
פרויקטים של אנרגיה  מחזיקה ומפעילת , מפתחת
מתחדשת

2021נובמבר -מצגת משקיעים 



:כללי

על.(SEC)האמריקאיתערךלניירותלרשותלעתמעתמבצעיםשאנואחרותוהגשות,2020בדצמבר31-בשהסתיימהלשנהF-20שבטופסשלנוהשנתיהדוחלרבות,לציבורהזמיןאחרמידעכל,עםיחדאותולקרואויש,כפוףזובמצגתהמידע•

כפיאחראומקצועיייעוץכלשקיבללאחר,כאמורציבוריותבהגשותהכלולהמידעעלבהתבססורקלמטרותיוהערךניירותשלהתאמתםאוליתרונותבאשראדםאותושלדעתושיקולסמךעלרקזאתלעשותעתבכלערךניירותהרוכשאדםכל
אחריםהשקעותאוערךבניירותאושלנובמניותאחרתדרךבכללסחוראולמכור,לקנותממליציםואיננויעוץמספקיםלאאנו,לזמינהזומצגתהפיכתבעצם.במצגתהכלולהמידעעלבהסתמךולאהענייןבנסיבותמתאיםאולנכוןמוצאשהוא

.במידעשהואשימושמכללהיגרםשעלוליםהפסדיםאונזקלכלאחריותבכלנישאולא,מדויקאומלאשהמידעמתחייביםלאאנו.כלשהם

,שתוקןכפי,1933משנתב"ארהשלהערךניירותחוקלפילרישוםבהתאםאלאהבריתבארצותערךניירותשלכלשהיהצעהתתבצעלא.כלשהםערךניירותלרכושלהצעהשידולאולמכורהצעהמהוויםבההכלולכלשהומידעולאזומצגתלא•

.זהחוקלפיהתשקיףמדרישותפטוראו1968-ח"תשכ,הישראליערךניירותחוקלפיתקףתשקיףפיעלאלאבישראלערךניירותשלכלשהיהנפקהתתבצעלא.ממנופטוראו

.כלשהיקודמתשנהשלאלועליעלואויתאמובהכרחכלשהילתקופהעתידיותתוצאותאושביצועיםמשמעותןאיןמהעברתפעוליותותוצאותהיסטוריותעובדות•

.ומראשבכתבהמפורשתהסכמתנוללאאחרתדרךבכלשימושאוהפצה,לפרסוםניתניםואינםהחברהשלהבלעדירכושההינםבההכלולוהמידעזומצגת•

:מידע הנוגע להצהרות צופות פני עתיד

הצהרות.עתידפניצופותהצהרותהןתוצאותותחזיותההנהלהמטרות,שלנולתוכניותבנוגעזובמצגתהכלולות,היסטוריותעובדותשלהצהרותמלבד,ההצהרותכל.מהותייםודאויותואיבסיכוניםהכרוכותעתידפניצופותהצהרותמכילהזומצגת•

סיכוניםלרבות,ודאויותואילסיכוניםהכפופותנוכחיותציפיותעלמבוססיםהחברהעסקישלאחריםוהיבטיםסיכויים,אסטרטגיות,ביצועים,רווחים,הכנסותלגביכאלהעתידפניצופותהצהרות.חזויפיננסימידעכוללותכאלהעתידפניצופות
הצפוייםאוהנוכחייםוההיתריםהרישיונותועלפרויקטלכלהנוגעיםנוכחייםמסחרייםהסכמיםאו/וממשלתייםתעריפיםעלומתבססיםבכללאובזמן,היתריםלקבליכולתחוסר,בבנייהעיכובים,כאמורפרויקטיםעבורמימוןלהשיגליכולתהנוגעים

החברהשלליכולתהבאשרביטחוןאוודאותכלואיןהחברההנהלתשלהעדכניותהפנימיותההערכותעלמבוססיםבמצגתהנכלליםמוקדמיםפיתוחבשלביאובפיתוחהנמצאיםלפרויקטיםהנוגעים,תחזיותלרבות,הפרטים,כןכמו.פרויקטכלשל
,"לתכנן","לצפות","להתכוון","פרויקט","הערכה"המיליםלרבות,מסוימותבמיליםהשימוש.(פרויקטיםמימוןוהןעצמיהוןהן)ומימוןהיתרים,בקרקעזכויות,אישורים,היתרבין,דורשזהמסוגפרויקטיםקידוםשכןאלופרויקטיםלהשליםאולקדם

Private)1995משנתפרטיותערךניירותתביעותרפורמתבחוקכמשמעותןעתידפניצופותהצהרותלזהותנועדודומיםוביטויים"יעשה","מאמין" Securities Litigation Reform Act of ולאיתכן.1968-ח"תשכ,הישראליערךניירותוחוק(1995
מאלהמהותיתשוניםלהיותלאירועיםאובפועללתוצאותלגרוםעלוליםשוניםחשוביםגורמים.שלנוהעתידפניצופותההצהרותעלהמידהעליתרלהסתמךואין,שלנוהעתידפניצופותשבהצהרותהציפיותאוהכוונות,התוכניותאתבפועלנשיג

שזוהופרויקטיםשלמצומצםהיקף,בפיתוחהפרויקטיםשלהפעילותבתחילתעיכובים,פרויקטיםשלובנייהלפיתוחהנדרשמימוןלהשיגיכולתחוסר,ובאקליםברגולציהשינוייםלרבות,שלנוהעתידפניצופותמההצהרותהשתמעואוובוטאושיתכן
לצעדיםבקשרלרבות,החברהשלופרויקטיםפעילותעלהקורונהמגפתוהשפעתשבפיתוחאחריםפרויקטיםשלוהקמהבפיתוחעיכובים,מנרהפרויקטשלהמותנההרישיוןבמסגרתהנדרשותהדרךאבניאתלהשיגיכולתנוחוסר,עתידילפיתוח

ואחריםטכנייםשיבושים,הנפטובמחיר(טבעיוגזפסולתדוגמת)החברהמתקנילתפעולהנדרשיםהמשאביםובמחיריבהיצעשינויים,רגולטורייםשינויים,ובביקושבשוקהחשמלבמחירישינויים,החברהפועלתבהןבמדינותרשויותידיעלשננקטו
עתידפניצופותההצהרות.F-20שבטופסשלנוהשנתיהדוחכולל,SEC-ללעתמעתמבצעיםשאנובהגשותיותררבבפירוטמתואריםשלנולעסקיםהקשוריםואחריםאלוודאויותואיסיכונים.החברהשבבעלותהכוחתחנותשלהקמהאובפעילות

.אחרתאועתידייםאירועים,חדשממידעכתוצאהאםבין,כלשהיעתידפניצופההצהרהלעדכןמתחייביםואיננוזהלתאריךנכוןנעשות

הצהרות
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דגשים למשקיעים

נהנית מאמון מוסדות פיננסיים  
ובנקים

מפיתוח לתפעול

צמיחה מתמשכת עם יחסי מינוף  
שמרניים

הנסחרת בבורסה  חברה ציבורית 
יורק  בניו ע "לניובבורסה א "ע בת"לני

(NYSE American),  לפי שווי של
16.11.21-נכון ל₪ מיליון 1,277
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פעילה בשווקים ובמיקומים שונים מומחיות פיננסית וטכנולוגית

אנרגיה מתחדשת כעסק לטווח  
בעל יכולת הסתגלות, ארוך



החזון שלנו

מגמות השוק בתחום  להקדים את 
האנרגיה הירוקה וטכנולוגיות  

.לאגירת אנרגיה

להיות עסק רווחי ובר קיימא  
המבוסס על אסטרטגיות מימון  
משופרות ומומחיות טכנולוגית  

.מתקדמת

מפיתוח ועד  , לספק פתרונות כוללים
המאפשרים אספקה יציבה , תפעול

של אנרגיה מתחדשת ממקורות  
.מגוונים

לכלל  להגן על הסביבה ולהועיל 
אספקת  האוכלוסיה באמצעות 

אנרגיה נקייה וזולה ממקורות  
.מתחדשים
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צמיחה מתמשכת

האנרגיה המתחדשת  גידול בפעילות 
מפיתוח לתפעול  -וייצור החשמל שלנו 

ובישראלבאירופה -

תזרים מזומנים קבוע

יצירת תזרים מזומנים רציף מנכסים  
שונים ביישומים מגוונים של אנרגיה  

אנרגיהמתחדשת ואגירת 

מדיניות מוניטרית

שמירה על יחסי מינוף  
כספיחוסן שמרניים ועל 

המטרות שלנו
מהפכת האנרגיה כעסק רווחי לטווח ארוך
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מפת דרכים לפיתוח עסקי

חתימה על -ספרד , טלאסול
הסכם מכירת חשמל בתעריף  

80%עבור ( PPA)קבוע 
מהתפוקה הצפויה מטלאסול49%מכירת 

2019 2020

טלאסול התקשרה בהסכמי  
EIB-מימון עם דויטשה בנק ו

הפעלה מסחרית של פרויקט  
ביוגז שני בהולנד

סגירה פיננסית והתחלת בנייה  
בטלאסול

וולטאי-פוטותיק נכסים מכירת 
 22.6MWבהספק איטלקי 

מיליון אירו19~ ברווח של 

הסכמי מסגרת  2חתימה על 
-לפיתוח פרויקטים פוטו

515MWוולטאים בנפח 
באיטליה

הנותרים  49%רכישת 
NL Biogasמפרויקטי 

לרשת  טלאסולחיבור 
(2020דצמבר )

וולטאים  -פוטו 20MW-זכייה ב
מכרז מכסות  אגירה בהליך + 

רשות החשמלשפרסמה 
 40MWH: הפרויקט כולל

DCהספק 

80MWHאגירה בסוללות של 

הביוגז  רכישת פרויקט 
Gelderland רישיון  עם , בהולנד

ק בשנה  "מיליון ננומ7.5~ לייצר 
9.5~ וכושר ייצור בפועל של 

ק בשנה"מיליון ננומ

2018 2021

סגירה פיננסית של פרויקט  
מנרה  ( PSP)שאובה אגירה 

(2021פברואר )

(  PSP)שאובה פרויקט אגירה 
אישור תחילת עבודה  , מנרה

רכש ובנייה  , לקבלן ההנדסה
(EPC )( 2021אפריל)

,  וולטאי-פוטו 28MWפרוייקט 
7)תחילת עבודה אישור . ספרד
(2021ביוני 

20MW וולטאי באיטליה  -פוטו
צפויים להיות מוכנים לבנייה

439MWוולטאי באיטליה  -פוטו
בשלב פיתוח מתקדם
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הכנסות  

EBITDA מתואם מפרויקטים

FFO מתואם מפרויקטים

רווח נקי

(במיליוני אירו)תחזית פיננסית 

2021 (E) 2022 (E) 2023 (E) 2024 (E)

IFRIC 12לפי לפי מודל הנכס הפיננסי הרכוש הקבוע ולא לפי מודל ישראל מוצג , בתלמי יוסףהממוקם  PV-מתקן ה•
המאזניהשווי יטת חלקה של החברה בדוראד מוצג על סמך חלוקות צפויות של רווחים ולא על בסיס ש. לרבות חלקה של החברה בדוראד•
מיעוטכוללים אחזקות המתואם  FFO-והמתואם  EBITDA-ה, וולטאי טלאסול-הפוטוהמתקן ההכנסות הצפויות של •
•FFO מימון תאגידי ופרויקטלי והוצאות מסלאחר מתואם מוצג

2021-ל2022-מ 70MW-יתכן מעבר של כ* ' אראו נספח IFRSבמדדים פיננסיים שאינם מבוססי וגילוי בנוגע לשימוש להתאמות 
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85-8975-7755-5846-49הכנסות

EBITDA 60-6253-5538-3930-31מפרויקטיםמתואם

EBITDA  55-5748-5033-3425-26מתואם

FFO 44-4539-4028-2921-22מפרויקטיםמתואם

FFO 35-3630-3119-2013-14מתואם

10830רווח נקי

בנייה צפויה

48 MW PV (*)

בנייה צפויה

178 MW PV (*)

בנייה צפויה

301 MW PV

בנייה צפויה

332 MW PV



צמיחה-פרויקטים בפיתוח 

850MWראשוני פיתוח שלב 

479MWבפיתוח מתקדם 

וולטאי-פוטוMW 850סך מצטבר של -ספרד + איטליה •

204MWמוכן לבנייה / בבניה 

416MWמחובר לרשת 

וולטאי-פוטוMW 439–איטליה •
אגירה+ וולטאי-פוטו MW 40–ישראל •

וולטאי-פוטוMW 20–איטליה •
וולטאי-פוטו MW 28–ספרד •
אגירה שאובהMW 156-צוק מנרה  •

וישראלספרד -וולטאי -פוטו•
הולנד-ביוגז•
דוראדתחנת כוח •

8

(מלבד דוראד שעבורה מוצג רק חלקה של החברה)100%בגין אחזקה של 



תשתיות אנרגיה  
ירוקה מגוונות 

,  בנייה, פיתוח
תפעול

PV| אנרגיה סולארית  ביו גז| פסולת לאנרגיה 

טבעיגז| אנרגיה נקייה  אגירה שאובה| אחסון אנרגיה 
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(מיליוני אירו)סיכום פרויקטים 

MWרישיוןבעלות% פרויקטים
חלוקה צפויה

2021-ב

הכנסות  
שנתיות צפויות  

2021-ב

EBITDA   שנתי
מתואם צפוי

2021-ב

FFO   שנתי
צפוימתואם 

2021-ב

חוב צפוי 
31לתאריך 
2021בדצמבר 

ריבית צפויה על 
הלוואות בנקאיות

2021-ב

תזרים מזומנים  
2021-צפוי ב

מחובר לרשת ופועל

 (*)PV51%300MW23-25(*)17-18(*)11(*)130(*)3.7(*)4.0טלאסול –ספרד 

4PV100%20417.9-ספרד  MW2.92.01.514.40.40.5

PV(1)100%20339תלמי יוסף –ישראל  MW4.23.62.8160.81.0

100%2031ביוגז–הולנד 
19MWעומס בסיס של 

1,800שווה לייצור גז של 

ק לשעה"מ

134.03.6140.42.0

מבוסס על )דוראד –ישראל 
(2( )2020דוחות 

~9.4%2034
860 MW 

(80MW~ חלק החברה )
3.05713---3.0

416סך הכל מותקן MW
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' ראו נספח אIFRSלהתאמות וגילוי בנוגע לשימוש במדדים פיננסיים שאינם מבוססי 

51%חלקה של החברה הוא . החזקה100%עבור *

IFRIC 12ישראל מוצג לפי מודל הרכוש הקבוע ולא לפי מודל הנכס הפיננסי לפי , הממוקם בתלמי יוסףוולטאי-המתקן הפוטו(1)

החברההנתונים מייצגים את חלקה של (2)



(מיליוני אירו)סיכום פרויקטים 

11

MWp/ MWp/hתחילת ייצור צפויהשיעור בעלותפרויקט
הכנסות שנתיות 

צפויות 
EBITDA   צפוישנתיFFO  עלות צפויהצפוי שנתי

מוכן לבניה/בבניה

PV100%202228MW2.32.01.818.6ספרד 

83.34%2026156MW(*) 67(*) 30(*) 26387צוק מנרה-ישראל 

PV100%202220MW(**) 1.7(**) 1.2(**) 1.111.1איטליה 

204MWמוכן לבניה/ סך הכל בבניה 

בשלבי פיתוח

100%202340MWאגירה+ וולטאי-פוטו-ישראל 

100%2021-2023439MWוולטאי-איטליה פוטו

100%850MWאיטליה+ ספרד -שלב פיתוח ראשוני 

1,329MWסך הכל בשלבי פיתוח

83.34%חלקה של החברה הוא . 100%לאחזקה של בממוצע * 
בממוצע** 

שלההפיתוח תכניות החברה תידרש לגייס כספים נוספים על מנת לממש את 



G.G.GELDERLAND 

2020נרכש בדצמבר 

מיליון  7.5: רישיון ייצור

ק גז לשנה"מ

12



פרויקטי פסולת  
(ביוגז)לאנרגיה 

13

'  ראו נספח ג IFRSלהתאמות וגילוי בנוגע לשימוש במדדים פיננסיים שאינם מבוססי 

2021 (E)2022 (E)2023 (E)

131515הכנסות

6.4-6.8-6.8-עלות מכירה

6.68.28.5רווח גולמי

2.6-3.1-3.0-הוצאות תפעוליות

EBITDA4.05.15.3

0.4-0.4-0.4-ריבית על הלוואות בנקאיות

---מיסים על הכנסה

FFO3.64.74.9מתואם



שאובהאגירה פרויקט -מנרה צוק -ישראל 

1,900MWh~ אגירה כוללת קיבולת 

:מיקום
ישראל-צוק מנרה 

:עלות צפויה

מיליון אירו390

:בעלות
83.34%-מ "אלומיי קפיטל בע

*16.66%-מ "אמפא השקעות בע

:מתקןסוג 
מתקן אחסון  1

הידרו שאובהאנרגייה 

תחילת  אישור 
(:NTP)עבודה 
2021אפריל

EBITDA צפוי  :**
יורומיליון 30~ 

הכנסות  
**:  צפויות 

יורומיליון 67~ 

14

(  מפרויקט מנרה16.66%המייצגים )מ "משבע מזרקות נמצאים בבעלות אמפא השקעות בע66.67%. מפרויקט מנרה25%-מ מחזיקה ב"שבע מזרקות בע* 
(8.34%המייצגים )הנותרים הינם בבעלות החברה בעקיפין 33.33%-וה

שנתיבממוצע ** 

: הספק צפוי
156MW



MW 300מתקן טלאסול 
וולטאי-פוטו

מראה פנורמי

15



מימון  : 2018דצמבר 
 DEUTSCHE BANK-מ
- EIB-ו

מיליון אירו 131

מכירת : 2019אפריל 
מההון של טלאסול 49%

מיליון אירו 16.1תמורת 
והתחלת הבנייה

חיבור : 2020דצמבר 
לרשת 

תעודת קבלה ראשונית  
(PAC )27 2021בינואר

:נרכש
2017

:הספק
300 MW

:סוג מפעל
מפעל  1

וולטאי-פוטו

התחלת ייצור 
:חשמל

42020רבעון 

:מיקום
ספרד, קאסרס, טלוואן

:עלות סופית
מיליון יורו227

הכנסה שנתית 
:צפויה

מיליון יורו23-25

:  2018יוני 
METKA –

הסכם רכש  
והנדסה

הסכם  : 2018יוני 
,  (PPA)רכישת חשמל 

שנים10-ל80%

גידור ריבית  : 2018יולי 
GOLDMAN SACHS

16

(51%חלקה של החברה הוא )100%תחזית ניתנת לאחזקה של * 

:אסטרטגיה עסקית וציר זמן



וולטאים-לפיתוח פרויקטים פוטוהסכמי מסגרת 
1,209MWבאיטליה בהיקף 

:מיקום
איטליה

:נחתמו
2020

:סוג מפעל
-פוטומפעלים 
וולטאים

17

2021-ל2022-מגוואט מ70-מעבר של כייתכן * 

:עלות צפויה
אירומיליון 665

(:MW-ב)ייצור חשמל צפוי 
2021–20*
2022–178*
2023–261
2024–332
2025-418

:הספק צפוי
1,209 MW



אגירה  + וולטאי -פוטו
בישראל

18

https://www.nrel.gov/research/publications.html: מקור* 

אחדהספק זה עשוי לכלול יותר מפרויקט * 

ישראל, אגירה+ וולטאי-פוטופרויקט

2020, ביולי14מועד זכייה במכרז

ישראלמיקום

DCהספק מותקן כולל  – (MWh)40

- ACהספק מותקן כולל  (MWh, Calc.)20

19.70%מהחשמל דרך הסוללה% 

72,771(MW)ייצור חשמל שנתי צפוי 

160(ח"מיליוני ש)צפויהעלות בנייה 

19.9('אג)תעריף 

23(שנים)תקופת הפעלת הרישיון 



נתוני מאזן מרכזיים
(אלפי אירו)

19

'ראו חישובים בנספח ב* 

וולטאית-בעיקר בקשר עם פעילות פוטו** 

מהמאזן% 31/12/2020מהמאזן% 31/12/2019מהמאזן% 31/12/2018מהמאזן% 31/12/2017באלפי אירו

26,12413%39,01418%53,19717%76,71917%ע סחירים"פיקדונות וני, מזומנים ושווי מזומנים

106,51554%117,43556%164,90453%280,89361%*חוב פיננסי

80,39141%78,42137%111,70736%204,17444%*נטו, חוב פיננסי

78,83740%87,22041%114,38937%264,09557%**רכוש קבוע נטו

30,82016%28,16113%33,56111%32,2347%השקעה בדוראד

CAP*184,01593%194,39292%272,47088%405,91988%

77,50039%76,95736%107,56635%125,02627%סך הון עצמי

198,088100%211,160100%310,172100%460,172100%סך נכסים



יחסים פיננסיים מרכזיים

2020בדצמבר 201931בדצמבר 201831בדצמבר 201731בדצמבר 31

CAP*58%60%61%69%-חוב פיננסי ל

CAP*44%40%41%50%-נטו ל, חוב פיננסי

לחישובים' ראו נספח ב* 

נזילות מספקת, מאזן חזק

20



סיכום

תעשיית האנרגיה המתחדשת  
נהנית מתחזית עסקית חיובית  

ורגולציה תומכת

אין צורך  , תמחור תחרותי
בסבסוד ממשלתי

. גיוון מגזרי וגיאוגרפי רב
הכנסה אינה תלויה  

בפרויקט ספציפי

הסכמים לטווח ארוך  
סיכון  מפחיתים את 

השוק הנוגע לביקוש

מדיניות מימון מבוססת ערך עם 
יחסי הון והשקעה , שמרנימינוף 

גבוהים

.  צמיחה מתמשכת
,  ניסיון עסקי בר קיימא

מוכח

21



יעדי הפקת אנרגיה מתחדשת-ישראל 

5.00%

10%

20%

30%
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
20252030

2.26%
יוצר בפועל

עד  25-30%-צפויה לעלות ל
2030

2020 2014

22



וולטאי  -האפקט הפוטו
מאפשר המרה של אור 

לחשמל באמצעות מוליכים  
.למחצה

סוכנות האנרגיה  
:  הבינלאומית

וולטאי צפוי  -פוטו

את להכפיל

2023עצמו עד 

וולטאי-סקירת השוק הפוטו

https://www.iea.org/renewables2018/

23

©OECD/IEA

ביו אנרגיה

סולרי תרמי

כוח הידראולי

תרמי-גאו

רוח

ימי

-פוטו
וולטאי 

סולרי

2017-2023, צריכת אנרגיה מתחדשת לפי טכנולוגיה

https://www.iea.org/renewables2018/


סקירת שוק הפסולת לאנרגיה

.המיוצר על ידי תסיסה של חומר אורגני, ביוגז הוא מקור אנרגיה מתחדש

קצב הצמיחה השנתי הממוצע הצפוי  
*6%הוא 2018-2024

28.43
30.14

31.95
33.87

35.9
38.05

40.33

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

24

גז למיליון נפש במדינות אירופה  -מספר מפעלי ביו
2017בשנת 

136.1
53

5.8

19.9

11.1

4.2

8.0

8.2

25.9

12

* https://www.statista.com/statistics/480452/market-value-of-waste-to-energy-globally-projection/ http://european-biogas.eu/2019/02/01/eba-annual-report-2019/

https://www.statista.com/statistics/480452/market-value-of-waste-to-energy-globally-projection/
http://european-biogas.eu/2019/02/01/eba-annual-report-2019/


שיטת אחסון אנרגיה שאובה שומרת אנרגיה בצורה  
מים הנובעת מכח  של אנרגיה פוטנציאלית של 

.למאגר גבוההנשאבת ממאגר נמוך , המשיכה

365/24/7
אחסון אנרגיה מאפשר אספקת חשמל כל היום 

.וכל השנה

Pumped Hydro Storage 
Market Overview

25

https://www.gminsights.com/industry-analysis/pumped-hydro-storage-market

2017  :

שווי של 
-למעלה מ

מיליארד  300
דולר

2024:

ההתקנה המצטברת מוגדרת  
200GW-לחרוג מ

https://www.gminsights.com/industry-analysis/pumped-hydro-storage-market


תודה
:למידע נוסף
ranf@ellomay.com: ל"מנכ, רן פרידריך

kaliaw@ellomay.com: כספיםלית "סמנכ, רובנבךקליה 

www.ellomay.com
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מתואם FFO-מתואם ו EBITDA-' נספח א
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IFRSשימוש באמצעים פיננסיים שאינם 

EBITDAומתואם-FFOמבוססישאינםמדדיםהםמתואםIFRS.EBITDAלפניכרווחמוגדר
מסהוספתידיעלמחושב(מפעולותכספים)FFO-ווהפחתותפחת,מיסים,נטו,מימוןהוצאות

"מתואםFFO"-ו"מתואםEBITDA"במונחיםמשתמשתהחברה.EBITDA-למימוןוהוצאות
לפייוסףתלמיוולטאי-הפוטומהמתקןההכנסותאתמציגהשהחברההעובדהאתלהדגישכדי

IFRICלפיהפיננסיהנכסמודללפיולאקבוערכושמודל בדוראדחלקהאתומציגה12
בחישובהמאזניהשווישיטתלפיאקוויטירווחיבסיסעלולארווחשלחלוקותעלבהתבסס
EBITDAהתפעולייםהביצועיםהבנתאתלהגבירמנתעלאלומדדיםמציגההחברה.מתואם

מדדיםIFRSשאינםבמדדיםרואהשהחברהבעוד.תקופותביןהשוואהולאפשרהחברהשל
כתחליףאובנפרדאלהIFRSשאינםמדדיםלבחוןאין,השוואתייםתפעולייםלביצועיםחשובים

כמדדIFRS-לבהתאםשהוכנומזומניםתזריםלנתוניאואחרוהפסדרווחלדוחאונקילרווח
,שלנוההתחייבויותאתבחשבוןלוקחיםאינםIFRSשאינםאלהמדדים.נזילותאולרווחיות

שעשוייםסכומיםעלמעידיםבהכרחאינם,ולפיכך,מוגבליםומזומניםהוניותהוצאותלרבות
חלופהואינומייצגאינומתואםFFO,בנוסף.דעתלשיקולהנתוניםלשימושיםזמיניםלהיות

למזומניםאינדיקציהמהווהואינוIFRS-בשהוגדרכפישוטפתמפעילותמזומניםלתזרים
מחשבותהחברותכללא.חלוקהלבצעהיכולתלרבות,המזומניםתזריםצרכיכללמימוןזמינים

אינםשהוצגוכפישהמדדיםוייתכן,אופןבאותוהמתואםFFO-האוהמתואםEBITDA-האת
המתואםEBITDA-ה.אחרותחברותידיעלהמוצגיםדומהכותרתבעלילמדדיםהשוואהברי
כן;שלנוההיסטוריותהתפעולתוצאותעללהעידשלאעשוייםשלנובפועלהמתואםFFO-וה

באופןאלובמדדיםמשתמשתהחברה.פוטנציאליותעתידיותתוצאותלחזותמיועדיםאינם
מידעמוסיפיםהםIFRSמדדיעםמשולביםאלומדדיםשכאשרומאמינהביצועיםכמדדיפנימי

עלולאIFRSבסיסעלמדדיםביןהתאמה.החברהשלהתפעולייםלביצועיםהנוגעשימושי
.זהבשקףמסופקתIFRSבסיס

(במיליוני אירו)מתואם  FFO-ומתואם  EBITDA-התאמה של הכנסה נטו ל

2021 (E)2022 (E)2023 (E)2024 (E)
038110להלןבביאוריםכמפורטמותאם,לתקופהנקירווח

121315-1616-17אגרות חוב ואחרות, ריבית על הלוואות בנקאיות

134~0מיסים על הכנסה

13-1416-1722-2325-26פחת

EBITDA25-2633-3448-5055-57מתואם

(16-17)(15-16)(13)(12)אגרות חוב ואחרות, ריבית על הלוואות בנקאיות

(4)(3)(1)(~0)מיסים על הכנסה

FFO13-1419-2030-3135-36מתואם

.IFRIC 12לפי לפי מודל הנכס הפיננסי הרכוש הקבוע ולא לפי מודל ישראל מוצג , הממוקם בתלמי יוסףוולטאי -המתקן הפוטו•

.השווי המאזנירווחי אקוויטי לפי שיטת חלקה של החברה בדוראד מוצג על בסיס חלוקת רווחים ולא על בסיס •

.טלאסול כוללים אחזקות מיעוטוולטאי -המתקן הפוטושל  FFO-וההמתואם  EBITDA-ה, ההכנסות הצפויות•

•FFO ומסוהוצאות מימון תאגידי ופרויקטלי מוצג לאחר מתואם.

EBITDA25-2633-3448-5055-57מתואם

ארגוניות ופיתוח  , עלויות כלליות ואדמיניסטרטיביות
פרויקטים

5555

EBITDA 30-3138-3953-5560-62מתואם מפרויקטים

FFO13-1419-2030-3135-36מתואם

ארגוניות ופיתוח  , עלויות כלליות ואדמיניסטרטיביות
פרויקטים

5555

3444ריבית על אגרות חוב

FFO 21-2228-2939-4044-45מתואם מפרויקטים
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,בדצמבר31-נכון ל,בדצמבר31-נכון ל,בדצמבר31-נכון ל,בדצמבר31-נכון ל

2017201820192020

התחייבויות שוטפות

תשלומי פירעון שוטפים של הלוואות  
(10,232)€(4,138)€(5,864)€(3,103)€בנקאיות לטווח ארוך

תשלומי פירעון שוטפים של הלוואות  
(4,021)€-€-€-€לטווח ארוך
(10,600)€(26,773)€(8,758)€(4,644)€אגרות חוב

התחייבויות שאינן שוטפות

-€-€-€(3,690)€חכירה מימוניתהתחייבויות 

(134,520)€(40,805)€(60,228)€(42,091)€הלוואות בנקאיות לטווח ארוך

(49,396)€(48,377)€-€-€הלוואות אחרות לטווח ארוך

(72,124)€(44,811)€(42,585)€(52,987)€אגרות חוב

(280,893)€(164,904)€(117,435)€(106,515)€(א)חוב פיננסי 

:בניכוי

(66,845)€23,962€36,882€44,509€ושווי מזומניםמזומנים 

(1,761)€2,162€2,132€2,242€ניירות ערך סחירים

(8,113)€-€-€-€פיקדונות לזמן קצר

(212,287)€(118,153)€(78,421)€(80,391)€(ב)נטו , חוב פיננסי

(125,026)€(107,566)€(76,957)€(77,500)€(ג)סך הון עצמי 

(280,893)€(164,904)€(117,435)€(106,515)€(א)חוב פיננסי 

CAP(ד)€(184,015)€(194,392)€(272,470)€(405,919)

58%60%61%69%(ד/א)CAP-חוב פיננסי ל

44%40%43%50%(ד/ב)CAP-נטו ל, חוב פיננסי

28

יחסי מינוף–' נספח ב
מבוססים על  שאינם במדדים פיננסיים שימוש 

IFRS 

חובאגרותבתוספתכהלוואותפיננסיחובמגדירההחברה
מימוניתחכירההתחייבויותבתוספת(שוטפותהתחייבויות)

חובאגרותבתוספתטווחארוכותבנקאיותהלוואותבתוספת
פיננסיכחובנטו,פיננסיחוב,(שוטפותלאהתחייבויות)

המוחזקותהשקעותבניכוימזומניםושווימזומניםבניכוי
בתוספתכהוןCAP-וקצרלזמןפיקדונותבניכוימסחרעבור
אתלהגבירמנתעלאלומדדיםמציגההחברה.פיננסיחוב

בעוד.החברהשלוההלוואותהמינוףיחסישלההבנה
לבחוןאין,למינוףחשובמדדאלובאמצעיםרואהשהחברה

אוטווחארוכותלהלוואותכתחליףאובנפרדאלומדדים
.למינוףכמדדIFRS-לבהתאםשהוכנואחריםמאזןלנתוני

וייתכן,אופןבאותואלהמדדיםמחשבותהחברותכללא
כותרתבעלילמדדיםהשוואהבראינושהוצגכפישהמדד

.אחרותחברותידיעלהמוצגיםדומה

(באלפי אירו)חישוב יחסי מינוף 

102
8
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מתואם FFO-של ביוגז וEBITDA-' נספח ג
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 IFRSמבוססים עלשאינם במדדים פיננסיים שימוש 

EBITDAו-FFOעלמבוססיםשאינםמדדיםהםמתואםIFRS.EBITDAלפניכרווחמוגדר
מסהוספתידיעלמחושב(מפעולותכספים)FFO-ווהפחתותפחת,מיסים,נטו,מימוןהוצאות

העובדהאתלהדגישכדי"מתואםFFO"במונחמשתמשתהחברהEBITDA.-למימוןוהוצאות
הלוואותעלריביתכוללותלאהמתואםFFO-הבחישובהמוצגותהמימוןשהוצאות

החברהשלהביוגזפעילותהבנתאתלהגבירמנתעלאלומדדיםמציגההחברה.בינחברתיות
חשוביםמדדיםIFRSשאינםבמדדיםרואהשהחברהבעוד.תקופותביןהשוואהולאפשר
נקילרווחכתחליףאובנפרדאלהIFRSשאינםמדדיםלבחוןאין,השוואתייםתפעולייםלביצועים

אולרווחיותכמדדIFRS-לבהתאםשהוכנומזומניםתזריםלנתוניאואחרוהפסדרווחלדוחאו
הוצאותלרבות,שלנוההתחייבויותאתבחשבוןלוקחיםאינםIFRSשאינםאלהמדדים.נזילות
זמיניםלהיותשעשוייםסכומיםעלמעידיםבהכרחאינם,ולפיכך,מוגבליםומזומניםהוניות

מזומניםלתזריםחלופהואינומייצגאינומתואםFFO,בנוסף.דעתלשיקולהנתוניםלשימושים
תזריםצרכיכללמימוןזמיניםלמזומניםאינדיקציהמהווהואינוIFRS-בשהוגדרכפימפעילות

FFO-האוEBITDA-האתמחשבותהחברותכללא.חלוקהלבצעהיכולתלרבות,המזומנים
כותרתבעלילמדדיםהשוואהבריאינםשהוצגוכפישהמדדיםוייתכן,אופןבאותוהמתואם

כמדדיפנימיבאופןאלובמדדיםמשתמשתהחברה.אחרותחברותידיעלהמוצגיםדומה
שימושימידעמוסיפיםהםIFRSמדדיעםמשולביםאלומדדיםשכאשרומאמינהביצועים

IFRSבסיסעלולאIFRSבסיסעלמדדיםביןהתאמה.החברהשלהתפעולייםלביצועיםהנוגע
.זהבשקףמסופקת

(במיליוני אירו)מתואם  FFO-ו EBITDA-התאמה בין הרווח הנקי של ביוגז ל

2021 (E)2022 (E)2023 (E)

0.41.41.6רווח נקי לתקופה

1.31.31.3נטו, הוצאות מימון

---מיסים על הכנסה

2.32.42.4פחת

Ebitda45.15.3

0.4-0.4--0.4ריבית על הלוואות בנקאיות

---מיסים על הכנסה

FFO 3.63.84מותאם
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