דוח רבעוני
ליום 31
במרץ

2022

תוכן עניינים
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של
שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2022
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ
( 2022בלתי מבוקרים)
תמצית מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל 1970-ליום
 31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)
דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
תמצית דוחות כספיים ביניים של חברות כלולות ליום
 31במרץ 2022

דוח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ 2022

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

דוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של
שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2022
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  2022ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו מועד ,לפי תקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות הדיווח") .התקופה של שלושה החודשים שהסתיימה ביום 31
במרץ  2022תקרא להלן" :תקופת הדוח".
הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני החברה
בתקופת הדוח ,אשר השפעתם על נתוני דוחות הביניים ועל הנתונים בתיאור עסקי התאגיד הינה מהותית,
כפי שנבחנה מנקודת המבט של הקבוצה ,והיא מובאת בהנחה שבפני הקורא מצוי הדוח התקופתי של החברה
לשנת  2021אשר פורסם ביום  27במרץ ( 2022אסמכתא"( )2022-01-029931 :הדוחות המאוחדים לשנת
 "2021ו"-הדוח התקופתי לשנת  ,"2021בהתאמה) ,1הכולל ,בין היתר ,את פרק תיאור עסקי התאגיד ,דוח
הדירקטוריון והדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2021אשר נכללו לדוח התקופתי של
החברה לשנת  .2021האמור לדוח התקופתי לשנת  2021ובדוחות המאוחדים לשנת  2021מובא על דרך
ההפניה בדוח זה.
יחד עם דוח זה ,מצורפים הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה והחברות הבנות שלה לתקופה של
שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ "( 2022דוחות הביניים") ובהנחה כי דוח זה נקרא ביחד עם כל
חלקי הדוח התקופתי לשנת  .2021במקרים מסוימים מובאים פרטים הסוקרים אירועים אשר הינם לאחר
תאריך הדוחות הכספיים וסמוך למועד פרסום דוח זה .דוחות הביניים ערוכים על פי תקני דיווח כספי
בינלאומיים ) (IFRSובהתאם להוראות פרק ד' של תקנות הדיווח .בדוח זה ,דולר הינו דולר של ארה"ב.
יודגש כי דוח 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 ,הערכות ,תוכניות ,אומדן
או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינה בשליטת החברה .מידע
צופה פני עתיד הכלול בדוח זה מבוסס על מידע או הערכות הקיימים בחברה ,נכון למועד פרסום דוח
זה ,ואין וודאות באשר להתממשותו או אופן התממשותו בפועל אשר עשוי להיות שונה ואף מהותית
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יצוין ,כי בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר או הסביבה העסקית הרלוונטית .הפניות
לדוחות מיידיים במסגרת דוח זה כוללות את המידע הכלול בדוחות המיידיים האמורים על דרך ההפניה.
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מהאמור בדוח זה ,וזאת בין היתר כתוצאה משינויים בתנאי שוק ,גורמים רגולטוריים ,גורמי הסיכון
החלים על פעילות החברה ו/או גורמים שאינם בשליטת החברה.
למעט הנתונים הסקורים בדוחות הביניים המוצגים בדוח זה ,נתוני דוח הדירקטוריון אינם מבוקרים או
סקורים על ידי רואה החשבון המבקר של החברה.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי הקבוצה
כללי
החברה הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
("הבורסה").
החברה פועלת בשני תחומי פעילות המדווחים כמגזרי פעילות בדוחותיה הכספיים )1( :ייצור והספקת חשמל
ואנרגיה בישראל  -החברה מרכזת את פעילותה בישראל בעיקר באמצעות החברה הבת ,או.פי.סי תחנות כוח
בע"מ (שם קודם :או.פי.סי ישראל אנרגיה בע"מ .להלן" :או.פי.סי תחנות כוח") ,אשר למועד הדוח מצויה
בבעלותה המלאה של החברה .יצויין כי החברה כוללת את פעילות ג'ינרג'י ,אשר מניותיה (למועד הדוח ,כ-
 51%ממניות ג'ינרג'י) נרכשו בשנת  2021תחת תחום פעילותה בישראל; ו )2(-ייצור והספקת חשמל ואנרגיה
בארה"ב  -למועד הדוח ,החברה מרכזת את פעילותה בארה"ב באמצעות "( CPV Group LPקבוצת ,)"CPV
המוחזקת ( 70%בעקיפין) על ידי החברה  .2לפרטים אודות תיאור פעילות החברה בתחומי פעילותה ראו
סעיפים  7 ,2.2ו 8 -לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשנת .2021
לפרטים אודות התקשרות בעסקה עם ורידיס – תחנות כוח בע"מ להשקעה ושינוי מבנה בתחום הפעילות
בישראל ,ראו סעיף 3ב' להלן ,דוח מיידי של החברה מיום  6בפברואר ( 2022מס' אסמכתא2022-01- :
 ,)013593סעיף  2.4.3לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2021ודוח מיידי מיום  9במאי ( 2022אסמכתא2022- :
 .)01-045294למועד הדוח ,טרם הושלמה העסקה והיא כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שטרם
הושלמו.

2

שיעור ההחזקה האמור אינו מביא בחשבון יחידות השתתפות ברווחים שהוקצו לעובדים בקבוצת  CPVכאמור בביאור 18ג'
לדוחות המאוחדים לשנת .2021
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.1

תיאור תמציתי של תחומי פעילותה של הקבוצה בתקופת הדוח
ולאחריה
 .1פרויקטים בהפעלה
להלן פרטים עיקריים ביחס לפרויקטים בהפעלה בישראל:
פרויקט

הספק
(מגה
3
וואט)

שיעור
החזקה של
או.פי.סי
תחנות כוח

או.פי.סי רותם
בע"מ ("רותם")
או.פי.סי חדרה
בע"מ ("חדרה)"5

שיטת
הצגה
בדוחות
הכספיים

מיקום

466

80%

4

מאוחדת

מישור רותם

144

100%

מאוחדת

חדרה

סוג פרויקט/
טכנולוגיה
גז טבעי מחזור
משולב
גז טבעי
קוגנרציה

שנת
הפעלה
מסחרית
2013
2020

להלן פרטים עיקריים ביחס לפרויקטים בהפעלה בארה"ב:

פרויקט

הספק
(מגה
וואט)

CPV Fairview,
LLC
)"("Fairview

1,050

CPV
Towantic,
LLC
)"("Towantic
CPV
Maryland,
LLC
)"("Maryland
CPV Shore
Holdings, LLC
)"("Shore

3
4

5

6
7

שיעור
החזקה
של
קבוצת
CPV
25%

שיטת
הצגה
בדוחות
הכספיים
כלולה

מיקום

פנסילבניה

סוג פרויקט/
טכנולוגיה
קונבנציונאלי
מונע גז טבעי
מחזור
7
משולב
קונבנציונאלי,
מונע גז טבעי
(דו דלקי),
מחזור משולב

805

26%

כלולה

קונטיקט

745

25%

כלולה

מרילנד

קונבנציונאלי
מונע גז טבעי
מחזור משולב

725

37.53%

כלולה

ניו ג'רזי

קונבנציונאלי
מונע גז טבעי
מחזור משולב

שנת
הפעלה
מסחרית

2019

שוק
מוסדר/6
לקוח
PJM
MAAC

2018

ISO-NE
CT

2017

PJM
SW
MAAC

2016

PJM
EMAAC

על פי הקבוע ברשיון הייצור הרלוונטי.
שיעור ההחזקה של או.פי.סי תחנות כוח ברותם יגדל ל 100%-לאחר השלמת עסקת ורידיס בכפוף לתנאים המתלים ,כמפורט
בסעיף 3ב' להלן.
בנוסף ,חדרה מחזיקה במרכז האנרגיה (דוודים וטורבינה בשטח מפעלי אינפיניה בע"מ (שם קודם :נייר חדרה בע"מ)),
שמשמש כגיבוי להספקת קיטור מתחנת הכוח חדרה .יצוין כי הטורבינה במרכז האנרגיה אינה מופעלת.
לפרטים נוספים אודות אזור הפעילות הרלבנטי של כל פרויקט תחת השוק המוסדר ,ראו פרק  6להלן.
ישנה אפשרות לתמהיל אתאן עד .25%
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פרויקט

הספק
(מגה
וואט)

CPV Valley
Holdings, LLC
)"("Valley

720

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

152

שיעור
החזקה
של
קבוצת
CPV

50%

100%

שיטת
הצגה
בדוחות
הכספיים

כלולה

מאוחדת

5

מיקום

ניו יורק

אוקלהומה

סוג פרויקט/
טכנולוגיה

שנת
הפעלה
מסחרית

קונבנציונאלי,
מונע גז טבעי
(דו דלקי),
מחזור משולב

2018

רוח

2010

שוק
מוסדר/6
לקוח

NYISO
Zone G

SPP
(PPA
ארוך
טווח)
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 .2פרויקטים בייזום והקמה
פרטים עיקריים ביחס לפרויקטים בייזום והקמה בישראל:8
תחנות כוח /
מתקנים
לייצור
אנרגיה
צומת
אנרגיה
בע"מ
("צומת")
או.פי.סי
שורק 2
בע"מ
("שורק )"2
8

9
10
11

12

טכנולוגיה

מועד  /צפי
תחילת
תקופת
הפעלה
מסחרית

לקוח/צרכן
עיקרי

הקמה

כ396-

100%

צומת פלוגות

קונבנציונלית
במחזור פתוח

הרבעון
הראשון של
שנת 2023

מנהל
10
המערכת

כ1,500-

הקמה

כ87-

100%

בשטח מתקן
התפלת מי-
ים באתר
"שורק ב'"

קוגנרציה

הרבעון
הרביעי של
שנת 2023

צרכני חצר
ומנהל
המערכת

כ200-

סטטוס

הספק (מגה וואט)

שיעור
9
ההחזקה

מיקום

סה"כ עלות
הקמה
צפויה
(במיליוני
ש"ח)
11

סך עלות
ההשקעה ליום
 31במרץ

2022

(במיליוני
ש"ח)
כ1,191-

12

כ46-

האמור בדוח זה ביחס לפרויקטים שטרם הגיעו להפעלה (צומת ,שורק ,מתקנים לייצור אנרגיה בחצר הצרכן ,רותם  2וחדרה  ,)2לרבות ביחס למועד ההפעלה הצפוי ולעלות ההשקעה הצפויה,
הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות ואומדני החברה למועד הגשת הדוח ואשר אין ודאות באשר להתממשותו (כולו או חלקו) .השלמת הפרויקטים
האמורים עלולה שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מהאמור לעיל ,בין היתר נוכח תלות בגורמים שונים ,לרבות כאלה שאינם בשליטת בחברה ,בהם הבטחת חיבור לרשת והוצאת חשמל
מאתר הפרויקטים ו/או חיבור לתשתיות (לרבות תשתיות גז) ,קבלת היתרים ,השלמת הליכי תכנון ורישוי ,השלמת עבודות הקמה ,עלויות סופיות בגין פיתוח ,הקמה וקרקע ותנאי התקשרות
עם ספקים מרכזיים ,אשר אין ודאות באשר להתקיימותם ,אופן התקיימותם או תנאיהם הסופיים .בפועל עלולים להיגרם עיכובים ו/או תקלות טכניות ,תפעוליות או אחרות ו/או גידול בעלויות,
וזאת בין היתר כתוצאה מגורמים שונים כאמור לעיל ,או כתוצאה מהתקיימות אחד או יותר מגורמי הסיכון להם חשופה החברה ,לרבות סיכון הקמה ,סיכונים רגולטוריים ו/או משבר הקורונה
והשפעותיו בין היתר על שרשרת אספקה ושינוע .לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון לרבות הסיכונים הכרוכים בפרויקטים בהקמה ,ראו סעיף  19.3לחלק א' לדוח התקופתי לשנת .2021
מובהר כי עיכובים בהשלמת הפרויקטים עשויים להשפיע על היכולת של החברה וחברות הקבוצה לעמוד בהתחייבויות כלפי גורמים שלישיים (לרבות רשויות ,גורמים מממנים ,צרכני חצר
ועוד) בקשר עם הפרויקטים.
חברות המאוחדות בדוחות הכספיים של החברה.
נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ.
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 ,כאשר למועד
הגשת הדוח הגישה החברה השגה שמאית .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  8.11.6לחלק א' לדוח התקופתי לשנת .2021
לא כולל סכומים בגין אבני דרך הקבועות בהסכם ההקמה של תחנת הכוח צומת שהושלמו באופן חלקי.
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13

14

תחנות כוח /
מתקנים
לייצור
אנרגיה

סטטוס

הספק (מגה וואט)

שיעור
9
ההחזקה

מתקנים
לייצור
אנרגיה
בחצר
הצרכן

שלבי
ייזום/
הקמה
שונים

פרויקטים בהיקף
מצטבר של כ 102-מגה
וואט .בכוונת החברה
לפעול להרחבת
הפרויקטים להיקף
מצטבר של  120מגה
13
וואט לפחות.

100%

14

טכנולוגיה

מיקום

בחצר
הצרכנים
ברחבי
ישראל

קונבנציונלית
ואנרגיה
מתחדשת
(סולארי ,אגירה)

מועד  /צפי
תחילת
תקופת
הפעלה
מסחרית

לקוח/צרכן
עיקרי

החל
מהרבעון
הרביעי של
שנת ,2022
בהדרגה

צרכני חצר
בהם גם
לקוחות
הקבוצה

סה"כ עלות
הקמה
צפויה
(במיליוני
ש"ח)

כ 4-בממוצע
למגה וואט

סך עלות
ההשקעה ליום
 31במרץ

2022

(במיליוני
ש"ח)

כ65-

כל מתקן בהספק של עד  16מגה וואט .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 ו/או סוג הטכנולוגיה ,ככל שייחתמו הסכמים .כאמור ,למועד הדוח טרם התקיימו מלוא התנאים להוצאתם לפועל
של הפרויקטים להקמת מתקנים לייצור אנרגיה בחצר הלקוח ,והשלמתם כפופה לגורמים שונים כגון הליכי רישוי ,חיבור והקמה.
החברה פועלת על פי הסדר בינחברתי אשר מטרתו להסדיר את אופן ההתחשבנות הנובעת מהקמת מתקני הייצור על ידי החברה בחצר לקוחות של רותם (המוחזקת ,למועד הדוח ,בשיעור של 80%
(בעקיפין) על ידי החברה).
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תחנות כוח  /מתקנים
לייצור אנרגיה

15
16

סטטוס

שיעור
ההחזקה

או .פי .סי הרחבה
חדרה בע"מ
("חדרה )"2

ייזום

100%

חדרה ,בצמוד
לתחנת הכוח
חדרה

איי .ג'י .אס רותם בע"מ
("רותם )"2

ייזום

80%

מישור רותם,
בצמוד לתחנת
הכוח רותם

15

מיקום

טכנולוגיה

קונבנציונלית עם
יכולת אגירה

בבחינה בהמשך
להחלטת הות"ל

16

פרטים נוספים
ביום  27בדצמבר  ,2021החליטה מליאת הות"ל להגיש את תכנית תת"ל 20ב'
לאישור הממשלה לפי סעיף 76ג( )9לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה"( 1965-חוק
התכנון והבניה") .לפרטים נוספים ,לרבות בקשר עם עתירה לבג"צ שהוגשה
כנגד החלטת הות"ל ואחרים (ובכלל כך חדרה  ,)2ראו סעיף  7.3.11.1לחלק א'
לדוח התקופתי לשנת  .2021בהתאם להחלטת בית המשפט העליון מיום 15
במאי  ,2022על העותרת להודיע לבית המשפט האם מסכימה למחוק את
העתירה תוך שמירת טענותיה .בהמשך לאמור ,ביום  24במאי  ,2022הודיעה
העותרת כי היא מבקשת להמשיך בהליך.
ביום  27בדצמבר  ,2021החליטה מליאת הות"ל לדחות את תכנית תת"ל 94
שקידמה רותם  ,2אולם קראה ליזם לבחון אפשרות למימוש טכנולוגיות נוספות
באתר .למועד הדוח ,החברה לומדת את החלטת הות"ל ובוחנת את האפשרויות
לרבות קידום תחנת כוח "בטכנולוגיה ירוקה" מופחתת פליטות ו/או מתקן
אגירת חשמל .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  7.3.11.2לחלק א' לדוח התקופתי
לשנת .2021

חברות המאוחדות בדוחות הכספיים של החברה.
מובהר כי המאפיינים (לרבות ההספק ו/או טכנולוגיה) של פרויקטים רותם  2וחדרה  2המצויים בשלבי ייזום ראשוניים וקידומם כפוף ,בין היתר ,להליכי תכנון ורישוי והבטחת חיבור ,כפופים לשינויים.
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פרטים עיקריים ביחס לפרויקטים בהקמה בארה"ב:17

פרויקט

הספק
(מגה
וואט)

שיעור
החזקה של
קבוצת
CPV

שיטת
הצגה
בדוחות
הכספיים

מיקום

CPV Three Rivers, LLC ("Three
)"Rivers

CPV Maple Hill Solar, LLC
)"("Maple Hill

17

18
19
20

21

22

מועד הפעלה מסחרית שוק
טכנולוגיה
מוסדר
צפוי

1,258

10%

כלולה

אילינוי

גז טבעי
מחזור
משולב

הרבעון השני של שנת
2023

PJM
ComEd

126
MWdc19

100%20

מאוחדת

פנסילבניה

סולארי

תחילת הפעלה חלקית
במחצית השנייה של
שנת  2022והפעלה
מלאה במחצית השנייה
21
של שנת 2023

PJM
MAAC

סך עלות
סה"כ עלות
הקמה צפויה ההשקעה ליום
 31במרץ
בגין 100%
מהפרויקט
2022
(במיליוני
(במיליוני
18
ש"ח)
ש"ח)
כ( 4,107-כ-
 1,293מיליון
דולר)
כ( 635-כ200-
22
מיליון דולר)

כ( 2,698-כ-
 849מיליון
דולר)
כ( 281-כ89-
מיליון דולר)

פרטים אודות היקף השקעות בארה"ב תורגמו מדולר ומוצגים במטבע ש"ח לפי שער חליפין ביום  31במרץ  2022שעמד על  3.176ש"ח לדולר.
המידע המובא להלן ביחס לפרויקטים בהקמה ,לרבות בדבר מבנה מסחרי צפוי ,מועד ההפעלה המסחרית הצפוי ועלות ההקמה הצפויה ,כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר
אין וודאות באשר להתממשותו (כולו או חלקו) לרבות בשל גורמים שאינם בשליטת קבוצת  .CPVהמידע מבוסס ,בין היתר ,על הערכות ואומדני קבוצת  ,CPVוכן הוא מבוסס על תכניות אשר אין וודאות
בהתקיימותן ,ואשר עשויות שלא להתממש בשל גורמים כגון :עיכובים בקבלת היתרים ,גידול בעלויות ההקמה ,עיכובים בעבודות ההקמה ו/או תקלות טכניות או תפעוליות ,קושי או עיכובים בהתקשרות
בהסכם חיבור לרשת או חיבור הפרויקט לתשתיות הולכה או תשתיות אחרות ,גידול בעלויות עקב התנאים המסחריים בהסכמים עם ספקים מרכזיים (כגון ציוד ,קבלן) ,קושי בהתקשרות עם שותף מס
(" )"Tax Equity Partnerבהסכם השקעה בגין חלק מעלות הפרויקט וניצול הטבות המס (ככל שרלבנטי) ,קושי בהתקשרות בהסכמים מסחריים למכירת ההכנסות הפוטנציאליות מהפרויקט ,שינויים
רגולטוריים (לרבות שינויים המשפיעים על ספקים מרכזיים של הפרויקטים) ,עלייה בהוצאות המימון ,הוצאות בלתי צפויות ,אירועי מזג האוויר ,משבר הקורונה (כולל השפעות עקיפיות על שרשראות
אספקה ,שינוע ומחירי חומרי גלם) ועוד .השלמת הפרויקטים בהתאם להערכות האמורות כפופה להתקיימותם של תנאים אשר למועד הדוח טרם התקיימו ,ולפיכך אין וודאות באשר להשלמתם בהתאם
לאמור .עיכובים בהקמה עשויים אף להשפיע על היכולת של החברות לעמוד בהתחייבויות כלפי גורמים שלישיים בקשר עם הפרויקטים .לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון הכרוכים בפעילות קבוצת
 ,CPVראו סעיף  8.20לחלק א' לדוח התקופתי לשנת .2021
לרבות דמי ייזום והחזר הוצאות פיתוח טרום הקמה לקבוצת .CPV
כ.MWac 100-
למועד הגשת הדוח ,קבוצת  CPVהתקשרה במסמך עקרונות עם "שותף מס" (" )"Tax Equity Partnerלהשקעה בפרויקט בהיקף של כ 45-מיליון דולר ,כאשר למועד הגשת הדוח ההתקשרות כפופה להשלמת
משא ומתן וחתימת הסכמים מחייבים .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  8.13.7לחלק א' לדוח התקופתי לשנת .2021
לפרטים אודות שינוי במתכונת ובמועדים הצפויים להפעלת הפרויקט עקב גורמים הקשורים בספק הפאנלים של הפרויקט ראו סעיף 4ח' לדוח זה להלן .מועד ההפעלה הצפוי של  Maple Hillעשוי להתעכב אף
מעבר לאמור לרבות כתוצאה מגורמים רגולטוריים ,משינויים עקב תנאי שוק הנוגעים לחומרי גלם ושרשראות אספקה ,משבר הקורונה או השלמת תהליך החיבור לרשת על ידי  .PJMעיכובים עלולים להשפיע על
יכולתה של  Maple Hillלעמוד במחויבויות זמנים מסוימות עם צדדים שלישיים ועלולה לגרום ,בין יתר ההשלכות האפשריות ,לתשלום פיצויים מוסכמים .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  8.1.1.6לחלק א' לדוח התקופתי
לשנת  2021וכן סעיף 4א' להלן.
עלות ההשקעה הצפויה בפרויקט כפופה לשינויים ,בין היתר ,כתוצאה מהעלויות הסופיות הכרוכות באספקת פאנלים סולאריים עקב האמור בסעיף 4ח' להלן ,בעבודות ההקמה ו/או החיבור .בנוסף ,דמי הפיתוח
לקבוצת  CPVמוערכים למועד הדוח בסך כולל של כ 35-מיליון דולר וכלולים בסכום לעיל .האמור ביחס להיקף דמי הפיתוח לזכות קבוצת  CPVהינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכות קבוצת CPV
למועד הדוח ,ואשר כפוף לתנאים הסופים שייקבעו ,ככל שייקבעו ,בהסכם מחייב עם שותף המס אשר טרם נחתם.
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להלן ריכוז צבר הפרויקטים בפיתוח (במגה וואט) בארה"ב ,למועד הדוח:23
טכנולוגיה
25
סולארי
רוח
סה"כ אנרגיה מתחדשת
גז טבעי
אגירה

מתקדם
1,300
250
1,550
2,000
-

24

שלב ראשוני
1,700
1,700
2,000
100-500

סך הכל
3,000
250
3,250
4,000
100-500

 .3התפתחויות עיקריות בסביבה העסקית ובפעילות החברה בישראל בתקופת הדוח
ולאחריה:
א .עדכון תעריפים לשנת  - 2022ביום  1בפברואר  ,2022נכנס לתוקף עדכון שנתי לתעריף
החשמל של רשות החשמל לשנת  ,2022אשר בהתאם לו רכיב הייצור עלה בשיעור של כ13.6%-
ועמד על  28.69אגורות לקווט"ש החל מיום  1בפברואר .2022
ביום  1במאי  ,2022נכנס לתוקף עדכון נוסף לתעריף החשמל להמשך שנת  ,2022כתוצאה
מהפחתת מס הבלו על השימוש בפחם בעקבות טיוטת צו הבלו על דלק שפורסמה על ידי משרד
האוצר כחלק מתכנית הממשלה למאבק ביוקר המחיה .רכיב הייצור לאחר ההפחתה עומד על
 27.64אגורות לקווט"ש ,הפחתה של  3.7%מהתעריף שנקבע ליום  1בפברואר  2022כאמור
לעיל .בהודעת רשות החשמל ציינה הרשות כי מחירי הפחם עלו ב 45%-מהמחיר שהוכר לחברת
החשמל לישראל בע"מ ("חברת החשמל") לשנת  ,2022עלייה המשקפת עלייה נוספת של 7%
מהתעריף הנוכחי .למרות האמור לעיל ,סבורה הרשות כי לאור חוסר הוודאות לגבי המשך
הלחימה באוקראינה והשפעותיה על מחירי האנרגיה ,יש להמתין עם עדכון נוסף לתעריף
החשמל .לפרטים נוספים בקשר עם רכיב הייצור והשפעתו על פעילות החברה ,ראו סעיף 7.2.4
לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2021וביאור 8א' 1לדוחות הביניים.

23

24

25

המידע המובא בסעיף זה ביחס לצבר פרויקטים בפיתוח של קבוצת  ,CPVלרבות לעניין סטטוס הפרויקטים ו/או
מאפייניהם (ההספק ,טכנולוגיה וכיו"ב) ,מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר אין וודאות באשר
להתממשותו או אופן התממשותו .למועד פרסום הדוח אין וודאות בדבר הוצאתם לפועל של הפרויקטים בפיתוח (כולם
או חלקם) ,וקידומם כפוף ,בין היתר (לפי העניין) ,להשלמת הליכי פיתוח ורישוי ,הבטחת שליטה במקרקעין ,התקשרות
בהסכמים (כגון הסכמי ציוד והקמה) ,ביצוע הליכי הקמה ,הבטחת הליך חיבור ,הבטחת מימון ו/או לקבלת אישורים
רגולטוריים והיתרים שונים .כמו כן ,קידום הפרויקטים בפיתוח כפוף לשיקול דעתם של האורגנים המוסמכים של קבוצת
 CPVוהחברה .יצוין כי פרויקט רוח  Rogue's Windבהספק של  114מגה וואט הנמצא בשלבי פיתוח כאמור בסעיף 8.1.1.6ג'
לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2021נכלל בטבלה לעיל .יצוין כי מועד ההקמה והפעלה של פרויקט  Rogue's Windצפוי להיות
מושפע מהשינויים בהליכי החיבור של  PJMכאמור בדוח זה להלן (בדומה לפרויקטים אחרים בשוק ה.)PJM-
ככלל ,קבוצת  CPVרואה בפרויקטים המצויים על פי הערכתה בתקופה של עד כשנתיים או עד כשלוש שנים לתחילת ההקמה
כפרויקטים בשלב פיתוח מתקדם (אין וודאות כי הפרויקטים בפיתוח ,לרבות הפרויקטים בשלב מתקדם ,ייצאו לפועל) .יצוין כי
האמור תלוי ,בין היתר ,בהיקף הפרויקט והטכנולוגיה ,ועשוי להשתנות בהתאם למאפיינים ספציפיים של פרויקט נתון כמו גם
מנסיבות חיצוניות הרלבנטיות לפרויקט ,כגון שוק הפעילות הצפוי או נסיבות רגולטוריות .בכלל כך ,פרויקטים המיועדים לפעול
בשוק ה PJM-עלולים להיות מושפעים מהשינויים בתהליכי חיבור במסגרת השינוי המוצע המתואר בסעיף (8.1.2.2א) לדוח
התקופתי לשנת  2021ובדוח זה להלן ,וקידומם עלול להתעכב כתוצאה משינויים מוצעים אלו .מובהר כי בשלבי פיתוח ראשוניים
(בפרט) היקף הפרויקטים ומאפייניהם כפופים לשינויים ,אם וככל שיגיעו לשלבים מתקדמים.
ההספקים בטכנולוגיה הסולארית הכלולים בדוח זה נקובים ב .MWdc-ההספקים בפרויקטים בטכנולוגיה הסולארית בשלבי
פיתוח מתקדם ובשלבי פיתוח ראשוני הינם כ MWac 1,050-וכ ,MWac 1,340-בהתאמה.
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ב .עסקת השקעה ושינוי מבנה בתחום הפעילות בישראל  -ביום  8במאי  ,2022התקשרה
החברה עם ורידיס  -תחנות כוח בע"מ ("ורידיס") 26בעסקת השקעה ושינוי מבנה בתחום
פעילות החברה בישראל ("הסכם ההשקעה") .לשם ביצוע העסקה נשוא הסכם ההשקעה
הוקמה חברה חדשה  -או.פי.סי החזקות ישראל בע"מ ("או.פי.סי החזקות ישראל") ,אשר
למועד הדוח הינה חברה המוחזקת במלואה על ידי החברה ,ואשר תחתיה ירוכזו כלל פעילויות
החברה בתחום של ייצור והספקת חשמל ואנרגיה בישראל ,בכפוף להשלמת העסקה .לצורך
השלמת העסקה יבוצעו הפעולות הבאות ,כשהן שלובות זו בזו :החברה תעביר לאו.פי.סי
החזקות ישראל את פעילויותיה בתחום פעילות ייצור והספקת חשמל בישראל ;27ורידיס תעביר
לאו.פי.סי החזקות ישראל (אשר תחזיק במישרין או בעקיפין) את החזקותיה וזכויותיה בחברות
רותם ותשקיע באו.פי.סי החזקות ישראל סך במזומן של  425מיליון ש"ח (בכפוף להתאמות
הקבועות בהסכם ההשקעה) ("סכום ההשקעה") ,כנגד הקצאת  20%מהונה המונפק של
או.פי.סי החזקות ישראל לורידיס ,כך שבמועד השלמת העסקה תחזיק החברה ב 80%-מהונה
המונפק של או.פי.סי החזקות ישראל וורידיס תחזיק ביתרת  20%מהונה המונפק של או.פי.סי
החזקות ישראל .יצוין כי סכום של  400מיליון ש"ח מתוך סכום ההשקעה ישמש את רותם לפירעון
(פרו-רטה) של חלק מהלוואת הבעלים שהעמידו החברה וורידיס לרותם בשנת  .2021במועד
השלמת העסקה צפוי להיחתם הסכם בעלי מניות בין החברה לבין ורידיס המסדיר את יחסיהן
באו.פי.סי החזקות ישראל .הסכם בעלי המניות קובע ,בין היתר ,מגבלות מסוימות על העברת
מניות או.פי.סי החזקות ישראל ,והוראות לגבי הרכב הדירקטוריון באו.פי.סי החזקות ישראל.
בנוסף ,הסכם בעלי המניות קובע כי החלטות בנושאים מסוימים יצריכו רוב מיוחד ,28ובכלל כך
החלטות בנוגע לעסקאות בעלי עניין מסוימות ,מיזוג או פירוק ,כניסה לתחום פעילות חדש
והשקעות בפרויקטים מעל לסכומים מסוימים ובתנאים שנקבעו .כמו כן ,נקבעו עקרונות לביצוע
חלוקות על ידי או.פי.סי החזקות ישראל ,הסדרים לעניין תחומי פעילות החברה והצדדים וכן
הסדרים בקשר עם הזרמת כספים נוספים לאו.פי.סי החזקות ישראל על ידי בעלי המניות ,לרבות
מנגנון דילול ,בתנאים שנקבעו לכך.
למועד הדוח ,השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים בתוך שישה
חודשים ,כמפורט בהסכם ההשקעה ,וכן בין היתר ,קבלת אישורי צדדים שלישיים לפעולות
שהוגדרו בהסכם וקבלת אישורי רשויות ככל שנדרש ,אשר טרם התקיימו .בהתאם ,למועד
פרסום הדוח אין וודאות באשר להשלמת העסקה .לפרטים נוספים אודות העסקה ,התנאים
26

27

28

למיטב ידיעת החברה ,ורידיס הינה חברה בת בבעלות מלאה של ורידיס אינווירונמנט בע"מ ,אשר ניירות ערך שלה נסחרים
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ .למועד הדוח ורידיס מחזיקה  20%מהונן המונפק של רותם ורותם ( 2יחדיו" :חברות
רותם").
במסגרת זו ,החברה תעביר לאו.פי.סי החזקות ישראל ,בין השאר ,את מניות או.פי.סי .תחנות כוח (באמצעותה מרוכזת עיקר
פעילות החברה בתחום ייצור והספקת חשמל ואנרגיה בישראל לרבות תחנת הכוח רותם ,תחנת הכוח חדרה ,פרויקט הקמת
תחנת הכוח צומת ופרויקט הקמת מתקן הייצור שורק) ,כמו כן יועברו החזקות החברה ברותם  ,2החזקות החברה בג'ינרג'י
בע"מ ,וכן פעילויות נוספות בתחום פעילות החברה בישראל ,כגון פעילות להקמת מתקני ייצור בחצרות הצרכנים ,פעילות
הספקת חשמל וירטואלית ועוד ("הפעילויות המועברות") .יצוין כי העברת חלק מהפעילויות המועברות מיועדת להתבצע על
פי אישור מקדמי שנתבקש מרשות המיסים בישראל ,לפיו לא תחול חובת מס בשל כך.
כל עוד החזקות ורידיס לא יורדות מרף שנקבע בהסכם בעלי המניות.
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להשלמתה ותנאי הסכם בעלי המניות ,ראו סעיף  2.4.3לחלק א' לדוח התקופתי לשנת ,2021
דוח מיידי מיום  9במאי ( 2022אסמכתא ,)2022-01-045294 :וכן ביאור 9ד' לדוחות הביניים.
ג .תיקון הסכמי אנרג'יאן – בהמשך לאמור בביאור 28ז' לדוחות המאוחדים לשנת  2021ובסעיף
 7.14.6לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  ,2021ביום  10במאי  ,2022נחתם תיקון להסכמים
לרכישת גז טבעי של רותם וחדרה עם אנרג'יאן ישראל לימיטד ("הסכמי אנרג'יאן" ו-
"אנרג'יאן" ,בהתאמה) ,בו נקבעו ,בין היתר ,הסדרים הנוגעים להקדמת הפחתת כמויות רכישת
גז מהסכמי רכישת גז טבעי של רותם וחדרה עם קבוצת תמר וכן ההסדרים להלן ("התיקון").

29

כאמור בסעיפים  7.14.1ו 7.14.3-לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  ,2021לרותם ולחדרה הסכמי
רכישת גז טבעי עם קבוצת תמר ("הסכמי תמר") .על פי הסכמי תמר רשאיות רותם וחדרה
להודיע לתמר עד ליום  31בדצמבר  2022על הפחתת חלק מהכמות החוזית השנתית
המינימאלית של רכישת גז ,בהתאם לנוסחאות הקבועות בהסכמי תמר ("הודעת ההפחתה"),30
כאשר הפחתת הכמויות תכנס לתוקף בתום התקופה הקבועה בהסכם של כל אחת מרותם
וחדרה עם תמר ( 12ו 8-חודשים ,בהתאמה) ("מועד ההפחתה בפועל") ,כאמור בסעיפים
האמורים לדוח התקופתי ,המובאים על דרך ההפניה .בהתאם להסכמי אנרג'יאן ,על רותם
וחדרה למסור את הודעת ההפחתה עד למועד הזרמת הגז ממאגר כריש ,לאחר סיום תקופת
ההרצה ("מועד ההפעלה המסחרית").
במסגרת התיקון ,נקבע כי רותם וחדרה ימסרו ,כל אחת ,את הודעת ההפחתה תחת הסכמי תמר
תוך  30ימים ממועד התיקון .עוד נקבע בתיקון ,כי החל ממועד ההפעלה המסחרית ועד למועד
ההפחתה בפועל תחול על רותם וחדרה התחייבות  Take or Payלגבי כמות מסוימת של גז
טבעי ,31ובמקביל נקבעו הסדרי התחשבנות בקשר עם הקדמת מסירת הודעת ההפחתה ובקשר
עם רכישת גז חלופי על ידי רותם וחדרה במקרה בו מועד ההפעלה המסחרית לא יתרחש עד
למועד ההפחתה בפועל .כמו כן ,בתיקון נכללת אופציה ,למימוש עד תום שנת  ,2022לרכוש
מאנרג'יאן כמות לא מהותית נוספת של גז טבעי ,בתנאי הסכם אנרג'יאן ורותם .במסגרת התיקון
נקבעו הוראות נוספות ,בין היתר ,לעניין ויתור על טענות ותביעות ביחס לתקופה הקודמת
לתיקון ,וכן עודכנו הנסיבות ונדחו המועדים בהם הצדדים יהיו רשאים להביא את הסכמי
אנרג'יאן לסיום מוקדם בשל עיכוב במועד ההפעלה המסחרית.

32

על פי מידע פומבי שפרסמה אנרג'יאן ,למועד הדוח ,גז ראשון ממאגר כריש תנין צפוי ברבעון
השלישי של שנת .2022
האמור לעיל ,לרבות לעניין מועדים (כולל ביחס למועד ההפעלה מסחרית ו/או מועד הגעת
גז ראשון ממאגר כריש תנין) ו/או השפעותיו של התיקון על החברה ,כולל מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר אין וודאות באשר להתממשותו או אופן
התממשותו ,התלוי ,בין היתר ,בגורמים שאינם בשליטת החברה ,בגורמים תפעוליים,
בצדדים שלישיים ועוד .עיכוב בהפעלה המסחרית של מאגר הגז כריש תנין (ובפרט עיכוב

29
30

31
32

ביחס לחדרה ,התיקון כאמור בדוח זה כפוף לקבלת אישור המלווים של חדרה ,אשר למועד הדוח טרם התקבל.
מובהר כי הסכמי תמר ימשיכו לחול ביחס לכמויות שלא הופחתו בהתאם לנוסחאות ההפחתה הקבועות בהסכמי תמר כאמור
לעיל ובסעיפים  7.14.1ו 7.14.3-לפרק א' לדוח התקופתי לשנת .2021
כמות שאינה מהותית לחברה ומתייחסת לכמות מעבר ל Take or Pay-על פי הסכמי תמר.
לפרטים אודות טענות הצדדים ראו הסעיפים האמורים לדוח השנתי.
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מהותי מעבר לתקופת הודעת ההפחתה) עלול להשפיע באופן שלילי ,ואף מהותית ,על

פעילות ותוצאות רותם וחדרה ובהתאם על תוצאותיה של החברה.
ד .מגפת הקורונה ושינויים במחירים ובמועדים הנוגעים לחומרי גלם ושרשראות אספקה
גלובליים  -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 במספר ובזנים שונים שהתפתחו ,וגרמה לאי-וודאות עסקית וכלכלית
ניכרת ולתנודתיות בשווקים הגלובליים .בתקופת הדוח ,המגפה המשיכה לגרום לאי-וודאות
עסקית וכלכלית גלובאלית .בתקופת הדוח הוסרו חלק מהמגבלות על תנועה ,הפעלת עסקים
ומסחר באזורי הפעילות של החברה ,כאשר המגבלות שנותרו הינן מרוככות יותר מהמגבלות
שהוטלו בגלים הראשונים של המגפה .עם זאת ,בתקופת הדוח ולאחריה מוטלות מגבלות תנועה
ואחרות כתוצאה מהמגפה באזורים נוספים בעולם ,ובכלל כך בסין ,אשר עשויות לגרור השלכות
גלובליות ,ובכללן השפעה על שרשרת הייצור והאספקה של חומרי הגלם ומחירם ,לרבות חומרי
גלם הנדרשים לפעילות ההקמה של החברה בתחומי פעילותה .לאור אופייה הדינמי של המגפה
ותוצאותיהם של אירועים מתגלגלים הקשורים במגפה (כגון עלייה במחירי חומרי גלם ועלויות
שינוע) ,עדיין קיים חוסר וודאות בדבר המשך משבר הקורונה ,עוצמתו והשפעותיו על השווקים
ועל גורמים הקשורים בפעילותה של החברה (לרבות כוח אדם ,לקוחות מהותיים ,קבלנים,
ספקים מהותיים ,מממנים) ,כמו גם חוסר הוודאות בדבר הצעדים שיינקטו על ידי גופים
ממשלתיים במדינות השונות .יצוין כי במהלך כל תקופת משבר הקורונה נמשכה פעילות מתקני
הייצור של הקבוצה בישראל ובארה"ב (כמו גם פעילות ההקמה) תוך ביצוע התאמות במטרה
למנוע התפרצויות של המגפה באתרים אלה .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,עד כה לא
היתה למשבר הקורונה השפעה מהותית על תוצאות החברה.
בתקופת הדוח ולאחריה ,בשל ביקושים גלובליים גבוהים לחומרי גלם ולשינוע ולשילוח ,לרבות
עקב השפעות רוחב נמשכות של משבר הקורונה ,חלה התייקרות משמעותית בעלויות חומרי
הגלם ,וניכרים עיכובים בשרשרת הייצור והאספקה ,ובכלל כך עלייה בעלויות ההובלה הימית.
בהתאם ,נגרמו עיכובים גלובליים במועדי אספקת ציוד וזאת לצד עליות מחירים של חומרי גלם
וציוד המשמשים להקמת ותחזוקת מתקני הייצור ותחנות הכוח של הקבוצה .מגמה זו משפיעה
על עלויות ההקמה ו/או התחזוקה של הפרויקטים של הקבוצה בשווקי הפעילות ועל לוחות
הזמנים להשלמתם .למועד אישור הדוחות הכספיים ,אין וודאות ביחס להתמשכות או היקף
המגמה ולכן אין באפשרותה של הקבוצה להעריך באופן ודאי ומלא את השפעתה על פעילות
הקבוצה.
לפרטים נוספים אודות משבר הקורונה והשפעותיו על פעילות הקבוצה ,ראו סעיפים ,7.3.8
 7.15.1 ,7.11.1ו 18.1.6 -לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2021וכן ביאור 28ד' לדוחות
המאוחדים לשנת .2021
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תחנת הכוח רותם
ה .זמינות ועבודות תחזוקה – בחודש מרץ  ,2022הושבתה תחנת הכוח רותם למשך כ 12-ימים
לצורך תחזוקה לא מתוכננת לצורך תיקון תקלה ,שתוקנה .בהמשך לאמור בסעיף  7.11.1לחלק
א' לדוח התקופתי ובדוח הדירקטוריון לשנת  ,2021בחודש אפריל  ,2022בוצעה עבודת תחזוקה
מתוכננת אשר נמשכה  26ימים ,במהלכם הושבתה פעילות תחנת הכוח רותם .לאחר התחזוקות
האמורות ,שבה תחנת הכוח רותם לפעילות סדירה .השבתת פעילות התחנה לצורך ביצוע
התחזוקות כאמור השפיעה באופן שלילי על תוצאות רותם בתקופת הדוח וצפויה להשפיע על
תוצאות רותם ברבעון השני של שנת .2022
ו.

הסכם בדבר סוגיות פתוחות מול חברת החשמל – בהמשך לאמור בסעיף  7.15.5.1לחלק א'
לדוח התקופתי לשנת  2021ובביאור (28ג) לדוחות המאוחדים לשנת  ,2021בחודש מרץ ,2022
נחתם הסכם פשרה בין רותם לבין חברת החשמל לצורך הסדרת סוגיות פתוחות מסוימות בין
הצדדים בקשר עם הסכם ה PPA-של רותם עם חברת החשמל .במסגרת הסכם הפשרה שילמה
רותם לחברת החשמל סכום בסך של כ 5.5-מיליון ש"ח בגין מחלוקות עבר בעניין פערים בגבייה
בעקבות אי העברת נתוני מניה בשנים  2013עד  ,2015ובעניין התחשבנויות עבר בגין עלות
רכישת אנרגיה עבור לקוחות רותם במקרים של הפחתת עומס התחנה על ידי מנהל המערכת,
כפי שהוגדרו בהסכם .יצוין כי אין בהסכם הפשרה משום סילוק או ויתור על טענות הצדדים
בסוגיות פתוחות אחרות קיימות או עתידיות (לרבות ביחס לסוגיות פתוחות קיימות מול מנהל
המערכת שהינן במחלוקת) .הסכם הפשרה האמור עולה בקנה אחד עם הערכות החברה
וההפרשות שבוצעו.

תחנת הכוח חדרה
ז .זמינות ועבודות תחזוקה  -בחודש אפריל  ,2022טורבינת הקיטור של תחנת הכוח חדרה
הושבתה לצורך תחזוקה .ההשבתה צפויה להימשך לפרק זמן מוערך של כ 73-ימים ,כאשר
במהלך העבודות צפויות להתבצע עבודות תיקון גם בטורבינות הגז  .33במהלך פרק הזמן בו
מתבצעות פעולות תחזוקה ,צפויה תחנת הכוח לעבוד באופן חלקי .לפרטים נוספים ,ראו סעיף
 7.11.1לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  .2021השבתת פעילות התחנה (באופן חלקי או מלא)
לצורך ביצוע התחזוקות כאמור צפויה להשפיע באופן שלילי על תוצאות פעילות חדרה.
לפרטים נוספים אודות תחום פעילות החברה בישראל ,ראו בדוח זה להלן וכן בסעיף  7לחלק א'
לדוח התקופתי לשנת  2021ובביאורים לדוחות המאוחדים לשנת  2021ודוחות הביניים.
33

האמור בסעיף זה לעיל ,לרבות ביחס למועד ביצוע עבודות התחזוקה ,למשך תקופת העבודות האמורות ו/או לתוצאות
ביצוע העבודות ,כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך .המידע האמור עלול שלא להתממש ,או
להתממש באופן שונה ,לרבות כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחדרה ,כגון תיאום מול הקבלן או ספק הציוד ,אופן ביצוע
הפעולות על ידי הקבלן ,תקלות טכניות או עיכובים אחרים אשר עשויים להשפיע על ביצועי חתנת הכוח או משך
ההשבתה (המלאה או החלקית של תחנת הכוח) ,לרבות גורמים המושפעים ממשבר הקורונה .פעילות חלקית או
השבתה של תחנת הכוח חדרה בתקופות ממושכות עשויה להשפיע על עמידתה של חדרה בהוראות הזמינות של התחנה
(ראו לעניין זה גם סעיף  7.11.1לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  )2021וכן להשפיע באופן שלילי על תוצאות פעילות
חדרה.
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 .4התפתחויות עיקריות בסביבה העסקית ובפעילות החברה בארה"ב בתקופת הדוח
ולאחריה:
א .שינויים בעלויות בשרשרת הייצור והאספקה של ציוד לפרויקטים  -בהמשך לאמור בסעיף
 6.7לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  ,2021בתקופת הדוח ולאחריה ,בשל ביקושים גלובליים
גבוהים לחומרי גלם ולשינוע ושילוח ,המשיכה מגמת התייקרות בעלויות שרשרת הייצור
והאספקה והתארכות זמני האספקה .מחירי חומרי גלם למתקני ייצור עלו באופן כללי כמו גם
עלויות השילוח .ככל שמגמה זו תמשך ,תיתכן השפעה על עלות התשומות עבור קבוצת ,CPV
כאשר השפעה של מגמה זו ניכרת בפרט בכל הנוגע לזמינות ולמחירים של פאנלים סולאריים
לפרויקטים סולאריים בפיתוח או בהקמה .למועד זה ,אין וודאות ביחס להתמשכות או היקף
המגמה ולכן אין באפשרותה של קבוצת  CPVלהעריך באופן ודאי ומלא את השפעתה על פעילות
החברה .לפרטים אודות הליך של רשויות המכס האמריקאיות בעניין אספקת פאנלים סולאריים
ממדינות מסוימות לארה"ב ,ראו סעיף 4ה' להלן.
ב .בקשות לחיבורי רשת  -הביקוש הגובר לאנרגיות מתחדשות בשווקי החשמל ה,MISO ,PJM-
 SPPהוביל לעלייה בביקושים לחיבור לרשת ולבקשות לסקרי חיבור של פרויקטים לרשת.
ביקושים אלו גורמים לעומס ואיטיות בתהליכי אישור החיבור ,ועשויים להשפיע על הליך וקצב
קידום הפרויקטים .בהמשך לאמור בסעיף  8.1.2.2לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  2021אודות
רפורמה בבקשות לחיבור לרשת בשוק ה ,PJM -בחודש אפריל  ,2022אושרה הרפורמה להליך
בקשות לחיבור לרשת בשוק ה ,PJM-אשר נועדה להסדיר את הטיפול בצבר בקשות החיבור על
ידי ה .PJM-הרפורמה עתידה להיות מוגשת לאישור ה FERC34-עד סוף חודש מאי ( 2022ל-
 FERCיהיו  60ימים למתן תגובה) .כתלות באישור  PJM ,FERCמצפים להתחיל ביישום הרפורמה
עד הרבעון הראשון של שנת  .352023להערכת קבוצת  ,CPVיישום הרפורמה האמורה עשוי
להביא לעיכוב של כשנתיים בלוחות הזמנים להקמה ולהפעלה של פרויקטים מסוימים בשוק ה-
 ,PJMכתלות ,בין השאר ,בעלויות שדרוג הרשת הנדרשות ומיקומם בתהליך החיבור .ובכלל כך,
יתכן כי תהליך חיבור הרשת של פרויקט  Rouge’s Windשל קבוצת  CPVהמצוי בשלבי פיתוח
יתעכב בכשנתיים .לפרטים אודות הפרויקט , Rouge’s Windראו סעיף  8.1.1.6לחלק א' לדוח
התקופתי לשנת  .2021פרויקטי  Maple Hillו ,Three Rivers-אשר נמצאים בשלבי הקמה ,אינם
צפויים להיות מושפעים מהרפורמה.36
ג .מחירי חשמל ,גז וזמינות בשווקי הפעילות של  - CPVלפרטים אודות מגמות במחירי האנרגיה
השונים והשפעתן על קבוצת  CPVואודות תשלומי זמינות בשווקים השונים בארה"ב ,ראו פרק 6
להלן.

34
35

36

Federal Energy Regulatory Commission
האמור לעיל ביחס למועדים ופעולות הקשורות ברפורמה של  PJMכולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר
אין וודאות באשר להתממשותו או אופן התממשותו ,ואשר תלוי בגורמים שאינם בשליטת החברה.
האמור לעיל ביחס להשפעות הקשורות ברפורמה של  PJMעל פרויקטים של  ,CPVכולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,אשר אין וודאות באשר להתממשותו או אופן התממשותו ,ואשר תלוי בגורמים שאינם בשליטת
החברה.
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ד .רכישת פאנלים סולאריים – בחודש מרץ  ,2022התקשרה קבוצת  CPVבהסכם מסגרת
לרכישת פאנלים סולאריים ,בהיקף כולל של כ 530-מגה וואט ("הסכם המסגרת לרכישת
פאנלים") .הפאנלים יסופקו בהתאם להזמנות שתמסור קבוצת  CPVלספק בשנים 2023-
 .2024במועד ההתקשרות שילמה קבוצת  CPVלספק הפאנלים מקדמה בגין הרכישה .לקבוצת
CPVזכות לסיום מוקדם של ההסכם בהתאם למועדים שנקבעו ,תוך תשלום חלקי לספק ,הנגזר
ממועד הסיום המוקדם .כמו כן ,בהסכם נקבעו ,בין היתר ,הוראות לעניין כמויות ,הדגם ,אופן
אספקת הפאנלים והוראות המסדירות סיום של ההסכם .התמורה הכוללת בהסכם עשויה
להסתכם לסך של כ 185-מיליון דולר (בהנחת רכישת הכמות הכוללת בהסכם) .ההסכם נועד
לשמש פרויקטים סולאריים של קבוצת  CPVהמצויים בשלבי פיתוח או הקמה ,וזאת ,בין היתר,
על רקע מגמות גלובליות של ביקוש גובר לפאנלים סולאריים המשפיעות על מחירי הפאנלים
ועל לוחות הזמנים לאספקתם.
ה .הליך הרשויות בארה"ב בנושא אספקת פאנלים סולאריים – ביום  28במרץ  ,2022משרד
המסחר האמריקני הודיע על חקירת טענה לפיה יבוא פאנלים סולאריים לארה"ב ממלזיה,
תאילנד ,וייטנאם וקמבודיה עוקף לכאורה את תעריפי המכס החלים על יבוא מסין .השלכות של
החקירה עשויות לכלול הטלת מכסים מוגדלים (ואף משמעותית) על פנאלים סולאריים
המיובאים ממדינות כאמור .להשפעה העקיפה של החקירה על הפרויקט בהקמה ,Maple Hill
ראו סעיף 4ח' להלן .יצוין כי ,למועד פרסום הדוח אין וודאות באשר לתוצאות ההליך או באשר
לפרק הזמן עד לסיומו (מובהר כי ההליך אינו כלפי קבוצת  .)CPVההליך ותוצאותיו ,ככל
שתתקבל הטענה הנבדקת ,עשויים להשפיע באופן כללי על שוק הפאנלים הסולאריים ובעקיפין
על הוצאתם לפועל של פרויקטים סולאריים בארה"ב.
ו.

הסכם  PPAבפרויקט סולארי המצוי בשלבי פיתוח – למועד הדוח ,אחד הפרויקטים בשלבי
פיתוח בטכנולוגיה סולארית ,בהספק של כ 102-מגה וואט  ,MWdcבמדינת ג'ורג'יה בארצות
הברית ,נכנס להסכם מכירת חשמל ( )PPAעם חברת  Utilityמקומית לאספקת החשמל המיוצר
לתקופה שעשויה להגיע עד  30שנה ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט ,במחירי שוק.
במקביל ,הפרויקט התקשר עם חברה גלובאלית למכירת  100%מתעודות אנרגיה מתחדשת
סולארי ) Renewable Energy Credits (RECsשל הפרויקט ,וכן גידור מלא עבור מחיר החשמל
של הכמות שתיוצר ותימכר לחברת ה ,Utility-במחיר קבוע לתקופה של  20שנה ממועד
ההפעלה המסחרית של הפרויקט ,הצפוי ברבעון הראשון לשנת  .372024קבוצת  CPVהעמידה
ערבויות בסך מצטבר של כ 8-מיליון דולר בגין ההסכמים האמורים להבטחת התחייבויותיה
(לרבות ביחס למועדים הקשורים בפרויקט) כלפי הצדדים להסכמים.

ז .מגפת הקורונה – לפרטים ראו סעיפים  8.20.1.12ו 18.1.6-לחלק א' בדוח התקופתי לשנת
 ,2021וכן סעיף 3ד' לעיל.
37

האמור לעיל לעניין מועד ההפעלה המסחרי הצפוי של הפרויקט כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר
מבוסס על הערכות ותוכניות קבוצת  CPVלמועד הדוח .הקמת הפרויקט והשלמתו כפופים להתקיימות גורמים שונים כגון
עבודות הקמה וחיבור ,אשר טרם התקיימו ואין וודאות באשר להתממשותן .האמור לעיל עשוי שלא להתממש או להתממש
באופן שונה מהצפוי ,וזאת בין היתר עקב גורמים שונים ,לרבות גורמים שאינם בשליטת קבוצתת .CPV

16

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

פרויקט Maple Hill
ח .שינויים בפרויקט עקב הליך בארה"ב המשפיע על ספק הפאנלים – למיטב ידיעת החברה,
לאור החקירה שנפתחה על ידי משרד המסחר האמריקני כמתואר בסעיף 4ה' לעיל (בפסקה זו:
"ההליך") ,ספק הפאנלים של הפרויקט מסר כי לא ימשיך באספקת פאנלים .קבוצת CPV
נערכת לביצוע ההתאמות לפרויקט כאמור להלן באמצעות ניצול הסכם המסגרת לרכישת
פאנלים של הקבוצה מחודש מרץ  2022הנזכר לעיל.
למועד פרסום הדוח ,התקבלו בפרויקט פאנלים סולאריים בהיקף של כ 20-מגוואט אשר צפויים
להיכנס להפעלה מסחרית במחצית השנייה של שנת  .2022יתרת הפאנלים הסולאריים בהיקף
של כ 106-מגוואט צפויה להיות מסופקת מכוח הסכם המסגרת לרכישת פאנלים במהלך שנת
 ,2023ובכפוף לביצוע העבודות להתאמתם ולהתקנתם של הפאנלים באתר הפרויקט ,יתרת
הפרויקט צפויה להגיע להפעלה מסחרית מלאה במחצית השנייה לשנת  .2023קבוצת CPV
עומדת בקשר מול הגורמים הקשורים בפרויקט לצורך עדכון ההסכמים מולם (ככל הנדרש) על
מנת לשקף את השינוי האמור .למועד הדוח ,בכפוף להשלמת ההיערכות לעיל ,לעניין זה לא
צפויה השפעה מהותית על עלות ההשקעה בפרויקט.

38

ט .לאחר תקופת הדוח ,קיבל הפרויקט הסכם חיבור עם  PJMוהחיבור צפוי להתבצע ברבעון
הרביעי של שנת .392022
לפרטים נוספים אודות תחום פעילות החברה בארה"ב ,ראו בדוח זה להלן וכן בסעיף  8לחלק א'
בדוח התקופתי לשנת  2021ובביאורים לדוחות המאוחדים לשנת  2021ולדוחות הביניים.

לפרטים נוספים אודות ארועים בחברה במהלך תקופת הדוח ולאחריה ראו ביאורים  8ו 9-לדוחות
הביניים.

38

39

האמור לעיל ביחס ליתרת הפאנלים הסולאריים שצפויה להיות מסופקת מכוח הסכם המסגרת ,והערכות החברה בדבר
מועד ההפעלה המסחרית הפרויקט ו/או ההשפעה על היקף ההשקעה בפרויקט כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות קבוצת  CPVלמועד הדוח ,הכפופות לעדכון ההסכמים הרלבנטיים ,ולוחות
הזמנים לביצוע עבודות התאמה והתקנה של הפאנלים ,היקף עלויות ומימון סופיים או גורמים אחרים הקשורים בהקמה
או הפעלת הפרויקט ,אשר אין וודאות באשר להתממשותם.
האמור בקשר עם מועד ביצוע החיבור מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך אשר אין וודאות לגבי
התממשותו .בפועל מועד החיבור עשוי להתעכב מעבר לאמור ,וזאת בין היתר ,כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת קבוצת .CPV
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.2

המצב הכספי ליום  31במרץ ( 2022במיליוני ש"ח)
סעיף

ליום 31
ליום 31
בדצמבר
במרץ 2022
2021

הסברי הדירקטוריון

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי
מזומנים

668

731

להרחבה ,ראו תמצית דוחות על תזרימי המזומנים המאוחדים של
החברה בדוחות הביניים ופרק  7להלן.

פיקדונות ומזומנים
מוגבלים לזמן קצר

14

1

עיקר הגידול נובע מהפקדת בטוחה בסך של כ 13-מיליון ש"ח
במסגרת הסכם למכירת חשמל בפרויקט בארה"ב.

163

194

עיקר הקיטון נובע מירידה בהכנסות לקבל בישראל בסך של כ37-
מיליון ש"ח ,בעיקר כתוצאה מהשפעת עונתיות במכירות.

לקוחות והכנסות
לקבל
חייבים ויתרות חובה 120
מלאי
מכשירים פיננסיים
נגזרים לזמן קצר
סה"כ נכסים
שוטפים

118

6
2

5
2

973

1,051
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סעיף

ליום
 31במרץ
2022

ליום 31
בדצמבר
2021

הסברי הדירקטוריון

נכסים שאינם שוטפים
פיקדונות ומזומנים 79
מוגבלים לזמן ארוך
הוצאות מראש
וחייבים אחרים
לזמן ארוך
השקעות בחברות
כלולות

93

179

178

1,874

1,696

נכסי מסים נדחים

131

153

מכשירים פיננסיים
נגזרים לזמן ארוך

50

36

רכוש קבוע

3,713

3,523

נכסי זכות שימוש

298

302

נכסים בלתי
מוחשיים
סה"כ נכסים
שאינם שוטפים
סה"כ נכסים

708

698

7,032

6,679

8,005

7,730

עיקר הקיטון נובע משיחרור בטוחה בסך של כ 15-מיליון ש"ח אשר
נועדה להבטחת ערבות בנקאית בישראל (לפרטים נוספים ,ראו
ביאור 8ב' 2לדוחות הביניים).

הגידול נובע מפעילות קבוצת  .CPVלפרטים נוספים על השקעות
בחברות כלולות ,ראו פרקים  1ו 6-לדוח זה וביאור  6לדוחות
הביניים.
עיקר הקיטון בסך של כ 19-מיליון ש"ח נובע מפעילות קבוצת CPV
וקיטון בסך של כ 4-מיליון ש"ח נובע מפעילות הקבוצה בישראל.
הגידול נובע מעלייה בשווי ההוגן של חוזי החלפת מדד בישראל
בסך של כ 7-מיליון ש"ח ומעלייה בשווי ההוגן של חוזי החלפת
ריבית בארה"ב בסך של כ 7-מיליון ש"ח (לפרטים נוספים אודות
חוזי החלפת מדד וריבית ,ראו ביאור 23ד' לדוחות המאוחדים
לשנת .)2021
עיקר הגידול נובע מהשקעות בפרויקט צומת בסך של כ 94-מיליון
ש"ח ,מהשקעה בפרויקטים של מתקני ייצור אנרגיה בחצרות
הצרכנים בסך של כ 15-מיליון ש"ח ,מהשקעה בפרויקט שורק 2
בסך של כ 24-מיליון ש"ח ,מתשלום מקדמה בגין רכישת פאנלים
סולאריים בארה"ב בסך של כ 37-מיליון ש"ח ומהשקעה בפרויקט
 Maple Hillבסך של כ 27-מיליון ש"ח .בנוסף ,עלייה בסך של כ9-
מיליון ש"ח ברכוש קבוע בארה"ב בעקבות העלייה בשער חליפין
של הדולר.
גידול זה קוזז בחלקו על ידי הוצאות פחת בגין רכוש קבוע בישראל
בסך כולל של כ 28-מיליון ש"ח.
עיקר הגידול נובע מעלייה בסך של כ 7-מיליון ש"ח במוניטין שנוצר
כתוצאה מרכישת  CPVוזאת בגין עלייה בשער החליפין של הדולר.
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סעיף

ליום 31
במרץ 2022

ליום 31
בדצמבר
2021

הסברי הדירקטוריון

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של
הלוואות מתאגידים
בנקאיים ומוסדות
פיננסיים
חלויות שוטפות של
הלוואות מבעלי זכויות
שאינן מקנות שליטה
חלויות שוטפות של
אגרות חוב
ספקים ונותני שירותים

70

68

34

29

27

22

316

425

זכאים ויתרות זכות

65

87

מכשירים פיננסיים
נגזרים לזמן קצר

12

27

חלויות שוטפות של
התחייבויות בגין חכירה
סה"כ התחייבויות
שוטפות

59

59

583

717

הגידול נובע מעידכון החלויות השוטפות של ההלוואות בהתאם
ללוח הפירעונות של החוב מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
ברותם.
הגידול נובע מעידכון החלויות השוטפות של אגרות החוב
בהתאם ללוח הפירעונות.
עיקר הקיטון נובע מירידה ביתרה עם קבלן ההקמה של צומת
בסך של כ 77-מיליון ש"ח ,מירידה ביתרה עם חברת החשמל
בסך של כ 39-מיליון ש"ח ,בעיקר כתוצאה מהפרשי עיתוי
וקיטון בהיקף רכישות חשמל מחברת החשמל.
עיקר הקיטון נובע מירידה בהוצאות ריבית לשלם בסך של כ-
 12מיליון ש"ח וקיטון בסך של כ 7-מיליון ש"ח בשל יתרה עם
קבלן ההקמה בחדרה.
עיקר הקיטון בסך של כ 13-מיליון ש"ח נובע מירידה בשווי
ההוגן של עסקאות האקדמה המיועדות לגידור תזרים
מזומנים בצומת (לפרטים נוספים ,ראו ביאור 23ד' לדוחות
המאוחדים לשנת .)2021
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סעיף

ליום 31
במרץ 2022

ליום 31
בדצמבר
2021

הסברי הדירקטוריון

התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
ומוסדות פיננסיים

1,594

1,451

הלוואות לזמן ארוך
מבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה ואחרים
אגרות חוב

406

404

1,785

1,789

44

44

התחייבויות לזמן ארוך
בגין חכירה
מכשירים פיננסיים נגזרים -
לזמן ארוך
התחייבויות אחרות לזמן 101
ארוך
התחייבויות מסים נדחים

412

סה"כ התחייבויות שאינן 4,342
שוטפות
4,925
סה"כ התחייבויות

עיקר הגידול נובע ממשיכה במסגרת הסכם המימון של צומת
בסך של כ 156-מיליון ש"ח ,גידול בהפרשי הצמדה בגין האשראי
הפרויקטאלי של חדרה בסך של כ 5-מיליון ש"ח ובגין עלייה בסך
של כ 6-מיליון ש"ח באשראי הפרויקטאלי של  Keenanבעקבות
העלייה בשער החליפין של הדולר.
גידול זה קוזז בחלקו על ידי קיטון בסך של כ 22-מיליון ש"ח
כתוצאה מעדכון החלויות השוטפות של האשראי הפרויקטאלי של
חדרה ו.Keenan-

הקיטון נובע מעדכון החלויות השוטפות של אגרות החוב (סדרה
ב') בסך של כ 16-מיליון ש"ח.
קיטון זה קוזז על ידי גידול בהפרשי הצמדה בגין אגרות החוב
(סדרה ב') בסך של כ 11-מיליון ש"ח.

1
90

393

עיקר הגידול בסך של כ 9-מיליון ש"ח נובע מעידכון הטבת תוכנית
השתתפות ברווחים לעובדי קבוצת  CPVהמטופלת כעסקת
תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן.
גידול בסך של כ 14-נובע מעדכון במסים הנדחים כתוצאה
מיצירת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בישראל וגידול בסך
של כ 5-מיליון ש"ח נובע מפעילות קבוצת .CPV

4,172
4,889
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.3

ניתוח תוצאות הפעילות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  31במרץ ( 2022במיליוני ש"ח)
פעילות הקבוצה בישראל ובארה"ב נתונה להשפעות עונתיות .לפרטים נוספים על השפעות
עונתיות ,ראו סעיפים  7.10ו 8.7-לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  .2021בישראל ,תעריפי עומס וזמן
("תעו"ז") מפוקחים ומפורסמים על ידי רשות החשמל ,ומחולק לשלוש עונות – קיץ (יולי ,אוגוסט),
חורף (ינואר ,פברואר ,דצמבר) ומעבר (מרץ עד יוני ,סטפמבר עד נובמבר) .תעריפי התעו"ז בקיץ
ובחורף גבוהים יותר מאלה של עונות המעבר .בארה"ב ,תעריפי החשמל אינם מפוקחים ,ומושפעים
מהביקושים לחשמל ,אשר גבוהים בתקופות הקיץ והחורף ביחס לממוצע וכפונקציה של מחירי הגז
הטבעי .במהלך תקופת הדוח מחירי הגז הטבעי בארה"ב עלו ,בין היתר ,לאור דפוסי מזג האויר
העונתיים ומשבר הגז הטבעי באירופה ,והשפיעו על מחירי החשמל בשווקים בה פועלת קבוצת
 ,CPVכאשר השפעת מחירי הגז בתקופת הדוח אינה זהה בין תחנות הכוח של קבוצת .CPV
יצוין כי תוצאות קבוצת  CPVמאוחדות בדוחות הכספיים של החברה החל ממועד השלמת העסקה
של רכישת קבוצת  ,CPVביום  25בינואר  .2021תוצאות של החברות הכלולות בארה"ב (החברות
הפועלות בגז טבעי) ,מוצגות בסעיף חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות כלולות.
סעיף

הכנסות ממכירות
בישראל
הכנסות ממכירות
וממתן שירותים
בארה"ב

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  31במרץ
2021
2022
350
428
40

26

290

241

22

18

30

34

פחת והפחתות
בארה"ב

9

7

רווח גולמי

117

76

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

הסברי הדירקטוריון
להסבר בדבר השינוי במכירות בישראל ,ראו פרק  5להלן.
עיקר הגידול נובע מתקופת פעילות בארה"ב של שלושה
חודשים ברבעון הראשון של שנת  2022בהשוואה לתקופה של
כחודשיים ברבעון המקביל אשתקד (קבוצת  CPVמאוחדת
בתוצאות החברה החל מיום  25בינואר .)2021
להסבר בדבר השינוי בעלות המכירות בישראל ,ראו פרק 5
להלן.
עיקר הגידול נובע מתקופת פעילות בארה"ב של שלושה
חודשים ברבעון הראשון של שנת  2022בהשוואה לתקופה של
כחודשיים ברבעון המקביל אשתקד (קבוצת  CPVמאוחדת
בתוצאות החברה החל מיום  25בינואר .)2021
עיקר הקיטון נובע מירידה בהוצאות פחת של תחנת הכוח רותם
בסך של כ 4-מיליון ש"ח ,בעקבות דחיית תחזוקה מתוכננת
מחודש אוקטובר  2021לחודש אפריל .2022
עיקר הגידול נובע מתקופת פעילות בארה"ב של שלושה
חודשים ברבעון הראשון של שנת  2022בהשוואה לתקופת
פעילות של כחודשיים ברבעון המקביל אשתקד (קבוצת CPV
מאוחדת בתוצאות החברה החל מיום  25בינואר .)2021
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סעיף
הוצאות הנהלה
וכלליות בישראל
ובמטה
הוצאות הנהלה
וכלליות בארה"ב

חלק ברווחי (הפסדי)
חברות כלולות
בארה"ב

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  31במרץ
2021
2022
14
25

30

17

95

)(38

-

2

הוצאות עסקה בגין
רכישת קבוצת CPV
הוצאות פיתוח עסקי 1
בישראל
הוצאות פיתוח עסקי 5
בארה"ב
הכנסות אחרות ,נטו 1
בישראל
152
רווח מפעולות
רגילות
)(25
הוצאות מימון ,נטו
בישראל

הסברי הדירקטוריון
עיקר הגידול נובע מעלייה בהוצאות שכר ומטה בסך של כ8-
מיליון ש"ח (הכולל כ 2-מיליון ש"ח תגמול הוני שאינו במזומן),
בין היתר ,לאור הרחבת פעילות החברה.
עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות שכר בסך של כ 8-מיליון
ש"ח ,בין היתר ,לאור הרחבת פעילות החברה ומועד האיחוד
(קבוצת  CPVמאוחדת בתוצאות החברה החל מיום  25בינואר
 )2021ומגידול בהוצאות בגין תוכנית השתתפות ברווחים בסך
של כ 2-מיליון ש"ח (שאינן במזומן).
עיקר הגידול נובע משיפור בתוצאות של  Valleyבסך של כ79-
מיליון ש"ח ומרווח בסך של כ 70-מיליון ש"ח בגין שינויים בשווי
הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים בתכניות גידור של קבוצת
 ,CPVגידול זה קוזז בחלקו על ידי קיטון בסך של כ 11-מיליון ש"ח
כתוצאה מפקיעת הסכם  Heat Rate Call Optionשל Shore
בחודש אפריל  .2021בנטרול השפעת שינויים בשווי הוגן של
מכשירים פיננסיים נגזרים ,חלק החברה בגין רווחי חברות
כלולות בארה"ב בתקופת הדוח ובתקופה המקבילה אשתקד
עומד על כ 72-מיליון ש"ח וכ 9-מיליון ש"ח ,בהתאמה .לפרטים
נוספים ,ראו פרק  6להלן וביאור  6לדוחות הביניים.

1
-

עיקר הגידול נובע מהפחתת פרויקט שלא הבשיל לכדי הקמה
בסך של כ 3-מיליון ש"ח.

4
)(24

הכנסות מימון ,נטו
בארה"ב

4

6

רווח (הפסד) לפני
מסים על ההכנסה

131

)(14

הגידול בהוצאות מימון נובע מעלייה בהוצאות ריבית והצמדה,
בגין אגרות חוב בסך של כ 14-מיליון ש"ח ,מגידול בסך של כ2-
מיליון ש"ח בהוצאות הריבית בגין הלוואה מבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה ברותם והוצאות מימון שנוצרו ברבעון הראשון של
שנת  2022כתוצאה מחוזה החלפת מדד (החלק הלא אפקטיבי)
בסך של כ 2-מיליון ש"ח .גידול זה קוזז בחלקו על ידי ירידה
בהוצאות ריבית והצמדה של החוב הבכיר ברותם בסך של כ17-
מיליון ש"ח (לרבות תוצאות הגידור בגין הצמדה למדד המחירים
לצרכן) ,לאור ביצוע פירעון מוקדם של מלוא יתרת האשראי
הבלתי מסולקת של רותם בחודש אוקטובר .2021
הכנסות מימון ,נטו בארה"ב ,ברבעון הראשון של שנת 2022
ובתקופה המקבילה אשתקד ,כוללות בעיקר הכנסות מהפרשי
שער בסך של כ 9-מיליון ש"ח וכ 12-מיליון ש"ח ,בהתאמה,
והוצאות ריבית בסך של כ 5-מיליון ש"ח וכ 6-מיליון ש"ח,
בהתאמה.
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סעיף
מסים על הכנסה
(הטבת מס) בישראל
מסים על הכנסה
(הטבת מס) בארה"ב
רווח (הפסד) לשנה
נטרול שווי הוגן של
מכשירים פיננסיים
נגזרים בארה"ב
נטרול הוצאות עסקה
בגין רכישת קבוצת
CPV
נטרול השפעת המס
בגין ההתאמות
40
רווח נקי ,מתואם
רווח (הפסד) מיוחס
ל:
בעלי המניות של
החברה
זכויות שאינן מקנות
שליטה
רווח נקי ,מתואם
מיוחס ל:
בעלי המניות של
החברה
זכויות שאינן מקנות
שליטה

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  31במרץ
2021
2022
9
15
12

)(18

104
)(23

)(5
47

-

2

4

)(13

85

הסברי הדירקטוריון
הגידול נובע מתוצאות גבוהות יותר בישראל במהלך הרבעון
הראשון של שנת  2022לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הגידול נובע מתוצאות גבוהות יותר בארה"ב במהלך הרבעון
הראשון של שנת  2022לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מכשירים פיננסיים נגזרים אשר משמשים לתוכניות גידור של
קבוצת  ,CPVכמתואר בחלק 4א' לדוח זה.

31

78

3

26

)(8

66

28

19

3

40

40

יודגש כי נתון רווח או הפסד מתואם כאמור בדוח זה אינו נתון המוכר לפי תקני ה IFRS-או כל כללי חשבונאות מקובלים אחרים
כמדד למדידת ביצועים פיננסיים ואינו צריך להיחשב כתחליף לרווח או הפסד או למונחים אחרים שנקבעו בהתאם לתקני ה-
 .IFRSאין לראות ברווח או ההפסד המתואם ,כתחליף לרווח או ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה שנערכו בהתאם
לתקני ה .IFRS-ייתכן כי ההגדרות של החברה לרווח או ההפסד המתואם שונות מאלה המשמשות בחברות אחרות .עם זאת,
החברה מאמינה שהרווח או ההפסד המתואם מספק מידע שימושי להנהלה ולמשקיעים באמצעות נטרול סעיפים מסוימים
שההנהלה מאמינה שאינם מהווים אינדיקציה לפעילות המתמשכת של החברה.
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.4

EBITDA
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
ה IFRS-או 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 .הEBITDA-
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-לרבות  EBITDAלאחר ביצוע התאמות כמפורט להלן)
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 .החברה מאמינה כי מדדים אלו ,שאינם בהתאם לכללי הIFRS-
מספקים מידע שימושי למשקיעים מכיוון שהם משפרים את יכולת ההשוואתיות של התוצאות
הכספיות בין תקופות ומאפשרים שקיפות גדולה יותר של מדדים מרכזיים המשמשים להערכת
הביצועים של החברה.
להלן תחשיב  EBITDAלתקופות המוצגות .חברות אחרות עשויות לחשב את ה EBITDA-באופן שונה,
ולכן הצגה זו של  EBITDAעשויה שלא להיות דומה לחברות אחרות .בנוסף ,חברות אחרות עשויות
להשתמש במדדים אחרים לצורך הערכת ביצועיהן ,ובכך להפחית את יכולת ההשוואתיות של
המדדים של החברה שאינם בהתאם לכללי ה.IFRS-
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חישוב ( EBITDAבמיליוני ש"ח):
לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ
*2021

2022
הכנסות ממכירות וממתן שירותים

468

376

עלות המכירות ומתן השירותים (בניכוי פחת והפחתות)

)(312

)(259

הוצאות הנהלה וכלליות (בניכוי פחת והפחתות)

)(53

)**(29

הוצאות עסקה בגין רכישת קבוצת CPV

-

)(2

הוצאות פיתוח עסקי

)(3

)(1

הכנסות אחרות

1

-

 EBITDAמאוחד***

101

85

חלק הקבוצה ב EBITDA-יחסי של חברות כלולות****

137

58

( EBITDAסה"כ מאוחד ויחסי של חברות כלולות)

238

143

נטרול הוצאות חד פעמיות ,נטו

-

2

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

238

145

(*)

יצוין כי תוצאות קבוצת  CPVמאוחדות בדוחות הכספיים של החברה החל ממועד השלמת
העסקה של רכישת קבוצת  ,CPVביום  25בינואר .2021

(**) לפרטים אודות התאמה לא מהותית לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ
 ,2021ראו ביאור 2ד' לדוחות הביניים.
(***) מוצג על בסיס  100%בחברות אשר תוצאותיהן הכספיות מאוחדות בדוחות הכספיים של
החברה (כאמור בפרק  1לעיל ,למועד הדוח ,החברה אינה מחזיקה בבעלות מלאה ברותם
ובקבוצת .)CPV
(****) מייצג בעיקר את ה EBITDA-של חברות כלולות בקבוצת  CPVאשר מוצג על בסיס שיעור
ההחזקה של קבוצת  CPVבחברות אלה .לפרטים נוספים אודות התוצאות של חברות כלולות
בקבוצת  ,CPVראו פרק  6להלן.
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להלן יובאו נתוני ה EBITDA-בנטרול הוצאות חד פעמיות בחלוקה לחברות הבנות (על בסיס מאוחד)
וכלולות (על בסיס יחסי) (במיליוני ש"ח).
שיטת
הצגה
בדוחות
2022
הכספיים
של החברה
101
מאוחדת

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  31במרץ

רותם

41

*2021
91

חדרה

מאוחדת

25

9

מטה ואחרות בישראל

מאוחדות

)(11

)(6

115

94

Keenan

מאוחדת

14

10

Fairview

כלולה

14

11

Towantic

כלולה

23

21

Maryland

כלולה

8

7

Shore

כלולה

9

16

Valley

כלולה

84

3

מאוחדות
וכלולות

)(29

)(17

סה"כ ארה"ב

123

51

( EBITDAסה"כ מאוחד ויחסי של חברות כלולות)

238

145

סה"כ ישראל ומטה

מטה ואחרות בארה"ב

42

4241

(*)

נתוני ה EBITDA-לשנת  2021בגין פעילות בארה"ב מוצגים בגין תקופה ממועד השלמת
הרכישה של קבוצת  ,CPVביום  25בינואר .2021

41

42

ה EBITDA-של רותם לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  ,2022כולל סך של כ 5-מיליון ש"ח בגין תוצאות
פעילות של ההספקה הוירטואלית ששוייכה לרותם.
בנטרול דמי ניהול בין קבוצת  CPVלבין החברה בסך של כ 5-מיליון ש"ח וכ 3-מיליון ש"ח לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31במרץ  2022ו ,2021-בהתאמה.
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נתונים נוספים על הפעילות בישראל

.5

להלן פירוט הכנסות החברה בישראל ממכירות (במיליוני ש"ח):
לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  31במרץ
2021
2022
249
291

סעיף
הכנסות ממכירות אנרגיה ללקוחות פרטיים)1( 43
הכנסות מלקוחות פרטיים בגין שירותי תשתית ()2

75

70

הכנסות ממכירת אנרגיה למנהל המערכת ולמספקים אחרים ()3

40

16

הכנסות ממכירת קיטור

14

15

הכנסות מפעילות ג'ינרג'י

8

-

428

350

סה"כ

ביום  1בפברואר  ,2022נכנס לתוקף עדכון שנתי לתעריף החשמל של רשות החשמל לשנת ,2022
אשר בהתאם לו רכיב הייצור עלה בשיעור של כ 13.6%-ועמד על  28.69אגורות לקווט"ש .ממוצע
משוקלל זה מיוחס לתמהיל הצריכה המשקי ,בעוד שתמהיל צריכת לקוחות תחנות הכוח רותם
וחדרה אינו זהה לתמהיל הצריכה המשקי .בשנת  ,2021הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב הייצור
עמד על  25.26אגורות לקווט"ש .בנוסף ,הכנסות החברה ממכירת קיטור צמודות בחלקן למחיר הגז
ובחלקן למדד המחירים לצרכן .לעלייה ברכיב הייצור השפעה חיובית על רווחיות החברה ברבעון
הראשון של שנת  2022לעומת התקופה המקבילה אשתקד .לפרטים אודות שינוי תעריף רכיב הייצור
החל מחודש מאי  2022ראו סעיף 3א' לדוח זה לעיל .לתעריף המעודכן צפויה השפעה חיובית על
רווחיות החברה בשנת  2022לעומת התקופות המקבילות אשתקד ,אך בשיעור נמוך יותר מתעריף
רכיב הייצור בתקופת הדוח.
כמו כן ,מחודש ספטמבר  ,2021החלה החברה לספק חשמל ללקוחות באמצעות רכישת אנרגיה
ממנהל המערכת שנרכשה בתעריף הכולל מרכיב של תעריף הספק ו( SMP-מחיר שולי חצי שעתי)
במסגרת ההספקה הוירטואלית.
לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2022ו:2021-

43

( )1גידול בסך של כ 35-מיליון ש"ח נובע מתחילת פעילות הספקה וירטואלית וגידול בסך של כ19-
מיליון ש"ח בשל עליית תעריף רכיב הייצור המשוקלל החל מחודש פברואר  .2022מנגד ,חל
קיטון בסך של כ 12-מיליון ש"ח בשל קיטון במכירות אנרגיה ללקוחות (יצוין כי ,מנגד ישנה עלייה
בהכנסות ממכירת אנרגיה למנהל המערכת ולמספקים אחרים ,ראו סעיף  3להלן).
( )2גידול בהכנסות התשתית בסך של כ 9-מיליון ש"ח הנובע מתחילת פעילות הספקה וירטואלית.
מנגד ,חל קיטון בסך של כ 4-מיליון ש"ח כתוצאה משינוי פרופיל צריכת לקוחות בתחנת הכוח
חדרה.
43

לרבות בעת הפחתת עומס.
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( )3גידול במכירת עודפי אנרגיה בסך של כ 19-מיליון ש"ח נובע בעיקר בשל זמינות גבוהה יותר של
תחנת הכוח חדרה בשנת  2022וקיטון במכירות ללקוחות חדרה .בנוסף ,גידול בסך של כ4-
מיליון ש"ח במכירת עודפי אנרגיה בתחנת הכוח רותם נובע בעיקר בשל שינוי פרופיל הלקוחות.
להלן פירוט עלות המכירות בישראל (בניכוי פחת והפחתות) בחלוקה לרכיבים הבאים (במיליוני
ש"ח):
לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  31במרץ
2021
2022
126
124

סעיף
גז וסולר ()1
הוצאות בגין רכישת אנרגיה ()2

57

16

הוצאות בגין שירותי תשתית ()3

75

70

עלות הולכת גז

8

8

הוצאות תפעול

20

21

הוצאות מפעילות ג'ינרג'י

6

-

290

241

סה"כ עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)

לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2022ו:2021-
( )1קיטון בהוצאות צריכת הגז בסך של כ 6 -מיליון ש"ח בשל תחזוקה בתחנת הכוח רותם .מנגד,
עלייה של כ 4-מיליון ש"ח בעלות צריכת הגז בתחנת הכוח חדרה בשל זמינות גבוהה יותר.
( )2גידול בהוצאות רכישת אנרגיה בסך של כ 30-מיליון ש"ח נובע מתחילת פעילות של הספקה
וירטואלית .בנוסף ,עלייה בהוצאות בגין רכישות אנרגיה בסך של כ 19-מיליון ש"ח הנובע
מתחזוקה ברותם .מנגד ,ירידה של  8מיליון ש"ח בשל זמינות גבוהה יותר בתחנת הכוח חדרה.
( )3גידול בהוצאות התשתית בסך של כ 9-מיליון ש"ח נובע מתחילת פעילות הספקה וירטואלית.
מנגד ,חל קיטון בסך של כ 4-מיליון ש"ח משינוי פרופיל צריכת לקוחות בתחנת הכוח חדרה.
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.6

נתונים נוספים על הפעילות בארה"ב
מחירי אנרגיה
מחיר הגז הטבעי הוא משמעותי בקביעת מחיר החשמל במרבית האזורים בהם פועלות תחנות הכוח
של קבוצת ( CPVהדלק העיקרי של תחנות הכוח הקונבציונאליות מונעות גז טבעי של קבוצת .)CPV
מחירי הגז הטבעי מונעים על ידי משתנים רבים ,כולל ביקוש בענפי התעשייה ,המגורים והחשמל,
פרודקטיביות של אגני אספקת גז טבעי ,עלויות הפקת גז טבעי ,שינויים בתשתית הצינורות ,סחר
בינלאומי והפרופיל הפיננסי ופרופיל הגידור של לקוחות ומפיקי הגז הטבעי.
להערכת קבוצת  ,CPVהעלייה במחיר הגז הטבעי ברבעון הראשון של שנת  ,2022נובעת ,בין היתר,
מהתחזקות ביקוש גלובלי המגדילה ביקוש לגז טבעי נוזלי מארה"ב וממשבר הגז הטבעי באירופה
ובפרט על רקע המלחמה באוקראינה .להערכת קבוצת  ,CPVככלל ,בתמהיל הייצור הקיים ,ככל
שמחירי הגז יהיו גבוהים יותר ,כך מחירי האנרגיה השוליים יהיו גבוהים יותר ,ומשפיעים לחיוב על
מרווחי האנרגיה של קבוצת  .CPVהשפעה זו עשויה להתקזז במלואה או בחלקה על ידי תוכניות גידור
מחירי חשמל וגז בתחנות הכוח הקונבציונאליות מונעות גז טבעי של קבוצת  ,CPVשנועדו לצמצם
שינויים במרווח החשמל של קבוצת  CPVעקב שינויים במחירי הסחורות בשוק האנרגיה.
ברבעון הראשון של שנת  2022עלו מחירי החשמל בשווקים בהם פעילה קבוצת  ,CPVביחס לתקופה
המקבילה אשתקד .עיקר הגידול נובע מעלייה במחירי הגז הטבעי.
העלייה במחירי האנרגיה בתקופת הדוח קוזזה על ידי הסכמי גידור בתחנות הכוח Fairview,
 Maryland, Shoreו ,Towantic-בעוד שתחנת כוח  ,Valleyאשר אינה מגודרת למועד הדוח,
הושפעה לחיוב מהעלייה במחירי האנרגיה .מטרת הסכמי הגידור היא לגדר את מרווחי החשמל
(בתקופה הרלוונטית עבור כל תחנת כוח רלוונטית ,ובהתאם למאפייניה) על ידי חתימת הסכמי גידור
על מחירי הגז והחשמל ,בדרך כלל לתקופות זמן קצרות .נכון למועד הגשת הדוח ,מרבית הסכמי
הגידור הם לתקופות של עד שנה .תוכניות גידור כאמור הינן בנוסף להסכמי Revenue Put Option
) ,(RPOשנחתמו בחלק מתחנות הכוח של קבוצת  CPVואשר נועדו להבטיח תזרים מינימלי לשירות
חוב .הערכת קבוצת  CPVלמועד הגשת הדוח היא כי כ 69% -ממרווח החשמל של תחנות הכוח
בטכנולוגיה קונבציונלית של קבוצת  CPVיהיו מגודרים לשארית שנת .2022
כמו כן ,העלייה במחירי האנרגיה העתידיים הביאה לדרישה להפקדת בטוחות (שאינן מבוססות
שעבוד) להבטחת התחייבויות כלפי הצדדים להסכמי הגידור ,בתחנות הכוח  Marylandו-
 .Towanticהיקף הבטוחות כאמור (עבור  100%מתחנות הכוח לעיל) עמד על כ 50-מיליון דולר ליום
 31במרץ ( 2022ומתוכם סך של כ 12.9-מיליון דולר משקף את חלקה של קבוצת  CPVבבטוחות).
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הטבלה להלן מסכמת מחירי חשמל ממוצעים בכל אחד מהשווקים העיקריים בהם פועלות תחנות
הכוח של קבוצת  CPVלתקופות של שלושה חודשים אשר הסתיימו בימים  31במרץ  2022ו2021-
(המחירים נקובים בדולר עבור מגה וואט לשעה):
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום
 31בדצמבר
2021
2022

אזור
PJM West
)(Shore, Maryland
(Fairview) PJM AD Hub
)NY-ISO Zone G (Valley
)ISO-NE Mass Hub (Towantic

55.58

30.60

48.46
94.69
110.72

30.33
40.68
49.49

הערה :מחירי החשמל הממוצעים מבוססים על מחירי  Day-aheadכפי שפורסמו על ידי ה ISO-הרלבנטי,
ואינם מחירי חשמל בפועל של תחנות הכוח של קבוצת .CPV

מחירי גז
הטבלה להלן מסכמת מחירי גז ממוצעים בכל אחד מהשווקים העיקריים בהם פועלות תחנות הכוח
של קבוצת  CPVלתקופות של שלושה חודשים אשר הסתיימו בימים  31במרץ  2022ו .2021-כאמור,
מחירי הגז עלו ברבעון הראשון של שנת  2022בהשוואה לתקופה המקבילה של שנת  ,2021בין היתר,
בגלל גידולים בביקושים לחשמל בארה"ב ,גידול בביקוש הגלובלי לגז טבעי ומשבר הגז באירופה
וגידול בביקושים לגז טבעי נוזלי מארה"ב (המחירים נקובים בדולר ל:*)MMBtu-
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום
 31במרץ
2021
2022

אזור
TETCO M3
)(Shore, Valley
)Transco Zone 5 North (Maryland
TETCO M2
)(Fairview
)Dominion South (Valley
Algonquin
)(Towantic

6.73

3.26

7.47

3.55

4.10

2.69

4.06

2.53

13.67

5.47

*מקור :מחירי הגז הממוצעים מבוססים על מחירי  Day-aheadבנקודות גז  Midpointכפי שדווחו בPlatt's -
 ,Gas Dailyואינם מחירי הגז בפועל של תחנות הכוח של קבוצת .CPV
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תשלומי זמינות ()Capacity
שוק PJM
בשוק ה PJM-תשלומי הזמינות משתנים בין תתי האזורים בשוק ,כפונקציה של ביקוש והיצע
מקומיים ויכולות הולכה .המכרז הבא ביחס לשנת הייצור יוני  2023ועד מאי  2024צפוי להתקיים
ברבעון השני של שנת  .2022להלן תעריפי הזמינות בתתי האזורים הרלבנטיים לתחנות הכוח של
 CPVובשוק הכללי (המחירים נקובים בדולר עבור מגה וואט ליום).
תת-אזור
PJM – RTO

("שוק כללי")
PJM MAAC

PJM EMAAC

2020/2021 2021/2022 2022/202345

תחנות 44CPV

Fairview, Maryland,
Maple Hill
Shore

50

140

76.53

95.79

140

86.04

97.86

165.73

187.77

מקורPJM :

שוק NYISO
בדומה לשוק ה ,PJM-בשוק  NYISOמשולמים תשלומי זמינות במסגרת מנגנון רכישת זמינות מרוכז.
בשוק ה NYISO-מספר תתי שווקים ,בהם עשויות להיות דרישות זמינות שונות כפונקציה של ביקוש
והיצע מקומי ויכולות הולכה NYISO .עורך מכרזים עונתיים בכל אביב לקיץ הקרוב (מאי עד
אוקטובר) ובסתיו לחורף הקרוב (נובמבר עד אפריל) .בנוסף ,מתקיימים מכרזים משלימים חודשיים
ליתרת הזמינות שלא נמכרה במכרזים העונתיים .תחנות הכוח רשאיות להבטיח את תשלומי
הזמינות במכרז העונתי ,החודשי או באמצעות מכירות בילטרליות .תחנת הכוח  Valleyמצויה באזור
).G (Hudson Lower Valley
להלן מחירי הזמינות שנקבעו במכרזים העונתיים בשוק ה .NYISO-יצוין כי מחירי הזמינות בפועל ל-
 Valleyמושפעים מהמכרזים העונתיים ,המכרזים החודשיים ומחירי  ,SPOTעם מחירי זמינות
משתנים מדי חודש וכן הסכמים בילטרלים מול ספקי אנרגיה בשוק (המחירים נקובים בדולר עבור
קילו וואט לחודש).
תת-אזור
NYISO Rest of the Market
Lower Hudson Valley

קיץ
2022
3.40
4.65

תחנות
CPV
Valley

חורף
2021/2022
1.00
1.01

קיץ
2021
4.09
4.56

חורף
2020/2021
0.10
0.23

מקורNYISO :

44

פרויקט  Three Riversהמצוי בשלבי הקמה לא השתתף במכרז הזמינות ,וצפוי להשתתף במכרז הזמינות החל מהמכרז לשנת
זמינות .2023-2024

45

כפי שנקבעו במכרזי הזמינות בחודש יוני  ,2021כאמור בדוח הדירקטוריון של החברה ליום  30ביוני ( 2021אסמכתא070297- :
.)01-2021
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שוק ISO-NE
שוק  ISO-NEמאפשר תשלומי זמינות במסגרת מנגנון רכישת זמינות מרוכז .בשוק  ISO-NEמספר
תת שווקים ,בהם עשויות להיות דרישות זמינות שונות ,כפונקציה של ביקוש והיצע מקומי ויכולות
הולכה .מכרזי הזמינות העתידיים ( )Forwardנערכים שלוש שנים קדימה לשנת הזמינות .בנוסף,
מתקיימים מכרזים משלימים חודשיים ליתרת הזמינות שלא נמכרה במכרזי ה.Forward-
תחנת  Towanticהשתתפה לראשונה במכרז זמינות לשנת  2018-2019במחיר של  9.55דולר ל-
 KWלחודש וקיבעה את התעריף לשבע שנים בגין  725מגה וואט צמוד מדד הUtilities Inputs -
 ,Indexאשר יחול עד לחודש מאי  .2025בחודש מרץ  Towantic ,2022השתתפה במכרז השנתי
לזמינות לשנת  2025-2026וזכתה בהבטחת מחיר זמינות של  2.59דולר ל KW-לחודש עבור 745
מגה וואט.
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תוצאות EBITDA
להלן יובאו נתוני תוצאות הפעילות של תחנות הכוח הפעילות של קבוצת  ,CPVלתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  2022ולתקופה מיום  25בינואר (מועד השלמת רכישה של קבוצת
 2021 )CPVעד ליום  31במרץ ( 2021במיליוני ש"ח)
חברות כלולות:
Fairview

Shore

Maryland

Towantic

Valley

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

הכנסות מפעילות

220

123

124

85

153

95

503

229

398

111

הוצאות תפעוליות
בניכוי פחת
והפחתות

163

79

94

57

129

52

413

148

231

105

EBITDA

57

44

30

28

24

43

90

81

167

6

שיעור החזקה
חלק קבוצת CPV
בEBITDA-

25%
14

25%
11

8

37.53%
9

7

16

26%
23

50%
21

84

3

חברות מאוחדות:

הכנסות מפעילות
הוצאות תפעוליות
בניכוי פחת
והפחתות
EBITDA

Keenan
2021 2022
17
22
8

7

14

10

הערות לתוצאות בארה"ב
לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31במרץ  2022ו:2021-
 .1הרבעון הראשון אשר משתרע ברובו בעונת החורף ,מאופיין ככלל בביקוש ומחירים גבוהים לגז
טבעי .חודשי החורף מאופיינים בעלייה בביקוש לגז טבעי ובעלייה במחירי הגז הטבעי בצפון
מזרח ארה"ב ,האזור בו פועלת קבוצת  .CPVיצוין כי מחירי הגז הטבעי בשוק בצפון מזרח
ארה"ב ,עולים אף יותר בהשוואה למחירי השוק בארה"ב בכללותה ,בעיקר באזור ניו יורק ובניו
אינגלנד.
 .2ברבעון הראשון של שנת  2022מחירי הגז ומחירי החשמל בארה"ב עלו משמעותית ביחס לרבעון
הראשון של שנת  ,2021להערכת קבוצת  CPVבעיקר כתוצאה ממזג האויר ועליית מחירי הגז
הטבעי וכאמור בדוח זה לעיל.

34

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 .3תחנות הכוח המופעלות על ידי גז טבעי הושפעו מעלייה במחירי הגז והחשמל והראו שיפור
במרווחי האנרגיה .השפעת העלייה במחירי האנרגיה בתקופת הדוח ,כפי שצוין בפרק  6לעיל,
קוזזו על ידי תוכניות הגידור של הקבוצה .תוכניות הגידור האמורות ,שנועדו לגדר את מרווחי
החשמל ,הינן לרוב לתקופות קצרות ,והן חלק מיישום של מדיניות ניהול הסיכונים עבור כל תחנת
כוח ,בהתבסס על מאפייני תחנת כוח הספציפיים .בתחנות הכוח Fairview, Maryland, Shore
ו Towantic-העלייה במחירי הגז והחשמל קוזזה על ידי תכניות הגידור של קבוצת .CPV
 .4תחנת הכוח  Valleyאינה מגודרת לשנת  2022והושפעה לחיוב כתוצאה מעלייה במחירי הגז
והחשמל.
 .5בתקופת הדוח התקיימו עבודות תחזוקה מתוכננות ולא מתוכננות בתחנות הכוח הפעילות
בארה"ב בהיקף מצטבר של כ 30-ימים .יצוין כי במהלך חודשים אפריל ומאי  2022צפויות
עבודות תחזוקה מתוכננות בתחנות הכוח.
 .6תוצאות תחנת הכוח  Shoreנחלשו ביחס לרבעון המקביל אשתקד ,בין היתר לאור סיום הסכם
 Heat Rate Call Optionבחודש אפריל  ,2021אשר נחתם במסגרת הסגירה הפיננסית של
הפרויקט וכלל תשלום פרמיה קבועה .למועד פרסום הדוח ,לא צפוי להיחתם הסכם דומה.
 .7מטבע הפעילות של קבוצת  CPVהינו דולר ועל כן תוצאותיה מושפעות משינויים בשער החליפין
של השקל לעומת הדולר .השינוי בשער החליפין של השקל לעומת הדולר בתקופות של שלושה
חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ  2022ו 2021-היה גידול של  2.1%ו ,3.7%-בהתאמה.
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.7

נזילות ומקורות מימון (במיליוני ש"ח)
סעיף

תזרימי מזומנים
שנבעו מפעילות
שוטפת

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום
 31במרץ
2021
2022
78
91

תזרימי מזומנים
ששימשו לפעילות
השקעה

)(278

)(376

תזרימי מזומנים
שנבעו מפעילות
מימון

123

812

הסברי הדירקטוריון
עיקר הגידול נובע מגידול בפעילות השוטפת בסך של כ 20-מיליון ש"ח
ומגידול בהון החוזר בסך של כ 2-מיליון ש"ח.
מנגד חל קיטון בהכנסות מדיבידנדים מחברות כלולות בסך של כ9-
מיליון ש"ח.
עיקר הקיטון במזומנים ששימשו לפעילות השקעה נובע מרכישת קבוצת
 CPVבררבעון הראשון של שנת  2021בסך של כ 2,140-מיליון ש"ח.
קיטון זה קוזז בחלקו על ידי גידול בפעילות השקעה הנובע מכך שברבעון
הראשון של שנת  2021שוחררו פיקדונות לזמן קצר וכן שוחררו מזומנים
מוגבלים ,נטו בסך של כ 1,582-מיליון ש"ח ובסך של כ 192-מיליון ש"ח,
בהתאמה .בנוסף ,ברבעון הראשון של שנת  2021התקבל תקבול בסך
של כ 136-מיליון ש"ח בגין פירעון הון שותפות בעיקר לאור מכירת חלק
מהחזקות קבוצת  CPVבפרויקט  .Three Riversכמו כן ,ברבעון הראשון
של שנת  ,2022חל גידול בהשקעות בפרויקטים בישראל בסך של כ67-
מיליון ש"ח ובהשקעות בפרויקטים בהקמה בקבוצת  CPVבסך של כ58-
מיליון ש"ח.
עיקר הקיטון במזומנים שנבעו מפעילות מימון נובע מקיטון בהשקעות
של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בקבוצת  CPVבסך של כ647-
מיליון ש"ח .בנוסף ברבעון הראשון של שנת  2021הנפיקה החברה מניות
בתמורה לסך של כ 346-מיליון ש"ח ,נטו.
קיטון זה קוזז בחלקו על ידי גידול הנובע מפירעון חלקי של הלוואות
בקבוצת  CPVבסך של כ 148-מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2021
(בעיקר לאור פירעון חלקי של הלוואות המוכר) .בנוסף ,ברבעון הראשון
של שנת  2022חל גידול במשיכות ממסגרת הסכם המימון בצומת בסך
של כ 156-מיליון ש"ח.

לפרטים נוספים ,ראו תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים המאוחדים של החברה בדוחות
הביניים.
ליום  31במרץ  ,2022לא 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 ,קרנות לשירות חוב ומזומנים מוגבלים
ליום  31במרץ ( 2022במיליוני ש"ח) של החברה והחברות הבנות המאוחדות שלה:
חוב (לרבות
ריבית לשלם)

החברה ()1
רותם ()2
חדרה ()3
צומת ()4
ג'ינרג'י
אחרות בישראל ()5
(Keenan )6
Maple Hill
אחרות בארה"ב ()7
סה"כ

1,814
677
682
4
301
3,478

חוב מזכויות
שאינן מקנות
שליטה (לרבות
ריבית לשלם)
4
213
1
222
440

מזומנים
מזומנים ושווי
מוגבלים -קרנות
מזומנים
לשירות חוב
157
54
46
68
17
90
4
16
216
668

46
46

מזומנים
מוגבלים-
אחרים
5
2
40
47

שינויים עיקריים בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ :2022
( )1החברה:
א .השקעות בחברות בנות וכלולות  -החברה השקיעה סכום כ 115-מיליון ש"ח בפרויקטים של
קבוצת  CPVוסכום של כ 12-מיליון ש"ח במתקני ייצור בחצרות הצרכנים.
ב .החברה פרעה סכום של כ 10-מיליון ש"ח מקרן אגרות החוב (סדרה ב').
( )2רותם פרעה סכום של כ 68-מיליון ש"ח מקרן הלוואותיה לחברה ולורידיס בהתאם ליחס
אחזקותיהן ברותם (כולל בעקיפין).
( )3חדרה פרעה סכום של כ 9-מיליון ש"ח מקרן הלוואותיה.
( )4צומת משכה סכום של כ 156-מיליון ש"ח ממסגרת הלוואות לזמן ארוך בהתאם להסכם המימון
שלה.
( )5יתרת המזומנים בסעיף "אחרות בישראל" כוללת את יתרת המזומנים בחברת או.פי.סי תחנות
כוח בסך של כ 82-מיליון ש"ח.
( Keenan )6פרעה סכום של כ 11-מיליון ש"ח מקרן הלוואותיה.
( )7לקבוצת  CPVהוזרם (בעקיפין) סכום של כ 12-מיליון ש"ח בגין הלוואת בעלים של משקיעים
פיננסיים (זכויות שאינן מקנות שליטה) שהועמד בדרך של הלוואה שאינה נפרעת באופן שוטף.
לפרטים נוספים אודות הלוואות מזכויות שאינן מקנות שליטה בקבוצת  ,CPVראו ביאור 8ב'4
לדוחות הביניים .בנוסף ,הזכויות שאינן מקנות שליטה השקיעו (בעקיפין) ,בדרך של הזרמת הון,
סכום של כ 37-מיליון ש"ח בפרויקטים של קבוצת .CPV
( ,Fairview )8חברה כלולה בקבוצה ,חילקה לקבוצת  CPVסך של כ 8-מיליון ש"ח.
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להלן טבלה המפרטת חוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות ,קרנות לשירות חוב ומזומנים מוגבלים
ליום  31בדצמבר  2021של החברה והחברות הבנות המאוחדות שלה (במיליוני ש"ח):
חוב (לרבות
ריבית לשלם)

החברה
רותם
חדרה
צומת
ג'ינרג'י
אחרות בישראל
Keenan
Maple Hill
אחרות בארה"ב
סה"כ

1,824
681
528
5
305
3,343

חוב מזכויות
שאינן מקנות
שליטה (לרבות
ריבית לשלם)
4
227
1
203
435

מזומנים
מזומנים ושווי
מוגבלים -קרנות
מזומנים
לשירות חוב
268
53
24
74
26
106
3
45
*132
731

45
45

מזומנים
מוגבלים-
אחרים
15
5
3
*26
49

(*) סכום של כ 26-מיליון ש"ח סווג מחדש מסעיף מזומנים ושווי מזומנים לסעיף מזומנים מוגבלים-
אחרים .לפרטים נוספים ,ראו ביאור 2ד' לדוחות הביניים.
להלן טבלה המפרטת חוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות ,קרנות לשירות חוב ומזומנים מוגבלים
ליום  31במרץ  2021של החברה והחברות הבנות המאוחדות שלה (במיליוני ש"ח):
חוב (לרבות
ריבית לשלם)

החברה
רותם
חדרה
צומת
אחרות בישראל
Keenan
אחרות בארה"ב
סה"כ

963
1,074
691
184
236
3,148

מזומנים
מזומנים ושווי
חוב מזכויות
מוגבלים -קרנות
מזומנים
שאינן מקנות
שליטה ואחרים ופיקדונות לזמן לשירות חוב*
קצר
347
79
156
45
12
19
3
1
38
226
357
124
801
358

38

מזומנים
מוגבלים-
אחרים
53
48
5
1
107
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הנתונים שלהלן מייצגים את חלקה של קבוצת  CPVבחוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות וקרנות
לשירות חוב ומזומנים מוגבלים אחרים של החברות הכלולות ליום  31במרץ  2022ומוצגים במיליוני
ש"ח:
תחנת כוח

מזומנים ושווי
שיעור החזקה
חוב (לרבות
מזומנים
של קבוצת
ריבית לשלם)
ופיקדונות*
CPV

מזומנים
מוגבלים
אחרים

Fairview

25%

466

3

31

Towantic

26%

482

16

64

**Maryland

25%

302

-

36

37.53%

551

3

93

Valley

50%

912

4

142

Three Rivers

10%

250

1

73

2,963

27

439

**Shore

סה"כ

(*) לרבות יתרות מזומנים מוגבלים אשר משמשים למימון הפעילות השוטפת של החברות הכלולות.
(**) אמת מידה של יחס כיסוי שירות חוב היסטורי של  1:1במהלך  4רבעונים אחרונים .למועד הדוח,
 Marylandו Shore-עומדות באמת המידה ( 1.52ו ,1.11-בהתאמה).
הנתונים שלהלן מייצגים את חלקה של קבוצת  CPVבחוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות וקרנות
לשירות חוב ומזומנים מוגבלים אחרים של החברות הכלולות ליום  31בדצמבר  2021ומוצגים
במיליוני ש"ח:
תחנת כוח

מזומנים ושווי
שיעור החזקה
חוב (לרבות
מזומנים
של קבוצת
ריבית לשלם)
ופיקדונות*
CPV

מזומנים
מוגבלים
אחרים

Fairview

25%

515

3

53

Towantic

26%

483

1

62

Maryland

25%

288

-

34

Shore

37.53%

588

3

127

Valley

50%

898

-

119

Three Rivers

10%

220

-

70

2,992

7

465

סה"כ

(*) לרבות יתרות מזומנים מוגבלים אשר משמשים למימון הפעילות השוטפת של החברות הכלולות.
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הנתונים שלהלן מייצגים את חלקה של קבוצת  CPVבחוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות וקרנות
לשירות חוב ומזומנים מוגבלים אחרים של החברות הכלולות ליום  31במרץ  2021ומוצגים במיליוני
ש"ח:
תחנת כוח

מזומנים ושווי
שיעור החזקה
חוב (לרבות
מזומנים
של קבוצת
ריבית לשלם)
ופיקדונות*
CPV

מזומנים
מוגבלים
אחרים

Fairview

25%

521

-

31

Towantic

26%

514

13

42

Maryland

25%

295

1

17

Shore

37.53%

589

-

107

Valley

50%

1,028

21

156

Three Rivers

10%

137

-

74

3,084

35

427

סה"כ

(*) לרבות יתרות מזומנים מוגבלים אשר משמשים למימון הפעילות השוטפת של החברות הכלולות.
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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 ,בהלוואות מהותיות ,המבוססות
46
על תוצאות הפעילות בפועל:
ליום  31במרץ 2022

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
6.6
שטרם החלו להפיק  ,EBITDAלבין ה EBITDA-המתואם (כפי שהוגדר בשטר
הנאמנות) לא יעלה על 13
2,411
הון עצמי מינימלי של  250מיליון ש"ח
56%
יחס הון עצמי למאזן של החברה בשיעור שלא יפחת מ17%-
אמות מידה החלות על החברה בקשר עם שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג')
היחס בין החוב הפיננסי נטו במאוחד בניכוי החוב הפיננסי המיועד להקמת פרויקטים
6.6
שטרם החלו להפיק  ,EBITDAלבין ה EBITDA-המתואם (כפי שהוגדר בשטר
הנאמנות) לא יעלה על 13
2,411
הון עצמי מינימלי של  1,000מיליון ש"ח
56%
יחס הון עצמי למאזן של החברה (סולו) בשיעור שלא יפחת מ20%-
38%
יחס הון עצמי למאזן של החברה (מאוחד) בשיעור שלא יפחת מ17%-
אמות מידה החלות על החברה בקשר עם הסכם הזרמת ההון חדרה
2,411
ההון העצמי של החברה ,עד לתום תקופת האחריות של קבלן ההקמה ,לא יפחת מסך
של  250מיליון ש"ח
56%
יחס ההון עצמי למאזן של החברה ,לא יפחת מ20%-
יתרת מזומנים גבוהה
ממועד ההפעלה המסחרית של חדרה עד לתום תקופת האחריות של קבלן ההקמה,
מ 50-מיליון ש"ח
יתרת מזומנים שלא תפחת מ 50-מיליון ש"ח או ערבות בנקאית בגובה  50מיליון ש"ח

.8

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדוח
לפרטים ,ראו פרק  1לעיל ופרק  13לדוח להלן וכן ביאורים  8 ,7 ,6 ,1ו 9-לדוחות הביניים.

.9

מצבת 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.

46

לתיאור אמות המידה הפיננסיות בהלוואות מהותיות של החברה והחברות המוחזקות ,ראו סעיפים  7.18.2ו 10.4-לחלק א' לדוח
התקופתי לשנת .2021
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.10

אגרות חוב (סדרות ב' ו-ג')

10.1

להלן פרטים אודות אגרות החוב (סדרה ב') של החברה:
שם הסדרה
מועד ההנפקה
סך כל השווי הנקוב במועד
ההנפקה (לרבות הרחבת
סדרה מחודש אוקטובר )2020
השווי הנקוב במועד הדוח
השווי הנקוב כאשר הוא
מוערך מחדש לפי תנאי
ההצמדה
סכום הריבית שנצברה כפי
שנכלל בדוחות הביניים ליום
 31במרץ 2022
השווי ההוגן שלה כפי שנכלל
בדוחות הביניים והשווי
הבורסאי ליום  31במרץ 2022
סוג הריבית ושיעור הריבית
מועדי תשלום הקרן
מועדי תשלום הריבית

בסיס ההצמדה ותנאיו

האם ניתנות להמרה לנייר
ערך אחר
זכות החברה לבצע פדיון
מוקדם
האם ניתנה ערבות לתשלום
התחייבויות החברה על פי
אגרות החוב
שם הנאמן

סדרה ב'
 26באפריל 2020
כ 956-מיליון ש"ח ערך נקוב
כ 927-מיליון ש"ח ערך נקוב
כ 956-מיליון ש"ח ערך נקוב
כ 1,064-מיליון ש"ח
ריבית שנתית קבועה בשיעור של 2.75%
 16תשלומים חצי שנתיים לא שווים ,אשר ישולמו ביום 31
במרץ וביום  30בספטמבר של כל אחת מהשנים  2021עד
( 2028כולל).
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת כפי שתהא מעת לעת ,של
קרן אגרות החוב (סדרה ב') משולמת החל מחודש ספטמבר
 ,2020פעמיים בשנה (למעט בשנת  )2020ביום 30
בספטמבר  ,2020וביום  31במרץ ו 30-בספטמבר של כל אחת
מהשנים  2021עד ( 2028כולל).
תשלומי הריבית ישולמו בגין התקופה של ששת החודשים
שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד תשלום הריבית
הרלוונטי ,למעט תשלום הריבית הראשון שנעשה ביום 30
בספטמבר  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.
קרן אגרות החוב (סדרה ב') והריבית עליה צמודות לעלייה
במדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן בגין
חודש מרץ  2020אשר פורסם ביום  15באפריל  .2020תנאי
ההצמדה לא ישונו במהלך תקופת אגרות החוב.
לא
לחברה זכות לבצע פדיון מוקדם בהתאם לתנאים האמורים
בשטר הנאמנות.
לא
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
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שם האחראי על סדרת
תעודות ההתחייבות אצל
הנאמן
פרטי התקשרות

דירוג אגרות החוב ממועד
ההנפקה

נכסים משועבדים

האם הסדרה מהותית

מיכל אבטליון ו/או הגר שאול
כתובת :יד חרוצים  ,14תל אביב
טלפון03-6389200 :
פקס03-6389222 :
מיילMichal@rpn.co.il :
דירוג  ilA-על ידי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ
("מעלות") מחודש פברואר  2020ואשר אושרר בחודש
אוקטובר  2020בקשר להרחבת הסדרה .הדירוג אושרר
בחודש יולי ובחודש ספטמבר .2021
ראו דוחות מיידיים של החברה מיום  28בפברואר 2020
(אסמכתא ,)2020-01-017383 :מיום  20באפריל 2020
(אסמכתא ,)2020-01-035221 :מיום  3באוקטובר 2020
(אסמכתא ,)2020-01-107493 :מיום  4באוקטובר 2020
(אסמכתא )2020-01-107604 :ומיום  2בספטמבר 2021
(אסמכתא.)2021-01-075907 :
אין .קיימת התחייבות עתידית כי החברה לא תיצור שעבוד
שוטף כללי על נכסיה וזכויותיה ,הקיימים והעתידיים ,לטובת
צד שלישי כלשהו מבלי שיתקיימו התנאים הקבועים בשטר
הנאמנות.
כן
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10.2

להלן פרטים אודות אגרות החוב (סדרה ג') של החברה:
שם הסדרה
מועד ההנפקה
סך כל השווי הנקוב במועד
ההנפקה
השווי הנקוב במועד הדוח
השווי הנקוב כאשר הוא
מוערך מחדש לפי תנאי
ההצמדה
סכום הריבית שנצברה כפי
שנכלל בדוחות הביניים ליום
 31במרץ 2022
השווי ההוגן שלה כפי שנכלל
בדוחות הביניים והשווי
הבורסאי ליום  31במרץ 2022
סוג הריבית ושיעור הריבית
מועדי תשלום הקרן
מועדי תשלום הריבית

בסיס ההצמדה ותנאיו
האם ניתנות להמרה לנייר
ערך אחר
זכות החברה לבצע פדיון
מוקדם
האם ניתנה ערבות לתשלום
התחייבויות החברה על פי
אגרות החוב
שם הנאמן
שם האחראי על סדרת
תעודות ההתחייבות אצל
הנאמן
פרטי התקשרות

סדרה ג'
 9בספטמבר 2021
כ 851-מיליון ש"ח ערך נקוב
כ 851-מיליון ש"ח ערך נקוב
אגרות החוב אינן צמודות
כ 2-מיליון ש"ח
כ 803-מיליון ש"ח
ריבית שנתית קבועה בשיעור של 2.5%
 12תשלומים חצי שנתיים לא שווים ,אשר ישולמו ביום 28
בפברואר וביום  31באוגוסט של כל אחת מהשנים  2024עד
( 2030כולל) ,למעט בשנת .2028
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת כפי שתהא מעת לעת ,של
קרן אגרות החוב (סדרה ג') תשולם החל מחודש פברואר
 ,2022פעמיים בשנה ,ביום  28בפברואר ו 31-באוגוסט של כל
אחת מהשנים  2022עד ( 2030כולל).
תשלומי הריבית ישולמו בגין התקופה של ששת החודשים
שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד תשלום הריבית
הרלוונטי ,ויהיו בגובה הריבית השנתית חלקי  2למעט תשלום
הריבית הראשון שייעשה ביום  28בפברואר  2022וישולם בגין
התקופה שהתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז
על אגרות החוב (סדרה ג') והמסתיימת ביום האחרון שלפני
מועד התשלום האמור ,ויחושב לפי מספר הימים בתקופה
האמורה ועל בסיס  365ימים בשנה.
קרן אגרות החוב (סדרה ג') והריבית עליה אינן צמודות למדד
או מטבע כלשהו.
לא
לחברה זכות לבצע פדיון מוקדם בהתאם לתנאים האמורים
בשטר הנאמנות.
לא
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
מיכל אבטליון ו/או הגר שאול
כתובת :יד חרוצים  ,14תל אביב
טלפון03-6389200 :
פקס03-6389222 :
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מיילMichal@rpn.co.il :

דירוג אגרות החוב ממועד
ההנפקה

נכסים משועבדים

האם הסדרה מהותית

דירוג  ilA-על ידי מעלות מחודש אוגוסט  .2021בחודש
ספטמבר  ,2021הדירוג אושרר.
ראו דוחות מיידיים של החברה מיום  19ביולי ( 2021אסמכתא:
 )2021-01-119229ומיום  2בספטמבר ( 2021אסמכתא:
.)2021-01-075907
אין .קיימת התחייבות עתידית כי החברה לא תיצור שעבוד
שוטף כללי על נכסיה וזכויותיה ,הקיימים והעתידיים ,לטובת
צד שלישי כלשהו מבלי שיתקיימו התנאים הקבועים בשטר
הנאמנות.
כן

החברה עומדת בכל תנאי אגרות החוב (סדרות ב' ו-ג') של החברה ושטרי הנאמנות .החברה לא
נדרשה לבצע פעולה כלשהי לפי דרישת הנאמן לאגרות החוב האמורות.
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.11

מדיניות חלוקת תרומות

11.1

לחברה מדיניות חלוקת תרומות אשר שמה דגש על עמותות הפועלות בפריפריה ועמותות הפועלות
בתחום החינוך.

11.2

במסגרת מדיניות חלוקת התרומות של החברה ,בתקופת הדוח ,לא חילקה החברה תרומות מעל
סכום של  50אלפי ש"ח.

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

יאיר כספי
יו"ר הדירקטוריון

תאריך 24 :במאי 2022
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תמצית דוחות כספיים
ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ 2022

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
ליום  31במרץ 2022
(בלתי מבוקרים)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי 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 והפסד 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  2022ואת 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
 24במאי 2022

 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מפ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ ס ו נ פ ו ת
ל  ,K P M G I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d -ח ב ר ה א נ ג ל י ת פ ר ט י ת מ ו ג ב ל ת ב א ח ר י ו ת .
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום
 31במרץ
2022
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31במרץ
2021
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר
2021
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

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

668
14
163
120
6
2

776
25
49
147
93
3

*731
1
194
118
5
2

סה"כ נכסים שוטפים

973

1,093

1,051

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

79
179
1,874
131
50
3,713
298
708

182
152
1,834
*40
15
*3,100
309
*716

*93
178
1,696
153
36
*3,523
302
698

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

7,032

6,348

6,679

סה"כ נכסים

8,005

7,441

7,730

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,ראו ביאור 2ד'.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ

 31במרץ
2022
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31במרץ
2021
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר
2021
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים
חלויות שוטפות של הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
חלויות שוטפות של אגרות חוב
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
התחייבויות מסים שוטפים

70
34
27
316
65
12
59
-

145
22
442
56
34
57
2

68
29
22
425
87
27
59
-

סה"כ התחייבויות שוטפות

583

758

717

התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים
הלוואות לזמן ארוך מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ואחרים
אגרות חוב
התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
התחייבויות מסים נדחים

1,594
406
1,785
44
101
412

2,039
358
941
45
24
*106
*347

1,451
404
1,789
44
1
90
*393

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

4,342

3,860

4,172

סה"כ התחייבויות

4,925

4,618

4,889

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
יתרת עודפים (יתרת הפסד)

2
2,392
137
)(120

2
2,061
139
*24

2
2,392
68
)*(198

סה"כ הון מיוחס לבעלי המניות של החברה

2,411

2,226

2,264

זכויות שאינן מקנות שליטה

669

*597

577

סה"כ הון

3,080

2,823

2,841

סה"כ התחייבויות והון

8,005

7,441

7,730

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,ראו ביאור 2ד'.

יאיר כספי
יו"ר הדירקטוריון

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

תאריך אישור הדוחות הכספיים 24 :במאי 2022
הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
5

צחי גושן
סמנכ"ל כספים

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2021
2022
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

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

הכנסות ממכירות וממתן שירותים
עלות המכירות ומתן השירותים (בניכוי פחת והפחתות)
פחת והפחתות

468
312
39

376
259
41

1,575
1,086
*171

רווח גולמי

117

76

318

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

55
95
6
1

*31
)(38
2
1
-

199
)(35
2
5
-

רווח מפעולות רגילות

152

4

77

הוצאות מימון
הכנסות מימון
הפסד מסילוק של התחייבויות פיננסיות ,נטו

41
20
-

39
21
-

194
9
272

הוצאות מימון ,נטו

21

18

457

רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

131

)(14

)(380

מסים על הכנסה (הטבת מס)

27

)*(9

)(77

רווח (הפסד) לתקופה

104

)(5

)(303

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

78
26

*3
)*(8

)(219
)(84

רווח (הפסד) לתקופה

104

)(5

)(303

רווח (הפסד) למניה מיוחס לבעלים של החברה
רווח (הפסד) בסיסי למניה (בש"ח)

0.38

*0.02

)(1.15

רווח (הפסד) מדולל למניה (בש"ח)

0.38

*0.02

)(1.15

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,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
2021
2022
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

רווח (הפסד) לתקופה

104

)*(5

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

)*(303

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

24

32

28

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

3

106

120

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

)(2

5

)(7

חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות כלולות ,נטו ממס

45

24

40

הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ

30

83

)(40

מסים בגין פריטי רווח כולל אחר

)(5

)(4

)(1

רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

95

246

140

סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

199

241

)(163

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

144
55
199

*216
*25
241

)(82
)(81
)(163

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,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 על השינויים בהון ביניים מאוחדים
מיוחס לבעלי המניות של החברה

הון מניות
מיליוני ש"ח

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

קרן תרגום של
פעילויות חוץ
קרן גידור
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

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

קרן הון
יתרת עודפים
תשלום
מבוסס מניות (יתרת הפסד)
מיליוני ש"ח 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 2022
)(25

32

)(27

78

10

)*(198

2,264

577

2,841

יתרה ליום  1בינואר 2022

-

47
-

19
-

-

3
-

78

3
66
78

37
29
26

37
3
95
104

יתרה ליום  31במרץ 2022
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ 2021

2

2,392

)(25

79

)(8

78

13

)(120

2,411

669

3,080

יתרה ליום  1בינואר 2021

2

1,714

)(25

)(132

-

78

5

*21

1,663

41

1,704

השקעות מבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה בהון של חברה בת
תשלום מבוסס מניות
רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
רווח לתקופה

הנפקת מניות (בניכוי הוצאות הנפקה)
השקעות מבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה בהון של חברה בת
תשלום מבוסס מניות
אופציות ויחידות  RSUשמומשו
רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס
רווח (הפסד) לתקופה
יתרה ליום  31במרץ 2021

2
-

2,392
-

*-

346

-

-

-

-

-

-

346

-

346

*-

1
-

-

154
-

59
-

-

1
)(1
-

*3

1
213
3

531
33
)*(8

531
1
246
)*(5

)(25

22

78

5

24

2,226

597

2,823

2

2,061

59

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,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 על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך)
מיוחס לבעלי המניות של החברה

הון מניות
מיליוני ש"ח

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

קרן תרגום של
פעילויות חוץ
קרן גידור
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

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

קרן הון
יתרת עודפים
תשלום
מבוסס מניות (יתרת הפסד)
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח

סה"כ
מיליוני ש"ח

זכויות שאינן
מקנות שליטה
מיליוני ש"ח

סה"כ הון
מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2021
יתרה ליום  1בינואר 2021
הנפקת מניות (בניכוי הוצאות הנפקה)
השקעות מבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה בהון של חברה בת
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין צירוף
עסקים
תשלום מבוסס מניות
אופציות ויחידות  RSUשמומשו
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה
רווח (הפסד) כולל אחר ,נטו ממס
הפסד לשנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2021

2

1,714

)(25

)(132

-

78

5

*21

1,663

41

1,704

-

674

-

-

-

-

-

-

674

-

674

-

-

-

-

-

-

-

-

-

629

629

-

4

-

-

-

-

9
)(4

-

9
-

21
-

21
9
-

-

-

-

164
-

)(27
-

-

-

)*(219

137
)(219

)(33
3
)(84

)(33
140
)(303

)(25

32

)(27

78

10

)(198

2,264

577

2,841

2

2,392

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,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 על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2021
2022
(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 (רווחי) חברות כלולות
עסקאות תשלום מבוסס מניות

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

104

)*(5

)*(303

45
21
27
)(95
12
114

44
18
)*(9
38
*8
94

185
457
)(77
35
58
355

שינויים בלקוחות וחייבים אחרים
שינויים בספקים ,נותני שירותים ,זכאים והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

25
)(48
)(23

)(25
)(25

)(2
1
)(1

דיבידנדים שהתקבלו מחברות כלולות
מסים על הכנסה ששולמו

-

9
-

32
)(1

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

91

78

385

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן קצר ,נטו
משיכות ממזומנים מוגבלים לזמן ארוך
הפקדות למזומנים מוגבלים לזמן ארוך
רכישת חברות בנות ,בניכוי המזומנים שנרכשו
רכישת חברה כלולה והשקעה בחברות כלולות
הלוואות לזמן ארוך לחברה כלולה
תקבול בגין פירעון הון שותפות מחברות כלולות
מקדמות והוצאות מראש לזמן ארוך
רכישת רכוש קבוע
החזרים בגין נכסי זכות שימוש ורכוש קבוע
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
תשלום בגין מכשירים פיננסיים נגזרים
תקבול בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

)(13
15
)(1
)(1
8
)(6
)(273
)(5
)(7
5

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

1,780
172
)*(31
)(2,152
)(28
)(17
154
)(23
)(746
16
)(5
)(21
3

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(278

)(376

)(898

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,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 על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים (המשך)
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2021
2022
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2021
(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 ומוסדות פיננסיים
קבלת הלוואות לזמן ארוך מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
השקעות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בהון של חברה בת
ריבית ששולמה
עלויות ששולמו מראש בגין נטילת הלוואות
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
פירעון הלוואות לזמן ארוך מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
פירעון אגרות חוב
פירעון התחייבויות אחרות לזמן ארוך
תשלום בגין מכשירים פיננסיים נגזרים
תקבול בגין מכשירים פיננסיים נגזרים
פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

156
11
37
)(30
)(3
)(21
)(14
)(10
)(2
)(1
123

346
165
531
)(35
)(4
)(175
)(10
)(5
)(1
812

674
842
682
421
629
)(102
)(16
)(33
)(1,936
)(19
)(94
)(58
13
)(6
997

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

)(64

514

484

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

731

200

200

השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

1

62

47

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

668

776

731

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי 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 .בעלת השליטה בחברה הינה ( 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").
החברה הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה .למועד הדוח ,החברה והחברות המאוחדות שלה
(להלן – "הקבוצה") פועלת בשני מגזרים ברי דיווח; ( )1ייצור והספקת חשמל ואנרגיה בישראל; ו )2(-ייצור והספקת חשמל
ואנרגיה בארה"ב .במסגרת מגזרים אלו עוסקת הקבוצה בייצור והספקת צרכי האנרגיה (חשמל ,קיטור ושירותי הטענה
לרכבים) ללקוחות פרטיים ,חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן " -חברת החשמל") ונגה ניהול מערכת החשמל בע"מ (להלן
– "מנהל 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 בעיקר באמצעות
חברה בת בבעלות מלאה ,או.פי.סי תחנות כוח בע"מ (שם קודם או.פי.סי ישראל אנרגיה בע"מ ,להלן " -או.פי.סי תחנות
כוח") .פעילותה בארה"ב מרוכזת תחת שותפות מוגבלת  CPV Group LPוהיישויות המוחזקות על ידה (להלן – "קבוצת
 )"CPVהמוחזקת על ידי החברה בשיעור של  ,70%בעקיפין (לפרטים נוספים ,ראו ביאור 25ד' 1לדוחות הכספיים ליום
ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2021להלן – "הדוחות הכספיים השנתיים")).
בישראל מפעילה הקבוצה את תחנת הכוח רותם ,באמצעות או.פי.סי .רותם בע"מ (להלן " -רותם") (המוחזקת על ידי
או.פי.סי תחנות כוח ( )80%ועל ידי בעל מניות נוסף ,ורידיס תחנות כוח בע"מ (להלן – "ורידיס") ( ,))20%הפועלת
בטכנולוגיה קונבנציונלית בהספק מותקן של כ 466-מגה וואט; תחנת הכוח חדרה ,באמצעות או.פי.סי חדרה בע"מ (להלן
 "חדרה") המוחזקת בבעלות מלאה של או.פי.סי תחנות כוח ,הפועלת בטכנולוגיית קוגנרציה בהספק מותקן של  144מגהוואט .בנוסף ,חדרה מחזיקה במרכז האנרגיה (דוודים וטורבינה בשטח מפעלי אינפיניה בע"מ) ,שמשמש כגיבוי להספקת
קיטור .כמו כן ,מחזיקה או.פי.סי תחנות כוח 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 כ396-
מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות באזור קרית גת .בנוסף ,החל מחודש ספטמבר  ,2021מספקת החברה חשמל ללקוחות
במסגרת רישיון הספקה וירטואלית (כמוגדר בביאור 28יב' לדוחות הכספיים השנתיים) בהיקף של כ 110-מגה וואט.
בנוסף ,החברה פועלת להקמת והפעלת מתקנים לייצור אנרגיה בחצרות הצרכנים המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי
ובאנרגיה מתחדשת והתקשרות בהסדרים להספקה ומכירה של אנרגיה לצרכנים ,וכן פועלת להקמת מתקן הייצור שורק
אשר יספק את האנרגיה הדרושה למתקן ההתפלה שורק ב' בהספק של כ 87-מגה וואט ,כאמור בביאור 25א'(1ד) לדוחות
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 ,באמצעות קבוצת  ,CPVהקבוצה מפעילה תחנות כוח בתחום הקונבנציונאלי ,המונעות על ידי גז טבעי וכן פועלת
בתחום האנרגיות המתחדשות .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,חלקה של קבוצת  ,CPVבתחנות הכוח המונעות גז
טבעי עומד על כ 1,290-מגה וואט מתוך  4,045מגה וואט ( 5תחנות כוח) ,ובאנרגיית רוח חלקה של קבוצת  CPVעומד על
כ 152-מגה וואט (תחנת כוח אחת בבעלות מלאה).
כמו כן ,קבוצת  CPVמחזיקה זכויות בתחנת כוח מונעת גז טבעי באנרגיה קונבנציונאלית בהספק כולל של כ 1,258-מגה
וואט בשלבי הקמה (חלקה של קבוצת  CPVלמועד אישור הדוחות הכספיים עומד על כ 126-מגה וואט) ו 228-מגה וואט
בפרויקטים סולאריים בשלב הקמה .צבר הפרויקטים של קבוצת  CPVלמועד הדוח כולל צבר של פרויקטים באנרגיות
מתחדשות ותחנות כוח מונעות גז טבעי באנרגיה קונבנציונאלית בשלבי פיתוח מתקדמים ופרויקטים נוספים בטכנולוגיות
שונות .בנוסף ,עוסקת קבוצת  CPVגם )1( :במתן שירותי ניהול נכסים ושירותי ניהול אנרגיה לתחנות הכוח בארה"ב
הנמצאות בבעלותה ובבעלות צדדים שלישיים .למועד אישור הדוחות הכספיים מספקת קבוצת  CPVשירותי ניהול נכסים
לתחנות כוח בהספק כולל של כ 7,366-מגה וואט ,ושירותי ניהול אנרגיה לתחנות כוח בהספק כולל של כ 4,235-מגה וואט.
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ביאור  - 1כללי (המשך)
א .הישות המדווחת (המשך)
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 ) ,(Federal Energy Regulatory Commission – FERCלצד 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 ISOs-וה RTOs-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 או הכי נמוכות
בשנה ,דבר אשר לעיתים קרובות מתרחש בקיץ ובחורף .בדומה ,רווחיות ייצור באנרגיה מתחדשת תלויה בנפח הייצור,
המשתנה בהתבסס על הרוח ותבניות סולאריות ,וכן במחיר החשמל שלה ,הנוטה להיות גבוה יותר במהלך החורף ,אלא
אם הפרויקט מתקשר בחוזה מחיר קבוע.
ב .מגמות גלובליות והשפעות התפשטות נגיף קורונה
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 בזנים שונים שהתפתחו ,וגרמה לאי-ודאות
עסקית וכלכלית ניכרת ולתנודתיות בשווקים הגלובליים .בתקופת הדוח ,המגפה המשיכה לגרום לאי-ודאות עסקית
וכלכלית גלובאלית .בתקופת הדוח הוסרו חלק מהמגבלות על תנועה ,הפעלת עסקים ומסחר באזורי הפעילות של החברה,
כאשר המגבלות שנותרו הינן מרוככות יותר מהמגבלות שהוטלו בגלים הראשונים של המגפה .עם זאת ,בתקופת הדוח
ולאחריה מוטלות מגבלות תנועה ואחרות כתוצאה מהמגפה באזורים נוספים בעולם ,ובכלל כך בסין ,אשר עשויות לגרור
השלכות גלובאליות ובכללן השפעה על שרשרת הייצור והאספקה של חומרי הגלם ומחירם ,לרבות חומרי גלם הנדרשים
לפעילות ההקמה של החברה בתחומי פעילותה .לאור אופייה הדינמי של המגפה ותוצאותיהם של אירועים מתגלגלים
הקשורים במגפה (כגון עלייה במחירי חומרי גלם ועלויות שינוע) ,עדיין קיים חוסר וודאות בדבר המשך משבר הקורונה,
עוצמתו והשפעותיו על השווקים ועל גורמים הקשורים בפעילותה של החברה (לרבות כוח אדם ,לקוחות מהותיים,
קבלנים ,ספקים מהותיים ,מממנים) ,כמו גם חוסר הוודאות בדבר הצעדים שיינקטו על ידי גופים ממשלתיים במדינות
השונות .יצוין כי במהלך כל תקופת משבר הקורונה נמשכה פעילות מתקני הייצור של הקבוצה בישראל ובארה"ב (כמו גם
פעילות ההקמה) תוך ביצוע התאמות במטרה למנוע התפרצויות של המגפה באתרים אלה .נכון למועד אישור הדוחות
הכספיים ,עד כה לא היתה למשבר הקורונה השפעה מהותית על תוצאות החברה.
בתקופת הדוח ולאחריה ,בשל ביקושים גלובליים גבוהים לחומרי גלם ולשינוע ולשילוח ,לרבות עקב השפעות רוחב
נמשכות של משבר הקורונה ,חלה התייקרות משמעותית בעלויות חומרי הגלם ,וניכרים עיכובים בשרשרת הייצור
והאספקה ,ובכלל כך עלייה בעלויות ההובלה הימית .בהתאם ,נגרמו עיכובים גלובליים במועדי אספקת ציוד וזאת לצד
עליות מחירים של חומרי גלם וציוד המשמשים להקמת ותחזוקת מתקני הייצור ותחנות הכוח של הקבוצה .מגמה זו
משפיעה על עלויות ההקמה ו/או התחזוקה של הפרויקטים של הקבוצה בשווקי הפעילות ועל לוחות הזמנים להשלמתם.
למועד אישור הדוחות הכספיים ,אין וודאות ביחס להתמשכות או היקף המגמה ולכן אין באפשרותה של הקבוצה להעריך
באופן ודאי ומלא את השפעתה על פעילות הקבוצה.
כמו כן ,יצוין כי בתקופת הדוח ולאחריה הסביבה הגיאופוליטית בעולם ,על רקע הלחימה שמתנהלת בין רוסיה לבין
אוקראינה ,מתאפיינת בחוסר יציבות ,אשר משליכה במידה רבה על הסביבה המאקרו כלכלית ,שינויים במחירי האנרגיה,
חוסר ודאות בכלכלה ,שרשרת האספקה ,מחירי הסחורות וזמינותן וכיו"ב .נוכח הימשכות האירוע ,אין באפשרות החברה
להעריך את מידת השפעתו על פעילותה למועד אישור הדוחות הכספיים ,אולם ניתן להצביע כבר כעת כי מאותרת עלייה
במחירי הסחורות ,האנרגיה ,ההובלה ויש אתגר בזמינות חומרי גלם שונים.
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ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים ()IFRS
תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נערכה בהתאם לתקן בינלאומי  ,34דיווח כספי לתקופות ביניים (להלן -
" ,)"IAS 34ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם 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  24במאי .2022

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.
שימוש באומדנים ושיקול דעת

ג.

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.
ד.

הצגה וסיווג מחדש

 .1להלן השפעת יישום תיקון ל( IAS16-כמפורט בסעיף  2להלן) ,התאמה לא מהותית (כמפורט בסעיף  3להלן) ,ועדכון
סכומים ארעיים בגין השלמת הערכת השווי של צירוף העסקים (כמפורט בסעיף  4להלן) על מספרי השוואה בדוח
על המצב הכספי ליום  31במרץ :2021
ליום  31במרץ 2021

רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
נכסי מסים נדחים
התחייבויות מיסים נדחים
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
יתרת עודפים
זכויות שאינן מקנות שליטה

כפי שדווח בעבר
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

השפעה יישום
תיקון לIAS16-
(ראו סעיף )2
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

התאמה לא
מהותית
(ראו סעיף )3
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

עדכון סכומים
ארעיים בגין
צירוף עסקים
(ראו סעיף )4
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

כמדווח בדוחות
כספיים ביניים
אלה
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

3,113
724
31
354
99
35
598

()9
()2
()7
-

2
7
() 4
() 1

()4
()8
7
()5
-

3,100
716
40
347
106
24
597

 .2הצגה מחדש בעקבות יישום לראשונה של תיקון לIAS 16-
לפרטים בדבר יישום לראשונה של תיקון ל ,IAS16-ראו ביאור 3ב' להלן .השפעת יישום התיקון לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  2020לאור ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה בשנה זו הינה גידול בהפסד בסך של כ4-
מיליון ש"ח .השפעת יישום התיקון ליום  31בדצמבר  2021הינה קיטון ברכוש קבוע בסך של כ 8-מיליון ש"ח ,קיטון
בהון המיוחס לבעלי המניות בסך של כ 6-מיליון ש"ח וקיטון בהתחייבות מסים נדחים בסך של כ 2-מיליון ש"ח.
השפעת יישום התיקון על דוחות רווח והפסד בתקופת הדוח ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2021אינה מהותית.
להשפעת יישום התיקון על הדוח על המצב הכספי ליום  31במרץ  ,2021ראו סעיף  1לעיל.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)
ד.

הצגה וסיווג מחדש (המשך)

 .3התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
החברה ביצעה התאמה לא מהותית במידע הכספי ליום  31במרץ  2021ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
באותו תאריך על מנת לשקף את זקיפת שווי ההטבה של זכויות להשתתפות ברווחים לעובדים בקבוצת  CPVעל פני
תקופות ההבשלה .להשפעת ההתאמה על דוח על המצב הכספי ,ראו סעיף  1לעיל.
השפעת ההתאמה על דוח רווח והפסד:
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2021
כפי שדווח בעבר
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

השפעת התיקון
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

כמדווח בדוחות
כספיים אלה
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

הוצאות הנהלה וכלליות
הטבת מס
רווח (הפסד) לתקופה

24
)(7
-

7
()2
()5

31
()9
()5

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

7
()7

)(4
()1

3
()8

רווח )הפסד( בסיסי למניה (בש"ח)
רווח )הפסד( מדולל למניה (בש"ח)

0.03
0.03

)(0.01
)(0.01

0.02
0.02

 .4צירוף עסקים שאירע בתקופה קודמת ונמדד בתקופות קודמות בסכומים ארעיים
ביום  25בינואר  ,2021הושלמה העסקה לרכישת  70%מזכויות וההחזקות בקבוצת .CPV
בדוחותיה הכספיים של הקבוצה ליום  31במרץ  2021נכללו סכומים ארעיים בגין נכסים והתחייבויות של קבוצת
 .CPVלהשפעת הסכומים הארעיים שדווחו והותאמו למפרע בדוח על המצב הכספי עם השלמת הערכת השווי
הבלתי תלויה של צירוף העסקים ,ראו סעיף  1לעיל.
השפעת ההתאמה על דוח רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  2021אינה
מהותית.
 .5סיווג מחדש של מספרי השוואה
החברה סיווגה מחדש סכום של כ 26-מיליון ש"ח מסעיף מזומנים ושווי מזומנים לסעיף פיקדונות ומזומנים מוגבלים
לזמן ארוך בדוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר  .2021כמו כן ,סיווגה החברה מחדש סכום של כ 26-מיליון ש"ח
מסעיף יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה לסעיף הפקדות למזומנים מוגבלים לזמן ארוך בדוח על תזרימי
המזומנים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2021

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

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

ב.

יישום לראשונה של תקנים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות
תיקון ל ,IAS 16-רכוש קבוע :תקבולים לפני שימוש מיועד
התיקון שנכנס לתוקף החל מיום  1בינואר  ,2022ביטל 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.
החברה יישמה את התיקון 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 ,קרי החל מיום  1בינואר  .2020לפרטים אודות השפעת היישום לראשונה ,ראו ביאור
2ד' לעיל.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי 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 וזכאים אחרים 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 2022
שווי הוגן
ערך בספרים (*)
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים (רמה )2
הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה (רמה )2
אגרות חוב (רמה )1

1,664
434
1,814
3,912

1,784
417
1,867
4,068

ליום  31במרץ 2021
שווי הוגן
ערך בספרים (*)
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

2,186
963
3,149

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

2,525
1,072
3,597

ליום  31בדצמבר 2021
שווי הוגן
ערך בספרים (*)
(מבוקר)
(מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים (רמה )2
הלוואות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה (רמה )2
אגרות חוב (רמה )1

1,520
429
1,824
3,773

1,697
440
1,997
4,134

(*) 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 ,סיכוני ריבית ליבור ארה"ב
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.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי 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 2022
 31במרץ 2021
 31בדצמבר 2021

103.8
100.3
102.6

3.176
3.334
3.110

3.524
3.913
3.520

שינויים במהלך התקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום:
 31במרץ 2022
 31במרץ 2021

1.2%
0.1%

2.1%
3.7%

0.1%
()0.8%

שינויים במהלך השנה שהסתיימה ביום:
 31בדצמבר 2021

2.4%

)(3.3%

)(10.8%

ביאור  - 5הכנסות ממכירות וממתן שירותים
פיצול של ההכנסות ממכירות וממתן שירותים:
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2021
2022
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

הכנסות ממכירת חשמל בישראל
הכנסות ממכירת חשמל בארה"ב
הכנסות ממכירות קיטור בישראל
הכנסות ממתן שירותים בארה"ב
הכנסות אחרות בישראל
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לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2021
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

406
22
14
18
8

335
17
15
9
-

1,355
82
57
81
-

468

376

1,575

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 6חברות כלולות
א.

מידע תמציתי בדבר חברות כלולות

מידע כללי
החברה ,באמצעות קבוצת  ,CPVמחזיקה זכויות בתחנות כוח פעילות ובתחנת כוח בהקמה הן בתחום הקונבנציונאלי והן
בתחום האנרגיה המתחדשת .להלן פרטים עיקריים ביחס לתחנות כוח פעילות ובהקמה של חברות כלולות עיקריות
בקבוצת :CPV
שנת
הפעלה
מסחרית

שם הישות

2019
2017
2016
2018
2018
פרויקט
בהקמה

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

הספק
(מגה וואט)

שיעור החזקה
ליום 31
במרץ *2022

מיקום
תחנת כוח

1,050
745
725
805
720

25.0%
25.0%
37.5%
26.0%
50.0%

פנסילבניה
מרילנד
ניו ג'רזי
קונטיקט
ניו יורק

1,258

10.0%

אילינוי

(*) שיעור החזקה הינו שיעור החזקה של קבוצת  CPVאשר מוחזקת על ידי החברה בעקיפין בשיעור של .70%
טיפול בנגזרים בחברות כלולות ועסקאות משותפות
חלק מהחברות הכלולות בקבוצת  CPVמשתמשות במכשירים פיננסים נגזרים ,כגון חוזי החלפת ריבית ,עסקאות אקדמה
וחוזי סחורות על מנת לגדר את סיכון הריבית ,סיכוני מחירי האנרגיה וסיכוני הסחורות ,בהתאמה .כמו כן ,חלק מהחברות
הכלולות התקשרו בהסכמי גידור כלכלי על מרווחי חשמל מסוג  Revenue Put Optionעל מנת להפחית את חשיפתן
לתנודות בשוק מחירי האנרגיה והגז הטבעי .מכשירים פיננסים נגזרים כאמור מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן ונמדדים
מחדש לאחר מכן לפי שווי הוגן .נגזרים מוכרים כנכסים פיננסים כאשר השווי ההוגן חיובי וכהתחייבות פיננסית כאשר
השווי ההוגן שלילי .רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי הוגן של הנגזרים נרשם בדוח רווח והפסד ,למעט החלק
האפקטיבי של גידור תזרים המזומנים ,אשר מוכר ברווח כולל אחר ומאוחר יותר מסווג מחדש לדוח רווח והפסד בתקופה
בה תזרימי המזומנים של הפריט המגודר משפיע על דוח רווח והפסד.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 6חברות כלולות (המשך)
ב.

מידע פיננסי מתומצת

 .1המצב הכספי ליום  31במרץ  2022ועל תוצאות הפעולות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ :2022
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 2022

נכסים שוטפים
נכסים שאינם שוטפים

204
3,157

112
2,137

135
3,280

163
3,028

106
2,272

35
3,442

סה"כ נכסים

3,361

2,249

3,415

3,191

2,378

3,477

התחייבויות שוטפות
התחייבויות שאינן שוטפות

303
1,772

97
1,203

114
2,124

391
1,673

170
1,717

90
2,507

סה"כ התחייבויות

2,075

1,300

2,238

2,064

1,887

2,597

נכסים נטו

1,286

949

1,177

1,127

491

880

שיעור החזקה
חלק החברה
התאמות שווי הוגן שבוצעו במועד
הרכישה

25.0%
321

25.0%
237

37.5%
442

26.0%
293

50.0%
246

10.0%
186

258

)(47

)(176

85

)(4

27

ערך בספרים של ההשקעה

579

190

266

378

242

213

תוצאות לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ 2022

הכנסות מפעילות
שינוי נטו בשווי הוגן של מכשירים
פיננסיים נגזרים

220

124

153

503

398

-

91

)(29

63

)(8

)(28

-

סה"כ הכנסות

311

95

216

495

370

-

הוצאות תפעוליות

)(185

)(111

)(156

)(438

)(246

)(6

רווח (הפסד) תפעולי

126

)(16

60

57

124

)(6

הוצאות מימון ,נטו

)(19

)(18

)(26

)(17

)(20

)(2

רווח (הפסד) נקי *
רווח כולל אחר *
רווח (הפסד) כולל

107
47
154

)(34
22
)(12

34
33
67

40
45
85

104
11
115

)(8
90
82

שיעור החזקה

25.0%

25.0%

37.5%

26.0%

50.0%

10.0%

חלק החברה ברווח (בהפסד)
חלק החברה ברווח כולל אחר

27
12

)(8
6

13
12

10
12

52
6

)(1
9

הפחתות ברווח והפסד בגין התאמות
לשווי ההוגן שנעשו במועד הרכישה

)(1

-

3

-

-

-

26

)(8

16

10

52

)(1

6

12

12

6

9

17

27

25

15

-

חלק ברווחי (הפסדי) חברות כלולות
בספרים
חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות
12
כלולות בספרים
פחת והפחתות

22

(*) יצויין כי חברות הכלולות הינן ישויות שקופות לצרכי מס ועל כן תוצאותיהן אינן כוללות את השפעת המס.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 6חברות כלולות (המשך)
ב.

מידע פיננסי מתומצת (המשך):

 .2המצב הכספי ליום  31במרץ  2021ולתקופה של החל ממועד ההשלמה של רכישת קבוצת  ,CPVביום  25בינואר  ,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 שאינם 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 (הפסד) 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

17

(*) יצויין כי חברות הכלולות הינן ישויות שקופות לצרכי מס ועל כן תוצאותיהן אינן כוללות את השפעת המס.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 6חברות כלולות (המשך)
ב.

מידע פיננסי מתומצת (המשך):

 .3על המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2021ועל תוצאות הפעולות לתקופה החל ממועד ההשלמה של רכישת קבוצת ,CPV
ביום  25בינואר  ,2021ועד ליום  31בדצמבר 2021
Fairview
מיליוני ש"ח

Maryland
מיליוני ש"ח

Towantic
Shore
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח
(מבוקר)

Valley
מיליוני ש"ח

Three
Rivers
מיליוני ש"ח

ליום  31בדצמבר 2021

נכסים שוטפים
נכסים שאינם שוטפים

334
3,067

83
2,083

142
3,232

120
2,964

111
2,194

9
2,953

סה"כ נכסים

3,401

2,166

3,374

3,084

2,305

2,962

התחייבויות שוטפות
התחייבויות שאינן שוטפות

423
1,839

115
1,110

25
2,261

386
1,676

265
1,671

65
2,203

סה"כ התחייבויות

2,262

1,225

2,286

2,062

1,936

2,268

נכסים נטו

1,139

941

1,088

1,022

369

694

שיעור החזקה
חלק החברה
התאמות שווי הוגן שבוצעו במועד
הרכישה

25.0%
285

25.0%
235

37.5%
408

26.0%
266

50.0%
185

10.0%
174

254

)(46

)(175

83

)(4

26

ערך בספרים של ההשקעה

539

189

233

349

181

200

תוצאות לתקופה מיום  25בינואר  2021עד
ליום  31בדצמבר 2021

הכנסות מפעילות
שינוי נטו בשווי הוגן של מכשירים
פיננסיים נגזרים

746

568

569

969

645

-

)(102

)(18

45

)(135

)(194

1

סה"כ הכנסות

644

550

614

834

451

1

הוצאות תפעוליות

)(535

)(459

)(488

)(705

)(561

)(31

רווח (הפסד) תפעולי

109

91

126

129

)(110

)(30

הוצאות מימון ,נטו

)(77

)(73

)(73

)(70

)(80

-

רווח (הפסד) נקי *
רווח כולל אחר *
רווח (הפסד) כולל

32
36
68

18
35
53

53
25
78

59
36
95

)(190
12
)(178

)(30
63
33

שיעור החזקה

25.0%

25.0%

37.5%

26.0%

50.0%

10.0%

חלק החברה ברווח (בהפסד)
חלק החברה ברווח כולל אחר

8
9

4
9

20
10

15
9

)(95
6

)(3
6

הפחתות ברווח והפסד בגין התאמות
לשווי ההוגן שנעשו במועד הרכישה

)(4

8

12

-

2

-

4

12

32

15

)(93

)(3

9

10

9

6

6

55

103

89

57

-

חלק ברווחי (הפסדי) חברות כלולות
בספרים
חלק הקבוצה ברווח כולל אחר של חברות
9
כלולות בספרים
פחת והפחתות

82

(*) יצויין כי חברות הכלולות הינן ישויות שקופות לצרכי מס ועל כן תוצאותיהן אינן כוללות את השפעת המס.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 6חברות כלולות (המשך)
צירוף דוחות כספיים

ג.

הקבוצה מצרפת לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה את תמצית הדוחות הכספיים ביניים של Valley
(להלן – "חברה כלולה מהותית").
מטבע הפעילות כמו גם מטבע ההצגה של החברה הכלולה המהותית הינו הדולר .לפרטים אודות השינויים בשערי
החליפין של הדולר בתקופת הדוח ,ראו ביאור .4
הדוחות הכספיים של החברה הכלולה המהותית נערכים לפי תקני חשבונאות מקובלים בארה"ב (,(US GAAP
אשר שונים במובנים מסוימים מ .IFRS-להלן ההתאמות לרווח הכולל ,לסך הנכסים ,לסך ההתחייבויות ולהון
השותפות על מנת לשקף הבדלים אלה.
)1

דוח על המצב הכספי:
ליום  31במרץ 2022
(בלתי מבוקר)
התאמות
באלפי דולר

IFRS
באלפי דולר

א ,ג ,ד 804,997
14,526
ד
124,609

)(180,901
)(14,526
-

624,096
124,609

944,132

)(195,427

748,705

19,902
575,489

)(1,487
-

18,415
575,489

595,391

)(1,487

593,904

348,741

)(193,940

154,801

944,132

)(195,427

748,705

US GAAP
באלפי דולר

רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
נכסים אחרים
סה"כ נכסים
יתרות זכאים והוצאות נדחות
התחייבויות אחרות

א

סה"כ התחייבויות
הון השותפות

א ,ג

סה"כ התחייבויות והון
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 6חברות כלולות (המשך)
צירוף דוחות כספיים (המשך)

ג.
)1

דוח על המצב הכספי (המשך):

רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
נכסים אחרים

א ,ד
ד

סה"כ נכסים
יתרות זכאים והוצאות נדחות
התחייבויות אחרות

א

סה"כ התחייבויות
הון השותפות

א

סה"כ התחייבויות והון

US GAAP
באלפי דולר

ליום  31במרץ 2021
(בלתי מבוקר)
התאמות
באלפי דולר

IFRS
באלפי דולר

830,180
10,576
185,474

)(196,493
)(10,576
-

633,687
185,474

1,026,230

)(207,069

819,161

40,505
627,776

)(1,466
-

39,039
627,776

668,281

)(1,466

666,815

357,949

)(205,603

152,346

1,026,230

)(207,069

819,161

US GAAP
באלפי דולר

רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
נכסים אחרים

א ,ד
ד

סה"כ נכסים
יתרות זכאים והוצאות נדחות
התחייבויות אחרות

א

סה"כ התחייבויות
הון השותפות

א

סה"כ התחייבויות והון

23

ליום  31בדצמבר 2021
(מבוקר)
התאמות
באלפי דולר

IFRS
באלפי דולר

811,284
10,332
118,188

)(188,193
)(10,332
-

623,091
118,188

939,804

)(198,525

741,279

40,493
583,413

)(1,421
-

39,072
583,413

623,906

)(1,421

622,485

315,898

)(197,104

118,794

939,804

)(198,525

741,279

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 6חברות כלולות (המשך)
צירוף דוחות כספיים (המשך)

ג.
)2

דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר:
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2022
(בלתי מבוקר)
IFRS
התאמות
US GAAP
באלפי דולר
באלפי דולר
באלפי דולר

הכנסות
הוצאות תפעוליות
פחת והפחתות

א
ג

רווח תפעולי
ב

הוצאות מימון
רווח לתקופה

ב

רווח כולל אחר  -עסקאות להחלפת ריבית
רווח כולל לתקופה

115,761
73,755
6,435

)(1,487
)(1,677

115,761
72,268
4,758

35,571

3,164

38,735

7,835

)(1,749

6,086

27,736

4,913

32,649

5,107

)(1,749

3,358

32,843

3,164

36,007

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2021
(בלתי מבוקר)
IFRS
התאמות
US GAAP
באלפי דולר
באלפי דולר
באלפי דולר

הכנסות
הוצאות תפעוליות
פחת והפחתות
ירידת ערך של רכוש קבוע

א

הפסד תפעולי
ב

הוצאות מימון
הפסד לתקופה
רווח כולל אחר  -עסקאות להחלפת ריבית

28,870
44,228
6,432
-

)(1,466
)(1,184
219,302

28,870
42,762
5,248
219,302

)(21,790

)(216,652

)(238,442

8,166

474

8,640

)(29,956

)(217,126

)(247,082

2,325
)(27,631

הפסד כולל לתקופה

473
)(216,653

2,798
)(244,284

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2021
(מבוקר)
IFRS
התאמות
US GAAP
באלפי דולר
באלפי דולר
באלפי דולר

הכנסות
הוצאות תפעוליות
פחת והפחתות
ירידת ערך של רכוש קבוע

א

הפסד תפעולי
הוצאות מימון

ב

הפסד לתקופה
ב

רווח כולל אחר  -עסקאות להחלפת ריבית
הפסד כולל לתקופה

150,647
171,571
25,714
-

)(4,872
)(6,277
219,302

150,647
166,699
19,437
219,302

)(46,638
31,806

)(208,153
)(5,052

)(254,791
26,754

)(78,444

)(203,101

)(281,545

8,762
)(69,682

24

)(5,052
)(208,153

3,710
)(277,835

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 6חברות כלולות (המשך)
צירוף דוחות כספיים (המשך)

ג.
)3

התאמה להון ורווח כולל:

הון השותפות מתוך הדוח על המצב הכספי של
השותפות לפי US GAAP
התאמות ל:IFRS-
עלויות בגין טיפולים תקופתיים בתחנת הכוח
ירידת ערך של רכוש קבוע

ליום  31במרץ 2022
(בלתי מבוקר)
באלפי דולר

ליום  31במרץ 2021
(בלתי מבוקר)
באלפי דולר

ליום  31בדצמבר
2021
(מבוקר)
באלפי דולר

348,741

357,949

315,898

12,515
)(218,118

15,921
)(213,025

152,346

118,794

א 17,409
ג )(211,349
154,801

הון השותפות לאחר התאמות לIFRS-

25

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 6חברות כלולות (המשך)
צירוף דוחות כספיים (המשך)

ג.
)4

התאמות מהותיות לדוח על תזרימי המזומנים:
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2022
(בלתי מבוקר)
IFRS
התאמות
US GAAP
באלפי דולר
באלפי דולר
באלפי דולר

4,913

32,649

רווח לתקופה

23,180
)(4,342
)(3,093

)(13,383
-

23,180
)(17,725
)(3,093

15,745

)(13,383

2,362

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

ה

98

181

279

יתרת מזומנים מוגבלים לתחילת התקופה

ה

76,390

)(76,390

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

ה

98

2,543

יתרת מזומנים מוגבלים לסוף התקופה

ה

92,135

)(92,135

הפסד לתקופה

א ,ב ,ג )(29,956

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

א ,ב ,ג 27,736
ה

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

2,641
-

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2021
(בלתי מבוקר)
IFRS
התאמות
US GAAP
באלפי דולר
באלפי דולר
באלפי דולר

)(217,126

)(247,082

6,671
)(173
11,569

)(5,874
-

6,671
)(6,047
11,569

18,067

)(5,874

12,193

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

ה

89

334

423

יתרת מזומנים מוגבלים לתחילת התקופה

ה

87,700

)(87,700

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

ה

71

12,545

יתרת מזומנים מוגבלים לסוף התקופה

ה

105,785

)(105,785

הפסד לשנה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים מוגבלים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

א ,ב ,ג )(78,444
16,448
)(342
ה
)(27,407
)(11,301
89
ה
87,700
ה
98
ה

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

ה

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

12,616
-

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2021
(מבוקר)
IFRS
התאמות
US GAAP
באלפי דולר
באלפי דולר
באלפי דולר

יתרת מזומנים מוגבלים לסוף השנה

ה

26

76,390

)(203,101
11,156
11,156
335
)(87,700
181
)(76,390

)(281,545
16,448
10,814
)(27,407
)(145
424
279
-

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 6חברות כלולות (המשך)
צירוף דוחות כספיים (המשך)

ג.
)5

הסברים להפרשים עיקריים בין  US GAAPל:IFRS-
א .עלות תחזוקות במסגרת הסכם תחזוקות לזמן ארוך (להלן – "הסכם ה :)"LTPC-במסגרת  ,IFRSתשלומים
משתנים אשר שולמו בהתאם לאבני הדרך כפי שנקבעו בהסכם ה LTCP-מהוונים לעלות הרכוש הקבוע
ומופחתים בתקופה ממועד ביצוע התחזוקה ועד למועד התחזוקה הבאה .במסגרת  ,US GAAPהתשלומים
האמורים מוכרים במועד התשלום במסגרת הוצאות שוטפות בדוח רווח והפסד.
ב .האפקטיביות בגידור של עסקאות החלפת ריבית :לפי  ,IFRS 9מכשירים פיננסיים ,מכירה  Valleyבהתאמות
הקשורות לחלק הלא אפקטיבי של גידור תזרימי המזומנים שלה .במסגרת  US GAAPלפי תקן ASU
 2017-12לא קיים חלק שאינו אפקטיבי.
ג .רכוש קבוע :במהלך הרבעון הראשון של שנת  ,2021זוהו סימנים לירידת ערך המחייבים לבצע בחינת ירידת
ערך בהתאם לשתי התקינות IFRS :ו .US GAAP-בהתאם ל ,IAS 36-העלות בספרים עלתה על סכום בר
ההשבה (תזרימי מזומנים המהוונים הצפויים לנבוע ל Valley-מהנכס) וכתוצאה הוכר הפסד מירידת ערך
במהלך הרבעון הראשון של שנת  .2021לפי  ,ASC 360תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים הצפויים לנבוע
ל Valley-מהנכס עולים על העלות בספרים ,ועל כן לא בוצעה ירידת ערך בהתאם ל.US GAAP-
ד .נכסים בלתי מוחשיים :נכסים בלתי מוחשיים אשר נמצאים במסגרת הגדרה של תקן ASC 350: Intangibles
 Goodwill and Otherמוגדרים בהתאם לתקן  IAS 16כרכוש קבוע.
ה.

מזומנים מוגבלים :הפער נובע משוני בהצגה בין  IFRSלבין  US GAAPשל מזומנים מוגבלים בדוחות על
תזרימי המזומנים.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 7דיווח מגזרי
למועד הדוח ,לקבוצה שני מגזרי פעילות גיאוגרפיים 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 ,מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי סוקר 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
וכן בניכוי הכנסות (הוצאות) חד פעמיות (להלן – " EBITDAמתואם") .נתוני חברות כלולות ועסקאות משותפות 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:
•
•

ייצור והספקת חשמל ואנרגיה בישראל  -במסגרת מגזר פעילות זה עוסקת הקבוצה בייצור והספקת אנרגיה (למועד הדוח,
חשמל ,קיטור ושירותי טעינה לרכבים) בעיקר ללקוחות פרטיים ולמנהל המערכת ,וכן בייזום ,פיתוח ,הקמה ותפעול של
תחנות כוח ומתקנים לייצור אנרגיה באמצעות גז טבעי ואנרגיה מתחדשת בישראל.
ייצור והספקת חשמל ואנרגיה בארה"ב  -פיתוח ,הקמה ,החזקה וניהול תחנות כוח באנרגיה מתחדשת ובאנרגיה
קונבנציונלית (מונעות גז טבעי) בארה"ב .במסגרת מגזר פעילות זה עוסקת הקבוצה בפיתוח ,הקמה וניהול תחנות כוח
באנרגיה מתחדשת ובאנרגיה קונבנציונלית בארה"ב ובהחזקת זכויות בתחנות כוח פעילות ובתחנות כוח בהקמה ,הן בתחום
הקונבנציונלי והן בתחום האנרגיה המתחדשת .בנוסף עוסקת החברה במתן שירותי ניהול נכסים ואנרגיה לתחנות כוח
בארה"ב הנמצאות בבעלותה ובבעלות צדדים שלישיים.

החברה מרכזת את פעילותה בישראל במסגרת זרוע אחת ,בעיקר באמצעות או.פי.סי תחנות כוח ,ופעילותה בארה"ב במסגרת
זרוע נוספת באמצעות קבוצת .CPV
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2022
ישראל

התאמות
ארה"ב
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

סך הכל מאוחד

הכנסות ממכירות וממתן שירותים

428

536

)(496

468

 EBITDAמתואם לתקופה

123

123

)(8

238

פחת והפחתות
הוצאות מימון ,נטו
חלק בהפסדי חברות כלולות שאינו נכלל בEBITDA-

)(44
)(21
)(42
)(107

רווח לפני מסים על ההכנסה

131

מסים על הכנסה

27

רווח נקי לתקופה

104
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 7דיווח מגזרי (המשך)
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ 2021
ישראל

התאמות
ארה"ב
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

סך הכל מאוחד

הכנסות ממכירות וממתן שירותים

350

182

)(156

376

 EBITDAמתואם לתקופה

100

*51

)(6

145

פחת והפחתות
הוצאות מימון ,נטו
חלק בהפסדי חברות כלולות שאינו נכלל בEBITDA-
הוצאות חד פעמיות

)(43
)(18
)(96
)(2
)(159

הפסד לפני מסים על ההכנסה

)(14

הטבת מס

)*(9

הפסד נקי לתקופה

)(5

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2021
ישראל

התאמות
ארה"ב
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

סך הכל מאוחד

הכנסות ממכירות וממתן שירותים

1,412

1,135

)(972

1,575

 EBITDAמתואם לשנה

360

303

)(29

634

פחת והפחתות
הוצאות מימון ,נטו
חלק בהפסדי חברות כלולות שאינו נכלל בEBITDA-
הוצאות חד פעמיות

)*(179
)(457
)(375
)(3
)(1,014

הפסד לפני מסים על ההכנסה

)(380

הטבת מס

)(77

הפסד נקי לשנה

)(303

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,ראו ביאור 2ד'.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 8מידע נוסף
א.

כללי
 .1בחודש ינואר  ,2022פרסמה רשות החשמל החלטה ,שנכנסה לתוקף ביום  1בפברואר  ,2022בדבר עדכון תעריפים לשנת
 ,2022במסגרתו הועלה תעריף רכיב הייצור בכ 13.6%-מ 252.6-ש"ח עבור מגה וואט שעה ל 286.9-ש"ח עבור מגה וואט
שעה .בחודש אפריל  ,2022פרסמה רשות החשמל החלטה שנכנסה לתוקף ביום  1במאי  ,2022בדבר עדכון נוסף לתעריף
החשמל לשנת  ,2022כתוצאה מהפחתת מס הבלו על השימוש בפחם .רכיב הייצור לאחר ההפחתה עומד על  276.4ש"ח
עבור מגה וואט המהווה עלייה של כ 9.4%-ביחס לרכיב הייצור בשנת  ,2021חלף עלייה של כ 13.6%-בהתאם להחלטה
המקורית כאמור לעיל.
 .2בתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ  2022וביום  31במרץ  ,2021רכשה הקבוצה רכוש קבוע בסכום
כולל של כ 211-מיליון ש"ח וכ 471-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,לרבות רכוש קבוע שנרכש במסגרת צירופי עסקים בתקופה
של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרץ  2021בסך של כ 162-מיליון ש"ח.
סכומי הרכישות האמורים כוללים גם עלויות אשראי שהוונו לרכוש קבוע בסך של כ 11-מיליון ש"ח וכ 3-מיליון ש"ח,
בתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרץ  2022וביום  31במרץ ,2021 ,בהתאמה ,וכן רכישות שלא
במזומן בסך של כ 37-מיליון ש"ח וכ 179-מיליון ש"ח ,לאותן תקופות ,בהתאמה.

ב.

החברה
 .1תכנית תגמול הוני
בחודש ינואר  ,2022אישרה ועדת התגמול ,שהוסמכה על ידי הדירקטוריון ,הקצאה פרטית לנושאת משרה בכמות של
 272,452אופציות הניתנות להמרה ל 272,452-מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב של החברה (להלן – "ניירות ערך
המוצעים") ושל  26,948יחידות מניה חסומות (לא סחירות) .ניירות ערך המוצעים הינם מכוח תוכנית האופציות
כמפורט בביאור 18ב' לדוחות הכספיים השנתיים וכוללים תנאים והוראות זהים.
מחיר המימוש של כל אופציה שהוקצתה יהיה  33.21ש"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  9.91ש"ח לכל כתב אופציה .החישוב מבוסס על סטיית התקן
החודשית שבין  ,33.67% - 33.55%שיעור הריבית השנתית חסרת הסיכון לתקופה של  0.47%עד  ,0.75%אורך חיים
צפוי של  4עד  6שנים ושער המניה של החברה ביום  10בינואר  2022אשר עמד על  33.30ש"ח.
עלות ההטבה הגלומה בניירות ערך המוצעים שמתבססת על השווי ההוגן במועד הקצאתן הסתכמה לסך של כ 4-מיליון
ש"ח .סכום זה ייזקף לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה של כל מנה.
לפרטים אודות הקצאה לאחר מועד הדוח ראו ביאור 9ג'.
 .2שינויים בערבויות מהותיות של הקבוצה:
א.

בהמשך לאמור בביאור 16ד' 2לדוחות הכספיים השנתיים ,בתקופת הדוח ,הערבות הבנקאית בחדרה כנדרש
בהתאם לאמות המידה של רשות החשמל בסך של  18מיליון ש"ח (צמוד למדד) ,בוטלה והחברה העמידה
ערבות בנקאית בשם חדרה לטובת חברת החשמל בסכום של כ 17-מיליון ש"ח.

ב.

בהמשך לאמור בביאור 16ד' 4לדוחות הכספיים השנתיים בדבר ערבות בנקאית בשם צומת לטובת רשות
מקרקעי ישראל בסך של כ 58-מיליון ש"ח ,בתקופת הדוח שוחררה הבטוחה בסך של כ 15-מיליון ש"ח אשר
הועמדה על ידי החברה בגין ערבות זו.

ג.

בהמשך לאמור בביאור 16ד' 4לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש פברואר  ,2022עלה סכום הערבויות עבור
הקמת מתקנים לייצור אנרגיה בחצרות הצרכנים המייצרים חשמל באמצעות גז טבעי ומחוברים לרשת
החלוקה לסך של כ 19-מיליון ש"ח (לפרטים נוספים ,ראו ביאור 28יא' לדוחות הכספיים השנתיים).

ד.

בהמשך לאמור בביאור 24ד' לדוחות הכספיים השנתיים בדבר ערבויות בנקאיות שמעמידות החברה
וורידיס לפי יחס אחזקותיהן ברותם (כולל בעקיפין) לטובת מנהל המערכת ,בחודש פברואר  ,2022התעדכנו
סכומי הערבויות לסך של כ 75-מיליון ש"ח (צמוד למדד).

ה.

בהמשך לאמור בביאור 16ד' 4לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש מרץ  ,2022עלה סכום הערבות הבנקאית
לטובת מנהל המערכת לצורך בקשה לשיוך לקוחות מסוימים לפעילות ההספקה הוירטואלית לכ 58-מיליון
ש"ח .לפרטים נוספים אודות פעילות ההספקה הוירטואלית ורישיון הספקה וירטואלית ראו ביאור 28יב'
לדוחות הכספיים השנתיים.

ו.

בהמשך לאמור בביאור 16ד' 4לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש מרץ  ,2022קטנה ערבות בנקאית של
החברה בשם צומת לטובת רשות החשמל לסך של כ 11-מיליון ש"ח (צמוד לדולר) בהתאם לקבוע ברישיון
המותנה של צומת.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרץ ( 2022בלתי מבוקרים)

ביאור  - 8מידע נוסף (המשך)
ב.

החברה (המשך)
 .3בהמשך לאמור בביאור 16ד' 4לדוחות הכספיים השנתיים ,בתקופת הדוח ,נחתם הסכם מסגרת אשראי נוסף בין החברה
לתאגיד בנקאי אחר בסך של  100מיליון ש"ח נוספים ,אשר למועד אישור הדוחות הכספיים טרם נוצל.
 .4בהמשך לאמור בביאור 16ד' 6לדוחות הכספיים השנתיים ,בתקופת הדוח ,החברה ובעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
העמידו ל( OPC Power Ventures LP -במישרין ובעקיפין) השקעות בהון שותפות והלוואות בסך של כ 124-מיליון
ש"ח (כ 38-מיליון דולר) וסך של כ 38-מיליון ש"ח (כ 12-מיליון דולר) ,בהתאמה ,ובהתאם ליחס אחזקותיהם בשותפות.

ג.

ד.

רותם
.1

בהמשך לאמור בביאור 28ג' לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש מרץ  ,2022נחתם הסכם פשרה בין רותם וחברת
החשמל לצורך הסדרת סוגיות פתוחות מסוימות בין הצדדים בקשר עם הסכם לרכישת החשמל של רותם עם חברת
החשמל .במסגרת הסכם הפשרה שילמה רותם לחברת החשמל סכום של כ 5.5-מיליון ש"ח בגין מחלוקות עבר בעניין
פערים בגבייה בעקבות אי העברת נתוני מניה בשנים  2013עד  ,2015ובעניין התחשבנויות עבר בגין עלות רכישת
אנרגיה עבור לקוחות רותם במקרים של הפחתת עומס התחנה על ידי מנהל המערכת ,כפי שהוגדרו בהסכם .יצוין כי
אין בהסכם הפשרה משום סילוק או ויתור על טענות הצדדים בסוגיות פתוחות אחרות קיימות או עתידיות (לרבות
ביחס לסוגיות פתוחות קיימות מול מנהל המערכת שהינן במחלוקת) .הסכם הפשרה האמור עולה בקנה אחד עם
הערכות החברה וההפרשות שבוצעו.

.2

בחודש מרץ  ,2022הושבתה תחנת הכוח רותם למשך  12ימים לאור תחזוקה לא מתוכננת לצורך תיקון תקלה,
שתוקנה .כמו כן ,בהמשך לאמור בביאור 28ה' לדוחות הכספיים השנתיים ,לאחר מועד הדוח ,בחודש אפריל ,2022
בוצעה עבודת תחזוקה מתוכננת אשר נמשכה  26ימים ,במהלכם הושבתה פעילות תחנת הכוח רותם .לאחר
התחזוקות האמורות ,שבה תחנת הכוח רותם לפעילות סדירה.

קבוצת CPV
.1

בחודש מרץ  ,2022התקשרה קבוצת  CPVבהסכם מסגרת לרכישת פאנלים סולאריים ,בהיקף כולל של כ 530-מגה
וואט (להלן – "ההסכם") .על פי ההסכם ,הפאנלים הסולאריים יסופקו בהתאם להזמנות שתמסור קבוצת CPV
לספק בשנים  .2023-2024לקבוצת  CPVזכות לסיום מוקדם של ההסכם בהתאם למועדים שנקבעו ,תוך תשלום
חלקי לספק ,הנגזר ממועד הסיום המוקדם .כמו כן ,בהסכם נקבעו ,בין היתר ,הוראות לעניין כמויות ,הדגם ,אופן
אספקת הפאנלים והוראות המסדירות סיום של ההסכם .התמורה הכוללת בהסכם עשויה להסתכם לסך של כ185-
מיליון דולר (בהנחת רכישת הכמות הכוללת בהסכם) .ההסכם נועד לשמש פרויקטים סולאריים של קבוצת CPV
המצויים בשלבי פיתוח ,וזאת ,בין היתר ,על רקע מגמות גלובליות של ביקוש גובר לפאנלים סולאריים המשפיעות
על מחירי הפאנלים ועל לוחות הזמנים לאספקתם.

.2

בחודש מרץ  ,2022אחד הפרויקטים של קבוצת  CPVאשר נמצא בשלבי פיתוח בטכנולוגיה סולארית ,בהספק של כ-
 102מגה וואט ) ,(MWdcנכנס להסכם למכירת חשמל (הסכם ה )PPA-לצד ג' לתקופה שעשויה להגיע עד  30שנה
החל ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט ,במחירי שוק .כמו כן ,לאחר מועד הדוח ,בחודש אפריל  ,2022הפרויקט
התקשר עם חברה גלובאלית למכירת  100%מתעודות אנרגיה מתחדשת סולארי Renewable Energy Credits
) (RECsשל הפרויקט ,וכן גידור מלא עבור מחיר החשמל של הכמות שתיוצר ותימכר לצד ג' כאמור ,במחיר קבוע
לתקופה של  20שנה ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט ,אשר צפוי ברבעון הראשון של שנת  .2024קבוצת CPV
העמידה ערבויות פיננסיות בסך מצטבר של כ 8-מיליון דולר לצורך הבטחת התחייבויותיה בהתאם להסכמים
האמורים (לרבות ביחס למועדים הקשורים בפרויקט).
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ביאור  - 9אירועים שחלו לאחר מועד הדוח
א.

בהמשך לאמור בביאור 25א'(1ב) לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש אפריל  ,2022טורבינת הקיטור של חדרה הושבתה
לצורך תחזוקה .ההשבתה צפויה להימשך לפרק זמן מוערך של כ 73-ימים ,כאשר במהלך העבודות צפויות להתבצע
עבודות תיקון גם בטורבינת הגז .במהלך פרק הזמן בו מתבצעות פעולות תחזוקה ,צפויה תחנת הכוח לעבוד באופן חלקי.
השבתת פעילות התחנה (באופן חלקי או מלא) לצורך ביצוע התחזוקות כאמור צפויה להשפיע באופן שלילי על תוצאות
פעילות חדרה.

ב.

בהמשך לאמור בביאור 28ז' לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הסכמים לרכישת גז טבעי של רותם וחדרה עם אנרג'יאן
ישראל לימיטד (להלן – "אנרג'יאן")( ,להלן – "הסכמי אנרג'יאן") ,בחודש מאי  ,2022נחתם תיקון להסכמי אנרג'יאן ,בו
נקבעו ,בין היתר ,הסדרים הנוגעים להקדמת הפחתת כמויות רכישת גז מהסכמי רכישת גז טבעי של רותם וחדרה עם
קבוצת תמר וכן ההסדרים להלן (להלן – "התיקון"):
בהמשך לאמור בביאור 28ז' לדוחות הכספיים השנתיים ,לרותם ולחדרה הסכמי רכישת גז טבעי עם קבוצת תמר (להלן
 "הסכמי תמר") .על פי הסכמי תמר רשאיות רותם וחדרה להודיע לתמר עד ליום  31בדצמבר  2022על הפחתת חלקמהכמות החוזית השנתית המינימאלית של רכישת גז ,בהתאם לנוסחאות הקבועות בהסכמי תמר (להלן " -הודעת
ההפחתה") כאשר הפחתת הכמויות תכנס לתוקף בתום התקופה הקבועה בהסכם של כל אחת מרותם וחדרה עם תמר
( 12ו 8-חודשים ,בהתאמה) (להלן " -מועד ההפחתה בפועל") .בהתאם להסכמי אנרג'יאן ,על רותם וחדרה למסור את
הודעת ההפחתה עד למועד הזרמת הגז ממאגר כריש ,לאחר סיום תקופת ההרצה (להלן " -מועד ההפעלה המסחרית").
במסגרת התיקון ,נקבע כי רותם וחדרה ימסרו ,כל אחת ,את הודעת ההפחתה תחת הסכמי תמר תוך  30ימים ממועד
התיקון .עוד נקבע בתיקון ,כי ממועד ההפעלה המסחרית ועד למועד ההפחתה בפועל תחול על רותם וחדרה התחייבות
 Take or Payלגבי כמות מסוימת של גז טבעי ובמקביל נקבעו הסדרי התחשבנות בקשר עם הקדמת מסירת הודעת
ההפחתה ובקשר עם רכישת גז חלופי על ידי רותם וחדרה במקרה בו מועד ההפעלה המסחרית לא יתרחש עד למועד
ההפחתה בפועל .כמו כן ,בתיקון נכללת אופציה ,למימוש עד תום שנת , 2022לרכוש מאנרג'יאן כמות לא מהותית נוספת
של גז טבעי ,בתנאי הסכם אנרג'יאן ורותם .במסגרת התיקון נקבעו הוראות נוספות ,בין היתר ,לעניין ויתור על טענות
ותביעות ביחס לתקופה הקודמת לתיקון ,וכן עודכנו הנסיבות ונדחו המועדים בהם הצדדים יהיו רשאים להביא את
הסכמי אנרג'יאן לסיום מוקדם בשל עיכוב במועד ההפעלה המסחרית.
יצויין כי ביחס לחדרה ,התיקון כפוף לקבלת אישור המלווים של חדרה ,אשר למועד אישור דוחות כספיים טרם התקבל
ונקבע פרק זמן של  60ימים ממועד חתימת התיקון להשגתו.
על פי מידע פומבי שפרסמה אנרג'יאן ,למועד הדוח ,גז ראשון ממאגר כריש תנין צפוי ברבעון השלישי של שנת .2022

ג.

בחודש מאי  ,2022אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת התגמול ביחס לנושאי המשרה) הקצאה פרטית לניצעים
של  2,002,111כתבי אופציה לא סחירים הניתנים להמרה ל 2,002,111-מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב של החברה
(להלן – "כתבי האופציות") .כתבי האופציה הינם מכוח תוכנית האופציות במפורט בביאור 18ב' לדוחות הכספיים
השנתיים וכוללים תנאים והוראות זהים.
מחיר המימוש של כל אופציה שהוקצתה יהיה  36.6ש"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  10.42ש"ח לכל כתב אופציה .החישוב מבוסס על סטיית התקן
החודשית שבין  ,33.53% - 33.11%שיעור הריבית השנתית חסרת הסיכון לתקופה של  1.84%עד  ,2.05%אורך חיים צפוי
של  4עד  6שנים ושער המניה של החברה ביום  2במאי  2022אשר עמד על  34.93ש"ח.
עלות ההטבה הגלומה בניירות ערך המוצעים שמתבססת על השווי ההוגן במועד הקצאתן הסתכמה לסך של כ 21-מיליון
ש"ח .סכום זה ייזקף לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה של כל מנה.
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ביאור  - 9אירועים שחלו לאחר מועד הדוח (המשך)
ד.

בחודש מאי  ,2022התקשרה החברה והחברה הבת או.פי.סי החזקות ישראל בע"מ (להלן " -או.פי.סי החזקות ישראל")
עם ורידיס בהסכם החלפת מניות והשקעה על בסיס העקרונות להלן:
למועד העסקה ,ורידיס מחזיקה  20%מהונן המונפק והנפרע של רותם ובאיי .ג'י .אס רותם בע"מ (להלן – "רותם )"2
(להלן ביחד " -חברות רותם") כאשר החברה מחזיקה (במישרין או בעקיפין) ביתרת ( )80%הונן המונפק והנפרע של
חברות רותם.
בהתאם למתווה שנדון בין הצדדים ולצורך ביצועו ,החברה הקימה חברה בת חדשה ,או.פי.סי החזקות ישראל ,אשר
תחתיה ירוכזו כלל פעילויות החברה בתחום של ייצור והספקת חשמל ואנרגיה בישראל .לשם כך ,יועברו לאו.פי.סי
החזקות ישראל ,בין השאר ,מניות או.פי.סי .תחנות כוח ,ההחזקות ברותם  ,2ההחזקות בחברת ג'ינרג'י בע"מ ,וכן חברות
ופעילויות נוספות בתחום הפעילות בישראל ,כגון מתקני ייצור בחצרות הצרכנים ,פעילות הספקת חשמל וירטואלית
ועוד (להלן " -הפעילויות המועברות").
ורידיס תעביר לאו.פי.סי החזקות ישראל (במישרין או בעקיפין) את מניותיה בחברות רותם וכן תשקיע באו.פי.סי
החזקות ישראל סך מזומן של כ 425-מיליון ש"ח כנגד הקצאת  20%מהונה המונפק של או.פי.סי החזקות ישראל ,כך
שבמועד השלמת העסקה יחזיקו החברה וורידיס ב 80%-ו 20%-בהתאמה מהונה המונפק והנפרע של או.פי.סי החזקות
ישראל ואו.פי.סי החזקות ישראל תחזיק ב 100%-ממניות חברות רותם וכן ביתר הפעילויות המועברות כמתואר לעיל.
יצוין כי סכום של  400מיליון ש"ח מתוך סכום ההשקעה ישמש את רותם לפירעון (פרו-רטה) של חלק מהלוואת הבעלים
שהעמידו החברה וורידיס לרותם בשנת ( 2021לפרטים נוספים אודות הלוואת הבעלים ראו ביאור 16ד' 1לדוחות
הכספיים השנתיים).
השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים בתוך שישה חודשים (או מועד מאוחר יותר שיוסכם בין
הצדדים) ,לרבות העברת הפעילויות המועברות כמפורט לעיל ,וכן ,בין היתר ,קבלת אישור חברת החשמל ומנהל המערכת
להעברת החזקות ורידיס ברותם; קבלת אישורי צדדים שלישיים להעברת הפעילויות המועברות והחזקת או.פי.סי
החזקות ישראל בידי החברה וורידיס כאמור; קבלת אישורים מקדמיים בידי הצדדים (לפי העניין) מאת רשות המיסים
בישראל להעברת חלק מהפעילויות המועברות לאו.פי.סי החזקות ישראל ולהחלפת מניות ורידיס בחברות רותם ללא
חבות במס; קבלת אישורי רשות החשמל ורשות התחרות לעסקה ככל הנדרש ,וכן אישורי רשויות אלה כי במסגרת
האסדרה הענפית לא ייוחסו לחברה הספק ו/או זכויות (כמפורט בהסכם) המיוחסים למי מהמחזיקים (במישרין ו/או
בעקיפין) בורידיס.

ה.

בחודש אפריל  ,2022העמידה החברה ערבות בנקאית בסך של כ 10-מיליון ש"ח להבטחת התחייבויותיה של או.פי.סי
שורק  2בע"מ מכוח הסכם הקמת מתקן הייצור שורק.

ו.

בחודש מאי  ,2022קבוצת  ,CPVבאמצעות חברה בת ,התקשרה בהסכם גב אל גב לרכישת ומכירת זכויות של קיבולת
לשינוע גז טבעי ,עם צדדים שלישיים.
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תמצית מידע כספי נפרד

המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידים) ,התש"ל1970-
ליום  31במרץ 2022

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה
38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל1970-
ליום  31במרץ 2022
(בלתי מבוקרים)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
ליום  31במרץ ( 2022בלתי 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

10

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  2022ולתקופה
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
 24במאי 2022

 KPMGסומך חייקין ,שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של  KPMGהמורכב מפ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ ס ו נ פ ו ת
ל  ,K P M G I n t e r n a t i o n a l L i m i t e d -ח ב ר ה א נ ג ל י ת פ ר ט י ת מ ו ג ב ל ת ב א ח ר י ו ת .

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים ליום
 31במרץ 2022
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31במרץ 2021
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר 2021
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות לזמן קצר
לקוחות והכנסות לקבל
חלויות שוטפות של הלוואה לחברה מוחזקת
חייבים ויתרות חובה

157
16
134
29

322
25
18

268
12
116
31

סה"כ נכסים שוטפים

336

365

427

נכסים שאינם שוטפים
פיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
השקעה בחברות מוחזקות
הלוואות ,שטרי הון ויתרות חובה מול חברות
מוחזקות
הוצאות מראש לזמן ארוך
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך
רכוש קבוע בהקמה
נכסים בלתי מוחשיים

2,131

53
*2,001

15
*1,833

1,704
7
39
69
6

771
4
14
24
1

1,787
6
32
54
4

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

3,956

2,868

3,731

סה"כ נכסים

4,292

3,233

4,158

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,ראו ביאור 2ד' לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של החברה ליום 31
במרץ .2022

4

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
 31במרץ 2022
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31במרץ 2021
(בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח

 31בדצמבר 2021
(מבוקר)
מיליוני ש"ח

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

27
37
23
4

22
3
28
13

22
45
28
5

סה"כ התחייבויות שוטפות

91

66

100

התחייבויות שאינן שוטפות
אגרות חוב
הלוואה מבעל זכויות שאינן מקנות שליטה
הטבות לעובדים

1,785
4
1

941
-

1,789
4
1

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

1,790

941

1,794

סה"כ התחייבויות

1,881

1,007

1,894

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
יתרת עודפים (יתרת הפסד)

2
2,392
137
)(120

2
2,061
139
*24

2
2,392
68
)*(198

סה"כ הון

2,411

2,226

2,264

סה"כ התחייבויות והון

4,292

3,233

4,158

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,ראו ביאור 2ד' לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של החברה ליום 31
במרץ .2022

יאיר כספי
יו"ר הדירקטוריון

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

תאריך אישור המידע הכספי הנפרד 24 :במאי 2022
המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

5

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
2021
2022
(בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

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

הכנסות ממכירות וממתן שירותים לחברות מוחזקות
עלות המכירות ומתן השירותים

63
61

14
*11

111
103

רווח גולמי

2

3

8

הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות פיתוח עסקי
הכנסות אחרות

5
-

*4
1
-

20
1
1

הפסד מפעולות רגילות

)(3

)(2

)(12

הוצאות מימון
הכנסות מימון

18
27

3
17

40
48

הכנסות מימון ,נטו

9

14

8

רווח (הפסד) לאחר מימון

6

12

)(4

חלק ברווחי (הפסדי) חברות מוחזקות

72

)*(9

)*(215

רווח (הפסד) לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

78

3

)(219

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,ראו ביאור 2ד' לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של החברה ליום 31
במרץ .2022
המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

6

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
2021
2022
(בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

78

רווח (הפסד) לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

*3

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

)*(219

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

66

213

137

רווח כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

66

213

137

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

144

216

)(82

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,ראו ביאור 2ד' לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של החברה ליום 31
במרץ .2022
המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

7

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
2021
2022
(בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

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

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

78

*3

)*(219

)(9
)(72
2
)(1

)(14
*9
1
)(1

)(8
*215
6
)(6

שינויים בלקוחות וחייבים אחרים
שינויים בספקים ,נותני שירותים וזכאים אחרים

)(20
)(5
)(25

)(6
20
14

)(28
48
20

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

)(26

13

14

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן קצר ,נטו
משיכה מפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
ריבית שהתקבלה
רכישת חברות מוחזקות
הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות
תקבול מפירעון הלוואות לחברה מוחזקת
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
רכישת רכוש קבוע
תשלום בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

15
11
)(118
54
)(3
)(14
-

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

1,761
88
1
)(64
)(2,987
)(3
)(44
)(2

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(55

)(47

)(1,250

* הוצג וסווג מחדש – לפרטים נוספים ,ראו ביאור 2ד' לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של החברה ליום 31
במרץ .2022
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 (המשך)
לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  31במרץ
2021
2022
(בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
מיליוני ש"ח
מיליוני ש"ח

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

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
תמורה מהנפקת מניות ,בניכוי הוצאות הנפקה
תמורה מהנפקת אגרות חוב ,בניכוי הוצאות הנפקה
ריבית ששולמה
פירעון אגרות חוב
עלויות ששולמו מראש בגין נטילת הלוואות
תשלום בגין מכשירים פיננסיים נגזרים
תקבול בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

)(19
)(10
)(1
)(1
-

346
)(10
)(10
)(5
-

674
842
)(20
)(19
)(3
)(17
13

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

)(31

321

1,470

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

)(112

287

234

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

268

37

37

השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

1

)(2

)(3

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

157

322

268

המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

9

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
 2021וביחד עם תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים של החברה ליום  31במרץ .2022
ביאור  – 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
סיווג מחדש
בתקופת הדוח ,סיווגה החברה הוצאות שמשויכות לחברות מוחזקות ואשר הוצגו בעבר בסעיף הוצאות הנהלה
וכלליות לסעיף עלות המכירות ומתן השירותים .בהתאם ,החברה סיווגה מחדש לסעיף עלות המכירות ומתן
השירותים סך של כ 11-מיליון ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  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 .2021
ביאור  - 4קשרים ,התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות
א.

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

שם המלווה

סכום ההלוואה
כפי שניתנה
(הקרן)

תנאי ריבית
והצמדה

ICG ENERGY INC

69

 7%לא צמוד

צומת אנרגיה בע"מ

2

 4.90%לא צמוד

או.פי.סי .חדרה בע"מ

6

 5.12%לא צמוד

או.פי.סי שורק  2בע"מ

1

 5.12%לא צמוד

מועדי פירעון ההלוואה

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

כמו כן ,בתקופת הדוח ,הזרימה החברה ל ICG Energy INC-סך של כ 120-מיליון ש"ח.
ב.

לאירועים נוספים הקשורים לחברה עצמה ,ראו ביאור 8ב' לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום
 31במרץ .2022

10

דוח רבעוני
בדבר אפקטיביות
הבקרה הפנימית
ליום  31במרץ 2022

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 ,חבר הנהלה בכיר ומנכ"ל או.פי.סי תחנות כח בע"מ (שם קודם :או.פי.סי ישראל אנרגיה בע"מ)

.4

אלעד לוי ,סמנכ"ל אסטרטגיה ,מיזוגים ורכישות

.5

נורית טראוריק ,סמנכ"ל ,יועצת משפטית ראשית

.6

גארי אדריאן לאמברט ,מנכ"ל קבוצת CPV

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 כוללת ,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 ( 2021להלן – 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  31.12.2021היא אפקטיבית.1
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.
יובהר כי הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית ביחס לחברת  CPV Group LPוחברות הבנות שלה ,אשר פעילותן העסקית נכללה
בפעילות העסקית המאוחדת של החברה החל מינואר  ,2021טרם הושלמה (צפויה להתבצע במהלך שנת .)2022
בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיולי  ,FAQ (SOX) 1 ,2010ניתן להחריג תאגיד נרכש מדוח הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית עד
לדוח התקופתי של השנה העוקבת לשנה בה הושגה השליטה בתאגיד הנרכש.
הנהלת החברה והדירקטוריון הגיעו לכדי מסקנה כי השלכות עסקת הרכישה מחייבות היערכות ושינויים מתאימים מצד החברה לצורך תכנון,
הסדרת ממשקי עבודה ,הקמת מערך בקרות העונה על כל הסיכונים הכרוכים (ככל שקיימים) ,הטמעת הבקרות ביחס לתאגיד הנרכש וביצוע
תהליכי בדיקה של אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי – הן ברמת סגירת הדוחות הכספיים והן ברמת מערך הכספים
ומערכות המידע שלו .היערכות ושינויים אלו מחייבים מטבע הדברים זמן תכנון ,ביצוע ויישום ארוכים.

 1יצוין כי כחברת בת של קנון (הנסחרת גם בבורסת ניו יורק) מבצעת החברה תהליכי בקרה פנימית על הדיווח הכספי בהתאם ל-
.Sarbanes-Oxley Act of 2002

ממועד הרכישה השלימה החברה את מיפוי הסיכונים ,זיהוי ובחינת התהליכים ובקרות הקיימות בתאגיד הנרכש לעניין הדיווח הכספי והגילוי.
כמו כן ,החברה הטמיעה וביצעה ( )Testingמספר בקרות רוחביות בתאגיד הנרכש ( )Entity wide controlsלצורך הפחתת הסיכון.
בכפוף לאמור לעיל ,הנהלת החברה בדעה כי לאי הכללתה של התאגיד הנרכש במסגרת דוח אפקטיביות הבקרה הפנימית השפעה אפשרית
נמוכה על הבקרה הפנימית בחברה ועל הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים.
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 ( 2022להלן –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 נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

() 3

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

() 4

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של 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
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 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 מועד 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:
 24במאי 2022

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 ( 2022להלן – "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 בקביעתה 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 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
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:
 24במאי 2022

צחי גושן
סמנכ"ל כספים

תמצית דוחות
כספיים ביניים
של חברות כלולות
ליום  31במרץ 2022
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KPMG LLP
1601 Market Street
Philadelphia, PA 19103-2499

Independent Auditors’ Review Report
The Partners of CPV Group LP:
Results of Review of Consolidated Interim Financial Information
We have reviewed the consolidated financial statements of CPV Valley Holdings, LLC (and its subsidiaries)
(the Company), which comprise the consolidated balance sheet as of March 31, 2022, and the related
consolidated statements of operations and comprehensive income (loss), changes in members’ equity and
cash flows for the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, and the related notes (collectively
referred to as the consolidated interim financial information).
Based on our reviews, we are not aware of any material modifications that should be made to the
accompanying consolidated interim financial information for it to be in accordance with U.S. generally accepted
accounting principles.
Basis for Review Results
We conducted our reviews in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of
America (GAAS) applicable to reviews of interim financial information. A review of consolidated interim financial
information consists principally of applying analytical procedures and making inquiries of persons responsible
for financial and accounting matters. A review of consolidated interim financial information is substantially less
in scope than an audit conducted in accordance with GAAS, the objective of which is an expression of an
opinion regarding the financial information as a whole and accordingly, we do not express such an opinion. We
are required to be independent of the Company and to meet our other ethical responsibilities in accordance
with the relevant ethical requirements relating to our reviews. We believe that the results of the review
procedures provide a reasonable basis for our conclusion.
Responsibilities of Management for the Consolidated Interim Financial Information
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated interim financial
information in accordance with U.S. generally accepted accounting principles and for the design,
implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of
consolidated interim financial information that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Report on Consolidated Balance Sheet as of December 31, 2021
We have previously audited, in accordance with GAAS, the consolidated balance sheet as of December 31,
2021, and the related consolidated statements of operations and comprehensive income (loss), changes in
members’ equity, and cash flows for the year then ended (not presented herein); and we expressed an
unmodified audit opinion on those audited consolidated financial statements in our report dated March 17,
2022. In our opinion, the accompanying consolidated balance sheet of the Company as of December 31, 2021,
is consistent, in all material respects, with the audited consolidated financial statements from which it has been
derived.

Philadelphia, Pennsylvania
May 19, 2022

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.

CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Consolidated Balance Sheets (Unaudited)
(In thousands)
At December 31,

At March 31,
Assets
Current assets:
Cash
Restricted cash
Accounts receivable
Prepaid expenses
Deposits
Fuel inventory
Emissions inventory
Derivative assets, energy

2022
$

2021

98
6,097
13,333
1,016
6,116
1,337
803
4,476

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

98
3,734
11,718
445
10,404
1,025
—
8,359

33,276

63,293

35,783

804,997
842
86,038
3,479
79
895
14,526

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

811,284
776
72,656
3,227
5,746
—
10,332

$

944,132

1,026,230

939,804

$

19,902
32,663
2,346

40,505
38,613
7,184

40,493
40,483
5,620

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

2021

Liabilities and Members’ Equity
Current liabilities:
Accounts payable and accrued expenses
Current portion of long-term debt
Derivative liabilities, interest rate swaps

54,911

86,302

86,596

Long-term debt
Promissory note payable - related party

Total current liabilities

531,885
2,900

571,746
—

526,481
2,900

Derivative liabilities, interest rate swaps

—

6,627

1,754

Other long-term liabilities - related party
Other long-term liabilities

3,550
2,145

—
3,606

3,550
2,625

595,391

668,281

623,906

348,741

357,949

315,898

944,132

1,026,230

939,804

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 Income (Loss) (Unaudited)
(In thousands)
For the three-month periods
ended March 31,

2022
Operating revenue
Unrealized loss on energy derivatives

$

2021

124,496
(8,735)

47,061
(18,191)

115,761

28,870

60,079
13,252
6,435
424

33,464
10,341
6,432
423

Total operating expenses

80,190

50,660

Operating income (loss)

35,571

(21,790)

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

Interest expense, net

(7,835)

Net income (loss)

27,736

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

5,107
$

See accompanying notes to consolidated financial statements.
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32,843

(8,166)
(29,956)
2,325
(27,631)

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, 2020

$

Accumulated
deficit

465,593

(63,877)

Net loss

—

(78,444)

Comprehensive income, interest rate swaps

—

Total comprehensive loss
Balance, December 31, 2021

$

—

Accumulated
other
comprehensive
loss
(16,136)
—

Total
members’
equity
385,580
(78,444)

8,762

8,762

—

(78,444)

8,762

(69,682)

465,593

(142,321)

(7,374)

315,898

Net income

—

27,736

—

27,736

Comprehensive income, interest rate swaps

—

—

5,107

5,107

—

27,736

5,107

32,843

(114,585)

(2,267)

348,741

Total comprehensive income
Balance, March 31, 2022

$

465,593

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 Interim Financial Statements
March 31, 2022

(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, 2022 and December 31, 2021, Valley’s equity interests were held by two members: CPV
Power Holdings, LP (CPV PHLP) (50%) and a third-party (Third Party) (50%), collectively the equity
members (Equity Members).
(2) Summary of Significant Accounting Policies
(a) Basis of Presentation
The consolidated interim 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 Interim Financial Statements
March 31, 2022

(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 impairment losses on its long-lived assets for the three-month
periods ended March 31, 2022 and 2021.
(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-month periods ended
March 31, 2022 and 2021.
(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
7

CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Interim Financial Statements
March 31, 2022

value of the long-term debt approximates its book value at March 31, 2022 and December 31, 2021, 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, 2022 and
December 31, 2021, the Company had $6.1 million and $3.8 million, respectively, pertaining to
operating activities classified as current assets. The Company also had $86.0 million and $72.7 million
of restricted cash classified as noncurrent, which pertains to cash collateral – letters of credit on the
accompanying interim consolidated balance sheets at March 31, 2022 and December 31, 2021,
respectively. Cash, restricted cash, and long-term restricted cash totaled $92.2 million and
$76.5 million at March 31, 2022 and December 31, 2021, respectively.
(j) Prepaid Expenses
Current prepaid expenses consist of insurance premiums, bank fees, and other miscellaneous fees
totaling $1.0 million and $0.4 million at March 31, 2022 and December 31, 2021, 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 $0.2 million and $0.0 million for the threemonth periods ended March 31, 2022 and 2021, respectively, is included in Fuel and other on the
accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive income (loss). The
Company had Fuel inventory of $1.3 million and $1.0 million for the periods ended March 31, 2022 and
December 31, 2021, respectively, on the accompanying interim consolidated balance sheets.

(l) Emissions Inventory
The Company is subject to environmental regulations, which require it to purchase certain emissions
allowances. These allowances are either Regional Greenhouse Gas Initiative allowances purchased
through quarterly auctions or through bilateral trades. These allowances are held for use by the
Company and are stated at the lower of weighted-average cost or market. As of March 31, 2022, the
Company’s emission inventory totaled $0.8 million and is classified as Emissions inventory on
accompanying consolidated balance sheets. There was no such balance as of December 31, 2021.
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CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Interim Financial Statements
March 31, 2022

(m) 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
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 $3.5 million and $3.2 million at March 31, 2022 and December 31, 2021,
respectively, on the accompanying interim consolidated balance sheets.
(n) 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.
(o) Deposits
During 2021, the Company made deposits totaling $10.4 million related to system upgrade
interconnections, of which $4.3 million was utilized for interconnection upgrades in 2022, classified as
Intangible assets on the accompanying interim consolidated balance sheets. The remainder $6.1
million are included in Deposits on the accompanying interim consolidated balance sheets. Long-term
deposits totaled $0.8 million at March 31, 2022 and December 31, 2021.
The Company’s deposits expected to be returned within twelve months are classified as Deposits,
current totaled $6.1 million and $10.4 million at March 31, 2022 and December 31, 2021, respectively.
(p) 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, 2022
and 2021, which is included in Interest expense, net on the accompanying interim consolidated
statements of operations and comprehensive income (loss).
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, 2022 and December 31, 2021. Long-term debt is presented
net of $0.7 million and $1.4 million of deferred financing costs at March 31, 2022 and December 31,
2021, respectively.
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CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Interim Financial Statements
March 31, 2022

(q) 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
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 income
(loss). 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
income (loss).
Changes in the fair value of derivative instruments are either recognized in the accompanying interim
consolidated statements of operations and comprehensive income (loss) 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 income (loss) 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 income (loss) in the current period.
(r) 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
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CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Interim Financial Statements
March 31, 2022

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.
(s) 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.
(t) 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 both three-month periods
ended March 31, 2022 and 2021.
The Company did not make any distributions during both three-month periods ended March 31, 2022
and 2021.
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.
(u) 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
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CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Interim Financial Statements
March 31, 2022

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
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. Capacity revenues were $5.7 million
and $2.4 million, for the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, respectively, which are
reflected as a component of Operating revenue in the accompanying statements of operations and
comprehensive income (loss).
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, 2022 or December 31, 2021. The Company assesses
the collectability of accounts receivable based on factors such as specific evaluation, age of the
receivable, and other available information.
(v) Recent Accounting Pronouncements
(i)

Recent Accounting Pronouncements (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 adopted the standard effective January 1, 2022 utilizing the
required modified retrospective approach which allows the requirements of the standard in the
period of adoption with no restatement of prior periods. The Company applied the new guidance
with the “package of three” transition practical expedients permitted, including the expedient: which
must be taken together and allow entities to (1) not reassess whether existing contracts contain
leases (2) carryforward the existing lease classification, and (3) not reassess initial direct costs
associated with existing leases. There was no material impact to the financial position or results of
operations of the Company.
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CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Interim Financial Statements
March 31, 2022

(ii)

Recent Accounting Pronouncements (Not Yet Adopted)

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.
(3) Property, Plant, and Equipment, Net
Property, plant, and equipment, net consisted of the following:
Estimated
useful life
(In years)
Land
Generation facility
Office furniture and fixtures
Tools and plant equipment
Computer hardware and software
Vehicles

N/A
35
10
10
3
5

March 31,
December 31
2022
2021
(In thousands)
$

Total
Construction in progress
Accumulated depreciation
Property, plant, and
equipment, net

$

6,009
887,500
154
35
655
69

6,009
887,503
167
—
655
69

894,422

894,403

54
(89,479)

18
(83,137)

804,997

811,284

Depreciation totaled $6.3 million and $6.4 million for the three-month periods ended March 31, 2022, and
2021, respectively, which is classified as Depreciation and amortization on the accompanying interim
statements of operations and comprehensive income (loss). 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.
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CPV VALLEY HOLDINGS, LLC AND SUBSIDIARY
(A Delaware Limited Liability Company)
Notes to Consolidated Interim Financial Statements
March 31, 2022

(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. 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
2022
2021
(In thousands)
429
429
241
241
14,817
10,530
15,487
11,200
(961)
(868)
14,526
10,332

Amortization of intangible assets totaled $93 thousand and $81 thousand during the three-month periods
ended March 31, 2022 and 2021, respectively, which is classified as Depreciation and amortization on the
accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive income (loss).
Amortization expense related to the years 2022 through 2026 is expected to be approximately
$371 thousand, annually.
(5) Debt Facilities
The Company is a borrower under a $679.5 million credit agreement (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.
On April 6, 2021, the Company entered into the Seventh Amendment of its Credit Agreement
(Amendment). In part, the Amendment provided the Company access to the remaining $5.0 million
borrowing capacity under its WC Facility, which had been withheld pending resolution of certain permitting
matters. In circumstances when the WC Facility is fully utilized, the Amendment permits the Company to
issue up to $10.0 million promissory notes (Promissory Notes) to its Equity Members ($5.0 million to each
Member) (note 8a). In return, the Company’s Equity Members were required to post $10.0 million of credit
collateral.
CPV PHLP elected to provide its collateral via a $5.0 deposit into a Company restricted cash account while
the Third-Party member issued a $5.0 million letter of credit in favor of the CA lenders.
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The table below summarizes the Company’s outstanding debt, net of unamortized deferred financing costs
as of:
March 31,
December 31,
2022
2021
(In thousands)

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

$

450,630
117,302
—
(3,384)

458,190
103,934
8,900
(4,060)

$

564,548

566,964

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 income (loss). During the three -month periods ended March 31, 2022 and 2021, the
Company incurred $5.7 million, of interest and fees, which are classified as Interest expense, net on the
accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive income (loss).
The outstanding Term Loan Facility balance was $450.6 million and $458.2 million at an annual rate of
3.7% at March 31, 2022 and December 31, 2021. 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 Company borrowed $0.0 million and $8.9 million as of March 31, 2022 and December 31, 2021,
respectively, under the WC Facility.
Borrowings under the RLC Loan Facility totaled $117.3 million and $103.9 million as of March 31, 2022 and
December 31, 2021, respectively, which serve as collateral for the issued letters of credit issued under the
LC Facility. Issued letters of credit totaled $117.3 million and $103.9 million as of March 31, 2022 and
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December 31, 2021, 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 $2.1 million and $2.6 million at March 31, 2022 and December 31, 2021,
respectively, and is classified as Other long-term liabilities on the accompanying interim consolidated
balance sheets. Accretion income totaled $480 thousand and $201 thousand for the three-month periods
ended March 31, 2022 and 2021, respectively, which is included in Interest expense, net on the
accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive income (loss).
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 income (loss).
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 assets totaled $0.1 million and $0.0 million as of March 31, 2022
and December 31, 2021, respectively, on the accompanying interim consolidated balance sheets. The
balance consists of a noncurrent portion of $0.1 million and $0.0 million as of March 31, 2022, and
December 31, 2021, respectively, which are classified Derivative assets, interest rate swaps on the
accompanying interim consolidated balance sheets.
The fair value of interest rate swaps liability totaled $2.3 million and $7.4 million as of March 31, 2022
and December 31, 2021, respectively, on the accompanying interim consolidated balance sheets. The
balance consists of a current portion of $2.3 million and $5.6 million, and noncurrent portion of
$0.0 million and $1.8 million as of March 31, 2022 and December 31, 2021, respectively, which are
classified Derivative liabilities, interest rate swaps on the accompanying interim consolidated balance
sheets.
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The details of these instruments as of March 31, 2022 and December 31, 2021, are set forth in the
following tables (in thousands):
March 31, 2022
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

31,632
2.7735 %
USD-LIBORBBA

47,447
2.7735 %
USD-LIBORBBA

31,632
2.7735 %
USD-LIBORBBA

31,632
2.7735 %
USD-LIBORBBA

37,715
2.7735 %
USD-LIBORBBA

31,632
2.7735 %
USD-LIBORBBA

31,632
2.7735 %
USD-LIBORBBA

December 31, 2021
Sw ap period
Operational sw aps:
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

Sw ap 2

Swap 3

Sw ap 4

Swap 5

Sw ap 6

Swap 7

34,647
2.7735 %
USD-LIBORBBA

51,971
2.7735 %
USD-LIBORBBA

34,647
2.7735 %
USD-LIBORBBA

34,647
2.7735 %
USD-LIBORBBA

41,310
2.7735 %
USD-LIBORBBA

34,647
2.7735 %
USD-LIBORBBA

34,647
2.7735 %
USD-LIBORBBA

As of March 31, 2022, the Company estimates $2.3 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.
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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 $5.4 million and $14.1 million as of March 31, 2022 and December
31, 2021, respectively. The balance consists of current portion of $4.5 million and $8.4 million and
noncurrent portion of $0.9 million and $5.7 million as of March 31, 2022, and December 31, 2021,
respectively, and are classified as Derivative assets, energy on the accompanying interim consolidated
balance sheets. The RPO incurred an unrealized loss of $8.7 million and $18.2 million for the threemonth periods ended March 31, 2022 and 2021, respectively, which is included in Unrealized loss on
energy derivatives on the accompanying interim consolidated statements of operations and
comprehensive income (loss). Additionally, the Company realized a loss of $0.0 million and $8.5 million
for the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, respectively, pursuant to the terms of the
RPO which is classified as Operating revenue on the accompanying interim consolidated statements of
operations and comprehensive income (loss).
The Company did not enter into any other types of derivative contracts during 2022 and 2021.
(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.
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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.
(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

$

5,371

$

5,371

Description

Revenue Put Option
Total

Assets

$

14,105

$

14,105

March 31, 2022
Significant
Valuation
unobservable
technique
input
(In thousands)
Discounted cash
flow

Range

Volatility related to
the Put Option $

1,673

75%

$

10,455

125%

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

Volatility

Range

Volatility

Volatility related to
the Put Option $

7,632

75%

$

21,032

125%

(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 March 31, 2022 and
December 31, 2021, based on the above hierarchy, are as follows:
March 31, 2022
Level 1
Level 2
(In thousands)

Total

Level 3

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

$

79
5,371

—
—

79
—

—
5,371

$

5,450

—

79

5,371

$

(2,346)

—

(2,346)

—

$

(2,346)

—

(2,346)

—

December 31, 2021
Level 1
Level 2
(In thousands)

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

Level 3

$

14,105

—

—

14,105

$

14,105

—

—

14,105

$

(7,374)

—

(7,374)

—

$

(7,374)

—

(7,374)

—
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For the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, the Company did not have any transfers
between levels 1, 2, or 3.
Fair value measurements using significant
unobservable inputs (Level 3)

2022
(In thousands)

2021
(In thousands)

Balance – beginning of period
Unrealized loss in revenue

$

14,105
(8,734)

76,206
(18,191)

Ending balance

$

5,371

58,015
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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,
2022
(In thousands)

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

Long term – derivative assets,
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,
2021
(In thousands)

79

—

(2,346)

(5,620)

—

(1,754)

(2,267)

(7,374)

4,476

8,359

895

5,746

5,371

14,105

3,104

6,731

Impact of Derivative Instruments on the Accompanying Interim Consolidated Statements of
Operations and Comprehensive Income (Loss)
The following tables present the classification of derivative instruments on the accompanying
interim consolidated statements of operations and comprehensive income (loss) for the threemonth periods ended March 31, 2022 and 2021, 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 loss
recognized
in OCL on
derivative
(effective
portion)
(In thousands)

Instruments
Interest rate swaps
Total

$

(3,357)

Interest expense, net $

1,750

$

(3,357)

$

1,750

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

Instruments
Interest rate swaps
Total

Three-month period ended March 31, 2022
Amount
Location of
loss
loss
Location of
reclassified
reclassified
loss
from
from
recognized
OCL into
OCL into
in income on
income
income
derivative
(effective
(effective
(ineffective
portion)
portion)
portion)
(In thousands)
Interest expense, net

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

—

$

—

Three-month period ended March 31, 2021
Amount
Location of
loss
loss
Location of
reclassified
reclassified
loss
from
from
recognized
OCL into
OCL into
in income on
income
income
derivative
(effective
(effective
(ineffective
portion)
portion)
portion)
(In thousands)

$

(314)

Interest expense, net $

2,011

$

(314)

$

2,011
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Amount of
loss
recognized
in income on
derivative
(ineffective
portion)
(In thousands)
$

—

$

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

Instruments
Revenue put option

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

Total

Instruments
Revenue put option

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

Total
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Amount of
loss
recognized
in income
on derivative
Three-month period ended
March 31,
2022
(In thousands)
$
(8,735)
—
$
(8,735)

Amount of
loss
recognized
in income
on derivative
Three-month period ended
March 31,
2021
(In thousands)
$
(18,191)
(8,474)
$
(26,665)
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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, 2022 and December 31, 2021, 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 both three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, respectively, and is
included in Depreciation and amortization on the accompanying interim consolidated statements of
operations and comprehensive income (loss).

(ii)

Electrical Interconnect Agreements
The Company is also party to two Electrical Interconnect Agreements (EICH) with two separate
third parties for the construction of upgrades on their respective systems. The Company incurred
total costs of $4.3 million and $0.0 milliion for the three-months ended March 31, 2022 and for the
year ended December 31, 2021, respectively, which are classified as Intangible assets on the
accompanying interim consolidated balance sheets. Amortization totaled $50 thousand and $39
thousand for the three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, respectively, which is
included in Depreciation and amortization on the accompanying interim consolidated statements of
operations and comprehensive income (loss).

(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. The Company incurred $10 thousand and $9 thousand for the three-month periods ended
March 31, 2022 and 2021, respectively, of water and sewer expense which is included in Operating
expenses in the accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive
income (loss). 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 31, 2022,
and 2021, respectively and is included in Taxes other than income taxes on the accompanying interim
consolidated statements of operations and comprehensive income (loss). 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 $75
thousand and $72 thousand during the three-month periods ended March 31, 2022, and 2021,
respectively, and included as Taxes other than income taxes in the accompanying interim consolidated
statements of operations and comprehensive income (loss).
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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. The Company recognized
revenue from capacity and power generation of $124.2 million and $55.6 million for the three-month
periods ended March 31, 2022 and 2021, respectively, which is included in Operating revenues on the
accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive income (loss).
(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.
The Company incurred $1.6 million and $1.5 million for the three-month periods ended March 31, 2022
and 2021, respectively, under the LTPC, which are classified as Operating expenses on the
accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive income (loss).
(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.
The Company purchased $54.8 million and $28.2 million for the three-month periods ended March 31,
2022 and 2021, respectively, of natural gas under the GSPA, which is included in Fuel and other on the
accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive income (loss).
The Company owed the Gas Supplier $14.2 million and $24.4 million as of March 31, 2022 and
December 31, 2021, 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, 2022 and December 31, 2021, 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, 2022 and 2021, respectively,
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which is included in Depreciation and amortization on the accompanying interim consolidated
statements of operations and comprehensive income (loss).
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 provide 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. The Company incurred $5.3 million for both
three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, respectively, of firm transmission service which
is classified as Fuel and other on the accompanying interim consolidated statements of operations and
comprehensive income (loss).
The Company owed PC $1.8 million for both periods as of March 31, 2022 and December 31, 2021,
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) Promissory Notes – Related Party
During 2021, with its WC Facility fully utilized, the Company requested funding of $2.9 million from its
Members. The Company issued promissory notes (Promissory Notes) of $1.5 million to both CPV
PHLP and the Third-Party member. CPV funded the Promissory Note using cash previously deposited
into the Company’s restricted cash account and the Third-Party member deposited $1.5 million into the
restricted cash account. Given their subordinate nature, the Promissory Notes are not expected to be
repaid until 2023. The Promissory Notes bear interest at 5% annually.
(b) 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 fee escalated annually by a defined inflation index, an incentive fee, and for the reimbursement
of expenses. 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 for both three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, which is
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included in Operating expenses on the accompanying interim consolidated statements of operations
and comprehensive income (loss).
The Company owed CPVI $0.1 million as of March 31, 2022 and December 31, 2021, which is included
in Accounts payable and accrued expenses on the accompanying interim consolidated balance sheets.
(c) 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 $1.3 million and $1.4 million for the three-month periods
ended March 31, 2022 and 2021, respectively, which is classified as Operating expense on the
accompanying interim consolidated statements of operations and comprehensive income (loss).
The Company owed RP $0.8 million and $0.9 million as of March 31, 2022 and December 31, 2021,
respectively, which is included in Accounts payable and accrued expenses on the accompanying
interim consolidated balance sheets.
(d) 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 three-month periods ended March 31, 2022 and 2021, which is
included in Operating expenses on the accompanying interim consolidated statements of operations
and comprehensive income (loss).
(9) Subsequent Events
The Company has evaluated events and transactions that occurred between March 31, 2022 and May 19,
2022, 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.
There were no subsequent events identified that necessitated disclosure and/or adjustment to the
Company’s interim consolidated financial statements for the three-months ended March 31, 2022.
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