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 2017עדכון תיאור עסקי החברה לדוח התקופתי לשנת 
 

 -'פרק א

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שלושה 
 2018במרץ  31חודשים שהסתיימה ביום 

 

 -פרק ב'

)בלתי  2018במרץ  31תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 מבוקרים(

 

 -פרק ג'

ד' לתקנות ניירות 38לפי תקנה המובא נפרד תמצית מידע כספי 
במרץ  31ליום  1970 –ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 

 )בלתי מבוקרים( 2018

 -רק ד'פ

ענייניםהתוכן    



 
 

(החברהעדכון פרק א' )תיאור עסקי   

  2017תקופתי לשנת הלדוח  

 של או.פי.סי אנרגיה בע"מ )"החברה"(1

 התקשרות בהסכמים לרכישת צומת -לדוח התקופתי  2.3.4סעיף  .1

 ,("צומת"אנרגיה בע"מ ) עסקת רכישת צומתתמורת לתשלום עדכון באבני הדרך בקשר עם ה

)דחיית העתירה  בסמוך לאחר התקיימות אבן הדרך השניהכפי שסוכמו על ידי הצדדים, 

החלק היחסי בתמורה בגין  אתלצומת העמידה החברה  ,(2018מרץ חודש ב ,המנהלית

  .למוכרים בהתאם להסכם אשר מיועד לעבור הדרך האמורההתקיימות אבן 

מדיניות ממשלת ישראל להגברת התחרות במשק החשמל  -לדוח התקופתי  7.8סעיף  .2

 והרפורמה במשק החשמל 

 2018במאי  10לדוח התקופתי בדבר הרפורמה במשק החשמל,  ביום  7.8בהמשך לאמור בסעיף 

 גורמיכי הגיעה להסכמות בין  ,("חח"י" או "חברת החשמלהודיעה חברת החשמל לישראל )"

 לשינוי בקשר העקרונות למתווה ביחס ,וההסתדרות העובדים נציגי ,לוונטייםהר הממשלה

בהתאם להודעת חברת החשמל, לצורך יישום השינוי (. "השינוי המבני"להלן: )בחח"י  יבנמ

המבני, אם וככל שייושם, ומתן תוקף משפטי מחייב לשינוי המבני שהוסכם, יידרשו, בין היתר, 

החלטת ממשלה, אישור גורמי הרגולציה, תיקונים להוראות הדין  ,חח"יאישור של דירקטוריון 

הרלוונטיות, ועדכון הסדרות רשות החשמל ומתן רישיונות בקשר לכך, כאשר אף לא אחת מהן 

 אומצה או בוצעה נכון למועד זה.

אור האמור, המידע בקשר לשינוי המבני מהווה מידע צופה פני עתיד אשר אין וודאות באשר ל

ו, ולפיכך בשלב זה אין וודאות באשר לאופן והיקף ההשפעה של השינוי האמור, להתממשות

 . חברה ופעילותההאם וככל שיתגבש, על 

 שכירות משרדי החברה  -לדוח התקופתי  8.11.9סעיף . 3

 1אודות הסכמי שכירות משרדי החברה, ביום לדוח התקופתי  8.11.9בסעיף משך לאמור בה

 לפרטים .משרדי החברה לכתובתה הרשומה החדשה במגדל עזריאלי שרונה הועתקו 2018במאי 

 .(2018-01-034608)מס' אסמכתא:  2018במאי  1 ראו הדוח המיידי של החברה מיום נוספים

  

                                                 
 2018במהלך הרבעון הראשון של שנת  החברההעדכון כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי    1

בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף יצוין כי ועד בסמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי. 
( החברההסעיפים בפרק א' )תיאור עסקי  העדכון מתייחס למספריכדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר. 

הדוח ( )להלן: "2018-01-026919)מס' אסמכתא:  29.3.2018שפורסם ביום  2017בדוח התקופתי לשנת 
ים האמור בדיווחים המיידיםאת המידע הכלול  כוללתזה  עדכוןבמסגרת  יםמיידי יםלדיווח הפניות"(. התקופתי

  .על דרך ההפניה



 
 

 חומרי גלם וספקים  -לדוח התקופתי  8.13סעיף  .4

בע"מ חדרה חברת בת, או.פי.סי בדבר התקשרות לדוח התקופתי  8.13בסעיף משך לאמור בה

, (בז"ן) בע"מ בתי זיקוק לנפטשותפי תמר למלמכירת עודפי הגז הנרכשים בהסכם "(, חדרה)"

 הסכימו הצדדים על סיום מכירת הגז.  2018אפריל בחודש 

   חדרה עם חברת החשמל בהסכם למכירת כמויות גז עודפות ההתקשר 2018 אפרילבחודש 

באוקטובר  31 ליום ועד 2018במאי  1 שמיום לתקופה ,שסופקו על פי ההסכם עם שותפי תמר

  בהסכם.בתנאים המפורטים עם זכות ביטול מוקדמת לשני הצדדים,  2018

עם חברת החשמל "(, רותםבע"מ )"רותם חברת בת, או.פי.סי התקשרה , 2018בחודש מאי 

התחזוקה המתוכננת תקופת מכירת הגז תתבצע במהלך  .בהסכם מחייב למכירת כמויות גז

 . 2018נובמבר  -בחודשים ספטמבר ברותם 

עסקת אנרג'יאן )לרכישה ואספקה של  -חומרי גלם וספקים  -לדוח התקופתי  8.13.7סעיף  .5

  גז טבעי(

 "(, וכל אחת מחברות הבת,אנרג'יאןהסכימו אנרג'יאן ישראל לימיטד )" 2018באפריל  30 ביום

בהסכמים לרכישת גז טבעי בין רותם , על עדכון נוסף בלוח הזמנים, אשר נקבע חדרהורותם 

"(, לקבלת אישור קונסורציום המממנים ביחס ההסכמיםוחדרה לאנרג'יאן )להלן: "

 30)חלף  2018במאי  31להסכמים, המהווה אחד התנאים המתלים להתקיימותם, כך שיהא 

 יוםלפרטים נוספים ראו הדוח המיידי של החברה מ , כפי שנקבע בעדכון הקודם(.2018באפריל 

   (.2018-01-034308)מס' אסמכתא:  2018באפריל  30

 הסכמי או.פי.סי סולאר  -הסכמי שיתוף פעולה  - 8.15.1סעיף  .6

שותפות  לדוח התקופתי בקשר התקשרות או.פי.סי סולאר 8.15.1בהמשך לאמור בסעיף 

החזקות  עם חברת ל.י.ר גרינדייהסכם מסגרת והסכם שירותים ב (או.פי.סי.סולארמוגבלת )

הודיעה או.פי.סי סולאר לליר על סיום שני ההסכמים  ,2018חודש מאי ראשית ב, "(ליר)" בע"מ

  .2018בתום חודש יוני 

 הליכים משפטיים  - 8.16סעיף  .7

בז"ן  דלדוח התקופתי אודות הבקשה לאישור תביעה נגזרת נג 8.16.3בהמשך לאמור בסעיף  7.1

לדוח התקופתי אודות  8.16.4ואח' בנושא הסכם החשמל בין בז"ן ורותם ולאמור בסעיף 

בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד בז"ן ואח' בנושא הסכמי הגז, מועד הגשת התגובות 

  , בהתאמה.2018ביוני  30-ו 2018ביוני  10 מטעם החברה, נדחה לימים לבקשה

לפרטים אודות ערעור אשר הוגש על ידי עיריית קרית גת לבית המשפט העליון על פסק הדין  7.2

בעתירה המנהלית שניתן על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע בנושא הקלה 

 לדוחות הכספיים.  6, ראה ביאור 55מתת"ל 

 היתכנותשיון חדש וסקר יקבלת ר -בצומת רכישת השליטה  - 8.17.2סעיף  .8

הערעור שהגישה צומת לרשות החשמל עם בקשר לדוח התקופתי  8.17.2בהמשך לאמור בסעיף 

בחודש מאי ראשוני לחיבור המתקן לרשת ההולכה הארצית, ההיתכנות הסקר על תוצאות 

לא מצאה פגם בתוצאות הסקר שביצע מנהל ולפיה הודיעה רשות החשמל על החלטתה  2018

תוכל להמשיך ולפעול צומת החברה סבורה כי לנכון לחלוק עליו.  תמוצא ההמערכת ולכן אינ

 לחיבור לרשת ההולכה הארצית.חיובי סקר היתכנות לקבלת 



 
 

האמור לעיל ביחס להערכת החברה בקשר עם קבלת סקר היתכנות הינו מידע צופה פני עתיד, 

 טת החברה.אשר אין וודאות באשר להתממשותו, ואשר תלוי בין היתר בגורמים שאינם בשלי

שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים בתקופת  -הון אנושי  -לדוח התקופתי  9.2.3סעיף  .9

 הדוח

סיים מר ערן  2018באפריל  30ביום , 2018באפריל  12 כאמור בדיווח המיידי של החברה מיום

סיים מר צחי גושן  2018באפריל  12ביום  .ליטבק את תפקידו כסמנכ"ל הכספים של החברה

מר גושן בתפקיד סמנכ"ל מכהן  2018במאי  1והחל מיום את כהונתו כדירקטור בחברה, 

התגמול ודירקטוריון החברה, את תנאי  תאישרו ועדעם מינויו יצוין כי הכספים של החברה. 

 של מר גושן, באופן התואם את מדיניות התגמול של החברה.כהונתו והעסקתו 

)מס' אסמכתאות:  2108באפריל  12 מיוםשל החברה ראו הדוחות המיידים נוספים לפרטים 

)מס'  2018במאי  17( ודוח מיידי מיום 2018-01-030615, 2018-01-030609, 2018-01-030606

 .(2018-01-049396 אסמכתא 

מידע  ;תכניות תגמול לעובדים וטיבם של הסכמי העסקה -לדוח התקופתי  9.7, 9.6סעיף  .10

 נוסף על תגמולים הניתנים לנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה 

אישרו )בהתאמה( ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  2018במאי  17-ו 2018במאי  14ביום 

ירקטוריון על ידי ד 2017ביולי  26 ביוםלתכנית האופציות של החברה )שאושרה  ניםתיקו

הינו הוספת אפשרות להקצאת יחידות מניות  םאשר עיקר"(, תוכנית אופציות( )"החברה

 RSU -הגדלת כמות האופציות /ואו יחידות ה, ( במסגרת תכנית האופציותRSUחסומות )

להקצאה מכח תכנית האופציות ותיקון מנגנון התאמה במקרה של שינוי שליטה, והכל  תשניתנו

ראו הדוח המיידי של , ניםהתיקו. לפרטים אודות עיקרי בהתאם למדיניות התגמול של החברה

 (.2018-01-049399)מס' אסמכתא: 2018במאי  17 החברה מיום

 

       2018במאי  21תאריך: 

 

 או.פי.סי אנרגיה בע"מ

 ידי: יואב דופלט, יו"ר הדירקטוריון-נחתם על

 וגיורא אלמוגי, מנכ"ל

 
 

 



 

 

 .פי.סי אנרגיהאו

שהסתיימה  של שלושה חודשים לתקופהעל מצב ענייני החברה  דוח הדירקטוריון 

 8201 מרץב 13ביום 

 

 והחברותעל פעילות החברה  הדירקטוריון דוחמתכבד להגיש בזה את  "(החברה.פי.סי אנרגיה בע"מ )"או יוןרדירקטו

תקופה ול 2018 מרץב 31 ליום"( הקבוצה)" החברה של הכספיים דוחותיה עם מאוחדים דוחותיהן אשרהמוחזקות שלה, 

 תקנות)" 1970-"להתש(, ומידייםחות תקופתיים ")דו ערך ניירות תקנות פיל, מועד אותוב שהסתיימה של שלושה חודשים

 "(.הדיווח

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח, 

מהותית, והיא מובאת בהנחה הינה על נתוני הדוחות הכספיים ביניים ועל הנתונים בתיאור עסקי התאגיד אשר השפעתם 

אשר  ,2017בדצמבר  31הכספיים לשנה שהסתיימה ביום שבפני הקורא מצוי, בין היתר, דוח הדירקטוריון והדוחות 

האמור בדוחות המאוחדים מובא "(. דוחות המאוחדים)"ה( 2018-01-026919)מס' אסמכתא:  2018במרץ  29פורסמו ביום 

 על דרך ההפניה בדוח זה.

 דוח פרסום המחייבים, הדיווח לתקנות( 14)ב()10 תקנה לפי אזהרה סימני מתקיימים לא 2018 מרץב 31כי ליום , יצוין

 .החברה ידי על חזוי תזרים

 במקרים"(. הביניים דוחות)" 2018 במרץ 31 ליום המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מוצגים, זה דוח עם ביחד

 .הדוח פרסום למועד וסמוך הכספיים הדוחות תאריך לאחר הינם אשר אירועים הסוקרים פרטים מובאים מסוימים

מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של החברה. בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף ומפורט כדי לתת 

 . (IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )תמונה מקיפה של הנושא המתואר. הדוחות הכספיים ערוכים על פי 

. )"חוק ניירות ערך"( 1968-יירות ערך, התשכ"חכי התיאור בדוח זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק נ יודגש

מדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע ומידע צופה פני עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות תחזיות, הערכה, א

יד הכלול בדוח זה מבוסס תאו לעניין עתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינה בשליטת החברה. המידע הצופה פני ע

  מידע או הערכות הקיימים בחברה, נכון למועד פרסום דוח זה.על 

 על ידי רואי החשבון של החברה.-זה אינו מבוקר או סקורהדירקטוריון דוח 
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 הקבוצה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי

 כללי 1

  "(.בורסה)"הבע"מ  אביב לתב ערך לניירות בבורסה יםהנסחרשניירות הערך שלה  ציבורית חברה הינה החברה

. קנון הינה וחוק החברות "(, כבעלת השליטה בה לצורך חוק ניירות ערךקנון)" .Kenon Holdings Ltd -החברה רואה ב

( NYSEחברה המאוגדת בסינגפור, אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק )

 ובבורסה. 

ובאמצעות מספר חברות בנות בתחום ייצור חשמל ואספקתו בישראל, ובכלל זה בייזום, פיתוח,  בעצמהפועלת  חברהה

חברת ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחברת החשמל לישראל בע"מ )" כןתפעול של תחנות כוח ווהקמה 

 "(.החשמל

 פעילותה ותחומי העסקית סביבתה, הקבוצה של תמציתי תיאור 1.1

 פעילות ייצור חשמל ואספקתו. תחום – פעילות אחד החברה פועלת בתחום

עילות זה עוסקת החברה בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תחנות כוח וכן ייצור חשמל ואספקתו פבמסגרת תחום 

ללקוחות פרטיים וחברת החשמל. פעילות החברה בייצור חשמל ואספקתו מתמקדת בייצור חשמל בטכנולוגיה 

תחנות כוח: תחנת  קונבנציונלית ובטכנולוגיית קוגנרציה. בבעלות החברה )באמצעות חברות בנות בשליטתה( שתי

עתידה לפעול בטכנולוגיית הו בהקמה הנמצאתהכוח רותם הפועלת בטכנולוגיה קונבנציונלית ותחנת הכוח חדרה 

 קוגנרציה.

. יתרת ממניותיה 80% -ב מחזיקה החברה אשר"(, רותם"מ )"בע .פי.סי רותםאובבעלות  הינה רותם הכוח תחנת

 .יחידבעל מניות  על ידירותם מוחזקות   המניות

"(. בנוסף, חדרה הינה חדרה)" .פי.סי חדרה בע"מאונמצאת בבעלות ותחנת הכוח חדרה מצויה בשלבי הקמה 

נייר  מפעלילמועד הדוח את כל צרכי הקיטור וחלק מצרכי החשמל של  נכוןהבעלים של מרכז האנרגיה אשר מספק 

מיליון ש"ח ושיעור  629-סך ההשקעות בחדרה מסתכמות לכ 2018במרץ  31נכון ליום  "(.חדרה ניירחדרה בע"מ )"

 .90% -עומד על כהשלמת הפרוייקט 

 והנפרע המונפק מהונה 95% השלים את עסקת צומת ולרכוש, אישר דירקטוריון החברה ל2018בפברואר  26 ביום

 ."(צומת עסקת") פתוח במחזור קונבנציונלית כוח תחנת פרויקט המקדמת"( צומת"מ )"בע אנרגיה צומת של

מהונה המונפק והנפרע של צומת.  95%החברה מחזיקה . 2018 במרץ 7 ביום הושלמו לעיל האמורים ההסכמים

 ,2018-01-015789 , מס' אסמכתא:2018בפברואר  27של החברה מיום  מיידי וחד ראו ,צומת עסקת)לפרטים בדבר 

 (.בינייםלדוחות ה 6 ביאור וכן

ת ותכני בוועדה לתשתיות לאומיות החברה מקדמת 2017 באפריל 2מיום  ישראל ממשלתהחלטת ל בהתאם, בנוסף

 רותם.ובחדרה ב החברה לאתרי בצמודלייצור חשמל בגז טבעי נוספות ת כוח ולהקמת תחנ

 וולטאית.-חשמל בטכנולוגיה פוטו לייצור פרויקטיםבייזום  פועלתכן, החברה  כמו
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 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי 2

 )באלפי ש"ח( 2018במרץ  31המצב הכספי ליום  2.1

 סעיף

 31 ליום

מרץ ב

2018 

 31ליום 

בדצמבר 

2017 

 דירקטוריון הסברי

 שוטפים נכסים

 שוטפתהנובע מפעילות  "חש מיליון 94-גידול בסך של כהעיקר  508,181 508,625 מזומנים ושווי מזומנים

 .של החברה

שוטפים החוב התשלומי בקיטון  ידי עלחלקית  קוזז זה גידול

ביתרות מזומנים נטו ש"ח, קיטון  מיליון 40-כ של כולל בסך

מהשקעות נוספות ש"ח כתוצאה מיליון  29-בחדרה בסך של כ

נטו כתוצאה קיטון במזומנים , בחדרה קמת תחנת הכוחלה

 הכוח בתחנת השקעותמיליון ש"ח,  8-רכישת צומת בסך של כמ

הפקדה למזומנים מוגבלים ש"ח, מיליון  8-כ של בסך ברותם

והלוואות  מיליון ש"ח 5-בגין הגדלת ערבויות החברה בסך של כ

 מיליון ש"ח. 3-שניתנו בסך של כ

 מאוחדים המזומנים תזרימי על דוחותה תמצית ראו להרחבה

 .בדוחות הביניים 2018 מרץב 31 ליום החברה של

 קצר לזמן פיקדונות

 מוגבלים ומזומנים

752 752  

, גבוהה יותר לעומת היתרה במרץ 2017יתרת לקוחות בדצמבר  152,751 120,953 לקוחות

 בשל עונתיות והתחשבנות בגין תקופות קודמות.  2018

 מיליון 5-הוצאות מראש בסך של כעלייה במ נובע הגידול עיקר 39,210 40,396 חובה ויתרות חייבים

מיליון  3-ש"ח וכתוצאה מאיחוד לראשונה של צומת בסך של כ

 7-ש"ח. מנגד ישנו קיטון ביתרת מס ערך מוסף לקבל בסך של כ

 מיליון ש"ח.

 חודשים 6ו נובע מכך שאורך חיי הנגזר למועד הדוח הינ הקיטון 5,099 4,084 נגזרים מכשירים

-, סך ההשפעה הינה כ2017בר בדצמ 31ליום  חודשים 9 לעומת

כתוצאה  ון ש"חמילי 1-מיליון ש"ח. מנגד, יש גידול בסך של כ 2

 חליפין.בשערי שינויים מ

  705,993 647,810 שוטפים נכסים"כ סה
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 שוטפים שאינם נכסים

 ארוך לזמן פיקדונות

 מוגבלים ומזומנים

מיליון ש"ח  5-כבסך של הפקדות נוספות הגידול נובע מ עיקר 264,564 270,863

מוגבלים ועלייה במזומנים , החברה של בנקאיותבגין ערבויות 

מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה משינויים  2-של רותם בסך של כ

  רותם.ב החוב בשער חליפין של הדולר והפקדה לקרן לשירות

נדחות הלוואות והוצאות 

 לזמן ארוך

 13-מהקמת תשתיות בחדרה בסך של כ נובע הגידול עיקר 100,356 109,364

 . מיליון ש"ח

כללה יתרה בגין צומת אשר קוזזה  2017מנגד, יתרה בדצמבר 

. כמו כן, היתרה 2018עקב איחוד לראשונה של צומת במרץ 

של הוצאות נדחות  שוטפת הפחתההינה לאחר  2018במרץ 

 .מיליון ש"ח 1-בסך של כ ברותם

  751 852 נדחים מסים

 53-הגידול נובע מהשקעה בתחנת הכוח חדרה בסך של כ עיקר 2,184,405 2,247,190 קבוע רכוש

מיליון  29-איחוד לראשונה של צומת בסך של כ מיליון ש"ח,

 .מיליון ש"ח 5-ומתוספות לרכוש קבוע ברותם בסך של כ ש"ח

רותם ברכוש קבוע  פחת בגיןעל ידי חלקית  וקוזז גידול זה

 "ח.ש מיליון 26-כ של כוללוחדרה )מרכז האנרגיה( בסך 

  5,689 5,603 מוחשיים בלתי נכסים

 שאינם נכסים"כ סה

 שוטפים

2,633,872 2,555,765  

  3,261,758 3,308,682 נכסים"כ סה
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 סעיף

 31 ליום

מרץ ב

2018 

 31ליום 

בדצמבר 

2017 

 

 דירקטוריון הסברי

 שוטפות התחייבויות

מתאגידים חלויות שוטפות 

 אחריםבנקאיים ו

בסך של  הגידול נובע כתוצאה מאיחוד לראשונה של צומתעיקר  104,978 107,830

שוטפת של רותם בהתאם החלות המיליון ש"ח ומעדכון  13-כ

  מיליון ש"ח. 10-ללוח הפירעונות בסך של כ

ידי פירעון של החוב הבכיר ברותם בסך על  גידול זה קוזז בחלקו

 ."חש מיליון 02-כ של

 בסך גז רכישות בגין ספקה ביתרת קיטוןמנובע  קיטוןה עיקר 202,705 146,282 רותיםיש ונותני ספקים

 שולמו שלא החשמל לחברת יתרות בגין וכןש"ח  מיליון 49-כ של

מנגד עלייה ביתרה  "ח.ש מיליון 14-כ של בסך הדוח למועד

חדרה ב לשלם לנתיבי הגז הטבעי כתוצאה מהשלמת אבן דרך

 .מיליון ש"ח 8-סך של כב

זכות, לרבות  זכאים ויתרות

 מכשירים נגזרים

 6-ביתרת מע"מ לשלם בסך של כ ידולמג נובע הגידול עיקר 36,983 46,119

גידול ש"ח,  מיליון 3-כ של בסך לשלם בריביתמיליון ש"ח, 

ש"ח וגידול בהפרשה למס מיליון  1-כ של בסך לשלם בהוצאות

 מיליון ש"ח. 1-בחדרה בסך של כ

בסך  ביתרת מכשירים נגזרים ירידהגידול זה קוזז בחלקו על ידי 

 ש"ח.מיליון  2-של כ

  344,666 300,231 שוטפות התחייבויות"כ סה

 

 שוטפות שאינן התחייבויות

הלוואות לזמן ארוך 

 מתאגידים בנקאיים ומוסדות

 פיננסיים

 של הבכיר החוב במסגרת הלוואות מהעמדת נובע הגידול עיקר 1,744,739 1,757,493

 יתרות בגין והצמדה ריביתו"ח. ש מיליון 22-כ של בסך חדרה

 .שנצברו לקרן  "חש מיליון 5-כ של בסך חדרה של הבכיר החוב

 מעדכון חלות שוטפת של רותם כתוצאהגידול זה קוזז בחלקו 

 והשפעת ירידת מדד המחירים לצרכןמיליון ש"ח  10-בסך של כ

 מיליון ש"ח. 4-כ שלבסך 

  293,954 293,994 אגרות חוב

  1,803 1,827 שטרי הון

  280 280 לעובדים הטבות

 מהרווח כתוצאה הנדחים במסים מעדכון נובע הגידול עיקר 191,777 211,391 נטו ,נדחים מסים

 .לשנה

סה"כ התחייבויות שאינן 

 שוטפות

2,264,985 2,232,553  

  2,577,219 2,565,216 סה"כ התחייבויות
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 "ח(ש)באלפי  8201 מרץב 31יום שהסתיימה בשל שלושה חודשים תקופה ל הפעילות תוצאות ניתוח 2.2

 על ומפורסם והזמן )"התעו"ז"( המפוקח העומס בתעריף משינויים כתוצאה הקבוצה נתונה להשפעות עונתיות פעילות
 החשמל. חודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות, כדלקמן:  רשות ידי

 החשמל תעריפי, ככללעד יוני וספטמבר עד נובמבר(.  מרץופברואר( ומעבר )קיץ )יולי ואוגוסט(, חורף )דצמבר, ינואר 
 .המעבר תועונ של מאלה יותר גבוהים ובחורף בקיץ

 סעיף

שלושה חודשים ל

 31 ביום ושהסתיימ

 מרץב
 הסברי דירקטוריון

2018 2017 

 להלן. 2.5להסבר בדבר השינוי במכירות ראה סעיף  348,341 349,724 מכירות

עלות המכירות 

)בניכוי פחת 

 והפחתות(

 להלן.  2.6להסבר בדבר השינוי בעלות המכירות ראה סעיף  237,960 219,624

 נובע בעיקר 2017 של ראשוןהר ברבעון יות גבוהותפחת ההוצאות היקף  30,021 26,277 פחת והפחתות

 ביאורנוספים ראו  לפרטים) 2017בשנת  מהקדמת התחזוקה המתוכננת

 (.המאוחדיםלדוחות  3-ד'27

  80,360 103,823 רווח גולמי

 הנהלה הוצאות

 וכלליות

 ומשפטיותוהוצאות  מקצועיים שירותים בעלויות גידולמ נובע הגידול עיקר 7,173 11,739

, בין היתר כתוצאה מהפיכתה של החברה לחברה ש"ח מיליון 3-כ של בסך

 ש"ח.  מיליון 1-כ של בסך כרהש בעלויות גידולמו ציבורית

  (98) (25) הכנסות אחרות, נטו

  73,089 92,059 רווח מפעולות רגילות

של הדולר בשער החליפין  מירידהמימון נטו, נובע הקיטון בהוצאות העיקר  21,277 15,251 נטו ,הוצאות מימון

 2-במדד המחירים לצרכן בסך של כ מירידהש"ח, מיליון  6-בסך של כ

 1-בסך של כ 2017במהלך שנת שטרי הון שנפרעו בגין מיליון ש"ח וריבית 

אגרות חוב בסך של בגין ריבית  על ידיקיטון זה קוזז בחלקו  .מיליון ש"ח

 מיליון ש"ח. 4-כ

רווח לפני מסים על 

 ההכנסה

76,808 51,812  

אשר  2018ברבעון הראשון של מרווחיות גבוהה יותר  נובע הגידול עיקר 12,749 20,042 מסים על הכנסה

לעומת  2018בשנת  קוזז בחלקו על ידי השפעת הירידה בשיעור מס החברות

 .2017הרבעון הראשון של 

  39,063 56,766 לשנה רווח
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2.3  EBITDA 
 

 EBITDAהכנסה.  ים עלמימון, נטו ומסאו הכנסות " כרווח )הפסד( לפני פחת והפחתות, הוצאות EBITDAהחברה מגדירה "

ביצועים פיננסיים ואינו צריך להיחשב  מדד למדידתאו כל כללי חשבונאות מקובלים אחרים כ IFRSמוכר לפי תקני נתון אינו 

מונחים אחרים של ביצועים תפעוליים או נזילות שנקבעו לאו טפת ושתזרים מזומנים מפעילות לכתחליף לרווח או הפסד, 

 . IFRS-התקני בהתאם ל

 לשמש יםאלו עשוי כספיםדיבידנדים או לשימושים אחרים, מכיוון שלחלוקת אינו מיועד לייצג כספים הזמינים  EBITDA-ה

מגבלות הפוגעות בשימוש בו כמדד ב מתאפיין EBITDA-, הון חוזר והתחייבויות אחרות. הניותשירות חוב, הוצאות הול

מביא בחשבון עלויות והוצאות מסוימות הנובעות מעסקי החברה, אשר עשויות להשפיע לרווחיות החברה, מאחר שהוא אינו 

 , פחת, הון הוצאות והוצאות נלוות אחרות.על ההכנסה באופן מהותי על הרווח הנקי שלה, כגון הוצאות מימון, מסים

יצועים התפעוליים של מספק מידע באופן שקוף ומועיל למשקיעים בסקירת הב EBITDA-של ה הנתוןהחברה סבורה כי 

החברה ובהשוואת ביצועים תפעוליים אלה לביצועים התפעוליים של חברות אחרות באותו ענף או בתעשיות אחרות בעלות 

 נתון זה משמש גם את הנהלת החברה בבחינת ביצועי החברה. .שונים ו/או שיעורי מס הכנסהשונות , רמות חוב שונים מבני הון

באופן שונה, ולכן הצגה זו של  EBITDA-פות המוצגות. חברות אחרות עשויות לחשב את הלתקו EBITDA תחשיבלהלן 

EBITDA  חברות אחרות.לעשויה שלא להיות דומה 

 
  :"ח(ש)באלפי  EBITDA-חישוב ה

 סעיף

לשלושה חודשים שהסתיימו 

 מרץב 31ביום 

2018 2017 

 348,341 349,724 מכירות

 (237,960) (219,624) והפחתות(עלות המכירות )בניכוי פחת 

 (7,113) (11,658) וכלליות )בניכוי פחת והפחתות( הנהלה הוצאות

 (98) (25) הוצאות אחרות

EBITDA 118,417 103,170 
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 אנרגיה מאזן 2.4

 )במיליוני קווט"ש(:ותם ומרכז האנרגיה בחדרה להלן פירוט מכירות, יצור ורכישות חשמל של תחנת ר

 

 
 

 סעיף

לשלושה חודשים שהסתיימו 

 במרץ 31ביום 

2018 2017 

 991 976 חשמל יצור

 24 35 המערכת ממנהל חשמל רכישת

 1,015 1,011 המערכת ממנהל ורכישות חשמל יצור"כ סה

 
 

 
 במרץ 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

2018 2017 

נטו )במיליוני  ייצור )%( זמינות 

 "ש(קווט

)במיליוני  נטו ייצור )%( זמינות

 "ש(קווט

 967 100% 951 100% רותם

 24 91.4% 25 99.8% חדרה

 
  

 סעיף

 וחודשים שהסתיימ לשלושה

 במרץ 31ביום 

2018 2017 

 976 973 פרטיים ללקוחות מכירות

 39 38 המערכת למנהל מכירות

 1,015 1,011  מכירות"כ סה
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 הכנסות 2.5

 "ח(: ש)באלפי  החברהפירוט הכנסות  להלן

 סעיף

לשלושה חודשים שהסתיימו 

 במרץ 31ביום 

2018 2017 

 239,562 248,210 פרטיים ללקוחות אנרגיה ממכירת נטו הכנסות

 90,044 82,689 החשמל ברתח שירותי בגין פרטיים מלקוחות גביה

 4,368 4,258 המערכת למנהל אנרגיה ממכירת הכנסות

 14,367 14,567 ממכירת קיטור  הכנסות

 348,341 349,724 הכנסות"כ סה

  

הכנסות החברה נטו ממכירת חשמל ללקוחות פרטיים נובעות ממכירת חשמל בהתאם לתעריפי רכיב היצור המפורסם 

, כפי 2018על ידי רשות החשמל, תוך מתן הנחה מסוימת מהתעריף. הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב היצור לשנת 

אגורות לקווט"ש, ממוצע משוקלל זה מיוחס לתמהיל הצריכה המשקי, בעוד  28.16ות החשמל, הינו שפורסם על ידי רש

הממוצע המשוקלל של תעריף  2017שתמהיל צריכת לקוחות רותם וחדרה אינו זהה לתמהיל הצריכה המשקי. בשנת 

צמודות בחלקן למחיר הגז ולמדד בנוסף, הכנסות החברה ממכירת קיטור  אגורות לקווט"ש. 26.4רכיב היצור עמד על 

 המחירים לצרכן.

בעיקר  כתוצאהנטו ממכירת אנרגיה ללקוחות פרטיים  בהכנסות"ח ש מיליון 9-כ של מגידול בעיקר נבע בהכנסות הגידול

בגביה מלקוחות פרטיים בגין שירותי חברת  ירידהש"ח בעקבות  מיליון 7-בכ קוזז. הגידול הייצור ברכיב מעלייה

 .התשתית בתעריפי ירידה קבותעיקר בעב, החשמל

 מ' קווט"ש, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. 1,105-עמד על כ 2018היקף מכירות החשמל ברבעון הראשון לשנת 

 (והפחתות פחת)בניכוי  המכירות עלות 2.6

 :)באלפי ש"ח( הבאים לרכיבים בחלוקה( והפחתות פחת)בניכוי  המכירות עלותלהלן פירוט 

  

  

 סעיף

חודשים שהסתיימו לשלושה 

 במרץ 31ביום 

2018 2017 

 128,400 117,758 גז וסולר

 90,044 82,689 בגין שירותי מערכת ורכישת חשמל חשמל לחברת תשלום

 6,658 6,822 הולכת גז  עלות

 12,858 12,355 תפעול הוצאות

 237,960 219,624 "כ עלות המכירות )בניכוי פחת והפחתות(סה
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רבעון ומחיר הגז הממוצע ב MMBTU 7,078,496-עמדה על כ 2018צריכת הגז של רותם וחדרה ברבעון הראשון של שנת 

ז' לדוחות 27)לפרטים נוספים אודות הסכם הגז ראו ביאור  MMBTU-דולר ל 4.71עמד על  2018הראשון לשנת 

 (.המאוחדים

מיליון ש"ח נובע מתיסוף  9-"ח בעלויות הגז, כאשר קיטון של כש מיליון 11-כ של קיטוןמ נובע ירותהמכ בעלות הקיטון

מיליון ש"ח נובע מצריכת גז נמוכה יותר ביחס לרבעון  2-וקיטון של כ 2018 של ראשוןהבשער השקל ביחס לדולר ברבעון 

 .נובע מירידה בתעריפי התשתיתמיליון ש"ח  7-בסך כיטון נוסף . קאשתקד המקביל

 
 "ח(ש)באלפי מימון  ומקורות זילותנ 2.7

  
  

 סעיף

לשלושה חודשים 

 במרץ 31שהסתיימו ביום 

 דירקטוריון הסברי

2018 2017 

 שנבעו מזומנים מיתזרי

 מפעילות שוטפת

"ח ש יליוןמ 54-בסך של כ החוזר בהון קיטוןמנבע  קיטוןה עיקר 131,594 93,937

 2018 של שנת הראשון ברבעון גז תשלומי ארבעהמ)כתוצאה 

 קיטון .(2017 שנת הראשון של ברבעון תשלומים לושהש לעומת

 מיליון 18-כ של בסך פעילות השוטפתב גידולזה מקוזז על ידי 

 . "חש

להרחבה ראו תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים 

במרץ  31שלושה חודשים שהסתיימו בים מאוחדים של החברה לה

2018. 

מזומנים  מיתזרי

 פעילותל ימשושש

 השקעה

הפקדה מבמזומנים ששימשו לפעילות השקעה נובע  קיטוןה עיקר (139,180) (74,298)

ש"ח מיליון  79-לחשבון נאמנות במסגרת הסכם תמר בסך של כ

 8-. קיטון זה מקוזז על ידי רכישת צומת בסך של כ2017בשנת 

 מיליון ש"ח.

 שנבעו מזומנים תזרים

 שימשו)מפעילות 

 מימון( לפעילות

 משיכותמ נובע מימון לפעילות ששימשו במזומניםהקיטון  עיקר 138,827 (19,256)

 255סך של  :בפרויקט חדרה המימון הסכם מסגרתנמוכות יותר מ

מיליון  22לעומת סך של  2017ברבעון הראשון לשנת ש"ח מיליון 

ברבעון הראשון של נגד, מ. 2018שנת רבעון הראשון של ש"ח ב

מיליון  68-אסיה פיתוח בסך של כיתרות ל פרעה החברה 2017שנת 

מימון בחדרה בסך התשלום הוצאות נדחות בגין הסכם  , וכן,ש"ח

 מיליון ש"ח. 9-של כ
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 :)באלפי ש"ח( 2018במרץ  31מזומנים מוגבלים ליום פיקדונות וטבלה המפרטת חוב, מזומנים ושווי מזומנים, להלן 

 מאוחד אחרות צומת סולו חדרה רותם 

 2,161,144 1,827 12,826 315,958 526,465 1,304,068 )לא כולל ריבית לשלם( חוב

 508,625 1,229 521 243,971 80,080 182,824 מזומנים ושווי מזומנים

לזמן קצר  מזומנים מוגבליםפיקדונות ו

 וזמן ארוך )כולל קרנות לשירות חוב(

169,130 5,525 96,960 - - 271,615 

       

מזומנים מתוך הלשירות חוב )קרנות 

 מוגבלים(ה

92,396 - 17,710 - - 110,106 

 

 מהלוואותיה( בלבד לקרן מתייחס"ח )הסכום ש מיליון 19-כשל  סכום, פרעה רותם דוחהתקופת  במהלך. 

 שלה הבכיר המסגרות מהסכם"ח ש מיליון 22 של סכום משכה חדרה. 

 ח.שמיליון  13-מאיחוד לראשונה של צומת, התווספה לחברה יתרת חוב בסך של כ כתוצאה" 
 

)באלפי ש"ח(: 2017 דצמברב 31 וםטבלה המפרטת חוב, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות ומזומנים מוגבלים לילהלן   

 

 )באלפי ש"ח(: 2017 במרץ 31המפרטת חוב, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות ומזומנים מוגבלים ליום  טבלהלהלן 

 

 
 
 

 מאוחד אחרות סולו חדרה רותם 

 2,145,474 1,803 315,918 500,177 1,327,576 )לא כולל ריבית לשלם( חוב

 508,181 1,664 273,033 103,111 130,373 מזומנים ושווי מזומנים

לזמן קצר וזמן ארוך  מזומנים מוגבליםפיקדונות ו

 )כולל קרנות לשירות חוב(

167,430 5,459 92,427 - 265,316 

      

 109,469 - 17,710 - 91,759 מוגבלים(המזומנים מתוך הקרנות לשירות חוב )

 מאוחד אחרות סולו חדרה רותם 

 1,831,628 1,731 198,923 252,620 1,378,354 )לא כולל ריבית לשלם( חוב

 216,992 513 3,826 121,593 91,060 מזומנים ושווי מזומנים

לזמן קצר וזמן ארוך  מזומנים מוגבליםפיקדונות ו

 )כולל קרנות לשירות חוב(

152,176 192 16,158 - 168,526 

      

 89,335 - 16,158 - 73,177 מוגבלים(המזומנים מתוך הקרנות לשירות חוב )
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 הדוח תאריךהדוח ולאחר  בתקופת מהותיים אירועים 3

יפו, בקשה לאישור תביעה גזרת על ידי בעל מיות בז"ן, -אביב-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל, 2018יואר ב 10ביום  3.1

כגד דירקטורים שכיהו בבז"ן בעבר, דירקטורים המכהים בה כיום, החברה, רותם, חדרה, כימיכלים לישראל בע"מ 

 11וספים ראו דוח מיידי של החברה מיום ), וכן כגד החברה לישראל, מר עידן עופר ומר אהוד אג'ל (לפרטים "כי"ל"(

  ), המובא על דרך ההפיה).2018-01-003711(אסמכתא מס':  2018ביואר 

  התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המיות של החברה, בה התקבלה ההחלטה הבאה:  ,2018ביואר  14ביום  3.2

שראל לימיטד בהסכמים לרכישת גז טבעי אישור התקשרותה של החברה (באמצעות רותם וחדרה) עם ארג'יאן י

 2018באפריל  30-ו 2018 במרץ 6, 2018 ביואר 15, 2018 ביואר 2(לפרטים וספים ראו דוחות מידיים מהימים 

  ), המובאים על דרך ההפיה.2018-01-034308-ו 2018-01-018099, 2018-01-004557, 2018-01-000841(אסמכתאות 

 :2018 בפברואר 22 ביום 3.3

 לכהן כדירקטורים רגילים בחברה. חדלומר אלברטו ויסטויסיו טריולזי ומר חואן קרלוס קמוליאו פאזוס  3.3.1

 .בחברה רגיל כדירקטור מוה כהן ברק מר 3.3.2

 לכהן כדירקטור רגיל בחברה. והמשיךלכהן כיו"ר דירקטוריון החברה  חדלגרסיה בורגס בפילד  חאווירמר  3.3.3

 כיו"ר דירקטוריון החברה. מוה דופלטמר יואב  3.3.4

מהוה המופק והפרע של צומת, המקדמת  95%התקשרה החברה במערך הסכמים לרכישת עד  ,2017באפריל  6ביום  3.4

מגה  396 -פרויקט להקמת תחת כוח, המועת באמצעות גז טבעי בטכולוגיה קובציולית, במחזור פתוח בהספק של כ

, אישר דירקטוריון החברה לפעול להשלמת ההסכמים האמורים לעיל, 2018ברואר בפ 26). ביום "פרויקט צומת"וואט (

מהוה המופק והפרע  95%-הושלמה עסקת צומת, ובהתאם, כון למועד זה, החברה מחזיקה ב 2018במרץ  7וביום 

), 2018-01-015789(אסמכתא מס':  ,2018בפברואר  27של צומת. לפרטים בדבר עסקת צומת ראו דוח מיידי מיום 

  יג' לדוחות הכספיים.27המובא על דרך ההפיה וכן ביאור 

  חדל לכהן מר צחי גושן כדירקטור בחברה.   2018באפריל  12ביום  3.5

  .החברה של כספיםה"ל כסמכ לכהן , חדל מר ערן ליטבק2018במאי  1 ביום 3.6

  .החברה של כספיםהמר צחי גושן כסמכ"ל  מכהן, 2018 במאי 1 מיום החל 3.7

 ההחלטותמיוחדת של בעלי המיות של החברה, בה התקבלו ו רגילה, התקיימה אסיפה כללית 2018במאי  3 ביום 3.8

 :הבאות

 השתית הכללית לאסיפה עד החברה של המבקר החשבון כרואה, חייקין, סומך KPMGמחדש של משרד  מיוי 3.8.1

 .שכרו את לקבוע החברה דירקטוריון את ולהסמיך החברה של הבאה

 :הבאה השתית הכללית לאסיפה עד וספת כהוה ופתלתק מיויים 3.8.2

 הדירקטוריון"ר יו, דופלטיואב  מר. 

 בחברה רגיל דירקטור, בורגסחוויאר גרסיה  מר. 

 יו חוזה  מרטויורוברטו אגרל קורבחברה רגיל דירקטור, ספיק. 

 בחברה רגיל דירקטור, כהן ברק מר. 

 ועם מר בחברה תלוי בלתי דירקטור, שרון.  
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כי תגמולו של מר יואב  קבע"ר הדירקטוריון ומר חוויאר גרסיה כדירקטור רגיל. כיוהגמול של מר יואב דופלט  אישור 3.9

הוצאות, ופטור משיפוי  להחזרש"ח, וכן יהיה זכאי  500,000כיו"ר הדירקטוריון יהיה סכום שתי קבוע בסך של  דופלט

 350,000ויאר גרסיה כדירקטור יהיה סכום שתי קבוע בסך של וביטוח כמקובל בחברה. עוד קבע כי שכרו של מר חו

  .בחברה כמקובל וביטוח שיפוי ופטור, הוצאות להחזר זכאי יהיה וכן"ח, ש

  

 פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת 4

החברה  מפרסמתתוים בדבר מצבת התחייבויות של החברה, ראו דוח מיידי בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ש

  עם פרסום דוח זה. בבדבד 

 
 תאגידי ממשל 5

  תרומות מדייות   5.1

מתן תרומה ל'סיסמא לכל תלמיד'  אושר 2018 במאי, החברה של התרומות חלוקת מדייות במסגרת 5.1.1

 .לישראל החברה קבוצת ידי על הוקמה. 'סיסמא לכל תלמיד' 2018אלפי ש"ח לשת  1,000בהיקף של 

אלפי ש"ח לעמותה לקידום מועדון  250, תרמה החברה סכום של 2018שת במהלך הרבעון הראשון של  5.1.2

  הספורט דימוה.

  פים מבקר 5.2

 מר. החברהעובד שכיר של  להיותמר עודד ברקוביץ, המבקר הפימי של החברה, חדל  2018 במרץ 31 ביום

  .מועסק שאיו החברה של הפימי כמבקר לכהן ממשיך ברקוביץ

  

  

  

  

  

  

  

  

 

      

  אלמוגי גיורא    דופלט יואב

  כללי מהל    יו"ר הדירקטוריון

  

        2018 במאי 21תאריך: 

 
   



 מ"בע או.פי.סי אנרגיה

 תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים 

 2018 מרץב 31ליום 

 )בלתי מבוקרים(

  

 



 

  

 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 

 )בלתי מבוקרים( 2018 מרץב 31ליום  מאוחדים תמצית דוחות כספיים ביניים
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד  
 
 

 2 של רואי החשבון המבקרים דוח סקירה
 

 3 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים
 

 5 תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים 
 

 6 ביניים מאוחדים  כוללתמצית דוחות רווח 

 
 7 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים 

 
 9 וחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדיםדתמצית 

 
 11 ים לתמצית דוחות הכספיים ביניים המאוחדיםביאור

 



 
 
 
 
 

 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 
 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י צמא ע ת  רמו פי ת  של  דו ג  המאו

KP -ב MG International  Cooperative ("KPMG International") .ישות שוויצרית 

  בע"מ או.פי.סי אנרגיהדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 
 

 מבוא
 

, הכולל את חברות הבנות שלההו בע"מ או.פי.סי אנרגיהשל  המצורף הכספי המידע את סקרנו
ואת הדוחות התמציתיים  2018 מרץב 31תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים המאוחד ליום 

 של ההמזומנים לתקופ שינויים בהון ותזרימירווח כולל, ביניים המאוחדים על רווח והפסד, 
 ולהצגה לעריכה אחראים הדירקטוריון וההנהלה .תאריך באותו שהסתיימה חודשים שלושה

"דיווח כספי  ,IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאם זוכספי לתקופת ביניים  מידע של
של תקנות  'לפי פרק ד זולתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים 

 מידע על מסקנה להביע היא . אחריותנו1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 .סקירתנו בהתבסס על זו ביניים לתקופת כספי

 
 

 היקף הסקירה
 

 מידע של סקירה" ,חשבון בישראל רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מידע של סקירה היישות". של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת ביניים לתקופות כספי
הכספיים  לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים ביניים מורכבת לתקופות כספי

 בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,והחשבונאיים
 אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה

מזוהים  להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .בביקורת

 
 מסקנה

 
אינו  ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו בא לתשומת לא ,סקירתנו על בהתבסס

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,הבחינות המהותיות מכל ערוך,
 

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 

 .1970-התש"ל ,תקופתיים ומיידיים(ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות 
 
 

 

 
 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 

 2018 מאיב 21
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 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום 
 
 בדצמבר 31 מרץב 31 מרץב 31  
  2018 2017* 2017 
 )מבוקר( בלתי מבוקר() בלתי מבוקר()  
 ש"חאלפי  ש"חאלפי  אלפי ש"ח  

 
     נכסים שוטפים

     
 508,181 216,992 508,625  מזומנים ושווי מזומנים

 752 95,350 752  פיקדונות לזמן קצר ומזומנים מוגבלים
     לזמן ארוךחלויות שוטפות בגין הלוואה 

 - 16,577 -  לשעבר לחברה האם 
 152,751 131,960 120,953  לקוחות

 39,210 22,531 40,396  חובה חייבים ויתרות
 5,099 6,433 4,084  מכשירים נגזרים

     
 705,993  489,843 674,810  סה"כ נכסים שוטפים

     

     נכסים שאינם שוטפים

     
 264,564 73,176 270,863  פיקדונות לזמן ארוך ומזומנים מוגבלים

 - 182,346 -  לשעבר לחברה האםלזמן ארוך הלוואה 
 100,356 86,564 109,364  לזמן ארוך הוצאות מראשהלוואות ו

 - 3,037 -  מכשירים נגזרים
 751 3,005 852  מסים נדחים

 2,184,405 1,993,079 2,247,190  רכוש קבוע
 5,689 5,788 5,603  נכסים בלתי מוחשיים

     
 2,555,765 2,346,995 2,633,872  סה"כ נכסים שאינם שוטפים

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 3,261,758  2,836,838 3,308,682  סה"כ נכסים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .4לחברה, ראה ביאור  אסיה פיתוחמ AGS-ו חדרההוצג מחדש על מנת לשקף את העברת  *
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  בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 
 
 
 בדצמבר 31 מרץב 31 מרץב 31  
  2018 2017* 2017 
 )מבוקר( בלתי מבוקר() בלתי מבוקר()  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     שוטפותהתחייבויות 

     

 104,978 93,474 107,830  אחריםמתאגידים בנקאיים ושל הלוואות חלויות שוטפות 
 202,705 158,703 146,282  ספקים ונותני שירותים

 36,983 49,534 46,119  , לרבות מכשירים נגזריםזכאים ויתרות זכות
 - 46,544 -   וצדדים קשורים שטרי הון שהונפקו לחברה האםהלוואות ו

 
 שוטפות סה"כ התחייבויות

  
300,231 

 
348,255 

 
344,666 

     
     התחייבויות שאינן שוטפות

     
 1,744,739 1,736,423 1,757,493  הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים

 293,954 - 293,994  אגרות חוב
 1,803 24,426 1,827  צדדים קשוריםוהלוואות משטרי הון 

 - 4,770 -  מכשירים נגזרים
 280 280 280  הטבות לעובדים

 191,777 172,143 211,391  התחייבויות מסים נדחים, נטו

     
 2,232,553 1,938,042 2,264,985  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

     
 2,577,219 2,286,297 2,565,216   סה"כ התחייבויות

     
     הון

     
 1,319 **- 1,319  הון מניות

 361,005 - 361,005  פרמיה על מניות
 80,279 258,848 82,423  קרנות הון 

 157,697 212,563 201,990  עודפים

     סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
  646,737 471,411 600,300 

 84,239 79,130 96,729  זכויות שאינן מקנות שליטה
     

 684,539 550,541 743,466  סה"כ הון 
     

 3,261,758 2,836,838 3,308,682   סה"כ התחייבויות והון
 
 
 
 

     
 צחי גושן  גיורא אלמוגי  יואב דופלט

 סמנכ"ל כספים  מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון
 

 2018במאי  21: הכספייםתאריך אישור הדוחות 
 
 
 .4לחברה, ראה ביאור  פיתוח אסיהמ AGS-ו חדרההוצג מחדש על מנת לשקף את העברת  *

 ש"ח. אלפי 1-מ נמוך סכום  **
 

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 

 תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים 
 
 

 לשנה   
 שהסתיימה ביום חודשים שלושהלתקופה של  
 בדצמבר 31 מרץב 31שהסתיימה ביום  
 2018 2017* 2017 
 )מבוקר( בלתי מבוקר() בלתי מבוקר() 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 1,315,679 348,341 349,724 מכירות 

 958,968 237,960 219,624 עלות המכירות )בניכוי פחת והפחתות(
 112,210 30,021 26,277 פחת והפחתות

    
 244,501 80,360 103,823 גולמירווח 

    
 39,576 7,173 11,739 הוצאות הנהלה וכלליות

 1,252 (98) (25) , נטואחרות )הוצאות( הכנסות
    

 206,177 73,089 92,059 מפעולות רגילות רווח
    

 124,751 25,205 16,956 הוצאות מימון
 6,928 3,928 1,705 הכנסות מימון

    
 117,823 21,277 15,251 מימון, נטוהוצאות 

    
 רווח לפני מסים על הכנסה

 
76,808 51,812 88,354 

 31,848 12,749 20,042 מסים על הכנסה 
    

 56,506 39,063 56,766 רווח לתקופה
    

    מיוחס ל:
 35,473 30,339 44,293 בעלי המניות של החברה 

 21,033 8,724 12,473 זכויות שאינן מקנות שליטה
    

 56,506 39,063 56,766 רווח לתקופה
 
 החברה של לבעלים מיוחס למניה רווח 

 
 0.32 **0.30 0.34 )בש"ח(רווח בסיסי למניה 

 0.31 **0.30 0.33 )בש"ח(למניה  מדוללרווח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .4 לחברה, ראה ביאור מאסיה פיתוח AGS-ו הוצג מחדש על מנת לשקף את העברת חדרה  *
 .לדוחות הכספיים השנתיים 'ב21ראה ביאור , לחברה האם את מרכיב ההטבה בהנפקת מניותהוצג מחדש על מנת לשקף   **
 
 

 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 רווח והפסד כולל ביניים מאוחדים 
 
 

 לשנה   
 שהסתיימה ביום חודשים שלושהלתקופה של  
 בדצמבר 31 במרץ 31שהסתיימה ביום  
 2018 2017* 2017 
 )מבוקר( בלתי מבוקר() בלתי מבוקר() 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 56,506 39,063 56,766 רווח לתקופה

    
פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל 

 הועברו או יועברו לרווח והפסד
   

    
    החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן בגין גידור

 5,894 (8,478) 2,499 תזרימי מזומנים 
    

    שינוי נטו בשווי ההוגן של נגזרים המשמשים לגידור תזרימי
 5,176 692 (120) לעלות של פריט מוגדר מזומנים שנזקף 

    
 (2,642) 1,845 (547) מסים בגין פריטי רווח כולל אחר

    
    

 8,428 (5,941) 1,832 כולל אחר לתקופה, נטו ממס)הפסד( רווח 
    

 64,934 33,122 58,598 סה"כ רווח כולל לתקופה
    

 
    מיוחס ל:

 43,901 24,398 46,125 בעלי המניות של החברה 
 21,033 8,724 12,473 זכויות שאינן מקנות שליטה

    
 64,934 33,122 58,598 רווח כולל לתקופה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .4לחברה, ראה ביאור  מאסיה פיתוח AGS-ו הוצג מחדש על מנת לשקף את העברת חדרה *
 

 מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים 
 



 או.פי.סי אנרגיה בע"מ
 

 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים 
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  זכויות החברהשל  מניותה לבעלי מיוחס 
  שאינן   קרן הון קרן הון     

 כ"סה מקנות   תשלום עםמעסקאות   קרן הון פרמיה  
 הון שליטה כ"סה עודפים מבוסס מניות החברה האם קרן גידור מיזוג על מניות הון מניות 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי 
 )בלתי מבוקר( 
 

       לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
  2018 מרץב 31 ביום

     
 

 
  

           
 684,539 84,239 600,300 157,697 548 77,930 (797) 2,598 361,005 1,319 2018בינואר  1יתרה ליום 

           
 17 17 - - - - - - - - רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

 312 - 312 - 312 - - - - - תשלום מבוסס מניות
 1,832 - 1,832 - - - 1,832 - - - רווח כולל אחר, נטו ממס

 56,766 12,473 44,293 44,293 - - - - - - תקופהרווח ל
           

 743,466 96,729 646,737 201,990 860 77,930 1,035 2,598 361,005 1,319 2018 מרץב 31יתרה ליום 
  

       לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
  **2017 מרץב 31 ביום

     
 

 
  

           
 517,711 70,602 447,109 182,224 - 78,026 (9,225) 196,084 - *-  2017בינואר  1יתרה ליום 

           
 (96) - (96) - - (96) - - - - קרן הון מעסקאות עם החברה האם, בניכוי מס
 (196) (196) - - - - - - - - תנועה בקרן הון מיזוג במסגרת העברת גרינדיי

 (5,941) - (5,941) - - - (5,941) - - - כולל אחר, נטו ממסהפסד 
 39,063 8,724 30,339 30,339 - - - - - - תקופהרווח ל

           
 550,541 79,130 471,411 212,563 - 77,930 (15,166) 196,084 - *- 2017 מרץב 31יתרה ליום 

 
 
 ש"ח. אלפי 1-מ נמוך סכום *
 .4לחברה, ראה ביאור  מאסיה פיתוח גרינדיי-ו AGS, הוצג מחדש על מנת לשקף את העברת חדרה **
 

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 או.פי.סי אנרגיה בע"מ
 

 תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים )המשך( 
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  זכויות מיוחס לבעלי המניות של החברה 
  שאינן   קרן הון קרן הון     

 כ"סה מקנות   תשלום עםמעסקאות   קרן הון פרמיה  
 הון שליטה כ"סה עודפים מבוסס מניות החברה האם קרן גידור מיזוג על מניות הון מניות 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי 
 )מבוקר( 
 

           2017בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום
           

 517,711 70,602 447,109 182,224 - 78,026 (9,225) 196,084 - *-  2017בינואר  1יתרה ליום 
           

 (96) - (96) - - (96) - - - - קרן הון מעסקאות עם החברה האם, בניכוי מס
 1,000 - 1,000 - - - - - - 1,000 האם הנפקת מניות לחברה

 361,324 - 361,324 - - - - - 361,005 319 הנפקת מניות )בניכוי הוצאות הנפקה(
 548 - 548 - 548 - - - - - תשלום מבוסס מניות

           תנועה בקרן הון מיזוג במסגרת העברת
 AGS - - (193,486) - - - - (193,486) (196) (193,682)-חדרה, גירנדיי ו  

 (60,000) - (60,000) (60,000) - - - - - - לבעלי מניות החברה דיבידנדים
 (7,200) (7,200) - - - - - - - - שליטה זכויות שאינן מקנותבעלי דיבידנדים ל

 8,428 - 8,428 - - - 8,428 - - - רווח כולל אחר, נטו ממס
 56,506 21,033 35,473 35,473 - - - - - - רווח לשנה

           
 684,539 84,239 600,300 157,697 548 77,930 (797) 2,598 361,005 1,319 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

           
 
 
 
 
 ."חש אלפי 1-מ נמוך סכום * 
 
 

 הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 אנרגיה בע"מ או.פי.סי 
 

 תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים
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 לשנה   
 שהסתיימה ביום חודשים שלושהלתקופה של  
 בדצמבר 31 במרץ 31שהסתיימה ביום  
 2018 2017* 2017 

 )מבוקר( בלתי מבוקר() בלתי מבוקר() 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 56,506 39,063 56,766 תקופהרווח ל

    :תהתאמו
 168,209 30,197 27,767  והפחתות פחת

 117,823 21,277 15,251 מימון, נטו הוצאות
 31,848 12,749 20,042 הכנסה על מסים

 548 - 312 עסקאות תשלום מבוסס מניות
 6,454 2,083 1,875 נגזרים ךשערו

 122,013 105,369 381,388 
    

 (27,046) 20,777 40,260 אחרים וחייבים בלקוחות שינויים
 55,402 5,448 (68,336) שינויים בספקים, נותני שירותים וזכאים אחרים

 (28,076) 26,225 28,356 
    
 409,744 131,594 93,937 מפעילות שוטפת שנבעו נטו מזומנים 

    
    השקעה פעילותל מזומנים תזרימי

 205 13 270 שהתקבלה ריבית
 16,352 (79,003) (66) נטו ,לזמן קצר ומזומנים מוגבלים פיקדונות

 (195,372) - (5,176) ארוך לזמן מוגבלים למזומנים הפקדה
 (16,470( - (7,876) הוצאות מראש לזמן ארוך והלוואות שניתנו

 (368,628) (57,990) (53,413) קבוע רכוש רכישת
 - - (8,125) נרכשוחברה בת, בניכוי המזומנים ש רכישת
 (212) (47) - מוחשיים בלתי נכסים רכישת

 (5,839) (2,153) 88 בגין נגזרים, נטו (תשלוםתקבול )
    
 (569,964) (139,180) (74,298) לפעילות השקעה ששימשונטו  מזומנים 

    
    מימון פעילותל מזומנים תזרימי

 (76,661) (17,481) (16,363) ריבית ששולמה
 (13,068) (8,903) (986) עלויות ששולמו מראש בגין נטילת הלוואות

 (67,200) - - דיבידנד ששולם
 (58,352) (57,854) - הלוואות לזמן קצר מהחברה האם ומצד קשור, נטו פירעון

 361,703 - - בניכוי הוצאות הנפקהתמורה מהנפקת מניות, 
 315,818 - - תמורה מהנפקת אגרות חוב, בניכוי הוצאות הנפקה

 (22,950) - - תשלום עמלת פירעון מוקדם
 494,000 255,000 22,000 קבלת הלוואות לזמן ארוך

 (64,068) (10,350) - פירעון שטרי הון לזמן ארוך שהונפקו לחברה האם ולצד קשור
 (280,422) (21,585) (23,907) הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים פירעון

    
 588,800 138,827 (19,256) מימון (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות ) מזומנים נטו

    
 428,580 131,241 383 גידול נטו במזומנים ושווי מזומנים

    
 86,159 86,159 508,181 תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

    
 (6,558) (408) 61 השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

    
 508,181 216,992 508,625 תקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

 
 .4לחברה, ראה ביאור  מאסיה פיתוח AGS-והוצג מחדש על מנת לשקף את העברת חדרה    *
 

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 הישות המדווחת - 1 ביאור

 
)החל מיום  החברה של הרשום המען. 2010בפברואר  2 ביום בישראל התאגדה"החברה"(  -להלן ) ע"מב או.פי.סי אנרגיה

"החברה  -)להלן  Kenon Holdings Ltd  ת בשליטהינה  החברה. ישראל, אביב תל, 121מנחם בגין  דרך הוא( 2018במאי  1
( NYSEיורק )-ה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניויהמאוגדת בסינגפור, אשר מניות האם"(.

, החברה הייתה בשליטת 2018בפברואר  15עד ליום  .הבורסה"(" –)להלן  רסה לניירות ערך בתל אביב בע"מובבו
וביום זה העבירה אסיה פיתוח את מלוא החזקותיה בחברה  "אסיה פיתוח"( –איי.סי.פאואר אסיה פיתוח בע"מ )להלן 

 לחברה האם.
 

שדוחותיהן מאוחדים  שלה תנוחברות הבההחברה ו. בבורסהאשר ניירות הערך שלה נסחרות החברה הינה חברה ציבורית 
פועלת בישראל בתחום ייצור חשמל, ובכלל זה בייזום, פיתוח,  "הקבוצה"( –עם הדוחות הכספיים של החברה )להלן 

"חברת  -בע"מ )להלן לישראל  חשמלההקמה, תפעול של תחנות כוח וייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחברת 
 . החשמל"(

 
 של ייצור כושר בעלת פרטית כוח תחנת של להקמה במכרז זכתה ,"רותם"( - "מ )להלןבע רותם. סי .פי הבת או. החברה

חשמל"(  רכישת "הסכם -חשמל )להלן  למכירת הסכם על וחתמה רותם במישור הייצור לרישיון בהתאם וואט מגה 466 -כ
שנה.  30 של לתקופה חשמל של מכירהלו לייצור רישיון לרותם כן, מתוקף זכייתה במכרז, הוענק החשמל. כמו חברת םע
 .מסחרית של תחנת הכוח בהפעלה רותם החלה ,2013 ביולי 6 יוםב
 

 רטוכמפ ,2017 מאיבחודש  אסיה פיתוח(, שהועברה לחברה על ידי "חדרה" -)להלן  או.פי. סי חדרה בע"מ הבת החברה
 רישיון לחדרה(. וקיטור חשמל המייצרת כוח)תחנת  קוגנרציה בטכנולוגיית כוח תחנת של הקמה בשלבי נמצאת, 4 בביאור
 .וואט מגה 148.5 עד של מותקן בהספק חדרהסמוך למפעלי נייר  כוח תחנת להקמת מותנה

 
 שהותקנו והתקנות 1996-"והתשנ, החשמל משק חוק הוראות את ,היתר בין ,הכוללת, לרגולציה כפופה הקבוצה פעילות
, ורגולציה הנוגעת 2013-"דהתשע, הריכוזיות וצמצום התחרות לקידום החוק הוראות, החשמל רשות החלטות, מכוחו

לרישוי עסקים, לתכנון ובנייה ולאיכות הסביבה. רשות החשמל הינה בעלת הסמכות למתן רישיונות על פי חוק משק 
התשתיות הלאומיות, מגה וואט טעונים גם את אישור שר  100 -כושר ייצור הגבוה מהחשמל )רישיונות עבור מתקנים בעלי 

(, לפיקוח על בעלי הרישיונות, לקביעת תעריפים ולקביעת אמות מידה לרמת, טיב ואיכות השירותים והמים האנרגיה
ה, יצרן חשמל ויצרן חשמל שנדרשים מבעל רישיון של "ספק שירות חיוני", בעל רישיון הספקה, בעל רישיון הולכה וחלוק

 והן על יצרני חשמל פרטיים. ברת החשמלחפרטי. משכך, רשות החשמל מפקחת הן על 
 

 ומפורסם "התעו"ז"( המפוקח -והזמן )להלן  העומס בתעריף משינויים כתוצאה עונתיות להשפעות פעילות הקבוצה נתונה
 : כדלקמןחודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות, החשמל.  רשות ידי על

עד יוני וספטמבר עד נובמבר(, כאשר לכל עונה נקבע תעריף  ץקיץ )יולי ואוגוסט(, חורף )דצמבר, ינואר ופברואר( ומעבר )מר
 .שונה. תוצאות החברה מתבססות על רכיב הייצור, המהווה חלק מהתעו"ז, ומכאן ההשפעה העונתית

 
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2 ביאור
 

 (IFRS) עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים הצהרה על א.
 

, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל
המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 

השנתיים"(. כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות  הכספיים "הדוחות - להלן) 2017בדצמבר  31
 .1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ניירות

 
 .2018 מאיב 21ביום על ידי דירקטוריון החברה  אושרותמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 

 
 מטבע פעילות ומטבע הצגה ב.

 
את מטבע  וה הש"חהינו הש"ח. בהתאם לכך מהו ה הכלכלית העיקרית בה פועלת הקבוצההמטבע שמייצג את הסביב

. כמו כן, משמש הש"ח כמטבע הצגה של דוחות כספיים אלו. מטבעות אחרים שאינם הש"ח מהווים הפעילות של הקבוצה
 מטבע חוץ.
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך( - 2 ביאור

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ג

 
בשיקול דעת בהערכות, אומדנים  להשתמש ת החברההנהל, נדרשת IFRS-לכספיים בהתאם הדוחות בעריכת תמצית ה

יובהר שהתוצאות והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. 
 .אלהבפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 

 
ששימשו בהערכות הכרוכות שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות 

 ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים. באי וודאות, הינם עקביים עם אלו
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3 ביאור
 

החשבונאית אלה, הינה המדיניות  מאוחדים בתמצית דוחות כספיים ביניים הקבוצההמדיניות החשבונאית של  .א
 . רט להלן, למעט כמפוהשנתייםהכספיים שיושמה בדוחות 

 
 ופרשנויות לתקנים תיקונים, חדשים תקנים של לראשונה יישום .ב

 
 הקבוצה מיישמת את התקנים החדשים והתיקונים לתקנים המתוארים להלן: 2018בינואר  1החל מיום 

 
 פיננסיים מכשירים, IFRS 9 (2014) בינלאומי כספי דיווח תקן (1)

 
, מכשירים IFRS 9( 2014, הקבוצה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי )2018החל מהרבעון הראשון לשנת 

מכשירים פיננסיים:  39"(, אשר החליף את תקן חשבונאות בינלאומי IFRS 9פיננסיים )בסעיף זה: "התקן" או "
ללא תיקון של  2018בינואר  1ום "(. הקבוצה בחרה ליישם את התקן החל מיIAS 39הכרה ומדידה )בסעיף זה "

בינואר  1ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית מצטברת על הדוח הכספי ליום מספרי ההשוואה. 
2018. 

לקבוצת מדידה הלוואות וחייבים, בהתאם להוראות  IAS 39כל המכשירים הפיננסיים ששוייכו בהתאם להוראות 
9 IFRS 9ופחתת. כתוצאה מיישום לראשונה של שוייכו לקבוצת המדידה עלות מ IFRS לא היתה השפעה מהותית ,

 על יתרות הפתיחה של העודפים ומרכיבים אחרים של ההון.
 

 :2018בינואר  1להלן עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית בעקבות יישום התקן החל מיום 
 

 לראשונה ומדידה הכרה - פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים של ומדידה סיווג
הקבוצה מכירה לראשונה בלקוחות במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות מוכרים 
לראשונה במועד בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. ככלל, נכס פיננסי או התחייבות פיננסית 

פיננסי או התחייבות פיננסית שאינם מוצגים בשווי הוגן נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת, במקרה של נכס 
דרך רווח והפסד, עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי או ההתחייבות 
הפיננסית. לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו. חייבים שמקורם בנכסי 

 לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים.חוזה, נמדדים 
 

 סיווג ומדידה עוקבת -נכסים פיננסיים 
תזרימי המזומנים גביית במסגרת מודל עסקי שמטרתו לחברה יתרות לקוחות וחייבים אחרים המוחזקים 

אשר משקפת תמורה תשלומי קרן וריבית אך ורק  תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים אלו, כולליםהחוזיים; 
 עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות מופחתת.

 
 חזויים אשראי הפסדי מדידת

 הערך לפי נמדדים אשראי הפסדי. אשראי הפסדי שלהסתברויות -משוקלל אומדן מהווים חזוייםהפסדי אשראי 
 שהקבוצה המזומנים תזרימי לבין החוזה לפי להם זכאית שהקבוצה המזומנים תזרימי בין הפער של הנוכחי

  הפסדי האשראי החזויים מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית של הנכס הפיננסי. .ללקב צופה
 

 אשראי סיכון עקב פגומים פיננסיים נכסים
בעלות מופחתת ומכשירי חוב הנמדדים בשווי  יםהנמדד יםפיננסי יםהקבוצה מעריכה האם נכסבכל מועד דיווח, 

 התרחש כאשר אשראי סיכון עקב פגום הינונכס פיננסי . אשראי סיכון עקב םהפכו לפגומי אחר, הוגן דרך רווח כולל
 שנאמדו בגין נכס פיננסי זה. העתידיים המזומנים תזרימי עלשלילית  השפעה להם שיש מהאירועים, יותר או, אחד
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 אורבי

 
 ב.   יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות  )המשך(

 גידור חשבונאות
הינם כשירים לחשבונאות גידור  IAS 39, יחסי גידור שיועדו לחשבונאות גידור תחת 2017בדצמבר  31נכון ליום 

 גידור ממשיכים., ולכן נחשבים כיחסי IFRS 9תחת 
 

 , הכנסות מחוזים עם לקוחותIFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי   (2)

" IFRS 15)בסעיף זה: " 15, הקבוצה מיישמת לראשונה את תקן דיווח כספי בינלאומי 2018בינואר  1החל מיום 
בגישת ההשפעה  או "התקן"( אשר קובע הנחיות לעניין ההכרה בהכנסה. הקבוצה בחרה ליישם את התקן

ליישום התקן  וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. 2018בינואר  1המצטברת, תוך התאמת יתרת העודפים ליום 
 .2018בינואר  1לראשונה לא היתה השפעה מהותית מצטברת על הדוח הכספי ליום 

 
י החוזה עם הלקוח; זיהו (1התקן מציג מודל חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות הכולל חמישה שלבים: )

הקצאת מחיר העסקה למחויבויות  (4קביעת מחיר העסקה; ) (3זיהוי מחויבויות ביצוע נפרדות בחוזה; ) (2)
   הכרה בהכנסה עם קיום מחויבויות הביצוע. (5ביצוע נפרדות; )

 
בעקבות יישום  2018בינואר  1להלן עיקרי המדיניות החשבונאית החדשה בדבר הכרה בהכנסה שיושמה החל מיום 

 התקן :

 
 הכנסות

מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה נמדדת לפי סכום הקבוצה 
התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים 

 שנגבו לטובת צדדים שלישיים.
 

 העסקה מחיר קביעת
הוא סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים קביעת מחיר העסקה 

שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. בעת קביעת מחיר העסקה הקבוצה מביאה בחשבון 
י בחוזה, תמורה שלא במזומן ותמורה את ההשפעות של כל הבאים: תמורה משתנה, קיומו של רכיב מימון משמעות

 שיש לשלם ללקוח.
 

 , עסקאות במטבע חוץ ומקדמות במטבע חוץIFRIC 22פרשנות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  (3)
 

הפרשנות קובעת כי מועד העסקה לצורך קביעת שער החליפין לרישום עסקה במטבע חוץ הכוללת מקדמות יהא 
מכירה לראשונה בנכס/התחייבות לא כספי בגין המקדמה. כאשר ישנם מספר תשלומים או  המועד בו החברה

 תקבולים מראש, החברה תקבע מועד עסקה בגין כל תשלום/תקבול בנפרד.
 

 .פרוספקטיבי באופן יושמה הפרשנות
 

 תקנים חדשים שטרם אומצו.   ג
 

 חכירות, IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי  (1)
 

IFRS 16  17מחליף את תקן בינלאומי מספר( חכירות ,IAS 17 ואת הפרשנויות הקשורות לתקן. הוראות התקן )
מבטלות את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית. חלף זאת, לעניין חוכרים, מציג התקן 

ס ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו החדש מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכ
הכספיים. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום. התקן ייושם לתקופות שנתיות 

 IFRS, עם אפשרות ליישום מוקדם, ובלבד שהחברה מיישמת באימוץ מוקדם גם את 2019בינואר  1המתחילות ביום 
בגישת ההשפעה המצטברת,  2019בינואר  1לקוחות. בכוונת הקבוצה לאמץ את התקן החל מיום , הכנסות מחוזים עם 15

 . הקבוצה שוקלת את יישום הההקלות הבאות במועד המעבר:2019בינואר  1תוך התאמת יתרת העודפים ליום 
 
 שנה. לא ליישם את דרישות ההכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות לגבי חכירות לטווח קצר של עד     -
 לא ליישם את דרישות ההכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות לגבי חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך.     -
 בחינה האם ההסדר מכיל חכירה רק עבור חוזים חדשים או חוזים אשר שונו.     -
 ( בעלי מאפיינים דומים.portfolioשימוש בשיעור היוון אחד לתיק חוזי חכירה )     -
 אי הכללה של עלויות ישירות שהתהוו בחכירה כחלק מהנכס במועד המעבר.     -
 

עשויות להשפיע על הטיפול  החשבונאי בהסכמי חכירות קרקע, כלי רכב, ושכירות  משרדים. יצוין כי  IFRS 16הוראות 
המידע המוצג בביאור זה בדבר השפעות היישום לראשונה של התקן מהווה הערכה ראשונית של הקבוצה על כן רשימת 

הדוחות וייתכן שיידרש עדכון בגין הנושאים שהוצגו לעיל מייצגת את הנושאים שהקבוצה זיהתה עד למועד פרסום 
הנושאים שזוהו עם התקדמות בבחינת ההשלכות של יישום התקן. כמו כן, הקבוצה בוחנת את ההשפעות הצפויות של 

 יישום התקן אך אינה יכולה בשלב זה לאמוד באופן מהימן את ההשפעה הכמותית על דוחותיה הכספיים.
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 צירוף עסקים תחת אותה שליטה - 4 ביאור

 
באותה  האם חברהה העבירה במסגרתו ,הכנסה מס לפקודת 104 סעיף לפי, מבני שינוי האם חברהה ביצעה, 2017מאי  בחודש

( מלוא החזקותיה 2) -ובחדרה  (100%) החזקותיה מלוא( 1: )את לחברה"החברה האם"(  –עת, אסיה פיתוח )להלן בביאור זה 
השלמת הקמת תחנת הכוח חדרה תשמש  ועם המפעילה כיום את מרכז האנרגיה)סי תפעול בע"מ .פי.או התפעול( בחברת 100%)

 ערך נקוב"ח ש 0.01 בנות רגילות מניות 20, וזאת בתמורה להקצאת "חברת התפעול חדרה"( -)להלן  כחברת התפעול של התחנה(
 ידי על הונפקו אשר הון שטרי לחברה האם חברהה המחתה בד בבד עם ההעברה האמורה,. האם לחברה החברה של אחת כל

 בסכום האם לחברה החברה של חוב נרשם, כאמור ההון שטרי המחאת כנגד"ח. ש אלפי 191,844 של בסכום האם לחברה חדרה
 .האם לחברה החברה שהעמידה הלוואה כנגד קוזז אשר, זהה

 

חברה האם לחברה את הלפקודת מס הכנסה במסגרתו העבירה  104חברה האם שינוי מבני, לפי סעיף הביצעה  ,2017 יולי בחודש
ש"ח ערך  0.01, וזאת בתמורה להקצאת מניה רגילה אחת בת "(AGS" -אס. רותם בע"מ )להלן  .ג'י.איי( ב80%מלוא החזקותיה )
 על ידילחברה, הוסבו שטרי הון אשר הונפקו  AGS -ב האם החברה. במסגרת העברת החזקות האם לחברהנקוב של החברה 

AGS למועד העברת שיתרתם  לטובת החברה האם לחברהAGS חוב של החברה  וזאת כנגד ש"חאלפי  8,385-הייתה כ כאמור
 למועד הדוח, פרעה החברה את יתרת החוב כאמור כלפי החברה האם. .בסכום זהה האם לחברה

 

 אנרגיה מתחדשת בע"מ בגרינדיי (85.3%יה )אחזקות מלוא בע"מ את סולאר.פי.סי אומכרה החברה האם ל ,2017 יולי בחודש
של  הוהסבת חוב ש"חאלפי  288 -סך של כל התמורב 2017בינואר  12"גרינדיי"( אשר נרכשה על ידי החברה האם ביום  –)להלן 

 החברה ואילו החברה כלפי תחוב שגרינדיי כך, חברהל, ש"חאלפי  2,618 הייתה 2017ביוני  30ליום  שיתרתו ,חברת האםלגרינדיי 
  האם. החברהכלפי  כאמוריתרת החוב את  החברהלמועד הדוח, פרעה . האם חברת כלפי תחוב

 
הערכים  כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם לגישת ווגרינדיי לחברה טופל AGS חברת התפעול חדרה, חדרה,של ת והעבר

מחדש  כך, הוצגו ידי החברה האם. לצורך על לראשונה הושגה השליטה בו ביום ותהרכיש ובוצע (, כאילוAs Poolingבספרים )
 של בדוחות הכספיים המאוחדים לכן קודם שהוצגו הערכים כפי לפי מוצגים שנרכשו וההתחייבויות ההשוואה. הנכסים מספרי

השגת  מיום מחדש הוצגו של החברה ההון רכיביוגרינדיי.  AGS חברת התפעול חדרה, החברה האם ביום העברת מניות חדרה,
 הוןה רכיבי לאותם וגרינדיי נוספו AGS חברת התפעול חדרה, ההון של חדרה, האם כך שרכיבי החברה ידי על לראשונה השליטה

רה, התמורה שהועבההפרש בין  .ישירות בהון הוכרו השליטה השגת ביום שנרכשו וההתחייבויות הנכסים הקיימים בחברה. ערכי
המניות שהועברו לבין עלות הנכסים והתחייבויות, נטו וכן ההשפעות הנלוות לשינוי המבני המתוארות  שלהערך הנקוב לרבות 

 לקרן הון מיזוג. ופלעיל נזק
 

 :As Pooling להלן השפעת הצגת הדוחות הכספיים 
 

 : הכספי המצב על  נתונים .א
 

      שוטפים נכסים
  216,992 122,106  94,886 מזומנים ושווי מזומנים

 95,350 192  95,158 םפיקדונות לזמן קצר ומזומנים מוגבלי

 16,577 -  16,577 חלויות שוטפות בגין הלוואה לחברה האם

 131,960 20,671 111,289 לקוחות
 22,531 3,662  18,869 חייבים ויתרות חובה

  6,433 6,433 -  מכשירים נגזרים
 

 489,843 153,064 336,779 שוטפים נכסים"כ סה

    
    שוטפים שאינם נכסים

 73,176 - 73,176 פיקדונות לזמן ארוך ומזומנים מוגבלים
 182,346 - 182,346 הלוואה לזמן ארוך לחברה האם

 86,564 14,742  71,822 הלוואות והוצאות נדחות לזמן ארוך
 3,037 3,037  - מכשירים נגזרים

 3,005 3,005  -  מסים נדחים
 1,993,079 352,066 1,641,013 רכוש קבוע

 5,788 4,194 1,594 נכסים בלתי מוחשיים
 

 2,346,995 377,044 1,969,951 שוטפים שאינם נכסים"כ סה
    

 2,836,838 530,108 2,306,730 נכסים"כ סה

 

 As לפני הצגה

Pooling 
 שפעתה

As Pooling 
 Asאחרי  הצגה

Pooling 

 2017 מרץב 31 

 )בלתי מבוקר( 

 "חש אלפי 
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 )המשך(צירוף עסקים תחת אותה שליטה  - 4ביאור 

 
 )המשך( : הכספי המצב על  נתונים .א

 

 

 Asלפני  הצגה

Pooling  
  השפעת

As Pooling 
 Asאחרי  הצגה

Pooling 

 2017 מרץב 31 

 )בלתי מבוקר( 

 "חש אלפי 

 
    שוטפות תחייבויותה

 93,474 - 93,474 בנקאיים ומוסדות פיננסייםאשראי מתאגידים 
 158,703 46,280 112,423 ספקים ונותני שירותים

 49,534 17,988 31,546 , לרבות מכשירים נגזריםזכאים ויתרות זכות
 46,544 - 46,544 לחברה האם שטרי הון שהונפקו הלוואות ו

 
 348,255 64,268 283,987 שוטפות התחייבויות"כ סה

    
    ארוך לזמן התחייבויות

 1,736,423 252,620 1,483,803 הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים
 24,426 22,428 1,998 שטרי הון שהונפקו לחברה האם וצד קשור

 4,770 4,770 - מכשירים נגזרים
 280 - 280 הטבות לעובדים

 172,143 560 171,583 התחייבויות מסים נדחים, נטו
 

 1,938,042 280,378 1,657,664 שוטפות שאינן התחייבויות"כ סה
    

 2,286,297 344,646 1,941,651 התחייבויות"כ סה
    

    הון
 -  - -  הון מניות

 258,848 180,918 77,930 קרנות הון 

 212,563 4,347 208,216 עודפים
 

 471,411 185,265 286,146  לבעלים המיוחס הון"כ סה
    

 79,130 197 78,933 שליטה מקנות שאינן זכויות
    

 550,541 185,462 365,079 הון"כ סה
 
 

 2,836,838 530,108 2,306,730 והון התחייבות"כ סה
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 )המשך(צירוף עסקים תחת אותה שליטה  - 4ביאור 

 
 :תוצאתיים נתונים  .ב

 
 

 

 Asלפני  הצגה

Pooling  
  השפעת

As Pooling 
 Asאחרי  הצגה

Pooling 

 2017 במרץ  31שלושה חודשים שהסתיימו ביום  

 )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

 
 348,341 21,765 326,576 מכירות 

 237,960 19,906 218,054 עלות המכירות )בניכוי פחת והפחתות(
 30,021 1,327 28,694 פחת והפחתות

 
 80,360 532 79,828 רווח גולמי

    
 7,173 2,949 4,224 וכלליות הנהלה הוצאות
 (98) (459) 361 אחרות )הוצאות( הכנסות

 
 73,089 (2,876) 75,965 רווח מפעולות רגילות

    
 25,205 1,718 23,487 מימון הוצאות
 3,928 92 3,836 מימון הכנסות

 
 21,277 1,626 19,651 הוצאות מימון, נטו

    
 51,812 (4,502) 56,314 הכנסהרווח לפני מסים על 

 12,749 (981) 13,730 מסים על הכנסה )הטבת מס(

    
 39,063 (3,521) 42,584 רווח לתקופה

    
    מיוחס ל:

 30,339 (3,458) 33,797 בעלי המניות של החברה 
 8,724 (63) 8,787 זכויות שאינן מקנות שליטה

    
 39,063 (3,521) 42,584 רווח לתקופה

 
 

 
 מזומנים :ה מיתזריעל  םנתוני .ג

 

 Asהצגה לפני 
Pooling  

  השפעת
As Pooling 

 Asהצגה אחרי 
Pooling 

 2017 במרץ  31שלושה חודשים שהסתיימו ביום  

 בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח 

 
 131,594 (10,044) 141,638 שוטפת פעילות
 (139,180) (58,797) (80,383) השקעה פעילות
 138,827 187,116 (48,289) מימון פעילות

 
 ושווי מזומנים מזומניםגידול נטו ב

 
12,966 

 
118,275 

 
131,241 

 
 



 אנרגיה בע"מ  סי.פי.או
 

 )בלתי מבוקרים(           2018במרץ  31ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 
 

16 

 

 
פיננסיים מכשירים - 5 ביאור  

 
מזומנים מוגבלים,  ,מזומנים ושווי מזומנים לרבות מסוימים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים של בספרים הערך

 .שלהם לשווי ההוגן קרוב או אחרים, נגזרים, ספקים וזכאים אחרים תואם לקוחות, חייבים
 

 הכספי, המצב בדוח על המוצגים בספרים והערכים הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים יתר של ההוגן השווי
 :כדלקמן הינם

 
 הוגן שווי

 2018 במרץ 31 ליום   
  ערך   
 הוגן שווי * בספרים   
 ש"ח  אלפי ש"ח אלפי   
 

 2,140,176 1,830,794  ומוסדות פיננסיים בנקאיים מתאגידיםהלוואות 
 352,352 315,942  אגרות חוב 

 
 2017 מרץב 31 ליום   
  ערך   
 הוגן שווי * בספרים   
 ש"ח  אלפי ח"ש אלפי   

 
 2,196,402 1,829,897  ומוסדות פיננסיים בנקאיים מתאגידים לוואותה

 
 2017 בדצמבר 31 ליום   
  ערך   
 הוגן שווי * בספרים   
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   
 

 2,221,979 1,827,753  ומוסדות פיננסיים בנקאיים מתאגידים לוואותה

 365,728 315,918  אגרות חוב

 
 * כולל חלויות שוטפות  

 
. השווי ההוגן נאמד תוך שימוש בטכניקת 2רמה  נגזרים נמדדים בשווי הוגן תוך שימוש בשיטת הערכהמכשירים פיננסיים 

 היוון תזרימי מזומנים עתידיים בהתבסס על נתונים נצפים.
 

מתקשרת בעסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכוני מטבע חוץ. הנגזרים נרשמים לפי  החברהכן,  כמו
בוסס על מחירים, שערים ושיעורי ריבית המתקבלים שוויים ההוגן. השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנגזרים מ

 תקבלו נאמד השווי ההוגן של הנגזרים המבנקים, ברוקרים וכן באמצעות תוכנות מסחר מקובלות. על בסיס הנתונים ש
תוך שימוש בטכניקות הערכה ותמחיר המאפיינים את המכשירים השונים בשווקים השונים. מדידת השווי ההוגן של 

נסיים לטווח ארוך נאמדת באמצעות היוון תזרימי המזומנים הנובעים מהם על בסיס התנאים ואורך מכשירים פינ
דיון של כל מכשיר ותוך שימוש בשיעורי ריבית שוק של מכשירים דומים למועד המדידה. שינויים בהנחות יהתקופה עד לפ

  .של המכשירים הכלכליות ובטכניקת הערכה עשויים להביא לשינויים מהותיים בשווי ההוגן
 

 :המחירים לצרכן ומדד היציגים החליפין שערי לגבי נתונים להלן
 

 החליפיןשער   חליפין שער   
 האירו של הדולר של   
 ביחס ביחס המדד  
 לשקל לשקל )נקודות(  

 
 4.329 3.514 106.1 2018במרץ  31
 3.882 3.632 105.9 2017במרץ  31
 4.153 3.467 106.4 2017 בדצמבר 31 

    
    חודשים שהסתיימה ביום: 3שינויים במהלך התקופה של 

 4.24% 1.36% (0.3%) 2018במרץ  31
 2017במרץ  31
 

(0.2%) (5.5%) (4.0%) 

    השנה שהסתיימה ביום: במהלך שינויים
 2.7% (9.8%) 0.3% 2017 בדצמבר  31
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 רכישת צומת - 6ביאור 

 
מקדמת פרויקט להקמת תחנת כח המונעת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה "צומת"(  - אנרגיה בע"מ )להלןצומת 

 מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות. 396 -קונבנציונאלית, במחזור פתוח בהספק של כ
 

להשלים את , אישר דירקטוריון החברה 2018בפברואר  26ביום  ,יג' לדוחות הכספיים השנתיים27בהמשך לאמור בביאור 
שלמה העסקה ו, ה2018במרץ  7לכך, ביום בהתאם  .נשוא קבלת רישיון חדש לצומתמתלה על התנאי ולוותר עסקת צומת 

 אבני הדרךכן אישר הדירקטוריון עדכון בכמו "מועד השלמת העסקה"(.  -ועברה השליטה בצומת לידי החברה )להלן 
לעומת  באופן שאינו משנה את הסכום הכולל של התמורה, המקוריים תשלום הקבועות בהסכמיםה בקשר למועדי

סך ) אלפי דולר 3,650אם לכך, במועד השלמת העסקה שילמה החברה סך של תהתמורה לפי אבני הדרך המקוריות. בה
לאחר שהתקבל . (צומת רכישת מניותעבור אלף דולר  100של אלפי דולר בגין החזרת הלוואת בעלים בצומת וסך  3,550של 

אלפי  3,650כללה החברה התחייבות נוספת בסך של  , פסק הדין בעתירה המנהלית ולפיו נדחתה העתירה,2018מרץ  בחודש
בסך של יתרת התמורה . לעבור למוכרים בהתאם להסכם יםמיועדאשר בגין התקיימות אבן הדרך האמורה נוספים  דולר

 אלפי דולר תשולם במועד הסגירה הפיננסית של צומת. 15,800
 

, הגישה צומת לחברת החשמל בקשה לסקר היתכנות לחיבור המתקן לרשת החשמל הארצית. בחודש 2016בחודש יוני 
חברת החשמל. בהתאם לתוצאות הסקר, מנהל המערכת בהתקבלה תוצאת סקר ההיתכנות שבוצע על ידי  2017אוגוסט 

. צומת הגישה ערעור על תוצאות סקר הארציתאין וודאות לגבי לוחות הזמנים שיאפשרו את חיבור התחנה לרשת ההולכה 
הודיעה רשות החשמל על החלטתה ולפיה לא מצאה פגם  ,2018בחודש מאי ההיתכנות לרשת החשמל. לאחר מועד הדוח, 

בתוצאות הסקר שביצע מנהל המערכת ולכן אינה מוצאת לנכון לחלוק עליו. החברה סבורה כי היא תוכל להמשיך ולפעול 
 ות חיובי לחיבור לרשת ההולכה הארצית.לקבלת סקר היתכנ

 
, הגישה עריית קרית גת לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין בעתירה המנהלית 2018בחודש מאי לאחר מועד הדוח, 

. המשיבים בעתירה זו הינם הועדה 55על פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע בנושא ההקלה מתת"ל 
ובניה של תשתיות לאומיות, צומת ואדם טבע ודין. הטענות העיקריות בערעור הינן כי בהעדר קביעה הארצית לתכנון 

מפורשת בחוק המתירה זאת, לא ניתן לשנות או לסטות ממטרת התכנית בהליך של הקלה או שימוש חורג, לחילופין, כי 
ן כי לא סביר לעשות זאת בהעדר תסקיר המנגנון המתאים בנסיבות הוא הליך של שימוש חורג ולא של הקלה ולחילופי

השפעה על הסביבה ומבלי מגבלות על שעות ההפעלה של תחנת הכח. הסעדים המבוקשים הינם ביטול פסק הדין של בית 
המשפט לעניינים מנהליים וביטול החלטת הות"ל לאשר את בקשת ההקלה ושינוי תחנת הכח מתחנה במחזור משולב 

ח, שתעמוד וין להורות לות"ל לכלול בתקנון התכנית מגבלת שעות פעילות לתחנה במחזור פתלתחנה במחזור פתוח ולחילופ
שעות לכל היותר. טרם ניתנה החלטה כלשהי בערעור ובכלל זה טרם נקבעו מועד להגשת תשובה לערעור או מועד  1,200על 

, קבלתוויועציה המשפטיים להעריך את סיכויי החברה אין ביכולת בשלב זה, טרם שהתקיים דיון בערעור לגופו, לדיון. 
לא נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים  עם זאת הללו סבורים כי סיכויי הערעור להידחות גבוהים מסיכוייו להתקבל ולפיכך

 בגין הערעור האמור.
 

 
 

 מידע נוסף - 7ביאור 
 

ר שא, פרסמה רשות החשמל החלטה, 2018בינואר  8ביום ז' לדוחות הכספיים השנתיים, 27בהמשך לאמור בביאור  א.
-במסגרתו הועלה תעריף רכיב הייצור בכ, 2018, בדבר עדכון תעריפים לשנת 2018בינואר  15נכנסה לתוקף ביום 

 ש"ח עבור מגה וואט שעה.  281.6-ש"ח עבור מגה וואט שעה ל 264-מ 6.7%
 

, הגישו שותפי תמר כתב תביעה 2018בחודש פברואר נתיים, ' לדוחות הכספיים השז27בהמשך לאמור בביאור  .ב
וכן העלו טענה חלופית לפיה יש לקבוע כי התעריף הרלוונטי  בביאורמפורט במסגרתו חזרו על הטענות המתוארות 

די רשות שעה )המהווה ממוצע של ארבעה התעריפים שפורסמו על י-ש"ח למגה וואט 361.5בתקופת המחלוקת הינו 
 הטענות.דוחה את  רותם(. 2013יולי דש חוהחשמל ב

  
 תביעההתתקבל ולפיכך לא נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים בגין  הלהערכת רותם, סביר יותר מאשר לא שעמדת

 . ההאמור
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 )המשך( מידע נוסף - 7ביאור 

 
יפו, בקשה לאישור תביעה נגזרת על ידי בעל מניות  –, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2018בינואר  10ביום  .ג

, כנגד דירקטורים שכיהנו בבז"ן בעבר, דירקטורים המכהנים בה כיום, "בז"ן( –בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן 
ישראל בע"מ, מר עידן עפר ומר אהוד אנג'ל החברה, רותם, חדרה, כימיקלים לישראל בע"מ, וכן כנגד החברה ל

"הבקשה"(. עניינה של הבקשה הוא בעסקאות לרכישת גז של בז"ן, כימיקלים לישראל בע"מ, רותם, חדרה  -)להלן 
( עסקה של חברות הקבוצה 1שלהן, הכוללות: )חברתיים -"חברות הקבוצה"( לרבות ההיבטים הבין -)להלן 

( עסקאות 2וכן ) (;השנתיים הכספיים לדוחות .ז'27פרטים נוספים ראה בביאור לרכישת גז טבעי משותפי תמר )ל
 הכספיים לדוחות .ז'27של חברות הקבוצה לרכישת גז טבעי מאנרג'יאן )לפרטים נוספים ראה ביאור בביאור 

בתמצית, לטענת התובעת, מעבר לעסקה של חברות הקבוצה מול צד ג' )קרי,  (.לגבי עסקה עם אנרג'יאןהשנתיים
עסקה בין חברות הקבוצה לבין עצמן בנוגע לאופן חלוקת ההטבות הכלכליות שהושגו במשא  אנרג'יאן( נדרשת

ומתן המשותף באופן שיהלום את כוח הקניה והמיקוח של כל אחת מחברות הקבוצה. לטענת התובעת היעדרה 
ה של עסקה בינחברתית כאמור )או היעדרו לכאורה של הליך תקין באשר לחלוקת ההטבה( מקפחת את לכאור

חברתי( ובז"ן אינה זוכה לחלקה בהטבות הכלכליות נוכח כוח הקנייה -בז"ן )אינה בתנאי שוק בנוגע למימד הבין
ה במחירים דומים לחברות הגדול שלה ותרומתה למו"מ מול אנרגי'אן )בין היתר לאור העובדה כי העסקה נעשת

הקבוצה(. עיקרי הסעדים להם עותרת התובעת בבקשה ביחס לעסקת אנרג'יאן, הינם מספר צעדים הצהרתיים 
 וכספיים ובין היתר קיום תהליך בין חברתי שיביא לידי ביטוי את פערי כח הקנייה בין החברות.  

 
אושרה על ידי בז"ן כנדרש וטענות נוספות  ביחס לעסקת תמר, טוענת המבקשת, כי התקשרות בעסקת תמר לא

ביחס לעסקה זו, לרבות בשאלת היותה לטובת בז"ן ובתנאי שוק; ביחס לעסקת תמר, התבקשו סעדים הצהרתיים 
וסעדים של פיצוי בז"ן ו/או השבת סכומי ההטבות להם זכו, לכאורה, החברה והצדדים הנוספים לעסקה, על חשבון 

 בז"ן, בתוספת מקדם שנתבע.
 

לאור השלב המקדמי של הבקשה אין ביכולת הקבוצה ויועציה המשפטיים להעריך את סיכויי קבלת הבקשה, 
התביעה וצפי, אם בכלל, לתזרים מזומנים שלילי ולפיכך לא בוצעה הפרשה בדוחותיה הכספיים של החברה בגין 

 הבקשה.
 

, ביצעה חדרה משיכה נוספת מסכום 2018ינואר דוחות הכספיים השנתיים, בחודש ל( 4)'ג16בהמשך לאמור בביאור  .ד
בגין החלק הצמוד למדד ועל  3.11%. שיעור הריבית על המשיכה עמד על מיליון ש"ח 22המסגרות הבכיר בסך של 

 בגין החלק שאינו צמוד למדד. 4.67%
 

 תיו, נטלה החברה על עצמה את הערבו2018 ץדוחות הכספיים השנתיים, בחודש מרל 'ה27בהמשך לאמור בביאור  .ה
  .מיליון דולר 32-בסך כולל של כ אסיה פיתוחעל ידי בעבר  ושהועמד התאגידיות

 
 ברת החשמל, סכומי הערבויות לח2018ברואר דוחות הכספיים השנתיים, בחודש פל ד'25בהמשך לאמור בביאור  .ו

 מיליון ש"ח.  78נות המשועבדים לסך של מיליון ש"ח )צמוד למדד( והפיקדו 93התעדכנו לסך של 
 
"מידרוג"( אישררה את דירוג החוב הבכיר של חדרה  -, ועדת הדירוג של מידרוג בע"מ )להלן 2018בחודש ינואר .       ז

עם אופק יציב לתקופת התפעול בלבד. בנוסף, בחודש  A2עם אופק יציב לתקופת ההקמה והתפעול ורמה  A3ברמה 
עם אופק חיובי ועדכנה את דירוג  Aa3עידכנה מידרוג את הדירוג לטווח ארוך של רותם לרמה של , 2018פברואר 

  מאופק יציב לאופק חיובי. Aa3החוב הבכיר של רותם ברמה של 
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 לאחר מועד הדוח  שחלואירועים  – 8ביאור 

 
מתלה בדבר קבלת אישור ההתנאי  מותיילהתק המועדז' לדוחות הכספיים השנתיים, 27בביאור  לאמור בהמשך .א

 2018במאי  31ליום  נדחה'יאן אנרגלרכישת גז עם  בהסכםרותם וחדרה להתקשרותן  של מניםמהמקונסורציום 
  התקיימו מלוא התנאים המתלים להשלמת העסקה. טרם נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, ךכלפיו

 
 סיום עלבז"ן הסכימו חדרה ו, 2018י' לדוחות הכספיים השנתיים, בחודש אפריל 27בהמשך לאמור בביאור  .ב

  .2018אפריל ב 30  ביום שיסתיים כך, ההסכם למכירת גז לאלתר מוקדם של
 

, התקשרה חדרה עם חברת החשמל בהסכם למכירת כמויות גז עודפות שסופקו לה על פי 2018בחודש אפריל  .ג
ליום ועד  ,2018במאי  1מיום לתקופה  ז' בדוחות הכספיים השנתיים(27עם שותפי תמר )המתואר בביאור ההסכם 

 .2018ביולי  1 יום מראש ולא לפני 30ל מוקדמת לשני הצדדים בהתראה של ועם זכות ביט 2018באוקטובר  31
 

)חלק המיוחס  אלפי ש"ח 105,000, הכריזה וחילקה רותם דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של 2018אפריל  בחודש .ד
 . ש"ח( אלפי 21,000 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה הסתכם לסך של

 
אופציות לעובדים כך ה, עודכנה תוכנית 2018ג לדוחות הכספיים השנתיים, בחודש מאי 19בהמשך לאמור בביאור  .ה

בהתאם להחלטת אורגניה המוסמכים של החברה, לעובדי החברה ו/או של תאגיד אחר  ניתן להעניקשעל פיה 
"יחידת  –אופציות יחידות מניה חסומות )להלן בנוסף ל , ללא תמורההמשתייך לקבוצת החברות של החברה

RSUs )"ג' 19בנוסף להקצאה כאמור בביאור , למימוש למניות החברה בהיקף שטרם נקבע )ובסך הכולל הניתנות
תקנה  RSUsיחידת  (. כליחידות 2,297,168 על יעלו שלא ,RSUsדות יאופציות ויחלדוחות הכספיים השנתיים,

שתוקצינה המניות הרגילות  .ערך נקובש"ח  0.01זכות לקבל מהחברה בדרך של הקצאה מניה רגילה של החברה בת 
 תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של החברה, מיד עם הקצאתן.

 
מכירת הגז תתבצע במהלך  .התקשרה רותם עם חברת החשמל בהסכם מחייב למכירת כמויות גז, 2018בחודש מאי  .ו

 . 2018נובמבר  –בחודשים ספטמבר ברותם התחזוקה המתוכננת תקופת 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 מ"בעסי אנרגיה .יפ.וא
 

 המובא לפי תקנהמידע כספי נפרד תמצית 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ' ד38

  1970-ומיידים(, התש"ל

 2018 מרץב 31ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 



 
 

  

 "מסי אנרגיה בע.פי.או
 

  1970-ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל38מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה תמצית 
 )בלתי מבוקרים( 2018 מרץב 31ליום 

 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד  
 
 
 

 2 על מידע כספי ביניים נפרד יםהחשבון המבקר ירואדוח מיוחד של 
 

 3 על המצב הכספי ביניים  תמצית נתונים
 

 4   רווח והפסד ביניים תמצית נתונים על
 

 5  מזומנים בינייםהעל תזרימי  תמצית נתונים
 

 6 ביניים תמצית המידע הכספי הנפרדלמידע נוסף 
 



 
 
 
 

 
 

 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 
 
 
 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י א מ צ ע ת  ו מ ר י פ ל  ת  ש ו ד ג ו א מ  ה
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ד' 38הנדון: דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 
 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש''ל

 
 

 מבוא
 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופותיים 38הנפרד המובא לפי תקנה  הכספי המידע את סקרנו
 2018במרץ  31החברה( ליום  -של או.פי.סי. אנרגיה בע''מ )להלן 1970-ומיידיים( התש''ל

המידע הכספי הביניים הנפרד הינו  .תאריך באותו שלושה חודשים שהסתיימה של לתקופהו
 כספיה מידעה על מסקנה להביע היא אחריותנו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.

 .סקירתנו בהתבסס על זו ביניים הנפרד לתקופת
 
 

 היקף הסקירה
 

 מידע של סקירה" חשבון בישראל, רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מידע של סקירה היישות". של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת ביניים לתקופות כספי
הכספיים  לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים ביניים מורכבת לתקופות כספי

 בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,והחשבונאיים
 אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה

מזוהים  להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודעביטחון  להשיג לנו מאפשרת
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .בביקורת

 
 מסקנה

 
אינו  ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו בא לתשומת לא ,סקירתנו על בהתבסס

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38הוראות תקנה בהתאם ל ,הבחינות המהותיות מכל ערוך,
 .1970-תקופתיים ומיידיים( התש''ל

 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2018 מאיב 21

 



 ו.פי.סי אנרגיה בע"מא
 

 נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
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 תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים ליום
 בדצמבר 31 מרץב 31 מרץב 31  
  2018 2017* 2017 
 )מבוקר( בלתי מבוקר() בלתי מבוקר()  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

     נכסים שוטפים

 273,033 3,826 243,971  מזומנים ושווי מזומנים
 - 16,158 -  פיקדונות לזמן קצר ומזומנים מוגבלים
 - 16,577 -  חלות שוטפת בגין הלוואה לחברה האם

 6,553 8,011 10,423  חייבים ויתרות חובה
     

 279,586 44,572 254,394  שוטפיםסה"כ נכסים 

     

     נכסים שאינם שוטפים

 92,427 - 96,960  פיקדונות לזמן ארוך ומזומנים מוגבלים
 531,215 500,994 584,113  השקעה בחברות מוחזקות

 26,818 - 44,522  חייבים לזמן ארוך
 - 182,346 -  לשעבר הלוואה לחברה האם

     

 650,460 683,340 725,595  שאינם שוטפיםסה"כ נכסים 
     

 930,046 727,912 979,989  סה"כ נכסים
 

     שוטפותהתחייבויות 

     סדות ממו הלוואותו אגרות חוב חלויות שוטפות של
 21,964 16,577 21,964  פיננסיים 

 1,368 - 81  ספקים ונותני שירותים
 12,460 8,846 17,213  זכאים ויתרות זכות

 - 46,544 -  לשעבר שטרי הון שהונפקו לחברה האם
     

 35,792 71,967 39,258  שוטפות סה"כ התחייבויות
     

     התחייבויות שאינן שוטפות
 293,954 - 293,994  אגרות חוב

 - 182,346 -  הלוואות ממוסדות פיננסיים
 - 1,998 -  שטרי הון שהונפקו לחברה האם

 - 190 -  נדחים, נטומיסים 

     
 293,954 184,534 293,949  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

     
 329,746 256,501 333,252   סה"כ התחייבויות

     
     הון 

 1,319 **- 1,319  הון מניות
 361,005 - 361,005  פרמיה על מניות

 80,279 258,848 82,423  קרנות הון
 157,697 212,563 201,990  יתרת עודפים

     
 600,300 471,411 646,737  סה"כ הון 

     
 930,046 727,912 979,989  סה"כ התחייבויות והון 

 
     

 צחי גושן  גיורא אלמוגי  יואב דופלט
 סמנכ"ל כספים  מנהל כללי  יו"ר הדירקטוריון

 
 .2018 מאיב 21: הנפרד הכספי המידע אישור תאריך

 
 .מאוחדיםה ביניים הכספיים, לדוחות 4, ראה ביאור לחברה האם מהחברה AGS-ו חדרה העברת את לשקף מנת על מחדש הוצג* 
 "חש אלפי 1-מ נמוך סכום** 
 

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



 ו.פי.סי אנרגיה בע"מ א
 

 תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמהנתונים כספיים מתוך 

 

4 

 תמצית נתוני רווח והפסד ביניים
 לשנה   
 שהסתיימה ביום לתקופה של שלושה חודשים 
 בדצמבר 31 במרץ 31שהסתיימה ביום  
 2018 2017* 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 )מבוקר( בלתי מבוקר() בלתי מבוקר() 

 
    

 8,926 799 2,983 הוצאות הנהלה וכלליות
 28,800 - - הכנסות אחרות

    
 19,874 (799) (2,983) מפעולות רגילות רווח )הפסד(

    
 40,065 4,532 3,607 הוצאות מימון
 7,463 3,802 691 הכנסות מימון

    
 32,602 730 2,916 הוצאות מימון, נטו

    
 47,836 31,693 50,192 חברות מוחזקות ברווחי חלק

    
 35,108 30,164 44,293 רווח לפני מסים על הכנסה

 365 175 -  הטבת מס

    
 35,473 30,339 44,293 תקופה המיוחס לבעלים של החברהרווח ל

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .מאוחדיםה הכספיים בינייםלדוחות  ,4ראה ביאור  ,לחברה האם מהחברה AGS-ו חדרה העברת את לשקף מנת על מחדש הוצג* 
 
 
 .מנוחלק בלתי נפרד ממידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה ה

 
 
  



 ו.פי.סי אנרגיה בע"מ א
 

 תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמהנתונים כספיים מתוך 
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 ביניים כולל אחר תמצית נתוני רווח והפסד
 לשנה   
 שהסתיימה ביום לתקופה של תשעה חודשים 
 בדצמבר 31 בספטמבר 30שהסתיימה ביום  
 2018 2017* 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 )מבוקר( בלתי מבוקר() בלתי מבוקר() 

 
 35,473 30,339 44,293 המיוחס לבעלים של החברה לתקופה רווח

    
פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל 

 הועברו או יועברו לרווח והפסד
   

    
    רווח )הפסד( כולל אחר בגין חברות מוחזקות,

 8,428 (5,941) 1,832 נטו 
    

 8,428 (5,941) 1,832 כולל אחר לתקופה, נטו ממס)הפסד( רווח 
    

 43,901 24,398 46,125 המיוחס לבעלים של החברה כולל לתקופה סה"כ רווח
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .מאוחדיםה הכספיים בינייםלדוחות  ,4ראה ביאור  ,לחברה האם מהחברה AGS-ו חדרה העברת את לשקף מנת על מחדש הוצג* 
 
 
 מידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.ה



 ו.פי.סי אנרגיה בע"מא
 

 תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמהנתונים כספיים מתוך 
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 תמצית נתונים על תזרימי מזומנים
 לשנה   
 שהסתיימה ביום לתקופה של תשעה חודשים 
 בדצמבר 31 מרץב 31שהסתיימה ביום  
 2018 2017* 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 )מבוקר( בלתי מבוקר() בלתי מבוקר() 

 
    שוטפת פעילותל מזומנים תזרימי

 35,473 30,339 44,293 המיוחס לבעלים של החברה תקופהל רווח
    :התאמות
 32,602 730 2,916 נטו, מימון הוצאות

 (76,636) (31,693) (50,192) חלק ברווחי חברות מוחזקות
 548 - 312 תשלום מבוסס מניותעסקאות 

 (365) (175) - הטבת מס
 (2,671) (799) (8,378) 
    

 (6,552) (746) (737) חייביםב םישינוי
 4,532 780 (3,870) וזכאים שירותים נותני, בספקים םישינוי

 (4,607) 34 (2,020) 
    

 28,800  - - דיבידנד שהתקבל 
    

    שימשוש) מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 18,402  (765) (7,278) שוטפת לפעילות( 

    
    השקעה פעילותל מזומנים תזרימי

 (92,440) - (4,500) הפקדה לפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
 16,158 - - משיכה מפיקדונות מוגבלים לזמן קצר

 163 1 96 שהתקבלה ריבית
 (5,475) - (17,115) הלוואות לחברות מוחזקות ואחרות

 (20) - - תשלום מס
 -  - (347) רכישות צומת

    
 (81,614)  1 (21,866) השקעהלפעילות( )ששימשו   מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    
    מימון פעילותמ מזומנים תזרימי

 (7,687) - - ששולמה ריבית
 (60,000) - - ששולם דיבידנד

 (498) - - נטוהלוואה מצד קשור לזמן קצר, 
 315,818 - - תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו

 (64,068) (10,350) - לשעבר חברה האםלוהלוואות  הוןי שטר פירעון
 (22,950) - - עמלת פירעון מוקדם

 361,703 - - תמורה מהנפקת הון מניות
 (200,866) - - ממוסדות פיננסיים לזמן ארוך הלוואות פירעון

    
 321,452 10,350)) - מימון (לפעילות שימשו נבעו מפעילות )שש נטו מזומנים

    
    

 258,240 (11,114) (29,144) מזומנים ושווי במזומנים נטוגידול )קיטון( 
    

 14,940  14,940 273,033 תקופהה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת
    
 (147)  - 82 מזומנים ושווי מזומנים  יתרות על חליפין בשער תנודות השפעת 

    
 273,033  3,826 243,971 תקופהה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 
 .מאוחדיםה הכספיים בינייםלדוחות  ,4ראה ביאור  ,לחברה האם מהחברה AGS-ו חדרה העברת את לשקף מנת על מחדש הוצג* 

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



 ו.פי.סי אנרגיה בע"מ א
 

 נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 
 מידע נוסף

 
 כללי - 1באור 

 
"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות  -)להלן  'ד38אות תקנה רבהתאם להוהמידע הכספי הנפרד ביניים מוצג 

"התוספת העשירית"( בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד  -)להלן   1970-ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל
 . החברהביניים של 

 
וביחד עם  2017בדצמבר  31יש לקרוא את תמצית מידע כספי נפרד ביניים זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 

 . 2018 מרץב 31ליום  מאוחדיםה הכספיים ביניים הדוחות
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים - 2באור 
 

בתמצית מידע כספי נפרד זה, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו במידע המדיניות החשבונאית 
 .2017בדצמבר  31ליום הכספי הנפרד 

 
 קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות - 3באור 

 
 אלפי ש"ח.  84,000קיבלה החברה דיבידנד מרותם בסך של  ,2018לאחר מועד הדוח, בחודש אפריל 
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