262

Net income

—

26,455

Cumulative effect of a change in accounting principle

—

18

(18)

Comprehensive loss, interest rate swaps

—

—

(9,622)

(9,622)

—

26,473

(9,640)

16,833

Total comprehensive loss

—

26,455
—

Balance, March 31, 2020

$

465,593

5,008

(20,506)

450,095

Balance, December 31, 2020

$

465,593

(63,877)

(16,136)

385,580

Net loss

—

(29,956)

Comprehensive income, interest rate swaps

—

Total comprehensive loss
Balance, March 31, 2021

$

—

—

(29,956)

2,325

2,325

—

(29,956)

2,325

(27,631)

465,593

(93,833)

(13,811)

357,949

See accompanying notes to consolidated financial statements.
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CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited)
(In thousands)
For the three-month periods
ended March 31,
2021
Operating activities:
Net (loss) income
Adjustments to reconcile net (loss) income to net cash provided by (used in)
operating activities:
Depreciation and amortization
Amortization of debt related costs
Change in fair value, energy derivative
Changes in operating assets and liabilities:
Accounts receivable
Fuel inventory
Spare parts inventory
Prepaid expenses
Deposits
Accounts payable and accrued expenses

$

2020

For the year ended
December 31,
2020

(29,956)

26,455

(42,430)

6,432
476
18,191

6,469
868
(39,373)

25,828
2,778
17,231

2,454
(23)
(133)
(1,800)
(10,404)
21,434

5,114
185
10
(903)
(226)
(1,297)

939
(683)
(167)
(241)
(227)
2,336

6,671

(2,698)

5,364

(115)
(58)

(166)
(3,897)

(989)
(4,745)

(173)

(4,063)

(5,734)

28,991
—
(4,860)
(12,562)
—

—
3,260
(4,135)
(3,240)
—

18,500
14,360
(24,840)
(25,385)
(9,060)

Net cash provided by (used in) financing activities

11,569

(4,115)

(26,425)

Net increase (decrease) in cash

18,067

(10,876)

(26,795)

87,789

114,584

114,584

Net cash provided by (used in) operating activities
Investing activities:
Property, plant, and equipment
Purchase of intangible assets
Net cash used in investing activities
Financing activities:
Proceeds from long term revolver debt
Proceeds from working capital facility
Repayment of long-term debt
Repayment of long term revolver debt
Repayment from working capital facility

Cash and restricted cash at beginning of the year
Cash and restricted cash at end of the year

$

105,856

103,708

87,789

Supplemental disclosure of cash flow information:
Cash paid for interest and financing fees

$

7,752

9,208

34,656

(95)
(4,135)

(1,011)
(4,076)

Noncash investing and financing activities:
Liabilities incurred for property, plant, and equipment
Liabilities incurred for intangible assets

$

See accompanying notes to consolidated financial statements.
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CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Financial Statements (Unaudited)
March 31, 2021

(1) Organization
CPV Valley Holdings, LLC (Valley or the Company), a Delaware limited liability company, was formed on
July 23, 2013. Valley is the parent company of its wholly owned subsidiary, CPV Valley, LLC, which was
formed on June 13, 2007. The purpose of Valley, through its subsidiary, is to construct, finance, own, and
operate a 720-megawatt (MW) gas-fired, combined-cycle power project located in Wawayanda, New York
(the Facility or Project). The Facility commenced operations and was placed in service on October 1, 2018
(COD).
As of March 31, 2021 and December 31, 2020, Valley’s equity interests were held by two members: CPV
Power Holdings, LP (CPV PHLP) (50%) and a third party (Third Party) (50%).
(2) Summary of Significant Accounting Policies
(a) Basis of Presentation
The interim consolidated financial statements include the accounts of Valley and CPV Valley, LLC. All
intercompany transactions and balances have been eliminated. The Company’s interim consolidated
financial statements have been prepared in accordance with U.S. Generally Accepted Accounting
Principles (U.S. GAAP). The Accounting Standards Codification (ASC), established by the Financial
Accounting Standards Board (FASB), is the source of authoritative U.S. GAAP applied by
nongovernmental entities.
(b) Use of Estimates
The preparation of the Company’s interim consolidated financial statements requires the use of
estimates and assumptions based on management’s knowledge and experience. Those estimates and
assumptions affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets
and liabilities, and the reported revenue and expenses. Actual results could vary from the estimates
that were used.
(c) Property, Plant, and Equipment and Depreciation Expense
The Company’s property, plant, and equipment is recorded based on historical cost and primarily
comprise generation assets and the cost of acquired land. Depreciation, after consideration of salvage
value and asset retirement obligations, is computed using the straight-line method over the estimated
useful lives of the assets, commencing when assets, or major components thereof, are either placed in
service or acquired (note 3). Repairs and maintenance costs are expensed as incurred.
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CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Financial Statements (Unaudited)
March 31, 2021

(d) Recoverability of Long-Lived Assets
The Company evaluates the recoverability of its long-lived assets whenever events or changes in
circumstances indicate that their carrying amount may not be recoverable in accordance with ASC 360,
Property, Plant, and Equipment (ASC 360). Factors that could indicate impairment include significant
underperformance relative to historical and projected future operating results, significant changes in the
manner or use of acquired assets, or the strategy of the Company’s overall business, including
significant negative industry and economic trends. If an indicator of impairment is identified, the
carrying amount of the Company’s long-lived assets would be considered impaired when their
anticipated undiscounted cash flows are less than their carrying value. Impairment is measured as the
difference between the discounted expected future cash flows and the assets’ carrying amount.
The Company has not recognized any impairment losses on its long-lived assets for the three months
periods ended March 31, 2021 and 2020.
(e) Risks and Uncertainties
As with any power generation facility, operation of the Facility involves risk, including the performance
of the Facility below expected levels of efficiency and output, shutdowns due to the breakdown or
failure of equipment or processes, violations of permit requirements, operator error, labor disputes, or
catastrophic events such as fires, earthquakes, floods, explosions, pandemics, including COVID-19, or
other similar occurrences affecting a power generation facility or its power purchasers. In addition, the
Facility operates as a merchant plant and is impacted by changes in natural gas and regional power
market conditions, as well as changes in the rules and regulations governing these markets. The
Company has taken steps to mitigate the potential risks posed by COVID-19 and the impacts to date
have been minimal; however, since this is an evolving situation, the Company cannot predict the extent
or impact of this pandemic on its business. The occurrence of any of these events could significantly
reduce or eliminate revenue generated by the Company or significantly increase the expenses of the
Company, and adversely impact the Company’s ability to make payments on its debt when due.
(f) Income Taxes
The Company is organized as a limited liability company and is classified and treated as a partnership
for federal and state income tax purposes. No provision for the payment of federal and state income
taxes has been provided since the Company is not subject to income tax. Each member is responsible
for reporting income or loss based on such members’ respective share of the Company’s income and
expenses as reported for income tax purposes. As such, no income tax expense or benefit has been
recorded within these interim consolidated financial statements for the three months periods ended
March 31, 2021 and 2020.
(g) Fair Value of Financial Instruments
The carrying value of the Company’s financial instruments, including cash, deposits, accounts
receivable, and accounts payable and accrued expenses, equals or approximates their fair value due
to the short-term maturity of those instruments. Cash accounts are generally maintained in federally
insured banks but may at times have balances in accounts in excess of federally insured limits. The fair
8

CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Financial Statements (Unaudited)
March 31, 2021

value of the long-term debt approximates its book value at March 31, 2021 and December 31, 2020, as
the interest rates are variable (note 5).
(h) Cash
Cash comprises highly liquid investments with original maturities of 90 days or less.
(i) Restricted Cash
Restricted cash consists of cash and cash equivalents that comprise highly liquid investments. Such
amounts are restricted under the terms of the Company’s Credit Agreement (note 5). Restricted cash
accounts include, but are not limited to, an operating account, revenue account and letter of credit
revolver account. All such accounts are held, and maintained, by an agent. The Company’s
classification of restricted cash is based on the classification of its intended use. At March 31, 2021 and
December 31, 2020, the Company had $12.6 million and $0.4 million, respectively, pertaining to
operating activities classified as current assets. The Company also had $93.2 million and $87.4 million
of restricted cash classified as noncurrent of which $0.0 million and $10.5 million, pertains to
construction related activities, and $93.2 million and $76.8 million, which pertains to cash collateral –
letters of credit on the accompanying interim consolidated balance sheets at March 31, 2021 and
December 31, 2020 respectively. Cash, restricted cash, and long-term restricted cash totaled
$105.9 million and $87.8 million at March 31, 2021 and December 31, 2020, respectively.
(j) Prepaid Expenses
Current prepaid expenses consist of insurance premiums, bank fees, and other miscellaneous fees
totaling $2.5 million and $0.7 million at March 31, 2021 and December 31, 2020, respectively, on the
accompanying interim consolidated balance sheets.
(k)

Fuel Inventory
Fuel inventory primarily consists of fuel oil used to generate power. Fuel oil is carried at the lower of
cost or net realizable value. The cost of fuel oil is comprised of its purchase price and incidental
expenditures to deliver it to the Facility. The cost is reduced to net realizable value if the net realizable
value of inventory has declined and it is probable that the utility of inventory, in its disposal in the
ordinary course of business, will not be recovered through revenue earned from the generation of
power. A lower of cost or net realizable value provision of $0.0 million and $0.1 million was included in
Fuel and other on the accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive
(loss) income for the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020, respectively. The Company
had Fuel inventory of $1.0 million for both periods ended March 31, 2021 and December 31, 2020, on
the accompanying interim consolidated balance sheets.

(l) Spare Parts Inventory
Spare parts inventory primarily consists of spare parts and supplies used to maintain the power
generation facility. Spare parts inventory is carried at lower of cost or net realizable value. Cost is the
sum of the purchase price and incidental expenditures and charges incurred to bring the inventory to its
existing condition or location. Costs of spare parts are valued primarily using the average cost method.
Generally, cost is reduced to net realizable value if the net realizable value of inventory has declined
9
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(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Financial Statements (Unaudited)
March 31, 2021

and it is probable that the utility of inventory, in its disposal in the ordinary course of business, will not
be recovered through revenue earned from the generation of power. The Company’s Spare parts
inventory balance was $2.8 million and $2.7 million at March 31, 2021 and December 31, 2020
respectively, on the accompanying interim consolidated balance sheets.
(m) Intangible Assets
The Company accounts for intangible assets in accordance with ASC 350, Intangibles – Goodwill and
Other (ASC 350). ASC 350 requires that intangible assets determined to have indefinite lives no longer
be amortized but instead be tested for impairment at least annually and whenever events or
circumstances occur that indicate impairment might have occurred. ASC 350 also requires that
intangible assets with estimable useful lives be amortized over their respective estimated useful lives
and reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying
value of an asset may not be recoverable. Separable intangible assets that are deemed to have finite
lives will continue to be amortized using the straight-line method over their estimable useful lives.
(n) Deposits
During 2021, the Company made deposits totaling $10.4 million related to system upgrade
interconnections, which are included in Deposits on the accompanying interim consolidated balance
sheets. Long-term deposits totaled $0.6 million for both periods ended March 31, 2021 and
December 31, 2020.
The Company’s deposits expected to be returned in with twelve months are classified as Deposits,
current totaled $10.6 million and $0.2 million at March 31, 2021 and December 31, 2020, respectively.
(o) Deferred Financing Costs
The Company capitalized costs associated with obtaining its third-party financing. Direct costs incurred
with obtaining debt are amortized under the interest method over the term of the related debt.
Amortization of these costs totaled $0.7 million for both three-month periods ended March 31, 2021
and 2020 and is classified as Interest expense, net on the accompanying interim consolidated
statements of operations and comprehensive (loss) income.
The Current portion of long-term debt is shown net of $2.7 million of unamortized deferred financing
costs for both periods ended at March 31, 2021 and December 31, 2020. Long-term debt is presented
net of $3.4 million and $4.1 million of deferred financing costs at March 31, 2021 and December 31,
2020, respectively.
(p) Derivative Instruments
The Company enters into interest rate swaps to reduce its exposure to market risks from changing
interest rates. The Company may also enter into Revenue Put Options (RPOs), forward purchases and
sales of commodities, and other derivative instruments to reduce its exposure to market fluctuations of
energy and natural gas prices. The Company recognizes all contracts that meet the definition of a
derivative as either assets or liabilities in the accompanying interim consolidated balance sheets and
measures those derivatives at fair value under the accounting standards for derivatives and hedging.
On the date a derivative is entered into, the Company may designate hedging relationships if certain
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criteria in ASC 815, Derivatives and Hedging (ASC 815), are met; otherwise, the derivative is marked
to market in the Company’s interim consolidated statements of operations and comprehensive (loss)
income. The Company documents all relationships between hedging instruments and hedged items, as
well as its risk management objective and strategy. This process includes linking all derivatives that are
designated as hedges to specific assets or liabilities on the accompanying interim consolidated balance
sheets or to forecasted transactions. The Company also assesses, both at the hedge’s inception and
on an ongoing basis, whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective
in offsetting changes in cash flows of the hedged items.
When it is determined that a derivative has ceased to be a highly effective hedge, the Company
discontinues hedge accounting prospectively. This could occur when: (1) it is determined that a
derivative is no longer effective in offsetting changes in the cash flows of a hedged item; (2) the
derivative expires or is sold, terminated, or exercised; or (3) the derivative is discontinued as a hedging
instrument, because it is unlikely that a forecasted transaction will occur. When hedge accounting is
discontinued because it is determined that the derivative no longer qualifies as an effective hedge of
cash flows, the derivative will continue to be carried at fair value on the accompanying interim
consolidated balance sheets, and the gains and losses that were accumulated in other comprehensive
income or loss (OCI) are recognized immediately or over the remaining term of the forecasted
transaction in the accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive
(loss) income.
Changes in the fair value of derivative instruments are either recognized in the accompanying interim
consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income or the accompanying interim
consolidated statements of changes in members’ equity as a component of accumulated OCI,
depending upon their use and designation. Gains and losses related to transactions that qualify for
hedge accounting are recorded in accumulated OCI and flow through the accompanying interim
consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income in the periods the hedged
item affects earnings. Otherwise, any gains and losses resulting from changes in the market value of
the contracts are recorded in the accompanying interim consolidated statements of operations and
comprehensive (loss) income in the current period.
(q) Concentrations of Credit Risk
Financial instruments which potentially subject the Company to concentrations of credit risk consist of
accounts receivable, which are concentrated within the energy industry and derivative financial
instruments with large creditworthy financial institutions. These industry concentrations may impact the
Company’s overall exposure to credit risk, either positively or negatively, in that the customers may be
similarly affected by changes in economic, industry or other conditions. Receivables and other
contractual arrangements are subject to collateral requirements under the terms of enabling
agreements. However, the Company believes that the credit risk posed by industry concentration is
offset by the diversification and creditworthiness of the Company’s customer base and its contractual
collateral requirements.
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(r) Commitments and Contingencies
The Company is a party to claims and proceedings arising in the normal course of business. The
Company records a loss contingency in accordance with ASC 450, Contingencies (ASC 450), when it
is probable that a liability has been incurred and the amount of the loss can be reasonably estimated.
Management assesses each matter and determines the likelihood a loss has been incurred and the
amount of such loss if it can be reasonably estimated. Management reviews such matters on an
ongoing basis. Contingencies are evaluated based on estimates and judgments made by management
with respect to the likely outcome of such matters. Management’s estimates could change based on
new information.
The Company follows the guidance of ASC 460, Guarantees (ASC 460), for disclosing and accounting
for guarantees and indemnifications entered into during the course of business. When a guarantee or
indemnification subject to ASC 460 is entered into, the estimated fair value of the guarantee or
indemnification is assessed. Some guarantees and indemnifications could have a financial impact
under certain circumstances. Management considers the probability of such circumstances occurring
when estimating fair value.
(s) Membership Interests
Profits, losses, and distributions of net cash flows shall be allocated in proportion to each member’s
respective ownership interest, as outlined in the Amended and Restated Limited Liability Company
Agreement (ARLLCA), dated as of June 12, 2015, as amended. As a limited liability company, the
liability of each member is limited to (i) any unpaid capital contributions, (ii) the amount of any
distributions required to be returned in accordance with the agreement, and (iii) any amount the
member is required to pay pursuant to the ARLLCA.
The members did not make any capital contributions to the Company during the three-month periods
ended March 31, 2021 and 2020.
The Company did not make any distributions to its members during the three-month periods ended
March 31, 2021 and 2020.
Contemporaneous with the execution of the Credit Agreement (CA), all members of the Company
executed an agreement, which pledged their respective equity interests in the Company to the
creditors.
(t) Revenue Recognition and Accounts Receivable
The Company accounts for its revenue in accordance with ASC 606, Revenue from Contracts with
Customers (ASC 606). Revenue is earned from our generation facilities providing capacity and
ancillary services to our customer, the independent system operator (ISO), and from the production
and sale of electricity from our generation facilities. Revenue is recognized upon the transfer of control
of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which we
expect to be entitled in exchange for those goods or services. Our contracts to provide capacity each
have one performance obligation and are result from bilateral contracts with third parties signed and
auctions held by the ISO to procure capacity in advance of when the capacity is expected to be needed
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and thus to be provided. Our contracts to provide electricity and ancillary services have their own
performance obligations.
The performance obligations are satisfied over time and use the same method to measure progress, so
they meet the criteria to be considered a series. In measuring progress towards satisfaction of each
performance obligation, the Company applies the “right-to-invoice” practical expedient and recognizes
revenue in the amount to which the Company has a right to consideration from a customer that
corresponds directly with the value of the performance completed to date. Performance obligations
including energy or ancillary services (such as operations and maintenance and dispatch services) are
generally measured by the MWh delivered. Capacity, which is a stand-ready obligation to deliver
energy when required by the customer, is measured using MWs. For the three-month periods ended
March 31, 2021 and 2020, capacity revenues were $2.4 million and $0.1 million, respectively, which
are reflected as a component of Operating revenue in the accompanying statements of operations and
comprehensive (loss) income.
Accounts receivable are stated at the actual billed amount net of an allowance for bad debts, if needed.
There was no such allowance as of March 31, 2021 or December 31, 2020. The Company assesses
the collectability of accounts receivable based on factors such as specific evaluation, age of the
receivable, and other available information.
(u) Recent Accounting Pronouncements
(i)

Recent Accounting Pronouncements (Adopted)
Effective January 1, 2020, the Company adopted ASU 2018-13, Fair Value Measurement (Topic
820). The guidance removes the requirements to disclose (1) the amount of and reasons for
transfers between Level 1 and Level 2, (2) the policy for timing of transfers between levels, and (3)
the valuation processes for Level 3 fair value measurements and adds a requirement to disclose the
range and weighted average of significant unobservable inputs used to develop Level 3 fair value
measurements. There was no material impact to the financial position or results of operations of the
Company.
Effective March 12, 2020, the Company adopted ASU 2020-04, Reference Rate Reform (Topic
848). The update provides optional guidance for a limited time to ease the potential burden in
accounting for reference rate reform on financial reporting and optional expedients and exceptions
for applying generally accepted accounting principles (“GAAP”) to contracts, hedging relationships,
and other transactions affected by reference rate reform if certain criteria are met. There was no
material impact to the financial position or results of operations of the Company.
Effective January 1, 2020, the Company adopted ASU No. 2017-12 Derivatives and Hedging. The
update allows more financial and nonfinancial hedging strategies to be eligible for hedge
accounting. The amendments are intended to more closely align hedge accounting with companies’
risk management strategies, simplify the application of hedge accounting, and increase
transparency as to the scope and results of hedging programs. There are also amendments related
to effectiveness testing and disclosure requirements. There was no material impact to the financial
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position or results of operations of the Company. The Company does not anticipate increasing their
use of hedge accounting as a result of this standard.
(ii)

Recent Accounting Pronouncements (Not Yet Adopted)
In February 2016, the FASB issued ASU 2016-02, Leases (Topic 842). The new standard
establishes a right-of-use (ROU) model that requires a lessee to record a ROU asset and a lease
liability on the balance sheet for all leases with terms longer than 12 months. Leases will be
classified as either finance or operating, with classification affecting the pattern of expense
recognition in the income statement. In November 2019, the FASB issued ASU 2019-10, Effective
dates (ASU 2019-10) which adjusted the effective date of this guidance to January 1, 2021. In June
2020, the FASB issued ASU No 2020-05, which further adjusted the effective date of this guidance
to January 1, 2022. The Company expects to adopt the standard on January 1, 2022. A modified
retrospective transition approach is required for lessees for capital and operating leases existing at,
or entered into after, the beginning of the earliest comparative period presented in the financial
statements, with certain practical expedients available. The Company is currently evaluating the
impact that the standard will have on the interim consolidated financial statements.
In June 2016, the FASB issued ASU 2016-13, Measurement of Credit Losses on Financial
Instruments (Topic 326) that provides for a new Current Expected Credit Loss (CECL) impairment
model for specified financial instruments including loans, trade receivables, debt securities
classified as held-to-maturity investments and net investments in leases recognized by a lessor.
Under the new guidance, on initial recognition and at each reporting period, an entity is required to
recognize an allowance that reflects the entity’s current estimate of credit losses expected to be
incurred over the life of the financial instrument. The standard does not make changes to the
existing impairment models for non-financial assets such as fixed assets, intangibles and goodwill.
In November 2019, the FASB issued ASU 2019-10, which adjusts effective date of this standard to
January 1, 2023. The standard requires a modified retrospective transition approach through a
cumulative-effect adjustment to retained earnings as of the beginning of the period of adoption. The
Company is currently assessing the impacts of this standard.
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(3) Property, Plant, and Equipment, Net
Property, plant, and equipment, net consisted of the following:
December 31
March 31,
2021
2020
(In thousands)

Estimated
useful life
(In years)
Land
Generation facility
Office furniture and fixtures
Computer hardware and software
Vehicles

N/A
35
10
3
5

$

Total
Accumulated depreciation
Property, plant, and
equipment, net

$

6,009
887,412
134
655
69

6,009
887,310
134
655
69

894,279
(64,099)

894,177
(57,749)

830,180

836,428

Depreciation totaled $6.4 million for both the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020. The
cost to acquire land and secure easements are both classified as land and is included in Property, plant,
and equipment, net on the accompanying interim consolidated balance sheets.

15

CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Financial Statements (Unaudited)
March 31, 2021

(4) Intangible Assets
The Company recognized separately identifiable intangible assets related to the electrical interconnection,
a water supply and sewer agreement required to operate the Facility and the purchase of emission offsets
to comply with the Project’s air permit. The Company paid for the cost of the electrical interconnection and
water supply upgrades but did not retain title to the assets. On COD, the Company commenced the
amortization of its intangible assets using the straight-line method over their respective estimated useful
lives of 35 years. During the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020, the Company incurred
$0.1 million and $0.0 million, respectively, associated with the upgrade of the electrical interconnection,
which is included in Intangible assets.
Intangible assets are as follows:

Emissions offset
Water interconnection
Electrical interconnection
Total
Accumulated amortization
Intangible assets, net

Estimated
useful life
(In years)
35
35
35

$

$

March 31,
December 31
2021
2020
(In thousands)
429
429
241
241
10,530
10,530
11,200
11,200
(624)
(543)
10,576
10,657

Amortization of intangible assets totaled $81 thousand and $76 thousand, during the three-month periods
ended March 31, 2021 and 2020, respectively, which is classified as Depreciation and amortization on the
accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income.
Amortization expense related to the years 2021 through 2025 is expected to be approximately
$323 thousand, annually.
(5) Debt Facilities
The Company is a borrower under a $679.5 million CA with a consortium of lenders. The CA provided the
Company a Construction/Term Loan facility (Term Loan Facility) of $540.0 million, a Working Capital facility
(WC Facility) of $15.0 million, a Revolving Letter of Credit Loan facility (RLC Loan Facility) of
$124.5 million, and a Letter of Credit Facility (LC Facility) consisting of six individual sublimit letters of
credit, to be used for specified purposes over the term of the CA.
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The table below summarizes the Company’s outstanding debt, net of unamortized deferred financing costs
as of:
March31,
December 31,
2021
2020
(In thousands)

Description
Term Loan Facility
RLC Loan Facility
WC Loan Facility
Unamortized deferred financing costs
Total

$

481,950
124,500
10,000
(6,091)

486,810
108,072
10,000
(6,768)

$

610,359

598,114

Borrowings for all facilities under the CA bear interest at the London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) plus
an applicable margin. The applicable margin during the term of the CA is as follows:

From initial draw to one year after term loan
conversion
The two subsequent years
The final two years under the CA

3.25 %
3.50
3.75

Unused available credit under the CA incurs a commitment fee of 0.50% per annum. Interest expense and
commitment fees incurred during the operating period are expensed when incurred and classified as
Interest expense, net on the accompanying interim consolidated statements of operations and
comprehensive (loss) income. During the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020, the
Company incurred $7.8 million and $9.2 million of interest and fees, which are classified as Interest
expense, net on the accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive
(loss) income.
The outstanding Term Loan Facility balance was $481.9 million and $486.8 million at an annual rate of
3.7% for both periods at March 31, 2021 and December 31, 2020. The CA requires scheduled mandatory
repayments and voluntary prepayments (sweeps) of borrowings under the Term Loan Facility. The
quarterly payments are scheduled for five years, with a balloon payment due at the end of the term on
June 30, 2023. Sweep payments, if made, reduce the amount of the balloon payment.
The WC Facility of $15.0 million is limited to $10.0 million until the Company obtains a certain permit (see
note 10). During the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020, the Company borrowed
$0.0 million and $3.3 million, respectively, under the WC Facility.
Borrowings under the RLC Loan Facility totaled $124.5 million and $108.1 million as of March 31, 2021 and
December 31, 2020 respectively, which serve as collateral for the issued letters of credit issued under the
LC Facility. Issued letters of credit totaled $124.5 million and $108.1 million as of March 31, 2021 and
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December 31, 2020 respectively. The issued letters of credit are required under the several of the
Company’s contractual arrangements.
The scheduled increase in the applicable margin for the Term Loan Facility is recognized as a long-term
liability. The liability totaled $3.6 million and $3.8 million at March 31, 2021 and December 31, 2020,
respectively, and is classified as Other long-term liabilities on the accompanying interim consolidated
balance sheets. During the three-month periods ending March 31, 2021 and 2020, accretion (income)
expense totaled $201 thousand and $191 thousand, respectively, and is included in Interest expense, net
on the accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income.
The CA required the Company to pledge all its assets as security in favor of the lenders.
(6) Derivative Instruments and Hedging Activities
(a) Interest Rate Swaps
The Company enters into pay-fixed, receive-variable interest rate swaps to reduce its exposure to
market risks from changing interest rates. Interest rate swap agreements are used to convert the
floating interest rate component of the Company’s long-term debt obligations to fixed rates. Such
interest rate swap agreements are designated as cash flow hedges under ASC 815. All effective
changes in fair market value are deferred in OCI and all ineffective changes are recognized in the
interim consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income.
As part of entering into the CA, the Company executed amortizing interest rate swaps with 7 financial
institutions which were designated to hedge 70% of the Company’s Term Loan Facility for the
operating period.
The fair value of interest rate swaps liability totaled $13.8 million and $16.1 million as of March 31,
2021 and December 31, 2020, respectively, on the accompanying interim consolidated balance sheets.
The balance consists of a current portion of $7.2 million and $7.5 million, and noncurrent portion of
$6.6 million and $8.7 million as of March 31, 2021 and December 31, 2020, respectively, which are
classified Derivative liabilities, interest rate swaps on the accompanying interim consolidated balance
sheets.
The details of these instruments as of March 31, 2021 and December 31, 2020, are set forth in the
following tables (in thousands):
March 31, 2021
Swap period
Operational swaps:
Trade date
Effective date
Termination date

Dates
June 12, 2015
February 14, 2018
June 30, 2023

Swap details
Notional
amount
Fixed rate
Floating rate

$

Swap 1

Swap 2

Swap 3

Swap 4

Swap 5

Swap 6

Swap 7

36,809
2.7735 %
USD-LIBORBBA

55,214
2.7735 %
USD-LIBORBBA

36,809
2.7735 %
USD-LIBORBBA

36,809
2.7735 %
USD-LIBORBBA

43,888
2.7735 %
USD-LIBORBBA

36,809
2.7735 %
USD-LIBORBBA

36,809
2.7735 %
USD-LIBORBBA
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December 31, 2020
Sw ap period
Operational sw aps:
Trade date
Effective date
Termination date

Dates
June 12, 2015
February 14, 2018
June 30, 2023

Sw ap details
Notional
amount
Fixed rate
Floating rate

$

Sw ap 1

Sw ap 2

Sw ap 3

Sw ap 4

Sw ap 5

Sw ap 6

Sw ap 7

39,532
2.7735 %
USD-LIBORBBA

59,298
2.7735 %
USD-LIBORBBA

39,532
2.7735 %
USD-LIBORBBA

39,532
2.7735 %
USD-LIBORBBA

47,662
2.7735 %
USD-LIBORBBA

39,532
2.7735 %
USD-LIBORBBA

39,532
2.7735 %
USD-LIBORBBA

As of March 31, 2021, the Company estimates $7.2 million will be reclassified out of OCI over the next
12 months; however, actual results may differ due to changes in market conditions during the same
time period.

(b) Commodity Derivatives
The Company is counterparty to a RPO with a creditworthy counterparty. The RPO is designed to
provide the Company a floor, or minimum gross margin, over its term. The annual $65.0 million strike
price, which covers an exercise period or fiscal year, uses specific factors such as heat rate, expected
production levels, forward power and gas commodity prices, gas transportation costs, and other project
specific costs to calculate gross margin per the agreement.
Summarized terms are presented below:

Transaction
Trade date
Total option premiums paid
Exercise periods

Annual Revenue Put Option
June 11, 2015
$ 75.5 million
June 1, 2018 through May 31,
June 1, 2019 through May 31,
June 1, 2020 through May 31,
June 1, 2021 through May 31,
June 1, 2022 through May 31,

2019
2020
2021
2022
2023

The fair value of the RPO totaled $58.0 million and $76.2 million as of March 31, 2021 and
December 31, 2020, respectively. The balance consists of current portion of $32.5 million and
$40.0 million and noncurrent portion of $25.5 million and $36.2 million as of March 31, and
December 31, 2020, respectively, and are classified as Derivative assets, energy on the accompanying
interim consolidated balance sheets. For the three-month periods March 31, 2021 and 2020, the RPO
incurred an unrealized loss of $18.2 million and unrealized gain of $39.4 million, respectively, which is
included in the accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive (loss)
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income as Unrealized (loss) gain on energy derivatives. Additionally, the Company realized a loss of
$8.5 million and a gain of $6.8 million during the three-month period ended March 31, 2021 and 2020,
respectively, pursuant to the terms of the RPO which is classified as Operating revenue on the
accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income.
The Company did not enter into any other types of derivative contracts during 2020 and 2019.
(c) Fair Value Hierarchy
The Company records the fair value of all derivatives as assets and liabilities. In determining fair value,
the Company generally uses the income approach and incorporates assumptions that market
participants would use in pricing the asset or liability, including assumptions about risk and/or the risks
inherent in the inputs to the valuation techniques. These inputs can be readily observable, market
corroborated, or are generally unobservable internally developed inputs. Derivative assets and
liabilities are classified depending on how readily observable the inputs used in the valuation
techniques are, as follows:
Level 1 – Represents unadjusted quoted market prices in active markets for identical assets or
liabilities that are accessible at the measurement date. This category includes energy derivative
instruments that are exchange traded or that are cleared and settled through the exchange.
Level 2 – Represents quoted market prices for similar assets or liabilities in active markets, quoted
market prices in markets that are not active, or other valuations based on inputs that are
observable or can be corroborated by observable market data. This category includes the
Company’s interest rate swaps.
Level 3 – This category includes energy derivative instruments whose fair value is estimated based
on internally developed models and methodologies utilizing significant inputs that are generally less
readily observable from objective sources (such as market heat rates, implied volatilities, and
correlations). Over-the-counter, complex, or structured derivative instruments that are transacted in
less liquid markets with limited pricing information would be included in Level 3. This category
includes the Company’s RPO.
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(d) Additional Information Regarding Level 3 Measurements
For valuations that include both observable and unobservable inputs, if the unobservable input is
determined to be significant to the overall inputs, the entire valuation is categorized in Level 3. This
includes derivatives valued using indicative price quotations for contracts with tenors that extend into
periods with no observable pricing. For the Company, this includes the RPO, which given the inputs
listed below, would have a direct impact on the fair value if they were adjusted. The significant
unobservable inputs used in the fair value measurement of the RPO are as follows:

Description

Revenue Put Option
Total

Assets

$

58,015

$

58,015

Assets

Description

Revenue Put Option
Total

$

76,206

$

76,206

March 31, 2021
Significant
unobservable
Valuation
technique
input
(In thousands)
Discounted cash
flow

Volatility related to
the Put Option $

December 31, 2020
Significant
unobservable
Valuation
input
technique
(In thousands)
Discounted cash
flow

Volatility related to
the Put Option $

Range

58,819

Range

77,010

(e) Valuation Techniques
The fair value measurement accounting guidance describes three main approaches to measuring the
fair value of assets and liabilities: (1) market approach, (2) income approach, and (3) cost approach.
The market approach uses prices and other relevant information generated from market transactions
involving identical or comparable assets or liabilities. The income approach uses valuation techniques
to convert future amounts to a single present value amount. The measurement is based on current
market expectations of the return on those future amounts.
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The Company measures its interest rate swap and energy derivatives at fair value on a recurring basis.
The fair value of its interest rate swap derivatives is determined using the income approach by a
third-party treasury and risk management service. The service utilizes a standard model and
observable inputs to estimate the fair value of the interest rate swaps. The Company performs
analytical procedures and makes comparisons to other third-party information to assess the
reasonableness of the fair value. The fair value of the RPO is determined using the income approach
based on internally developed models and methodologies utilizing significant inputs that are less
readily observable from objective sources. The Company maintains controls over the model and its
methodology and performs analytical procedures and makes comparisons to third-party information
when available to assess the reasonableness of the fair value.
Fair value measurements of the Company’s financial assets and liabilities as of December 31, 2020
and 2019, based on the above hierarchy, are as follows:
March 31, 2021
Level 1
Level 2
(In thousands)

Total
Assets:
Revenue Put Option
Total
Liabilities:
Interest rate swaps
Total

$

58,015

—

—

58,015

$

58,015

—

—

58,015

$

(13,811)

—

(13,811)

—

$

(13,811)

—

(13,811)

—

December 31, 2020
Level 1
Level 2
(In thousands)

Total
Assets:
Revenue Put Option
Total
Liabilities:
Interest rate swaps
Total

Level 3

Level 3

$

76,206

—

—

76,206

$

76,206

—

—

76,206

$

(16,136)

—

(16,136)

—

$

(16,136)

—

(16,136)

—
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For the three-month period ended March 31, 2021 and 2020, the Company did not have any transfers
between levels 1, 2, or 3.
Fair value measurements using significant
unobservable inputs (Level 3)

2021
(In thousands)

2020
(In thousands)

Balance – beginning of period
Unrealized loss in revenue

$

76,206
(18,191)

93,437
(17,231)

Ending balance

$

58,015

76,206
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(i)

Impact of Derivative Instruments on the Accompanying Interim Consolidated Balance Sheets
The following tables present the balance sheet classification and fair value of derivative
instruments on the accompanying interim consolidated balance sheets as of:

March 31,
2021
(In thousands)

Balance sheet location
Derivatives designated as hedging
instruments under ASC 815:
Interest rate swaps
Interest rate swaps

Current – derivative liabilities,
interest rate swaps
$
Long term – derivative liabilities,
interest rate swaps

Total derivatives designated
as hedging instruments
under ASC 815
Derivatives not designated as hedging
instruments under ASC 815:
Revenue Put Option
Revenue Put Option

Current – derivative assets,
energy
Long term – derivative assets,
energy

Total derivatives not
designated as hedging
instruments under
ASC 815, net
Total derivatives, net
(ii)

$

December 31,
2020
(In thousands)

(7,184)

(7,454)

(6,627)

(8,682)

(13,811)

(16,136)

32,472

39,992

25,543

36,214

58,015

76,206

44,204

60,070

Impact of Derivative Instruments on the Accompanying Interim Consolidated Statements of
Operations and Comprehensive (Loss) Income
The following tables present the classification of derivative instruments on the accompanying
interim consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income for the threemonth periods ended March 31, 2021 and 2020, segregated between those designated as hedging
instruments and those that are not.
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The impact of derivative instruments designated as cash flow hedging instruments:

Amount
of gain
recognized
in OCL on
derivative
(effective
portion)
(In thousands)

Instruments
Interest rate swaps
Total

Total

Location of
loss
recognized
in income on
derivative
(ineffective
portion)

Amount of
loss
recognized
in income on
derivative
(ineffective
portion)
(In thousands)

$

314

Interest expense, net $

2,011

Interest expense, net $

—

$

314

$

2,011

$

—

Amount
of loss
recognized
in OCL on
derivative
(effective
portion)
(In thousands)

Instruments
Interest rate swaps

March 31, 2021
Amount
loss
reclassified
from
OCL into
income
(effective
portion)
(In thousands)

Location of
loss
reclassified
from
OCL into
income
(effective
portion)

March 31, 2020
Amount
loss
reclassified
from
OCL into
income
(effective
portion)
(In thousands)

Location of
loss
reclassified
from
OCL into
income
(effective
portion)

Location of
loss
recognized
in income on
derivative
(ineffective
portion)

Amount of
loss
recognized
in income on
derivative
(ineffective
portion)
(In thousands)

$

10,562

Interest expense, net $

941

Interest expense, net $

—

$

10,562

$

941

$

—
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The impact of derivative instruments that have not been designated as hedging instruments as of:

Instruments
Revenue put option
Total

Location of
gain recognized
in income on derivative
Unrealized loss on energy derivatives
Operating revenue

Amount of
loss
recognized
in income
on derivative
Three month period ended
March 31,
2021
(In thousands)
$
18,191
8,474
$
26,665

The impact of derivative instruments that have not been designated as hedging instruments as of:

Instruments
Revenue put option
Total

Location of
gain recognized
in income on derivative
Unrealized gain on energy derivatives
Operating revenue
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Amount of
gain
recognized
in income
on derivative
Three month period ended
March 31,
2020
(In thousands)
$
39,373
6,830
$
46,203
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(7) Project Agreements, Commitments, and Contingencies
(a) Transmission and Interconnection
(i)

Standard Large Generator Interconnection Agreement
The Company entered into a Standard Large Generator Interconnection Agreement (LGIA) among
the NYISO and the New York Power Authority (NYPA), which established the Facility’s required
electrical interconnection, necessary system upgrades, and the associated transmission service
upon the commencement of operations. The LGIA outlines the transmission services NYISO shall
provide to the Facility during its 25-year term. As of March 31, 2021 and December 31, 2020, the
Company incurred total costs $2.9 million pertaining to the LGIA, which are classified as Intangible
assets on the accompanying interim consolidated balance sheets. Amortization totaled $21
thousand during the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020 and is included in
Depreciation and amortization on the accompanying interim consolidated statements of operations
and comprehensive (loss) income.

(ii)

Electrical Interconnect Agreements
The Company is also party to two Electrical Interconnect Agreement (EICH) with two separate third
parties for the construction of upgrades on their respective systems. The Company incurred total
costs of $58 thousand and $600 thousand for the three months ended March 31, 2021 and for the
year ended December 31, 2020, respectively, which are classified as Intangible assets on the
accompanying interim consolidated balance sheets. Amortization totaled $39 thousand and $34
thousand for the three-month periods ended March 31, 2021 and 2021, respectively, which is
included in Depreciation and amortization on the accompanying interim consolidated statements of
operations and comprehensive (loss) income.

(b) Potable Water Supply Sewer Discharge Agreements
(i)

Township
Potable water and sewer discharge associated with the Facility’s use is sourced from a local town
(Town) sewer and water systems pursuant to the Out of District User Agreement (ODU Agreement)
between the Company and the Town. The ODU Agreement allows the Company, at its own
expense, to both connect to and receive potable water from the local water district and to connect
to and receive service from the local sewer service district. The ODU Agreement is valid as long as
the Facility is operational. The ODU Agreement establishes a user fee applied to the consumption
of water. During the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020 the Company incurred
$9 thousand and $11 thousand, respectively, of water and sewer expense which is included in
Operating expenses in the accompanying interim consolidated statements of operations and
comprehensive (loss) income. There are no future commitments as these are service contracts.

(ii)

City
The Company is party to an Amended Effluent Water Supply and Process Water Discharge
Service Agreement (AWSPDA) with a local city (City). The AWSPDA allows the Company to obtain
0.5 million gallons of treated effluent water from the City’s wastewater treatment facility for the
Facility’s use and on-site storage. The City will provide treated effluent and accept process water
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from the Facility for specified quantities and rates. The AWSPDA has a base term of forty years,
from October 14, 2013, with two 10-year options exercisable by the Company.
Pursuant to the terms of the AWSPDA, the Company was responsible for the construction and
operation of a pump station, chlorine injection system, pipelines, and other related facilities
(WSPDA Interconnection Facilities), which the Company retains title to. Upon the termination of the
AWSPA, the AWSPA provides the City the option to purchase the WSPDA Interconnection
Facilities at fair value and if not purchased by the City, obligates the Company to remove and/or
abandon these facilities upon their decommissioning. Total costs to construct the AWSPDA
Interconnection Facilities totaled $1.1 million and was capitalized as part of Property, plant and
equipment, net.
(c) Tax Agreements
The Company executed a payment in lieu of taxes agreement (PILOT Agreement) with an Industrial
Development Authority (IDA). In connection with entering into the PILOT Agreement, the Company
entered into a lease agreement (the Lease Agreement) with IDA. The Lease Agreement required the
Company to transfer its ownership interest in the land, on which the Facility was constructed, to the
IDA. In return, the Company receives certain tax exemptions and deferrals. The IDA then leased the
land back to the Company. In lieu of paying property taxes, the Company is required to pay the IDA
scheduled PILOT Agreement payments for the construction period plus 20 years following the Facility’s
COD.
Under the PILOT Agreement, the Company incurred its required annual land and Special Improvement
District (SID) PILOT obligations of $0.3 million for both three-month periods ended March 2021 and
2020 and is included in Taxes other than income taxes on the accompanying interim consolidated
statements of operations and comprehensive (loss) income. The PILOT Agreement terminates on
December 31, 2039, at which point the assets are transferred back to the Company. The Company is
also required to pay SID charges to the fire district and for water and sewer services, which additional
charges are incorporated into the amounts above.
(d) Other Municipal Agreements
The Company entered into an IDA Fee Letter Agreement (IDALA) with the IDA. The agreement
provided required approvals or authorizations allowing the Facility to be constructed. The IDALA
required the Company to pay IDA $2.7 million in five installments. The Company paid the last
installment of $0.5 million during 2019, and is included in Property plant and equipment, net on the
accompanying interim consolidated balance sheets under the IDALA.
The Company entered into a Host Community Agreement (HCA) with the Town to compensate the
community for it being impacted during the construction of the Facility. The Company incurred $72
thousand during both three-month periods ended March 2021 and 2020 and included as Taxes other
than income taxes in the accompanying interim consolidated statements of operations and
comprehensive (loss) income.
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(e) Capacity Auctions and Bilateral Contracts
The Company participates in NYISO capacity auctions. The auctions are either seasonal, monthly or
spot month and are for the sale of unforced capacity (UCAP) in New York. For the three-month periods
ended March 31, 2021 and 2020, the Company recognized revenue from capacity and power
generation of $55.6 million, and $26.8 million, respectively, which is included in Operating revenues on
the accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income.
(f) Long-Term Program Contract
The Company entered into a Long-Term Program Contract (LTPC) with the Original Equipment
Manufacturer (the OEM), whereby the OEM provides scheduled and unscheduled outage maintenance
parts and services for the combustion turbines. The LTPC required that fixed and variable payments
commence on the date the turbines were first fired and terminates the earlier of 132,800 equivalent
base load hours or 29 years from June 9, 2015.
During the three-month periods ending March 31, 2021 and 2020, $1.5 million and $1.6 million,
respectively, of fees were incurred under the LTPC, which are classified as Operating expenses on the
accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income.
(g) Gas Supply Agreement
The Company is party to a Base Contract for the Sale and Purchase of Natural Gas (GSPA) with a Gas
Supplier (Gas Supplier), whereby the Gas Supplier provides gas supply of up to 127,200 MMBtu/day at
a price indexed to market. The term of the GSPA commenced on January 1, 2018 to accommodate the
first fire of the Facility and extends to May 31, 2023. Pursuant to the GSPA, the Gas Supplier is
responsible for transporting natural gas to the designated delivery point.
For the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020, the Company purchased $28.2 million
and $15.8 million, respectively, of natural gas under the GSPA, which is included in Fuel and other on
the accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive (loss) income.
The Company owed the Gas Supplier $31.0 million and $6.4 million as of March 31, 2021 and
December 31, 2020, respectively, which is included in Accounts payable and accrued expenses on the
accompanying interim consolidated balance sheets.
(h) Gas Transportation Agreements
The Company and a Pipeline Company (PC) entered into the Amended and Restated Precedent
Agreement (APA), for the permitting, construction, operating, and maintenance of a 16-inch lateral
pipeline and metering and regulating facilities (the PC Lateral Facilities) from the PC interstate natural
gas transmission pipeline system to the Facility. Pursuant to the terms of the APA, the Company was
responsible for the cost to construct the PC Lateral Facilities while PC retained title to the PC Lateral
Facilities. PC will provide firm natural gas transportation service through the PC Lateral Facilities. As of
March 31, 2021 and December 31, 2020, the Company incurred $2.4 million under the APA, which is
classified as Intangible assets on the accompanying interim consolidated balance sheets. Amortization
totaled $17 thousand, for both the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020, which is
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included in Depreciation and amortization on the accompanying interim consolidated statements of
operations and comprehensive (loss) income.
The Company entered into a LFT Service Agreement (TSA) whereby PC will provide 127,200 Dth/day
of capacity on the PC Lateral Facilities at $0.1731 Dth/day. On October 26, 2018, PC filed at the FERC
the statement of costs incurred for the PC Lateral Facilities, and pursuant to the PA, amended the
demand rates to $0.2942 Dth/day. The terms of the TSA provides the Company the right to extend the
original 15-year term, for up to three periods of five additional years.
In addition, the Company and PC are party to a FT-1 Service Agreement (FT TSA). Pursuant to the
terms of the FT TSA, PC provides 35,000 Dth/day of firm transportation service commencing on April 1,
2018 for a period of 15 years ending March 31, 2033. For the three-month periods ended March 31,
2021 and 2020 the Company incurred $5.3 million of firm transmission service which is classified as
Fuel and other on the accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive
(loss) income.
The Company owed PC $1.8 million for both periods as of March 31, 2021 and December 31, 2020,
which is included in Accounts payable and accrued expenses on the accompanying interim
consolidated balance sheets.
(i) Commitments and Contingencies
The Company is not aware of any direct or indirect involvement it has in pending claims or litigation and
believes the effects of any pending claims, litigation, or legal proceedings, if any, will not have a
material adverse effect on the Company’s results of operations, financial condition, or cash flows.

(8) Related Parties Agreements
(a) Asset Management Agreement
The Company entered into an asset management agreement (AMA) with Competitive Power Ventures,
Inc. (CPVI), whereby CPVI provides construction and asset management services. The AMA includes
a fixed annual fee, an incentive fee, and for the reimbursement of expenses during the term of the
agreement. The AMA also provides reimbursement to CPVI for construction management services,
which includes CPVI construction staff time, expenses, and payments to third-party vendors. The
agreement has an initial term of five years beyond the Facility’s substantial completion date and has a
renewal term of an additional three years. The Company also incurred asset management related
services of $0.4 million during both the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020,
respectively, which is included in Operating expenses on the accompanying interim consolidated
statements of operations and comprehensive (loss) income.
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The Company owed CPVI $0.1 million and $0.5 million as of March 31, 2021 and December 31, 2020,
respectively, which is included in Accounts payable and accrued expenses on the accompanying
interim consolidated balance sheets.
(b) Operations and Maintenance Agreement
The Company executed an operating and maintenance agreement (O&M Agreement) with a related
Party (RP), to operate and maintain the Facility. The agreement has an initial term of five years beyond
the Facility’s substantial completion date and has a renewal term of an additional three years. The
Company is required to pay RP a fixed annual management fee, an operator bonus of up to
$0.2 million per year, and to reimburse RP for reimbursable costs and operating costs as defined by
the O&M Agreement. The Company incurred $1.4 million and $1.1 million under the O&M Agreement
for the three-month periods ended March 31, 2021 and 2020, respectively, which is classified as
Operating expense on the accompanying interim consolidated statements of operations and
comprehensive (loss) income.
The Company owed RP $0.8 million and $1.5 million as of March 31, 2021 and December 31, 2020,
respectively, which is included in Accounts payable and accrued expenses on the accompanying
interim consolidated balance sheets.
(c) Energy Management Agreement
Under the Company’s NEMA with EM, EM assists the Company in establishing the energy
management plans, risk management and execution strategies. The NEMA expires on October 31,
2022 and can be extended at the request of the Company. The Company may terminate the NEMA by
providing a thirty-day notification.
Under the EM, BETM receives a monthly management fee and is reimbursed for all gas and power
broker fees directly related to transacting on behalf of the Company. Management fees incurred under
the EM totaled $90 thousand for both the three-month periods ended March 31, 2021, and 2020,
respectively, which are included in Operating expenses on the accompanying interim consolidated
statements of operations and comprehensive (loss) income.
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(9) Reconciliation to International Financial Reporting Standards
The interim consolidated financial statements of the Company are prepared in accordance with US GAAP,
which differs in certain respects from the financial statements prepared in accordance with International
Financial Reporting Standards (IFRS) as issued by the International Accounting Standards Board
(IASB). The following tables show the adjustments to net income (loss), comprehensive income (loss),
total assets, total liabilities, and members’ equity to reconcile these differences.

Balance Sheets
March 31, 2021
(in thousands)
Property, plant, and equipment, net

US GAAP
$

830,180

Adjustments
(196,493) A,C,D

IFRS

Intangible assets, net
Total assets

10,576
1,026,230

(10,576) D
(207,069)

633,687
0
819,161

Accounts payable and accrued expenses
Total current liabilities
Total liabilities
Member's equity
Total Liabilities and members equity

40,505
86,302
668,281
357,949
1,026,230

(1,466) A
(1,466)
(1,466)
(205,603) A,C
(207,069)

39,039
84,836
666,815
152,346
819,161

$

Balance Sheets
March 31, 2020
(in thousands)
Property, plant, and equipment, net
Intangible assets, net
Total assets
Accounts payable and accrued expenses
Total current liabilities
Total liabilities
Member's equity
Total Liabilities and members equity

US GAAP
$

$
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Adjustments

IFRS

855,393
10,236
1,109,286

16,082 A,D
(10,236) D
5,846

871,475
1,115,132

16,365
55,561
659,191
450,095
1,109,286

(1,467) A
(1,467)
(1,467)
7,313 A
5,846

14,898
54,094
657,724
457,408
1,115,132
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Balance Sheets
December 31, 2020
(in thousands)
Property, plant, and equipment, net
Intangible assets, net
Total assets
Accounts payable and accrued expenses
Total current liabilities
Total liabilities
Member's equity
Total Liabilities and members equity

US GAAP
$

$

Adjustments
20,479 A,D

IFRS

836,428
10,657
1,022,777

(10,657) D
9,822

856,907
1,032,599

19,140
62,507
637,197
385,580
1,022,777

(1,228) A
(1,228)
(1,228)
11,050 A
9,822

17,912
61,279
635,969
396,630
1,032,599

Statements of Operations and Comprehensive Loss
For the three-month period ended
March 31, 2021
(in thousands)
Total operating revenue
Operating expenses
Depreciation and amortization
Impairment loss on long-lived assets
Total operating expenses
Operating loss
Interest expense, net
Net loss
Comprehensive income - interest rate swaps
Comprehensive loss

US GAAP
$

$
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28,870
10,341
6,432
50,660
(21,790)
(8,166)
(29,956)
2,325
(27,631)

Adjustments

IFRS

(1,466) A
(1,184) C
219,302 C
216,652
(216,652)

28,870
8,875
5,248
219,302
267,312
(238,442)

(474) B
(217,126)
473 B
(216,653)

(8,640)
(247,082)
2,798
(244,284)
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Statements of Operations and Comprehensive Income
For the three-month period ended
March 31, 2020
(in thousands)
Total operating revenue

$

Operating expenses
Total operating expenses
Operating income
Interest expense, net
Net income
Comprehensive loss - interest rate swaps
Comprehensive income

US GAAP
72,954
8,764
36,911
36,043
(9,576)

(1,498) A
(1,498)
1,498

16,833

(18) B
1,480
1 B
1,481

US GAAP
129,667
36,989
135,419

Adjustments
(5,237) A
(5,237)

26,455
(9,622)
$

Adjustments

IFRS
72,954
7,266
35,413
37,541
(9,594)
27,935
(9,621)
18,314

Statements of Operations and Comprehensive Loss
For the year ended December 31,
2020
(in thousands)
Total operating revenue
Operating expenses
Total operating expenses

$

(5,752)

Operating income
Interest expense, net
Net loss
Comprehensive loss - interest rate swaps
Comprehensive loss

$
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5,237

IFRS
129,667
31,752
130,182

(36,666)
(42,430)
(5,252)

(20) B

(515)
(36,686)

5,217
2 B

(37,213)
(5,250)

(47,682)

5,219

(42,463)
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Reconciliation of comprehensive (loss) income from US GAAP to
March 31,
2021

March 31,
2020

December 31,
2020

(in thousands)
Comprehensive (loss) income attributable to
member's equity per the statements of operations
and comprehensive income (loss) on an US GAAP
basis:

$

Adjustments to reconcile to IFRS:
Routine maintenance costs and major inspections
Fixed assets impairment
Interest rate swap hedging ineffectiveness

(27,631)
1,466 A
(218,118) C
(1) B

Comprehensive (loss) income attributable to
member's equity per the statements of operations
and comprehensive income (loss) on an IFRS basis:

$

(244,284)

16,833
1,498 A
C
(17) B

18,314

(47,682)
5,237 A
C
(18) B

(42,463)

Reconciliation of member's equity from US GAAP to IFRS

Member's equity as per the Balance Sheets on an US
GAAP basis:

$

Adjustments to reconcile to IFRS:
Routine maintenance costs and major inspections
Fixed assets impairment
Interest rate swap hedging ineffectiveness

March 31,
2021

March 31,
2020
(in thousands)

357,949

450,095

12,515 A
(218,118) C
B

Member's equity as per the Balance Sheets on an
IFRS basis:

$

152,346

7,313 A
C
B

457,408

December 31,
2020

385,580
11,050 A
C
B
-

396,630

A) Routine maintenance costs and major inspections: As it relates to the Company's LTPC, the Company
elected to capitalize the variable payments made in advance of the LTPC defined maintenance
milestone events for IFRS purposes. When made, these payments are classified as Property, plant,
and equipment, net on the balance sheet. Once the define milestone event is reached, the Company
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will commence depreciation and do so until the next, upcoming defined milestone event. Under US
GAAP, the Company considers the variable fee a period expense and therefore expenses the fee in
the period incurred.
B) Interest rate swap hedging ineffectiveness: Pursuant to IFRS 9, Financial Instruments, the Company
recognizes ineffectiveness related to its cash flow hedging. With the Company’s adoption of ASU 201712 under US GAAP, there is no such ineffectiveness.
C) Property, plant and equipment, net: An indication of impairment was identified in the first quarter of
2021 resulting in impairment testing under both IFRS and US GAAP. Pursuant to IAS 36, the carrying
amount of the Company’s property, plant and equipment exceeded its recoverable amount, thus an
impairment loss was recognized during three-month period ended at March 31, 2021. Pursuant to ASC
360, the Company’s future undiscounted cash flows of its property, plant and equipment exceeded its
carrying value.
D) Intangible assets: Intangible assets as defined by ASC 350 Intangibles, Goodwill and Other are
classified as Property, plant and equipment under IAS 16.
(10) Subsequent Events
The Company has evaluated events and transactions that occurred between March 31, 2021 and May 26,
2021, which is the date the interim consolidated financial statements were available to be issued, for
possible disclosure and recognition in the interim consolidated financial statements.
On April 6, 2021, the Company entered into the Seventh Amendment of its Credit Agreement. In part, the
amendment a provided the Company access to the remaining $5.0 million borrowing capacity under its WC
Facility and required the Company’s equity members to post $10.0 million of credit support.
On April 9, 2021, the Company repaid the entire, outstanding balance of $10.0 million under the WC Facility.
There were no other subsequent events identified that necessitated disclosure and/or adjustment to the
Company’s interim consolidated financial statements for the three months ended March 31, 2021.
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