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חלק  – 1תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
 .1הגדרות
בפרק זה יהיו למונחים המפורטים להלן את הפירושים המופיעים לצדם אלא אם הקשר הדברים
מחייב אחרת:
"או.פי.סי סולאר"

-

או.פי.סי סולאר שותפות מוגבלת.

"אינקיה"

-

.Inkia Energy Limited

"אמות המידה"

-

אמות המידה שקובעת רשות החשמל ,כפי תוקפן מעת לעת.

"אנרג'יאן"

-

אנרג'יאן ישראל לימיטד.

"אסיה פיתוח"

-

איי .סי .פאואר אסיה פיתוח בע"מ.

"בורסה"

-

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"בז"ן"

-

בתי זיקוק לנפט בע"מ

"בנק דיסקונט"

-

בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

"בנק לאומי"

-

בנק לאומי לישראל בע"מ.

"גרינדיי"

-

גרינדיי אנרגיה מתחדשת בע"מ.

"דוח הדירקטוריון"

-

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר
 ,2018המצורף בפרק השני לדוח זה.

"דוח עסקת אנרג'יאן"

-

כהגדרתו בסעיף  8.13.7להלן.

"דולר"

-

דולר של ארה"ב.

"דייהו"

-

.Daewoo International Corporation

"הדוחות הכספיים"

-

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר
 ,2018המצורפים בפרק השלישי לדוח זה.
דוח תקופתי של החברה ליום  31.12.2017אשר פורסם ביום
( 29.3.2018מס' אסמכתא .)2018-01-026919

הדוח התקופתי לשנת
2017
"ההנפקה"

-

כהגדרתה בסעיף  4.2להלן.

"החברה"

-

או.פי.סי אנרגיה בע"מ.

"החברה לישראל"

-

החברה לישראל בע"מ.

"הלוואת חדרה"

-

כהגדרתה בסעיף  10.2להלן.
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"הלוואת רותם"

-

כהגדרתה בסעיף  10.2להלן.

"הסדרה "241

-

כהגדרתה בסעיף  8.2.1.2להלן.

"הסדרה "914

-

כהגדרתה בסעיף  8.2.1.2להלן.

"הסכם הזרמת ההון של -
חדרה"

כהגדרתו בסעיף  10.3.1.3להלן.

"הסכם הזרמת ההון של -
רותם"

כהגדרתו בסעיף  10.3.1.2להלן.

"הסכם התחזוקה חדרה" -

כהגדרתו בסעיף  8.14.2.3להלן.

"הסכם תמר"

-

כהגדרתו בסעיף  8.13.1להלן.

"ועדת הריכוזיות"

-

הוועדה לצמצום הריכוזיות והגברת התחרותיות במשק
שהוקמה מכוח חוק הריכוזיות.

"ורידיס"

-

ורידיס  -תחנות כוח בע"מ (לשעבר  -ואוליה אנרגיה ישראל
בע"מ).

"ות"ל"

-

הועדה לתשתיות לאומיות.

"חברת התפעול חדרה"

-

או .פי .סי .תפעול בע"מ.

"חברת התפעול רותם"

-

איי .פי .פי רותם תפעול ותחזוקה בע"מ.

"חדרה"

-

או.פי.סי חדרה בע"מ (לשעבר אנרגיה משולבת מתקדמת
בע"מ).

"חוק אוויר נקי"

-

חוק אוויר נקי ,התשס"ח.2008-

"חוק התחרות הכלכלית"

-

חוק התחרות הכלכלית ,התשמח.1988 -

"חוק החברות"

-

חוק החברות ,התשנ"ט.1999-

"חוק למניעת
אסבסט"

מפגעי -

החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א.2011-

"חוק הריכוזיות"

-

חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד.2013-

"חוק משק החשמל"

-

חוק משק החשמל ,התשנ"ו.1996-

"חוק ניירות ערך"

-

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

"חוק התכנון והבניה"

-

חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965-
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"חח"י"

-

חברת החשמל לישראל בע"מ.

"כי"ל"

-

כימיקלים לישראל בע"מ.

"מחיר המינימום"

-

כהגדרתו בסעיף  7.7.2להלן.

"מיצובישי"

-

כהגדרתה בסעיף  8.14.2.1להלן.

"המכרז"

-

כהגדרתו בסעיף  8.2.3להלן.

"הממונה"

-

הממונה על התחרות.

"מנהל המערכת"

-

כהגדרתו בסעיף  1לתקנות היח"פ.

"מרכז האנרגיה"

-

כהגדרתו בסעיף  2.1להלן.

"משרד האנרגיה"

-

משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.

"נייר חדרה" או "מפעלי -
נייר חדרה"

נייר חדרה בע"מ.

"נתג"ז"

-

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.

"עסקת אינקיה"

-

כהגדרתה בסעיף  2.1להלן.

"עסקת אנרג'יאן"

-

כהגדרתה בסעיף  8.13.7להלן.

"עסקת צומת"

-

כהגדרתה בסעיף  2.3.1להלן.

"פורום יצרני החשמל"

-

פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי.

"פקודת מס הכנסה"

-

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,תשכ"א.1961-

"פרויקט צומת"

-

כהגדרתו בסעיף  2.3.1להלן.

"צומת"

-

צומת אנרגיה בע"מ.

"הקבוצה"

-

החברה והחברות הבנות שדוחותיהן מאוחדים עם הדוחות
הכספיים של החברה.

"קבוצת לוויתן"

-

למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד דוח זה כוללת הקבוצה
את דלק קידוחים שותפות מוגבלת ,נובל אנרג'י מדיטריניאן
לימיטד ורציו חיפושי נפט ( )1992שותפות מוגבלת.

"קבוצת תמר"

-

למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד דוח זה כוללת הקבוצה
את נובל אנרג'י מדיטריניאן לימיטד ,ישראמקו נגב 2
שותפות מוגבלת ,דלק קידוחים שותפות מוגבלת ,דור
חיפושי גז שותפות מוגבלת ,אוורסט תשתיות שותפות
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מוגבלת ותמר פטרוליום בע"מ.
-

"קנון"
רכיב הייצור"

.Kenon Holdings Ltd.
כהגדרתו בסעיף  7.7.1להלן.

"רותם"

-

או .פי .סי .רותם בע"מ.

"רישיון חדש לצומת"

-

כהגדרתו בסעיף  2.3.1להלן.

"שטר הנאמנות"

-

שטר הנאמנות לאגרות חוב (סדרה א') של החברה ,מיום 17
במאי  2017והתיקון לו מחודש יוני .2018

"שינוי המבנה בקבוצה"

-

כהגדרתו בסעיף  2.1להלן.

"שר האנרגיה"

-

שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.

"תחנת הכוח חדרה"

-

כהגדרתה בסעיף  2.1להלן.

"תחנת הכוח רותם"

-

כהגדרתה בסעיף  2.1להלן.

"תקנות היח"פ"

-

תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי),
התשס"ה.2005-

"תקנות משק הגז שעת -
חירום"

תקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת
חירום) ,התשע"ז.2017-

"תקנות הקוגנרציה"

-

תקנות משק החשמל (קוגנרציה) ,התשס"ה.2004-

"תקנות הרישיונות"

-

תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות
בעלי רישיון) ,התשנ"ח.1997-

"תקנות פרטי תשקיף"

-

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה
וצורה) ,התשכ"ט.1969-

זמינות -

כהגדרתם בסעיף  8.2.1.4להלן.

"תשלומי
משתנה"

"תשלומי זמינות קבועה"

-

כהגדרתם בסעיף  8.2.1.4להלן.

"התשקיף"

-

כהגדרתו בסעיף  2.1להלן.

"תת"ל "55

-

תוכנית לתשתית לאומית .55

""AGS

-

איי .ג'י .אס .רותם בע"מ.

""DSCR

-

היחס שבין תזרים המזומנים הפנוי לשירות החוב לבין
תשלומי קרן וריבית לתקופה הרלוונטית (והכל בכפוף
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להגדרות ולתנאים בהסכם המימון הרלוונטי).
""GE

-

כהגדרתה בסעיף  8.14.2.3להלן.

""IC Power

-

.IC Power Ltd.

""IDOM

-

.SerIDOM Servicios Integrados IDOM S.A.U

""LLCR

-

היחס שבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים
הפנויים לשירות החוב מהפרויקט ליתרת ההלוואה למועד
החישוב (והכל בכפוף להגדרות ולתנאים בהסכם המימון
הרלוונטי).

"ה PPA-של רותם עם -

כהגדרתו בסעיף  8.2.3להלן.

חח"י"
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פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

.2

.2.1

כללי
החברה התאגדה בישראל ביום  2בפברואר  ,2010כחברה פרטית בעירבון מוגבל ,בהתאם
להוראות חוק החברות .ביום  31ביולי  ,2017פרסמה החברה תשקיף להשלמה ,רישום
למסחר והנפקה ראשונה (הנושא את התאריך  1באוגוסט  ,)2017כפי שתוקן בימים  2ו8-
באוגוסט  ,2017מכוחו הונפקו לראשונה מניות החברה לציבור ,והחברה הפכה להיות חברה
ציבורית"( 1התשקיף") .בימים  16ו 20 -באוגוסט ( 2017בהתאמה) נרשמו למסחר בבורסה
מניות החברה ואגרות חוב (סדרה א') של החברה (אשר הונפקו במסגרת הנפקה פרטית
למשקיעים מסווגים ביום  18במאי .)2017
נכון למועד הדוח ,בעלת השליטה בחברה לצורך חוק ניירות ערך היא קנון ,חברה המאוגדת
בסינגפור ,אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק
( )NYSEובבורסה ,והמחזיקה ב 75.82%-מהון המניות המונפק של החברה וזכויות ההצבעה
בה 2.ביום  1בינואר  2018דיווחה קנון כי אינקיה ,חברה בת בבעלות מלאה של IC Power

הנזכרת להלן ,השלימה עסקה למכירת פעילות אינקיה בתחום ייצור החשמל וחברות ההפצה
באמריקה הלטינית והאיים הקאריביים ל"( I Squared Capital-עסקת אינקיה") .על פי דיווח
קנון ,התחייבויות שיפוי של אינקיה בעסקה הובטחו ,בין היתר ,בשעבוד  25%מהון המניות
המונפק של החברה לתקופה של  3שנים .על פי דיווחי קנון ,כחלק ובהמשך לעסקת אינקיה
וכתוצאה משינוי מבני כולל בקנון ,ביום  15בפברואר  ,2018הועברו החזקות קנון במניות
החברה (לרבות השעבוד האמור) ,שהוחזקו עד לאותו במועד בעקיפין על ידי קנון באמצעות
 ,IC Powerחברה בת בבעלות מלאה של קנון ,ובאמצעות אסיה פיתוח 3חברה בת בבעלות
מלאה של  ,IC Powerלהחזקה ישירה של קנון.
לפרטים נוספים אודות החזקות בעלת השליטה בחברה ,ראו תקנה 21א לפרק הרביעי
(פרטים נוספים).
במהלך שנת  ,2017בוצעו שינויים מבניים בקבוצה ,במסגרתם הועברו החזקות אסיה פיתוח
בחברות הבנות של החברה :חדרה ,חברת התפעול חדרה ו AGS-לידי החברה .בנוסף ,בשנת
 ,2017הועברו ההחזקות בגרינדיי לאו.פי.סי סולאר .לפרטים נוספים על שינויי המבנה
האמורים ,ראו סעיף  2.2ו 2.3-להלן וביאור  24לדוחות הכספיים ("שינוי המבנה בקבוצה").
הקבוצה פועלת בתחום ייצור חשמל ואספקתו ,ובכלל זה בייזום ,פיתוח ,הקמה ותפעול של
תחנות כוח ,וכן ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחח"י .נכון למועד הדוח ,פעילות
החברה נעשית בישראל בלבד ,אך מובהר כי אין בכך כדי להגביל את פעילותה בעתיד.
נכון למועד הדוח ,מפעילה הקבוצה תחנת כוח קונבנציונלית במישור רותם בהספק מותקן
של כ 466-מגה וואט כפי שמופיע ברישיון הייצור של רותם ("תחנת הכוח רותם") ,דוודים

1
2

3

אסמכתאות מס' 2017-01-079203 ,2017-01-078789 :ו ,2017-01-068464 -המובאות על דרך ההפניה.
יצוין כי דיווחיה של קנון כוללים מידע אודות הקבוצה במתכונת הדיווח החלה על חברות הנסחרות בבורסת ניו יורק
ברישום כפול ,ובהתחשב במהותיותה של החברה לקנון ,דוחות שנתיים של קנון ( )20-Fכוללים לעיתים צירוף הסכמים
מהותיים שהחברה הינה צד להם בהתאם לכללי הדיווח החלים על קנון .לדיווחי קנון ראו בקישור:
.https://maya.tase.co.il/company/1635
בפירוק מרצון מאפריל .2018
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וטורבינת קיטור בהספק מותקן של  17.9מגה וואט 4בחדרה ("מרכז האנרגיה") ,כפי שמופיע
ברישיון הייצור של מרכז האנרגיה ,וכן נמצאת בתהליך הקמת תחנת כוח בטכנולוגיית
קוגנרציה בחדרה בהספק מותקן של עד  148.5מגה וואט ,כפי שמופיע ברישיון המותנה של
חדרה ("תחנת הכוח חדרה").
כמו כן ,ביום  7במרץ  ,2018השלימה החברה רכישה של  95%מהונה המונפק והנפרע של
צומת .צומת מקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח קונבנציונלית במחזור פתוח ("תחנה
פיקרית") בהיקף של כ 396-מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות .לאחר תקופת הדוח ,ביום 3
בינואר  ,2019התקשרה החברה עם בעלי המניות הפרטיים בצומת עבורם מוחזקים על ידי
נאמן  5%מהון מניות צומת (קרי יתרת המניות בצומת) ,בהסכם לפיו תרכוש החברה את
מניותיהם בצומת לשיעורין בכפוף להתקיימות אבני דרך .לפרטים נוספים אודות ההסכם
האמור ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  6בינואר ( 2019אסמכתא ,)2019-01-001585 :המובא
על דרך ההפניה .הקמת פרויקט צומת כפופה לתנאים מקדימים אשר טרם התקיימו נכון
למועד דוח זה ,בהם ,בין היתר ,קבלת רישיון ייצור והשלמת סגירה פיננסית לפרויקט במועד
הדרוש .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.3.1להלן.
בנוסף ,בשנת  ,2017החלה הקבוצה לפעול בתחום ייזום פרויקטים בתחום ייצור חשמל
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ,באמצעות או.פי.סי סולאר .ביום  21במרץ  2019נחתם נייר
עקרונות מחייב למכירת החזקותיה של או.פי.סי סולאר בגרינדיי .לפרטים ראו סעיף 2.3.2
להלן.
ההתייחסות בדוח זה לחברה ולפעילותה ,אלא אם נאמר אחרת (כגון מקומות בהם ישנה
התייחסות נפרדת לחברה או למי מהחברות המוחזקות) ,מתוארת ברמת הקבוצה .כמו כן,
פרק זה מוגש בהנחה שבידי הקורא מצויים יתר פרקי הדוח התקופתי של החברה לשנת
.2018

פרק תיאור עסקי התאגיד ,העוסק בתיאור החברה ,התפתחותה ותחום פעילותה כולל מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .מידע כאמור מבוסס על הידע הקיים בחברה
במועד הדוח ,וכולל הערכות ואומדנים של החברה וכוונות שלה ביחס לחברה או לחברות
המאוחדות שלה ,נכון למועד הדוח ,בין היתר בהתבסס על ניסיון החברה ,הכרתה את השוק
וניתוחים שהיא מבצעת .התוצאות בפועל ביחס למידע כאמור ,עשויות להיות שונות באופן
מהותי מן התוצאות החזויות או המשתמעות ממידע זה ונכללות בפרק זה.

4

רישיונות הייצור שניתנו למרכז האנרגיה מתייחסים להספק מותקן של כ 25-מגה וואט (האחד ל 17.9-מגה וואט ,והשני
ל 7-מגה וואט) .נכון למועד הדוח ,הטורבינה בגינה ניתן רישיון הייצור ביחס ל 7-מגה וואט אינה פעילה ועל כן ההספק
המותקן של מרכז האנרגיה המצוין בפרק זה ,מתייחס להספק מותקן של  17.9מגה וואט בלבד.
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.2.2

מבנה ההחזקות של החברה
להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה ,נכון למועד הדוח:

או .פי .סי
סולאר()7

החברה
שותף מוגבל

80%

95%

צומת

() 5

35%

רותם

() 1

חברת
התפעול
רותם()2

100%

100%

חדרה

() 3

80%

חברת
התפעול
חדרה()4

100%

AGS

)( 6

או.פי.סי
סולאר
(שותף
כללי)
בע"מ

שותף
כללי

85.3%

גרינדיי()7

* החברות המקווקוות בתרשים הן חברות הפרויקטים בחברה אשר בבעלותן תחנות הכוח הפעילות ,בהקמה או בייזום.
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()1

רותם היא חברה פרטית המפעילה את תחנת הכוח רותם (במישור רותם) ,אשר פועלת
מכוח מכרז שנערך בשנת  .2001יתרת מניות רותם מוחזקות על ידי ורידיס ,אשר
למיטב ידיעת החברה ,נשלטת (בעקיפין) ,מחודש יולי  ,2018על ידי דלק מערכות רכב
בע"מ ("דלק רכב") 5.לתיאור הסכם בעלי המניות ברותם ,ראו סעיף  15.2להלן.
בהתאם לשעבוד לטובת הגורמים המממנים של רותם ,כמפורט בסעיף  10.5.1.2להלן,
מניות רותם מוחזקות בנאמנות עבור הגורמים המממנים.

()2

בחודש ינואר  ,2019בוטל הסכם התפעול בין חברת התפעול רותם לבין רותם מחודש
דצמבר  ,2010לתפעול תחנת הכוח רותם ,אשר לא יושם בפועל (שכן תפעול תחנת הכוח
רותם נעשה על ידי רותם עצמה) .יתרת מניותיה של חברת התפעול רותם מוחזקות על
ידי ורידיס .הצדדים פועלים לפירוק חברת התפעול רותם במהלך שנת .2019

((3

חדרה היא חברה פרטית שמטרתה הקמה ותפעול תחנת כוח פרטית בטכנולוגיית
קוגנרציה בסמוך למפעלי נייר חדרה ,ואשר תפעיל את תחנת הכוח שתספק חשמל
ללקוחות וקיטור למפעלי נייר חדרה .כחלק משינוי המבנה בקבוצה ,הועברו החזקותיה
של אסיה פיתוח בחדרה לידי החברה.

()4

חברת התפעול חדרה מפעילה כיום את מרכז האנרגיה ועתידה להוות את קבלן
התפעול ( )O&Mשל תחנת הכוח חדרה .כחלק משינוי המבנה בקבוצה ,הועברו
החזקותיה של אסיה פיתוח בחברת התפעול חדרה לידי החברה.

()5

צומת הינה חברה פרטית אשר מקדמת הקמת תחנת כוח במחזור פתוח בהספק של כ-
 396מגה וואט באיזור צומת פלוגות .למועד הדוח ,יתרת מניותיה של צומת (כ)5%-
מוחזקות עבור בעלי מניות פרטיים ,בלתי קשורים לחברה .לפרטים אודות הסכם
שנחתם ביום  3בינואר  ,2019בין החברה לבין בעלי המניות הפרטיים ,לרכישת
מניותיהם בצומת על ידי החברה ,ראו סעיף  2.3.1להלן.

()6

 AGSהינה חברה פרטית הפועלת בפעולות ייזום שונות בתחומי פעילותה של החברה,
ובין היתר מקדמת החברה את תת"ל  94להרחבת תחנת הכוח רותם .כחלק משינוי
המבנה בקבוצה ,הועברו מלוא החזקותיה של אסיה פיתוח ב( AGS-המהוות כ80%-
מהון המניות המונפק והנפרע של  )AGSלידי החברה .יתרת מניותיה של AGS

מוחזקות על ידי ורידיס.
()7

5

או.פי.סי סולאר הינה שותפות מוגבלת הפועלת לייזום פרויקטים סולאריים .כחלק
משינוי המבנה בקבוצה ,רכשה או.פי.סי סולאר את מלוא החזקות אסיה פיתוח
בגרינדיי .יתרת מניותיה של גרינדיי מוחזקות על ידי יזמים פרטיים ,שהינם צדדים
בלתי קשורים לחברה .לפרטים אודות התקשרות במזכר הבנות למכירת מניותיה של
או.פי.סי סולאר בגרינדיי בחודש מרץ  2019ראו סעיף  2.3.2להלן.

בחודש מרץ  2018הודיעה דלק רכב על התקשרותה בהסכם עם  OCMומחזיקי מיעוט לרכישת השליטה בורידיס על ידי דלק
רכב ,יחד עם מספר גופים מקבוצת הביטוח "הראל" ,בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים הקבועים בהסכם (ראו דוח
מיידי של דלק רכב מיום  4במרץ  .)2018בחודש יולי  2018הודיעה דלק רכב על השלמת העסקה לרכישת השליטה בורידיס
(ראו דוח מיידי של דלק רכב מיום  2ביולי .)2018
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.2.3

אופיו ותוצאתו של כל שינוי מבני ,מיזוג או רכישה מהותיים; רכישה ,מכירה או העברה של
נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל
בתקופת הדוח ביצעה החברה מספר מהלכים כחלק מראייה אסטרטגית של החברה לרכישה,
פיתוח ,הקמה ותפעול של פרויקטים נוספים בתחום ייצור החשמל ,המצויים בשלבים שונים של
ייזום ,הקמה ותפעול (למידע נוסף על יעדים ואסטרטגיה בחברה ראו סעיף  17להלן).
.2.3.1

התקשרות בהסכמים לרכישת צומת ומתווה הריכוזיות
ביום  5באפריל  ,2017התקשרה החברה במערך הסכמים לרכישת  95%מהונה המונפק
והנפרע של צומת ,המקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח ,המונעת באמצעות גז טבעי
בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק של כ 396 -מגה וואט בסמוך לצומת
פלוגות ("פרויקט צומת") ,כדלקמן( :א) הסכם לרכישת  47.5%מהונה המונפק של
צומת מידי ( Ipswich Holdings Netherlands B.V.בסעיף זה" :מניות ( ;)"Ipswichב)
הסכם אופציה לרכישת  47.5%מהונה המונפק של צומת מידי רפק אנרגיה בע"מ
(בסעיף זה" :מניות  ,)"Rapacאשר היתה ניתנת למימוש עד ליום  28בפברואר ;2018
(ג) הסכם מול ( Methy Invest S.Aבסעיף זה ,)"Methy" :במסגרתו התחייבה Methy

לוותר על זכויותיה במניות  Rapacובמניות  ,Ipswichמכוח הסכם אופציה אשר נחתם
בין  Methyלבין  Ipswichביום  4במרץ "( 2016עסקת צומת") .ביחס להסכם לרכישת
יתרת מניות צומת (המוחזקת בנאמנות עבור בעלי מניות פרטיים) ראו בס"ק זה להלן.
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  26בפברואר  2018להשלים את עסקת
צומת ולוותר על התנאי המתלה לקבלת רישיון חדש לצומת ,כמפורט להלן ,ביום 7
במרץ  2018הושלמה העסקה.
התמורה בעסקת צומת הינה בסך של כ 23-מיליון דולר ,בכפוף להתאמות הנוגעות
להיקף הפרויקט ,ותשולם בכפוף להתקיימות אבני דרך לתשלום הקבועות בהסכמי
צומת .יצוין ,כי הצדדים הסכימו ביניהם על עדכון באבני הדרך כפי שסוכמו בהסכמים
המקוריים 6,באופן שאינו משנה את הסכום הכולל של התמורה לעומת התמורה לפי
אבני הדרך המקוריות .להלן פירוט תשלום התמורה בהתאם להסכמות האמורות)1( :
במועד השלמת העסקה שילמה החברה סך של  3.65מיליון דולר; ( )2סך של 3.65
מיליון דולר שולם בסמוך לאחר דחיית העתירה המנהלית; )3( 7יתרת התמורה ,בסך
של  15.8מיליון דולר (בכפוף להתאמות הקבועות בהסכמי צומת) ,תשולם במועד
הסגירה הפיננסית של פרויקט צומת.
השלמת העסקה הייתה כפופה להתקיימותם של התנאים המתלים הבאים )1( :אישור
רשות החשמל להעברת השליטה בצומת לחברה; ( )2קבלת רישיון מותנה חדש לצומת
לייצור חשמל בתחנת כוח במחזור פתוח בהיקף של  400מגה וואט או חידוש הרישיון
המותנה שהונפק לצומת ביום  29בדצמבר  2010בהספק של  360מגה וואט (ואשר תוקן

6
7

אבני הדרך תוארו בסעיף  6.2.3.5לתשקיף.
בחודש נובמבר  2017הוגשה עתירה מנהלית על ידי עיריית קריית גת כנגד הקלה שאושרה בעניין תת"ל  ,55המייעדת
מקרקעין באזור צומת פלוגות לתחנת כוח המוסקת בגז טבעי .ביום  22במרץ  2018התקבל פסק הדין בעתירה המנהלית ולפיו
נדחתה העתירה .ערעור אשר הוגש על ידי עיריית קרית גת לבית המשפט העליון על פסק הדין בעתירה המנהלית נדחה ביום
 13בפברואר  ,2019לפרטים נוספים ראו סעיף  8.17.5להלן.
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ביום  27בנובמבר " ;2014רישיון חדש לצומת"); ו )3(-אישור מיזוג של הממונה ,אשר
התקבל ביום  26באפריל .2017
בחודש פברואר  ,2018הודיעה רשות החשמל על פקיעתו של הרישיון המותנה שהונפק
לצומת ביום  29בדצמבר  .2010אי לכך ,לא נדרשה קבלת הסכמת רשות החשמל
להעברת השליטה בצומת לצורך סגירת העסקה .לעניין רישיון חדש לצומת ,על פי חוק
הריכוזיות ,בעת הקצאת רישיון ייצור העולה על  175מגה וואט ,על רשות החשמל
לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית ,תוך התייעצות עם ועדת הריכוזיות ,ובהתאם,
פנתה רשות החשמל להיוועצות עם ועדת הריכוזיות ,לצורך הענקת רישיון ליצור חשמל
לצומת .ביום  7באוגוסט  ,2017קיבלה רשות החשמל מכתב מאת הממונה בכובעה
כיו"ר ועדת הריכוזיות ,במסגרתו צוין כי ועדת הריכוזיות המליצה משיקולים של
ריכוזיות כלל משקית ,שלא להעניק רישיון חדש לצומת .במסגרת נימוקיה מתייחסת
ועדת הריכוזיות לחברה כחלק מקבוצת מחזיקים הכוללת ,בהתאם להחלטה האמורה
את החברה ,החברה לישראל ,כי"ל ,בז"ן ,רשת מדיה בע"מ וחברת החדשות הישראלית
בע"מ ,לרבות לעניין ההספק המותקן של רישיונות ייצור החשמל ,אשר בידי קבוצת
המחזיקים (בטכנולוגיה קונבנציונלית וטכנולוגיית קוגנרציה) .לעיקרי השיקולים
שעמדו בבסיס עמדת ועדת הריכוזיות ראו סעיף  2.3.4לדוח התקופתי לשנת .2017
כאמור לעיל ,דירקטוריון החברה אישר לוותר על התקיימות התנאי המתלה בדבר
קבלת רישיון חדש לצומת ובהתאם העסקה הושלמה.
לפרטים נוספים על החלטת ועדת הריכוזיות ועל החלטת הדירקטוריון לויתור על
התנאי המתלה האמור ונימוקיו ,ראו בהתאמה דוחות מיידים של החברה מיום 8
באוגוסט  2017ומיום  27בפברואר ( 2018אסמכתאות מס' 2017-01-068395 :ו2018- -
 ,)01-015789המובאים על דרך ההפניה.
בתחילת חודש ינואר  , 2019נקבע מתווה להרחבת פעילות הקבוצה עליה נמנית החברה
("קבוצת עידן עופר" כהגדרתה במתווה) בתחום ייצור החשמל מבחינת ריכוזיות כלל-
משקית ("מתווה הריכוזיות") 8.מתווה הריכוזיות נועד לאפשר לועדת הריכוזיות לתקן
את חוות דעתה בעניין מתן רישיון מותנה לייצור חשמל לצומת מיום  7באוגוסט ,2017
ולהודיע לרשות החשמל כי אינה רואה מניעה מטעמים של ריכוזיות כלל-משקית
להעניק את הרישיון המבוקש לצומת ,אך זאת אך ורק לאחר עמידה בתנאים שנקבעו
במתווה והמובאים בתמצית להלן ,וכן לאפשר לוועדה להודיע לרשות החשמל כי היא
אינה רואה מניעה מטעמים של ריכוזיות כלל-משקית לאפשר לקבוצת עידן עופר לקבל
רישיונות נוספים בתחום ייצור החשמל עד להיקף שנקבע באסדרה הענפית ,9אך זאת
אך ורק לאחר עמידה בתנאים שנקבעו במתווה והמובאים בתמצית להלן.
במסגרת מתווה הריכוזיות נקבע תנאי שעניינו השלמת מכירת החזקות קבוצת עידן
עופר ברשת מדיה בע"מ ("רשת") בהתאם לקבוע במתווה ,לצד ג' בלתי קשור ,שאינו

8

9

לפרסום של ועדת הריכוזיות בקשר עם מתווה הריכוזיות:
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_CentralizationDecreaseCommittee_Opinion2
.019_Electric_IdanOfer.pdf

בהתאם לעמדה של רשות התחרות ביחס לתחרות הענפית ,לרבות מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי
הייצו ר שפרסמה הממונה בהתאם לסעיף  22להחלטת הממשלה ביום  27בספטמבר  ,2018כפי שאלו יתעדכנו מעת לעת.
לפרטים אודות מסמך העקרונות האמור ראו סעיף  7.8.4לדוח זה.

14

גורם ריכוזי ושאינו מר אהוד אנג'ל ,אשר זהותו תאושר על ידי ועדת הריכוזיות טרם
השלמת המכירה .בנוסף נקבעו תנאים שעניינם הגבלת החזקה בגורם בעל השפעה
בתחום התקשורת והעיתונות הכתובה בידי מר עידן עופר ,תאגידים בשליטתו
ותאגידים המוחזקים על ידו ואיסור כהונה בתפקיד בגורם כאמור ,והכל בכפוף
ובהתאם לתנאים ולשיעורים שנקבעו במתווה10.
עוד נקבע במתווה כי אם על אף האמור תגיע לידי קבוצת עידן עופר החזקה בניגוד
לאמור במתווה (בסעיף זה" :הפרה") ,על מר עופר לפעול לתיקון ההפרה באופן מיידי,
לרבות בדרך של מכירת ההחזקה שגורמת להפרה כאמור בכפוף לכל דין .בהתאם
למתווה ,אם לא עלה להיפרד מההחזקות שגורמות להפרה כאמור ,על קבוצת עידן
עופר למכור את מלוא החזקותיה בחברה ,11ולהשלים את המכירה בתוך שנתיים
מתחילת מועד ההפרה.
לפרטים נוספים אודות מתווה הריכוזיות ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  2בינואר
( 2019אסמכתא ,)2019-01-00820 :המובא על דרך ההפניה .בהתאם למתווה ייעוץ
ועדת הריכוזיות כאמור לעיל יהא בתוקף למשך  8שנים .לחברה נמסר כי למועד הגשת
הדוח נחתם הסכם להעברת מניות רשת לנעבר אשר אושר על ידי ועדת הריכוזיות
כקבוע במתווה הריכוזיות .לפי הנמסר השלמת ההעברה טעונה אישור של הרשות
השניה לרדיו וטלויזיה אשר למועד הגשת הדוח טרם התקבל .יצוין כי התנאים שנקבעו
במתווה הריכוזיות אינם בשליטת החברה ,ואין וודאות באשר להשלמתם.
ביום  3בינואר  ,2019התקשרה החברה עם בעלי המניות הפרטיים בצומת ,עבורם
מוחזקים  5%מהון מניות צומת ("המוכרים") ,12בהסכם לפיו ימכרו המוכרים את
מניותיהם בצומת לחברה ("הסכם המכר" ו"-המניות הנמכרות" ,בהתאמה) ,לשיעורין,
במספר מועדים ובכפוף להתקיימות אבני דרך .התמורה הכוללת שתשלם החברה עבור
המניות הנמכרות עומדת על  27מיליון ש"ח ,והיא תשולם בתשלומים כנגד העברת חלק
יחסי ממניות המוכרים לחברה בכל מועד תשלום וכפוף להתקיימות אבני הדרך
שנקבעו בהסכם המכר .עם חתימת הסכם המכר בוצע התשלום הראשון בסכום של 1.5
מיליון ש"ח .יתרת התמורה תשולם בשני תשלומים (כנגד העברת יתרת המניות
הנמכרות כאמור) בכפוף להתקיימות אבני דרך בפרויקט צומת ,כאשר עיקר התמורה,
בסכום של  21מיליון ש"ח ,ישולם במועד השלמת הסגירה הפיננסית (אם וככל
שתושלם).
יודגש כי נכון למועד פרסום דוח זה פרויקט צומת כפוף לתנאים מקדימים שונים אשר
טרם התקיימו במועד זה ,ובכללם ,בין היתר ,קבלת רישיון ייצור מותנה מרשות
החשמל והבטחת יכולת הוצאת חשמל מאתר הפרויקט ושמירת מקום ברשת במועד
הדרוש לביצוע הפרויקט .כמו כן ,השלמת פרויקט צומת כפופה להשלמת סגירה
פיננסית במועד הנדרש ,מכוח הסדרה  914כאמור בסעיף  8.17.1להלן ,אשר נכון למועד
דוח זה הינו  1בינואר  .2020החברה ממשיכה לפעול על מנת להביא להתקיימות

10
11
12

במסגרת מתווה הריכוזיות נקבעו תנאים בקשר עם מכירת החזקות וזכויות (ביחס למר עופר) ברשת מדיה בע"מ ,וכן תנאים
ושיעורים בקשר עם המגבלות על החזקות בתחום התקשורת.
בין באמצעות מכירה ישירה ובין באמצעות מכירת תאגידים המחזיקים בה.
מניות המוכרים בצומת מוחזקות עבורם על ידי נאמן.
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התנאים ולביצוע פעילויות נוספות וזאת במטרה לקדם את פרויקט צומת לקראת
סגירה פיננסית ,אולם אין וודאות כי פרויקט צומת יושלם ,והאמור תלוי ,בין היתר,
בגורמים שאינם בשליטת החברה.
לפרטים נוספים בנוגע לצומת ראו סעיף  8.17להלן.
.2.3.2

או.פי.סי סולאר
או.פי.סי סולאר הינה שותפות מוגבלת בבעלות מלאה של החברה ,אשר מפתחת
פרויקטים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית.
כחלק משינוי המבנה בקבוצה ,בשנת  ,2017הועברו להחזקתה של או.פי.סי סולאר
 85.3%מהונה המונפק והנפרע של גרינדיי ,חברה פרטית החתומה על הסכמי אופציה
לחכירת קרקע עם מושבים וקיבוצים לצורך הקמת מתקנים לייצור חשמל.
במהלך תקופת הדוח ,חתמה גרינדיי על הסכמי אופציה לחכירת קרקע עם בעלי
יישובים וקיבוצים אשר ככל שיבשילו ויושלמו יאפשרו הקמת מתקנים לייצור חשמל
(ראו סעיף  8.11.8להלן).
יובהר ,כי נכון למועד הדוח ,פעילות ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-ווולטאית הינה
בשלב הקידום הסטטוטורי בלבד ,ואין וודאות כי יוקמו מתקנים לייצור חשמל כאמור
והקמתם כפופה ,בין היתר ,להשלמת תהליך שינוי ייעוד הקרקע ,זכייה בהליכים
התחרותיים המפורטים בסעיף  8.2.2להלן וחתימה על הסכמים מחייבים עם בעלי
הקרקעות (במקום שנדרש).
לשנת  2018פעילות או.פי.סי סולאר ,ובכללה גרינדיי ,היתה בשלבי פיתוח ראשוניים
ואינה מהותית עבור החברה.
או.פי.סי סולאר התקשרה ביום  21במרץ  2019במזכר הבנות מחייב למכירת כל
מניותיה והחזקותיה בגרינדיי ,אשר מרכזת כאמור את פעילות ייצור חשמל
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית של החברה נכון למועד הדוח ,לסולגרין בע"מ .בהתאם
לתנאי מזכר ההבנות ,התמורה לחברה תבוצע בתשלומים וחלקה מותנה באבני דרך,
כאשר במועד השלמת העסקה ישולם לחברה סכום של כ 1.5-מיליון ש"ח .בכפוף
להתקיימות התנאים שנקבעו במזכר ההבנות ,או.פי.סי סולאר תהיה זכאית לסכום
נוסף של כ 1.25-מיליון ש"ח ולתמורה בגין הצלחה כפי שהוגדר במזכר .להערכת
החברה ,סך התמורה המקסימלי שאו.פי.סי סולאר תהיה זכאית לו בגין עסקה זו
(בכפוף להתקיימות התנאים הקבועים במזכר ההבנות) ,לא יעלה על סך של  8.3מיליון
ש"ח ,כאשר אין ודאות בדבר הגעה לסכום מקסימלי זה .כמו כן נקבעו בין הצדדים
הסדרים נוספים ובהם ,בין היתר ,שיפוי מוגבל של החברה בנסיבות מסוימות .יצוין ,כי
השלמת העסקה כפופה לתנאים בהם קבלת אישור הממונה על התחרות הכלכלית
לרכישת החזקות או.פי.סי סולאר בגרינדיי על ידי הרוכש או בקבלת אישור כי אין
צורך בקבלת אישור כאמור וכן להסבת זכויות בהלוואות בעלים כפי שנקבע במזכר
ההבנות .יודגש כי סכום התמורה הצפוי לחברה מהעסקה המתוארת הינו מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר אין ודאות להתממשותו בפועל ,והאמור
תלוי ,בין היתר ,בגורמים שאינם בשליטת החברה.
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.3

תחום הפעילות של החברה
החברה פועלת בתחום פעילות אחד ,המדווח כמגזר פעילות בדוחותיה הכספיים  -ייצור חשמל ואספקתו.
במסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה בייזום ,פיתוח ,הקמה ותפעול של תחנות כוח ומתקנים לייצור
חשמל ואספקתו לצרכנים .נכון למועד הדוח ,פעילות החברה בייצור חשמל ואספקתו מתמקדת בייצור
חשמל בטכנולוגיה קונבנציונלית ובטכנולוגיית קוגנרציה ,וכן בשנת  2018השלימה החברה את עסקת
צומת ,הפועלת להקמת תחנת כוח בטכנולוגיה קונבציואנלית במחזור פתוח (תחנה פיקרית) .כמו כן,
בשנת  2018פעלה החברה בייזום פרויקטים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במסגרת גרינדיי.
למועד הדוח ,בבעלות החברה שתי תחנות כוח :תחנת הכוח רותם ,אשר בבעלות רותם (המוחזקת על ידי
החברה ( )80%וורידיס ( ,))20%הפועלת בטכנולוגיה קונבנציונלית ,ותחנת הכוח חדרה ,בבעלות חדרה,
המצויה בשלבי הקמה ועתידה לפעול בטכנולוגיית קוגנרציה .בנוסף ,חדרה הינה הבעלים של מרכז
האנרגיה (ראו פירוט בסעיף זה להלן).
תחנת הכוח רותם החלה את פעילותה המסחרית (קרי ,מכירת חשמל ללקוחות פרטיים) ביום  6ביולי
 ,2013והינה תחנה דו-דלקית (גז טבעי וסולר) בהספק מותקן של כ 466-מגה וואט .נכון למועד הדוח,
רותם מספקת חשמל ל 23-לקוחות פרטיים (קרי ,שאינם חח"י) ,על פי הסכמי ( PPAהסכמים לרכישת
חשמל  )Power Purchase Agreement -ארוכי טווח .למידע נוסף ראו סעיף  8.2.3להלן.
תחנת הכוח חדרה ,אשר הקמתה החלה בחודש יוני  ,2016הינה תחנת כוח דו-דלקית (גז טבעי וסולר)
בטכנולוגיית קוגנרציה (קרי ,תחנת כוח המייצרת הן חשמל והן קיטור הנמכרים לצרכנים) .לחדרה
רישיון מותנה להקמת תחנת כוח באזור התעשייה בחדרה בהספק מותקן של עד  148.5מגה וואט (למידע
על מגבלת הוצאת אנרגיה לרשת החשמל אשר תחול על חדרה ,ראו סעיף  8.12.3.8להלן) .תחנת הכוח
חדרה ,הממוקמת בסמוך למפעלי נייר חדרה ,צפויה לספק את כל צרכי החשמל והקיטור של מפעלי נייר
חדרה לתקופה של  25שנים ,וכן לספק חשמל ללקוחות פרטיים נוספים ולחח"י .להערכת החברה מועד
הפעלתה המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפוי לחול במהלך הרבעון השלישי של שנת  2019וזאת
בהתחשב בעיכובים שחלו במהלך ההקמה ובפעולות הנדרשות להשלמת ההקמה (לפרטים ראו סעיף
 8.14.1להלן) .בנוסף ,חברת התפעול חדרה מפעילה כיום את מרכז האנרגיה ,אשר עד למועד ההפעלה
המסחרית של תחנת הכוח חדרה מספק את כל צרכי הקיטור וחלק מצרכי החשמל של מפעלי נייר חדרה
(יתרת צרכי החשמל של נייר חדרה מסופקים על ידי רותם).
יודגש כי מועד ההפעלה המסחרית הצפוי של תחנת הכוח חדרה הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק
ניירות ערך ,אשר אין ודאות להתממשותו בפועל ,והאמור תלוי ,בין היתר ,בגורמים שאינם בשליטת
החברה.
בתקופת הדוח השלימה החברה את עסקת צומת ,כמפורט בסעיף  2.3.1לעיל .כאמור ,צומת פועלת
להקים תחנת כוח המונעת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח (תחנה פיקרית)
בהספק של כ 396-מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות באזור קרית גת ,מכוח הסדרה  914האמורה בסעיף
 8.2.1.2לדוח זה .תחנות כוח פיקריות מקבלות תשלומי זמינות והחזר הוצאות בגין חשמל שייוצר
בהתאם לתעריפים שנקבעו על ידי רשות החשמל .ככל שתוקם תחנת הכוח ,יוקצה מלוא הספק התחנה
לחח"י במסגרת הסדר זמינות קבועה וצומת לא תהיה רשאית להתקשר עם לקוחות פרטיים בהסכמים
למכירת חשמל עד לעדכון כללי הסחר בחשמל וזאת להבדיל מרותם וחדרה אשר התקשרו עם לקוחות
פרטיים .לפרטים נוספים ראו סעיף  8.17.1להלן.
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כמו כן ,כמפורט בסעיף  2.3.2לעיל ,בשנת  2018לחברה פעילות לא מהותית בתחום ייזום פרויקטים
לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ,באמצעות או.פי.סי סולאר.
.4

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
להלן יובא פירוט השקעות בהון החברה עצמה ועסקאות במניותיה ,בשנים  2017ו:2018-

.5

.4.1

ביום  19ביולי  ,2017הקצתה החברה לאסיה פיתוח  99,999,900מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך
נקוב בתמורה לערכן הנקוב.

.4.2

כאמור בסעיף  2.1לעיל ,ביום  31ביולי  2017פרסמה החברה תשקיף (הנושא את התאריך 1
באוגוסט  2017ושתוקן בימים  2ו 8-באוגוסט  )1( - )2017להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור של
עד  34,000,000מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה
("ההנפקה"); ו )2( -לרישום למסחר ושחרור מחסימה של  320,000,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב
(סדרה א') של החברה ,בנות  1.00ש"ח ערך נקוב של החברה (אשר הונפקו במסגרת הנפקה פרטית
למשקיעים מסווגים ביום  18במאי  .)2017במסגרת ההנפקה ,גייסה החברה סך של 398,583,750
ש"ח (ברוטו) ,בתמורה להנפקת מניות.

.4.3

הקצאת מניות לאסיה פיתוח בתמורה להעברת חדרה וחברת התפעול חדרה לידי החברה (כאמור
בסעיף  2.2לעיל ובביאור .24א 1.לדוחות הכספיים).

.4.4

הקצאת מניה לאסיה פיתוח בתמורה להעברת  AGSלידי החברה ,כאמור בסעיף  2.2לעיל.

.4.5

לפרטים אודות החזקות בעלת השליטה ושינוי מבני בהחזקות ראו תקנה 21א לפרק הרביעי
(פרטים נוספים).

חלוקת דיבידנדים
.5.1

בשנת  ,2017חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה כדלקמן:
ביום  5בדצמבר  ,2017החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  60מיליון ש"ח (כ-
 45.49אגורות למניה) ,אשר חולק ביום  21בדצמבר .2017

.5.2

יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה ליום  31בדצמבר  2018עומדת על כ 231-מיליון ש"ח.

.5.3

ביום  26ביולי  ,2017החליט דירקטוריון החברה לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד ,לפיה בכל שנה
קלנדרית ,יחולק דיבידנד בשיעור של  50%לפחות מהרווח הנקי של החברה ,לאחר מס ,בשנה
הקלנדרית שקדמה למועד חלוקת הדיבידנד .לפרטים נוספים בדבר מדיניות חלוקת הדיבידנד
ראו ביאור (19ג) לדוחות הכספיים.

.5.4

ביום  27במרץ  ,2019אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  36מיליון ש"ח (כ27-
אגורות למניה) .לפרטים ראו דוח מיידי של החברה המתפרסם במועד פרסום דוח זה ,המובא על
דרך ההפניה.

.5.5

בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') של החברה ,החברה עצמה לא תהיה רשאית
לבצע חלוקה או להעמיד הלוואות או ערבויות לבעלי השליטה בה ולצדדים בשליטת בעלי
השליטה כאמור (שאינם בהחזקת החברה) ,או לפרוע להם הלוואות שהועמדו לה (ובכלל זה על פי
לוח הסילוקין של אותן הלוואות) (בסעיף זה" :פעולות חלוקה") ,אלא בכפוף להתקיימות כל
התנאים המפורטים להלן:
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.5.5.1

לא מתקיימת עילה לפירעון מיידי כמפורט בשטר הנאמנות ,ואין בביצוע פעולת
החלוקה כדי לגרום לקיומה של עילה כאמור.

.5.5.2

נכון למועד בדיקת אמת המידה הרלוונטית ,ביחס לכל אחת מאמות המידה שלהלן
("אמות המידה לחלוקה") יחולו ההוראות הבאות ,וביצוע פעולות החלוקה ,לא יפגע
בעמידתה של החברה באמות המידה לחלוקה:
.5.5.2.1

ההון העצמי של החברה ,כהגדרתו בשטר הנאמנות ,אינו נמוך מ120-
מיליון ש"ח;

.5.5.2.2

יחס ההון העצמי למאזן של החברה ,כהגדרתו בשטר הנאמנות ,אינו נמוך
מ( 30%-או ,אם אגרות החוב יירשמו למסחר ברשימה הראשית בבורסה,
החל מאותו מועד ;)25%

.5.5.2.3

ביחס לפעולות חלוקה המבוצעות החל ממועד הבדיקה הראשון ,של יחס
כיסוי החוב ההיסטורי כאמור בשטר הנאמנות :יחס כיסוי החוב
ההיסטורי לחלוקה של החברה ,כהגדרתו בשטר הנאמנות כפי שתוקן על
ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א) של החברה ביום  21ביוני ,2018
לא יפחת מ( 1.40:1-עד למועד תיקון שטר הנאמנות היחס היה )1.25:1
(למניעת ספק ,תנאי זה לא יחול ביחס לפעולות חלוקה שיבוצעו עובר
למועד הבדיקה הראשון כאמור לעיל) .לפרטים נוספים אודות תיקון שטר
הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א) של החברה ראו סעיף  10.1לדוח ,וכן
ביאור (15ג) לדוחות הכספיים.

.5.5.3

הקרן לשירות החוב ,כהגדרתה בשטר הנאמנות ,עומדת על הסכום הנדרש כקבוע
בשטר הנאמנות.

.5.5.4

בחודש יולי  ,2017ביצעה החברה פירעון יתרות בין חברתיות שהועמדו לחברה על ידי
אסיה פיתוח ,מתוך חלק מתמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') שהתקבלה לידיה
בסך של  65מיליון ש"ח.

לעניין תנאים לביצוע חלוקה על ידי רותם וחדרה ,ראו סעיפים  10.4.2ו 10.4.3-לדוח.
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חלק  – 2מידע אחר
.6

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה
להלן תמצית הנתונים הכספיים של החברה (מאוחדים ,באלפי ש"ח).
כאמור לעיל ,השלמת שינוי המבנה בקבוצה (רכישת חדרה ,חברת התפעול חדרה ו AGS-על ידי החברה,
והשלמת רכישת מניות גרינדיי על ידי או.פי.סי סולאר) בוצעה בחודשים מאי  -יולי  2017ובהתאם
הנתונים המובאים בטבלה להלן ,הותאמו כך שיכללו את הנתונים של החברות כאמור בשיטת צירופי
עסקים תחת אותה שליטה (.)As Pooling
לפרטים אודות הסברים בנוגע להתפתחויות שחלו בכל אחד מהנתונים המוצגים בטבלה ,ראו סעיף 3
לדוח הדירקטוריון.
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הכנסות
תקופה

תחום
פעילות

שנת
2018

ייצור
חשמל
ואספקתו
ייצור
חשמל
ואספקתו
ייצור
חשמל
ואספקתו

שנת
2017
שנת
2016

רווח מפעולות רגילות

עלות ההכנסות

הכנסות
מחיצוניים

הכנסות
מחברות
מוחזקות

עלויות
המהוות
הכנסות
לתחום
פעילות
אחר

עלויות
קבועות

1,306,471

-

-

176,135

860,474

1,315,679

-

-

179,059

892,119

-

1,245,129

-

-

175,136

894,257

-

מיוחס
לזכויות
שאינן
מקנות
שליטה

עלויות משתנות

עלויות /
הכנסות
תפעול
אחרות
-

47,221

44,101
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31,188

סך הנכסים
המיוחסים לתחום
הפעילות

סך ההתחייבויות
המיוחסות לתחום
הפעילות

177,690

3,390,733

2,632,449

162,076

3,261,758

2,577,219

123,102

2,580,425

2,062,714

מיוחס לבעל
שליטה

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה

.7

להלן תיאור המגמות ,האירועים וההתפתחויות בסביבה הכללית והמאקרו-כלכלית שבה פועלת החברה,
אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה ,יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות
או ההתפתחויות בחברה ,והשלכותיהם.

ההתייחסות באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העתידיות בסביבה הכללית שבה היא
פועלת ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה ,הינה בבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק
ניירות ערך ,המבוססת על הערכות ,ניתוחים ואומדנים שהחברה מבצעת ,פרסומים פומביים (אשר
החברה מסתמכת על האמור בהם) ,החלטות רגולטוריות וכן ניסיונה והיכרותה של החברה את השוק בו
היא פועלת .הסביבה הכלכלית המפורטת והחלטות ופרסומים הגורמים החיצוניים אינם בשליטתה של
החברה ואינם ודאיים ,ולפיכך הערכות החברה כאמור עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה
מהותית מכפי שהחברה צפתה ,וזאת בין היתר כתוצאה משינויים רגולטוריים ,שינויים בתנאי השוק,
גורמים שאינם בשליטת החברה או מהתקיימות אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה ,לרבות
כמפורט בסעיף  19להלן.
.7.1

המצב הכלכלי

במשק13

המצב הכלכלי במשק הישראלי עשוי להשפיע על הביקוש לחשמל ועל מצבם הפיננסי של לקוחות
הקבוצה ובהתאם להשפיע על פעילותה של החברה .הרעה במצב הכלכלי בישראל ופגיעה אפשרית
בסקטור העסקי עשויות לגרום בין היתר ,להפחתת הביקוש לצריכת החשמל המיוצר על ידי מתקני
ייצור החשמל שבבעלות הקבוצה ובכך להשפיע לרעה על הכנסות החברה .בנוסף ,הרעה במצב
הכלכלי בישראל עלולה להשפיע על זמינות ועלויות האשראי בשוק ועל נזילותה של החברה.
בהתאם לנתונים פומביים ,במהלך שנת  ,2018שוק העבודה נמצא קרוב לתעסוקה מלאה ,תוך רמת
שפל של שיעורי האבטלה (כ ,)3.9%-אך במהלך שנת  ,2018הסתמנה חולשה ביצירת משרות חדשות.
על פי אומדן מוקדם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 14,קצב הצמיחה בישראל בשנת 2018
עמד על כ 3.2%-במונחים שנתיים (בהשוואה ל 3.5%-בשנת  2017ו 4.0%-בשנת  )2016וחל גידול של
כ 2.7%-בהשקעות בנכסים קבועים .כמו כן ,נרשמה עליה בשיעור של כ 4.1%-בצריכה הפרטית ,וכ-
 4.0%בצריכה הציבורית .על פי פרסומי משרד האוצר ,התחזית לשנים  2019ו 2020-צופה קצב
צמיחה דומה של  3.1%בכל שנה .15העליה ברמת החיים והגידול באוכלוסיה מגדילים את הביקוש
לצריכת חשמל ברמת כלל המשק ובכלל זה בחברה ,והעליה בהשקעות בנכסים קבועים מעידה על
גידול בהיקף הצריכה של לקוחות פוטנציאליים.
.7.2

רגולציה בתחומי פעילות החברה
פעילותה של החברה מושפעת משינויים בהוראות הדין החלות עליה ,בהיותה כפופה לרגולציה
הכוללת בין היתר את הוראות :חוק משק החשמל והתקנות שהותקנו מכוחו ,מדיניות הממשלה
והחלטותיה ,אמות מידה והחלטות רשות החשמל ,החלטות משרד האנרגיה ,חוק משק הגז הטבעי,
התשס"ב 2002-והחלטות רשות הגז הטבעי והמועצה לענייני גז טבעי ,חוק ההגבלים העסקיים
והחלטות רשות התחרות ,חוק הריכוזיות ,חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו ,וכן רגולציה

13
14
15

ראו סקירה כלכלית שבועית 6 ,בינואר  ,2019אגף הכלכלן הראשי
.https://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_06012019.pdf
אומדן החשבונות הלאומיים לישראל לשנת  ,2018הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ראו בכתובת.http://mof.gov.il/ChiefEcon/Pages/DevelopmentAndIncomeForecast.aspx :
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במשרד

האוצר,

בכתובת:

הנוגעת לרישוי עסקים ,לתכנון ובנייה ולאיכות הסביבה .למידע אודות סיכונים סביבתיים,
הרגולציה החלה על החברה וגורמי הסיכון בקשר עמה ,ראו סעיפים  19.2.3 ,14 ,13ו 19.2.11-להלן.
לפרטים אודות הרפורמה במשק החשמל ראו סעיף  7.8.3לדוח.
.7.3

חוק הריכוזיות
על פי חוק הריכוזיות ,בהקצאת זכות (כהגדרתה בחוק הריכוזיות ובכלל זה רישיון ייצור חשמל)
ובקביעת התנאים באותה זכות ,חייב המאסדר לשקול שיקולים של קידום התחרות הענפית .במידה
והזכות מנויה ברשימת זכויות אשר עשויה להיות להן השפעה מהותית על התחרות (שנקבעה על ידי
הממונה) ,יתייעץ המאסדר גם עם הממונה .לפרטים אודות מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית
במכירת אתרי הייצור שפרסמה הממונה בהתאם לסעיף  22להחלטת הממשלה ביום  27בספטמבר
( 2018כפי שעודכן ביום  3בינואר  ,)2019ראו סעיף  7.8.4להלן.
בנוסף ,בהקצאת זכות לגורם ריכוזי (שהינו גורם המנוי ברשימת הגורמים הריכוזיים) ,חייב מאסדר
לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית תוך התייעצות עם ועדת הריכוזיות.
נכון למועד הדוח ,הקבוצה כלולה ברשימת הגורמים הריכוזיים תחת קבוצת החברה לישראל (על אף
שהחברה לישראל אינה בעלת החזקות בחברה) ,לרבות לעניין סכימה של פעילות ייצור החשמל של
חברות אחרות בקבוצת החברה לישראל (בהן כי"ל ובז"ן) יחד עם פעילות ייצור החשמל של החברה,
בעלת השליטה בחברה (קנון) והחברות הבנות של החברה.
בנוסף ,רשימת הגורמים הריכוזיים 16כוללת את מר עידן עופר ,נהנה בנאמנויות המחזיקות בעקיפין
בקנון ,בעלת השליטה בחברה ,כגורם ריכוזי ,וכן כוללת תחת קבוצת החברה לישראל (המוחזקת
בעקיפין על ידי הנאמנויות הנ"ל) שורה של חברות נוספות המוגדרות כגורמים ריכוזיים ובכלל זה
את קנון17.
בהתאם לחוק הריכוזיות האמור חל במקרה של בקשת רישיון ייצור שעניינו הקמה ותפעול של
תחנת כוח העולה על  175מגה וואט המתחברת לרשת ההולכה ,וראו לעניין זה החלטת ועדת
הריכוזיות בעניין עסקת צומת מתווה הריכוזיות שנקבע בעניינה של "קבוצת עידן עופר" ותחום
ייצור החשמל ,כמפורט בסעיף  2.3.1לעיל .לפרטים אודות מסמך עקרונות לייעוץ של ועדת
הריכוזיות במכירת אתרי הייצור ראו סעיף  7.8.4לדוח 18.לפרטים אודות מתווה הריכוזיות שנקבע
בעניין רישיונות חשמל לקבוצת עידן עופר ,ראו סעיף  2.3.1לדוח .בהתאם לרשימת הגורמים
הריכוזיים שפרסמה ועדת הריכוזיות ביום  9בדצמבר  2018החברה וקנון מוגדרות בנוסף כתאגיד
ריאלי משמעותי .כמו כן מצוין ברשימת הגורמים הריכוזיים כי היא גורם ריכוזי מכוח סעיף (4א)()2
לחוק הריכוזיות ,המחזיק מעל מחצית מהפעילות בתחום תשתית חיונית וכן בעל זכות בלפחות
ארבע תחומי תשתית חיונית באמצעות לפחות כעשרה רישיונות .מכוח הגדרתה כתאגיד ריאלי
משמעותי ,בין היתר ,חלות על הקבוצה (וכן על מחזיקי אמצעי שליטה בהן) מגבלות שונות מכוח

16

רשימת

הגורמים

הריכוזיים

לפי

החוק

לקידום

התחרות

ולצמצום

הריכוזיות

התשע"ד:2013-

https://www.gov.il/BlobFolder/unit/centralization_decrease_committee/he/Vaadot_ahchud_Centralizat ionDecreaseCommitte
.e_GormimRikuzim_List-new.pdf

 17יצוין כי עד להודעת העדכון מיום  12במרץ  2019נכללה החברה כגורם ריכוזי המשתייך לקבוצת מחזיקים גם של גורם בעל
השפעה בתחום השידורים ועיתונות הכתובה .הודעת עדכון של הוועדה לצמצום הריכוזיות מיום  12במרץ 2019
18

.http://www.antitrust.gov.il/subject/205/item/35537.aspx

ראו מסמך עקרונות לייעוץ של ועדת הריכוזיות במכירת אתרי הייצור ,אשר פורסם ביום  7באוקטובר :2018
.http://www.antitrust.gov.il/subject/241/item/35280.aspx
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חוק הריכוזיות ,שעיקרן מגבלות על החזקות בגופים פיננסיים משמעותיים ומגבלות על החזקות
גופים פיננסיים במניות הקבוצה.
כמו כן ,עם הפיכת החברה לחברה ציבורית ,וכל עוד קנון מהווה תאגיד מדווח ,אזי בהתאם לחוק
הריכוזיות מהווה החברה חברת "שכבה שנייה" ,ולפיכך לא רשאית החברה לשלוט ב"חברת שכבה
אחרת".
.7.4

כללי רשות החשמל ביחס להחזקות שליטה ברישיונות ייצור (כללי ריכוזיות ענפיים)
ביום  2במרץ  ,2017פקע תוקפם של הכללים המנחים ביחס להחזקות שליטה ברישיונות ייצור
שנקבעו בהחלטת רשות החשמל מיום  2במרץ  ,2015ולמיטב ידיעת החברה ,מתגבשים כללים
חדשים על ידי רשות החשמל בהתייעצות עם רשות התחרות ומשרד האנרגיה .לחברה אין הערכה
באשר למועד פרסום כללים אלה .לפרטים אודות מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת
אתרי הייצור שפרסמה הממונה בהתאם לסעיף  22להחלטת הממשלה ביום  27בספטמבר ( 2018כפי
שעודכן ביום  3בינואר  ,)2019ראו סעיף  7.8.4לדוח.

.7.5

מצב בטחוני ,גיאופוליטי וכלכלי בישראל ובסביבתה
המצב הכלכלי ,הפוליטי והבטחוני במדינת ישראל עשוי להשפיע על החברה ,אשר נכסיה ופעילותה
מצויים בישראל .הרעה במצב המדיני והבטחוני בישראל ,עלולה לגרום לקשיים בפעילות החברה
ולפגיעה בנכסיה .אירועים בטחוניים ומדיניים דוגמת מלחמה או אירוע טרור ,עלולים לגרום לפגיעה
במתקנים המשמשים את החברה ,ובכלל זה לפגיעה במתקני תחנות הכוח שבבעלות החברה,
בהקמת תחנת הכוח חדרה ופרויקטים עתידיים נוספים ,במערכות מחשב ,למחסור בכוח אדם זר
ובמומחים זרים ,באמצעי הולכת הגז הטבעי לתחנות הכוח וברשת החשמל ,או לפגיעה בספקים
מהותיים של החברה ובכך לפגוע באספקת החשמל ללקוחות באופן רציף ואיכותי .לפרטים נוספים
ראו סעיף  19.1.2להלן.

.7.6

גז טבעי
גז טבעי משמש כמקור העיקרי לייצור החשמל על ידי החברות הבנות רותם וחדרה .נכון למועד
הדוח ,לצורך פעילותן רוכשות רותם וחדרה גז מקבוצת תמר (לפרטים נוספים ראו סעיפים  8.13.1ו-
 8.13.4להלן) .פעילות ייצור החשמל של החברה עשויה להיות מושפעת משיבושים באספקת הגז
הטבעי .במקרה של כשל מתמשך באספקת הגז הטבעי ,נדרשת החברה להיות ערוכה לייצור חשמל
תוך שימוש בדלק חלופי (סולר) .כמו כן ,מושפעת פעילות החברה מכך שנכון למועד הדוח ,ולמיטב
ידיעת החברה לכל הפחות עד סוף שנת  ,2019פועל (ועתיד לפעול) במשק הישראלי ספק גז טבעי יחיד
(מאגר תמר)19.
הואיל וקיבולת הגז של מאגר תמר איננה מאפשרת לספק את מלוא צרכי הגז של משק החשמל בכל
ימות השנה ,ביום  12ביוני  ,2017נערך תיקון לאמת מידה  125של רשות החשמל "שימוש בדלקים
למימוש תוכנית ההעמסה לרשת ההולכה" ("אמת מידה  .)"125בהתאם לתיקון עד להפעלה
המסחרית של מאגר גז נוסף ,על מנת לספק את כלל הדלקים הנדרשים למימוש תוכנית ההעמסה
הכלכלית ,מנהל המערכת יידרש להורות על שימוש בגז נוזלי או בסולר במשק החשמל בשעות בהן
קיים מחסור בקיבולת הגז ,לרבות בדרך של הקצאת הגז הנוזלי או הסולר ליצרנים פרטיים כאשר
ההקצאה להפעלה בסולר תיעשה על בסיס שוויוני בין כלל יצרני החשמל הדו דלקיים (לרבות חח"י).

19

לפרטים אודות השלמת עסקה לרכישת גז טבעי מאנרג'יאן ,ראה סעיף  8.13.7להלן.
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בעקבות כך ,צפויה להיות הפעלה באמצעות סולר בהיקף גבוה יותר מאשר קודם לכן .יצרן פרטי
שהופעל בהתאם לאמור באמת המידה  , 125יפוצה בגובה ההפרש בין עלות היצור בסולר או גז נוזלי
ובין עלות היצור בגז המוכר ליצרן.
במהלך שנת  ,2018מעבר לבדיקות הפעלה תקופתיות של מעבר בין גז לסולר וחזרה ,לא הופעלה
רותם בסולר.
ביום  22בינואר  ,2019התקבל בחברה מכתב מחח"י בעניין פרסום תחזית חצי שנתית לגבי סך כמות
הסולר והגז הנוזלי הנדרשים למשק החשמל ,בו צוין כי בתקופה שבין פברואר  2019לדצמבר 2019
רותם וחדרה צפויות להיות מופעלות בסולר בחלק מהתקופה ,וצפויות לייצר אנרגיה באמצעות
שימוש בסולר בהיקף של כ 13,000-מגווט"ש ו 4,000-מגווט"ש ,בהתאמה.
לפרטים נוספים אודות אמת מידה  125והסכם ה PPA-עם חח"י וגורמי הסיכון ביחס עמם ראו
סעיפים  8.14.4.1ו 19.2.2-להלן ,בהתאמה.
ביום  21בספטמבר  ,2017במסגרת תחזוקה מתוכננת של אסדת הפקת הגז של מאגר תמר ,התגלה
כשל טכני באסדה שדרש טיפול מיידי ועצירה מוחלטת של אספקת הגז עד לתיקון הכשל .האספקה
הסדירה ממאגר תמר חודשה ביום  27לספטמבר  ,2017כאשר בתקופה האמורה לא סופק גז ממאגר
תמר לכלל המשק ("התקלה בתמר") ובכלל זה לרותם .בתקופת התקלה בתמר ,פעלה תחנת הכוח
של רותם באמצעות סולר חלף הגז ,בהתאם להנחיית מנהל המערכת ,ובגין כך נוצרו לרותם עלויות
עודפות בגין השימוש בסולר .בהתאם להסדרים הקיימים ,רותם שופתה על ידי חח"י בגין עלויות
עודפות אלו.
לפי ההסכם עם נייר חדרה ,במקרה של מחסור בגז וככל שנייר חדרה תורה למרכז האנרגיה להמשיך
לפעול ,תפעיל חדרה את מרכז האנרגיה לצורך ייצור קיטור באמצעות דלק חלופי שיסופק על ידי
נייר חדרה .כמו כן ,לפי ההסכם עם נייר חדרה ,חדרה תקבל תשלום מלא עבור הקיטור ומנגד תשפה
את נייר חדרה על כל טון קיטור מיוצר בסכום של עלות ייצורו באמצעות גז טבעי .ראו לעניין זה
סעיף  8.5.1.2להלן.
.7.7

השפעת נתוני שוק
.7.7.1

שינויים בעלויות הדלקים של חח"י לרבות עלות הגז של חח"י ומחיר הפחם
בהתאם לחוק משק החשמל ,רשות החשמל קובעת את התעריפים ובהם תעריף רכיב
ייצור החשמל של חח"י ("רכיב הייצור") ,בהתאם לעיקרון העלות וליתר השיקולים
הקבועים בחוק משק החשמל .בתוך כך ,רכיב הייצור מבוסס ,בין היתר ,על עלויות
הדלקים של חח"י  ,אשר חלק מהותי בהן הוא עלויות הפחם ועלויות הגז של חח"י.
בהתאם לדיווחים פומביים של השותפים בפרויקט תמר מיום  17בפברואר  ,202019ביום
 14בפברואר  ,2019אישרו דירקטוריוני השותפים בפרויקט תמר ("שותפי תמר") ,המספק
את הגז לחח"י ,תיקון להסכם בין שותפי תמר לבין חח"י ביחס למחיר הגז הטבעי שיחול
על חח"י עד למועד ההתאמה הראשון על פי ההסכם ביניהן הקבוע ליום  1ביולי  ,2021וכן
ביחס לכמות הגז היומית שתוכל חח"י להזמין תחת ההסכם של השותפים בפרויקט תמר
עם חח"י .בהתאם לדיווח האמור ,התיקון הנ"ל צפוי להיחתם עם קבלת האישורים
הרגולטוריים הנדרשים לחח"י וכן בכפוף לקבלת אישור הגופים המממנים של חלק

20

בהתאם לדוח מיידי שפורסם על ידי שותפי תמר ביום  17בפברואר ( 2019אסמכתא מס'.)2019-01-014973 :
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משותפי תמר ולאישורה של רשות התחרות ככל שנדרש .בהתאם לדיווח ,על פי התיקון
להסכם וככל שייחתם כאמור ,לא ייושם סעיף ההצמדה הקבוע בהסכם ,כך שחח"י
תשלם החל מחודש ינואר  2019ועד למועד ההתאמה את המחיר החוזי אשר היה תקף
במהלך שנת ( 2018כאשר על פי הדיווח ,סכום החסכון המוערך אשר עתיד לנבוע לחח"י
בעקבות התיקון הינו כ 85-מיליון דולר).
להערכת החברה הפחתת התשלום אותו משלמת חח"י לקבוצת תמר ,עשויה להשפיע
בהתאם על רכיב הייצור .יצוין ,כי רכיב הייצור עשוי להשתנות גם בהתאם להוצאות
והכנסות אחרות של חח"י ,וכן עשוי להיות מושפע מתוצאות הליכים משפטיים אשר
חח"י צד להם .21מאחר שמחיר החשמל בהתקשרויות בין רותם וחדרה לבין לקוחותיהן
מושפע במישרין מרכיב הייצור (כך שככלל ירידה ברכיב היצור עשויה להקטין את
הרווחיות ולהיפך) וכן רכיב הייצור הינו הבסיס להצמדת מחיר הגז הטבעי בהתאם
להסכמי אספקת הגז של רותם וחדרה ,החברה חשופה לשינויים ברכיב הייצור ובכלל כך,
בין היתר ,לשינויים בעלויות כלל הדלקים הנרכשים על ידי חח"י ,מחיר הפחם ועלות הגז
של חח"י22.
לפי ניתוח החברה לתעריף במתח עליון פסגה קיץ ,עולה כי רכיב הייצור היווה בשנת 2018
כ 86%-מהתעו"ז (תעריף עומס וזמן) .כמו כן ,כולל התעו"ז עלויות מערכתיות בשיעור של
כ 8%-ושירותי תשתית בשיעור של כ.6%-
ביום  1בינואר  ,2019נכנס לתוקף עדכון שנתי לתעריף החשמל לשנת  2019של רשות
החשמל ,אשר בהתאם לו רכיב הייצור (אשר כלל עליה בשיעור של כ )3.3%-מהווה כ86%-
מהתעו"ז ,עלויות מערכתיות מהוות כ 8%-מהתעו"ז ושירותי תשתית מהוות כ6%-
מהתעו"ז.
לפרטים אודות שינויים בתעריף הייצור ,ראו ביאור (25ב) לדוחות הכספיים.
.7.7.2

שינויים בשערי

חליפין23

החברה קשורה ,באמצעות רותם וחדרה ,בהסכמים 24שהתשלום בגינם הינו במטבע דולרי
או באירו או ביין יפני (באופן זניח) ,בעוד שהכנסות החברה הינן בשקלים .בנוסף ,תעריף
החשמל של חח"י נקבע בחלקו בהתאם לעלויות הדלקים (בעיקר פחם וגז) של חח"י
הנקובים בדולר ,ולפיכך מושפע בחלקו משינויים בשערי חליפין .25כתוצאה מכך החברה
חשופה לשינויים בשערי החליפין של הדולר ,האירו והיין היפני (באופן זניח) ביחס לשקל.
יצוין כי מחיר הגז הטבעי שמשלמת רותם על פי הסכם אספקת הגז בו התקשרה מול
קבוצת תמר ,צמוד באופן חלקי לשער הדולר וכן כפוף למחיר מינימלי דולרי ("מחיר
המינימום") מדורג .מחיר מינימום בדרגה המינימלית שולם בפועל החל מנובמבר 262015
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בהתאם לדיווח פומבי של חח"י מיום  27באפריל  ,2017ביום  27באפריל  2017התקבלה אצל חח"י החלטת בית המשפט העליון
בשוויץ אשר דחתה את הערעור שהגישו חברות הגז הלאומיות המצריות ( EGASו )EGPC-כנגד פסק בורר אשר חייבם לשלם
לחח"י כ 1.76-מיליארד דולר בתוספת ריבית והוצאות משפט.
מובהר כי האמור לעיל בדבר רכיב הייצור לרבות הערכות החברה ביחס לרכיב הייצור והיקף השפעתו ,כולל מידע צופה פני
עתיד ,המשקף את הערכותיה של החברה למועד זה בלבד .בפועל הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה
מהאמור ,וזאת בין היתר כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה.
הנתונים מתוך אתר בנק ישראל ,בכתובת.http://www.boi.org.il/ :
בין היתר ,הסכמים להקמת ותחזוקת תחנות הכוח ,הסכמי רכישה ואספקת גז טבעי והסכמי ה PPA-עם חח"י.
יצוין כי תעריף החשמל נקבע על ידי רשות החשמל .לגורם סיכון בדבר שינויים בתעריפי החשמל ראו סעיף  19.2.1להלן.
בין נובמבר  2014לנובמבר  2015שילמה החברה מחיר שעמד על מדרגה גבוהה מהמדרגה המינימלית.
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וכן במהלך השנים ( 2016-2018למעט חודש אחד בשנת  2018בו שילמה רותם מעל למחיר
המינימום) .כאשר מחיר הגז שווה או נמוך למחיר המינימום ,החברה חשופה במידה רבה
יותר לשינויים בשער החליפין של הדולר ביחס לשקל ,לעומת מצב בו מחיר הגז הטבעי
עולה על מחיר המינימום .כמו כן ,במצב בו מחיר הגז שווה למחיר המינימום ,הפחתות
ברכיב הייצור לא יביאו להוזלה בעלות הגז הטבעי שצורכת רותם וישפיעו לרעה על
שיעורי הרווח של רותם.
כאמור בסעיף  7.7.1לעיל ,ביום  1בינואר  ,2019נכנס לתוקף עדכון שנתי לרכיב הייצור
לשנת  .2019בחודשים ינואר ופברואר  2019עלה מחיר הגז של רותם מעל למחיר
המינימום  2019והוא עשוי לעלות מעל למחיר המינימום גם בהמשך שנת  ,2019וכתוצאה
מכך חשיפת החברה לשינויים בשער החליפין של הדולר ביחס לשקל עשויה לקטון לעומת
החשיפה עד למועד עדכון זה.
מחיר הגז הטבעי שמשלמת חדרה הינו דולרי ולכן חשוף באופן מלא לשינויים בשער
החליפין.
כתוצאה מעדכון שנתי לרכיב הייצור לשנת  ,2018מחיר הגז ששילמה חדרה עלה מעל
למחיר המינימום בחודשים פברואר  2018עד ינואר  .2019כמו כן ,בהתחשב בתעריף רכיב
הייצור למועד פרסום דוח זה מחיר הגז של חדרה הינו מעל מחיר המינימום.
לפרטים אודות השפעת שער החליפין של הדולר והאירו מול השקל על החברה ראו ביאור
(22ד) לדוחות הכספיים.
.7.7.3

שינויים במדד המחירים לצרכן
חלק ניכר מהתחייבויותיה של החברה והחברות הבנות שלה ,צמודות למדד המחירים
לצרכן 27,ובכלל זה חלק ניכר מההלוואות של רותם וחדרה צמודות למדד המחירים
לצרכן ,כך ששינוי במדד המחירים לצרכן ישפיע על הוצאות המימון של החברה ועל יתרת
החוב שלה .שינויים במדד המחירים לצרכן משפיעים על החברה גם דרך מחיר הקיטור
אשר מוכרת החברה הצמוד אף הוא למדד באופן חלקי .בשנת  2018עלה מדד המחירים
לצרכן ב.1.2%-
לפרטים נוספים ראו ביאור (22ד) לדוחות הכספיים.

.7.8

מדיניות ממשלת ישראל להגברת התחרות במשק החשמל והרפורמה במשק החשמל
.7.8.1

27
28
29

נכון למועד הדוח עיקר פעילות ייצור החשמל בישראל מתבצעת על ידי חח"י ,כאשר
בשנים האחרונות נתח השוק של היצרנים הפרטיים בשוק ייצור החשמל הולך וגדל וזאת
לאור מדיניות ממשלת ישראל לאפשר תחרות במשק החשמל על ידי עידוד כניסתם של
יצרני חשמל פרטיים .במסגרת זו קבעה הממשלה ,בין היתר ,כי יש לפעול להסרת חסמים
במשק האנרגיה ולאפשר תנאים רגולטוריים לצורך זירוז הקמת תחנות כוח על ידי יצרני
חשמל פרטיים 28,וכן קבעה יעד של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של 10%
מצרכי האנרגיה של מדינת ישראל בשנת  29,2020לפחות  13%בשנת  ,2025ולפחות 17%

בין היתר ,התחייבויות החברה לגורמים המממנים את פעילותה מכוח הסכמי המימון עליהם היא חתומה באמצעות רותם
וחדרה ,כמו גם מחיר הקיטור שיסופק על ידי חדרה על פי התקשרותה עם נייר חדרה.
החלטת מממשלה  2178בעניין "הסרת חסמים במשק האנרגיה" מיום  12באוגוסט .2007
החלטת ממשלה מספר  : 3484מדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים ,מיום  17ביולי .2011
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בשנת  30.2030להערכת החברה ובהתבסס על פרסומי רשות החשמל ,נתח השוק של
הייצור הפרטי צפוי לגדול בשנים הקרובות כתוצאה מגריטת תחנות ישנות של חח"י
והקמת תחנות כוח על ידי יצרנים פרטיים 31וכן כתוצאה מהרפורמה במשק החשמל אשר
כוללת מכירתן של  5תחנות כוח והעברתן מחח"י ליצרנים פרטיים ומטילה מגבלות על
חח"י בהקמת תחנות כוח חדשות .לפרטים בדבר הרפורמה במשק החשמל ,ראו סעיף
 7.8.3להלן.
.7.8.2

להלן טבלה הכוללת נתונים אודות חלקם של יצרני חשמל פרטיים ושל חח"י במשק
החשמל בשנים  2016ו ,2017-כפי שפורסמו על ידי רשות החשמל .32יצוין כי למיטב ידיעת
החברה נכון למועד פרסום הדוח טרם פורסמו נתונים בגין שנת .2018

חח"י
יצרני חשמל
פרטיים (ללא
אנרגיות מתחדשות)
אנרגיות מתחדשות
(יצרנים פרטיים)
יצרני חשמל
פרטיים (כולל
אנרגיות מתחדשות)
סה"כ במשק

חח"י
יצרני חשמל
פרטיים (ללא
אנרגיות מתחדשות)
אנרגיות מתחדשות
(יצרנים פרטיים)
יצרני חשמל
פרטיים (כולל
אנרגיות מתחדשות)
סה"כ במשק

 31בדצמבר 2016
 %מסך היכולת
יכולת מותקנת
המותקנת במשק
(מגה וואט)
77%
13,617

 31בדצמבר 2017
 %מסך היכולת
יכולת מותקנת (מגה
המותקנת במשק
וואט)
76%
)*( 13,355

3,077

17%

3,217

18%

934

6%

1,037

6%

4,012

23%

4,254

24%

17,629
אנרגיה מיוצרת
(אלפי מגה וואט
שעה)
48,722

100%
 %מסך האנרגיה
המיוצרת במשק
72%

17,609
אנרגיה מיוצרת
(אלפי מגה וואט
שעה)
48,833

100%

72%

17,015

25%

17,748

26%

1,539

2%

1,590

2%

18,544

28%

19,338

28%

67,276

100%

68,171

100%

 %מסך האנרגיה
המיוצרת במשק

לפרטים נוספים אודות ייצור חשמל על ידי יצרנים פרטיים ,ראו סעיף  8.1.2.4להלן.
.7.8.3

30
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בהמשך לעקרונות המדיניות שפרסם שר האנרגיה ביום  17במאי  332018לאחר התייעצות
עם שר האוצר ועם רשות החשמל ,התקבלה ביום  3ביוני  2018החלטת הממשלה בנושא
הרפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחח"י (החלטת ממשלה מספר  )3859וביום  26ביולי
 2018פורסם ברשומות תיקון לחוק משק החשמל (חוק משק החשמל (תיקון מס' 16
והוראת שעה) ,התשע"ח ,)2018-בקשר עם הרפורמה במשק החשמל והשינוי המבני
האמור ("הרפורמה במשק החשמל") .על פי הרפורמה במשק החשמל ,גובש מתווה בן 8
שנים ובמסגרתו ,בין היתר ,תדרש חח"י למכור ,בתוך  60חודשים מיום החלטת הממשלה

החלטת ממשלה  542בעניין "הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה במשק" מיום  20בספטמבר .2015
רשות חשמל ,דוח מצב משק החשמל לשנת  2017בכתובת:
"( https://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/meshek_hashmal_2017.pdfדוח מצב משק החשמל לשנת .)"2017
בהתבסס על דוח מצב משק החשמל לשנת  2017ובסיס הנתונים לעדכון שנתי לתעריף החשמל לשנת  ,2019כפי שפורסמו על ידי
רשות החשמל.
.https://www.gov.il/he/departments/policies/electricity_0518
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את אתרי הייצור אלון תבור ,רמת חובב ,רידינג ,חגית (חלק מהאתר) ואשכול ,כך שנתח
השוק שלה במקטע הייצור ,במונחי ייצור ,צפוי לרדת אל מתחת ל 40%-מסך הייצור
במשק 34ותופרד פעילות ניהול המערכת מחח"י ותפעל במסגרת חברה ממשלתית נפרדת.
עוד נקבע במסגרת הרפורמה במשק החשמל ,כי חח"י תקים ותפעיל (באמצעות חברה בת)
שתי תחנות ייצור חדשות בגז במקום יחידות  4 - 1בתחנת הכוח "אורות רבין" ,אך מלבדן
לא יאושר לה להקים תחנות חדשות או לשחלף תחנות קיימות .בנוסף ,נקבעו במסגרת
הרפורמה עקרונות לשימור פעילותה של חח"י במקטעי ההולכה והחלוקה כבעל רישיון
ספק שירות חיוני ועקרונות לפתיחת מקטע האספקה לתחרות באופן הדרגתי כך
שבמקטע צרכני מתח על עליון ,עליון וגבוה חח"י לא תהיה רשאית לפעול כגורם תחרותי,
ובמקטע מתח נמוך חח"י תהיה רשאית להתחרות רק אם נתח השוק שלה ירד מ60%-
במקטע זה ,בכפוף למדיניות השר ובהתאם לאסדרה שתקבע .כן נקבעו הסכמות בנוגע
להפחתת מצבת עובדי חח"י הקבועים והארעיים ויעדים לחיזוק איתנותה הפיננסית של
חח"י.
.7.8.4

בהמשך להחלטת הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחח"י ,ביום 27
בספטמבר  ,2018פרסמה רשות התחרות מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת
אתרי ייצור קיימים של חברת החשמל (אשר עודכן בינואר  35.)2019על פי החלטת
הממשלה ,חברת החשמל תמכור את אתרי הייצור באמצעות הליך תחרותי ,אשר לפני
פרסומו ,רשות החשמל תפעל לקביעת אסדרה לצורך כך .על פי מסמך העקרונות הנ"ל,
ייעוצה של רשות התחרות ייעשה בהתחשב בעקרונות שונים שנקבעו במסמך ,הנתונים
לשינויים בהתאם לנסיבות ובהם ,בין היתר ,עקרונות לפיהם )1( :לא יזכה אדם ביותר
משניים מאתרי הייצור הנמכרים; ( )2על אף האמור לעיל ,אדם המחזיק זכות בתחנה
לייצור חשמל בהיקף העולה על  30מגה-וואט בטכנולוגיות קונבנציונאליות או בקוגנרציה,
לא יזכה ביותר מאתר אחד מאתרי הייצור הנמכרים; ( )3לא יחזיק אדם בלמעלה מ20%-
מסך ההספק המותקן המתוכנן ביום מכירת כל אתרי הייצור הנמכרים; )4( 36לא יזכה
אדם בעל חזקה בזכות למיזם נפט באתר מאתרי הייצור הנמכרים.
ביום  2בדצמבר  ,2018פרסמה רשות החשמל את האסדרה שתחול על פעילות יחידות
הייצור באתר אלון תבור .האסדרה מבוססת על העקרונות הבאים :37כל ההספק הנקי
הזמין יועמד לרשות מנהל המערכת .הזוכה במכרז לרכישת האתר יידרש להציע הצעות
מחיר ,בלתי מפוקחות ,לייצור אנרגיה לכל אחד מהמתקנים באתר .מנהל המערכת ייקבע
את תוכנית ההעמסה של כל מתקן בהתאם להצעות המחיר שהציע היצרן ובהתאם
לעקרונות ההעמסה המרכזית .מתקן שהועמס על ידי מנהל המערכת יהיה זכאי לתשלום
בגובה העלות השולית החצי שעתית ( ,)SMPוזאת למעט מצבים בהם זכאי היצרן
לתשלום נוסף .בנוסף ,ישולמו תשלומי זמינות עבור ההספק הנקי הזמין המתוכנן כפי

34
35
36

37

מכתבו של יו"ר רשות החשמל בנושא "הרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל  -המלצת מדיניות" מיום  17במאי .2018
מסמך עקרונות לי יעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור אשר פורסם ביום  3בינואר  2019בכתובת:
.http://www.antitrust.gov.il/subject/193/item/35404.aspx
בהקשר זה יצוין ,כי בכנס שולחן עגול בחודש נובמבר  2018ציינו נציגי רשות התחרות כי יחידות הסולר באלון תבור לא ייחשבו
בספירת המגה וואט לצורך חישוב שיעורי ההחזקה וכן כי תהיה מותרת חריגה של עד  5%מהסף הנ"ל .נציגי רשות התחרות
חזרו על הבהרות אלה בפני החברה אולם למיטב ידיעת החברה למועד זה לא פורסמה הבהרה כאמור בכתב למסמך העקרונות.
ראו החלטה מס'  - )1310( 1אסדרת פעילות יחידות הייצור באתר אלון תבור לאחר מכירת האתר על ידי חברת החשמל מיום 2
בפברואר .https://pua.gov.il/decisions/documents/1910_nnn.pdf :2018
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שיוצהר על ידי היצרן .ביום  17בינואר  2019הגישה החברה בקשה למיון מוקדם בהליך
המכרזי למכירת אתר אלון תבור ובחודש פברואר  2019התקבלה ההודעה כי היא עברה
את שלב המיון המוקדם .המכרז למכירת אתר אלון תבור פורסם ביום  26בפברואר ,2019
בו צוין כי על המעוניינים להשתתף להגיש הצעותיהם עד ליום  1במאי  .2019למועד הדוח
אין וודאות כי החברה תשתתף במכרז למכירת אתר אלון תבור ,הדבר כפוף בין היתר
להחלטות אורגני החברה לפי שיקול דעתם ולהתקיימות התנאים במתווה הריכוזיות.
עוד יצוין ,כי ביום  7באוקטובר  ,2018פרסמה ועדת הריכוזיות מסמך עקרונות לייעוץ של
ועדת הריכוזיות במכירת אתרי הייצור 38אשר קובע את המסגרת לקבלת ייעוץ ועדת
הריכוזיות בהליכי המכירה .כאמור ,החברה והחברות הבנות שלה הינן גורמים ריכוזיים
הנכללים ברשימת הגורמים שפרסמה ועדת הריכוזיות .לפרטים אודות השפעות חוק
הריכוזיות על החברה לרבות מתווה הריכוזיות והשפעותיו על פעילות החברה בקבלת
רישיונות ייצור חשמל נוספים מבחינת ריכוזיות כלל משקית ראו סעיף  2.3.1לעיל.
יצוין כי במסגרת האסטרטגיה של החברה ופעילותה בתחום ייצור החשמל בכוונת החברה
לשקול להשתתף בהליכי המכירה של אתרי הייצור שיימכרו במסגרת יישום הרפורמה,
אך הדבר כפוף לגורמים שונים ,בהם בין היתר החלטות האורגנים של החברה ,תנאי
השוק והתנאים הרגולטוריים ,וכן תנאי המכירה וההליכים הרלבנטיים .לפיכך למועד
הדוח אין וודאות כי החברה תשתתף בהליכי המכירה ובאיזה מהם.
.7.9

תחזית פוטנציאל הצמיחה בשוק החשמל
תחזית תוספת ההספק המותקן (המיוצר באמצעות גז טבעי) הנדרשת להלן מבוססת על ההנחות
הבאות:39

רכיב
הספק מותקן (ללא מתחדשות) נכון ל 31-בדצמבר 2017
גריעת תחנות כוח של חח"י עד לשנת  2030בין אם מכוח החלטת ממשלה ובין
אם מכוח גיל התחנות :אורות רבין יחידות  1,440( 4 - 1מגה וואט) ,רידינג
( 428מגה וואט) ,אשכול ( 912מגה וואט) ורמת חובב ( 335מגה וואט) ויחידות
נוספות ( 621מגה וואט)
תוספת הספק באמצעות מתקנים בהקמה ומכסות שפרסמה רשות החשמל
צפי להספק מותקן בשנת  2030ללא תוספת מכסות
תחזית שיא ביקוש לשנת  2030בתוספת רזרבה נדרשת של 19%
תרומת האנרגיה המתחדשת ושילוב אגירה במתקני אנרגיה מתחדשת
לחיסכון בהספק הקונבנציונלי הנדרש
תוספת הספק מותקן נדרשת (ללא מתחדשות)
תוספת הספק מותקן מתחדשות

מגה וואט
16,500
3,800
2,850
15,500
23,400
1,200
6,700
7,500

תחזית היקף השקעות :לצורך הערכת היקף ההשקעה הנדרשת לצורך הקמת ההספק המותקן
הנדרש על מנת לספק את צרכי המשק (ללא מתחדשות) נלקחו העלויות הנורמטיביות על פי רשות
החשמל לפי הסדרה  914בהתבסס על ההנחה כי  50%מההספק המותקן יהיה במחזור משולב בעלות
של  3,957ש"ח לקילו וואט וכי  50%מההספק המותקן יהיה במתקנים גמישים במחזור פתוח בעלות
של  3,127ש"ח לקילו וואט.
38
39

ראו מסמך עקרונות לייעוץ של ועדת הריכוזיות במכירת אתרי הייצור ,אשר פורסם ביום  7באוקטובר :2018
.http://www.antitrust.gov.il/subject/241/item/35280.aspx
מפת דרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל לשנים  ,2018-2030טיוטה להתייחסות הציבור ,רשות החשמל  -יוני .2018
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בהתאם ,סך ההשקעות הנדרש בהספק מותקן המיוצר באמצעות גז טבעי על פי הניתוח לעיל עד שנת
 2030מוערך בכ 24-מיליארד ש"ח.

התחזית האמורה לעיל באשר לפוטנציאל הצמיחה בשוק החשמל וסך ההשקעות המוערך מהווים
מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה בלבד למועד הדוח
ועל נתונים שפורסמו על ידי רשות החשמל ואשר מותנה ותלוי בגורמים שונים .המידע כאמור
עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שתואר לעיל כתוצאה מסיבות שונות,
ובין היתר ,שינויים בעלויות ,נתוני הספק מותקן ,קצב גידול בפועל ושיאי ביקוש בפועל שונים
מהתחזיות שבבסיס הניתוח.
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חלק  – 3תיאור עסקי החברה בתחום פעילותה
מידע כללי על תחום הפעילות

.8

.8.1

משק החשמל בישראל – כללי
.8.1.1

ייצור חשמל בישראל
באופן כללי משק החשמל מחולק לארבעה מקטעים המבטאים שלבים שונים בשרשרת
אספקת החשמל ,החל משלב הייצור ועד לשלב המכירה ללקוח הסופי :מקטע הייצור,
מקטע ההולכה (העברת חשמל ממתקני הייצור לתחנות המיתוג ותחנות המשנה
באמצעות רשת הולכת החשמל) ,מקטע החלוקה (העברת חשמל מתחנות משנה אל
הצרכנים באמצעות רשת החלוקה הכוללת קווי מתח גבוה וקווי מתח נמוך) ומקטע
האספקה.
נכון למועד הדוח ,חח"י מייצרת ,מוליכה מחלקת ומספקת את מרבית החשמל במדינת
ישראל .בנוגע למקטע הייצור ,עד יולי  ,2013חח"י תפקדה כיצרן הכמעט בלעדי בישראל
של חשמל בהיקפים גדולים .עם זאת ,פתיחת משק החשמל לתחרות ,הביאה לכך כי כיום
חח"י אינה היצרן הבלעדי של חשמל בהיקפים גדולים ויצרני חשמל פרטיים (ובכללם
החברה) פועלים בשוק עם כושר ייצור משמעותי .ראו לעניין זה בסעיף  7.8לעיל .כמו-כן,
לעניין הרפורמה במשק החשמל ראו סעיף  7.8.3לעיל.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2017כושר ייצור החשמל המותקן בישראל (חח"י ויצרנים פרטיים)
עמד על כ 16,500-מגה וואט ללא אנרגיות מתחדשות 40ועל כ 1,037-של אנרגיות
מתחדשות .41לפי תחזיות בנק ישראל וחח"י ,קצב צמיחת הביקוש לחשמל בשנים
הקרובות צפוי לעמוד על 42.2.7%
מובהר כי האמור ביחס למשק החשמל בישראל כולל הערכות ונתונים של החברה בין
היתר בהתבסס על מדיניות ממשלתית ,פרסומים ודוחות פומביים של רשות החשמל
ושחקנים רלבנטיים לשוק החשמל בישראל ,אשר אינם בשליטת החברה .לפיכך המצב
בפועל עשוי להיות שונה מהערכות החברה.

.8.1.2

השחקנים העיקריים במשק החשמל בישראל
משק החשמל בישראל כולל ארבעה "שחקנים" עיקריים :חח"י ,משרד האנרגיה ,רשות
החשמל ויצרני החשמל הפרטיים ,כמפורט להלן.
.8.1.2.1

חח"י
חח"י מייצרת ומספקת את מרבית החשמל בישראל בהתאם לרישיונות
שהוענקו לה מכוח חוק משק החשמל ,וכן מוליכה ומחלקת את כל החשמל
בישראל .בנוסף ,עד שתועבר פעילות ניהול המערכת ויוענק רישיון לחברה
לניהול המערכת על פי הרפורמה במשק החשמל ,חח"י מתפקדת כ"מנהל

40
41
42

מפת דרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל לשנים  ,2018-2030טיוטה להתייחסות הציבור ,רשות החשמל  -יוני .2018
חברת החשמל לישראל בע"מ ,דוח תקופתי לשנת .2017
מפת דרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל לשנים  ,2018-2030טיוטה להתייחסויות הציבור ,רשות החשמל  -יוני .2018
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המערכת" של מערכת החשמל בישראל .תפקיד מנהל המערכת הינו ,בין
היתר ,לשמור על איזון רמות ההיצע והביקוש של משק החשמל ,על ניהול של
העברת אנרגיה מתחנות כוח אל תחנות משנה באמינות ובאיכות הנדרשים
(באמצעות מעבר דרך רשתות החשמל) ,על תזמון וביצוע של עבודות תחזוקה
ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה ,ועל ניהול הסחר בחשמל בתנאים
תחרותיים ,שוויוניים ומיטיבים ,לרבות ביצוע הסכמים לרכישת יכולת
זמינה ואנרגיה מיצרני חשמל פרטיים .במסגרת זו חח"י ,כמנהל המערכת,
קובעת את סדר ההפעלה של יחידות הייצור ,מכינה סקרי חיבור ועוד.
פעילותה של חח"י כמנהל המערכת כפופה לאמות המידה שמפרסמת רשות
החשמל.
בהתאם לחוק משק החשמל ,חח"י הינה "ספק שירות חיוני" ,ומשכך היא
כפופה לחובות הנוגעות לניהולו התקין של משק שירותי החשמל הישראלי.
חובות אלה כוללות ,בין היתר ,הגשת תוכניות פיתוח ,ניהול והפעלת מערכת
החשמל בישראל לרבות מערכות ההולכה והחלוקה ,מתן שירותי גיבוי
ותשתית ליצרני החשמל הפרטיים ולצרכנים וכן רכישת חשמל מיצרני
החשמל הפרטיים .כמו כן ,חח"י הוכרזה כמונופול על ידי רשות התחרות
בסקטור החשמל ,בתחומי אספקת חשמל  -ייצור חשמל ומכירתו ,הולכת
חשמל וחלוקתו ומתן שירותי גיבוי לצרכני חשמל ויצרניו43.
במסגרת חוק משק החשמל (תיקון מס'  16והוראת שעה) ,התשע"ח,2018-
אשר חוקק בהתאם לעקרונות הרפורמה במשק החשמל ,נקבע כי רשיונה
האחוד של חברת החשמל (כמשמעו בסעיף 60א(ב)( )1לחוק האמור) יעמוד
בתוקפו עד למועד מתן רישיון לחברה לניהול המערכת בע"מ ,שיהיה לא
יאוחר מיום  3בדצמבר  2019או עד למועד בו ינתנו לחברת החשמל רישיונות
חדשים להולכה ,לחלוקה ולהספקה או עד למועד מאוחר יותר שיקבעו
השרים בהתאם להוראות החוק .רישיון לניהול המערכת יינתן לחברת ניהול
המערכת שהוקמה לצורך כך .רישיונות הייצור של יחידות הייצור שלגביהן
נקבע במסגרת הרפורמה כי ימכרו ,הוארכו בהתאם למועדים הקבועים
בהסכמי הרפורמה ורישיונות הייצור של יתר היחידות הוארכו עד תום משך
החיים ההנדסי של היחידות ,כפי שיקבע על ידי הרשות.
למידע בנוגע להחלטה על סגירת יחידות ייצור פחמיות של חח"י ,ראו סעיף
 8.2.7.1להלן.
.8.1.2.2

משרד האנרגיה
משרד האנרגיה אחראי על משקי האנרגיה ומשאבי הטבע של מדינת ישראל:
חשמל ,דלק ,גז בישול ,גז טבעי ,שימור אנרגיה ,מים ,ביוב ,חיפושי נפט וגז,
מחצבים ,מחקר מדעי האדמה והים ועוד .המשרד מפקח על הגופים

43

בחודש דצמבר  2016לאחר הליך משפטי שנוהל בין חח"י לבין הממונה ,החל הממונה לבדוק את בקשתה של חח"י כי ההכרזה
על חח"י כמונופולין תבוטל ,או לחלופין תשונה ותצומצם כך שיובהר שהיא אינה חלה על מכירה של חשמל לצרכני חשמל
גדולים .למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הדוח טרם ניתנה החלטה בעניין.
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הציבוריים והפרטיים המעורבים בתחומים אלו ,ופועל להבטחת מענה הולם
לצרכי האנרגיה והתשתית המשתנים של המשק ,תוך הסדרת השוק ,הגנה על
הצרכן ושמירה על הסביבה.
על פי פרסומי משרד האנרגיה ,בין מטרותיו הרב שנתיות של המשרד :גיוון
מקורות האנרגיה והבטחת אמינות האספקה בשגרה ובחירום ,פיתוח משק
גז טבעי אפקטיבי ומשמעותי וקביעת מדיניות ארוכת טווח ואסדרה
מתאימה במשק החשמל .יעדי המשרד העיקריים בתחום החשמל הם
הבטחת אספקת חשמל אמינה למשק הישראלי ,גיבוש מדיניות הפיתוח
למשק החשמל במקטעי הייצור ,ההולכה והחלוקה ,קידום מדיניות לשילוב
אנרגיות מתחדשות בייצור חשמל בהתאם להחלטות ממשלה ,גיבוש מדיניות
השינוי המבני במשק החשמל ,ביצוע בקרה ופיקוח על יישום תוכנית הפיתוח
של חח"י ושל יצרנים פרטיים ,ביצוע פיקוח ,בקרה ואכיפה ליישום תקנות
הבטיחות על פי חוק החשמל ,התשי"ד ,1954-וטיפול בחקיקה בתחומי משק
החשמל ,כללי ביצוע עבודות חשמל ובטיחות בחשמל .יעדי המשרד
המרכזיים שבתוכנית העבודה לשנת  2019בתחום השגת משק חשמל יעיל
ותחרותי נוגעים ליישום הרפורמה במשק החשמל באמצעות פרסום מכרזים
למכירת תחנות כוח והעברת פעילות ניהול המערכת מחברת החשמל לחברת
ניהול המערכת החדשה44.
ביום  9באוקטובר  ,2018פרסם משרד האנרגיה לשיתוף הציבור את יעדי
משק האנרגיה לשנת  .452030במשק החשמל ,משרד האנרגיה הציב שני
יעדים מרכזיים .אחד ,הינו הפסקת השימוש בפחם ומעבר לייצור חשמל בגז
טבעי ובאנרגיות מתחדשות ,והאחר הינו חדירה של אנרגיות מתחדשות
בהיקף של  17%מייצור החשמל בשנת  2030עם יעד ביניים של  10%עד שנת
.2020
.8.1.2.3

רשות החשמל
רשות החשמל ,הכפופה למשרד האנרגיה והפועלת בהתאם למדיניותו,
הוקמה ביום  1בינואר  2016והחליפה את הרשות לשירותים ציבוריים
שפעלה עד אותו מועד מכוח חוק משק החשמל .רשות החשמל הינה בעלת
הסמכות למתן רישיונות על פי חוק משק החשמל (רישיונות עבור מתקנים
בעלי כושר ייצור הגבוה מ 100-מגה וואט טעונים גם את אישור שר
האנרגיה) ,לפיקוח על בעלי הרישיונות (בעלי רישיון אספקה ,בעלי רישיון
הולכה וחלוקה ,יצרן חשמל ויצרן חשמל פרטי) ,לקביעת תעריפים ולקביעת
אמות מידה לרמת ,טיב ואיכות השירותים שנדרשים מבעל רישיון "ספק
שירות חיוני" .משכך ,רשות החשמל מפקחת הן על חח"י והן על יצרני חשמל
פרטיים.

44
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לקוח מתוך תכנית העבודה של משרד האנרגיה.http://plans.gov.il/Plan2012/Pages/newWorkPlan2012.aspx :2019 ,
("תכנית העבודה של משרד האנרגיה לשנת .)"2019
יעדי משק האנרגיה לשנת  ,2030טיוטה להתייחסות הציבור ,משרד האנרגיה ,אוקטובר .2018
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שר האנרגיה יכול להשיג על החלטות של רשות החשמל ולדרוש דיון חוזר
בהחלטות ספציפיות ,למעט בנוגע לתעריפי החשמל ,אשר קביעתם נתונה
לסמכותה המלאה של רשות החשמל .כמו כן ,לשר האנרגיה סמכות להציע
את מינויים של חלק מחברי מליאת רשות החשמל ,וכן סמכות להחליט על
מדיניות משק החשמל בנושאים המוגדרים בחוק משק החשמל.
לפי חוק משק החשמל ,רשות החשמל מוסמכת לקבוע את תעריפי החשמל
במשק ,בהתבסס ,בין היתר ,על העלויות של חח"י שרשות החשמל מחליטה
להכיר בהן ושיעור תשואה נאות על ההון .רשות החשמל קובעת תעריפים
שונים למגזרי חשמל שונים .לפי חוק משק החשמל ,חח"י תגבה מצרכנים
תשלומים בהתאם לתעריפים שיקבעו על ידי רשות החשמל ותשלם לבעל
רישיון אחר או לצרכן ,בהתאם לתעריפים הרלוונטיים .בנוסף ,רשות החשמל
קובעת את התעריפים שישלמו יצרני חשמל פרטיים לחח"י בגין שירותים
שונים שניתנים על ידי חח"י ,וביניהם ,שירותי מדידה ומניה ,שירותים
מערכתיים ,ושירותי תשתיות.
תוכנית העבודה של רשות החשמל לשנת  462019כוללת ,בין היתר ,פרסום
תוכנית ארוכת טווח למקטע הייצור ,קידום אנרגיות מתחדשות וייצור
מבוזר ,גיבוש תוכנית לפיתוחה של מערכת ההולכה והחלוקה לצורך מתן
מענה לגידול בביקוש וקליטת טכנולוגיות ייצור שונות ,קידום חברה עצמאית
לניהול מערכת ממשלתית חדשה ,קידום מכירת אתרי ייצור של חברת
החשמל ועוד.
.8.1.2.4

יצרני חשמל פרטיים
החל משנת  ,2013חלה כניסה של יצרני חשמל פרטיים בהיקף משמעותי
לשוק ייצור החשמל ,בין היתר לאור המגמה לפתח תחרות בתחום ייצור
החשמל ולעודד את הקמתם והפעלתם של מתקני ייצור פרטיים (למידע נוסף
ראו סעיף  8.8להלן) .כניסה זו הביאה לירידה משמעותית בנתח השוק של
חח"י במכירת חשמל לצרכני חשמל גדולים (צרכני מתח עליון וגבוה) ,כך
שבשנת  ,2016על פי דיווח פומבי של חח"י ,ירד נתח השוק שלה אל מתחת ל-
 50%במכירת חשמל לצרכנים גדולים47.
פעילותם של יצרני חשמל פרטיים ,ובכלל זה הקמתן של תחנות כוח פרטיות
ומכירת החשמל המיוצר בהן ,מוסדרת במסגרת תקנות היח"פ ותקנות
הקוגנרציה ,וכן בכללים ,בהחלטות ובאמות המידה שקובעת רשות החשמל.
יצוין ,כי לרותם הסדרה ייחודית מכוח המכרז ,כמפורט בסעיף  14.3להלן.
על פי חוק משק החשמל ,לא תיעשה פעולה מהפעולות הקבועות בחוק משק
החשמל אלא על פי רישיון .תקנות הרישיונות כוללות הוראות ותנאים בנוגע
למתן הרישיון ,כללים להפעלתו והחובות החלות על בעל רישיון .על מנת
לקבל רישיון ייצור ,יצרן חשמל פרטי נדרש להגיש בקשה על פי התקנות

46
47

ראו בכתובת.http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/2018t.pdf :
הדוח התקופתי של חח"י לשנת  2016ו.2017-
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הרלוונטיות ,ולעמוד בתנאי סף .בין היתר על היצרן להוכיח כי לתאגיד
מבקש הרישיון קיימת זיקה למקרקעין הרלוונטיים למתקן .למועד הדוח ,על
פי החלטת רשות החשמל ,בכפוף לעמידה בתנאים (ובאישור שר האנרגיה
ביחס לרישיונות בהיקף גדול מ 100-מגה וואט) ניתן ליזם רישיון מותנה 48.על
בעל הרישיון המותנה לעמוד באבני דרך להקמת המתקן כמפורט ברישיון
המותנה ,ובהן גם הוכחת סגירה פיננסית .רק לאחר עמידה באבני הדרך
ועמידה בהצלחה במבחני הקבלה של מנהל המערכת ,ניתן ליזם רישיון ייצור
(בסעיף זה" :רישיון קבוע") על ידי רשות החשמל לתקופה הקבועה בו (ביחס
לרישיונות בהיקף גדול מ 100-מגה וואט ,הרישיון האמור מקבל תוקף
באישור שר האנרגיה) .מודל זה המבוסס על קבלת רישיון מותנה ולאחריו
רישיון קבוע (בכפוף לעמידה באבני הדרך הרגולטוריות והסטטוטוריות),
תקף לגבי ייצור חשמל בכל טכנולוגיה ,למעט במתקנים בהספק שאינו עולה
על  16מגה וואט ,שלהפעלתם ,בכפוף לסייגים הקבועים בחוק משק החשמל,
לא נדרש רישיון כלל.
לפרטים אודות החלטת רשות החשמל בעניין "חיבור מתקני ייצור לרשת
ההולכה" 49בדבר תיקון אמות מידה 35כה – 35כח ראו סעיף  14.2.6.2להלן.
על פי דוח משק החשמל לשנת  ,2017נכון לשנת  ,2017יצרני חשמל פרטיים
(ובכללם רותם) (לרבות אנרגיות מתחדשות) ,פועלים בשוק עם כושר ייצור
מצרפי של כ 4,254מגה וואט 50,המהווים כ 24%-מסך כושר הייצור המותקן
במשק .להערכת רשות החשמל בתום תקופת הרפורמה נתח השוק של חח"י
צפוי לעמוד על כ 45%-מסך ההספק הקונבנציונלי מהמותקן במשק ,כ33%-
מסך ההספק המותקן (כולל מתחדשות) וכ 32%-מההספק המותקן בגז.
במונחי ייצור נתח השוק של החברה צפוי לרדת אל מתחת מ 40%-מסך
הייצור במשק.51
ההסדרים הרגולטוריים החלים על יצרני חשמל פרטיים 52נקבעו תוך הבחנה
בין טכנולוגיות הייצור השונות המשמשות אותם ובין רמות המתח השונות
אליהן יחוברו (על פי הספק המתקן) .להלן יפורטו הטכנולוגיות העיקריות
לייצור חשמל על ידי יצרנים פרטיים בישראל:
 8.1.2.4.1טכנולוגיה קונבנציונלית  -ייצור חשמל באמצעות תחנות כוח
אלקטרו מכניות המופעלות על ידי דלק פוסילי (גז טבעי או
סולר) .היקף ההספק המותקן בטכנולוגיה זו ,עומד על כ2,540-
מגה וואט ,לרבות מתקנים שהוקמו מתוקף הסדרת הרשות 241

48

49
50
51
52

סעיף  4לחוק משק החשמל מקנה לרשות החשמל סמכות להעניק רישיונות לפעילות במשק החשמל ולקבוע את תנאיהם .כללי
משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) ,התש"ס , 2000-ובעקבותיהם גם תקנות היח"פ ותקנות הקוגנרציה ,קבעו כי
רישיון ייצור מותנה הוא רישיון זמני הניתן לצורך הקמת מתקן ייצור ולפיו ,עם התקיימות התנאים הקבועים בו (וביניהם
עמידה באבני דרך כמפורט ברישיון המותנה ובתקנות) ,יינתן ליזם רישיון ייצור.
https://pua.gov.il/decisions/documents/1340_14_555_060319.pdf
מבוסס על דוח מצב משק החשמל לשנת  2017ובסיס הנתונים להערכה ,כפי שפורסמו על ידי רשות החשמל.
מכתבו של יו"ר רשות החשמל בנושא "הרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל – המלצת מדיניות" מיום  17במאי .2018
כאמור לרותם הסדרה ייחודית מכוח מכרז ,כמפורט בסעיף  14.3להלן.
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שהסתיימה ויועדה להקמת מתקנים בטכנולוגיה זו 53.לפרטים
אודות אסדרת רשות החשמל (אסדרה  )914המאפשרת הקמה
של עוד כ 1,100-מגה וואט ראו בסעיף  8.2.1.2להלן .יצוין כי
במסגרת המכסה ל 1,100-מגה וואט קונבנציונאלי ,עד  649מגה
וואט יכולים לקום בטכנולוגיה של מחזור פתוח (פיקר) .בשונה
ממתקני ייצור במחזור משולב אשר מתוכננים לעבוד במרבית
השעות בשנה ,תחנות כוח במחזור פתוח (תחנות פיקריות)
מתוכננות לפעול בדרך כלל מספר שעות ביום ,כאשר יש חוסר
התאמה בין הביקוש וההיצע הקיים בחשמל ,בין אם בשיאי
ביקוש ,כגיבוי למקרה של תקלות במתקני ייצור אחרים ,או
כהשלמה להספק סולארי חסר בין אם בשעות הבוקר
המוקדמות או בשעות הערב לאחר רדת החשכה .להסדרות
נוספות תחת טכנולוגיה קונבנציונאלית ,ראו סעיף  8.2.1.2להלן.
 8.1.2.4.2טכנולוגיית קוגנרציה  -ייצור חשמל באמצעות מתקנים
המפיקים ממקור אנרגיה אחד ,בו זמנית ,אנרגיה חשמלית
ואנרגיה תרמית שימושית (קיטור) .המכסה של יצרנים
בטכנולוגיה זו מוצתה (כ 998-מגה וואט מתוך מכסה כוללת של
 1,000מגה וואט שהוקצתה במסגרת ההסדרה מס' 394
הקיימת 5554.רישיונות שיוענקו מעבר לכך יהיו כפופים להסדרה
שונה.
 8.1.2.4.3אנרגיה מתחדשת  -ייצור חשמל שמקור האנרגיה שלו הוא ,בין
היתר ,שמש ,רוח ,מים או פסולת.
ההספק המותקן של מתקני ייצור באנרגיות מתחדשות ,עומד על
כ 1,916-מגה וואט 56וכן עוד  105מגה וואט 57בשלבי הקמה
שונים ,המהווים  2,021מגה וואט מתוך מכסות בסך  3,746מגה
וואט שהוקצו לייצור באנרגיות מתחדשות עד שנת  2020תחת
הסדרות שונות שפורסמו על ידי רשות החשמל58.
 8.1.2.4.4אנרגיה שאובה  -ייצור חשמל על ידי שימוש במשאבה חשמלית
המחוברת לרשת החשמל לצורך שאיבת מים ממאגר מים תחתון
למאגר מים עליון ,והזרמת המים מהמאגר העליון למאגר
התחתון ,תוך ניצול הפרשי הגובה ביניהם ,על מנת להפעיל
טורבינה לייצור חשמל .נכון למועד הדוח נמצאים בהקמה שני

53
54
55
56
57
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דוח מצב משק החשמל לשנת .2017
דוח מצב משק החשמל לשנת 2017
החלטה מספר  1מישיבת הרשות מספר  394מתאריך  - 21.01.2013תעריפי קוגנרציה.
דוח מצב משק החשמל לשנת 2017
מכרז הענק השני של רשות החשמל מסתיים בהצלחה מסחררת" הודעה לעתונות רשות החשמל.
דוח מצב משק החשמל לשנת .2017
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מתקנים בטכנולוגיה זו בהיקף של כ 644-מגה וואט ,59וזאת
מתוך מכסה כוללת של  800מגה וואט שהוקצתה לייצור תחת
הסדרה 60.279
על פי חוק משק החשמל ,חח"י ,כספק שירות חיוני ,מחויבת לרכוש חשמל
מיצרני החשמל הפרטיים בתעריפים ובתנאים המוסדרים בחוק משק
החשמל ,בתקנות מכוחו ובאמות המידה (וביחס לרותם מכוח המכרז וה-
 PPAשל רותם עם חח"י כאמור בסעיף  8.2.3להלן) .כמו כן ,מחויבת חח"י
לחבר את מתקני ייצור החשמל הפרטיים לרשת החלוקה וההולכה ולספק
ליצרני החשמל הפרטיים שירותי תשתית (שיאפשרו ליצרנים הפרטיים לספק
חשמל ללקוחות) ושירותי ניהול מערכת.
.8.2

מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו
.8.2.1

ייצור חשמל בטכנולוגיה קונבנציונלית ובטכנולוגיית קוגנרציה
.8.2.1.1

כללי
ייצור חשמל קונבנציונלי מבוסס על תחנות כוח אלקטרו מכניות המופעלות
על ידי שריפת דלק פוסילי ,כגון תוצרי זיקוק של נפט (סולר ומזוט) ,גז טבעי
או פחם61.
ייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה הינו ייצור חשמל באמצעות שילוב בין
שני תהליכים שמפיקים כוח וחום .תחנת כוח הפועלת בטכנולוגיית קוגנרציה
מייצרת הן חשמל והן קיטור הנמכרים לצרכנים.

.8.2.1.2

הסדרות בנוגע לייצור חשמל קונבנציונלי וסך הספק מותקן
ההסדרה הנוגעת לייצור חשמל קונבנציונלי נקבעת על ידי רשות החשמל
ומשתנה בהתאם להחלטותיה .בשנת  ,2008התקבלה החלטה של רשות
החשמל אשר הסדירה את המכסות ואת תעריפי מכירת החשמל לחח"י על
ידי היצרנים הקונבנציונליים בשני המסלולים אשר הותוו במסגרת ההסדרה
 מכירת חשמל במסלול של זמינות קבועה או מכירת חשמל במסלול שלזמינות משתנה (ראו פירוט בסעיף  8.2.1.4להלן) ("הסדרה  62.)"241ההסדר
התעריפי אשר נקבע בהסדרה  241נועד לתת רשת בטחון ליצרנים הפרטיים
בנוגע לכיסוי עלויות ההקמה והתפעול של מתקני הייצור ,ונקבע כהגנת
ינוקא לקידום כניסת יצרני חשמל פרטיים למשק .בהסדרה  241נקבע כי
ההסדר יעמוד בתוקפו לגבי יצרנים קונבנציונליים אשר היו בעלי אישור
תעריפי קבוע במועד הסדרה  241ואשר מועד ההפעלה המסחרית שלהם חל
עד תום שנת  .2016יצוין כי רותם אשר פועלת במסגרת המכרז בו זכתה אינה
חלק מהסדרה .241

59
60
61
62

דוח מצב משק החשמל לשנת .2017
החלטה מספר  2מישיבת הרשות מספר  279מתאריך .8.11.2009
על פי נתוני אתר רשות החשמל ,בכתובת.https://pua.gov.il/PowerProducers/Documents/ConventionalInfo.pdf :
החלטה  2מישיבה  241של רשות החשמל מיום  2בדצמבר  2008בנושא "הסדרה תעריפית ליצרן חשמל פרטי קונבנציונלי".
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עם התפתחות משק החשמל ומיצוי מכסות הסדרה  ,241רשות החשמל
פרסמה בחודש דצמבר  2014הסדרת המשך ליצרנים קונבנציונליים אשר
יישמה שילוב של יצרנים פרטיים לפי עיקרון ההעמסה הכלכלית 63.על פי
הסדרה זו יחידות הייצור תועמסנה בהתאם לעיקרון העמסה כלכלית וללא
תלות בחוזים ישירים בין יצרנים ללקוחות ,והיא תחול על יצרנים בעלי כושר
ייצור מותקן הגבוה מ 16-מגה וואט עד להספק כולל של  1,224מגה וואט
("הסדרה .)"914
ביום  15במאי  ,2017פרסמה רשות החשמל החלטה המתקנת את הסדרה
 64,914במטרה להתאימה לצרכי משק החשמל המשתנים ולתת מענה
לחסמים שהקשו על יצרני חשמל להגיע לסגירה פיננסית .בהתאם להחלטה,
הותאם תעריף גבוה יותר למתקני ייצור העומדים בדרישות הגמישות (נוכח
העלות הגבוהה האופיינית להם) ,וכן נקבע כי המתקנים יקבלו תעריף לפי
מאפיינים נורמטיביים .בנוסף ,ההחלטה מאפשרת ליצרנים במחזור פתוח
מספר חלופות לאספקת הגז ,ובכלל זה קבלת עודפי גז מהסכמי גז של יצרנים
אחרים .המכסה הכוללת למתקנים חדשים תחת הסדרה זו הוגבלה ל1,100-
מגה וואט בחלוקה לסוגי תחנות (לפחות  450מגה וואט ולכל היותר  700מגה
וואט למתקנים במחזור משולב ,לפחות  400מגה וואט ולכל היותר  650מגה
וואט למתקנים מחזור פתוח (פיקר)) .במסגרת ההחלטה ,רשות החשמל
אוסרת התקשרות בעסקאות בילטראליות למתקנים במחזור פתוח ,ומנגד
מחייבת מתקנים במחזור משולב למכור לפחות  15%מכושר הייצור לצרכנים
פרטיים .כמו כן ,במסגרת ההחלטה על מנת לאפשר ליזמים משך זמן מספק
להגיע לסגירה פיננסית ,הוארך תוקף הסדרה  914כך שתחול על יצרנים אשר
יקבלו אישורים לא יאוחר מיום  1בינואר .2020
בנוסף ,ביום  29בנובמבר  ,2018פרסמה רשות החשמל החלטה בעניין
"הסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת
ההסדרה ,שתיכנס לתוקפה לאחר פרסומה ברשומות ,נועדה לאפשר ליצרנים
מתחת ל 16-מגה וואט להקים תחנת כוח בחצר הלקוח ("יצרן חצר") .יצרן
שיקום ויפעל במסגרת ההסדרה יהיה רשאי להתקשר בעסקאות עם צרכן
חצר בלבד (אינו מחוייב לספק את מלוא הצריכה של הצרכן) ומנהל המערכת
בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה.

החלוקה"65.

בנוסף ,ביום  6במרץ  ,2019פרסמה רשות החשמל החלטה בנושא "אסדרה
ליצרנים במתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי" ,66הקובעת עקרונות
לאסדרה אשר תחול על מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה או משולבים
בחיבור צרכן המחובר לרשת ההולכה (לא כולל מתחדשות) שיקבלו אישור
63
64
65
66

החלטה  )914(1מישיבה  445של רשות החשמל מיום  10בדצמבר  2014בנושא "הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל
קונבנציונליים פרטיים מעל  16מגה וואט ולמספקים פרטיים".
החלטה מספר  )1155(6מישיבה  517של רשות החשמל מיום  15במאי  2017בנושא 'תיקון החלטה מס'  1מישיבה  914מיום
" :10.12.2014הסדרה תעריפית ליצרנים קונבנציונליים מעל  "MW 16ותיקון אמות מידה נלוות'.
החלטה מספר  )1306( 13מישיבה  550של רשות החשמל מיום " 15.11.2018הסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי
המחוברים לרשת חלוקת החשמל".
החלטה  10מישיבה  ,555מיום  6למרץ  2019בנושא "אסדרה ליצרנים במתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי".
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תעריף עד ליום  31בדצמבר  2023בכפוף למכסה מקסימלית מצטברת של 500
מגה וואט .לפרטים נוספים אודות האסדרה ואודות שימוע הנוגע לכללים
ולאמות מידה בנושא עסקאות לפעילותם של יצרנים המחוברים לרשת
ההולכה שפרסמה רשות החשמל ביום  6במרץ  ,2019ראו סעיף  14.4.1להלן.
.8.2.1.3

הסדרות בנוגע לייצור חשמל בקוגנרציה וסך הספק מותקן
באופן דומה להסדרה לייצור חשמל קונבנציונלי ,ההסדרה הנוגעת לייצור
חשמל בקוגנרציה נקבעת גם היא על ידי רשות החשמל ומשתנה בהתאם
להחלטותיה .בחודש מאי  ,2008פרסמה רשות החשמל החלטה המפרטת את
התעריפים ליצרני קוגנרציה (ההסדר התעריפי) 67.הארכה האחרונה להסדר
התעריפי התקבלה בהחלטת רשות החשמל מחודש דצמבר  ,2016שבמסגרתה
האריכה רשות החשמל את תוקף ההחלטה האמורה בחצי שנה נוספת או עד
להשגת כמות תעריפית של  1,000מגה וואט (המוקדם מביניהם) 68.למידע על
ההספק המותקן של מתקנים פרטיים בטכנולוגיית קוגנרציה ראו סעיף
 8.1.2.4.2לעיל.
יצוין כי על מנת ליהנות מההסדרים הקבועים ליצרני חשמל בקוגנרציה על
כל יחידת ייצור בתחנת כוח לעמוד בתנאי נצילות אנרגטית מינימלית
הקבועים בתקנות הקוגנרציה ,וככל שהיא אינה עומדת בהן ,מוחלים עליה
הסדרים תעריפיים אחרים הנחותים בהשוואה להסדרים התעריפיים החלים
על יצרני קוגנרציה .יצרן בקוגנרציה יכול לבחור האם למכור למנהל המערכת
בשעות הפסגה והגבע עד  70%מהחשמל המיוצר לתקופה של  12שנים מיום
מתן הרישיון הקבוע או עד  50%מהחשמל המיוצר לתקופה של  18שנים
מיום מתן הרישיון הקבוע .בשעות השפל רשאי יצרן בקוגנרציה למכור
למנהל המערכת עד  35מגה וואט ,ככל שמדובר ביחידה בעלת הספק מותקן
הנמוך מ 175-מגה וואט ,או עד  20%מהחשמל המיוצר ,ככל שההספק
המותקן של היחידה גבוה מ 175-מגה וואט ,הכל בחישוב שנתי69.
כמפורט בסעיף  8.2.1.2לעיל ,ביום  29בנובמבר  ,2018פרסמה רשות החשמל
החלטה בעניין "הסדרת פעילותם של מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים
לרשת החלוקה" 70וביום  6במרץ  ,2019פרסמה רשות החשמל החלטה בנושא
"אסדרה ליצרנים במתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי" ,71אסדרות אלו
מאפשרת גם הקמת מתקני ייצור בטכנולוגיית קוגנרציה.

.8.2.1.4

אפשרויות מכירת החשמל המיוצר בתחנות הכוח
מתחריה העיקריים של החברה בתחום ייצור החשמל הפרטי (המפורטים
בסעיף  8.8להלן) ,אשר כפופים להסדרה  ,241יכולים לבחור אם להקצות את

67
68
69
70
71

החלטה מספר  1מישיבה  211של רשות החשמל מיום  1במאי  2008בנושא "תעריפים לרכישת אנרגיה ממתקני קוגנרציה".
החלטה מספר  10מישיבה  507של רשות החשמל מיום  26בדצמבר  2016בנושא "הארכת תוקף ההסדרים התעריפיים למתקני
קוגנרציה הגדולים מ 16-מגה וואט הפועלים על גז טבעי".
סעיף (7א) לתקנות הקוגנרציה.
החלטה מספר  )1306( 13מישיבה  550של רשות החשמל מיום  15בנובמבר " 2018הסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי
המחוברים לרשת חלוקת החשמל".
החלטה  10מישיבה  ,555מיום  6במרץ  2019בנושא " אסדרה ליצרנים במתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי".
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כושר היצור שלהם בזמינות קבועה או בזמינות משתנה (שני המסלולים
התעריפיים אשר הותוו על ידי רשות החשמל במסגרת הסדרה 72.)241
זמינות קבועה ,משמעה שכושר הייצור מוקצה לחח"י .בדרך של זמינות
קבועה ,מקבל יצרן החשמל הפרטי תשלומי זמינות עבור הקצאת כושר
הייצור לחח"י ("תשלומי זמינות קבועה") ,וכן במקרה בו יצרן החשמל
הפרטי מייצר בפועל חשמל בהוראת מנהל המערכת ,מקבל יצרן החשמל
הפרטי תשלומים נוספים בגין ייצור החשמל.
זמינות משתנה ,משמעה בין היתר שכושר הייצור מוקצה ללקוחות פרטיים
ונמכר בהתאם להסכם בין יצרן החשמל הפרטי לבין לקוחות פרטיים .תחת
תנאי זמינות משתנה ,יצרן חשמל פרטי יהיה זכאי לקבל תשלומי זמינות
עבור עודפי האנרגיה שלא נמכרו ללקוחות פרטיים ("תשלומי זמינות
משתנה") .כמו כן ,חח"י יכולה לרכוש חשמל המוקצה לה בזמינות משתנה
על בסיס הצעת מחיר .במסגרת רגולטורית זו ,יצרן חשמל פרטי יכול לבחור
להקצות בין  70%ל 90%-או  0%מכושר הייצור שלו בזמינות קבועה ,ואת
היתר בזמינות משתנה.

73

יצרני חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה יכולים למכור את החשמל ללקוחות
פרטיים ואת עודפי החשמל (קרי ,חשמל שיוצר על ידי תחנת הכוח אך לא
נמכר ללקוחות פרטיים) למכור למנהל המערכת בתעריף הקבוע באישור
התעריפי שניתן ליצרן עם מגבלות כאמור בסעיף  8.2.1.3לעיל.
נכון למועד הדוח ,קיימות שתי תחנות כוח בבעלות החברה  -תחנת הכוח
רותם (ביחד עם ורידיס ,המחזיקה בשיעור של  20%כאמור) ,שהינה תחנת
כוח קונבנציונלית ,ותחנת הכוח חדרה שהינה תחנת כוח בטכנולוגיית
קוגנרציה והמצויה בשלבי הקמה .כמו כן ,בבעלות החברה מרכז האנרגיה
אשר כולל דוודים וטורבינת קיטור לייצור חשמל .תחנת הכוח אותה פועלת
צומת להקים הינה תחנה במחזור פתוח (תחנה פיקרית) מכוח הסדרה 914
וכפופה לתנאים (לרבות המועדים) הקבועים בה .תחנות כוח פיקריות
מקבלות תשלומי זמינות והחזר הוצאות בגין חשמל שייוצר בהתאם
לתעריפים שנקבעו על ידי רשות החשמל .אם וככל שתושלם הקמתה ,תחנת
הכוח של צומת תמכור את כל כושר הייצור שלה ללקוח יחיד שהינו מנהל
מערכת ,להבדיל מרותם וחדרה אשר התקשרו עם לקוחות פרטיים.
.8.2.2

ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית
פרויקטים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית קולטים קרינה מאור השמש על ידי
לוחות של תאים פוטו-וולטאים .תאים אלה עשויים מחומרים מוליכים למחצה .כאשר
אנרגיית אור השמש נקלטת על ידי חומרים אלה ,היא משחררת אלקטרונים מהאטומים
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מאחר שתחנת הכוח רותם הוקמה בהתאם למכרז (להבדיל ממתחרותיה העיקריות) חלה על רותם הסדרה נפרדת ,כמפורט
בסעיף  14.3להלן.
להסדרה הנפרדת של רותם ראו סעיף  14.3להלן.
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שלהם ומאפשרת להם לזרום דרך המוליך למחצה ,וכך מופק החשמל .ככל שהקרינה
הפוגשת את התא גדולה יותר ,כך גדל הזרם החשמלי הנוצר בתא.
עיתוי ייצור החשמל על ידי יצרנים מסוג זה תלוי בזמינות מקור האנרגיה עליה הם
מתבססים .מכיוון שהזמינות היא חלקית ,יצרנים אלה מוכרים כיום אנרגיה למנהל
המערכת (חח"י) בלבד ,בתמורה לתעריף אשר נקבע על ידי רשות החשמל ,למעט
פרויקטים לייצור עצמי בחצרות או גג הצרכן.
מתקני ייצור אלה עשויים להתחבר למערכת ההולכה או למערכת החלוקה (ובהתאם אף
משתנה תעריף החשמל המשולם להם).
מדיניות הממשלה המוצהרת בשנים האחרונות ,הינה לקדם ולעודד ייצור חשמל
ממקורות אנרגיה מתחדשת .כך למשל ,כפי שמתואר בסעיף  7.8לעיל ,קבעה הממשלה
יעדים לפיהם ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על לפחות  13%מכלל צריכת החשמל
בשנת  ,2025ועל לפחות  17%מכלל צריכת החשמל בשנת .2030
בחודש דצמבר  2016פרסמה רשות החשמל החלטה במסגרתה הוקצו כ 1,000-מגה וואט
בהליך תחרותי במספר מכרזים בין השנים  2018 - 2017ליצרנים המייצרים חשמל
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובנוסף יוקצו כ 300-מגה וואט להסדרת מונה נטו כמפורט
בהחלטה (המאפשרת להקים מתקנים המספקים חשמל לצריכה עצמית ללא צורך
בהשתתפות בהליך המכרזי) .74כמו כן ,במסגרת החלטה זו ביטלה רשות החשמל את
מרבית תנאי הסף להגשת הצעה בהליך התחרותי ,למעט הדרישה להעמדת ערבות (ובאשר
למתקנים במתח עליון נדרש גם סקר היתכנות חיובי מחח"י) .במסגרת ההליך מתחרים
מציעים על התעריף הנמו ך ביותר לקילו וואט שעה ,כאשר התעריף שנקבע לכל הזוכים
במכרז הינו זהה (ושווה להצעה הנמוכה ביותר אשר לא זכתה) .לאחר הזכייה על הזוכה
להגיע להפעלה מסחרית בתוך  21חודשים ממועד הזכייה .בהתאם להחלטה האמורה,
במהלך שנת  2017התקיימו שני הליכים תחרותיים למתקנים המחוברים לרשת החלוקה
(מתח נמוך ומתח גבוה) ,במסגרתם זכו פרויקטים בהיקף כולל של כ 340-מגה וואט .כמו
כן ,במהלך חודש דצמבר  ,2018התקיים הליך תחרותי למתקנים המחוברים לרשת המתח
העליון ,הליך שטרם הגיע לסיום נכון למועד דוח זה .במהלך שנת  ,2018לא התקיימו
הליכים תחרותיים למתקנים המחוברים לרשת החלוקה (מתח גבוה) .בחודש ינואר ,2019
פרסמה רשות החשמל הזמנה להציע הצעות בהליך התחרותי השלישי למתקנים
המחוברים לרשת (מתח גבוה ונמוך) 75.מועד הגשת ההצעות נקבע לתאריך  19במרץ 2019
וגרינדיי לא ניגשה למכרז .לפרטים אודות התקשרות במזכר הבנות מחייב למכירת
מניותיה של או.פי.סי סולאר בגרינדיי בחודש מרץ  2019ראו סעיף  2.3.2לעיל.
למידע על ההספק המותקן של יצרנים באנרגיות מתחדשות ראו סעיף  8.1.2.4לעיל.
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החלטת רשות החשמל מס'  506מיום  19בדצמבר  2016בנושא "עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית למתקנים המחוברים למתח גבוה ומתח נמוך".
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 https://pua.gov.il/decisions/documents/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A%203%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%A2%20%D7%94%
.D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA.pdf
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.8.2.3

תחנת הכוח רותם
בעקבות זכייתה של רותם במכרז להקמתה של תחנת כוח במישור רותם ("המכרז") ,ביום
 2בנובמבר  ,2009חתמה רותם על הסכם רכישת חשמל עם חח"י ,שבמסגרתו התחייבה
רותם להקים את תחנת הכוח בהתאם לתנאי הסכם רכישת החשמל ,וחח"י התחייבה
לרכוש מרותם הספק וחשמל בהתאם לתנאי הסכם רכישת החשמל ,זאת על פני תקופה
של  20שנה ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח רותם ("ה PPA-של רותם עם
חח"י").
תחנת הכוח רותם ,אשר הוקמה על ידי רותם באמצעות קבלן ההקמה  -חברת דייהו
(באמצעות חברת  ,)Posco E&Cהחלה את פעילותה המסחרית בחודש יולי  .2013סך
ההשקעה בתחנת הכוח רותם הייתה בסך של כ 2-מיליארד ש"ח .כאמור בסעיף 8.12.1.1
להלן ,כושר הייצור המותקן כפי שמופיע ברישיון הקבוע של תחנת הכוח רותם עומד על
כ 466-מגה וואט ,והיא מספקת חשמל ל 23-לקוחות פרטיים על פי הסכמי  PPAארוכי
טווח ,ביניהם קבוצת בז"ן ,קבוצת עזריאלי ,ישקר וחיפה כימיקלים .בנוסף ,רותם
מתקשרת מעת לעת בהסכמי  PPAקצרי טווח המקנים גמישות לחברה במכירת החשמל
ללקוחות אלו (קרי ,החברה רשאית להשהות מעת לעת את מכירת החשמל מכוח הסכמים
אלו) ,ובהתאם לתנאים הקבועים בהסכמים.
תחנת הכוח רותם מופעלת על ידי גז טבעי כדלק עיקרי ,עם סולר כגיבוי (כאשר רותם
מחויבת להחזיק מלאי סולר של  200שעות) .במידה שתחנת הכוח תופעל על סולר ,יכולת
הייצור שלה תהיה מוגבלת לכ 85%-לעומת כושר ייצור התחנה כאשר היא מופעלת על ידי
גז טבעי .הפעלת תחנת הכוח רותם באמצעות סולר נעשית לפי דרישות מנהל המערכת,
במסגרת מחסור בגז טבעי ובדיקות במעבר מהפעלה בגז להפעלה בסולר .במקרה של
בדיקות הפעלה של מעבר מהפעלה בגז להפעלה בסולר או במקרה של שיבושים באספקה
או בהולכה של גז טבעי לרותם או של מחסור בגז ,רותם זכאית להחזר עלות בגין
האנרגיה שיוצרה באמצעות סולר 76ובמקביל זכאית רותם לרכוש מחח"י את האנרגיה
עבור לקוחותיה בהתאם לעלות הייצור של רותם בגז.
לפרטים אודות הסכם ה PPA-של רותם עם חח"י וההוראות הקבועות בו ,ראו סעיף
 8.12.2.2להלן .לפרטים אודות ההסדרה הייחודית של רותם ראו סעיף  14.3להלן.
לפרטים אודות השפעת ייצור בסולר על החברה ,ראו סעיף  19.2.2להלן.

.8.2.4

מרכז האנרגיה ותחנת הכוח חדרה
כאמור בסעיף  3לעיל ,לחדרה רישיון מותנה להקמת תחנת כוח בהספק מותקן של עד
 148.5מגה וואט .תחנת הכוח חדרה תוקם ותופעל בהתאם לאמות המידה ולהחלטות של
רשות החשמל ,ובתוך כך ההסדרה למתקנים בקוגנרציה כמתואר בסעיף  8.2.1.3לעיל .עם
הפעלתה תידרש חדרה לקבל רישיון ייצור קבוע .במסגרת ההסדרים האמורים ,חדרה
תהיה רשאית לספק לחח"י עד  50%מהאנרגיה החשמלית שתיוצר בשעות הפסגה והגבע
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יצוין  ,כי על אף שרותם זכאית לקבל החזר עלות בגין האנרגיה שיוצרה ,קיימת מחלוקת בנוגע לפרשנות הסכם ה PPA-של רותם
עם חח"י בדבר תמחור הסולר .עד כה קיבלה רותם החזר בסך של כ 8-מיליון ש"ח בעבור הסכומים שאינם מצויים במחלוקת,
ונכון למועד הדוח ישנם סכומים נוספים שאינם מהותיים ,בעניין זה ובעניינים נוספים בהתחשבנות בין הצדדים.
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בחישוב שנתי ,ועד  35מגה וואט בשעות השפל בחישוב שנתי ,לתקופה של עד  18שנים
מיום קבלת הרישיון הקבוע ,ובתעריף אשר נוסחת חישובו קבועה מראש וכוללת מנגנוני
הצמדה לפרמטרים שונים ,ובהם מחיר הגז של חדרה כולל מיסים ,מדד המחירים לצרכן
ושער הדולר .לפרטים נוספים אודות התעריף ,ראו סעיף  8.12.4להלן .כמו כן ,התעריף
השנתי נקבע בהתאם לכמות החשמל בפועל שסופקה בשעות הפסגה והגבע .תחנת הכוח
חדרה תופעל באמצעות גז טבעי כדלק עיקרי ,ותידרש להחזיק סולר לגיבוי בהיקף
המספיק להפעלה בעומס מלא של  100שעות.
תחנת הכוח חדרה צפויה לספק את מלוא צרכי החשמל והקיטור של מפעלי נייר חדרה וכן
לספק חשמל ללקוחות פרטיים נוספים ואף צפויה למכור חשמל לחח"י .הקמת תחנת
הכוח חדרה החלה בחודש יוני  ,2016ובהתחשב בעיכובים שחלו במהלך ההקמה ובפעולות
הנדרשות להשלמתה והפעלתה ,להערכת החברה מועד ההפעלה של תחנת הכוח צפוי
במהלך הרבעון השלישי של שנת  .2019לפרטים נוספים ראו סעיף  8.14.1לדוח .נכון ליום
 31בדצמבר  ,2018הסתיימה בעיקרה בניית יחידות הייצור של תחנת הכוח אך עדיין
נדרשת השלמה של ההקמה ,וכן נדרשות בדיקות ניסוי והפעלה וקיום דרישות מקדימות
נוספות .עלות הפרויקט ליום  31בדצמבר  2018הסתכמה בסך של כ 822-מיליון ש"ח.
למועד הדוח ,תוקף הרישיון המותנה של חדרה הוא עד ליום  19בספטמבר  ,2019כאשר
פקיעתו טרם הפעלה מסחרית וקבלת הרישיון הקבוע עשויה להביא בהתאם לסעיף (15ז)
לתקנות הקוגנרציה לחילוט ערבות שהעמידה חדרה בסכום של  1.2מיליון ש"ח ולהארכת
התקופה לקבלת רישיון קבוע בשניים עשר חודשים .יצוין כי החברה עומדת בקשר עם
רשות החשמל בעניין הארכת הרישיון המותנה ככל שיידרש.
יצוין כי עיכוב בהפעלה המסחרית לאחר המועד האמור בחודש ספטמבר  2019מהווה
עילה להעמדה לפירעון מיידי על פי הסכם הלוואת חדרה .כמו כן ,לאי עמידה במועדים
עשויה להשפיע על התחייבויות חדרה בהסכמים מול הלקוחות של חדרה ועל אובדן
רווחים בגין תקופת העיכוב .החברה מעריכה את עלות ההקמה הכוללת של תחנת הכוח
חדרה בכ 1-מיליארד ש"ח (לרבות עלות הרכישה בסך של כ 60-מיליון ש"ח).
במקביל לפרויקט תחנת הכוח חדרה ,חדרה מפעילה את מרכז האנרגיה אשר כולל דוודים
וטורבינת קיטור בהספק מותקן של  17.9מגה וואט ,כפי שמופיע ברישיון הייצור של מרכז
האנרגיה ,ומספקת את כל צרכי הקיטור של נייר חדרה וכן חלק מצרכי החשמל שלה,
כאשר יתר צרכי החשמל של נייר חדרה מסופקים על ידי רותם .יובהר כי כאמור בסעיף
 8.12.5להלן ,לאחר מועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה יפוג תוקף רישיונות
החשמל של מרכז האנרגיה (המפורטים בסעיפים  8.12.6ו 8.12.7-להלן) .דוודי הקיטור
מיועדים לשמש כגיבוי לאספקת הקיטור למפעלי נייר חדרה על ידי תחנת הכוח חדרה.
בהתאם ,מלוא צרכי החשמל והקיטור של נייר חדרה מיועדים להיות מסופקים על ידי
תחנת הכוח חדרה.

הערכות החברה בדבר הקמת תחנת הכוח חדרה ,מועד הפעלתה המסחרית ,היקף
ההשלכות בקשר עם עיכוב בהשלמת ההפעלה המסחרית כוללות מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס בין היתר על ההסכם בו התקשרה חדרה להקמת
תחנת הכוח ועל התקדמות הפרויקט ,לרבות הצורך בקבלת אישורים והיתרים ופנייה
לרגולטורים השונים .הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה
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מהותית מכפי שנצפה מסיבות שאינן תלויות בחברה ובכלל זה כתוצאה מעניינים
הקשורים לקבלן ההקמה של הפרויקט ,ספקי הציוד העיקרי ,הגורמים המממנים
ומימון הפרויקט ,אי קבלת ההיתרים הרגולטוריים הנדרשים על פי דין וכיוצ"ב.
.8.2.5

לפרטים בדבר פרויקט צומת ראו סעיף  8.17להלן.

.8.2.6

פעילות ייזום
במסגרת החלטת ממשלה מיום  2באפריל  ,2017הוסמכה החברה לקדם בוועדה לתשתיות
לאומיות תוכניות להקמת תחנות כוח מונעות גז טבעי .מכוח ההסמכה כאמור ,מקדמת
החברה את התוכניות המפורטות להלן:
.8.2.6.1

תת"ל 20ב
תת"ל 20ב להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי בהיקף שלא יעלה על
 800מגה וואט על קרקע בבעלות נייר חדרה הצמודה לתחנת הכוח בחדרה.
בהתאם לכך ,חתמה החברה ביום  5באפריל ( 2017בתוקף מיום  9בפברואר
 ,)2017על הסכם אופציה להשכרת הקרקע הסמוכה לתחנת הכוח חדרה.
לפרטים נוספים בנוגע להסכם האופציה ראו סעיף  8.11.6להלן וכן ביאור
(25י) לדוחות הכספיים.
במהלך שנת  ,2018הוקפא תהליך הקידום הסטטוטורי של תת"ל 20ב בות"ל
בהתאם להחלטת הות"ל ,וזאת בשל דיוני הרפורמה במשק החשמל אותם
קיימה המדינה עם חח"י .בחודש דצמבר  ,2018החליט הות"ל לחזור ולקדם
את תת"ל 20ב והחברה חזרה לעשות כן בתחילת שנת .2019

.8.2.6.2

תת"ל 94
תוכנית להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי ,בהיקף שלא יעלה על 530
מגה וואט ,על הקרקע הסמוכה לתחנת הכוח רותם ,קרי .AGS
ביום  5במרץ  ,2018אישר הות"ל לפרסם הודעה על הכנת תוכנית בהתאם
לסעיף  77לחוק התכנון והבניה ,וכן לפרסם תנאים לפי סעיף  78לחוק התכנון
והבניה לפיהם בתחום הקו הכחול של הפרסום לא יינתנו היתרי בניה,
היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכוח סעיף  261לחוק התכנון והבניה,
אלא באישור מתכננת הות"ל.

למועד הדוח החברה ממשיכה בפעולות לקידום הפרויקטים בייזום האמורים ובוחנת את
האפשרויות העומדות לה בהתחשב במספר גורמים ותנאים ,ביניהם בין היתר תהליכי
תקצוב וביצוע ,קביעת הסדרים רגולטוריים משלימים ,תוכנית הפיתוח של מערכת
ההולכה וגורמים נוספים אשר אינם תלויים בחברה ועשויים להימשך זמן ,לרבות הבטחת
היכולת לחבר את הפרויקטים לרשת ההולכה בפרקי הזמן הנדרשים .קידום הפרויקטים
תואם את אסטרטגית החברה בדבר הרחבת פעילותה העסקית בשוק החשמל בישראל,
תוך ניצול היתרונות הקיימים בהרחבת אתרים פעילים .לפרטים אודות מתווה הריכוזיות
בקשר עם הרחבת פעילות הקבוצה עליה נמנית החברה בתחום ייצור החשמל מבחינה
ריכוזית כלל-משקית ,ראו סעיף  2.3.1לעיל.
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המידע לעיל בדבר האפשרות להקמת תחנות כוח נוספות כולל מידע צופה פני עתיד,
כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,הנסמך על החלטות ממשלה ,כפי שהינן נכון למועד זה ומצב
ההליך הסטטוטורי המקודם בות"ל .מידע זה עלול לא להתממש או להתממש באופן
שונה מהותית מכפי שנצפה נוכח גורמים שונים ,ובכלל זה היתכנות שינוי ייעוד הקרקע,
יכולת הוצאת החשמל מהאתר ,גיוס מימון לפרויקטים ,וקבלת כל האישורים הנדרשים,
לרבות החלטות האורגנים המוסמכים של החברה.
.8.2.7

שינויים בתחום הפעילות
שוק ייצור החשמל הפרטי נמצא במגמת צמיחה בשנים האחרונות .מאז מועד ההפעלה
המסחרית של תחנת הכוח רותם ,נכנסו לשוק יצרני חשמל פרטיים נוספים ובכלל זה
יצרנים פרטיים בעלי כושר ייצור משמעותי ,כגון תחנת כוח קונבציונלית דו-דלקית
המוסקת בגז טבעי ובסולר כגיבוי של חברת דוראד בע"מ ,תחנת כוח קונבציונלית פרטית
של דליה אנרגיות כוח בע"מ ,באתר צפית ,הצמוד לתחנת הכוח של חח"י .כמו כן ,מספר
תחנות כוח נוספות במגוון טכנולוגיות נמצאות בשלבי הקמה שונים ,לרבות תחנת הכוח
חדרה (ראו גם סעיף  3לעיל) .להערכת החברה היקף הפעילות של יצרני חשמל פרטיים
צפוי לגדול בין היתר גם כפועל יוצא של הרפורמה במשק החשמל.
כניסת יצרני החשמל הפרטיים הובילה לירידה משמעותית בנתח השוק של חח"י במכירת
חשמל לצרכני חשמל גדולים (צרכני מתח עליון וגבוה) ,ועל פי דיווחים פומביים בשנת
 2016ירד נתח השוק שלה מתחת ל 50%-במכירת חשמל לצרכנים גדולים.
.8.2.7.1

החלטה על סגירת יחידות ייצור פחמיות של חח"י
יחידות הייצור של חח"י מופעלות על ידי פחם ,גז טבעי ,מזוט או סולר כדלק
משני או כדלק עיקרי ,לפי העניין .תחנות הכוח המופעלות על ידי יצרני
החשמל הפרטיים מופעלות על ידי גז טבעי כדלק עיקרי וסולר כגיבוי77.
שימוש בגז טבעי לייצור חשמל מקטין את זיהום האוויר ופליטת גזי החממה
בתהליך ייצור החשמל לעומת שימוש בפחם .בשנים  ,2016 - 2015נערכו
דיונים בין נציגי משרד האנרגיה ,המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר
בנושא התמודדות עם זיהום האוויר שמייצרות יחידות הייצור הפחמיות - 1
 4של חח"י בתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה .במסמך עקרונות 78שפרסם
שר האנרגיה ,נקבע כי בכל זמן תינתן עדיפות לייצור חשמל בגז על פני ייצור
בפחם ,תוך הפעלת היחידות הפחמיות בעומס מזערי המאפשר גמישות
ואמינות אספקה .המדיניות תיושם לאחר הפסקת הפעלתן השוטפת של
יחידות  4 - 1ב"אורות רבין" ובכפוף לחיבור  3מאגרי גז בתשתית נפרדת
למערכת ההולכה הארצית .ביום  30בספטמבר  ,2016חתמו שר האנרגיה
והשר להגנת הסביבה על הסכם הבנות לפיו יחידות  4 - 1ב"אורות רבין"
ייסגרו עד לשנת  ,2022וזאת בכפוף להקמת מתקן ייצור חלופי המבוסס על גז
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למעט תחנת כוח בהספק שאינו מהותי הפועלת על מזו ט ,וכן יוער כי תחנות כוח אשר ההספק המותקן שלהן אינו עולה על 100
מגה וואט אינן מחויבות להיות דו-דלקיות.
מסמך עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות ,נובמבר .2017
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טבעי ,ופיתוח מספק של תשתיות אספקת גז טבעי 79.סגירת יחידות  4 - 1אף
עוגנה ,בנוסף למגבלות נוספות ,בהיתרי הפליטה שהונפקו לתחנות "אורות
רבין" ו"-רוטנברג" בחודש אוקטובר  2016על ידי המשרד להגנת הסביבה,
מכוח חוק אוויר נקי 80.במסגרת הרפורמה במשק החשמל ,הוחלט כי חברת
החשמל תקים יחידות ייצור בטכנולוגיית מחזור משולב ("מחז"מ") בהיקף
כולל של  1,200מגה וואט להחלפת יחידות הייצור באתר אורות רבין .814 - 1
על פי החלטת הממשלה ,המחז"מ הראשון יחל לפעול עד חודש יוני 2022
ויאפשר את הפסקת פעילותן של יחידות  4 - 1באתר אורות רבין .ביום 9
באוקטובר  ,2018פרסם משרד האנרגיה לשיתוף הציבור את יעדי משק
האנרגיה לשנת  .2030אחד היעדים המרכזיים בתחום החשמל הינו הפסקת
השימוש בפחם עד לשנת  .2030במסגרת זו ,הוחלט על הסבה של יחידת ייצור
בפחם באתר רוטנברג לגז טבעי כפיילוט עד לשנת  ,2023והפסקה מדורגת של
ייצור חשמל בפחם בשנים .2030 - 2025
.8.2.8

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
פעילותה של החברה כפופה ,בין היתר ,לחוק משק החשמל ולתקנות שהותקנו מכוחו,
המסדירים את הפעילות במשק החשמל ואת פתיחת משק החשמל בישראל לתחרות .חוק
משק החשמל כולל ,בין היתר ,הוראות בנושא רישוי השחקנים השונים במשק החשמל,
הוראות המתייחסות לבעל רישיון ספק שירות חיוני ולחובותיו וכן הוראות המתייחסות
לרשות החשמל ,הרכבה ,סמכויותיה ותפקידיה .בנוסף ,החברה משתמשת בגז טבעי
לצורך ייצור חשמל ,ולפיכך להסדרה הרגולטורית ולהחלטות של משרד האנרגיה ושל
רשות הגז קיימת השפעה עקיפה על פעילותה של החברה.
על פי חוק משק החשמל ,לא תיעשה פעילות מהפעילויות הקבועות בחוק משק החשמל
אלא על פי רישיון לפי חוק משק החשמל ,ופעילותו של בעל רישיון תהא בהתאם לתנאי
רישיונו .תקנות הרישיונות כוללות הוראות בדבר התנאים למתן הרישיון ,הכללים
להפעלתו והחובות החלות על בעל הרישיון .לפרטים בנוגע לרישיונות של החברה
ולמגבלות החלות מכוחם ראו סעיף  8.12להלן.
ההסדרים הרגולטוריים החלים על יצרני חשמל פרטיים נקבעו תוך הבחנה בין טכנולוגיות
הייצור השונות המשמשות אותם ,ולפיכך ההסדרים החלים על חדרה ,אשר פועלת כאמור
להקמת תחנת כוח בטכנולוגיית קוגנרציה ,אינם זהים להסדרים החלים על יצרני חשמל
בטכנולוגיה קונבנציונלית או להסדרה הייחודית החלה על רותם .בנוסף ,ההסדרים
החלים על צומת אשר פועלת להקים תחנה בטכנולוגיית מחזור פתוח ,אינם זהים
להסדרים החלים על רותם או חדרה.
לפרטים נוספים אודות הרגולציה החלה על תחום הפעילות ,ראו סעיף  14.2להלן.
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דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,בנושא "היבטים בפעולת תחנות כוח פחמיות" מיום  12בדצמבר .2016
המשרד להגנת הסביבה ,הודעה לעיתונות מיום  6באוקטובר .2016
החלטת ממשלה מספר  3859מיום  3ליוני .2018

47

.8.2.9

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
שינויים ברכיב ייצור החשמל ,המפורסם על ידי רשות החשמל ,משפיעים על רווחיות
החברה .בהתקשרות עם הלקוחות הפרטיים של החברה גובה החברה מלקוחותיה את
התעו"ז בניכוי הנחה מרכיב הייצור .רכיב הייצור משמש גם להצמדת מחיר הגז הטבעי
בהתאם להסכמי רכישת הגז בהם התקשרה החברה .כמו כן ,שינויים בתעריפי חשמל
אחרים עשויים גם להשפיע על הכנסותיה של החברה .לפרטים על השינויים שחלו בתעריף
רכיב הייצור ,והשפעתם על החברה ,ראו סעיף  7.7.1לעיל וביאור (25ב) לדוחות הכספיים.

.8.2.10

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ,או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
כתוצאה מצמיחת שוק ייצור החשמל הפרטי בשנים האחרונות ,חל שינוי במאפייני
הלקוחות באופן שבו לקוחות חדשים הינם קטנים יותר באופן יחסי ואילו פיזור הלקוחות
של יצרני חשמל פרטיים גדל .לעניין הרפורמה במשק החשמל ,ראו סעיף  7.8לעיל.

.8.2.11

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום הפעילות ,הם כדלקמן( :א) זמינות
גבוהה ותפעול יעיל של תחנת הכוח; (ב) ניסיון ומומחיות בהקמה ובתפעול של תחנות
כוח; (ג) עלויות ייצור חשמל נמוכות ,ובכלל זה העלויות הכרוכות ברכישת גז טבעי
ובאספקתו; (ד) התקשרות בהסכמים ארוכי טווח עם לקוחות בעלי פרופיל צריכה מיטבי
לחברה; ו(-ה) באשר לקוגנרציה ,קיומו של לקוח עוגן הצורך כמות מספקת של קיטור.

.8.2.12

שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות
חומר הגלם העיקרי המשמש את החברה הינו גז טבעי .נכון למועד הדוח ,מאגר תמר הינו
הספק העיקרי של גז טבעי לישראל בשנים האחרונות .על פי על פי דיווחים פומביים של
קבוצת תמר ,מאגר תמר סיפק במהלך שנת  2017כ 93%-מסך אספקת הגז הטבעי
בישראל.
בחודש אוגוסט  ,2015התקבלה החלטת ממשלה מס'  476בנושא "המתווה להגדלת כמות
הגז הטבעי המופקת ממאגר תמר ולפיתוח מהיר של מאגרי לוויתן ,כריש ותנין ושדות גז
נוספים" ,בתוקף מיום  17בדצמבר  .2015ביום  22במאי  ,2016שבה ואימצה הממשלה את
החלטתה האמורה מחודש אוגוסט  ,2015תוך קביעת הסדר חלופי לפרק י' למתווה
"סביבה רגולטורית יציבה" לשם הבטחת סביבה רגולטורית המעודדת השקעות במקטע
חיפושי הגז הטבעי והפקתו ("מתווה הגז") .במסגרת מתווה הגז 82נקבע ,בין היתר ,כי
יצרני חשמל פרטיים קונבנציונליים חדשים יוכלו לבחור לרכוש גז מתוך  3חלופות מחיר:
( )1במחיר בסיס המשקף את המחיר הממוצע המשולם על ידי שלושת יצרני החשמל
הקונבנציונליים הגדולים (דוראד ,דליה ורותם); ( )2מחיר גז שייקבע בהתאם למחיר
חבית ברנט בהתאם לנוסחה המיטבית הקיימת במועד החלטה זו בהסכמי תמר; ו)3(-
מחיר אשר נקבע מידי רבעון לפי סל ההכנסות המשקיות מגז חלקי סך הגז המשקי
שנצרך .ביום  2ביוני  ,2016אישר הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה את תוכנית
הפיתוח של מאגר לוויתן 83,ועל פי פרסומים פומביים ,ביום  23בפברואר  ,2017התקבלה
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החלטת ממשלה מס'  ,476מיום  16באוגוסט .2015
מתוך האתר של משרד האנרגיה ,בכתובת.https://www.gov.il/he/departments/news/levyatan_north_south :
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על ידי קבוצת לוויתן החלטת השקעה סופית ( )FIDבלווייתן במטרה לאפשר תחילת
הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת .2019
בנוסף לכך ,בחודש דצמבר  ,2016נרכשה הבעלות על המאגרים כריש-תנין על ידי חברת
אנרג'יאן בהתאם ללוחות הזמנים של מתווה הגז .ביום  15בנובמבר  ,2017הסתיים ההליך
התחרותי הראשון לרישיונות לחיפושי נפט וגז טבעי כאשר בסופו הוחלט להעניק
רישיונות חיפוש בחמישה בלוקים לחברת אנרג'יאן ולהעניק רישיון חיפוש בבלוק אחד
לקונסורציום של חברות הודיות  .חברות אלו היו החברות היחידות שהגישו הצעות
במסגרת ההליך התחרותי .ביום  6בדצמבר  ,2017התקשרו רותם וחדרה ויתר חברות
הקבוצה ,עם אנרג'יאן בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן (בכפוף להתקיימותם של תנאים
מתלים ,אשר למועד דוח זה הושלמו) .לפרטים נוספים ראו סעיף  8.13.7להלן.
במקביל לשינויים האמורים ,קיימת בישראל בשנים האחרונות עלייה משמעותית
בביקושים במשק הגז הטבעי .בשנת  2016גדלה הצריכה כאמור בכ 14%-ביחס לשנת
 2015ובשנת  2017גדלה הצריכה כאמור בכ 8.3%-ביחס לשנת  84.2016בשנת  2017צריכת
הגז הטבעי לייצור חשמל היוותה כ 83%-מכלל צריכת הגז הטבעי במשק .בנוסף ,צריכת
הגז הטבעי לייצור חשמל עלתה בשיעור של כ 19% -בשנת  2016ביחס לשנת  ,2015מה
שנבע בעיקר מהחלטת שר האנרגיה להפחית את השימוש בפחם לייצור חשמל בשיעור של
 15%עד להתקנת סולקנים בתחנות הכוח הפחמיות .יצרני חשמל פרטיים צרכו בשנת
 2016כ BCM 3.1-המהווים כ 32%-מסך צריכת הגז הטבעי בשנה זו.
נכון למועד הדוח ,הגז הטבעי ממאגר תמר מסופק לישראל באמצעות צנרת מהים לחוף,
כאשר יכולת הזרמת הגז מוגבלת מטבעה .בנוסף ,פיתוח שדה נוסף והקמת מערכת חיבור
נוספת מהשדה לחוף ,ככל שיבוצעו ויושלמו ,עשויים להיארך מספר שנים85.
לפרטים בנוגע להשפעת מחסור במשק הגז הטבעי על החברה ,ראו סעיף  7.6לעיל וסעיפים
 8.13.1ו 19.2.2-להלן ולפרטים אודות אמת מידה ( 125הסדרת השמוש בדלקים למימוש
תוכנית העמסה כלכלית במשק החשמל) ,ראו סעיף  7.6לעיל.
החל מחודש ינואר  ,2013הוקם המצוף הימי לקליטת גז טבעי נוזלי מאניות LNG

( )Liquified Natural Gasמגזזות ,לצורך גיבוי למאגר תמר .המצוף הימי מתופעל על ידי
נתג"ז ,ומאפשר הזרמת גז בספיקה של עד  590,000מ"ק לשעה .נכון למועד הדוח,
הצרכנית הישירה היחידה של גז טבעי נוזלי היא חח"י והיא האחראית להזמנת מטעני גז
טבעי נוזלי .בשנת  2017כ 4.8%-מצריכת הגז הטבעי סופקה כ LNG-באמצעות המצוף
הימי ,בהיקף של כ BCM 0.5-לעומת  BCM 0.3בשנת

84

85
86

86.2016

דו"ח מסקנות הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי
בישראל אשר אומצו בהחלטת הממשלה  442מיום  23ביוני  ,2013טיוטה להתייחסויות הציבור ,יולי 2018
.http://energy.gov.il/subjects/ng/documents/publication/ngpublication2015.pdf
תקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום) ,התשע"ז.2017-
ראו הערת שוליים  85לעיל.
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.8.2.13

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
להערכת החברה ,חסמי הכניסה המרכזיים בתחום הפעילות הינם:

87
88

.8.2.13.1

הון עצמי  -לצורך פעילות בהיקף משמעותי בתחום ייצור החשמל ,ובכלל זה
ייזום ופיתוח פרויקטים ,נדרשת השקעת הון בסכומים מהותיים .פיתוח
פרויקטים חדשים בתחום ייצור החשמל מחייב ,לרוב ,עבודה במשך מספר
שנים עד לגיוס מימון חיצוני ,וכן נדרשת איתנות פיננסית על מנת לאפשר
גיוס מימון כאמור בהיקפים הנדרשים.

.8.2.13.2

קיבולת ברשת ההולכה  -קיבולת ברשת ההולכה (קרי ,אפשרות העברת
החשמל המיוצר לרשת) הינו חסם כניסה מרכזי לתחום ,שכן על פי הרגולציה
הקיימת ,ללא אישור חח"י בעניין קיום קיבולת פנויה ברשת ההולכה לא
ניתן להקים תחנת כוח בישראל .היעדר תשתית הולכה מספקת באזורים
המיועדים להקמת תחנות כוח בישראל תמנע מיצרני חשמל קיימים להרחיב
את פעילותם וכן תמנע מיצרנים חדשים להיכנס לתחום .ביום  30במאי
 ,2018פרסמה רשות החשמל לשימוע ציבורי את תוכנית הפיתוח למערכת
ההולכה לשנים  ,2022 - 2018וזאת לקראת המלצת רשות החשמל בנושא
לשרי האוצר והאנרגיה אשר אמונים על הנושא 87.התוכנית המומלצת על ידי
רשות החשמל כוללת את רשימת הפרויקטים אשר יוקמו בשנות התוכנית,
וכן רשימת פרויקטים לתכנון אשר עתידים לקום בשנים  .2027 - 2023ביום
 27בפברואר  ,2019אישר שר האנרגיה את תוכנית הפיתוח של רשת הולכת
החשמל עד שנת  ,2022בהסכמת שר האוצר88.

.8.2.13.3

ידע וניסיון  -ידע וניסיון בהקמה ובתפעול תחנות כוח ,ובכלל זה התקשרות
בהסכמים בקשר עם הקמת תחנת הכוח ,רכישת ציוד רלוונטי ,ועמידה באבני
הדרך הקבועות ברישיון המותנה.

.8.2.13.4

קיום צרכן עוגן של קיטור (בקוגנרציה)  -חסם כניסה נוסף ככל שמדובר
בקוגנרציה ,הוא הצורך בקיום צרכן עוגן של קיטור על מנת לעמוד בדרישות
הרלוונטיות מכוח תקנות הקונגרציה.

.8.2.13.5

הוראות חוק הריכוזיות (כללי ריכוזיות משקיים) וכללי רשות החשמל בנוגע
להחזקות שליטה ברישיונות ייצור (כללי ריכוזיות ענפיים)  -כללים אלו
(המפורטים בסעיפים  7.3ו 7.4-לעיל) עשויים להגביל הקמת תחנות כוח
חדשות על ידי יצרן חשמל קיים (בין מאותה טכנולוגיה בה פועל יצרן החשמל
הקיים ובין בטכנולוגיה חדשה) .לפרטים אודות מתווה הריכוזיות ,ראו סעיף
 2.3.1לעיל.

.8.2.13.6

התקשרות עם לקוחות פרטיים  -למעט ביחס לתחנות כוח המיועדות למכור
את כל או רוב החשמל המיוצר על ידיהן לחח"י ,על מנת שתהיה כדאיות
כלכלית של הקמת תחנת כוח ,ובכלל זה יכולת לגייס מימון חיצוני לצורך

ביום  3בספטמבר  2018במסגרת החלטה מישיבה  547החליטה הרשות להמליץ על אישור תכנית הפיתוח כמפורט בהחלטה.
.https://www.gov.il/he/departments/news/electricity_270219
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הקמת התחנה ,יצרן החשמל נדרש להתקשר עם לקוחות פרטיים בהיקף
משמעותי ביחס ליכולת הייצור של התחנה .לאור כמות יצרני החשמל
הקיימים בשוק ולאור ההתקשרויות הקיימות של לקוחות גדולים בישראל
עם יצרנים אלו ,הרי שהתקשרות עם לקוחות חדשים עשויה להוות חסם
כניסה לתחום.
חסם היציאה המרכזי בתחום הינו הצורך בקבלת אישורים של צדדים שלישיים להעברת
שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור ,מכוח מערכת ההסכמים של החברה וחברות הפרויקט
(לרבות הסכמי המימון) ומכוח הוראות הדין והרישיונות .כמו כן ,מציאת קונה בעל
איתנות פיננסית עשויה להוות חסם יציאה נוסף.
.8.2.14

תחליפים למוצרי החברה בתחום ושינויים החלים בהם
לחשמל המיוצר על ידי החברה קיימים מקורות אנרגיה חלופיים ,וביניהם גז טבעי,
אנרגיה סולארית ודלקים שונים המשמשים לחימום .יחד עם זאת ,למועד הדוח ,לא קיים
תחליף מעשי לחשמל לצורך הפעלת מכשירים וביניהם מכונות תעשייתיות ומיזוג אוויר.
כמו כן ,נכון למועד הדוח לא קיים תחליף לקיטור כחומר גלם (על אף שקיימים תחליפים
לאופן ייצור הקיטור על ידי החברה ,אשר העיקרי שבהם הוא ייצור עצמי על ידי הלקוח
הפרטי של הקיטור).

.8.2.15

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
כאמור בסעיף  7.8לעיל ,מדיניות הממשלה המוצהרת הינה לאפשר תחרות במשק
החשמל ,לעודד כניסת יצרנים פרטיים לשוק ולהגדיל את כמות החשמל המיוצרת על ידי
יצרני חשמל פרטיים .לאור המדיניות האמורה ,החלה משנת  2013כניסה של יצרני חשמל
פרטיים נוספים לשוק ,וביניהם יצרנים בעלי כושר ייצור משמעותי .נכון לשנת  ,2018כ-
 68%מכלל ייצור החשמל בישראל מיוצר על ידי חח"י וכ 32%-מיוצר על ידי יצרנים
פרטיים89.
לפרטים נוספים אודות מבנה התחרות ומתחריה העיקריים של החברה בתחום ,ראו סעיף
 8.8להלן.

.8.3

מוצרים ושירותים
החברה פועלת במסגרת תחום הפעילות ,בייצור ואספקת חשמל וכן ,במידה שאינה מהותית וכחלק
מפעילות ייצור החשמל ,בייצור ואספקת קיטור ללקוחות פרטיים.

.8.4

פילוח הכנסות ורווחיות משירותי החברה בתחום הפעילות
להלן נתונים אודות הכנסות הנובעות מקבוצות מוצרים ,ששיעורן ליום  31בדצמבר  2018מהווה
 10%או יותר מסך ההכנסות בדוחותיה המאוחדים של החברה (באלפי ש"ח):
2016
מכירת
חשמל

הכנסות*
1,187,750

89

2017
שיעור
מהכנסות
החברה
95%

הכנסות*
1,260,091

2018
שיעור
מהכנסות
החברה
96%

הכנסות
1,248,584

שימוע לעדכון שנתי לתעריפי חח"י לשנת  ,2019נתונים בפועל עד יוני  2018ותחזית רשות החשמל לשאר השנה.
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שיעור
מהכנסות
החברה
96%

* הותאם על מנת להציג את ההכנסות לאחר שינוי המבנה בקבוצה ויישום שיטת צירופי עסקית
תחת אותה שליטה (.)As Pooling
.8.5

לקוחות
ביחס לתחנות כוח לייצור חשמל הפועלות כיום ,מכירות של יצרני חשמל פרטיים ללקוחות פרטיים
(קרי ,לקוחות שאינם חח"י) מתבצעות במסגרת הסכמים למכירת חשמל ( .)PPAלמיטב ידיעת
החברה מתבצעות מכירות אלה במחירים המבוססים על התעו"ז אשר מפורסם על ידי רשות
החשמל ,בהנחה מסוימת הניתנת ביחס לרכיב הייצור90.
התעו"ז הינו תעריף עומס וזמן שימוש ,שקובעת רשות החשמל ,המבוסס על מחירי חשמל שונים
בהתאם לעונות השנה ובהתאם לפרקי זמן שונים במהלך היממה .בישראל ,מחיר החשמל משתנה
בהתאם לעונה (קיץ ,חורף ,מעבר) ולמקבץ הביקוש (פסגה ,גבע ,שפל) ,קרי שעות חיוב91.
כאשר יצרן חשמל פרטי ולקוח פרטי מתקשרים בהסכם  ,PPAיצרן החשמל הפרטי הופך להיות
הספק הבלעדי עבור אותו הלקוח (עם זאת יצוין כי לא קיים חיבור פיסי בין היצרן ללקוח אלא
שהחשמל המיוצר על ידי היצרן מוזרם לרשת של חח"י ואילו זו מספקת ללקוח הפרטי חשמל
מהרשת) .במקרה בו היצרן לא מייצר חשמל עבור לקוחותיו ,הוא רוכש חשמל מיצרן פרטי אחר או
מחח"י לצורך מכירתו ללקוח הפרטי.
החברה מתקשרת בשני סוגים עיקריים של הסכמים עם לקוחות :הסכמי  PPAארוכי טווח והסכמי
 PPAקצרי טווח ,המקנים גמישות לחברה במכירת חשמל ללקוחות אלו.
למועד הדוח ,הממוצע המשוקלל של יתרת משך חיי הסכמי ה PPA-עם הלקוחות של רותם וחדרה
(המפורטים בסעיף  8.5.1.1ו 8.5.1.2 -להלן) עומד על כ 6-וכ 14-שנים בהתאמה.
בהתאם להסכמי המימון של רותם וחדרה ,בתנאים מסוימים ,יש להביא חלק מהסכמי ה PPA-עם
לקוחות לאישור הגורמים המממנים.
.8.5.1

הסכמי  PPAעם לקוחות פרטיים
.8.5.1.1

רותם
לפרטים אודות הסכמי מכירת החשמל של רותם עם לקוחותיה ,ראו ביאור
( 25א) לדוחות הכספיים.
נכון למועד הדוח ,רותם מספקת חשמל ל 23-לקוחות פרטיים (קרי ,שאינם
חח"י) ,על פי הסכמי רכישת חשמל ( )PPAארוכי טווח .92בין לקוחותיה של
רותם ניתן למנות את האוניברסיטה העברית בירושלים ,ישקר בע"מ ,קבוצת
עזריאלי בע"מ ,אמרז בע"מ ,אייץ'  2איי די בע"מ ,אבן קיסר שדות-ים בע"מ,
דרך הים תפעול בע"מ ,פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ ,חיפה כימיקלים
דרום בע"מ וחיפה כימיקלים בע"מ.

90

91
92

תעריף החשמל אשר מפורסם על ידי רשות החשמל כולל מספר רכיבים ,ובין היתר ,תשתית הולכה ,תשתית חלוקה ,רכיב
מערכתיות ורכיב ייצור .למיטב ידיעת החברה ,למעט רכיב הייצור (אשר נגבה בדרך כלל בהנחה מסוימת ונותר אצל יצרני
החשמל הפרטיים) ,כל יתר הרכיבים נגבים על ידי יצרני החשמל הפרטיים באותו שיעור אשר מפורסם על ידי רשות החשמל
ומועברים ישירות לחח"י.
לתעריפים המפורסמים על ידי רשות החשמל ,ראו.https://pua.gov.il/Rates/6/Pages/default.aspx :
הסכמים ארוכי טווח הינם הסכמים לתקופה העולה על  5שנים.
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שיעור מכירות החשמל ללקוחות פרטיים מתוך סך הכנסות החברה מחשמל
בתקופת הדוח עמד על כ ,99%-בדומה לאשתקד93.
.8.5.1.2

חדרה
בשנת  ,2015התקשרה חדרה בשני הסכמים עם נייר חדרה( :א) הסכם
אספקה לטווח ארוך ,לפיו תספק חדרה חשמל וקיטור באופן בלעדי למפעלי
נייר חדרה לתקופה של  18שנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח
חדרה ,כאשר ביום  10בינואר  ,2019כחלק מתיקון לקבוצת ההסכמים
שנחתמו בין חדרה לנייר חדרה הוארכה תקופת ההסכם ל 25-שנים ממועד
ההפעלה המסחרית; (ב) הסכם אספקה לטווח הקצר ,לפיו ממועד תחילת
מכירת החשמל והקיטור ועד למועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח
חדרה ,בד בבד עם כניסתו לתוקף של הסכם האספקה הארוך ,תספק חדרה
את מלוא החשמל המיוצר במרכז האנרגיה 94,היושב בחצר מפעלי נייר חדרה,
ואת מלוא הקיטור המיוצר במרכז האנרגיה ,לנייר חדרה.
התעריף שישולם על ידי נייר חדרה ,בתמורה לחשמל שיירכש על ידיה לאורך
תקופת ההסכמים ,מבוסס על התעו"ז עם הנחה ביחס לרכיב הייצור ,בדומה
להסכמי  PPAסטנדרטיים של החברה כמתואר לעיל .יצוין כי ,בהתאם
לרגולציה ,ולאור המיקום של נייר חדרה ביחס לתחנת הכוח חדרה ,בהתאם
לתעריף הרשת שנכנס לתוקף ביום  1בינואר  2019הכולל חלוקה בין מרכיב
משתנה ומרכיב קבוע ומטיל תשלום קבוע לרשת גם על מתקני חצר ,נייר
חדרה תידרש לשלם עבור המרכיב הקבוע של הולכת החשמל .נכון למועד
הדוח ,חדרה אינה נדרשת בתשלומים למנהל המערכת עבור הזרמת החשמל
לנייר חדרה ,אולם בהתאם להסכם אספקת החשמל הקצר עם נייר חדרה על
חדרה לשפות את נייר חדרה החל מחודש פברואר  2019בגין התשלום למנהל
המערכת עבור עלויות רכיב הרשת המשתנות בגין הצריכה של נייר חדרה
מההסכם עם רותם וזאת עד למועד ההפעלה המסחרית של חדרה.
ביום  22במרץ  ,2018החליטה רשות החשמל ,במסגרת הליך התייעצות,
לתמוך בבקשת הפטור של חדרה משימוש בשירותי תשתית לתחנת הכוח
חדרה מכוח סעיף 13ו( )1לתקנות הקוגנרציה בכפוף למתן הפטור על ידי
השר .היות וטרם מתן הפטור על ידי השר חלו שינויי דין בסעיף 13ו()1
לתקנות הקוגנרציה ובסעיף  3לחוק משק החשמל באופן המעמיד בספק את
עצם הצורך בקבלת אישור השר או הרשות ,מצוי הנושא בבחינה משפטית
מול רשות החשמל .יובהר ,כי בכל מקרה לא יהיה במתן הפטור כדי לפטור
צרכן המחובר לרשת החשמל של ספק שירות חיוני מתשלום תעריפים בגין
החיבור לרשת ,לרבות התעריף בגין הרכיב הקבוע.
בנוסף ,ההסכמים האמורים קובעים את מחיר הקיטור ,אשר צמוד בעיקר
למחיר הגז של חדרה כקבוע בהסכם אספקת גז לחדרה מתמר ונקבע בהתאם

93
94

ההפרש בין שיעור המכירות לעיל לבין שיעור של  100%הינו בגין מכירות למנהל המערכת (חח"י).
בנוסף ,במסגרת הסכם זה רכשה חדרה את ציוד מרכז האנרגיה מנייר חדרה.
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לצריכת הקיטור השנתית של נייר חדרה (ראו סעיף  8.13.4להלן) .בהתאם
להסכמים ,נייר חדרה מחוייבת לשלם עבור כמות שנתית מינימלית של
קיטור ,הכפופה להתאמות הקבועות בהסכם ,גם במידה ותצרוך בפועל כמות
נמוכה יותר (קרי ,מנגנון or Pay

95.)Take

בשנת  ,2018צריכת הקיטור

השעתית הממוצעת של נייר חדרה עמדה על כ 87-טון והכנסות חדרה בשנת
 2018ממכירת קיטור לנייר חדרה עמדו על כ 58-מיליון ש"ח.
חדרה מחויבת לזמינות מסוימת ביחס לאספקת חשמל וקיטור (למעט היעדר
זמינות שנגרמה עקב אירועים מסוימים הקבועים בהסכם שאינם
בשליטתה) .כמו כן ,חדרה חשופה כלפי מפעלי נייר חדרה לקנסות במקרה של
עיכובים בתחילת הפעלתה המסחרית של תחנת הכוח חדרה בגובה רכיב
ההולכה המשתנה (למעט במקרה שעיכוב כאמור נבע מנסיבות שאינן
בשליטת חדרה המפורטות בהסכם) .מגבלת האחריות של החברה לפי כל
אחד מהסכמי החשמל והקיטור עם נייר חדרה המתוארים לעיל הינה בסך
של  2מיליון דולר .ביום  10בינואר  ,2019במסגרת תיקון לקבוצת ההסכמים
כאמור לעיל ,בקשר עם העבודות להקמת התשתית הנדרשת לצורך אספקת
החשמל ,הקיטור ומי העיבוי מהקיטור מתחנת הכוח ועד לנקודת החיבור
("גשר התשתיות") תוקן הסכם האספקה לטווח ארוך במסגרתו ,בין היתר,
הוסרה מגבלת השיפוי שתשלם חדרה לנייר חדרה ,כך שהשיפוי אינו מוגבל
בסכום.
בנוסף להסכם ה PPA-עם נייר חדרה ,חדרה חתמה ,נכון למועד הדוח ,על 16
הסכמי  PPAעם לקוחות פרטיים אחרים .הסכמים אלו דומים במהותם
להסכמי ה PPA-של רותם (המתוארים בסעיף  8.5.1.1לעיל) .בהסכמי PPA

אלה ,ללקוחות קיימת זכות יציאה כפי שמוגדרת בהסכם ,עם זכות סירוב
של חדרה .לצורך התמודדות עם סיכון ההקמה של תחנת הכוח חדרה (ראו
סעיף  8.14.1להלן) מרבית ההסכמים מאפשרים ללקוחות לסיים את
ההתקשרות במקרה של איחור של יותר מ 9-חודשים ממועד ההפעלה הנקוב
בהסכמים עימם (למועד הדוח ,על פי מרבית ההסכמים תשעת החודשים
יסתיימו בדצמבר  – 2019ינואר  .)2020במהלך תקופה זו או עד למועד
ההפעלה המסחרית (לפי המוקדם ביניהם) חדרה משלמת ללקוח את ההנחה
ביחס לרכיב הייצור ויכולה להמשיך לשמר את הלקוח גם לאחר תום 9
החודשים תוך מתן ההנחה האמורה לתקופה של לפחות  12חודשים .למועד
הדוח צפויה חדרה לשאת בתשלומים בגין סעיפי ההנחה בגין עיכוב בהפעלה
כאמור .כמו כן מאפשרים ההסכמים לחדרה לסיים את ההתקשרות ,בין
היתר ,במקרה של דחייה משמעותית במועד ההפעלה המסחרית.
יצוין כי בהמשך להסכמות שגובשו עם קבלן ההקמה של חדרה בקשר עם
טענתו לכוח עליון עקב שביתת חח"י בשנת ( 2017כאמור בסעיף  8.14.1לדוח)
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מנגנון  Take or Payהוא כינוי למנגנון במסגרתו מתחייב הלקוח לשלם עבור כמות מינימלית מסוימת שנקבעת מראש ,גם אם
ירכוש או יצרוך בפועל כמות נמוכה יותר.
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נמסרו ללקוחות חדרה הודעות על דחיה בת  60ימים במועדים הקבועים
בהסכמים עימם .למועד הדוח ,הגיעה החברה להסכמות עם מרבית
לקוחותיה בדבר הכרה בתקופה של  30ימים מתוך התקופה האמורה כדחיה
במועדים שאינה מחייבת פיצוי מהחברה.

הערכת החברה בנוגע לצריכת החשמל השנתית של הלקוחות הינן מידע
צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס בין היתר על צריכת
החשמל ההיסטורית של הלקוחות .הערכה זו עשויה שלא להתממש או
להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה מסיבות שאינן תלויות בחברה
ובכללן שינוי בהיקף ובטיב פעילות הלקוחות.
.8.5.2

תלות בלקוחות מהותיים
לחדרה ורותם מספר לקוחות מהותיים המתאפיינים בשיעור צריכה גבוה מתוך סך כושר
הייצור .הכנסותיה של החברה מייצור חשמל רגישות במידה גבוהה לצריכה של לקוחות
מהותיים ,ומכאן שמצב בו לא תהיה דרישה לחשמל מצד הלקוח המהותי או מצב של אי
תשלום מצד אותו לקוח ,עשוי לפגוע באופן משמעותי בהכנסותיה של החברה .נכון לשנת
 ,2018חלקם של חמשת לקוחותיה המהותיים של החברה עומד על כ 75%-מהכנסות
החברה מייצור חשמל 96.חלקו של כל אחד מיתר לקוחותיה של החברה אינו עולה על 10%
מהכנסות החברה מייצור חשמל.
ההתקשרות עם חמשת הלקוחות האמורים נכנסה לתוקפה החל מהפעלה מסחרית של
תחנת הכוח רותם (למעט ההתקשרות עם נייר חדרה ,שהחלה בשנת  ,)2014כאשר הסכמי
מכירת החשמל עם לקוחות אלו הינם בעלי מאפיינים זהים לכלל הסכמי החברה .נכון
לשנת הדוח ,הלקוח הגדול ביותר היה ועודנו קבוצת חברות הנחשבת קשורות לבעלת
השליטה בחברה – קבוצת בז"ן .לפרטים אודות בקשה להגשת תביעה נגזרת שהוגשה על
ידי בעל מניות בבז"ן בקשר עם התקשרות בהסכם עם רותם ראו סעיף  8.16.3לדוח.
החל מתום חודש ינואר  ,2018קבוצת כי"ל ,חברה הנחשבת קשורה לחברה ,אשר היוותה
בעבר (לרבות בשנת  )2017את אחד הלקוחות המהותיים של החברה ,אינה רוכשת חשמל
מרותם (מכירת החשמל למפעלי ים המלח מקבוצת כי"ל באה לידי סיום ביום  31בדצמבר
 2017ויתר העסקאות הסתיימו ביום  31בינואר  .)2018לאור ההפעלה המסחרית של תחנת
הכוח החדשה במפעלי ים המלח בחודש אוגוסט  ,2018הסבירות לחידוש מכירת החשמל
לקבוצת כי"ל נמוכה .החברה נערכה לכך מבעוד מועד והתקשרה בהסכמים חלופיים ,כך
שלא חל שינוי מהותי בהכנסות החברה כתוצאה מסיום אספקת החשמל כאמור.
להלן פרטים אודות מכירות החברה ללקוחות המהותיים ושיעור מסך הכנסות החברה
ממכירת חשמל וקיטור (באלפי ש"ח) לשנת :2018
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לקוח  1-4הינם לקוחות מהותיים של רותם .נכון לשנת  , 2018חלקם של לקוחותיה המהותיים של רותם עומד על כ69%-
מהכנסותיה ,כאשר חלקו של כל אחד מיתר לקוחותיה של רותם אינו עולה על  10%מהכנסותיה.
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2018

לקוח
סך הכנסות ממכירת חשמל
266,759
221,711
197,033
153,211
141,632

לקוח ( 1קבוצת בז"ן)
לקוח 2
לקוח 3
לקוח 4
לקוח ( 5נייר חדרה)

.8.5.2.1

שיעור מהכנסות החברה ממכירת חשמל
20.42%
16.97%
15.08%
11.73%
10.84%

נייר חדרה
כאמור בסעיף  8.5.2לעיל ,לחדרה תלות בנייר חדרה המהווה כיום צרכן
עיקרי של חשמל וקיטור המיוצרים במרכז האנרגיה ,ואשר תהיה הצרכן
הבלעדי של קיטור וצרכן מהותי של חשמל ,אשר ייוצרו בתחנת הכוח חדרה
לאחר הפעלתה המסחרית.
אובדן נייר חדרה כלקוח חשמל וקיטור עשוי להשפיע על החברה במספר
מישורים )1( :אובדן הכנסות מחשמל וקיטור; ( )2הפסקת החלת הסדרי
הקוגנרציה על תחנת הכוח חדרה כתוצאה מאובדן נייר חדרה כצרכן עוגן של
קיטור ,וכיוצא בזאת החלת הסדרים תעריפיים קונבנציונליים ,אשר נכון
למועד הדוח ,כוללים תעריפים נמוכים יותר במכירת חשמל למנהל המערכת
למול ההסדרים התעריפיים של קוגנרציה (רק לאחר הפעלה מסחרית של
תחנת הכוח חדרה); ( )3מכירת כמות חשמל נמוכה יותר ללקוחות מתחנת
הכוח חדרה כתוצאה ממגבלת הזרמת אנרגיה לרשת .כמתואר בסעיף 8.12.3
להלן ,הזרמת אנרגיה לרשת על ידי תחנת הכוח חדרה במסגרת הרישיון
הקבוע תוגבל ל 120-מגה וואט (עד להסרת מגבלה טכנית ,אשר לפי הערכות
חח"י שנמסרו לחברה בעל פה ,צפויה להיות מוסרת בשנת  ,)2023אך ככל
שנייר חדרה צורכת חשמל ,מתאפשרת לחדרה מכירת כמות גבוהה יותר
מהכמות האמורה ,זאת לאור סמיכותה הפיזית של תחנת הכוח חדרה
למתקני נייר חדרה (דהיינו מכירה בהזרמה ישירה כך שהחשמל הנצרך על
ידי נייר חדרה אינו נמנה כחשמל המוזרם לרשת); ו )4(-אובדן של נייר חדרה
כלקוח חשמל וקיטור במהלך תקופת הקמת תחנת הכוח חדרה עשוי לפגוע
במימון הקמת תחנת הכוח חדרה וכיוצא בזה בהקמת תחנת הכוח חדרה
עצמה (למידע נוסף ראו סעיף  8.5.1.2לעיל).

.8.5.3

גביית חובות עבר
התחשבנות עם לקוחות רותם מבוצעת בהתבסס על מידע שוטף המתקבל מחח"י .מידע
זה כולל ,בין היתר ,נתוני צריכה לכל לקוח ומידע נוסף כגון כמות האנרגיה שנרכשה
מחח"י לפי תעריפים שונים .החל ממועד ההפעלה המסחרית ועד ליום  1בנובמבר 2015
נקטו עובדי חח"י עיצומים כנגד רותם ,וכחלק מהעיצומים לא העבירו לרותם את המידע
הנדרש האמור לעיל .בחודש יולי  ,2017הועברו לרותם הנתונים הדרושים לצורך ביצוע
התחשבנות עם לקוחותיה הפרטיים ועם חח"י בגין התקופה האמורה .בהתאם להסכמי
ה PPA-עם לקוחותיה הפרטיים ,רותם החלה בשנת  2017לבצע התחשבנות זו עם
לקוחותיה .לפרטים אודות החיובים שהוציאה רותם ללקוחותיה ,ראו ביאור (25יא)
לדוחות הכספיים.
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.8.6

שיווק
החברה יוזמת פנייה ללקוחות פוטנציאליים באמצעות מקורותיה העצמיים .הוצאות השיווק של
החברה אינן מהותיות.

.8.7

צבר הזמנות
פעילותן של רותם וחדרה מטבעה מתבססת על מכירות חשמל ללקוחות פרטיים על פי ביקושים
בפועל .למועד הדוח ,הכנסותיה של החברה משתנות בהתאם לצריכת החשמל בפועל של הלקוחות
ובהתאם לשינויים בתעריף (אשר אינם בשליטתה של החברה) .בהתאם לאמור לעיל למועד הדוח
לחברה אין צבר הזמנות כמותי קבוע וידוע מראש.

.8.8

תחרות
מדיניותה המוצהרת של ממשלת ישראל ,הינה עידוד התחרות במשק החשמל תוך הגדלת כושר
ייצור החשמל על ידי יצרני חשמל פרטיים .בהתאם לכך ממשלת ישראל ,משרד האנרגיה ,ורשות
החשמל נוקטים בצעדים שונים ,וביניהם שינויי חקיקה ,התקנת תקנות וקבלת החלטות ,שמטרתם
לעודד כניסת יצרני חשמל פרטיים למשק החשמל ובכך להגביר את התחרות במקטע הייצור ,כך
למשל ,ספר אמות המידה המסדיר את יחסי הגומלין בין חח"י ללקוחותיה ,והמתעדכן על ידי רשות
החשמל מעת לעת ,מסדיר בין היתר כדלקמן( :א) אפשרות היצרנים הפרטיים למכור אנרגיה למנהל
המערכת או למספקים על מנת לספק חשמל ללקוחות הפרטיים באמצעות רשת ההולכה של חח"י,
במסגרת שירותי תשתיות; (ב) אופן פעילותם של יצרני חשמל פרטיים במשק החשמל בישראל.
פרטיים97,

בנוסף ,בהתאם להחלטה מיולי  2009בנושא הסדרי תעריפים תומכי מימון ליצרנים
הוענקו הגנות ינוקא ליצרני חשמל פרטיים .בהחלטת רשות החשמל מחודש יוני  2013עדכנה רשות
החשמל את ההסדרים האמורים וקבעה מכסות עבור טכנולוגיות ייצור שונות עליהן יוחלו
ההסדרים בהתאם לתנאים הקבועים בהם98.
לפרטים אודות הרפורמה במשק החשמל ,ראו סעיף  7.8.3לדוח .לפרטים אודות שימוע בעניין תיקון
אמות המידה לשמירת מקום ברשת ,ראו סעיף  14.2.6.2לדוח.
.8.8.1

ייצור חשמל קונבנציונלי וקוגנרציה
למיטב ידיעת החברה ,המתחרים העיקריים של החברה הינם חח"י וכן יצרני חשמל
פרטיים שנכנסו לשוק לאחר מועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח רותם .בין
המתחרים של החברה כאמור ,היצרנים הפרטיים המרכזיים אשר מפעילים ומקימים
תחנות כוח בהם מתחרה החברה הם99:

97
98
99

החלטת רשות החשמל מס'  1מישיבה  268מיום  19ביולי  2009בנושא "הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים".
החלטת רשות החשמל מספר  9מישיבה  403מיום  3ביוני  2013בנושא "עדכון החלטות בנוגע להסדרים תעריפיים תומכי מימון
ליצרני חשמל פרטיים".
ראו אתר רשות החשמל בכתובת .https://pua.gov.il/Licenses/Documents/rishyono_kevuhim0718.pdf
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שם

טכנולוגיית תחנת הכוח
קונבנציונלי
קונבנציונלי
קונבנציונלי
קונבנציונלי
קוגנרציה
קוגנרציה
קוגנרציה
קוגרנציה
קוגנרציה
קוגנרציה
קונבציונלי
קוגנרציה

קיבולת (מגה וואט)
כ860-
כ120-
כ450-
כ450-
כ60-
כ120-
כ70-
כ70-
כ70-
כ100-
כ140-
כ230-
כ450 -

מועד הפעלה מסחרית
מאי 2014
אפריל 2014
יולי 2015
ספטמבר 2015
אוקטובר 2015
ינואר 2016
בהקמה
בהקמה
בהקמה
יולי 2013
אוגוסט 2017
אוגוסט 2018

דוראד
משאב*
דליה  -יחידה 1001
דליה  -יחידה 1012
אשדוד אנרגיה*
רמת נגב אנרגיה*
סוגת*
אלון תבור*
רמת גבריאל*
פז אשדוד*
דלק שורק*
מפעלי ים המלח*
אי.פי.אמ באר
בהקמה
קונבנציונלי
טוביה
87
כ
דלק
.פי.די
אי
פברואר 2009
קוגנרציה
אשקלון*
(*) למיטב ידיעת החברה ,חלק מהקיבולת המיוצרת על ידי יצרנים אלו מיועד לצרכן חצר
או צריכה עצמית.
נכון למועד הדוח ,כושר הייצור המותקן של תחנת הכוח רותם כפי שמופיע ברישיון
הייצור של רותם הינו כ 466-מגה וואט וכושר הייצור המותקן של מרכז האנרגיה הינו
 17.9מגה וואט ,כפי שמופיע ברישיון הייצור של מרכז האנרגיה 102,המייצגים יחד ,נכון
ליום  31בדצמבר  2017כ 2.6%-מסך כושר ייצור החשמל המותקן בישראל וכ11%-
מכושר הייצור המותקן של יצרני חשמל פרטיים בישראל (כולל אנרגיות מתחדשות)103.
בשנת  2018האנרגיה שיוצרה בפועל על ידי תחנת הכוח רותם עמדה על  3,299אלף מגה
וואט שעה ,המהווים כ 4.7%-מסך האנרגיה שיוצרה בישראל וכ 14.0%-מהאנרגיה
שיוצרה על ידי יצרני חשמל פרטיים בישראל באותה שנה (כולל אנרגיות מתחדשות).104
בשנת  2018האנרגיה שיוצרה בפועל על ידי מרכז האנרגיה עמדה על  84אלף מגה וואט
שעה ,המהווים כ 0.1%-מסך האנרגיה שיוצרה בישראל וכ 0.4%-מהאנרגיה שיוצרה על
ידי יצרני חשמל פרטיים בישראל באותה שנה (כולל אנרגיות מתחדשות).
.8.8.2

ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית
ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית מתאפיין בתחרותיות גבוהה ,בין היתר מכיוון
שחסמי הכניסה נמוכים מאוד וכן המימון מבנקים ומגופים מוסדיים זמין ונגיש ,וזאת
במסגרת שוק המבוסס על מכסות מוגבלות והליכים מכרזיים תחרותיים .להערכת
החברה ,בשוק הישראלי פועלות כיום עשרות חברות הפועלות כיזמיות וכחברות הקמה
של פרויקטים סולאריים ,רובן מתמקדות במתקני גגות קטנים המחוברים לרשת המתח
הנמוך .להערכת החברה ,בתחום המתקנים הפוטו-וולטאים הקרקעיים אשר מחוברים
לרשת החלוקה וההולכה ,מספר המתחרים נמוך יותר ומונה כ 6 - 5-חברות ,בשל חסמי
הכניסה הגבוהים ,ובכלל זה הצורך בקרקע בשטח העומד בדרישות הסטטוטוריות ,חוסן
פיננסי משמעותי ויכולת להשיג מימון ולהגיע לסגירה פיננסית.

100
101
102
103
104

למיטב ידיעת החברה ,חלק מהקיבולת של דליה (יחידה  1ויחידה  )2מוקצה לחח"י ,והיתר מוקצה ללקוחות פרטיים.
ראו הערת שוליים  100לעיל.
הנתונים כאמור הנם ללא הטורבינה הנוספת בגינה ניתן רישיון ייצור בהספק מותקן של  7מגה וואט ,אשר אינה פעילה.
על פי דוח מצב משק החשמל לשנת .2017
שימוע לעדכון שנתי לתעריפי חח"י לשנת  2018ראו בכתובת .https://pua.gov.il/hearings/documents/idkun_n_n).pdf
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.8.8.3

קיטור
ביחס לייצור קיטור ,חדרה התקשרה בהסכם ארוך טווח עם נייר חדרה לאספקת קיטור
ממרכז האנרגיה ומתחנת הכוח שעתידה לקום .הסכם זה מחייב וכולל התחייבות לצריכה
מינימאלית (מנגנון  )Take or Payשל חדרה.

.8.8.4

גורמים חיובים ושליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה
הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה הם( :א) תחנת הכוח
רותם מתאפיינת בזמינות ואמינות גבוהה (למידע על שיעור הזמינות והאמינות של רותם,
ראו סעיף  8.10להלן); (ב) החברה היא יצרן החשמל הפרטי הגדול הראשון בארץ שנכנס
להפעלה מסחרית כשנה לפני המתחרה העיקרי .בעקבות כך ,צברה החברה ידע וניסיון
מסחרי רב .כמו כן ,התקשרה החברה בהסכמי  PPAלטווח ארוך עם לקוחות תעשייתיים
גדולים עם פרופיל צריכה מתאים לתחנת הכוח; (ג) ידע ונסיון מוכח בהקמת תחנת כוח;
(ד) מימון פרויקטלי לטווח ארוך.
הגורמים השליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה הם( :א) מכוח כללי
הריכוזיות שהחברה כפופה להם ,עשויות להיות מגבלות על קבלת רישיונות ייצור נוספים
(למידע נוסף ,ראו סעיפים  7.3ו 7.4-לעיל); (ב) פעילותה של רותם כפופה להסדרה ייחודית
הנפרדת מההסדרה החלה על יצרני חשמל קונבנציונליים (למידע נוסף על ההסדרה
הנפרדת של רותם ,ראו סעיף  14.3להלן); (ג) נכון למועד הדוח ,רותם אינה סוחרת בעודפי
חשמל מול יצרני חשמל פרטיים אחרים.

.8.8.5

התמודדות החברה עם התחרות
על מנת להתמודד עם התחרות בתחום מתקשרת החברה בהסכמי  PPAלטווח ארוך עם
לקוחות תעשייתיים גדולים ,בעלי איתנות פיננסית ופוטנציאל צריכת חשמל קבוע
ומשמעותי .כמו כן ,החברה פועלת לפתח את פעילותה גם בתחום תחנת הכוח מסוג
מחזור פתוח אשר תעמיד זמינות לחח"י ,באופן שיגוון את תמהיל הלקוחות של החברה
ויאזן את הישענות החברה על לקוחות פרטיים .בנוסף ,החברה שוקלת התמודדת
במכרזים למכירת אתרי חח"י הנמכרים במסגרת הרפורמה ,ובהקשר זה יצוין כי תחנות
כוח שיימכרו במסגרת הרפורמה יעמידו את כל ההספק הזמין שלהן לרשות מנהל
המערכת.

.8.9

עונתיות
.8.9.1

ההכנסות מייצור חשמל עונתיות ומושפעות משוני ברכיבי התעו"ז המפורסם על ידי רשות
החשמל .חודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות כמפורט להלן( :א) עונת הקיץ – החודשים
יולי ואוגוסט; (ב) עונת החורף – החודשים דצמבר ,ינואר ופברואר; (ג) עונות המעבר –
החודשים מרץ עד יוני והחודשים ספטמבר עד נובמבר.
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.8.9.2

להלן לוח תעריפי רכיב הייצור המשוקלל למועד הדוח ,לפי עונות ומקבצי שעות ביקוש
(בסעיף זה" :מש"ב") המפורסם על ידי רשות החשמל:
עונה

תעריף הייצור המשוקלל (אגורות
לקווט"ש)
21.47
41.65
72.71
18.34
23.44
30.19
18.12
29.40
76.25
29.09

מש"ב
שפל
גבע
פסגה
שפל
גבע
פסגה
שפל
גבע
פסגה

חורף
מעבר
קיץ
תעריף משוקלל

מקבץ המש"בים לצרכן המחויב לפי תעו"ז מספר התעריפים המלא של חברת החשמל:

להלן רכיב ייצור רבעוני ממוצע משוקלל לפי מקבצי שעות הביקוש לשנת

רכיב ייצור לשנת 2019
(אגורות לקילו וואט)
30.07
23.79
29.67
26.80

רבעון
1
2
3
4

105

105:2019

התעריף אינו מפורסם לציבור וחושב על ידי החברה באמצעות הטבלאות המופיעות בסעיף .8.9.2
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להלן פירוט הכנסות החברה ממכירות חשמל ,בפילוח עונתי (באלפי ש"ח) .היות
שהעונתיות המאפיינת את פעילות החברה אינה זהה לתקופת הרבעונים של הדוחות
הכספיים ,לא מדובר בנתונים מבוקרים או סקורים.
2017
252,919
356,136
651,036
1,260,091

קיץ ( 2חודשים)
חורף ( 3חודשים)
עונות מעבר ( 7חודשים)
סה"כ שנתי

2018
241,925
351,656
655,003
1,248,584

.8.9.3

ככלל ,תעריפי החשמל בקיץ ובחורף גבוהים יותר מאלה של עונת המעבר .עלות רכישת
הגז ,המהווה את העלות העיקרית של החברה ,אינה מושפעת מעונתיות התעו"ז .לפיכך,
רווחיות יצרני החשמל ,וביניהם רותם וחדרה ,גבוהה יותר בחודשי הקיץ והחורף
בהשוואה ליתר חודשי השנה.

.8.9.4

אם וככל שיושלם פרויקט צומת ,ההכנסות מהפרויקט יחולקו לתשלום בעבור זמינות
ובעבור אנרגיה .תעריף הזמינות מגלם החזר בגין עלויות ההון הנדרשות להקמת המתקן
אולם הספק זמין בעונות שיא הביקוש  -החורף והקיץ ,מתוגמל ביתר לעומת הספק זמין
בעונות המעבר.

 .8.10כושר ייצור ,זמינות ואמינות
להלן פירוט אודות כושר הייצור של רותם וחדרה.
2017

2018
נטו
אנרגיה
ייצור
זמינות
אחוז
ייצור אנרגיה נטו (ג'יגה
(ג'יגה וואט-שעה) אחוז זמינות ()%
()%
וואט-שעה)
94
3,576
87
3,299
רותם
89
79
94
84
חדרה
* לפרטים אודות צריכת הקיטור והזמינות של הקיטור ראו סעיף 8.5.1.2 ,לעיל.
הייצור נטו הינו הייצור ברוטו במהלך השנה בניכוי אנרגיה הנצרכת לשימוש עצמי של תחנת הכוח
רותם .אחוז הזמינות הינו פרק הזמן בו תחנת הכוח רותם הייתה זמינה לייצור חשמל כולל
תחזוקות מתוכננות ולא מתוכננות.
במסגרת ההסכם עם מיצובישי לתחזוקת תחנת הכוח רותם ,המתואר בביאור (25ה) לדוחות
הכספיים ,נקבע לוח זמנים לביצוע עבודות תחזוקה בתחנת הכוח רותם כל  12,000שעות עבודה (כ-
 18חודשים) .נכון למועד דוח זה ,התחזוקה הבאה מסוג זה מתוכננת להתבצע במהלך עונת המעבר
לפני קיץ  .2020לוח הזמנים האמור עשוי להשתנות כתוצאה מגורמים שונים ובין היתר היקף הפעלת
תחנת הכוח  .פעילות התחנה בזמן התחזוקה מושבתת וכתוצאה מכך משפיעה לרעה על תוצאות
הפעילות של החברה בזמן התחזוקה.
במהלך שנת  ,2018התקיימה תחזוקה מתוכננת ראשונה מסוג  Major Overhaulאשר מתקיימת אחת
ל 6-שנים .תחזוקה זו כללה עבודות תחזוקה נרחבות במערכות תחנת הכוח ובמיוחד בטורבינות הגז
הקיטור והגנרטור .ביום  10בנובמבר  ,2018השלימה החברה את עבודת התחזוקה כמתוכנן
("תקופת השיפוץ") .במהלך תקופת השיפוץ הופסקה פעילות התחנה וייצור האנרגיה מכוחה .ביצוע
עבודת התחזוקה כאמור והפסקת פעילות התחנה ופעילות ייצור האנרגיה מכוחה ,השפיעה על

61

תוצאות פעילות החברה בתקופת השיפוץ והשפעתה העיקרית הייתה ברבעון הרביעי לשנת .2018
לפרטים נוספים ראו דוח הדירקטוריון של החברה.
נצילות תחנת הכוח חדרה ,בהתבסס על הערכת קבלן ההקמה ,צפויה להיות כ 74.5%-בעת אספקת
קיטור לנייר חדרה וכ 54.5%-ככל שלא מיוצר קיטור .יובהר ,כי הנצילות בפועל עשויה להיות שונה
מההערכה האמורה לעיל ותתברר באופן סופי רק לאחר הפעלת תחנת הכוח חדרה.
.8.11

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
.8.11.1

לפרטים אודות יתרות הרכוש הקבוע שמחזיקה החברה במסגרת תחום הפעילות ,ראו
ביאור  10לדוחות הכספיים.

.8.11.2

המקרקעין העיקריים המצויים בבעלות או בחכירה של החברה ,שבהם פועלת החברה
במסגרת תחום הפעילות ,הם כדלקמן:

האתר
מקרקעין עליהם
הוקמה תחנת
הכוח רותם
משרדי החברה
עד ליום
1061.5.2018
משרדי החברה

מרכז האנרגיה
וכן המקרקעין
עליהם מוקמת
תחנת הכוח
חדרה
שטח התארגנות
בקרקע הסמוכה
לשטח עליו
מוקמת תחנת
הכוח חדרה

שטח ומאפיינים
הזכות בנכס
מיקום
מקרקעין המוחזקים באמצעות רותם

ראו סעיף

מישור רותם

חכירה

כ 55-דונם

8.11.3

הארבעה  ,19תל אביב

שכירות

כ 659-מ"ר

8.11.9.1

מרכז עזריאלי שרונה
(חלופי להסכם
כ 1,144-מ"ר
שכירות
השכירות ברחוב
הארבעה)
מקרקעין המוחזקים באמצעות חדרה

8.11.9.2

חדרה

שכירות

כ 30-דונם (תחנת
הכוח ומרכז
האנרגיה)

8.11.4

חדרה

שכירות

כ 27-דונם

8.11.5

מקרקעין (לרבות אופציות למקרקעין) המוחזקים על ידי החברה
קרקע הסמוכה
לשטח עליו
מוקמת תחנת
הכוח חדרה
דרך חירום עבור
תחנת הכוח
חדרה

חדרה
חדרה

אופציה
לשכירות

כ 68-דונם

8.11.6

שכירות

כ 1-דונם

8.11.4.1

הסכם מקרקעין של AGS

קרקע הסמוכה
לשטח עליו
הוקמה תחנת
הכוח רותם
מקרקעין עליהם
תוקם צומת
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חכירה

מישור רותם

כ 55-דונם

מקרקעין (לרבות אופציות למקרקעין) המוחזקים על ידי צומת
אופציה
כ 50-90-דונם
צומת פלוגות
לשכירות

8.11.7

8.17.3

רותם הודיעה למשכיר על סיום מוקדם של הסכם השכירות ,באופן שהסכם השכירות הסתיים ביום  1במאי .2018
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לפרטים אודות הסכמי האופציה ומזכרי ההבנות של גרינדיי בנוגע לשכירת מקרקעין ,ראו
סעיף  8.11.8להלן .לפרטים אודות הסכם שכירות לכיתת הדרכה בחדרה ,ראו סעיף
 8.11.4.3להלן.
.8.11.3

הסכם החכירה של תחנת הכוח רותם
ביום  28באוגוסט  ,2013חתמה רותם עם מינהל מקרקעי ישראל (כיום רשות מקרקעי
ישראל) ,רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראל (בסעיף זה" :המחכיר") ,על הסכם לחכירת
מגרש בשטח של  55דונם במישור רותם ,עליו הוקמה תחנת הכוח רותם .תקופת החכירה
על פי ההסכם הינה  49שנים החל מיום  4בנובמבר ( 2010בסעיף זה" :תקופת החכירה").
להלן תנאים מרכזיים מתוך הסכם החכירה107:
רותם אינה רשאית להעביר זכויות מכוח הסכם החכירה ,ובכלל זה להחכיר ,להשכיר או
למסור את החזקה במגרש לתקופה העולה על האמור בהסכם החכירה ,וכן אינה רשאית
לשעבד את המגרש או זכויות כלשהן מכוח הסכם החכירה ,אלא בהסכמת המחכיר מראש
ובכתב .המחכיר רשאי להתנות את מתן הסכמתו להעברת זכויות כאמור בתנאים
המפורטים בהסכם החכירה ,וכן רשאי שלא להסכים כלל להעברת זכויות לנתין זר
(כהגדרתו בהסכם) או למי שאינו מקיים תנאי מוקדם ויסודי במבוא להסכם החכירה.
רותם זכאית להארכת תקופת החכירה לתקופה נוספת אחת בת  49שנים ,בכפוף להודעה
מראש כמפורט בהסכם .בכל מקרה של שינוי בייעוד הקרקע במהלך תקופת החכירה,
המחכיר לא יהיה חייב להאריך את תקופת החכירה.
המחכיר יהיה רשאי לבטל את הסכם החכירה במקרים שהוגדרו כהפרה יסודית,
וביניהם( :א) העברת זכויות בניגוד להוראות הסכם החכירה; (ב) ביצוע שינויים בייעוד
המגרש ובקיבולת הבנייה או חלוקת המגרש בניגוד להוראות הסכם החכירה; (ג) החוכר
(רותם) או מי שהחוכר פועל בשבילו הוא נתין זר; (ד) שינוי במטרת החכירה.

.8.11.4

הסכמי השכירות של חדרה
בחודש יוני  ,2015התקשרה חדרה בהסכם שכירות ,שתוקן בחודש אוגוסט  ,2015עם נייר
חדרה בתוקף עד לתום  20שנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה (ובכל
מקרה לא יותר מ 25-שנים פחות יום אחד ממועד חתימתו) ובחודש דצמבר  ,2018נחתם
תיקון להסכם זה הקובע כי ההסכם יהיה בתוקף לתקופה של  24שנים ו 11-חודשים
ממועד חתימת התיקון:
.8.11.4.1
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תחנת הכוח חדרה  -הסכם להשכרת שטח של  26.8דונם ,עליו תוקם תחנת
הכוח חדרה בדמי שכירות חודשיים של כ 107-אלפי ש"ח (צמוד למדד) .כמו
כן ,במסגרת תיקון להסכם ,החברה החלה לשכור מנייר חדרה החל מחודש
דצמבר  2018שטח נוסף של  1דונם לצורך דרך חירום של תחנת הכוח בדמי
שכירות חודשיים של  10אלפי ש"ח בחודש (צמוד למדד) .במסגרת ההסכם
התחייבה חדרה ,בין היתר ,שלא לעשות שימוש או להתיר שימוש במושכר
לכל מטרה אחרת מלבד הקמת תחנת הכוח חדרה .בהסכם נקבעה תקרת
אחריות שנתית לחדרה בגובה דמי השכירות ששילמה בשנה החולפת.

ליתר תנאי החכירה ראו ילקוט פרסומים מספר  4818מיום  4בנובמבר .1999
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ההסכם מקנה לצדדים זכות ביטול באירועי חדלות פירעון שונים שנקבעו,
וכן מעניק לנייר חדרה זכות ביטול במקרה של הפרה מהותית מצד חדרה,
ובכלל זה הפרת ההתחייבות לתשלום דמי שכירות ,ככל שלא תוקנה תוך 45
ימים.

.8.11.5

.8.11.4.2

מרכז האנרגיה  -הסכם להשכרת שטח של  3,490מ"ר ,בתוך מפעל נייר
חדרה ,עליו ממוקם ציוד מרכז האנרגיה בדמי שכירות חודשיים של כ21-
אלפי ש"ח (צמוד למדד) שישולמו החל ממועד מסירת החזקה ועד  6חודשים
לאחר מועד הפסקת מצב מוכנות חם כהגדרתו בהסכם המכר ("המועד
האחרון לתשלום דמי השכירות") .במסגרת הסכם זה התחייבה חדרה ,בין
היתר ,לנקוט באמצעי זהירות ובטיחות הנהוגים בשטח נייר חדרה ולשמור
על כלליה .בנוסף ,התחייבה חדרה שלא להשתמש או להתיר שימוש במושכר
לכל מטרה אחרת מלבד הפעלת מרכז האנרגיה ותחזוקתו .ההסכם מקנה
לצדדים זכות ביטול באירועי חדלות פירעון שונים שנקבעו .כמו כן ,ההסכם
מעניק לנייר חדרה זכות ביטול במקרה של הפרה מהותית מצד חדרה ,ובכלל
זה הפרת ההתחייבות לתשלום דמי שכירות ,שלא תוקנה תוך  45ימים ,או
במקרה שבו איזה מהסכמי אספקת החשמל והקיטור עם נייר חדרה,
המתוארים בסעיף  8.5.1.2לעיל ,יבוטל בהתאם לתנאיו .בנוסף ,לאחר הפעלה
מסחרית של תחנת הכוח חדרה ,נייר חדרה רשאית להודיע לחדרה כי היא
מעוניינת בפירוק הציוד של מרכז האנרגיה ובגריטתו ,שאז יסכימו הצדדים
על מועד פירוק הציוד וביטול ההסכם.

.8.11.4.3

הסכם שכירות כיתת הדרכה  -בחודש יוני  ,2018נחתם הסכם שכירות למרכז
הדרכה לעובדי תחנת הכוח חדרה .הסכם השכירות הינו לשנה אחת עם
אופציה לחברת התפעול חדרה להאריכו ב 6-חודשים נוספים .דמי השכירות
שנקבעו עומדים על סכום שאינו מהותי לחברה.

הסכם שכירות לשטח התארגנות
ביום  29במאי  ,2016התקשרה חדרה עם נייר חדרה בהסכם ,שתוקפו מיום  1באפריל
 ,2016להשכרת שטח של כ 27-דונם לצורך שטח התארגנות להקמת תחנת הכוח בחדרה
לתקופה של  30חודשים ,עם אופציה להאריך את תקופת השכירות לתקופה של עד 12
חודשים נוספים .התמורה הכוללת בגין כל תקופת השכירות עומדת על סך של  2מיליון
ש"ח .במסגרת ההסכם התחייבה חדרה ,בין היתר ,שלא לעשות שימוש או להתיר שימוש
במושכר לכל מטרה אחרת מלבד שימושו כשטח התארגנות .ההסכם מעניק לנייר חדרה
זכות ביטול במקרה של הפרה מהותית שלא תוקנה במועד שנקבע ,ובכלל זה אי תשלום
דמי שכירות ,וכן במקרה של ביטול הסכם שכירות הקרקע עליה מוקמת תחנת הכוח
חדרה (המתואר בסעיף  8.11.4.1לעיל) .כמו כן ,לצדדים זכות ביטול באירועי חדלות
פירעון שונים .הצדדים הסכימו על הארכת ההסכם עד ליום  31במאי .2019

.8.11.6

הסכם אופציה להשכרת מגרש נוסף מנייר חדרה
החברה חתמה בשנת  2017על הסכם אופציה עם נייר חדרה בנוגע להשכרת שטח של כ68-
דונם בצמוד לתחנת הכוח חדרה .תקופת האופציה החלה במועד חתימת ההסכם
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ותסתיים ביום  31בדצמבר  2022והיא מחולקת לשלוש תקופות בגינן ישולמו דמי
האופציה ,כאשר ככל שחדרה תממש את האופציה יקוזז סך של  1מיליון ש"ח מדמי
השכירות שישולמו לנייר חדרה בכל שנה 108.בחודש ינואר  ,2019נחתם תיקון להסכם
האופציה עם נייר חדרה במסגרתו הוסכם על הארכת תקופת האופציה לשנת  ,2019כאשר
התיקון קובע כי על אף האמור בהסכם האופציה המקורי ,תשלם החברה לנייר חדרה סך
של  2.2מיליון ש"ח עבור שנת  2019ובמקרה בו תממש החברה את האופציה וייחתם
הסכם שכירות ,החברה תשלם לנייר חדרה במועד סגירה פיננסית עם גורם מממן ביחס
להקמת תחנת הכוח חדרה ,סך נוסף של  800אלפי ש"ח ולא יקוזז מדמי השכירות בגין
שנת  2019בלבד הסך של  1מיליון ש"ח כאמור לעיל .התיקון להסכם האופציה קובע כי
לא חל שינוי לגבי תקופות האופציה בגין השנים  2022 - 2020והתשלום בגינן .לפרטים,
ראו ביאור (25י) לדוחות הכספיים.
.8.11.7

הסכם חכירה AGS

בשנת  ,2014זכתה  AGSבמכרז לחכירת מגרשים בשטח כולל של כ 55-דונם.
בחודש אוגוסט  ,2018התקבל בחברה הסכם החכירה חתום על ידי רשות מקרקעי ישראל.
.8.11.8

הסכמי קרקע גרינדיי
גרינדיי חתומה על מספר הסכמי אופציה על קרקעות וכן מספר מזכרי הבנות עם מספר
מושבים ,ביחס להקמה של מתקן או מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית על
השטח הרלוונטי והפעלתם המסחרית .לפרטים אודות התקשרות במזכר הבנות למכירת
מניותיה של או.פי.סי סולאר בגרינדיי בחודש מרץ  2019ראו סעיף  2.3.2לעיל.

.8.11.9

שכירות משרדי החברה
.8.11.9.1

הסכם שכירות רחוב הארבעה
ביום  17בינואר  ,2012התקשרה רותם עם השקעות ברדן בע"מ בהסכם
שכירות למשרדי החברה ברחוב הארבעה בתל אביב ,לתקופה של  30חודשים
החל מיום  15ביולי  2010עם שתי אופציות הארכה לתקופה בת  36חודשים
כל אחת .בחודש יולי  2013הוסב הסכם השכירות לחברה למשק וכלכלה
נכסים בע"מ .ביום  10בפברואר  ,2015נערך שינוי בהסכם ובין היתר השתנה
שטח המושכר לשטח של  659מ"ר .רותם הודיעה למשכיר על סיום מוקדם
של הסכם השכירות ,באופן שהסכם השכירות הסתיים ביום  1במאי .2018

.8.11.9.2

הסכם שכירות מגדל עזריאלי שרונה
בחודש פברואר  ,2017התקשרה רותם עם קבוצת עזריאלי בע"מ בהסכם
להשכרת משרדים בשטח של  1,144מ"ר במרכז עזריאלי שרונה ,לתקופה של
 10שנים עם אופציה להארכה לתקופה של  5שנים נוספות .דמי השכירות
החודשיים עומדים על סך של כ 109-אלפי ש"ח (צמוד למדד).
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עבור שנת  2017סך של  500אלפי ש"ח ,עבור שנת  2018סך של  1,500אלפי ש"ח וסך של  3,000אלפי ש"ח בגין כל אחת מהשנים
 2019עד ( 2022כולל).

65

ביום  1במאי  ,2018הועתקו משרדי החברה לכתובתה הרשומה החדשה
במגדל עזריאלי שרונה.
 .8.12נכסים לא מוחשיים
להלן יובא פירוט הנכסים הלא מוחשיים של החברה .הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים בגין
הנכסים הלא מוחשיים אינם מהותיים לחברה ומסתכמים בסך של כ 5-מיליון ש"ח ,ראו ביאור 11
לדוחות הכספיים.
.8.12.1

רישיון ייצור החשמל של רותם
רותם מחזיקה ברישיון לייצור חשמל בטכנולוגיה קונבנציונלית ,מיום  21במרץ 2011
(בסעיף זה" :רישיון ייצור החשמל") ,שלהלן עיקרי תנאיו:

.8.12.2

.8.12.1.1

הרישיון ניתן לתקופה בת  30שנים החל ממועד ההפעלה המסחרית ( 6ביולי
 ,)2013לצורך ייצור חשמל בהספק מותקן של כ 466-מגה וואט .על פי
הרישיון תחנת הכוח רותם תופעל באמצעות גז טבעי ותשתמש בסולר כדלק
חלופי .כמו כן ,מכוח הרישיון האמור ויתר הרגולציה החלה עליה רשאית
רותם למכור חשמל.

.8.12.1.2

העברת בעלות בתחנת הכוח רותם ושינויי מבנה ברותם כפופים לאישור שר
האנרגיה .ניתן לשעבד את תחנת הכוח ,לצורך מימון הקמת תחנת הכוח
ותפעולה.

.8.12.1.3

במקרה של הפרת תנאי הרישיון אשר לא תוקנה ,רשות החשמל רשאית,
בכפוף לאישור שר האנרגיה ,לבטל ,להתלות או לתקן את הרישיון .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,רשות החשמל רשאית לבטל את הרישיון גם בכל אחד
מהמקרים הבאים( :א) אי-עמידה בתנאים לקבלת רישיון במהלך תקופת
הרישיון; (ב) אי-ציות להוראות שר האנרגיה או יו"ר רשות החשמל; (ג)
השהיית פעילותה המסחרית של רותם למשך  90ימים; (ד) הליכי חדלות
פירעון המפורטים ברישיון; (ה) הרשעת נושא משרה בעברה שיש עמה קלון
או בעברה שהייתה מונעת את קבלת הרישיון; (ו) אי-תשלום איזה
מהתשלומים המוטלים על רותם על פי דין.

.8.12.1.4

הוראות ומגבלות נוספות ,לרבות איסור לשנות את ההספק המותקן,
התחייבות ליישום נהלי בטיחות ואבטחה וביצוע בדיקה כוללת של תחנת
הכוח לפחות אחת ל 12-חודשים.

.8.12.1.5

נכון למועד זה ,לא ידוע לחברה על כל הפרה של התנאים בהם מחויבת רותם
מכוח רישיון ייצור החשמל ,אשר עלולה לפגוע בפעילותה השוטפת של רותם.

רישיון אספקה
.8.12.2.1

פעילות ייצור ,ניהול המערכת ,הולכה ,חלוקה ,אספקה ,או סחר בחשמל
מחייבת רישיון לפי חוק משק החשמל.

.8.12.2.2

הסכם ה PPA-של רותם עם חח"י וכן רישיון הייצור שהוענק לרותם,
מאפשרים לרותם לייצר חשמל ולמכור את החשמל שיוצר בהתאם להוראות
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הדין .למיטב ידיעת החברה ,למתחרותיה העיקריות יש שני רישיונות נפרדים
 רישיון ייצור המתייחס לייצור חשמל על ידיהן ,ורישיון אספקה המתייחסלמכירת חשמל .נכון למועד הדוח אין לרותם רישיון אספקה נפרד מרישיון
הייצור ,אך בהתאם להסכם ה PPA-של רותם עם חח"י ,לתנאי הרישיון
ולעמדת רשות החשמל ,רותם רשאית לפעול גם במישור

האספקה109.

למען הסדר הטוב ,ביום  6בנובמבר  ,2017פנתה רותם לרשות החשמל
בבקשה לקבל רישיון אספקת חשמל בהתאם לרישיונות שהוענקו למתחריה
העיקריים .ביום  5בפברואר  ,2018התקבלה תגובת רשות החשמל לפיה
רותם נדרשת לקבל רישיון אספקה להמשך ביצוע פעילות מכירת חשמל
לצרכנים ורישיון זה לא ישנה את תנאי ההסכם בין רותם לבין חח"י ולא
יגרע מזכויות רותם על פיו .עוד הוסיפה רשות החשמל כי תשקול את כללי
תנאי רישיון האספקה שיוענק ,לאחר שתוסדר באופן רוחבי סוגיית הסחר
בחשמל במשק הישראלי .בהתאם לאמור ,נכון למועד הדוח ,אין ודאות לגבי
עצם קבלת רישיון האספקה ותנאיו ככל שיינתן.
.8.12.2.3

.8.12.3

בנוסף לרישיון ייצור החשמל ,לרותם רישיונות והיתרים נוספים הנדרשים
מעת לעת לצורך פעילותה השוטפת ,כגון היתרים בתחום איכות הסביבה,
רישיון עסק ,וכדומה.

רישיון מותנה חדרה
חדרה מחזיקה ברישיון מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה,
מיום  17באוקטובר  2012וכפי שתוקן ביום  29באוגוסט ( 2016בסעיף זה" :הרישיון
המותנה") ,אשר להלן עיקרי תנאיו:
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.8.12.3.1

הרישיון המותנה ניתן להקמת תחנת כוח בטכנולוגיית קוגנרציה בהספק של
 130.5מגה וואט (בזמן אספקת קיטור לנייר חדרה) ו 148.5-מגה וואט (ללא
אספקת קיטור לנייר חדרה) ,בסמוך למפעלי חברת נייר חדרה .תוקפו של
הרישיון המותנה הינו  83חודשים (עד ליום  19בספטמבר  )2019והוא ניתן
להארכה על ידי רשות החשמל ,באישור שר האנרגיה ,ובכפוף לעמידה
בתנאים שנקבעו בתקנות הקוגנרציה .רישיון הייצור הקבוע שיוענק במועד
ההפעלה המסחרית ,ככל שיוענק ,יינתן לתקופה בת  20שנים ,אשר ניתנת
להארכה לתקופה נוספת של  10שנים על ידי רשות החשמל ובאישור שר
האנרגיה.

.8.12.3.2

רשות החשמל רשאית לבטל או להתלות את הרישיון המותנה בכל אחד
מהמקרים הבאים( :א) סירוב למסור לרשות החשמל מידע או מסמכים
שנדרש לגלותם או מסירת מידע כוזב; (ב) אי-קיום הוראות הדין או אי
עמידה בתנאי הרישיון או בתנאי הכשירות לקבלתו; (ג) מינוי כונס נכסים או

במכתב מרשות החשמל מיום  10ביולי  ,2013צוין כי רשות החשמל קיבלה את הודעת רותם אודות תחילת ההפעלה המסחרית
של תחנת הכוח רותם והודעה זו אינה פוטרת את רותם מקבלת רישיון אספקה קבוע ,בהתאם לבקשה שהוגשה על ידי רותם ,וכי
רישיון האספקה ,לכשיינתן ,יחול על פעילות רותם ויחייב אותה בנוסף למסמכי המכרז על פיהם פועלת רותם גם במישור
האספקה.

67

מפרק זמני ,מתן צו פירוק או החלטה על פירוק מרצון; (ד) אי-העמדת
ערבויות או אי-תשלום אגרה כנדרש; (ה) קיום סייגים למתן רישיון לפי
הוראות הדין.
.8.12.3.3

רשות החשמל רשאית ,באישור שר האנרגיה ,לשנות את תנאי הרישיון
המותנה ,במקרים הבאים( :א) חל שינוי במידת ההתאמה של בעל הרישיון
לעמידה בתנאים או לביצוע הפעולות והשירותים נשוא הרישיון המותנה,
שאינו מצדיק ביטול הרישיון; (ב) שינויים במשק החשמל; (ג) להבטחת רמת
השירותים שיינתנו לפי הרישיון הקבוע.

.8.12.3.4

הרישיון המותנה אינו ניתן להעברה ,לשעבוד או לעיקול ללא אישור מראש
של שר האנרגיה.

.8.12.3.5

קיים איסור על מכירה ,השכרה או שעבוד של הנכסים המשמשים לביצוע
הרישיון המותנה ,ללא אישור שר האנרגיה .בנוסף ,שינוי ,ארגון מחדש או
העברת שליטה בחדרה טעונים אישור שר האנרגיה110.

.8.12.3.6

כל חריגה מתוכנית המתקן ,שינוי מיקום המתקן ,ההספק המותקן או
טכנולוגיית הייצור ,מותנית באישור רשות החשמל ושר האנרגיה.

.8.12.3.7

כאשר יינתן רישיון הייצור הקבוע ,מתקן הייצור לא יורשה להזרים אנרגיה
לרשת בהספק העולה על  120מגה וואט עד לאישור של ראש ההנדסה ברשות
החשמל .על פי סקר החיבור מנובמבר  ,2016קיימת מגבלת הזרמת אנרגיה
לרשת מעל  120מגה וואט עד להקמת קו הולכה "קיסריה תנובות" – קו נוסף
בקוי המסירה באורך  26ק"מ.

.8.12.3.8

ייצור החשמל של מתקן האנרגיה מוגבל לפי הרישיון בכ 130.5-מגה וואט
(בזמן אספקת קיטור לנייר חדרה) ו 148.5-מגה וואט (ללא אספקת קיטור
לנייר חדרה) .בניכוי צריכת החשמל של נייר חדרה ,מתקן הייצור בכל מקרה
לא צפוי להזרים לרשת מעבר ל 100-מגה וואט .למידע בנוגע לתלות בנייר
חדרה הנובעת ,בין היתר ,מהמגבלה האמורה ראו סעיף  8.5.2.1לעיל.

.8.12.3.9

לחדרה סקרי חיבור מחייבים לשמירת מקום במערכת ההולכה בהספק כולל
של  148.5מגה וואט עבור תחנת הכוח חדרה (אחד בעבור  120מגה וואט
ואחד בעבור תוספת של  28.5מגה וואט) .תוקף הסקרים הינו עד לפקיעת
תוקף הרישיון המותנה בהתאם לאמות המידה .סקרי החיבור אושרו
בדצמבר ( 2013ביחס להספק של  120מגה וואט) ובנובמבר ( 2016ביחס
להספק הנוסף של  28.5מגה וואט).

 .8.12.3.10הרישיון המותנה מחיל על חדרה התחייבויות נוספות ,וביניהן ,העמדת
ערבות כדין ,העמדת הון עצמי ,עמידה בדרישות אבטחת המידע והאבטחה
הפיזית של המתקן ,עמידה בדרישות ביטוחיות והכנת תוכנית לניהול
סיכונים.

110

הסמכות לאשר העברת שליטה ופעולות נוספות עברה לרשות החשמל במסגרת תיקון מס'  13לחוק משק החשמל.
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.8.12.4

אישור תעריפי חדרה
ביום  22בפברואר  ,2017קיבלה חדרה אישור תעריפי לתחנת הכוח חדרה ,האישור
התעריפי קובע את התעריפים המאושרים לתחנת הכוח חדרה בגין מכירת חשמל למנהל
המערכת (בהתאם להחלטות רשות החשמל הרלוונטיות) וכן את המועדים והכמויות בהם
בעל הרישיון יהיה רשאי למכור חשמל למנהל המערכת בהתאם לתקנות הקוגנרציה
(למידע נוסף ראו סעיף  8.2.4לעיל) .תוקף האישור התעריפי הינו מיום כניסת הרישיון
הקבוע ועד  18שנה מאותו יום.
בהתאם לפרמטרים במועד פרסום הדוח ,התעריף שנקבע יהיה בטווח שבין  21.4ל24.1-
אגורות לקילו וואט שעה ,כאשר התעריף השנתי בפועל יהיה בהתאם לכמות האנרגיה
שנמכרה לרשת בשעות הפסגה והגבע כמפורט להלן( :א) עד  90ג'יגה וואט שעה 24.1 -
אגורות לקילו וואט שעה; (ב)  90-230ג'יגה וואט שעה –  21.4-24.1אגורות לקילו וואט
שעה; (ג) מעל  230ג'יגה וואט שעה –  21.4אגורות לקילו וואט שעה .התעריפים האמורים
לעיל עשויים להשתנות בהתאם לתנאים האמורים באישור התעריפי .לפרטים נוספים,
ראו סעיף  8.2.4לעיל.

.8.12.5

רישיון הייצור  -מרכז האנרגיה
לחדרה רישיון לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה מיום  31בדצמבר ( 2015בסעיף זה:
"רישיון הייצור הקיים") .יצוין ,כי רישיון הייצור הקיים וכן יתר הרישיונות המפורטים
בסעיפים  8.12.6ו 8.12.7-להלן ,יבוטלו במועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח
חדרה 111.להלן עיקרי תנאיו של רישיון הייצור הקיים:
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.8.12.5.1

הרישיון ניתן לתקופה בת כ 17.5-שנים מיום אישור שר האנרגיה (עד ליום 27
באפריל  )2033לצורך ייצור חשמל בהספק מותקן של  17.9מגה וואט .המתקן
הקיים יופעל על ידי גז טבעי וסולר ומזוט ישמשו כדלק חלופי.

.8.12.5.2

רשות החשמל רשאית לבטל או להתלות את רישיון הייצור הקיים במקרים
הבאים( :א) סירוב למסור לרשות החשמל מידע או מסמכים שנדרש לגלותם
או מסירת מידע כוזב; (ב) אי-קיום החלטות שר האנרגיה ורשות החשמל; (ג)
מינוי כונס נכסים או מפרק זמני ,מתן צו פירוק או החלטה על פירוק מרצון;
(ד) אי-העמדת ערבויות או אי-תשלום אגרה; (ה) קיום סייגים למתן רישיון
לפי הוראות הדין.

.8.12.5.3

רשות החשמל רשאית ,באישור שר האנרגיה ,לשנות את תנאי רישיון הייצור
הקיים ,במקרים הבאים( :א) חל שינוי במידת ההתאמה של בעל הרישיון
לעמידה בתנאים או לביצוע הפעולות והשירותים על פי הרישיון ,שאינו
מצדיק ביטולו; (ב) שינויים במשק החשמל; (ג) הבטחת תחרות במשק
החשמל; (ד) הבטחת רמת השירותים שיינתנו לפי רישיון הייצור הקיים; (ה)
שינויים במתקן או בטכנולוגיה נשוא רישיון הייצור הקיים.

בהתאם להחלטה מספר  )1030(3של רשות החשמל מישיבה  483מיום  14בפברואר .2016
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.8.12.6

.8.12.5.4

רישיון הייצור הקיים אינו ניתן להעברה ,לשעבוד או לעיקול ללא אישור
מראש של שר האנרגיה .כמו כן ,קיים איסור על מכירה ,השכרה או שעבוד
של הנכסים המשמשים לביצוע רישיון הייצור הקיים ,ללא אישור שר
האנרגיה.

.8.12.5.5

שינוי ,ארגון מחדש או העברת שליטה בחדרה טעונים אישור שר האנרגיה,
ובנוסף ,קיים איסור להעביר או לשעבד אמצעי שליטה בחדרה ,באופן
שההעברה או מימוש השעבוד כאמור יהוו שינוי בחדרה ,ללא אישור שר
האנרגיה.

.8.12.5.6

רישיון הייצור הקיים מחיל על חדרה הוראות נוספות ,וביניהן ,העמדת
ערבות כדין ,עמידה בדרישות אבטחת המידע והאבטחה הפיזית של המתקן
וביטוח המתקנים והנכסים המשמשים לפעילות על פי הרישיון.

רישיון ייצור נוסף למרכז האנרגיה
לחדרה רישיון נוסף לייצור חשמל בטכנולוגיית קוגנרציה ,מיום  31בדצמבר  .2015רישיון
זה ניתן לתקופה בת כ 16-שנים (עד ליום  28בדצמבר  ,)2031לצורך ייצור חשמל בהספק
מותקן של  7מגה וואט .עיקרי תנאיו של רישיון זה זהים לאלה של רישיון הייצור הקיים
(כהגדרתו בסעיף  8.12.5לעיל) .נכון למועד הדוח ,הטורבינה הרלוונטית לרישיון הייצור
הנוסף אינה שמישה.

.8.12.7

רישיון אספקה מרכז האנרגיה
לחדרה רישיון לאספקת חשמל באמצעות מרכז האנרגיה מיום  31בדצמבר ( 2015בסעיף
זה" :רישיון האספקה") ,שלהלן תנאיו העיקריים:
.8.12.7.1

רישיון האספקה ניתן לתקופה של כ 18.5-שנים מיום מתן אישור שר
האנרגיה (עד ליום  27באפריל  )2033או עד מועד ההפעלה המסחרית של
תחנת הכוח חדרה וקבלת רישיון ייצור ,המוקדם מביניהם .בהתאם לרישיון
האספקה רשאית חדרה למכור חשמל באמצעות מרכז האנרגיה עד להספק
כולל של  17.9מגה וואט.

.8.12.7.2

רשות החשמל רשאית לבטל או להתלות את רישיון האספקה במקרים
המפורטים בסעיף  8.12.5.2לעיל ,וכן לשנות את תנאי רישיון האספקה
במקרים המנויים בסעיף  8.12.5.3לעיל.

.8.12.7.3

נדרש אישור שר האנרגיה להעברה ולשעבוד של אמצעי שליטה ,באופן
שהעברה או מימוש השעבוד יהוו שינוי בשיעור העולה על  5%בבעלי עניין
בחדרה .כמו כן נדרש אישור שר האנרגיה לשעבוד השליטה והעברת השליטה
בחדרה או לשינוי בזהות בעלי העניין בחדרה העולה כדי העברת שליטה
בחדרה או כדי שינוי באמצעי השליטה בבעל רישיון אחר.

.8.12.7.4

החזקת אמצעי שליטה כלשהם בבעל רישיון אחר טעונה אישור שר האנרגיה.

.8.12.7.5

מכירת חשמל מחוץ לתחומי מדינת ישראל באמצעות רשת חשמל ישראלית
תהיה טעונה אישור שר האנרגיה.
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.8.12.7.6

רישיון האספקה קובע נתונים ותנאים שיש לכלול בהסכמי ההתקשרות של
חדרה עם לקוחותיה לאספקת חשמל באמצעות מרכז האנרגיה .על חדרה
לכלול ,בין היתר ,את מחיר החשמל שישולם לה וכל חיוב נוסף בו מחויבים
הצרכנים ,את תנאי התשלום ואת אופן ביצוע התשלום .כמו כן ,באשר
להסכמי התקשרות שנחתמו לאחר יום  1ביולי ( 2015עם צרכנים המחוברים
לרשת המתח הגבוה) ,יש לכלול זכות יציאה לא יאוחר מחמש שנים ממועד
תחילת אספקת החשמל ,ללא חיוב בתשלום או קביעת תנאי נלווה אחר.

.8.12.7.7

רישיון האספקה של מרכז האנרגיה מחיל על חדרה הוראות נוספות ,וביניהן,
העמדת ערבויות כדין ,ביטוח בעל הרישיון (לרבות עובדיו וקבלניו) נגד נזק או
אובדן ,מגבלה על מכירת חשמל מחוץ לתחומי מדינת ישראל וחובות דיווח
לחח"י.

 .8.13חומרי גלם וספקים
תחנות הכוח אשר בבעלות החברה נכון למועד הדוח ,מופעלות על ידי גז טבעי כדלק עיקרי ,עם סולר
ומזוט כגיבוי .להלן פרטים אודות התקשרויות החברה עם ספקי ומוליכי הגז הטבעי והסולר.
נוכח היותה של קבוצת תמר הספק הפעיל היחיד של גז טבעי ,ונוכח היותה של נתג"ז הגורם היחיד
המוליך את הגז הטבעי ,לחברה תלות בספקים אלו כמפורט בסעיף  19.2.4להלן.
כמו כן לחברה תלות בקבלני ההקמה והתחזוקה של תחנות הכוח רותם וחדרה ,ובכלל זה קיימת לה
תלות במיצובישי ,ספק הציוד וקבלן התחזוקה של תחנת הכוח רותם ,כמפורט בסעיף  8.14.2.1להלן,
ותלות ב IDOM-וב GE-המשמשים (בהתאמה) כקבלני ההקמה והתחזוקה של תחנת הכוח חדרה,
כמפורט בסעיפים  8.14.1ו 8.14.2.3-להלן .לפרטים אודות התלות בספקים כגורם סיכון ,ראו
סעיפים  19.2.4ו 19.3.3-להלן.
.8.13.1

הסכם אספקת גז טבעי לרותם  -תמר
בחודש נובמבר  ,2012התקשרה רותם בהסכם עם קבוצת תמר לאספקת גז טבעי לתחנת
הכוח רותם ("הסכם תמר") .לרותם האפשרות להקטין את הכמות החוזית היומית
לשיעור מסוים (כקבוע בהסכם) בין השנים  ,2022 – 2020כך שהיקף הצריכה המינימלית
מתמר תהווה  50%מצריכת הגז הממוצעת ברותם בשלוש השנים שקדמו להודעה על
מימוש האופציה .לפרטים אודות הסכם תמר והמחלוקת מול קבוצת תמר בקשר עם
ההסכם והגשת בקשה לפתיחה בהליך בוררות על ידי תמר ,ראו ביאור (25ז) לדוחות
הכספיים ,וכן סעיפים  8.16.2ו 19.3.8-להלן.
בחודש אפריל  ,2017פורסמו תקנות משק הגז שעת חירום ,המסדירות את הטיפול
באספקת הגז במקרה של כשל של ספק גז לספק את כל הגז הטבעי מהשדה הרלוונטי.
ככלל ,על פי התקנות במקרה של מחסור בגז טבעי ,ההקצאה תתבצע באופן יחסי בין
צרכנים יצרני חשמל לבין צרכנים שאינם יצרני חשמל בהתאם לצריכתם הממוצעת,
ולאחר ניכוי כמויות גז המשוריינות לצרכני חלוקה .יצוין כי במצבים מיוחדים של מחסור
הפוגע באופן נרחב בפעילות הסדירה של משק החשמל ,התקנות מסמיכות את שר
האנרגיה להורות על חריגה מההקצאה הקבועה בתקנות ,לאחר התייעצות עם מנהל רשות
הגז הטבעי ומנהל רשות החשמל .כמהלך משלים להתקנת התקנות האמורות ,בחודש יוני
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 2017פרסמה רשות החשמל החלטה ביחס להסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית
העמסה כלכלית במשק החשמל (למידע נוסף אודות אמת מידה  ,125ראו סעיף  7.6לעיל).
למידע נוסף אודות כשל זמני או מתמשך באספקת דלקים תקינה ראו סעיף  19.2.2להלן.
.8.13.2

הסכם הולכת גז טבעי לרותם
הולכת גז טבעי מספק הגז לתחנת הכוח רותם מתבצעת באמצעות מערכת הולכת הגז
הטבעי שנבנתה על ידי נתג"ז ,חברה בבעלות ממשלתית המחזיקה ברישיון להעברת גז
בלחץ גבוה.
ביום  13ביולי  ,2010התקשרה רותם בהסכם להולכת גז עם חברת נתג"ז (כפי שתוקן ביום
 4באפריל  .)2011תקופת ההסכם הינה עד ליום  31ביולי  ,2029או עד לביטולו המוקדם
כמפורט בהסכם ,והוא כולל אופציה להארכה של  5שנים נוספות בהודעה מראש ,בתנאים
סטנדרטיים בהסכמי הולכת גז בהם תתקשר נתג"ז באותה עת .עבור שירותי ההולכה,
נתג"ז גובה מצרכני גז (ובכלל זה מרותם) תעריף שנקבע על ידי רשות הגז הטבעי ,הכולל
רכיב קיבולת (רכיב קבוע) ורכיב דמי ההולכה (המשולם עבור הולכת גז בפועל).
על פי ההסכם ,הסיכון ביחס לאובדן או נזק ביחס לגז הטבעי מוטל על נתג"ז מהמועד בו
הגז נמסר לה ועד למועד העמדתו לרשות רותם .נתג"ז אינה אחראית לכל אירוע
המתרחש ,בקשר לגז הטבעי ,לפני קבלתו או אחרי מסירתו על ידיה .בהתאם להסכם,
במקרה של מחסור בקיבולת מערכת ההולכה ,רותם תהא זכאית לקבל את החלק היחסי
של ההספק כפי שהוזמן על ידיה ,מתוך ההספק המצטבר שהוזמן על ידי צרכני גז.
במסגרת ההסכם ,רותם התחייבה לשפות את נתג"ז ככל שייגרמו על ידי רותם נזקים
שונים כמפורט בהסכם.
ההסכם קובע מספר מקרים בהם נתג"ז רשאית להפסיק את שירותי ההולכה ,וביניהם אי
תשלום ,הפרות שלא תוקנו בתוך פרק זמן שנקבע ומפגעים בלתי סבירים שנגרמים
כתוצאה ממתקני הגז של רותם .לנתג"ז זכות ביטול במקרה של אי העמדת בטחונות
כנדרש במועד שנקבע לכך ,ושל אי העמדת גז טבעי בהתאם להוראות ההסכם למשך פרקי
זמן שנקבעו .רותם רשאית לבטל את ההסכם במקרה של אי העמדת שירותי ההולכה על
ידי נתג"ז כמפורט בהסכם .כמו כן ,ההסכם מעניק זכות ביטול לצדדים במקרה של
אירועי חדלות פירעון שונים.
במסגרת ההסכם רותם נדרשת להעמיד ערבות לטובת נתג"ז או לבחור בחלופת פיקדון,
ובמסגרת זו העמידה רותם לנתג"ז פיקדון בסך של כ 2-מיליון ש"ח .העלות השנתית של
הסכם הולכת הגז לרותם בשנת  ,2018הסתכמה לסך של כ 24-מיליון ש"ח.

.8.13.3

הסכם זמני למכירת כמויות גז רותם – חח"י
בחודש מאי  ,2018התקשרה רותם ,עם חח"י בהסכם מחייב למכירת כמויות גז .מכירת
הגז התבצעה במהלך תקופת השיפוץ ברותם ,בחודשים ספטמבר  -נובמבר .2018

.8.13.4

הסכם אספקת גז טבעי לחדרה  -תמר
לנייר חדרה הסכם משנת  2012עם קבוצת תמר לאספקת גז טבעי .במסגרת רכישת
מניותיה של חדרה על ידי חברת אסיה פיתוח ,בשנת  2015הומחה לחדרה הסכם זה.
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הסכם אספקת הגז יסתיים לאחר  15שנה מיום התחלת האספקה ממאגר תמר (אפריל
 )2013או בסוף צריכת הכמות החוזית הכוללת ,המוקדם מביניהם.
לשני הצדדים אופציה להאריך את ההסכם בשנתיים או עד לצריכת מלוא הכמות
החוזית ,המוקדם מביניהם ,במקרה שבתום השנה ה 14-להסכם טרם נצרכה על ידי חדרה
כמות גז השווה ל 91.5%-מהכמות החוזית .מחיר הגז נקוב בדולר וצמוד לממוצע
המשוקלל של רכיב הייצור המפורסם על ידי רשות החשמל ,והוא כולל מחיר מינימלי.
בהתאם להסכם ,חדרה מוגדרת כלקוח "רמה א'" ( ,)Tier Aובהתאם קיימת התחייבות
של תמר לאספקת מלוא הכמויות הכלולות בהסכם וכן מנגד התחייבות  Take or Payשל
חדרה לגבי כמות שנתית מסוימת של גז טבעי .לחדרה ניתנה האופציה להקטין את
הכמות היומית החוזית לשיעור מסוים (כקבוע בהסכם) כך שהיקף הצריכה המינימלית
מתמר תהווה  50%מצריכת הגז הממוצעת במרכז האנרגיה ובחדרה בשלוש השנים
שקדמו להודעה על מימוש אופציה זו ,בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם .אם תופחת
הכמות החוזית היומית ,הכמות השנתית והכמות הכוללת יופחתו בהתאם .האופציה
ניתנת למימוש בתקופה המתחילה בשנה החמישית לאחר תחילת האספקה ממאגר תמר
או בינואר ( 2018המאוחר מביניהם) ,ועד סוף השנה השביעית לאחר תחילת האספקה
כאמור או עד סוף שנת ( 2020המאוחר מביניהם) .תנאי ההסכם קובעים כי כמות הגז
הנרכשת תגדל עם הקמת תחנת הכוח חדרה .עד להקמת תחנת הכוח החברה נדרשת
להגדיל את צריכת הגז בהתאם להוראות ההסכם .יצוין ,כי חדרה התקשרה בהסכם
למכירת עודפי הגז הנרכשים על ידיה לבז"ן (כמפורט בתקנה  22בפרק הרביעי (פרטים
נוספים)) ,כאשר בחודש אפריל  2018הסכימו החברה ובז"ן על סיום מכירת הגז כאמור.
בחודש אפריל  ,2018התקשרה חדרה עם חח"י בהסכם למכירת כמויות גז עודפות
שסופקו על פי ההסכם עם שותפי תמר ,לתקופה שמיום  1במאי  2018ועד ליום 31
באוקטובר  2018עם זכות ביטול מוקדמת לשני הצדדים ,בתנאים המפורטים בהסכם.
בחודש דצמבר  2018התקשרה חדרה עם חח"י בהסכם למכירת כמויות גז עודפות
שסופקו לה על פי ההסכם עם שותפי תמר ,לתקופה שמיום  1לינואר  2019ועד למוקדם
מבין ההפעלה המסחרית בחדרה או יום  1באוקטובר  .2019ההסכם כולל זכות ביטול
מוקדמת לשני הצדדים ,בתנאים המפורטים בהסכם.
לחדרה הסכמי מסגרת נוספים למכירת עודפי גז עם צדדים שלישיים בלתי קשורים.
החברה צופה כי עם תחילת הזרמת הגז על ידי אנרג'יאן ונוכח עסקת אנרג'יאן המתוארת
בסעיף  8.13.7להלן ,כמות ועלות רכישת הגז הטבעי מקבוצת תמר תקטן באופן משמעותי.
יצוין כי טרם הושלמה הקמת המאגרים על ידי אנרג'יאן.
במסגרת ההסכם העמידה חדרה לטובת קבוצת תמר ערבויות בנקאיות בסך כולל של כ-
 23מיליון ש"ח ,בקשר עם התחייבות חדרה תחת הסכם זה .יצוין ,כי ערבויות אלו ,אשר
הוצאו במקור על ידי אסיה פיתוח ,הוחלפו על ידי ערבויות מקבילות אשר הועמדו על ידי
חדרה.
.8.13.5

הסכם אספקת גז נוסף לחדרה
ביום  6בספטמבר  ,2016התקשרה חדרה בהסכם נוסף לאספקת גז עם קבוצת תמר.
תוקפו של ההסכם עד  15שנים מיום תחילת ההפעלה המסחרית של חדרה או עד תום
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צריכת הכמות החוזית ,המוקדם מביניהם .לשני הצדדים אופציה להאריך את ההסכם,
במקרה שבתום  14שנים טרם נצרכה על ידי חדרה כמות גז השווה ל 93%-מהכמות
החוזית .הארכה כאמור תהיה לתקופה של  3שנים או עד לצריכת הכמות החוזית.
מחיר הגז נקוב בדולר וצמוד לממוצע המשוקלל של רכיב הייצור המפורסם על ידי רשות
החשמל ,והוא כולל מחיר מינימלי.
אספקת הגז ,בהתאם להסכם ,תהיה על בסיס  ,Interruptibleכלומר קבוצת תמר לא תהיה
אחראית לכשלים באספקת כמות הגז המבוקשת .יחד עם זאת ,קבוצת תמר רשאית
להחליט במהלך ההתקשרות ,על פי שיקול דעתה ,שהאספקה תהיה על בסיס Non-

 interruptibleותחייב אותה לאספקת הכמויות המבוקשות על ידי חדרה (ובלבד שהשינוי
יתבצע לאחר יום  1בינואר ( 2019בסעיף זה" :שינוי מנגנון האספקה") .במקרה של
החלטה כאמור וממועד שינוי מנגנון האספקה ,חדרה תהיה כפופה להתחייבות Take or

 Payלגבי כמות שנתית מסוימת של גז טבעי ,בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם .כמו כן,
לחדרה האופציה לסיים את ההתקשרות בהסכם הגז האמור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
אופציה זו תהיה תקפה למשך תקופה בת  36חודשים אשר תחל  3שנים לאחר מועד
העברת הזכויות של המאגרים כריש ותנין (דצמבר  .)2016במסגרת ההסכם העמידה
חדרה לטובת קבוצת תמר ערבויות בנקאיות בסך כולל של כ 3-מיליון ש"ח.
.8.13.6

הסכם הולכת גז לחדרה
לנייר חדרה הסכם עם נתג"ז להולכת גז טבעי למרכז האנרגיה מיום  11ביולי .2007
במסגרת רכישת מניותיה של חדרה על ידי חברת אסיה פיתוח בשנת  ,2015הומחה לחדרה
הסכם זה.
תנאיו של הסכם הולכת הגז של חדרה דומים במהותם לתנאיו של הסכם הולכת הגז של
רותם כמפורט בסעיף  8.13.2לעיל .להערכת החברה ,עלות הסכם הולכת הגז לחדרה
תסתכם לכ 8.5-מיליון ש"ח בשנה.

הערכת החברה בדבר העלות השנתית של הסכם הולכת הגז כאמור כוללת מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכת החדרה בדבר כמויות הגז
שתירכשנה על ידי חדרה .הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה
מהותית מכפי שנצפה מסיבות שונות ,ובכלל זה שינוי בזמינות התחנה בפועל ופגיעה
באספקת הגז לתחנה.
בחודש דצמבר  ,2015נחתם תיקון להסכם ההולכה למרכז האנרגיה ,אשר מאפשר הולכת
הגז לתחנת הכוח חדרה (החדשה) ,באמצעות הקמת תחנת הפחתת לחץ ומדידה ()PRMS
חדשה בסמוך לתחנת חדרה  ,וכולל תנאים מסחריים נוספים .התיקון האריך את תקופת
החוזה כך שיימשך עד המוקדם מבין 16 )1( :שנים מתאריך ההפעלה המסחרית של תחנת
ה )2( ;PRMS-פקיעת רישיון נתג"ז (נכון למועד הדוח 1 ,באוגוסט  ;)2034או ( )3סיום
ההסכם בהתאם לתנאיו .כמו כן ,לחדרה קיימת אופציה להארכת תקופת ההסכם בעד 5
שנים .על פי התיקון ,נתג"ז הקימה וחיברה את תחנת ה PRMS-החדשה בחודש מאי
 .2018כמו כן ,הפסקת השירותים לא תשחרר את חדרה מהתחייבויותיה על פי הסכם
ההולכה ,לרבות התחייבויות רלוונטיות ביחס לתשלום כמפורט בתיקון .במסגרת ההסכם
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הוציאה חדרה ערבות בנקאית בסך  295אלפי ש"ח צמוד מדד בקשר להתחייבויותיה .כמו
כן ,החברה העמידה ערבות חברה בסך כ 3.9-מיליון ש"ח צמוד מדד.
.8.13.7

עסקת אנרג'יאן לרכישה ואספקה של גז טבעי
בהמשך למזכר ההבנות מיום  8באוגוסט  ,2017ביום  6בדצמבר  ,2017התקשרו רותם
וחדרה ,כי"ל ובז"ן ,עם אנרג'יאן ,בעלת החזקות בשדות הגז הטבעי "כריש" ו"תנין",
בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן ("עסקת אנרג'יאן") .ההסכמים ביחס לכל אחת
מהחברות הנ"ל הינם נפרדים ועצמאיים ובלתי תלויים בהסכמים של יתר החברות ,ובכלל
זה הפרה או סיום של איזה מהסכמי החברות הנ"ל ,לא ישפיע על יתר הסכמי החברות
הנ"ל.

על פי התנאים שנקבעו בהסכמים ,כמות הגז הטבעי אותה צפויות החברות הבנות לרכוש,
הינה כ BCM 5.3-עבור רותם וכ BCM 3.7-עבור חדרה בגין כל תקופת האספקה (בסעיף
זה" :הכמות החוזית הכוללת") .ההסכם כולל ,בין היתר ,מנגנון " "Take or Payבמסגרתו
תתחייבנה חברות רותם וחדרה ,לשלם עבור כמות מינימלית של גז טבעי ,אף אם לא עשו
בו שימוש.
בנוסף ,נכללו בהסכמים הוראות והסדרים נוספים המקובלים בהסכמים לרכישת גז
טבעי ,לרבות לעניין תחזוקה ,איכות הגז ,הגבלת אחריות ,בטחונות הקונה והמוכר,
המחאות ושעבודים ,יישוב סכסוכים ומנגנוני תפעול.

השלמת עסקת אנרג'יאן הותנתה בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים כמפורט בסעיף
 3.7לד וח עסקת אנרג'יאן ,ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה ,אשר התקבל ביום  14בינואר  2018וקבלת אישורים מאת הממונה ,וקונסורציום
המממנים של רותם ושל חדרה .בימים  30במאי  2018ו 31-במאי ( ,2018בהתאמה) ,נחתם
תיקון להסכם המימון של רותם ולהסכם המימון של חדרה (יחדיו" :התיקונים להסכמי
המימון") .במסגרת התיקונים להסכמי המימון בוצעו ,בין היתר ,התאמות המתייחסות
להסכמי הגז של רותם וחדרה (לפי העניין) ובכלל כך תוקנו הוראות הנוגעות לזכויות
מסוימות של רותם או חדרה (לפי העניין) הניתנות למימוש רק בהסכמת הגורמים
המממנים וכן זכויות מסוימות שהגורמים המממנים רשאים לחייב את רותם או חדרה
(לפי העניין) להפעילן ( .)Reserved discretionכמו כן ,במסגרת התיקון להסכם המימון של
חדרה ,נקבע כי הצדדים יחתמו בתוך פרק זמן מסוים על נספח  ,Reserved discretionאשר
למועד זה טרם נחתם והצדדים פועלים לחתימתו .אישור המממנים של רותם ושל חדרה
מותנה בחתימה על הסכם ישיר בין נציג המממנים לבין אנרג'יאן ,אשר למועד זה טרם
נחתם.
עם חתימת התיקונים להסכמי המימון כאמור ,הודיעה החברה כי התקיים התנאי
המתלה בהסכמים לרכישת גז טבעי מאנרגי'אן שעניינו קבלת אישור קונסורציום
המממנים בהסכמי הגז של כל אחת מרותם וחדרה ,המהווה אחד התנאים המתלים
להתקיימותם .לפרטים נוספים ראו סעיף  10.1לדוח.
ביום  15ביוני  ,2018הסכימו הצדדים להסכמים לרכישת גז טבעי מאנרגי'אן כי התקיים
התנאי המתלה הנוגע לאישור רשות התחרות.
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ביום  27בנובמבר  ,2018הודיעה אנרג'יאן לחדרה ולרותם על התקיימות התנאי המתלה
כפי שנקבע בהסכמים ביחס לסגירה הפיננסית של אנרג'יאן ,ולפיכך התקיימו כלל
התנאים המתלים להסכמים.
על פי פרסומי אנרג'יאן ,הפעלה מסחרית של מאגר כריש צפוי להיות בשנת

112.2021

ההסכמים יעמדו בתוקפם למשך  15שנים או עד להשלמת אספקת הכמות החוזית
הכוללת מאנרג'יאן לכל אחת מהחברות הבנות (רותם וחדרה) ,המוקדם מבין השניים
(בסעיף זה" :תקופת ההסכם הראשונה") ,כאשר מועד התחלת ההסכם יהיה לא יאוחר
מ 12-חודשים ממועד הזרמת הגז של אנרג'יאן ("מועד ההפעלה המסחרית של כריש").

לפי כל אחד מההסכמים ,במידה וכעבור  14שנים לאחר מועד ההפעלה המסחרית של
כריש ,החברה המתקשרת לא לקחה כמות השווה ל 90% -מהכמות החוזית הכוללת,
בכפוף להודעה מראש ,כל צד יהיה רשאי להאריך את ההסכם לתקופה נוספת ,אשר תחל
בתום  15שנה ממועד ההפעלה המסחרית של כריש ,ועד למוקדם מבין )1( :השלמת צריכת
הכמות החוזית הכוללת; או ( )2למשך  3שנים נוספות מתום תקופת ההסכם הראשונה.
יצוין ,כי ההסכמים כוללים נסיבות בהן כל צד להסכמים יהא רשאי להביא את ההסכם
הרלוונטי לסיומו קודם לתום תקופת ההסכם הראשונה (או תקופת ההסכם הנוספת),
לרבות במקרים של אי אספקה ממושכת ,פגיעה בבטחונות ועוד.
באשר לתמורה ,מחיר הגז הטבעי נקוב בדולר ומבוסס על נוסחה שהוסכמה ,צמוד לרכיב
ייצור החשמל וכולל מחיר מינימאלי .ההיקף הכספי של ההסכמים ,עשוי להגיע לכ0.8-
מיליארד דולר עבור רותם וכ 0.5-מיליארד דולר עבור חדרה (בהנחה של צריכת הכמות
המקסימלית על פי ההסכמים ,ובהתאם לנוסחת מחיר הגז למועד דוח זה) ,והוא תלוי
בעיקר ברכיב ייצור החשמל ובהיקף צריכת הגז.
יצוין כי חדרה התקשרה עם צד ג' בלתי קשור בהסכם למכירת כמויות גז עודפות
שיסופקו לה מכוח עסקת אנרג'יאן.
לפרטים נוספים על עסקת אנרג'יאן ותנאיה ,לרבות על נוסחת התמורה ,ראו דוח מיידי
מתקן של החברה ,בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ,מיום 2
בינואר ( 2018אסמכתא מס' ,)2018-01-000841 :המובא על דרך ההפניה ("דוח עסקת
אנרג'יאן")113.
.8.13.8

הסכם למכירת עודפי גז
ביום  26בפברואר  ,2018אישר דירקטוריון החברה את התקשרות חדרה עם צד שלישי
בלתי תלוי בהסכם למכירת עודפי הגז שתרכוש חדרה מאנרג'יאן בהתאם להתחייבויותיה
בעסקת אנרג'יאן (כאמור בסעיף  8.13.7לעיל) ,אם וככל שייווצרו .חדרה חתמה על
ההסכם ביום  28למרץ .2018
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ראו בכתובת ,https://www.energean.com/media/2508/368894acl-bannerless1.pdf :עמוד .6
בחודש מרץ  2018הודיעה אנרג'יאן על חתימת הסכם מימון פיננסי בהיקף של עד  1.275מיליארד דולר עם ארבעה תנאים מתלים
למימון פיתוח פרויקט כריש ,על הצלחת הנפקה ראשונה לציבור בבורסה לניירות ערך בלונדון ועל החלטת השקעה סופית ()FID
על פרויקט גז כריש ותנין ,ראו בכתובתhttps://homelandguards.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-energean-fid-press- :
( release.pdfהודעות לעיתונות).
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 .8.14הסכמים מהותיים בתחום הפעילות
להלן יובאו הסכמים המהותיים של החברה בתחום הפעילות.
.8.14.1

הסכם להקמת תחנת הכוח חדרה
בחודש ינואר  ,2016התקשרה חדרה בהסכם ,עם חברת  IDOMלהקמת תחנת הכוח
חדרה ,תחנת כוח בטכנולוגית קוגנרציה (כפי שתוקן מספר פעמים במסגרת הוראות שינוי
כולל עדכון האמור בסעיף זה להלן) אשר ההוצאה המוערכת 114בגינו נכון למועד הדוח
עומדת על כ 636-מיליון ש"ח.
התשלום עבור ההקמה מבוסס על התקדמות הבנייה ומתבצע בהתאם לאבני דרך שנקבעו
בהסכם IDOM .התחייבה לפצות את חדרה במקרה של עיכוב או של אי-עמידה בתנאים
שנקבעו בהסכם בקשר לביצועי התחנה ,וכן העמידה ערבויות חברת אם וערבויות
בנקאיות כדי להבטיח את התחייבויותיה בקשר להסכם.
כמו כן ,העמידה החברה ערבות חברה דולרית לטובת  IDOMכדי להבטיח את
התחייבויות חדרה בקשר להסכם 115.נכון למועד הדוח הערבות מוגבלת לסכום של 10.5
מיליון דולר ,ובלבד שלא בוטל הסכם הלוואת חדרה המתואר בסעיף  10.2להלן (ובמקרה
כאמור תוגבל הערבות ל 30-מיליון דולר).
ביום  27באוגוסט  ,2017חתמו חדרה וחח"י על הסכם התיאום הטכני עבור תחנת הכוח
בחדרה ,שנועד לקבוע מסגרת מחייבת בין תחנת הכוח ומנהל המערכת ,הכוללת את
תיאום ההתקשרות ,לוחות הזמנים ,אחריות הצדדים והפעילויות הנדרשות לחיבור
התחנה לרשת החשמל עד לשלב ההפעלה המסחרית .יצוין כי חתימת הסכם זה נדחתה
במספר חודשים עקב עיצומים שנקטו עובדי חח"י (בחודשים יוני  -יולי .)2017
ביום  19ביוני  ,2017נשלח על ידי  IDOMמכתב לחדרה בו היא מציינת כי שביתת חח"י
מהווה אירוע כוח עליון על פי הסכם ההקמה ,וכי אין ביכולתה להעריך כמה זמן יימשך.
בנוסף ,ציינה  IDOMכי המצב האמור השפיע על ביצוע ההתחייבויות שלה על פי ההסכם
ביחס לאספקת רכיבים מסוימים וכי  IDOMנוקטת בכל המאמצים הסבירים על מנת
להמשיך לעמוד בהתחייבויותיה ולמזער השפעה (ככל שתהיה) על עבודות ההקמה .בחודש
נובמבר  ,2018נחתמה תוספת להסכם ההקמה (בסעיף זה" :התוספת להסכם") לפיה
עודכן הסכום שעשויה לשלם חדרה בכ 43-מיליון ש"ח נוספים ,בשני תשלומים של כ21.5-
מיליון ש"ח כל אחד ,כאשר התשלום השני הותנה בסיום הקמת תחנת הכוח חדרה עד
ליום  16בפברואר ( 2019תנאי שלא התקיים) .בהתאם לתוספת להסכם ,איחור בסיום
העבודות מקטין את התשלום הנ"ל לפי המנגנון שנקבע בהסכם .כמו כן ,במסגרת
התוספת להסכם הסכימו הצדדים ,בין היתר ,על ויתור טענות עבר עד לאוקטובר .2018
בהתאם להסכם המימון של חדרה ,הועברה התוספת להסכם לאישור המלווים ,אשר נתנו
לכך את אישורם .יצוין ,כי להערכת החברה אין בתוספת להסכם כדי להשפיע באופן
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תמורת ההסכם נקובה בחלקה בדולר ,בחלקה בש"ח ובחלקה באירו .הסכום המפורט לעיל הינו הערכה של סך התמורה הכוללת
במטבע שקל.
הערבות הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח ובחודש מרץ  2018הוסבה הערבות לחברה.
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מהותי על הערכות החברה באשר להיקף עלות הקמת תחנת הכוח חדרה בכ 1-מיליארד
ש"ח.
כאמור בסעיף  3לעיל ,להערכת החברה מועד הפעלתה המסחרית של תחנת הכוח חדרה
צפוי לחול במהלך הרבעון השלישי של שנת  2019וזאת ,בהתחשב בעיכובים שחלו במהלך
ההקמה ובפעולות הנדרשות להשלמתה והפעלתה של תחנת הכוח ,ובכלל זה עקב לוחות
הזמנים להחלפת רכיב פגום שהתגלה במסגרת בדיקות הפעלה וכאמור בהתאם להסכם
ההקמה זכאית חדרה לפיצוי מסוים מ IDOM-בגין עיכוב בסיום ההקמה .לפרטים אודות
כיסוי ביטוחי לחדרה ,ראו סעיף  8.18להלן .לפרטים אודות גורמי סיכון הכרוכים
בפרויקטים בהקמה ,ראו סעיף  19.3.10להלן.

האמור לעיל ,לרבות הערכות החברה בקשר עם היקף עלות ההקמה של תחנת הכוח של
חדרה והמועד הצפוי להפעלה המסחרית של תחנת הכוח של חדרה ,כולל מידע צופה פני
עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך אשר אין וודאות באשר להתממשותו .בפועל עלויות
הקמת תחנת הכוח חדרה עשויות להיות גבוהות יותר ,ומועד ההפעלה המסחרית של
תחנת הכוח עשוי להתעכב ,וזאת בין היתר כתוצאה מפעולות של גורמים שלישיים,
תקלות טכניות ,עלויות נוספות וכיוצא באלה .כמו כן ,אין וודאות כי החברה תקבל פיצוי
בגין מלוא הנזקים שייגרמו לה עקב העיכוב בהפעלה כאמור כגון בגין אובדן רווחים או
פיצוי שתידרש לשלם ללקוחות עקב עיכוב במועד ההפעלה המסחרית.
.8.14.2

הסכמי תחזוקה ותפעול
.8.14.2.1

הסכם תחזוקת תחנת הכוח רותם
ביום  27ביוני  ,2010התקשרה רותם בהסכם תחזוקה עם חברת Mitsubishi

( Heavy Industries Ltd.כפי שהומחה בהמשך לחברות בנות שלה)
("מיצובישי") .לפרטים ,ראו ביאור (25ה) לדוחות הכספיים.
במסגרת ההסכם ,קיימת התחייבות להעמיד ערבות חברה של מי שהיתה
חברת האם של החברה במועד חתימת ההסכם לטובת מיצובישי ,להבטחת
מלוא התחייבות רותם על פי הסכם התחזוקה .יצוין ,כי נכון למועד הדוח
ערבות זו טרם הועמדה.
למידע בנוגע לתלות החברה במיצובישי ,ראו גורם סיכון בסעיף  19.3.3להלן.
.8.14.2.2

הסכם תפעול תחנת הכוח רותם באמצעות חברת התפעול רותם
במסגרת הסכם בעלי המניות ברותם הוסכם כי התפעול והתחזוקה השוטפים
של תחנת הכוח רותם יבוצעו על ידי חברת התפעול רותם.
בחודש דצמבר  ,2010חתמו רותם וחברת התפעול רותם על הסכם תפעול
תחנת הכוח על ידי חברת התפעול ,לתקופה של  20שנה ממועד הפעלת תחנת
הכוח רותם .הסכם אינו יושם בפועל החל ממועד חתימתו ותפעול תחנת
הכוח בפועל נעשה על ידי רותם בעצמה .בחודש ינואר  ,2019בוטל הסכם
התפעול הנ"ל .לפרטים אודות ערבות שהועמדה בקשר עם הסכם התפעול,
ראו ביאור (24א)( )3לדוחות הכספיים.
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.8.14.2.3

הסכם תחזוקה תחנת הכוח חדרה
חדרה התקשרה ביום  27ביוני  ,2016בהסכם עם

General Electric

 International, Inc.ועם ( GE Global Parts and Products GMBHביחד:
" )"GEלתחזוקה ארוכת טווח של תחנת הכוח חדרה ("הסכם התחזוקה
חדרה") בעלות כוללת של כ 42-מיליון דולר (צמוד למדדים שונים) .בהתאם
להסכם התחזוקה חדרה GE ,תבצע עבודות תחזוקה ברכיבים המרכזיים של
תחנת הכוח חדרה ,הכוללים את טורבינות הגז ,הגנרטורים וחלק מהציוד
הנלווה אליהם ,החל ממועד ההפעלה המסחרית ועד למוקדם מבין( :א) 25
שנה מיום ההתקשרות בהסכם תחזוקה חדרה; (ב) המועד בו כל היחידות
המכוסות על פי ההסכם ( )Covered Unitsתגענה לתאריך סיום הפעילות
שלהן (כהגדרתו בהסכם) .בהתאם לתנאי הסכם התחזוקה חדרה ,חדרה
תשלם ל GE-עבור עבודות התחזוקה ,במהלך תקופת ההסכם ,בהתבסס על
הנוסחה שנקבעה בהסכם.
הסכם התחזוקה חדרה כולל התחייבויות שונות של  GEבקשר עם ביצועי
תחנת הכוח חדרה GE .התחייבה לפצות את חדרה במקרה של אי-עמידה
בהתחייבויות כאמור ,ואילו חדרה התחייבה לשלם סכומי בונוס לGE-

במקרה של ביצועים משופרים של תחנת הכוח חדרה הנובעים מעבודות
התחזוקה ,והכל עד לסכום מקסימלי שאינו מהותי (ביחס להיקף הכולל של
ההסכם) ביחס לכל תקופת בדיקה כפי שנקבע בהסכם .לפרטים אודות
ערבות שהועמדה בקשר עם הסכם התחזוקה חדרה ,ראו ביאור (25ה)
לדוחות הכספיים.
.8.14.2.4

הסכם תפעול תחנת הכוח חדרה
ביום  4ביולי  ,2016התקשרה חדרה בהסכם עם חברת התפעול חדרה לתפעול
ותחזוקה שוטפים של תחנת הכוח חדרה ,לתקופה של  20שנים ממועד
ההפעלה המסחרית בעלות שנתית של כ 27.4-מיליון ש"ח (צמוד למדדים
שונים) .במסגרת ההתקשרות חברת התפעול חדרה התחייבה להעניק
שירותים לתחנת הכוח חדרה בשלב ההקמה כמפורט בהסכם וכן להיות
אחראית לתפעול והתחזוקה השוטפים של תחנת הכוח חדרה לאחר הפעלתה
המסחרית ,והכל בהתאם לתקציב השנתי שאושר .חברת התפעול חדרה
התחייבה לבצע את השירותים בהתאם לסטנדרטים שנקבעו וכן התחייבה
לשיעור זמינות מינימאלי של הפסקת פעילות תחנת הכוח חדרה .אחריותה
של חברת התפעול חדרה על פי ההסכם מוגבלת לסכום שנתי של  20.5מיליון
ש"ח.
בתמורה לשירותים שיסופקו על פי ההסכם ,חדרה התחייבה לשלם את
העלויות שנצברו בגין השירותים בתקופת ההקמה ,בהתאם לתקציב שאושר,
ולאחר תקופת ההקמה לשלם את הסכום השנתי שנקבע בתקציב בתשלומים
חודשיים .כמו כן ,חדרה נטלה על עצמה מספר התחייבויות ,ובכלל זה לדאוג
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להתקשרות בהסכמי אספקת גז ודלקים הנדרשים לתחנת הכוח ,להמציא
לחברת התפעול חדרה את המסמכים והמידע הנדרשים לה וכן לספק מלאי
ראשוני כפי שיוסכם בין הצדדים .בהתאם להסכם ,הצדדים רשאים לסיים
את ההתקשרות בכפוף להודעה מראש במספר מקרים וביניהם אי תשלום,
הפרה מהותית וחדלות פירעון .כמו כן ,לחדרה זכות לסיים את ההסכם
במקרים נוספים שנקבעו ,כגון חריגות מהתקציב השנתי ואי עמידה
בהתחייבות לשיעור מקסימלי של הפסקת פעילות התחנה בהתאם לתקופות
שנקבעו.
.8.14.3

הסכמי הלוואה ושעבוד והסכמי הזרמת ההון
הסכמי ההלוואה והשעבודים מכוחם מתוארים בסעיפים  10.2ו 10.5-להלן.
לפירוט על הסכם הזרמת ההון של רותם והסכם הזרמת ההון של חדרה ,ראו סעיפים
 10.3.1.2ו 10.3.1.3-בהתאמה.

.8.14.4

הסכמי  PPAעם חח"י
.8.14.4.1

רותם
בחודש נובמבר  ,2009התקשרה רותם בהסכם  PPAעם חח"י ,לתקופה בת 20
שנה החל ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח רותם (קרי ,עד
שנת  .)2033על פי ההסכם ,רותם רשאית לפעול באחת משתי הדרכים הבאות
(או שילוב של שתיהן במגבלות מסוימות הקבועות בהסכם):
 .8.14.4.1.1כושר ייצור ואנרגיה לחח"י  -רותם מחויבת להקצות את כושר
הייצור לחח"י ,ובתמורה חח"י תשלם לה תשלום חודשי עבור
כל מגה וואט זמין (קרי ,תשלומי זמינות קבועה) ,בהתאם
לתעריף אשר נקבע ב PPA-והעומד (נכון למועד הדוח) על כ43-
ש"ח למגה וואט שעה (צמוד למדד המחירים לצרכן) 116,ובעל
כדאיות כלכלית נמוכה משמעותית מהתעריף אשר מקבלת
החברה ממכירת חשמל ללקוחות פרטיים (כאמור בסעיף
 8.14.4.1.2להלן) .בנוסף ,ככל שתחנת הכוח רותם מייצרת
חשמל ,חח"י תשלם תשלום משתנה המבוסס על עלות הדלק
ויעילות התחנה .תשלום זה יכסה את העלות המשתנה הנובעת
מהפעלת תחנת הכוח רותם וייצור החשמל.
 .8.14.4.1.2מכירת חשמל ללקוחות פרטיים  -רותם רשאית להקצות ,באופן
מלא או חלקי ,כושר ייצור ולמכור אנרגיה ללקוחות .במקרה
זה ,חח"י תהיה רשאית לקנות את עודפי האנרגיה המיוצרת על
ידי תחנת הכוח רותם בהתאם לעלות הדלק של רותם ונצילות
תחנת הכוח רותם .רותם רשאית ,בכפוף להודעה של 12

116

לשם השוואה ביחס לתעריף ראו לוח  6.5-1לספר התעריפים (תעריף עבור רכישת יכולת זמינה קבועה או משתנה מיצרן
קונבנציונלי ליחידה במחזור פתוח או סגור המחוברת לרשת ההולכה המופעלת בגז טבעי).
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חודשים מראש ,לשוב ולהקצות לחח"י את כושר הייצור
שהוחרג.
רותם הודיעה לחח"י ,כנדרש על פי ההסכם ,על החרגת מלוא
כושר הייצור של תחנת הכוח רותם ,והחל מחודש יולי ,2013
מלוא כושר הייצור של תחנת הכוח רותם מוקצה ללקוחות
פרטיים .יצוין ,כי בהתאם להסכם ה PPA-של רותם עם חח"י,
רותם יכולה לכלול מחדש את כושר הייצור שהוחרג ולמכור
לחח"י במקום ללקוחות פרטיים .עם זאת ,על מנת שרותם
תוכל לבטל הסכמים עם לקוחותיה ,ככלל ,רכיב הייצור צריך
לרדת מתחת לרף מינימלי שנקבע בהסכמים .על פי הסכם ה-
 PPAשל רותם ע ם חח"י ,במקרה של הפרה ,הצד המפר עשוי
לשלם פיצוי מוסכם המחושב לפי מנגנון המפורט בהסכם,
בכפוף למגבלת אחריות של  82מיליון ש"ח (הסכום צמוד למדד
המחירים לצרכן החל מ 1-בדצמבר  .)2000לפרטים נוספים ,ראו
ביאור (25א) לדוחות הכספיים.
הסכם ה PPA-של רותם עם חח"י כולל גם נספח הולכה וגיבוי
(נספח  )Oאשר ,בין היתר ,מחייב את חח"י לספק שירותי
הולכה וגיבוי לרותם ולצרכנים שלה בקשר עם עסקאות פרטיות
בין רותם ללקוחותיה ,וכן מסדיר את התעריפים שישולמו על
ידי רותם לחח"י עבור שירותים אלה .כמו כן ,נספח  Oמסדיר
מכירות עודפי אנרגיה לחח"י (למידע נוסף על מכירות אנרגיה
לחח"י ,ראו סעיף  14.3.2להלן) ורכישות חשמל מהרשת על ידי
תחנת הכוח רותם ,וכן את התעריפים הרלוונטיים .יתרה מכך,
עם ההתקשרות בהסכם  PPAעם צרכן מסוים ,רותם הופכת
לספק החשמל הבלעדי עבור אותו לקוח ,כאשר חח"י נדרשת
לספק לו חשמל במקרים בהם רותם אינה מסוגלת לעשות זאת
(בתמורה לתשלום מרותם בהתאם לתעריפים הרלוונטיים).
על רותם חלות אמות מידה מסוימות שהוחלו במפורש במסגרת
נספח  Oל ,PPA-וכן אמות מידה נוספות כפי שנקבע על ידי
רשות החשמל ובהתאם להחלטות ועדכוני רשות החשמל מעת
לעת.
כנדרש על פי הוראות הדין ,רותם התחייבה להעמיד לחח"י
ערבות בנקאית ,להבטחת התשלום עבור שירותי תשתית
הניתנים על ידי חח"י בנוסף ,על פי הסכם ה PPA-של רותם עם
חח"י ,רותם התחייבה להעמיד ערבויות בנקאיות להבטחת
התחייבויותיה לחח"י בתקופת הפעלתה של תחנת הכוח רותם.
ערבויות אלה סופקו בעבר על ידי אסיה פיתוח והועברו לחברה
(לפירוט נוסף ראו סעיף  10.6.1להלן) .יצוין כי הסכם הPPA-
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של רותם עם חח"י כולל התחייבות של רותם בקשר לזמינות
התחנה ,והערבויות שהועמדו מכסות ,בין היתר ,גם הפרות
בקשר להתחייבות האמורה.
במסגרת ההסכם ,התחייבה רותם כי מועד ההפעלה המסחרית
של התחנה יחול עד לחודש מרץ  .2014לאור הקדמת עבודות
ההקמה ,הודיעה רותם לחח"י על הקדמת הפעלתה המסחרית
של תחנת הכוח רותם לחודש מרץ  ,2013ואולם בפועל הפעלתה
המסחרית של התחנה החלה בחודש יולי  .2013בחודש מרץ
 2013נשלח מכתב מחח"י לרותם ,בו נטען להפרה יסודית של
ההסכם מצד רותם כתוצאה מהאיחור במועד ההפעלה
המסחרית ביחס למרץ  .2013רותם דחתה את הטענה .נכון
למועד הדוח ,לא נדרש פיצוי כספי על ידי חח"י.
לפרטים בדבר מחלוקת בין רותם לבין חח"י בנוגע לתעריף אשר
על רותם לשלם לחח"י בגין חשמל אשר רכשה מהרשת ,בקשר
עם מכירת חשמל ללקוחות פרטיים ,ראו ביאור (25ג) לדוחות
הכספיים.
בנוסף ,במהלך פרק הזמן שחלף ממועד ההפעלה המסחרית ועד
למועד הדוח היו מספר מחלוקות בנוגע לפרשנות ההסכם ה-
 PPAשל רותם עם חח"י הכוללות ,בין היתר ,טענות בקשר עם
היקף הסולר להתחשבנות ועם התעריף בגין מכירות אנרגיה
לחח"י .נכון ליום  31בדצמבר  2018קיבלה החברה החזר
בסכום של כ 8-מיליון ש"ח המהווה חלק מהסכום אשר
במחלוקת ובנוסף התקבל אצלה סכום של כ 3-מיליון ש"ח בגין
פרמיית ביטוח .נכון למועד דוח זה ישנם סכומים נוספים
שלעמדת החברה רותם זכאית להם.
.8.14.4.2

חדרה
בחודש ספטמבר  ,2016חתמה חדרה על הסכם עם חח"י לרכישת אנרגיה
ומתן שירותי תשתית ( .)PPAבמסגרת ההסכם החברה התחייבה למכור
לחח"י אנרגיה ושירותים נלווים ,וכן חח"י התחייבה למכור לחברה את
שירותי התשתית ושירותי ניהול מערכת החשמל ,לרבות שירותי גיבוי ,והכל
בהתאם להוראות ההסכם ,הוראות הדין ואמות המידה .התחייבויות אלה
וחובות התשלום בגינן מוסדרות במסגרת הוראות ההסכם .ההסכם יעמוד
בתוקף עד לתום התקופה בה רשאית החברה למכור חשמל לצרכנים פרטיים
בהתאם לקבוע ברישיון האספקה ,ביחס לשירותי התשתית וניהול מערכת,
ועד לתום התקופה בה רשאית החברה למכור אנרגיה למנהל המערכת
בהתאם לקבוע ברישיון הייצור (קרי ,עד לתום  20שנים ממועד ההפעלה
המסחרית ,ראו סעיף  8.12.3לעיל) ,ביחס לרכישת האנרגיה והשירותים
נלווים .ההסכם כולל גם הוראות המסדירות את חיבור תחנת הכוח חדרה

82

לרשת החשמל ,וכן הוראות המסדירות את התכנון ,ההקמה ,התפעול
והתחזוקה של תחנת הכוח חדרה .בין היתר ,נקבע כי מנהל המערכת יהיה
רשאי לנתק את תחנת הכוח חדרה מרשת החשמל ככל שלא תמלא אחר
הוראות הבטיחות הקבועות בדין או הוראה בטיחותית של מנהל המערכת
אשר נמסרה לחדרה מראש ובכתב .כמו כן ,חדרה התחייבה לעמוד בדרישות
הזמינות והאמינות הקבועות ברישיונה ובאמות המידה ,ולשלם עבור אי-
עמידה בהן בהתאם לקבוע באמות המידה.
.8.14.5

הסכמי מסגרת לסחר בחשמל ובגז בין רותם לחדרה
לפרטים ,ראו תקנה  22לפרק הרביעי (פרטים נוספים).

.8.14.6

הסכמים עם ספקים
לפרטים ,ראו ההסכמים המפורטים בסעיף  8.13לעיל.

 .8.15הסכמי שיתוף פעולה
.8.15.1

הסכמי או.פי.סי סולאר
ביום  1בינואר  ,2017התקשרה או.פי.סי סולאר בשני הסכמים עם חברת ל.י.ר .גרינדיי
החזקות בע"מ (בסעיף זה" :ליר") ,אשר מלוא הון מניותיה מוחזק על ידי יתר בעלי
המניות בגרינדיי.
.8.15.1.1

הסכם מסגרת
בהסכם המסגרת התחייבו הצדדים לשתף פעולה לאיתור ופיתוח פרויקטים
פוטו-וולטאים פוטנציאליים ,לצורך הגשת הצעות במכרזים המפורסמים על
ידי רשות החשמל לרשת החלוקה .כל פרויקט יתבצע במסגרת חברת פרויקט
ייעודית ,אשר  85%ממניותיה תוחזקנה על ידי או.פי.סי סולאר ו15%-
ממניותיה תוחזקנה על ידי ליר (בסעיף זה" :חברת פרויקט").
ההסכם מעניק אופצית מכירה לליר ואופציית רכישה לאו.פי.סי סולאר
בקשר עם החזקות ליר בכל חברת פרויקט ,בהתאם לנוסחת תמורה שנקבעה
בהסכם.
במסגרת ההסכם נקבע כי או.פי.סי סולאר תספק את מלוא ההון הנדרש
מבעלי המניות בכל חברת פרויקט בדרך של הלוואות בעלים ,בהתאם
לתקציב שייקבע.
הסכם המסגרת יישאר בתוקף עד לביטולו החל מיום  1ביולי ,2018בהסכמת
הצדדים או בהודעה מראש של  30יום על ידי מי מהצדדים .כמו כן ,ההסכם
מעניק לצדדים זכות ביטול במקרים של הפרות שלא תוקנו תוך  60יום ,אי-
נכונות מהותית של מצגים והליכי חדלות פירעון.
יצוין כי עד לביטולו של הסכם המסגרת כאמור להלן לא הוקמו חברות
פרויקט והפעילות בוצעה במסגרת גרינדיי.
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.8.15.1.2

הסכם שירותים
ליר התחייבה להעניק שירותים מסוימים לאו.פי.סי סולאר ולחברות
הפרויקט שתצטרפנה כצד להסכם (בסעיף זה" :הלקוח") ,במסגרת קידום
ההקמה והפיתוח של פרויקטים פוטו-וולטאים.
בתמורה לשירותים ישלם הלקוח סכום חודשי קבוע שנקבע בהסכם ,אשר
יגדל עם זכיה במכרזים פוטו-וולטאים.
כל לקוח רשאי לבטל את ההסכם ,כאשר ביטול על ידי או.פי .סי סולאר לא
יהיה לפני יום  1ביולי  ,2018וזאת בהודעה מראש של  60ימים ,וליר תהא
זכאית לקבל מלוא תמורת השירותים עד ליום  1ביולי  .2018ליר רשאית
לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא החל מיום  1ביולי  ,2018בכפוף להודעה
מראש של  60ימים .בנוסף ,כל צד זכאי לבטל את ההסכם במקרה של הפרה
מהותית שלא תוקנה תוך  30ימים ובאירועי חדלות פירעון שונים .בחלופת
מכתבים בין הצדדים במהלך שנת  2017ושנת  ,2018טענה ליר כי או.פי.סי
סולאר אינה ממלאת את התחייבויותיה ההסכמיות לפיתוח והוצאה לפועל
של פרויקטים פוטו-וולטאיים ואו.פי.סי סולאר דחתה טענות אלו .החברה
מעריכה כי אין לאירועים אלה השפעה מהותית על עסקיה.

בראשית חודש מאי  ,2018הודיעה או.פי.סי סולאר לליר על סיום שני ההסכמים בתום
חודש יוני ( 2018בסעיף זה" :הודעת הסיום") .בהמשך להודעת הסיום התגלעו מחלוקות
בין או.פי.סי סולאר לבין ליר ובעלי המניות בגרינדיי שבאו לידי ביטוי בתכתובות
שהוחלפו בין הצדדים במהלך שנת  2018ושנת  .2019בהמשך לאמור החברה פעלה
להסדרת היפרדות עסקית וליישוב מחלוקות מול ליר ויתר בעלי המניות בגרינדיי.
כאמור בסעיף  2.3.2לעיל ,ביום  21במרץ  2019התקשרה או.פי.סי סולאר במזכר הבנות
מחייב למכירת כל מניותיה והחזקותיה בגרינדיי ,אשר מרכזת כאמור את פעילות ייצור
חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית של החברה נכון למועד הדוח ,לסולגרין בע"מ (בסעיף
זה" :סולגרין") .בהתאם לתנאי מזכר ההבנות ,התמורה לחברה תבוצע בתשלומים
וחלקה מותנה באבני דרך ,כאשר במועד העברת המניות ישולם לחברה סכום של כ1.5-
מיליון ש"ח .בכפוף להתקיימות התנאים שנקבעו במזכר ההבנות ,או.פי.סי סולאר תהיה
זכאית לסכום נוסף של כ 1.25-מיליון ש"ח ולתמורה בגין הצלחה כפי שהוגדר במזכר.
להערכת החברה ,סך התמורה המקסימלי שאו.פי.סי סולאר תהיה זכאית לו בגין עסקה
זו (בכפוף להתקיימות התנאים הקבועים במזכר ההבנות) ,לא יעלה על סך של  8.3מיליון
ש"ח ,כאשר אין ודאות בדבר הגעה לסכום מקסימלי זה .כמו כן נקבעו בין הצדדים
הסדרים נוספים ובהם ,בין היתר ,שיפוי מוגבל של החברה בנסיבות מסוימות .יצוין ,כי
השלמת העסקה כפופה לתנאים בהם קבלת אישור הממונה על התחרות הכלכלית
לרכישת החזקות או.פי.סי סולאר בגרינדיי על ידי הרוכש (בסעיף זה" :אישור הממונה")
או בקבלת אישור כי אין צורך בקבלת אישור כאמור וכן להסבת זכויות בהלוואות בעלים
כפי שנקבע במזכר ההבנות .בתוך כך ועל רקע התקשרות או.פי.סי סולאר במזכר ,בחודש
מרץ  2019נחתם על-ידי גרינדיי ,ליר ובעלי המניות הנוספים בגרינדיי כתב ויתור וסילוק
בלתי חוזר כלפי או.פי.סי סולאר וכלפי החברה ,וכן נחתם על-ידי או.פי.סי סולאר כתב
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ויתור וסילוק בלתי חוזר כלפי ליר וכלפי בעלי המניות הנוספים בגרינדיי .כתבי הויתור
הנ"ל יכנסו לתוקף אך ורק במועד בו יתקבל אישור הממונה או ,במועד קבלת אישור
בכתב חתום על-ידי או.פי.סי סולאר ועל-ידי סולגרין לפיו אינו צורך בקבלת אישור
הממונה .יודגש כי סכום התמורה הצפוי לחברה מהעסקה המתוארת הינו מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר אין ודאות להתממשותו בפועל ,והאמור תלוי ,בין
היתר ,בגורמים שאינם בשליטת החברה.
 .8.16הליכים משפטיים
.8.16.1

עתירה מנהלית לביטול היטלי פיתוח
בחודש ספטמבר  ,2016הגישה חדרה עתירה לבית המשפט המחוזי בחיפה (בשבתו כבית
משפט לעניינים מנהליים) לביטול דרישות תשלום בסכום כולל של כ 6-מיליון ש"ח
שנשלחו לה על ידי עיריית חדרה ,בגין היטלי פיתוח בקשר עם הקמת תחנת כוח חדרה
(בסעיף זה" :העתירה").
בד בבד עם ניהול העתירה ,ביום  30באוקטובר  ,2016חדרה שילמה את הסכום כאמור
בצירוף הפרשי הצמדה ופרעה את חוב ההיטלים שנדרשו ממנה בדרישות התשלום .ביום
 6בנובמבר  ,2016הגישה עיריית חדרה בקשה למחיקת העתירה .בהחלטה מיום 30
בנובמבר  2016דחה בית המשפט את הבקשה וקבע כי הדיון בעתירה יימשך .ביום 21
בדצמבר  2017ניתן פסק דין בעתירה המבטל את החיוב במלואו אך מתיר לעירייה לשלוח
חיוב חדש ,בהתאם להוראות הדין ופסק הדין ,וכי על עיריית חדרה להשיב לחדרה את
הסכום ששולם על ידה כאמור לעיל בסך של כ 6-מיליון ש"ח .ביום  28בדצמבר 2017
הוציאה עיריית חדרה חיוב מתוקן ,הכולל בתוכו היטלים נוספים להיטלים שנדרשו
במקור ,בסך של כ 6.3-מיליון ש"ח .בהתאם לפניות חדרה האריך בית המשפט מעת לעת
את המועד להגשת עתירה בגין החיוב החדש נוכח קיומם של הליכי משא ומתן בין
הצדדים בנוגע לדרישה.

.8.16.2

מחלוקת מול קבוצת תמר
ביום  21ביוני  ,2017הגישה קבוצת תמר בקשה לפתיחת הליך בוררות נגד רותם בפני ה-
 .(London Court of International Arbitration) LCIAבסיס המחלוקת הינו אופן הצמדת
נוסחת המחיר של הגז הטבעי בהסכם האספקה של רותם בשל פיצול תעריפי החשמל
בחודש יולי  .2013מחיר הגז בהסכם אספקת הגז מבוסס על מחיר בסיס בש"ח שנקבע
במועד חתימת ההסכם ,בהצמדה לשינויים בתעריף רכיב הייצור ,המהווה חלק מהתעו"ז,
ובחלקו ) (30%לשער החליפין היציג של הדולר .בחודש יולי  2013פרסמה רשות החשמל
ארבעה מדדים עבור תעריף רכיב ייצור החשמל ,הנעים בין  333.2ש"ח למגה וואט שעה ל-
 386ש"ח למגה וואט שעה ,חלף התעריף היחיד שהיה נהוג בעבר .בחודש ינואר ,2015
פרסמה רשות החשמל שני תעריפים חדשים ,המשקפים הפחתה של כ .10%-בחודש
ספטמבר  ,2015פרסמה רשות החשמל תעריף ייצור אחד כפי שהיה נהוג בעבר .בנוגע
לאופן הצמדת נוסחת המחיר של הגז הטבעי בהסכם האספקה בין רותם לקבוצת תמר,
התגלעה מחלוקת בין הצדדים באשר לשאלה לאיזה מהתעריפים שפורסמו על ידי רשות
החשמל בחודש יולי  2013יחולו על ההסכם האמור ,ובאופן דומה גם ביחס לתעריפים
שפורסמו בחודש פברואר .2015
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בחודש פברואר  ,2017דרשה שותפות תמר מרותם לשלם סך של כ 25-מיליון דולר (סכום
הכולל ריבית שנצברה) או להפקיד את הסכום האמור בחשבון נאמנות בגין הסכסוך
האמור .ביום  25במאי  ,2017הפקידה רותם סכום של כ 22-מיליון דולר בחשבון נאמנות
בגין המחלוקת האמורה (הסכום שהתבקש בניכוי ריבית).
במסגרת הליך הבוררות דורשת תמר כי ישולם לה סכום של כ 33-מיליון דולר בתוספת
ריבית (אשר לטענת תמר נכון למועד הגשת הבקשה עומדת על סך של כ 5-מיליון דולר),
סכום המבוסס על תעריף של  386ש"ח למגה וואט שעה .בנוסף ,ככל שלא תתקבל דרישה
זו ,טענה תמר במסגרת ההליך טענות חלופיות המבוססות על תעריפים נמוכים יותר .כמו
כן ,דורשת קבוצת תמר לקבוע כי רותם הפרה את הסכם אספקת הגז בכך שלא הפקידה
את מלוא הסכומים שבמחלוקת.
ביום  20ביולי  ,2017הגישה רותם את תגובתה לבקשה לפתיחת הליך בוררות ,במסגרתה
דחתה רותם את טענות תמר ,וביקשה שייקבע כי התעריף הרלוונטי בקשר עם מחיר הגז
בתקופת המחלוקת הינו  333.2ש"ח למגה וואט שעה ,כי הסכום אשר הופקד בנאמנות
ישוחרר מיידית לידי רותם בתוספת הפירות אשר נצברו בגינו ,וכן כי תמר תישא
בהוצאות הבוררות של רותם.
בחודש פברואר  ,2018הגישה קבוצת תמר כתב תביעה מפורט במסגרתו חזרו על הטענות
המתוארות לעיל .החברה דוחה את טענות קבוצת תמר.
ביום  8ביוני  ,2018הוגש כתב ההגנה המפורט מטעם רותם במסגרת הבוררות מול קבוצת
תמר .במסגרת זו דחתה רותם את כל הטענות שהועלו על ידי קבוצת תמר במסגרת כתב
התביעה .בחודש אוקטובר  ,2018הוגשה תגובה לכתב ההגנה מטעם תמר .בחודש דצמבר
 2018הגישה רותם את תגובתה הסופית .בסוף חודש פברואר  ,2019התקיים דיון בפני
הטריבונל .פסק הבוררות טרם ניתן ובהתאם להודעה שהתקבלה אצל החברה הוא אמור
להתקבל עד ליום  31במאי  .2019לפרטים נוספים אודות המחלוקת האמורה ,ראו ביאור
(25ז) לדוחות הכספיים.
להערכת רותם ,סביר יותר מאשר לא ,שעמדת רותם תתקבל ולפיכך לא נרשמה הפרשה
בדוחות הכספיים בגין הסכסוך האמור ,עם זאת להערכת החברה סכום החשיפה בגין
ההליך האמור לא יעלה על כ 41-מיליון דולר (לא כולל הוצאות משפטיות) .יובהר כי אין
ודאות שטענותיה של רותם יתקבלו במלואן או בחלקן ,וככל שלא יתקבלו טענות רותם
למחלוקת עשויה להיות השפעה מהותית לרעה על החברה.
.8.16.3

בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד בז"ן ואח' בנושא הסכם החשמל בין בז"ן ורותם
ביום  29בנובמבר  ,2017הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (המחלקה הכלכלית)
בקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת על ידי בעל מניות בז"ן ,נגד בז"ן ,רותם ,חברי
דירקטוריון בז"ן (ליום  7ביולי  )2011והחברה לישראל.
עניינה של הבקשה הוא בטענת המבקש כי ההתקשרות של בז"ן עם רותם ,בעסקה משנת
 2011לרכישת חשמל הינה ,כביכול ,עסקת בעלי עניין חריגה עבור בז"ן אשר לא קיבלה
את אישור אסיפת בעלי המניות של בז"ן במועדים הרלוונטיים.
בחודש יולי  ,2018הגישה החברה את תגובתה לבקשה .החברה דחתה את הטענות
המופיעות בבקשה וביקשה את דחיית הבקשה על הסף/לגופה.
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בקשת בז"ן לדחיית הבקשה על הסף נדחתה ונקבע מועד לקדם משפט בחודש מאי .2019
להערכת החברה ,ובהתבסס על יועציה המשפטיים ,סביר יותר מאשר לא ,כי הבקשה לא
תתקבל על ידי בית המשפט ולפיכך לא נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים בגין הבקשה.
.8.16.4

בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד בז"ן ואח' בנושא הסכמי גז
ביום  10בינואר  ,2018הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (המחלקה הכלכלית),
בקשה לאישור תביעה נגזרת על ידי בעל מניות בבז"ן ,כנגד דירקטורים בבז"ן בעבר
ובהווה ,כי"ל ,החברה ,רותם וחדרה ,וכן כנגד החברה לישראל ובעלי השליטה בה,
שעניינה בעסקאות לרכישת גז של חברות הקבוצה האמורות ,לרבות ההיבטים הבין-
חברתיים שלהן ,בעסקת תמר (סעיפים  8.13.1ו 8.13.3-לעיל) בעסקת אנרג'יאן (סעיף
 8.13.7לעיל) ובעסקת מכירת עודפי הגז לבז"ן (תקנה  22לפרק הרביעי (פרטים נוספים)).
בחודש אוגוסט  ,2018הגישה החברה את תגובתה לבקשה .החברה דחתה את הטענות
המופיעות בבקשה וביקשה את דחיית הבקשה על הסף .דיון קדם משפט קבוע לחודש יוני
.2019
לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  11בינואר ( 2018אסמכתא מס'2018- :
 ,)01-003711המובא על דרך ההפניה.
להערכת החברה ,בהתבסס על יועציה המשפטיים ,סביר יותר מאשר לא ,כי הבקשה לא
תתקבל על ידי בית המשפט ולפיכך לא נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים בגין הבקשה.

.8.16.5

ערעור בעתירה מנהלית בנושא הקלה מתת"ל 55
בחודש פברואר  ,2019דחה בית המשפט העליון ערעור אשר הוגש על ידי עיריית קרית גת
על פסק הדין בעתירה המנהלית שניתן על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע
בנושא הקלה מתת"ל  .55לפרטים ,ראו סעיף  8.17.5להלן.

 .8.17רכישת השליטה בצומת
כאמור בסעיף  2.3.1לעיל ביום  7במרץ  ,2018הושלמה עסקת לרכישת  95%מהון המניות של צומת.
בחודש ינואר  ,2019התקשרה החברה בהסכם לרכישת יתרת הון המניות של צומת ,אשר יירכשו
לשיעורים ובכפוף להתקיימות אבני דרך בקשר עם פרויקט צומת.
נכון למועד הדוח ,טרם החל שלב הקמת תחנת הכוח ,והקמת תחנת הכוח כפופה בין היתר ,לקבלת
רישיון חדש.
.8.17.1

כללי
צומת מקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח המונעת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה
קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק של כ 396-מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות .בהתאם
להסדרה שנקבעה בהחלטת רשות החשמל מיום  15במאי ( 2017המתוארת בסעיף 8.2.1.2
לעיל) תחנת הכוח שתוקם על ידי צומת תוקם כתחנה במחזור פתוח .ככל שתוקם תחנת
הכוח ,יוקצה מלוא הספק התחנה למנהל מערכת במסגרת הסדר זמינות קבועה וצומת לא
תהיה רשאית להתקשר עם לקוחות פרטיים בהסכמים למכירת חשמל עד לעדכון כללי
הסחר בחשמל .נכון למועד הדוח ,אין וודאות באשר לעדכון הכללים כאמור או ליצירת
הסדרה כלשהי שתאפשר לתחנות כוח במחזור פתוח למכור חשמל ללקוחות פרטיים
בעתיד.
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התחנה שתוקם מתוכננת להיות תחת חלק מהסדרה  ,914אשר כאמור בסעיף 8.2.1.2
לעיל קובעת מכסה מוגבלת של עד  650מגה וואט למתקנים במחזור פתוח (פיקר) .נוכח
כך ,הרי שלצורך הקמת פרויקט צומת על החברה להגיע לסגירה פיננסית לפני שהמכסה
על פי הסדרה  914מוצתה ולפני תאריך היעד הנקוב בהסדרה  914שהינו יום  1בינואר
 .2020יובהר ,כי אי התקיימותה של סגירה פיננסית טרם מועד זה עלולה להוביל לביטולו
של הפרויקט .היות שלחברה קיימים מתחרים בנוגע למכסה הקבועה בהסדרה  ,914הרי
שאין וודאות כי יתקיים האמור לעיל.
בחודש פברואר  , 2019דחה בית המשפט העליון ערעור שהוגש על ידי עיריית קרית גת
בנוגע לתת"ל ( 55ראו סעיף  8.16.5לעיל) והליך הוצאת היתרי בניה לפרויקט צומת נמצא
בעיצומו .יצוין כי הליך הקצאת הקרקע לקיבוץ נתיב הל"ה בסמוך לצומת פלוגות לטובת
הפרויקט טרם הושלם .ככל שיושלם אזי צפויה החברה לשאת בדמי היוון בגין ההשבחה
לצורך השימוש בקרקע לטובת פרויקט צומת.
יובהר ,כי השלמת פרויקט צומת כפופה להתקיימותם של תנאים מקדימים שונים ,אשר
למועד זה טרם התקיימו ,הכוללים ,בעיקרם ,את אישור רשות החשמל למתן רישיון,
יכולת הוצאת חשמל מהאתר כאמור להלן .בנוסף ,כאמור ,השלמת הפרויקט כפופה
להשלמת סגירה פיננסית במועד הדרוש ,117ואין ודאות כי יתקיים האמור לעיל.
החברה ממשיכה לפעול על מנת להביא להתקיימות התנאים המקדימים כאמור לעיל
ולביצוע פעילויות נוספות וזאת במטרה לקדם את פרויקט צומת לקראת סגירה פיננסית,
אולם אין ודאות כי פרויקט צומת יושלם ,והאמור תלוי ,בין היתר ,בגורמים שאינם
בשליטת החברה118.
.8.17.2

קבלת רישיון חדש לצומת וסקר היתכנות
ביום  16במאי  ,2017הגישה צומת בקשה לרישיון חדש לצומת .במסגרת זו הגישה החברה
התחייבות להעמדת הון עצמי לצומת (לפרטים אודות השלמת העסקה ומתווה הריכוזיות
ראו סעיף  2.3.1לעיל).
בחודש ספטמבר  ,2018התקבלו תוצאות סקר היתכנות לחיבור המתקן לרשת ההולכה
המותנה בהקמתם של מספר פרויקטים מערכתיים ,אשר לוח הזמנים להשלמתם אינו
ודאי ואינו בשליטת החברה ,ואשר עשויים להשפיע על יכולתה של צומת לקבל רישיון
חדש בלוחות הזמנים הנדרשים לפי הסדרה  .914למועד זה ,החברה ממשיכה בפעולות
לקידום הפרויקט ובוחנת את האפשרויות העומדות לה בנוגע עם תוצאות הסקר .יצוין כי
לצורך שמירת מקום ברשת ההולכה נדרשת צומת לקבל סקר חיבור חיובי מחברת
החשמל וכן לקבל את הרישיון מרשות החשמל.
בכוונת החברה להמשיך ולממן את פעילותה השוטפת של צומת ,בין היתר ,על מנת לבצע
תכנון הנדסי מקדים ,השלמת היתרי בניה ופעילויות נוספות ,וזאת במטרה לקדם את
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למועד זה  -ינואר .2020
כאמור בדוח המיידי של החברה מיום  28בנובמבר ( 2018אסמכתא ,)2018-01-108724 :המובא על דרך ההפניה ,בהתייחס לדוח
המיידי של נתג"ז במסגרת הפעולות הנוספות כאמור פועלת ה חברה ,בין היתר ,להתקשרות בהסכם הולכה עם נתג"ז לצורך
חיבור תחנת הכוח המוקמת על-ידי צומת לגז טבעי ("הסכם הולכה ") ,אשר צפוי להתבסס (אם וככל שייחתם) על תעריפים
מקובלים החלים בהסכמים עם נתג"ז .יצוין כי בשלב מקדמי זה אין כל וודאות כי יתגבש הסכם הולכה מחייב ומה יהיו תנאיו
של הסכם כאמור (אם וככל שיחתם) .הסכם ההולכה (אם וככל שיחתם) יהא כפוף לקבלת האישורים הנדרשים ולתנאים
מקדימים נוספים.
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פרויקט צומת לקראת סגירה פיננסית .נכון למועד דוח זה ,החברה מעריכה כי היקף
ההשקעה שיידרש לשם הבאת הפרויקט למצב אשר יאפשר להגיע לסגירה פיננסית ,הינו
כ 14-מיליון דולר ,מתוכם כ 12-מיליון דולר הושקעו על ידי החברה למועד דוח זה .יובהר
כי מדובר בהערכה ראשונית של סכום ההשקעות הנדרש וייתכן שההשקעות שתידרשנה
בפועל עשויות להיות שונות מהאמור .כמו כן יובהר ,כי הסכומים האמורים לעיל אינם
כוללים את ההשקעות הנדרשות לצורך ובמסגרת הסגירה הפיננסית של פרויקט צומת.
בהנחה שיתקבלו כל האישורים הנדרשים ,לרבות התקיימות סגירה פיננסית במשך
המחצית השניה של שנת  ,2019מעריכה החברה כי ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח
צומת תתקיים במהלך המחצית השניה של שנת  .2022בהתאם לעלות הנורמטיבית כפי
שנקבעת על ידי רשות החשמל למתקן גמיש במחזור פתוח ,עלות הקמת תחנת הכוח צומת
בהתאם להספק שהתבקש ברישיון כאמור לעיל ,נאמדת בסך של כ 1.25-מיליארד ש"ח,
בתוספת הצמדות כקבוע בהסדרה  .914ובצירוף הצמדות ועלויות מימון בתקופת
ההקמה ,נכון למועד זה מעריכה את הסכום בסך של כ 1.45-מיליארד ש"ח.

המידע בנוגע לאפשרות השלמת פרויקט צומת ,המועד הצפוי להפעלה ולעלות הקמת
תחנת הכוח צומת הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על
הערכות ואומדנים שמבצעת החברה ועלות נורמטיבית של הקמת תחנת כוח .המידע
כאמור עלול שלא להתממש ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה ,לרבות כתוצאה
מסיבות שונות שאינן תלויות בחברה כגון היכולת להגיע לסגירה פיננסית במועד ,אורך
תקופת ההקמה בפועל ,הסכם ההקמה ושינוי במדדים .בכלל זה מועד ההפעלה
המסחרית של תחנת הכוח צומת ,עשוי שלא להתקיים או להתקיים במועד שונה
מהאמור לעיל ,וכן עלות הקמת תחנת הכוח צומת עשויה להיות שונה ,לרבות באופן
מהותי ,מהעלות המוערכת האמורה לעיל ,בין היתר נוכח תלות בגורמים חיצוניים
שאינם תלויים בחברה כגון אישור רשות החשמל להענקת הרישיון החדש לצומת ,קבלת
סקר היתכנות חיובי ועמידה בתנאים ובמועדים של הסדרה .914
.8.17.3

הסכם אופציה לשכירת קרקע
לצומת הסכם אופציה עם קיבוץ נתיב הל"ה מיום  16ביוני ( 2010אשר הוארך ותוקן
מספר פעמים) בנוגע להשכרת שטח של כ 90 - 50-דונם למשך  25שנה בצומת פלוגות
שישמש להקמת תחנת הכוח .לצורך מימוש האופציה לשכירות כאמור ,קיבוץ נתיב הל"ה
נדרש להשיג את הסכמת רשות מקרקעי ישראל להקצאת הקרקע וכן להשלים את עסקת
החכירה בהתאם לכללים ולהחלטות של מועצת מקרקעי ישראל ביחס להחכרת קרקע
למטרות תעסוקה במשבצת יישובים חקלאיים לטובת מיזמים לייצור חשמל .האופציה
ניתנת למימוש עד ליום  14ביוני  ,2021אלא אם הודיע מי מהצדדים על ביטול ההסכם,
בהתאם להוראות ההסכם.

.8.17.4

הסכם להקמת תחנת הכוח צומת
ביום  5בספטמבר  , 2018התקשרה צומת בהסכם תכנון ,רכש והקמה ( )EPCעם PW

 ,Power Systems LLCשותפות הרשומה בארה"ב ("פראט אנד וויטני" או "הקבלן"),
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המוחזקת

במלואה119

(בשרשור) על ידי  Mitsubishi Hitachi Power Systemsחברה

הרשומה ביפן ,להקמת פרויקט צומת ("הסכם ה "EPC-או "ההסכם") .ההסכם הינו
הסכם " ,"Lump Sum Turn-Keyבמסגרתו התחייבה פראט אנד וויטני להקים את פרויקט
צומת בהתאם למפרט טכני והנדסי שנקבע וכולל התחייבויות של הקבלן לביצועים
מסוימים של הפרויקט ,כפי שנקבעו בהסכם .הקבלן הינו יצרן טורבינות הגז ,ובמסגרת
ההסכם יספק הקבלן ,בין היתר ,שלוש יחידות תעופתיות מסוג ®.FT4000® SWIFTPAC
כן התחייב הקבלן לספק שירותי תחזוקה מסוימים בקשר עם הציוד העיקרי של תחנת
הכוח ,לפרק זמן של  20שנה ממועד הפעלתה המסחרית.
על פי הסכם ה ,EPC-התחייב הקבלן להשלים את עבודות הקמת פרויקט צומת לרבות
את מבחני הקבלה ,בתוך תקופה של כשנתיים וחצי ממועד קבלת צו תחילת עבודה
מהחברה ("( )NTCצו תחילת עבודה") ,בכפוף לנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם .ההסכם
כולל תקופת עבודות פיתוח מוקדמות ,אשר החלה בתאריך  6בספטמבר "( 2018עבודות
הפיתוח המוקדמות") .עבודות הפיתוח המוקדמות כוללות ,בין היתר ,תכנון מוקדם
וקבלת היתרי בנייה .120יצוין ,כי החברה רשאית לסיים את ההסכם בכל אחד משלביו,
בכפוף לנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם.
התמורה הכוללת המוערכת ,121בהתאם למשטר העבודה הצפוי להערכת החברה ,אשר
תשולם במסגרת ההסכם ,הינה כ 300-מיליון דולר ("התמורה הכוללת") והיא תשולם
בהתאם למועדים ולאבני הדרך שנקבעו בהסכם.
בנוסף ,ההסכם כולל הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה ,בהן התחייבויות לפיצוי
מוסכם מוגבל בסכום ,במקרה של אי עמידה בתנאים שנקבעו בהסכם לרבות בקשר
לביצועים מובטחים מסוימים ובגין אי עמידה בלוחות הזמנים בתנאים שנקבעו וכיוצא
באלה .עוד נקבע בהסכם ,כי הקבלן יעמיד ערבויות ,לרבות ערבות חברת אם ,כמקובל
בהסכמים מסוג זה.
בכוונת החברה וצומת לממן את עבודות ההקמה על פי הסכם ה EPC-באמצעות הון עצמי
וגיוס חוב.

המידע האמור לעיל ,לרבות ביחס להערכות החברה בקשר עם עבודות הקמת הפרויקט,
התמורה הכוללת של ההסכם ,המועדים הרלבנטיים להקמת הפרויקט ,השלמתו
והפעלתו ,הסגירה הפיננסית והשלמת המימון ,והתקיימות התנאים המקדימים
האמורים לעיל ,הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך .המידע האמור
עלול שלא להתממש ,או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה ,לרבות כתוצאה מסיבות
שאינן תלויות בחברה כגון אי השלמת סגירה פיננסית במועד ,התארכות תקופת ההקמה
בפועל ואי קבלת רישיונות והיתרים נדרשים.

119
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למיטב ידיעת החברה ובהתאם למידע שנמסר לה על ידי הקבלן.
עלות ההשקעה בגין עבודות הפיתוח המוקדמות ,נכללת במסגרת היקף ההשקעה שיידר ש לשם הבאת הפרויקט למצב אשר
יאפשר הגעה לסגירה פיננסית.
תמורת ההסכם נקובה בחלקה בש"ח ובחלקה בדולר ארה"ב .הסכום המפורט לעיל מהווה הערכה של סך התמורה הכוללת
במטבע דולר בהתאם לשער הדולר הידוע בסמוך למועד החתימה.

90

.8.17.5

הליכים משפטיים בקשר עם פרויקט צומת
ביום  24בינואר  ,2016הוגשה לבג"ץ עתירה של עיריית קרית גת (בסעיף זה" :העותרת")
נגד הות"ל ואחרים (וביניהם גם צומת) ,בנוגע לתת"ל  ,55המייעדת מקרקעין באזור צומת
פלוגות לתחנת כוח לייצור חשמל המוסקת בגז טבעי 122.בהמלצת בית המשפט ,עתירה זו
נמחקה בהסכמה בפסק דין מיום  6בנובמבר .2017
ביום  7באוגוסט  ,2017אישרה מליאת הות"ל הקלה בהוראות התוכנית ושינוי
קונפיגורציית תחנת הכוח שאושרה בתת"ל  55מתחנה במחזור משולב לתחנה במחזור
פתוח ,ובכך ניתן אישור להגדלת הספק התחנה (בסעיף זה" :ההקלה").
ביום  26בנובמבר  ,2017הוגשה לבית המשפט המחוזי (בשבתו כבית המשפט לעניינים
מנהליים) בבאר שבע עתירה מנהלית של העותרת נגד הות"ל ואחרים (וביניהם גם צומת),
בנוגע לאישור ההקלה.
העתירה כוללת שורה של טענות כנגד תקינות ההליכים שננקטו בקשר עם הליך מתן
ההקלה מתת"ל  55לפרויקט ,כשהסעד המבוקש בעתירה הינו ביטול החלטת הות"ל
במסגרתה אושרה ההקלה.
צומת והות"ל הגישו תגובות כי יש לדחות את העתירה .ביום  22במרץ  ,2018התקבלה
בפסק דין עמדת צומת והות"ל והעתירה נדחתה .עיריית קריית גת הגישה ערעור לבית
המשפט העליון ובחודש פברואר  ,2019דחה בית המשפט העליון את הערעור.

 .8.18ביטוחים
נכון למועד הדוח ,רותם וחדרה מבוטחות ,בין היתר ,במסגרת הביטוחים הבאים :ביטוח רכוש כולל
שבר מכאני ,אובדן רווחים עקב נזק לרכוש המבוטח ,טרור ומלחמה (רכוש ואובדן רווחים) ,ביטוח
אחריות צד שלישי ,ביטוח חבות מעבידים וביטוח דירקטורים ונושאי משרה .לחברה ביטוח הנפקה
של ניירות ערך לציבור (.)POSI
בנוסף ,לרותם ביטוח אובדן רווחים עקב נזק שנגרם מטרור ומלחמה לפלטפורמת תמר .למועד
הגשת הדוח לא חודש ביטוח זה .לפרטים אודות אמת מידה  125ותחולתה על החברה ראו סעיפים
 14.4.2ו 19.2.2-להלן.
כמו כן ,לחד רה ביטוחים ספציפיים בקשר עם הקמת תחנת הכוח חדרה ,ובין היתר :ביטוח עבודות
הקמה ,ביטוח אובדן רווחים עתידיים בשל עיכוב בהפעלה הנובע מנזק פיזי לעבודות בהקמה ,ביטוח
טרור ומלחמה (רכוש ואובדן תוצאתי) ,ביטוח ימי או אווירי ואובדן רווחים עתידיים בשל עיכוב
בהפעלה שמקורו בנזק ימי ,יבשתי או אווירי ,חבות מעבידים וביטוח צד ג'.
בהמשך להודעת  ,IDOMקבלן ההקמה של חדרה ,הודיעה החברה למבטח של חדרה על הצורך
בהחלפת רכיב פגום שהתגלה במסגרת בדיקות הפעלה .החלפת הרכיב הפגום צפויה להיות מכוסה
במלואה על ידי הכיסוי הביטוחי ולא צפויה לחדרה עלות בגין החלפה זו .כמו כן ,להערכת החברה

 122בג"ץ  609/16עיריית קרית גת נ' הוועדה לתשתיות לאומיות ,ממשלת ישראל ,המועצה הארצית לתכנון ובניה ,רשות החשמל,
היועמ"ש ,רמ"י ,הוועד המחוזי לתכנון ובנייה – מחוז דרום ,הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית-גת ,עמותת אדם ,טבע ודין,
רכבת ישראל ,חח"י ,צומת אנרגיה בע"מ וקיבוץ הל"ה  -אגודה חקלאית שתופית בע"מ.
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נזק מאובדן רווחים בשל עיכוב בהפעלה כתוצאה מהרכיב הפגום ,ככל שיהיה ,צפוי שיכוסה על ידי
הביטוח123 .
יובהר ,כי תיאור הביטוחים האמור לעיל הינו נכון למועד הדוח ,ואין וודאות כי החברה ,רותם או
חדרה ימשיכו לערוך את הביטוחים האמורים לעיל גם בעתיד .כמו כן אין וודאות כי החברה תוכל
לקבל פיצוי בגין מלוא נזקיה בקרות אירוע ביטוחי.

 123הערכת החברה בקשר עם הכיסוי הביטוחי עקב הרכיב הפגום הינן מידע צופה עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח.1968-
בפועל הכיסוי הביטוחי עשוי שלא לכסות את מלוא הנזקים שייגרמו לחדרה בקשר עם האמור.
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חלק  – 4עניינים הנוגעים לחברה בכללותה
הון אנושי

.9

.9.1

מבנה ארגוני
להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה:

[*] פעילות צומת וגרינדיי 124נכללות תחת הפיתוח העסקי.
יובהר ,כי התיאור בסעיף הון אנושי זה מתייחס הן לעובדים המועסקים על ידי החברה והן לעובדים
המועסקים על ידי חברות בנות ,יחדיו ,ללא הפרדה בין החברות.
.9.2

מצבת עובדים בחברה
.9.2.1

נכון למועד הגשת הדוח מועסקים בקבוצה בסה"כ 97

עובדים125.

המבנה הארגוני של החברה כולל שתי יחידות עיקריות :מטה החברה ותפעול.
מטה החברה :מטה החברה כולל את המנכ"ל ,מחלקת כספים ,מחלקה מסחרית,
מזכירות חברה ,מחלקת פיתוח עסקי ,מחלקה משפטית ,מחלקת מערכות מידע ,מחלקת
רגולציה ,פרויקטים ומשאבי אנוש.
יחידת התפעול :יחד עם סמנכ"ל התפעול ,יחידת התפעול מונה  56עובדים המחולקים
לשתי יחידות ,אחת העוסקת בהפעלת תחנת הכוח רותם ,המונה  33עובדים ומנהלים
(המועסקים על ידי רותם) ,והשנייה ,העוסקת בהפעלת מרכז האנרגיה בחדרה ותפעול
חדרה ,המונה  22עובדים ומנהלים (המועסקים על ידי חברת התפעול חדרה).

124
125

לפרטים אודות התקשרות במזכר הבנות למכירת החזקותיה של או.פי.סי סולאר בגרינדיי בחודש מרץ  2019ראו סעיף 2.3.2
לעיל.
לחברה מבקרת פנימית שאינה עובדת החברה.
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.9.2.2

התפלגות העובדים לפי מחלקה או תפקיד ,היא כדלקמן:

מחלקה /תפקיד
הנהלה (מנכ"ל) ומזכירות
מזכירות חברה
כספים
מערכות מידע
מסחרית
ייעוץ משפטי
פיתוח עסקי
רגולציה
משאבי אנוש
רכש
פרויקטים
תפעול
ביקורת פנים
סה"כ

.9.2.3

 31בדצמבר 2017
4
13
 - 2נכללו במחלקת הכספים
7
3
1
1
2
1
4
51
1
88

 31בדצמבר 2018
4
1
12
3
4
1
4
2
2
4
55
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שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים בתקופת הדוח
.9.2.3.1

ביום  21בינואר  2018נקלט לחברת התפעול חדרה מנהל תחנה לתחנת הכוח
בחדרה .עם השלמת בניית תחנת הכוח בחדרה יועסקו בה כ 24-מנהלים
ועובדים בתפקידים השונים ,באפיון דומה לתמהיל התפקידים בתחנה
ברותם.

.9.2.3.2

ביום  30באפריל  2018סיים מר ערן ליטבק את תפקידו כסמנכ"ל הכספים
של החברה.

.9.2.3.3

ביום  12באפריל  2018סיים מר צחי גושן את כהונתו כדירקטור בחברה,
והחל מיום  1במאי  2018מכהן מר גושן בתפקיד סמנכ"ל הכספים של
החברה.

.9.2.3.4

בחודש מאי  ,2018סיימה הגב' יעל דניאלי את כהונתה כסמנכ"ל רגולציה
בחברה .ביום  1בינואר  2019מונתה עו"ד נעמה שויקה כמנהלת רגולציה.

.9.2.3.5

בחודש יולי  ,2018מונתה עו"ד עירית שדר טוביאס כסמנכ"לית ומזכירת
החברה.

.9.2.3.6

בחודש נובמבר  ,2018סיימה עו"ד מורן ארז את תפקידה כיועצת משפטית
וסמנכ"לית קיימות בחברה.

.9.2.3.7

ביום  31בדצמבר  2018סיים מר עודד ברקוביץ את תפקידו כמבקר הפנימי
של החברה.

.9.2.3.8

ביום  17בינואר  2019מונתה הגב' שוש שידלו כמבקרת הפנימית של
החברה.

.9.2.3.9

ביום  3במרץ  2019החלה כהונתה בחברה של עו"ד גיתית ברגר רוזנפלד
בתפקיד יועצת משפטית של החברה.
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.9.3

.9.2.3.10

ביום  12במרץ  2019הודיע יו"ר הדירקטוריון של החברה ,מר יואב דופלט,
על סיום כהונתו כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של החברה והוא צפוי
לסיים את כהונתו במהלך הרבעון השני של שנת .2019

.9.2.3.11

ביום  12במרץ  2019הודיעה החברה כי במהלך הרבעון השני של שנת 2019
צפוי להתחיל מר אבישר פז לכהן כדירקטור בחברה וכיו"ר הדירקטוריון.

תלות בעובדים
לחברה אין תלות במי מעובדיה.

.9.4

השקעות החברה באימונים והדרכה
לחברה תוכנית הדרכה והכשרה שנתית לעובדי התפעול .לעבודת התפעול והתחזוקה בתחנות הכוח,
נדרשות הסמכות מקצועיות וכן הקניית ידע ומיומנויות .מידי שנה ,נבנית תוכנית הדרכה שנתית
המותאמת עבור כל עובד ,בהתחשב בידע ובמיומנויות הנדרשות לו לביצוע תפקידו.
התוכנית ,אשר מיושמת לאורך השנה ,מציבה יעד לשעות הדרכה ולמידה וכוללת הסמכות וריענון
כשירויות (לדוגמה :רענון עבודה בגובה ,עבודה בחלל מוקף ,בטיחות ,צוות חירום ,מגישי עזרה
ראשונה ,מניעת הטרדה מינית) וכן הדרכות מקצועיות לשיפור ולפיתוח כוח אדם מקצועי (לדוגמה:
מסיקי דודים ,קורס ריתוך ,חשמלאי מסויג ,הפעלת עגורן).
לצורך הפעלת תחנת הכוח בחדרה ,לחברה תוכנית הדרכה ,להכשרות העובדים והסמכתם לתפקידם
הייעודי בתחנה החדשה.
בנוסף ,עם אימוץ תוכנית אכיפה פנימית בניירות ערך עורכת החברה הדרכה אודות התוכנית
לעובדי החברה וכן הדרכות נוספות ,מעת לעת.

.9.5

תכניות תגמול לעובדים וטיבם של הסכמי העסקה
המנהלים ועובדי המטה של החברה מועסקים במסגרת הסכמי העסקה אישיים בהם מוסדרים
תנאי העס קתם בהתאם לתפקידם ,השכלתם ,ניסיונם ,וכישוריהם .הסכמי ההעסקה כוללים
הוראות לגבי שכר העובד ,תנאים סוציאליים (כגון ביטוח מנהלים ,קרן פנסיה ,קופת גמל ,קרן
השתלמות ופיצויים לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,התשכ"ג ,)1963-זכאות לימי חופשה,
הבראה ומחלה ,תקופת הודעה מוקדמת ,התחייבות לסודיות ,שי לחגים וכדומה.
החברה נוהגת מידי שנה ,להעניק לעובדים המועסקים בחוזה אישי תוספות או עדכוני שכר ,על פי
שיקול דעתה וכן מענק שנתי שגובהו נע בדרך כלל בין משכורת אחת לשלוש משכורות בממוצע ,על
פי שיקול דעת ,בהתאם לביצוע תפקידם ולתוצאות העסקיות של החברה.
כ 75%-מעובדי התפעול בתחנת הכוח רותם מועסקים בהסכם קיבוצי מיום  22בנובמבר  2015ואשר
מסתיים ביום  31במרץ  .2019ההסכם קובע ומסדיר על מי חל ההסכם ומי מוחרג ממנו וכן את
מהלך חייו של העובד בארגון ,מקליטתו ועד לסיום עבודתו .ההסכם מגדיר את תנאי קליטת
העובדים ,תקופת הניסיון ,תגמול ושכר התחלתי ,שיעורי עדכוני שכר ומענקים שנתיים ,זכאויות
לחופשה ,מחלה והבראה ,תנאי רווחה ,תקנון משמעת וכן תהליך סיום עבודה ומנגנון ליישוב
חילוקי דעות בין ההנהלה לנציגות העובדים .כמו כן ,קובע ההסכם כי עובדי החברה עליהם חל
ההסכם יקבלו תוספת שכר ומענק שנתי בגין כל שנה קלנדרית בתקופת ההסכם .יצוין כי הוצאות
השכר בגין האמור אינן צפויות להיות מהותיות .עם פקיעתו של ההסכם הקיבוצי ,ביום  1באפריל
 ,2019הצדדים יחלו במשא ומתן לחידוש ההסכם ,בתנאים כפי שיסוכמו בין הצדדים.
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ביום  14במרץ  2018נחתם הסכם קיבוצי במרכז האנרגיה ,ברוח ההסכם הקיים בתחנת הכוח
רותם .ההסכם יחול על עובדי מרכז האנרגיה וכן על העובדים אשר ייקלטו לעבודה בתחנת הכוח
חדרה והינו בתוקף עד מרץ .2022
.9.6

מידע נוסף על תגמולים הניתנים לנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בחברה
נכון למועד הגשת הדוח ,הנהלת החברה מורכבת מ 8-נושאי משרה (כהגדרתם בחוק החברות).
נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה מועסקים גם הם בהסכמי העסקה אישיים .נושאי המשרה
בחברה זכאים למשכורת חודשית ,הכוללת גם תמורה עבור שעות נוספות גלובליות.
בנוסף ,זכאים נושאי המשרה בחברה לתנאים נלווים כמקובל בחברה ,הכוללים הפרשות
סוציאליות לרבות קרן השתלמות ,ימי חופשה ,מחלה והבראה בהתאם למדיניות החברה ,רכב
חברה (כאשר החברה נושאת בעלויות החזקת הרכב) ,משכורת  ,13וכדומה .בנוסף זכאים נושאי
המשרה למענק שנתי חד פעמי ,בהתאם לשיקול דעת החברה ועל פי מדיניות התגמול של החברה.
בימים  20ו 26-ביולי  2017אישרו ועדת התגמול ,דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה
מדיניות תגמול .בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול),
תשע"ג ,2013 -מדיניות התגמול שתוארה בתשקיף תיחשב כמדיניות התגמול של החברה ,כקבוע
בסעיף 267א לחוק החברות ותהיה טעונה אישור רק בחלוף  5שנים מהמועד בו נרשמו לראשונה
המניות למסחר בבורסה.
בימים  14במאי  2018ו 17-במאי  2018אישרו ,בהתאמה ,ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,
תיקונים לתוכנית האופציות של החברה (שאושרה ביום  26ביולי  2017על ידי דירקטוריון החברה)
("תוכנית אופציות") ,אשר עיקרם הינו הוספת אפשרות להקצאת יחידות מניות חסומות ()RSU
במסגרת תוכנית האופציות ,הגדלת כמות האופציות /ואו יחידות ה RSU-שניתנות להקצאה מכוח
תוכנית האופציות ותיקון מנגנון התאמה במקרה של שינוי שליטה ,והכל בהתאם למדיניות התגמול
של החברה.
ביום  24ביוני  ,2018אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הקצאה פרטית של  1,165,625כתבי
אופציה לא סחירים הניתנים להמרה למניות ו 241,685-יחידות  RSUלא סחירות ,ל 8-מנהלים
ונושאי משרה בחברה ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה ועל פי תוכנית האופציות ,כפי
שתוקנה ביום  17במאי  2018כאמור לעיל.
ביום  4ביולי  ,2018התקבל אישור מנכ"ל הבורסה לרישום למסחר של  1,165,625מניות שתנבענה
ממימוש האופציות ו 241,685-מניות שתבענה ממימוש יחידות ה ,RSU-שתוקצינה למנהלים
ונושאי משרה בחברה.
בהתאם לכך ,ביום  10ביולי  2018בוצעו ההקצאות האמורות ל 8-הניצעים וחלו שינויים במצבת
ניירות הערך ,בכמות ובמרשמי ניירות הערך של החברה.
ביום  31באוקטובר  2018סיימה עו"ד מורן ארז את כהונתה בחברה ,ובהתאם לתנאי תוכנית
האופציות ,פקעו האופציות ויחידות ה RSU-אשר הוקצו לה ( 98,958ו ,20,518-בהתאמה).
האופציות ויחידות ה RSU-שפקעו כאמור הוחזרו אל מאגר המניות הכפוף לתוכנית ותהיינה
ניתנות להקצאה מחדש.
לפרטים נוספים בנוגע לתנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירים בחברה ובעלי העניין ,ראו תקנה
 21לפרק הרביעי (פרטים נוספים).
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.9.7

התחשבנות בין חברתית בקשר עם עלויות עובדים
חלק מעובדי החברה ,ובהם נושאי המשרה ,נותנים שירותים גם לרותם ,חדרה ואו.פי.סי סולאר,
ולהיפך :חלק מהעובדים המועסקים על ידי רותם ,כגון עובדים ממחלקת כספים ,מהמחלקה
המסחרית ,עובדי התפעול וכדומה ,נותנים שירותים לחברה ,לחדרה או לחברת התפעול חדרה.
עלויות השכר של עובדים אלו משולמת במלואה על ידי החברה המעסיקה את העובד ,וקיימת
התחשבנות בין החברות בהתאם למפתח העמסת עלויות.

 .10מימון
 .10.1כללי
פעילות החברה מומנה בעבר באמצעות הלוואה שהתקבלה ממוסד פיננסי (בסעיף זה" :הלוואת
הביניים") ובאמצעות שטרי הון והלוואות בעלים .ביום  28במאי  ,2017נפרעה במלואה הלוואת
הביניים ,וזאת מתמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') של החברה.
לפרטים אודות הלוואת הביניים ופירעונה ,ראו ביאור (14ג)( )3לדוחות הכספיים.
מעבר לגיוס החוב אשר התקבל מהנפקת אגרות החוב (סדרה א') ,החברה עצמה אינה קשורה
בהסכמי הלוואה אחרים.
ביום  21ביוני  ,2018אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה,
תיקונים לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') ,כדלקמן ("התיקון לשטר הנאמנות"):
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

תיקון סעיף ( 7.2.1.1התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות) כך שבמקום המילים "לא
יפחת מ "1.05:1-ייכתב "לא יפחת מ"1.20:1-
תיקון סעיף ( 7.2.4הגדרות) ,כך שבהגדרת המונח "התזרים של החברה" תימחקנה המילים
"וכן (ה) תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה".
תיקון סעיף ( 7.3.1קרן לשירות החוב) כך שלאחר המילים "סכום השווה לסכומי קרן וריבית
בגין" ,התקופה של " 12חודשים" תוחלף בתקופה של " 18חודשים".
תיקון סעיף ( 7.5.1.2מגבלות החלות על חלוקה) ,כך שבסעיף קטן (ג) במקום המילים "לא
יפחת מ "1.25:1-ייכתב "לא יפחת מ."1.40:1-
תיקון סעיף ( 11.1.24פירעון מיידי) כך שבמקום המילים "מבלי שהעברת השליטה אושרה",
ייכתב" :מבלי ש )1( :העברת השליטה אושרה".

למעט האמור לעיל ,לא חל שינוי ביתר הוראות שטר הנאמנות ונספחיו.
בהתאם לכך ,בחודש יוני  ,2018נחתם התיקון לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') הכולל
את התיקונים הנ"ל .לפרטים אודות התיקון לשטר הנאמנות והתנאים המלאים של שטר הנאמנות
של אגרות החוב (סדרה א') של החברה ראו דוח מיידי של החברה מיום  25ביוני ( 2018אסמכתא:
 ,)2018-10-060691הנכלל על דרך ההפניה.
פעילותן של רותם וחדרה ממומנת באמצעות אשראי שקיבלו מבנק ומוסדות פיננסיים כמקובל
במימון פרויקטים .מימון פרויקטים מבוסס על הקמת תאגיד ייעודי ( )SPCאשר מחזיק במתקן
ייצור החשמל וברישיונות הרלוונטיים .התאגיד מוקם לטובת הקמת מתקן ייצור החשמל ומלבד
זאת לא מתקיימת בו פעילות אחרת .מימון הקמת מתקן ייצור החשמל נעשה על ידי מימון חיצוני
בשיעור משמעותי מעלויות הקמת הפרויקט (השיעור המקובל הינו  80%מימון חיצוני ,המשתנה
בהתאם לדרישות הרגולציה ולהסכמות המסחריות בין הצדדים) והיתרה ממומנת על ידי הון עצמי
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של בעלי המניות .ככלל ,המימון החיצוני מועמד כחוב בכיר .מרבית המימון החיצוני אינו נשען על
בטוחות חיצוניות לפרויקט (קרי ,מימון  )Non-Recourseאלא על בטוחות אשר הועמדו על ידי
התאגיד הייעודי (שעבוד קבוע וצף של כלל רכושו) וכן על שעבוד מניות בעלי המניות בתאגיד
הייעודי .בחלק מן המקרים מועמדת ערבות או התחייבות להזרמת כספים לפרויקט על ידי בעלי
המניות של התאגיד הייעודי.
לפרטים אודות הסכם המימון של רותם והסכם המימון של חדרה ראו (בהתאמה) ביאור (14ג)()1
וביאור (14ג)( )2לדוחות הכספיים וכן בהמשך סעיף  10זה.
בימים  30במאי  2018ו 31-במאי  2018נחתם תיקון להסכם המימון של רותם ולהסכם המימון של
חדרה ,בהתאמה ,בקשר עם ההסכמים לרכישת גז טבעי של כל אחת מרותם וחדרה עם אנרג'יאן.
במסגרת התיקונים להסכמי המימון בוצעו ,בין היתר ,התאמות המתייחסות להסכמי הגז של רותם
וחדרה (לפי העניין) ובכלל כך תוקנו הוראות הנוגעות לזכויות מסוימות של רותם או חדרה (לפי
העניין) הניתנות למימוש רק בהסכמת הגורמים המממנים וכן זכויות מסוימות שהגורמים
המממנים רשאים לחייב את רותם או חדרה (לפי העניין) להפעילן ( .)Reserved discretionאישור
המממנים של רותם ושל חדרה מותנה בחתימה על הסכם ישיר בין נציג המממנים לבין אנרג'יאן.
במסגרת התיקון להסכם המימון של חדרה ,נקבע כי הצדדים יחתמו בתוך פרק זמן מסוים על נספח
 ,Reserved discretionאשר למועד זה טרם נחתם והצדדים פועלים לחתימתו.
 .10.2הסכמי הלוואה בהן קשורות החברה ,רותם וחדרה עם צדדים שלישיים
להלן פרטים אודות אגרות החוב (סדרה א') של החברה ואודות הסכמי ההלוואה ,שבהם קשורות
רותם וחדרה נכון ליום  31בדצמבר "( 2018הלוואות רותם" ו"-הלוואת חדרה" בהתאמה).
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מועד נטילת
ההלוואה/
מסגרת האשראי

סוג ההלוואה

סכום המסגרת
המקורי

סכום ההלוואה כפי
שנמשך (קרן)

יתרת ההלוואה
בספרים (לרבות
ריבית לשלם) ליום
31.12.18

תקופת פירעון
קרן ההלוואה

1

החברה

 18במאי  2017עד
דצמבר 2030

אגרות חוב

__

 320מיליון ש"ח

 294מיליון ש"ח
(לאחר ניכוי
הוצאות גיוס)

פירעון קרן
וריבית חצי
שנתי ביום 30
לחודש אחרון
של כל חציון
קלנדרי

ריבית של  4.45%החל
ממועד הרישום למסחר
בבורסה

304

2

רותם

החל מינואר 2011
(מועד חתימת
ההסכם) ועד יוני
2031

מסגרת מימון לחוב
בכיר שהועמדה על
ידי בנק ומוסדות
פיננסיים (מימון
פרויקטלי)

 1,800מיליון
ש"ח126

 1,430מיליון
ש"ח 127המשקף
יחס מינוף של כ-
 80%מהעלות
הכוללת של
הפרויקט

 1,260מיליון ש"ח

פירעון קרן
וריבית רבעוני,
ביום  25לחודש
האחרון של כל
רבעון קלנדרי

ההלוואה צמודה למדד
המחירים לצרכן ונושאת
ריבית שנתית קבועה
בשיעורים שבין  4.9%ל-
5.4%

1,453

3

חדרה

החל ממרץ 2017
(מועד הסגירה
הפיננסית) ועד 18
שנה ממועד
ההפעלה המסחרית
(כהגדרתו בהסכם)

מסגרת מימון לחוב
בכיר שהועמדה על
ידי בנק ומוסדות
פיננסיים (מימון
פרויקטלי)

 1,006מיליון
ש"ח128

נכון למועד הדוח
הכספי ,נמשך
ממסגרת האשראי
של החוב הבכיר
במספר משיכות
סכום כולל של 616
מיליון ש"ח (כאשר
ביחס לכל משיכה
 2/3מהסכום צמוד
למדד ו1/3-
מהסכום שקלי)

 644מיליון ש"ח
(לאחר ניכוי
הוצאות גיוס)

מספר
הלוואה

שם הלווה

תקופת ההלוואה/
מסגרת האשראי

תנאי ריבית והצמדה

שווי הוגן של
הלוואות
החברה סולו
ליום 31.12.18
(מיליון ש"ח)

ביחס למסגרת הלוואות

126
127
128

129

פירעון קרן
וריבית רבעוני,
אשר יחל 6
חודשים לאחר
מועד ההקמה
ויחול ביום 25
לחודש האחרון
של כל רבעון
קלנדרי (ביחס
לפירעון הלוואות
מתוך מסגרת
ההלוואות לטווח
ארוך ומסגרת ה-
)Stand-by

לזמן ארוך ומסגרת Stand-
 byהריביות נקבעות במועד

המשיכה על בסיס ריבית
האג"ח הבסיסית בתוספת
מרווח ,וביחס למסגרות
המע"מ ,הערבויות וההון
החוזר על בסיס ריבית
הפריים בתוספת מרווח129.
נכון למועד הדוח,
ההלוואות אשר נמשכו עד
כה נושאות ריבית של בין
 3.1%לכ( 3.9%-ביחס
להלוואות הצמודות) ובין
 4.7%לכ( 5.4%-ביחס
להלוואות שאינן צמודות)

629

ההסכם כלל כמה סוגי מסגרות אשראי .למועד הדוח נותרו שתי מסגרות זמינות וניתנות לניצול בסך כולל של  21מיליון ש"ח מסגרת הון חוזר ,מתוכה עד סך של  6מיליון ש"ח יועד למסגרת ערבויות.
בתקופת ההקמה של תחנת הכוח רותם ,ריבית ההלוואה נצברה לקרן ,כך שבתום תקופה זו ,ונכון ליום  30ביוני ( 2013ימים ספורים טרם מועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח רותם) ,עמדה
יתרת ההלוואה ,כולל הריבית הצבורה בגינה באותה עת ,על סך של כ 1.6-מיליארד ש"ח.
הלוואת חדרה כוללת מספר מסגרות אשראי (חלקן חלופיות) :מסגרת הלוואות זמן ארוך בסך  755מיליון ש"ח ,המהווה כ 80%-מהעלות הצפויה (כולל מסגרת ה )DSRA-להקמת תחנת הכוח ,וכמו
כן מסגרת מע"מ שתהפוך בסוף ההקמה למסגרת  DSRAבסך  33מילון ש"ח ,מסגרת ערבויות בסך  60מיליון ,מסגרת הון חוזר בסך  30מיליון ש"ח ,מסגרת גידור בסך של  68מיליון ש"ח ומסגרת
 stand byבסך של  60מיליון ש"ח.
שיעורי הריבית כפופים להגדלה במקרים מסוימים שנקבעו ביחס לירידה בדירוג או באמות המידה הפיננסיות ,כמפורט בהסכם.
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מספר
הלוואה

שם
הלווה

אמות מידה פיננסיות

1

החברה

ראו סעיף
 10.3.1להלן

2

רותם

( DSCR )1שנתי מינימלי
כתלות
1.05-1.1
בגובה
באספקת החשמל לחח"י
(המחושב הן ביחס ל12-
החודשים שחלפו והן ביחס ל-
 12החודשים הבאים); ()2
 LLCRמינימלי בגובה 1.05-
 1.1כתלות באספקת החשמל
לחח"י; ( )3שמירה על קרנות
לתנאי
בהתאם
רזרבה
ההסכם .לפירוט אופן העמידה
באמות המידה הפיננסיות ראו
סעיף  10.3.2להלן

130

 cross defaultותנאים מהותיים נוספים
מגבלות על ביצוע חלוקה
לפרטים ראו סעיף  5.5לעיל.
מכירת שליטה ברותם וחדרה
החברה רשאית למכור לצדדים שלישיים אמצעי שליטה ברותם ובחדרה ,כפי שיהיו מעת לעת,
כולם או חלקם וכל הקשור בהם ,ובלבד שתמורת המכירה הקובעת (כהגדרתה בשטר הנאמנות)
תופקד ישירות על ידי הרוכש בחשבון נאמנות שיתנהל על שם הנאמן למחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') ,וישועבד בשעבוד קבוע ושוטף לטובת הנאמן .החברה תהיה רשאית לעשות שימוש
בכספי תמורת המכירה הקובעת המופקדים בחשבון הנאמנות (בניכוי הוצאות ניהול חשבון)
לצורך ביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה א').
מגבלות נוספות
כמקובל במסגרת שטרי נאמנות לאגרות חוב ,על החברה חלות מגבלות בנוגע להרחבת סדרת
אגרות החוב (סדרה א') ,התחייבות לדירוג אגרות החוב (סדרה א') ומנגנון התאמת ריבית אגרות
החוב (סדרה א') בגין ירידת דירוג ,וכן עילות שונות אשר בהתקיימותן יהיו רשאים מחזיקי
אגרות החוב (סדרה א') להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי בנסיבות הקבועות בשטר
הנאמנות ,ובכלל זה במקרה של שינוי בתחום פעילותה של החברה ושינוי שליטה בחברה ,והכל
בהתאם ובכפוף לתנאים ולנסיבות כמפורט בשטר הנאמנות והתיקון לו.130
מגבלות סטנדרטיות להסכם מסוג זה וביניהן )1( :מגבלות על יצירת שעבודים נוספים; ()2
מגבלות על העברה או מכירה של זכויות ונכסים; ( )3מגבלות על נטילת חובות פיננסיים נוספים;
( )4מגבלות על עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים וכן מגבלות על שינויים בפעילות
החברה; ( )5מגבלות על השקעות הון ורכישת חברות; ( )6איסור לבצע שינויים מהותיים כגון
מיזוג וכן מגבלות על רכישת נכסים שאינה במהלך העסקים הרגיל; ( )7מגבלות על התקשרות
בהסכמי ( PPAשאינם עומדים בתנאי סף מסוימים); ( )8מגבלות על חלוקה; ( )9קיים סעיף
 cross-defaultלחובות פיננסיים של רותם בהיקף גבוה מ 500-אלף ש"ח ,לאירועי הפרה של
צדדים להסכמים שבבסיס הפרויקט כמפורט בהסכם; וכן לחובות פיננסיים של בעלי המניות
ברותם או ערבים בפרויקט ,ככל שמתקיימים תנאים שונים המפורטים בהסכם ובכלל זה היקף
חוב מינימלי של  5מיליון ש"ח ושינוי מהותי לרעה (הכל ,בתנאי ההסכם); ( )10שינוי שליטה
בתנאים הקבועים בהסכם .כמו כן ,כמקובל במימון פרויקטלי ,ישנן זכויות מסוימות של רותם
הניתנות למימוש רק בהסכמת הגורמים המממנים וכן זכויות מסוימות אשר הגורמים
המממנים רשאים לחייב את רותם להפעילן ( .)reserved discretionבנוסף ,ההסכם קובע שורה
של אירועי הפרה וביניהם :אירועי חדלות פירעון שונים והפסקת פעילות של רותם או של יתר
החייבים (כהגדרתם בהסכם) ,אירועים בעלי השפעה מהותית לרעה (כהגדרת מונח זה בהסכם),
הפרת התחייבויות או מצגים ,הורדת דירוג מתחת לסף שנקבע ,שינויי רגולציה המשפיעים לרעה
על הפרויקט או על המימון ,אירועי אובדן או הפקעה מסוימים בקשר לפרויקט ,אירועים
המתייחסים לביטוחי הפרויקט ,הפרת קובננטים פיננסיים (כמפורט בסעיף  10.2זה) ,שינוי
בעלות ברותם; והכל בהתאם לתנאים ולתקופות הריפוי כמפורט בהסכם .לתיקון להסכם בקשר
עם עסקת אנרג'יאן ראו סעיף  8.13.7לדוח.

בטחונות ,שעבודים,
ערבויות

בדבר
לפרטים
בטחונות שהעמידה
לטובת
החברה
מחזיקי האג"ח ,ראו
לדוח
18
סעיף
הדירקטוריון

בדבר
לפרטים
בטחונות שהעמידה
רותם לטובת מממני
רותם
הלוואת
והבטחונות הנוספים
שהעמידה החברה,
ראו סעיף  10.5להלן

זכות לפירעון
מוקדם
זכות
מוקדם
לתשלום
פירעון
או ,לפי
הסכום
מבין

קיימת
פירעון
בכפוף
עמלת
מוקדם
העניין,
הגבוה
הערך
ההתחייבותי של
אגרות החוב ,או
סכומי
יתרת
התשלום כשהם
מהוונים
בהתאם לאמור
בשטר הנאמנות

זכות
קיימת
לפירעון מוקדם
בכפוף לתשלום
פירעון
עמלת
מוקדם

זכות חזרה
ללווה/ללא זכות
חזרה ללווה

קיימת

הלוואה
פרויקטלית ,עם
חזרה
זכויות
מוגבלות לחברה
(מכוח השעבודים
הערבויות
או
שהעמידה ,לפי
העניין)

שטר הנאמנות המלא צורף לתשקיף (ראו אסמכתאות בה"ש  1לעיל) ומובא על דרך ההפניה ,ולתיקון לשטר הנאמנות מחודש יוני  2018ראו דוח מיידי של החברה מיום  25ביוני ( 2019אסמכתא2018-:
 ,)10-060691המובא על דרך ההפניה.
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מספר
הלוואה

שם
הלווה

אמות מידה פיננסיות

 cross defaultותנאים מהותיים נוספים

בטחונות ,שעבודים,
ערבויות
להבטחת
התחייבויותיה בקשר
הקמת
לפרויקט
תחנת הכוח חדרה,
נרשם שעבוד צף על
כלל נכסי חדרה וכן
שעבודים
נרשמו
קבועים על כל נכסיה

זכות לפירעון
מוקדם

( DSCR )1מינימלי חזוי וכן מגבלות סטנדרטיות להסכם מסוג זה וביניהן )1( :איסור לשעבד נכסים נוספים וכן מגבלות על
חדרה
 DSCRממוצע חזוי של לפחות מכירת והעברת נכסים; ( )2איסור לבצע שינויים מהותיים כגון מיזוג או עיסוק אחר מלבד
 1.10:1ביחס להלוואות הפרויקט; ( )3מגבלות על נטילת חובות פיננסיים ומתן ערבויות; ( )4מגבלות על הוצאות הוניות;
ארוכות הטווח בשלב ההפעלה ( )5תנאים להתקשרות בהסכמי  )6( ;PPAצורך בהסכמת המלווה להתקשרות בהסכמים
המסחרית של תחנת הכוח; ( )2מהותיים; ( )7מגבלות על חלוקה ועל עסקאות עם בעלי עניין; ( )8קיים סעיף cross-default
 LLCRשל לפחות  1.10:1לחובות פיננסיים של חדרה וכן לחובות פיננסיים של גורמים מהותיים בפרויקט (כהגדרתם
בשלב ההפעלה המסחרית;** בהסכם) ,ככל שמתקיימים תנאים שונים המפורטים בהסכם ,ובכלל זה היקף חוב מינימלי של
( )3שמירה על סכומים  100אלפי דולר והשפעה מהותית לרעה על הפרויקט .כמו כן ,כמקובל במימון פרויקטלי ,ישנן
מינימליים ב reserve accounts-זכויות מסוימות של חדרה הניתנות למימוש רק בהסכמת הגורמים המממנים וכן זכויות
מסוימות אשר הגורמים המממנים רשאים לחייב את חדרה להפעילן (.)reserved discretion
בהתאם להסכם
בנוסף ,ההסכם קובע שורה של אירועי הפרה וביניהם :אירועי חדלות פירעון שונים והפסקת
פעילות של חדרה או של גורמים מהותיים בפרויקט (כהגדרתם בהסכם) ,אירועים העוסקים
3
בעיכובים במועד ההפעלה המסחרית (לפרטים נוספים ראו סעיף  8.2.4לדוח) ,אירועים בעלי
השפעה מהותית לרעה (כהגדרת מונח זה בהסכם) ,אירועים הקשורים להשהיית הקמת התחנה
או פעילותה למשך תקופות שנקבעו ,אירועים שונים בקשר עם חח"י והשירותים המתקבלים
ממנה ובכלל זה אירועי חדלות פירעון ואי תשלום ,הפרת התחייבויות או מצגים ,אירועי כוח
עליון (כהגדרתם בהסכם) המאפשרים ביטול של מסמכי הפרויקט (כהגדרתם בהסכם) ,שינויי
רגולציה המשפיעים לרעה על הפרויקט או על המימון ,אירועי אובדן או הפקעה מסוימים בקשר
לפרויקט ,אירועים המתייחסים לביטוחי הפרויקט ,הפרת קובננטים פיננסיים (כמפורט בסעיף
 10.2זה) ,שינוי בעלות בחדרה ,אירועים שונים ביחס לנייר חדרה ובכלל זה אירועי חדלות פירעון,
הפסקת פעילות ,אזהרת עסק חי והורדת דירוג מתחת לסף שנקבע וכן התקיימות אירועים שונים
ביחס ללקוחות פרטיים מהותיים (כהגדרתם בהסכם) ובכלל זה אירועי חדלות פירעון והפסקת
פעילות; והכל בהתאם לתנאים ולתקופות הריפוי כמפורט בהסכם .לתיקון להסכם בקשר עם
עסקת אנרג'יאן ראו סעיף  8.13.7לעיל.
** יוער ,כי כתנאי לביצוע משיכה על פי ההסכם ,על כל אחת מאמות המידה האמורות ( DSCR ,LLCRמינימלי חזוי ו DSCR-ממוצע חזוי) לעמוד על לפחות .1.20:1
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זכות
קיימת
לפירעון מוקדם
בכפוף לתשלום
פירעון
עמלת
מוקדם

זכות חזרה
ללווה/ללא זכות
חזרה ללווה
הלוואה
פרויקטלית ,עם
חזרה
זכויות
מוגבלות לחברה
(מכוח השעבודים
הערבויות
או
שהעמידה ,לפי
העניין)

 .10.3אמות מידה פיננסיות בהן מחויבות החברה ,רותם
.10.3.1

וחדרה131

החברה
אמות מידה מכוח שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א')
.10.3.1.1

במסגרת שטר הנאמנות התחייבה החברה כי כל עוד לא נפרעו אגרות החוב
(סדרה א') במלואן ,במועדי הבדיקה המפורטים בשטר הנאמנות ,יחול האמור
להלן כפי שעודכן במסגרת התיקון לשטר הנאמנות132:
.10.3.1.1.1

יחס כיסוי החוב ההיסטורי ,כהגדרתו בשטר הנאמנות ,לא
יפחת מ.1.20:1-

.10.3.1.1.2

ההון העצמי של החברה ,כהגדרתו בשטר הנאמנות ,לא יפחת
מסך של  80מיליון ש"ח.

.10.3.1.1.3

יחס ההון העצמי למאזן של החברה ,כהגדרתו בשטר
הנאמנות ,לא יפחת מ.12.5%-

כמו כן ,העמידה החברה קרן לשירות החוב ,מתוך תמורת הנפקת אגרות החוב
(סדרה א') בהיקף של  12חודשי ריבית עד למועד הפירעון הראשון קרן אגרות
החוב ,ולאחר מועד הפירעון הראשון של קרן אגרות החוב  -בגובה של 18
חודשי תשלומי קרן וריבית לאחר מועד תחילת פירעון קרן אגרות החוב.
חשבון הנאמנות בו הופקדה הקרן שועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות
החוב .נכון ליום  31בדצמבר  ,2018מסתכם הפיקדון בקרן שירות החוב האמור
לסך של כ 46-מיליון ש"ח.
החברה עומדת באמות המידה האמורות לעיל ,נכון ליום  31בדצמבר 2018
כמפורט להלן:
אמות מידה פיננסיות
יחס כיסוי החוב ההיסטורי
ההון העצמי של החברה
יחס הון עצמי למאזן

היחס הנדרש על פי שטר הנאמנות
יחס כיסוי החוב ההיסטורי,
כהגדרתו בשטר הנאמנות ,לא יפחת
מ1.20:1-
ההון העצמי של החברה ,כהגדרתו
בשטר הנאמנות ,לא יפחת מסך של
 80מיליון ש"ח
יחס ההון העצמי למאזן של החברה,
כהגדרתו בשטר הנאמנות ,לא יפחת
מ12.5%-

ליום  31בדצמבר 2018
2.12
כ 678 -מיליון ש"ח
70%

אמות מידה מכוח הסכם הזרמת ההון בקשר עם רותם
.10.3.1.2

החברה ורותם חתומות על הסכם הזרמת הון ( Equity Subscription

 )Agreementמיום  2בינואר  ,2011על תיקוניו השונים ,כאשר נכון למועד דוח
זה הצדדים הנוספים לו הנם בנק לאומי (כמלווה וכסוכן האשראי) ,החברה

131
132

יובהר כי בנוסף לאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף זה ,קיימים בהסכם תנאים לביצוע חלוקה על ידי רותם וחדרה,
ובכללם עמידה באמות מידה פיננסיות .לפרטים אודות מגבלות חלוקה על החברה ראו סעיף  5.5לעיל.
להגדרות המלאות ראו את שטר הנאמנות שצורף לתשקיף (ראו אסמכתאות בה"ש  1לעיל).
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לנאמנות של בנק לאומי ,ורידיס ובעלת השליטה בה "( OCMהסכם הזרמת
ההון של

רותם")133.

בהתאם להוראות הסכם הזרמת ההון של רותם ,התחייבה החברה להבטיח
כי יהיה ברשות רותם ההון העצמי הנדרש על פי תנאי הרגולציה והסכם
הלוואת רותם וכן ההון הנדרש לצורך העמדת הערבויות הנדרשות ,בין היתר,
על פי הסכם ה PPA-של רותם עם חח"י (המפורט בסעיף  8.14.4.1לעיל) .עם
ביטול הסכם התפעול עם חברת התפעול רותם תוקן הסכם הזרמת ההון של
רותם באופן שמשקף את ביטול הסכם התפעול ושוחררו הערבויות של חברת
התפעול רותם .יצוין ,כי ההסכם כולל תנאים ומגבלות בקשר להעברה או
מימוש מניותיה של החברה ברותם ובחברת התפעול רותם.
אמות מידה מכוח הסכם הזרמת ההון בקשר עם חדרה
.10.3.1.3

בחודש יולי  2016התקשרה חדרה עם החברה האם דאז ,אסיה פיתוח ,ובנק
דיסקונט (כסוכן האשראי ונאמן הבטוחות) בהסכם הזרמת הון (Equity

)"( Subscription Agreementהסכם הזרמת ההון של חדרה") .במסגרת הסכם
הזרמת ההון של חדרה  ,אסיה פיתוח התחייבה כלפי מממני הלוואת חדרה
בהתחייבויות מסוימות בקשר לפעילות חדרה ,ובכללן :התחייבות להעמדת
הון עצמי לפרויקט תחנת הכוח חדרה אשר ישלים את המימון מכוח הלוואת
חדרה; שעבוד החזקותיה בחדרה וזכויותיה כלפיה; תשלום עמלות;
התחייבויות שעניינן טיפול בערבויות שהועמדו מתוך מסגרת הערבויות
המהווה חלק מהלוואת חדרה בתום תקופת המימון; העמדת גיבוי לשימוש
של חדרה במסגרות ערבויות וגידור טרם ביצוע משיכה ראשונה לפי הסכם
הלוואת חדרה; העמדת ערבויות בנקאיות במקרים מסוימים; ערבות בהיקף
שלא יעלה על  100מיליון ש"ח ,כשסכום זה פוחת בקרות אירועים שונים,
ביחס לעלויות שינבעו מסיכונים מסוימים בתקופת ההקמה וההפעלה של
תחנת הכוח החדשה; וערבות נוספת לכיסוי תרחישי חדלות פירעון במקרים
של כשל גבייה מלקוחות עד לסכום של  8מיליון ש"ח.
ביום  29במאי  2017הצטרפה החברה כצד להסכם הזרמת ההון האמור
והסכימה להתקשר כבעלת מניות בכל תנאיו ,ובחודש דצמבר  2017שוחררה
אסיה פיתוח מההתחייבויות האמורות לעיל כאשר החברה באה בנעליה.
כחלק משחרור אסיה פיתוח התחייבה החברה כלפי מממני חדרה כי כל עוד
לא נפרע החוב בקשר להלוואת חדרה במלואו ,היא תעמוד באמות המידה
הפיננסיות הבאות בכל עת ,כפי שייבדק על פי דוחותיה הכספיים (סולו)
הרבעוניים והשנתיים:
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יצוין כי אסיה פיתוח ,בעלת השליטה בחברה דאז ,היתה חתומה גם היא על ההסכם המקורי .נכון למועד הדוח אסיה פיתוח
שוחררה מכל הערבויות שהיו לה מכוח הסכם הזרמת ההון של רותם כפי שנחתם במקור.
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.10.3.1.3.1

ההון העצמי של החברה לא יפחת( :א) עד לתום תקופת
האחריות של קבלן ההקמה  -מסך של  250מיליון ש"ח; ו(-ב)
לאחר מכן  -מסך של  200מיליון ש"ח.

.10.3.1.3.2

יחס ההון העצמי למאזן של החברה לא יפחת מ.20%-

.10.3.1.3.3

עד מועד ההפעלה המסחרית של חדרה ,החברה תחזיק
בחשבונותיה יתרת מזומנים שלא תפחת מ 100-מיליון ש"ח,
ולאחר מועד זה ,ועד לתום תקופת האחריות של הקבלן  -יתרת
מזומנים בסכום שלא יפתח מ 50-מיליון ש"ח .בנוסף ,בתנאים
מסוימים שנקבעו בהסכם הזרמת ההון של חדרה ,ניתן יהיה
להפחית סכומים אלה ולבצע בהם השקעה.

.10.3.1.3.4

בתנאים מסוימים בעת ירידת דירוג של החברה ,ישועבדו
הסכומים האמורים לטובת מממני חדרה.

החברה עומדת באמות המידה האמורות לעיל ,נכון ליום  31בדצמבר 2018
כמפורט להלן:
אמות מידה פיננסיות
ההון העצמי של החברה
יחס הון עצמי למאזן
יתרת מזומנים בחשבונות החברה

.10.3.2

היחס הנדרש על פי שטר הנאמנות
ההון העצמי של החברה ,עד לתום
תקופת האחריות של קבלן ההקמה ,לא
יפחת מסך של  250מיליון ש"ח
יחס ההון העצמי למאזן של החברה ,לא
יפחת מ20%-
עד מועד ההפעלה המסחרית של חדרה,
יתרת מזומנים שלא תפחת מ100 -
מיליון ש"ח

ליום  31בדצמבר
2018
כ 678-מיליון ש"ח
70%
כ 286-מיליון ש"ח

רותם
רותם מחויבת לעמוד באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף  10.2לעיל .נכון למועד
הדוח רותם עמדה בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות .יצוין ,כי על פי הסכם הלוואת
רותם אמות המידה נמדדות בהתאם לנתונים הכספיים ליום  30ביוני וליום  31בדצמבר
בכל שנה קלנדרית .נכון לנתונים הכספיים ליום  31בדצמבר  2018יחס עמידתה של רותם
באמות המידה הפיננסיות הינו כדלקמן:
אמות מידה פיננסיות

היחס הנדרש על פי הסכם ההלוואה

ליום  31בדצמבר
2018

 DSCRשנתי (ב 12-החודשים
הקודמים)
 DSCRשנתי (ב 12-החודשים
הבאים)

 1.05-1.1כתלות באספקת החשמל
לחח"י
 1.05-1.1כתלות באספקת החשמל
לחח"י
 1.05-1.1כתלות באספקת החשמל
לחח"י

1.94

 LLCRשנתי

2.93
2.25

נתוני ה DSCR-ל 12-החודשים הבאים מבוססים על נתונים שהינם בבחינת מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה ואשר מותנה ותלוי
בגורמים שונים ,ובין היתר תעריף הייצור ,וכן הכנסות והוצאות בפועל .לפיכך ,המידע
כאמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה.
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.10.3.3

חדרה
חדרה מחויבת לעמוד באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף  10.2לעיל ,החל ממועד
הפירעון הראשון על פי לוח הסילוקין של ההלוואות ואי עמידה בהן מהווה אירוע הפרה.
בהתאם ,נכון למועד הדוח טרם נבחנה עמידת החברה באמות המידה המגבשות הפרה
כאמור.

 .10.4מגבלות על חלוקה
.10.4.1

למגבלות על חלוקה בנוגע לחברה עצמה ראו סעיף  5.5לעיל.

.10.4.2

רותם
פעולות חלוקה על ידי רותם המוגדרות בהסכם הלוואת רותם (המתואר בסעיף  10.2לעיל)
כפופות לשורה של תנאים המפורטים בהסכם ההלוואה כאמור ובין היתר:
.10.4.2.1

על פעולת החלוקה להתבצע תוך  100ימים לאחר( :א) תום שנה קלנדרית; (ב)
תום הרבעון השני של כל שנה קלנדרית.

.10.4.2.2

היעדר אירוע הפרה או הפרה פוטנציאלית (כהגדרתם בהסכם).

.10.4.2.3

מילוי קרנות הרזרבה (כהגדרתם בהסכם) לרמה הנדרשת על פי ההסכם.

.10.4.2.4

לא בוצעו שתי פעולות חלוקה ב 12-החודשים הקודמים.

.10.4.2.5

עמידה באמות המידה הפיננסיות הבאות( :א)  DSCRשנתי בגובה 1.2-1.25
(כתלות באספקת החשמל לחח"י) ,הן ביחס ל 12-החודשים שחלפו והן ביחס
ל 12-החודשים הבאים; (ב)  LLCRמינימלי בגובה ( 1.2-1.25כתלות באספקת
החשמל לחח"י); (ג) עודפי מזומנים (כהגדרתם בהסכם) של לפחות  25מיליון
ש"ח (עד  31בדצמבר  ,2017הסכום הנדרש עמד על  32.5מיליון ש"ח).

לפרטים נוספים ,ראו סעיף  10.5.1.2להלן.
.10.4.3

חדרה
פעולות חלוקה על ידי חדרה המוגדרות בהסכם הלוואת חדרה (המתואר בסעיף  10.2לעיל)
כפופות לשורה של תנאים המפורטים בהסכם ההלוואה כאמור ובין היתר:
.10.4.3.1

פירעון שלושה תשלומי קרן על פי לוח הסילוקין.

.10.4.3.2

חלפו לפחות  12חודשים ממועד ההפעלה המסחרית (כהגדרתו בהסכם).

.10.4.3.3

היעדר אירוע הפרה או הפרה פוטנציאלית (כהגדרתם בהסכם).

.10.4.3.4

עמידה באמות המידה הפיננסיות הבאותProjected DSCR ,Historic DSCR :

ו LLCR-בשיעור מינימלי של  ,1.25:1ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.
.10.4.3.5

עמידת החשבון לשירות החוב וחשבונות הרזרבה (כהגדרתם בהסכם) ברמה
הנדרשת על פי ההסכם.

.10.4.3.6

שמירה על מינימום מזומנים בהיקף של  12מיליון ש"ח (צמודים למדד
כמפורט בהסכם) לאחר ביצוע החלוקה וזאת בנוסף להעמדת פיקדון בסך 15
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מיליון ש"ח על ידי החברה במועד סיום ההקמה ,הנדרש כחלק מהתיקון
להסכם הזרמת ההון של חדרה המתואר בסעיף  10.3.1.3לעיל.
.10.4.3.7

הוכחת יכולת עמידה בהתחייבויות ה Take or Pay-על פי הסכם אספקת הגז
הטבעי ,עד למועד החישוב המתוכנן הבא (כהגדרתו בהסכם).

.10.4.3.8

לא בוצעו יותר משתי פעולות חלוקה בתקופה של  12חודשים.

.10.4.3.9

ככל שתחנת הכוח חדרה לא תעמוד בתנאים הנדרשים מיחידת ייצור
בקוגנרציה כמפורט בתקנות הקוגנרציה ,תידרש הוכחת יכולת עמידה
בתשלומים לחח"י ולרשות החשמל כתוצאה מאי-עמידה בתנאים כאמור.

יצוין ,כי חדרה תהא רשאית לבצע "חלוקת התאמה" ( )Reconciliationלאחר מועד ההפעלה
המסחרית (כהגדרתו בהסכם) ככל שהיחס בין ההון העצמי לחוב (בהתאם להגדרות
בהסכם) יעלה על  , 20:80ובתנאים מסוימים כקבוע בהסכם ,על מנת להתאים את היחס
האמור.
 .10.5שעבודים וערבויות
.10.5.1

שעבודים וערבויות אשר העמידה החברה
.10.5.1.1

שעבודים להבטחת חובותיה של החברה
על פי שטר הנאמנות החברה יצרה לטובת הנאמן עבור מחזיק אגרות החוב
שעבוד צף מדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על כלל נכסיה .השעבוד הצף
לא יגביל את החברה ביצירת שעבודים על נכסים ספציפיים מנכסיה ובביצוע
דיספוזיציות אחרות בנכסיה.

.10.5.1.2

שעבודים וערבויות להבטחת חובותיה של רותם
להבטחת האשראי שנטלה רותם ,החברה שעבדה בשעבוד קבוע מדרגה
ראשונה וללא הגבלה בסכום ,לטובת החברה לנאמנות של בנק לאומי את
מניות החברה ברותם (כולל בדרך של רישום המניות על שם חברת הנאמנות
האמורה) ,וכן את זכויות החברה בהון רותם לרבות זכויות לדיבידנד ,זכויות
מכוח שטרי ההון ,כל כסף מזומן או נכס שהחברה זכאית להם מכוח זכויותיה
ברותם וכל הפירות הנובעים מאלה ,מלבד פירות הנובעים מחלוקה ,מכירה או
מימוש של הרכוש המשועבד בהתאם להסכם הלוואת רותם .במסגרת מסמכי
השעבוד התחייבה החברה ,בין היתר ,שלא לשעבד או להעביר את הרכוש
המשועבד ללא הסכמת בנק לאומי מראש בכתב.
בהתאם להסכם מסגרת האשראי של רותם ,החברה יחד עם החברה האם ועם
בעלי זכויות המיעוט ברותם (ורידיס) העמידו ערבויות תאגידיות לטובת רותם
בסך של  80מיליון ש"ח ו 20-מיליון ש"ח ,בהתאמה .כמו כן ,הועמדה ערבות
נוספת בסך של  15מיליון ש"ח ( 12מיליון ש"ח ו 3-מיליון ש"ח בהתאמה).
בחודש דצמבר  ,2017נחתם תיקון להסכם מסגרת האשראי לפיו שוחררה
החברה האם מהערבות התאגידית וזאת כנגד העמדת בטוחות חליפיות של
צבירת קרן נוספת ברותם בסך של  57.5מיליון ש"ח (בסעיף זה" :קרן
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הערבות") ,ערבות של החברה בסך של  46מיליון ש"ח וערבות של
בסך של עד  11.5מיליון ש"ח וכן נשארה הערבות הנוספת בסך של  15מיליון
ש"ח .קרן הערבות כפופה למנגנון התאמה לפיו ביחסי כיסוי מסוימים היא
יכולה לעלות עד לסכום מקסימלי של  115מיליון ש"ח .קרן הערבות תצבר
באופן הבא 20 :מיליון ש"ח הופקדו עם חתימה על תיקון הסכם מסגרת
האשראי ,והיתרה תצבר על פני  24חודשים בהפקדות חצי שנתיות .לאחר סיום
צבירת קרן הערבות ,ישוחררו החברה וורידיס מהערבויות כאמור .ליום 31
בדצמבר  ,2018סכום קרן הערבות עמד על  39מיליון ש"ח .לאחר צבירת מלוא
קרן הערבות ,החברה וורידיס ישוחררו מהערבות התאגידית.
.10.5.1.3

שעבודים וערבויות להבטחת חובותיה של חדרה
להבטחת האשראי שנטלה חדרה ,החברה שעבדה בשעבוד קבוע מדרגה
ראשונה וללא הגבלה בסכום ,לטובת בנק דיסקונט את מניות החברה בחדרה,
את זכויות החברה מכוח הסכם הלוואת הבעלים ,למעט בקשר עם חלוקה
מותרת בהתאם להסכם הלוואת חדרה ,וכן את זכויות החברה בחדרה ובהון
חדרה ,וכל כסף מזומן או נכס שהחברה זכאית להם מכוח זכויותיה בחדרה
או מכוח היותה נושה של חדרה על פי תנאי הסכם הלוואת הבעלים ,למעט
סכומים בקשר לחלוקה מותרת בהתאם להסכם הלוואת חדרה .במסגרת
מסמכי השעבוד התחייבה החברה ,בין היתר ,שלא לשעבד או להעביר את
הרכוש המשועבד ללא הסכמת בנק דיסקונט מראש ובכתב.
בנוסף ,במסגרת הסכם הזרמת ההון של חדרה המפורט בסעיף  10.3.1.3לעיל,
העמידה החברה לטובת מממני חדרה ערבות חברה להבטחת סיכונים
ספציפיים עבור חדרה ומממניה ,כנדרש במסגרת מסמכי הלוואת חדרה ובכך
החליפה את הערבות הקודמת בעניינים אלו אשר הועמדה על ידי אסיה פיתוח.
הערבות הינה בהיקפים הבאים( :א) ערבות ביחס לעלויות שינבעו מסיכונים
מסוימים בעיקר בתקופת ההקמה של תחנת הכוח החדשה  -עד סכום כולל
ערבות בהיקף שלא יעלה על  100מיליון ש"ח ,כשסכום זה פוחת בקרות
אירועים שונים; (ב) ערבות ביחס לאי תשלום הלוואת חדרה הנובע מתשלומים
שתידרש החברה לבצע ככל שתידרש על ידי מממני חדרה לבטל הסכמי
לקוחות בתנאים מסוימים  -עד לסכום של  8מיליון ש"ח.
בנוסף ,להבטחת הערבות והתחייבויות החברה מכוח מסמכי הלוואת חדרה,
בתום תקופת ההקמה של תחנת הכוח החדשה ,תעמיד החברה לטובת מממני
חדרה פיקדון משועבד בחדרה בסך  15מיליון ש"ח .בהתקיים תנאים מסוימים
הקבועים בהסכם הזרמת ההון של חדרה ,ניתן יהיה למשוך את סכום
הפיקדון ,כולו או חלקו ,מתוך מסגרת האשראי של החוב לזמן ארוך של חדרה,
חלף העמדתו על ידי החברה.
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הערבות של ורידיס הועמדה ביחד עם בעלת השליטה בה .OCM
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.10.5.2

שעבודים וערבויות שהעמידה רותם
להבטחת התחייבויותיה בקשר עם הלוואת רותם ,רותם יצרה לטובת החברה לנאמנות של
בנק לאומי ולטובת הגורמים המממנים של הלוואת רותם שעבוד צף על כלל נכסיה וכן
שעבודים קבועים והמחאות על דרך השעבוד על כל נכסיה וזכויותיה .לפרטים אודות
ערבויות שהועמדו לטובת רותם על ידי צדדים קשורים או ערבויות שהעמידה רותם ראו
סעיף  10.6להלן .יצוין ,כי רותם שעבדה בעבר (עובר למועד הלוואת רותם) את זכויותיה
בפקדונות ובחשבונות מסוימים שהיו קיימים בעבר ,לטובת בנק לאומי.

.10.5.3

שעבודים וערבויות שהעמידה חדרה
להבטחת התחייבויותיה בקשר עם הלוואת חדרה ,חדרה יצרה לטובת בנק דיסקונט
ולטובת הגורמים המממנים של הלוואת חדרה שעבוד צף על כלל נכסיה וכן שעבודים
קבועים והמחאות על דרך השעבוד על כל נכסיה וזכויותיה .לפרטים אודות ערבויות
שהועמדו לטובת חדרה על ידי צדדים קשורים או ערבויות שהעמידה חדרה ראו סעיף 10.6
להלן.

 .10.6ערבויות
.10.6.1

ערבויות שהעמידה החברה
במסגרת הסכם הניהול כאמור בתקנה  22לפרק הרביעי (פרטים נוספים) ,התחייבה החברה
לפעול על מנת לקחת על עצמה ,בכפוף לקבלת אישור הצדדים השלישיים ובהתאם לתנאים
אשר ייקבעו על ידיהם ,את מלוא הערבויות אשר הועמדו (או אשר היו עתידות להיות
מועמדות) על ידי אסיה פיתוח לטובת רותם וחדרה; וכן את התחייבות אסיה פיתוח
להעמיד ערבות חברה לטובת מיצובישי להבטחת מלוא התחייבות רותם על פי הסכם
התחזוקה כאמור בסעיף  8.14.2.1לעיל .בהתאם לאמור ,הוחלפו הערבויות שהעמידה אסיה
פיתוח לטובת חדרה ורותם בערבויות החברה ,באופן שנכון למועד הדוח ,ערבויות
המהותיות של החברה כלפי חדרה ורותם הנן כמפורט להלן:135

סוג
הערבות

135
136

לטובת

ערבות
חברה

מממני הלוואת רותם

ערבות
חברה
ערבות
בנקאית

מממני הלוואות רותם
מממני הלוואת רותם

תיאור

מועד פקיעת תוקף

ערבויות שהועמדו לטובת רותם
עם סיום צבירת
ערבות לטובת חובותיה של
קרן ערבות
רותם ,ראו סעיף .10.5.1.2
הבעלים,
לעיל
המפורטת בסעיף
 10.5.1.2לעיל
עד תום ההלוואה
ערבות לטובת חובותיה של
ברותם
רותם ,בגין חשיפת expost
לאחר מועד הדוח
ערבות בנקאית להבטחת
בחודש פברואר
התחייבויות חברת התפעול
 ,2019הערבות
רותם במסגרת הסכם
בוטלה לאור ביטול
התפעול עימה
הסכם התפעול

סכום הערבות נכון ליום
31.12.2018
 46מיליון ש"ח צמוד
למדד

 12מיליון ש"ח צמוד
למדד
 350אלפי דולר136

הטבלה אינה כוללת ערבויות בסכומים לא מהותיים.
סך הערבות הכולל הינו  1מיליון דולר ,כאשר כל בעל מניות בחברת התפעול רותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם
לשיעור החזקתו .לפיכך ,חלקה של החברה בהעמדת הערבות הינו  350אלפי דולר .ערבות זו בוטלה בחודש פברואר  ,2019עם
ביטולו של הסכם התפעול כאמור בסעיף .8.14.2.2

108

ערבות
בנקאית

מנהל המערכת

ערבות
בנקאית

מנהל המערכת

ערבות
חברה

נתג"ז

ערבות

חברה140

ערבות

חברה141

ערבות

חברה142

ערבות

חברה143

137

138
139

140
141
142

143

IDOM

GE

מממני הלוואת חדרה

מממני הלוואת חדרה

מתחדשת
ערבות בנקאית למנהל
אוטומטית מדי 3
המערכת מכוח הסכם ה-
שנים ,עד
 PPAשל רותם עם חח"י
אוקטובר 2033
נכון למועד פרסום
ערבות בנקאית מכוח אמות
המידה138
הדוח ,סכום
הערבות עודכן
לסך של  33מיליון
ש"ח ותקופת
הערבות הוארכה
עד פברואר 2020
ערבויות שהועמדו לטובת חדרה
מאי 2019
ערבות חברה לטובת נתג"ז
להבטחת התחייבויות חדרה
על פי הסכם הולכת הגז בין
חדרה לנתג"ז
לאחר השלמת כל
להבטחת התחייבויותיה של
חדרה בקשר להסכם להקמת התשלומים לקבלן
ובכל מקרה לא
תחנת הכוח חדרה
יאוחר מיום
העברת הבעלות
מקבלן ההקמה
לחדרה
הערבות בתוקף כל
להבטחת התחייבותיה של
זמן שהסכם
חדרה בקשר עם הסכם
התחזוקה חדרה
התחזוקה חדרה
בתוקף (לפרטים
על ההסכם ראו
סעיף 8.14.2.3
לעיל).
לכל תקופת
ערבות לטובת חובותיה של
ההלוואה על פי
חדרה ,ראו סעיף 10.5.1.3
הסכם הלוואת
לעיל ,להבטחת סיכונים
חדרה (לפרטים על
ספציפיים עבור חדרה
ההלוואה ראו
ומממניה
סעיף  10.2לעיל)
לכל תקופת
ערבות חברה בגין הבטחת
ההלוואה על פי
תשלום בקשר עם חריגות
מסוימות מכמות ייצור ,ראו הסכם הלוואת
חדרה (לפרטים על
סעיף  10.5.1.3לעיל
ההלוואה ראו
סעיף  10.2לעיל)

כ 39-מיליון ש"ח 137צמוד
מדד
כ 36-מיליון ש"ח צמוד
מדד 139

כ 3.9-מיליון ש"ח צמוד
למדד
נכון למועד הדוח
הערבות מוגבלת לסכום
של  10.5מיליון דולר,
ובלבד שלא בוטל הסכם
הלוואת חדרה (ובמקרה
כאמור תוגבל הערבות ל-
 30מיליון דולר)
 21מיליון דולר

 100מיליון ש"ח ,הפוחת
בהתאם למנגנון הקבוע
בהסכם הזרמת ההון של
חדרה
 8מיליון ש"ח בהתאם
להסכם הזרמת ההון של
חדרה

סך הערבות הכולל הינו כ 48-מיליון ש "ח ,כאשר כל בעל מניות ברותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם לשיעור
החזקתו .לפיכך ,חלקה של החברה בהעמדת הערבות הינו כ 39-מיליון ש"ח צמוד למדד .ערבות זו הועמדה במקור על ידי אסיה
פיתוח ועברה לחברה כאמור בסעיף  10.6.1לעיל.
חישוב הערבות הינו לפי אמת מידה  ,50והערבות הינה בגובה  70%מהתשלום החודשי התעו"זי הממוצע של הצרכנים בעונת הקיץ
בשנה קודמת .ערבות זו הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח ועברה לחברה כאמור בסעיף  10.6.1לעיל.
בשנת  2018סך הערבות הכולל עודכן ל 44-מיליון ש "ח ,כאשר כל בעל מניות ברותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם
לשיעור החזקתו .לפיכך ,חלקה של החברה בהעמדת הערבות נכון למועד דוח זה הינו כ 36-מיליון ש"ח צמוד למדד .ערבות זו
הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח ועברה לחברה כאמור בסעיף  10.6.1לעיל.
ערבות זו הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח .במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור בסעיף  10.6.1שוחררה אסיה פיתוח כערבה
בערבות זו ,ובהתאם נותרה החברה ערבה יחידה.
ערבות זו הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח .במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור בסעיף  10.6.1שוחררה אסיה פיתוח כערבה
בערבות זו ,ובהתאם נותרה החברה ערבה יחידה.
ערבות זו הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח ,כאשר עם הצטרפותה של החברה להסכם הזרמת ההון ,היתה החברה ,יחד עם
אסיה פיתוח ערבה בערבות האמורה .במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור בסעיף  10.6.1שוחררה אסיה פיתוח כערבה בערבות
זו ,ובהתאם נותרה החברה ערבה יחידה .לפרטים אודות התחייבויות החברה במסגרת שחרור אסיה פיתוח מהסכם הזרמת ההון
ומהערבות האמורה ראו סעיף  10.3.1.3לעיל.
ערבות זו הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח ,כאשר עם הצטרפותה של החברה להסכם הזרמת ההון ,היתה החברה ,יחד עם
אסיה פיתוח ערבה בערבות האמורה .במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור בסעיף  10.6.1שוחררה אסיה פיתוח כערבה בערבות
זו ,ובהתאם נותרה החברה ערבה יחידה .לפרטים אודות התחייבויות החברה במסגרת שחרור אסיה פיתוח מהסכם הזרמת ההון
ומהערבות האמורה ראו סעיף  10.3.1.3לעיל.
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בנוסף ,החברה התחייבה 144להעמיד לטובת חדרה ערבות חברה בסך של  20.5מיליון ש"ח,
להבטחת התחייבויות חברת התפעול חדרה מכוח הסכם תפעול חדרה ,אשר תהיה בתוקף
למשך כל תקופת ההסכם (לפרטים על הסכם התפעול של חדרה ראו סעיף  8.14.2.4לעיל).
יובהר ,כי מדובר בהתחייבות עתידית ,אשר תיכנס לתוקפה סמוך לפני סיום הקמת תחנת
הכוח חדרה.
ערבויות שהעמידה רותם

.10.6.2
סוג הערבות

לטובת

תיאור

מועד פקיעת תוקף

סכום הערבות ליום
31.12.2018

ערבות בנקאית

משרד האנרגיה

ערבות בנקאית להבטחת
התחייבויות מכוח רישיון
ייצור החשמל של רותם

נכון למועד פרסום
הדוח ,הערבות
הוארכה עד מרץ
2020

 1מיליון דולר

ערבות בנקאית

הממונה ארצי
יחידת דלק

ערבות בהתאם לחוק הבלו
על דלק ,התשי"ח1958-

עד 31.12.2019

כ 1.6-מיליון ש"ח
צמוד למדד

* כל הערבויות האמורות לעיל הוצאו ממסגרת הערבויות של רותם שהועמדה על פי הסכם הלוואת
רותם.
.10.6.3

ערבויות שהועמדו על ידי

חדרה145

סוג הערבות

לטובת

תיאור

מועד פקיעת תוקף

סכום הערבות
ליום 31.12.2018

ערבות
בנקאית

רשות
החשמל

ערבות
בנקאית

נתג"ז

ערבות בנקאית בגין הרישיון
המותנה של חדרה
ערבות בנקאית בגין הבטחת
תשלום לאספקת גז טבעי של
מרכז האנרגיה

אוגוסט 2019

כ 1.2-מיליון ש"ח

אפריל 2019

 295אלפי ש"ח
צמוד למדד

ערבות
בנקאית

שותפי תמר
 כל אחדעל פי חלקו
היחסי

 12ערבויות בנקאיות בגין
הסכמי הגז של חדרה
המתואר בסעיף 8.13.4

דצמבר ;2019

כ 7.1-מיליון דולר

ערבות
בנקאית

רשות
החשמל

 3ערבויות בנקאיות בגין
רישיונות הייצור ורישיון
האספקה של מרכז האנרגיה

דצמבר 2020

כ 2.5-מיליון ש"ח

ערבות
בנקאית

חח"י

ערבות בנקאית בגין רישיון
האספקה של מרכז האנרגיה

פברואר 2020

נכון ליום
31.12.2018
הסכום עמד על
 1.7מיליון ש"ח.
בחודש פברואר
 2019עודכן
הסכום לסך של כ-
 2.2מיליון ש"ח
צמוד למדד.

הפקדת
מזומנים
להבטחת
הערבות

בגין כל
הערבויות
האמורות
הופקד פיקדון
בסך כולל של כ-
 6.5מיליון ש"ח.
כל הערבויות
האמורות הוצאו
ממסגרת
הערבויות של
חדרה

 .10.7מסגרות אשראי ויתרות אשראי מנוצלות
למועד הדוח ,אין לחברה עצמה מסגרות אשראי.
במסגרת הלוואת רותם כמפורט בסעיף  10.2לעיל נכללו מספר סוגי מסגרות אשראי .נכון למועד הדוח,
לרותם שתי מסגרות זמינות וניתנות לניצול :מסגרת הון חוזר בסך כולל של כ 21-מיליון ש"ח),

144
145

יצוין כי אסיה פיתוח ,בעלת השליטה בחברה דאז ,היתה חתומה גם היא על ההסכם המקורי .נכון למועד הדוח אסיה פיתוח
שוחררה מכל הערבויות שהיו לה מכוח הסכם הזרמת ההון של חדרה כפי שנחתם במקור.
הטבלה אינה כוללת ערבויות בסכומים לא מהותיים.
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ומתוכה מסגרת ערבויות בסך כולל של כ 6-מיליון ש"ח (מתוכה הועמדו ערבויות בסך של כ 1-מיליון
דולר (לטובת משרד האנרגיה בגין רישיון ייצור החשמל של רותם) וכן כ 1.6-מיליון ש"ח (לטובת
הממונה הארצי יחידת דלק) כמפורט בסעיף  10.6.1לעיל.
במסגרת הלוואת חדרה בסך  1,006מיליון ש"ח כמפורט בסעיף  10.2לעיל נכללו מספר סוגי מסגרות
אשראי ,בנוסף למסגרת העיקרית של הלוואות בזמן ארוך בסך  755מיליון ש"ח ,וביניהן :מסגרת
 DSRAבסך  33מילון ש"ח ,מסגרת ערבויות בסך כולל של  60מיליון ש"ח (מתוכה הועמדו ערבויות
כמפורט בסעיף  10.6.1לעיל) ,מסגרת גידור בסך של  68מיליון ש"ח מסגרת הון חוזר בסך של  30מיליון
ש"ח ומסגרת  stand byבסך של  60מיליון ש"ח.
 .10.8דירוג אשראי
אגרות החוב (סדרה א') של החברה מדורגות בדירוג  ilA-על ידי  Standard & Poors Maalotודירוג
 A3.il stableעל ידי חברת מידרוג בע"מ .לפרטים נוספים ראו ביאור  15לדוחות הכספיים .לפרטים
נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  13באוגוסט ( 2018אסמכתא מס' ,)2018-01-075298 :המובא
על דרך ההפניה.
לפרטים אודות דירוג הלוואות רותם וחדרה ,ראו ביאור  14לדוחות הכספיים.
 .10.9אשראי שהתקבל בתקופת הדוח
החברה לא נטלה עצמה אשראי לזמן ארוך בתקופת הדוח .כמו כן בתקופת הדוח לא נטלה רותם
אשראי נוסף .בחדרה בוצעו משיכות בסך כולל של  122מיליון ש"ח ,כאמור בסעיף  10.2לעיל.
 .10.10הלוואות בין חברתיות
לפרטים אודות הלוואות בין חברתיות ראו ביאורים  23 ,16ו 24-לדוחות הכספיים וסעיף  6לדוח מידע
כספי נפרד .בין החברות בקבוצה קיימות יתרות חוב בגין עובדים והחזר הוצאות.
 .10.11גיוס מקורות נוספים
החברה עשויה לפנות לגיוסי הון או חוב נוספים ,לרבות במהלך שנת  .2019יובהר ,כי נכון למועד דוח
זה ,אין וודאות שיתקיימו גיוסי הון או חוב נוספים כלשהם והדבר תלוי ,בין השאר ,בנסיבות שתהיינה
באותו מועד ,כגון תנאי שוק מתאימים ,שיעור הריבית בשוק ,צרכי החברה ,בתכניות העסקיות של
החברה ועוד.
 .11הון חוזר
ההון החוזר של החברה ליום  31בדצמבר  2018הסתכם לסך של כ 399-מיליון ש"ח .הנכסים השוטפים של
החברה ליום  31בדצמבר  2018הסתכמו לסך כ 690-מיליון ש"ח והם כוללים מזומנים ,שווי מזומנים ,פקדונות
לזמן קצר ומזומנים מוגבלים בשימוש בסך של כ 517-מיליון ש"ח ,וחייבים ויתרות חובה לרבות מכשירים
פיננסיים נגזרים ולקוחות בסך כ 173-מיליון ש"ח .ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום  31בדצמבר 2018
הסתכמו לסך של כ 291-מיליון ש"ח והן כוללות בעיקר חלויות שוטפות בסך של כ 86-מיליון ש"ח ,ספקים,
זכאים ויתרות זכות לרבות מכשירים פיננסיים נגזרים בסך של כ 205 -מיליון ש"ח.
 .11.1מדיניות אשראי ללקוחות בישראל
ככלל ,תנאי התשלום של לקוחות החברה אינם עולים על  30ימים ממועד החשבונית .החברה אינה
רוכשת ביטוח אשראי ללקוחות.
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 .11.2התקופה וההיקף הממוצע של האשראי מספקים בישראל
החברה מקבלת אשראי ממרבית ספקיה לתקופה של שוטף  30 +ימים עד שוטף  60 +ימים.
 .12מיסוי
לפירוט בדבר דיני המס החלים על החברה ושומות מס ,ראו ביאור  18לדוחות הכספיים.
 .13סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
 .13.1כללי
בין החוקים בתחום איכות הסביבה החלים על פעילות החברה מצויים ,בין היתר ,תקנות מניעת
מפגעים (שמן משומש) ,התשנ"ג ;1993-חוק התכנון והבניה; חוק רישוי עסקים ,התכ"ח ;1968-תקנות
המים (מניעת זיהום מים)(תחנות דלק) ,התשנ"ז ;1997-החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,
התשמ"ח ;1988-חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ;1993-חוק אוויר נקי; החוק למניעת מפגעי
אסבסט; חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו ;2006-חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה
– חובות דיווח ומרשם) ,התשע"ב ;2012-חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור ,התשנ"ג ;1993-תקנות
רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) ,התשנ"ג ;1993-תקנות שירותי הובלה ,התשס"א ;2001-תקנות
למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן 1990-וכן חוקי עזר ונהלים שונים.
רותם וחדרה מבצעות תוכנית אכיפה סביבתית פנימית ,החל מנובמבר  ,2016שתכליתה לוודא את
עמידת החברות בדרישות הסביבתיות ביניהן פליטות מזהמים לאוויר של תוצרי שריפת דלקים,
אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים ודלקים ,זיהום קרקע ומקורות מים ,אסבסט ,רעש ,קרינה בלתי
מייננת ועוד.
אי עמידה בהוראות החוק הסביבתיות ובתנאי ההיתרים והרישיונות הניתנים לחברה מכוחן עלולה
לחשוף את החברה ואת מנהליה לסנקציות פליליות ומינהליות ,לרבות הטלת קנסות ועיצומים,
הוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה להוצאות ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים .למועד הדוח ,כנגד
החברה לא הוגשו הליכים משפטיים מנהליים ,פליליים ואזרחיים ,בטענות להפרת החוקים
הסביבתיים.

.13.1.1

חוק אויר נקי
כנדרש על פי הוראות חוק אוויר נקי ,החברה מחזיקה בהיתרי פליטה עבור מקורות פליטה
טעוני היתר שהיא מפעילה .בחודש ספטמבר  2016התקבל בחברה היתר פליטה לרותם
ולמרכז האנרגיה ובחודש ינואר  2018התקבל היתר כאמור לחדרה.

.13.1.2

קרקע ומים
ברותם ובמרכז האנרגיה קיימים ומאוחסנים חומרים מסוכנים וכן תשתיות ומתקנים
המכילים דלקים וחומרים מסוכנים .החברה שוקדת על מניעה וטיפול של זיהום קרקע
ומים מחומרים ,תשתיות ומתקנים אלה .לרותם ולמרכז האנרגיה יש היתרי רעלים
המתחדשים אחת לשנה.

.13.1.3

שפכים
במהלך ייצור מים נטולי מלחים לדוודי הקיטור במרכז האנרגיה נוצרים שפכים שמקורם
בריענון מחליף יונים אשר מטופלים במתקן לטיהור שפכים בנייר חדרה .ברותם ,המים
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מריענון הממברנות נאספים משמשים לשימוש חוזר במפעל רותם אמפרט (מפעל בבעלות
כי"ל).
.13.1.4

חומרים מסוכנים
החברה מחזיקה ,משתמשת ומאחסנת חומרים מסוכנים ברותם ובמרכז האנרגיה לצורך
עיסוק בחומרים מסוכנים .לרותם ולמרכז האנרגיה יש היתרי רעלים המתחדשים אחת
לשנה .החברה נוקטת בפעולות על מנת לעמוד בתנאי ההיתרים.

.13.1.5

אסבסט
על פי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט נדרשת החברה ,בין היתר ,להסיר ולהטמין עד
שנת  2021את כל האסבסט הפריך אשר הותקן לצורך בידוד תרמי במתקני מרכז
האנרגיה .לפי ממצאי סקר שבוצע במהלך שנת  2017במרכז האנרגיה בנייר חדרה לא נמצא
אסבסט פריך.

.13.1.6

תכנון ובניה
במסגרת פעילות הייצור כפופות רותם וחדרה ,בהיבטים הסביבתיים של פעילותן ,בין היתר
להוראות דיני התכנון והבניה .תחנות הכוח של החברה כפופות להוראות סביבתיות שונות
הקבועות בתוכניות מתאר ובהיתרי בניה.

.13.1.7

רישוי עסקים
רותם ומרכז האנרגיה פועלים מכוח מספר רישיונות עסק שתוקפם בהתאם לצו רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג ,2013-ולתנאים נלווים לרישיונות אשר מתעדכנים
או מתחדשים מעת לעת .אלה נועדו להסדיר את פעילות התחנה ,בין היתר ,במטרה להקטין
ולמנוע סיכונים ומפגעים סביבתיים .הפעלת רותם ,חדרה ומרכז האנרגיה ללא רישיון עסק
מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים ,ועלולה להביא להפסקת הפעילות.

.13.1.8

אסדרה סביבתית משולבת
במסגרת תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב ,התשע"ה ,2015-מבקש המשרד להגנת הסביבה
לקדם חוק לרישוי סביבתי משולב לבחינת השפעות סביבתיות של תחנות הכוח על הסביבה
בכל ההיבטים (שפכים ,אוויר ,קרקע וכיו"ב) ולקבוע בהתאם תנאים פרטניים לכל תחנת
כוח בהתחשב בתנאיה הייחודיים ובאינטגרציה בין השפעותיה הסביבתיות השונות .בשלב
זה מיושם ההליך באמצעות תנאים ברישיון העסק של תחנת הכוח ,הנדרשת להגיש בקשה
להיתר פליטה לאוויר לפי חוק אוויר נקי .כמו כן מבקש המשרד להגנת הסביבה להטמיע
במסגרת אסדרה סביבתית משולבת באופן רוחבי מנגנונים דוגמת חובת נקיטה בBAT-

( - Best Available Techniquesהטכניקה המיטבית הזמינה) ,שקיפות של הליך הרישוי,
ארגון מחדש והוספת מידע וסקרים הנמסרים למשרד להגנת הסביבה לצורך רישוי ,שיתוף
הציבור וכן בחינת חיי המוצר ,דרישות לניהול סביבתי ועוד.
 .13.2אירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה למועד הדוח
למיטב ידיעת החברה למועד הדוח היא אינה חשופה לאירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות
הסביבה .לפרטים אודות סיכונים סביבתיים כגורם סיכון לחברה ראו סעיף  19.2.11לדוח.
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 .13.3מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים
החברה רואה עצמה כמחויבת בנקיטת אמצעים להגנה על הסביבה וצמצום מפגעים סביבתיים.
החברה פועלת לשמירה על איכות סביבה ולמזעור ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה.
עקרונות המדיניות הסביבתית של החברה כוללים :שילוב שיקולים סביבתיים בכל תחומי פעילותה
ובכלל זה בתהליכי קבלת החלטות; תכנון ותפעול המתקנים; אימוץ אמות מידה סביבתיות
מתקדמות מוכחות; שימוש מושכל בחומרי גלם ובמשאבי טבע; שילוב שיקולים נופיים ,מרחביים
וסביבתיים בתכנון מתקנים חדשים ובתחזוקה של מתקנים קיימים .כמו כן ,במסגרת תוכנית אכיפה
סביבתית פנימית אשר אימצה החברה המיושמת החל מנובמבר  ,2016מבוצע מבדק אחת לשנה ,כאשר
נכון למועד הדוח ,הפערים וההמלצות שניתנו במסגרת המבדק האחרון ברותם ובמרכז האנרגיה אשר
נערך במהלך החודשים ינואר-פברואר  ,2018יושמו על ידי החברה ,ומבדק נוסף צפוי בחודש מרץ .2019
 .14מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
 .14.1כללי
החברה כפופה לרגולציה במסגרת פעילותה ,הכוללת בין היתר את :חוק משק החשמל והתקנות
שהותקנו מכוחו ,הסכמי ה PPA-של רותם וחדרה עם חח"י ,כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק
שירות חיוני) ,התש"ס 2000-וכן ההחלטות ,אמות המידה וההנחיות שמפרסמת רשות החשמל.
הוראות הדין האמורות ,כוללות ,בין היתר ,גם את היקף ההון העצמי לו נדרשות רותם וחדרה,
בהתאם לפרויקטים המבוצעים על ידיהן .יצוין כי רותם קיבלה רישיון ייצור חשמל במסגרת זכייתה
במכרז .לפיכך הרגולציה החלה עליה אינה זהה בהכרח לרגולציה החלה על יצרני חשמל פרטיים
אחרים146.
החברה הינה חברה בפורום יצרני החשמל ,המקדם סוגיות רגולטוריות של יצרני חשמל פרטיים במשק
החשמל מול הרגולטורים .פעילות הפורום ממומנת על ידי החברים בו.
 .14.2תיאור כללי של הרגולציה החלה על פעילותה של החברה
.14.2.1

חוק משק החשמל
חוק משק החשמל נועד להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור ,תוך הבטחת
אמינות ,זמינות ,איכות ,יעילות והתייעלות אנרגטית ,והכל תוך יצירת תנאים לתחרות
ומזעור עלויות .כאמור בסעיף  8.2.7לעיל ,חוק משק החשמל כולל ,בין היתר ,הוראות
בנושא רישוי השחקנים השונים במשק החשמל ,הוראות המתייחסות לבעל רישיון ספק
שירות חיוני ולחובותיו וכן הוראות המתייחסות לרשות החשמל ,הרכבה ,סמכויותיה
ותפקידיה .החוק הגדיר את ייעודה של רשות החשמל כגוף שתפקידו להסדיר ולפקח על
מתן שירותים ציבוריים בתחום החשמל .תפקידי רשות החשמל מוגדרים בחוק וכוללים
ארבעה תחומי פעילות עיקריים :קביעת תעריפים ,קביעת אמות מידה ומדדים לטיב
השירות ,מתן רישיונות לפעילות במשק החשמל ,פיקוח על מילוי התנאים שנקבעו
ברישיונות וטיפול למול צרכני חשמל.

146

לפרטים נוספים אודות ההסדרה של רותם ראו סעיף  14.3להלן.
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.14.2.2

תקנות הקוגנרציה
תקנות הקוגנרציה נועדו לעודד ולתמרץ הקמה והפעלה של מתקני קוגנרציה תוך שמירה
על הנצילות הקבועה בתקנות ותוך שמירה על יתרונות נוספים המשמשים לטובת הציבור,
הגלומים בייצור באמצעות מתקן הקוגנרציה לעומת מתקני ייצור חשמל אחרים ,הפועלים
בטכנולוגיה זהה ובעלי גודל דומה 147.נוכח תיקון שנערך לתקנות ב ,2014 -דרישת הנצילות
האנרגטית השנתית המינימלית הנדרשת מיחידות הייצור בקוגנרציה בתחנת הכוח חדרה
עומדת על  ,60%לעומת דרישת נצילות של  70%לגבי רישיון מותנה שניתן לאחר מועד
התיקון כאמור.
תקנות הקוגנרציה מגדירות דרישות סף לעמידה בתנאי מתקן קוגנרציה ומסדירות ,בין
היתר ,את מנגנון עריכת העסקאות של יצרן פרטי בקוגנרציה עם מנהל המערכת .על פי
התקנות יצרן פרטי בקוגנרציה רשאי לבחור להתקשר בעסקת רכישה עם מנהל המערכת,
אשר יחויב לרכוש אנרגיה מהיצרן בהתאם לתקנות .בנוסף ,בהתאם לתקנות קיימת
אפשרות לביצוע עסקה בילטראלית בין מתקן קוגנרציה לבין צרכני חשמל שונים במשק.
כמו כן ,התקנות קובעות עיקרון כלכלי לקביעת תעריף רכישת החשמל העודף לפי סוג וגודל
המתקן.

.14.2.3

תקנות יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי (תקנות היח"פ)
תקנות היח"פ נועדו לעודד את הקמתם והפעלתם של מתקני ייצור חשמל פרטיים בהתאם
לעקרונות מזעור עלויות הייצור במשק ועידוד מכירת חשמל של יצרנים פרטיים
לצרכנים 148.תקנות אלה מסדירות את הקמתם ופעילותם של מתקני חשמל שאינם פועלים
בטכנולוגית קוגנרציה או באמצעות מקור אנרגיה מתחדש .התקנות מסדירות ,בין היתר,
את מנגנון עריכת העסקאות של יצרן פרטי קונבנציונלי עם מנהל המערכת ,וקובעות שתי
שיטות עיקריות לעריכת עסקאות כאמור (שיטת מכירת אנרגיה ושיטת מכירת יכולת
זמינות ואנרגיה) .על פי התקנות יצרן פרטי קונבנציונלי רשאי לבחור להתקשר בעסקת
רכישה עם מנהל המערכת ,אשר יחויב לרכוש אנרגיה או יכולת זמינה ואנרגיה מהיצרן (לפי
הענין) בהתאם לתקנות .בנוסף ,בהתאם לתקנות ,קיימת אפשרות לביצוע עסקה
בילטראלית בין יצרן פרטי קונבנציונלי לבין צרכני חשמל שונים במשק.

.14.2.4

תקנות הרישיונות
תקנות אלה מסדירות את נושא הרישוי לצורך פעילות במשק החשמל בישראל .התקנות
כוללות ,בין היתר ,הוראות בדבר הפרטים השונים שיש לכלול בבקשה לרישיון ,התנאים
למתן רישיון ודרכי בחירה בין מבקשי רישיון ,הפיקוח על פעילות בעל רישיון וחובות
הדיווח של בעל הרישיון .התקנות קובעות ,בין היתר ,תנאים למתן רישיון ייצור וביניהם
הוכחת יכולת כספית ,שיעור הון עצמי מינימלי ,קיום זכויות במקרקעין עליהם מוקמת
יחידת הייצור ,תקינות הציוד המיועד לפעילות לפי הרישיון ,התחייבות להתחיל בפעילות
במועד שהורתה רשות החשמל וכן הצגת תוכנית אסטרטגית כלכלית לניהול סיכונים.

147
148

סעיף  2לתקנות הקוגנרציה.
סעיף  2לתקנות היח"פ.
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.14.2.5

כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) ,התש"ס2000-
כללים אלה מסדירים את ההתקשרות של יצרני חשמל פרטיים בעסקאות עם ספק שירות
חיוני (חח"י) ,וכוללים ,בין היתר ,הוראות לגבי השיטות לעריכת עסקה כאמור ,התמורה
שישלם ספק שירות חיוני בעבור רכישת החשמל ,תקופת העסקה והשתחררות מוקדמת
ממנה .כללים אלה קובעים ,בין היתר ,כי עסקה של יצרן פרטי עם ספק שירות חיוני תיערך
לפי אחת משתי שיטות( :א) מכירת יכולת זמינה ואנרגיה  -לפיה מעמיד היצרן הפרטי יכולת
זמינה לרשות ספק השירות החיוני ,ומוכר לו אנרגיה על פי דרישה; (ב) מכירת אנרגיה -
לפיה היצרן הפרטי מוכר לספק השירות החיוני אנרגיה בהתאם לתוכנית שנתית ,המצורפת
לחוזה שנחתם בין הצדדים.

.14.2.6

אמות המידה
אמות המידה נקבעות על ידי רשות החשמל ובאות להסדיר את יחסי הגומלין בין חח"י לבין
לקוחותיה ,בין היתר באופן של פירוט החובות והזכויות של הצדדים .אמות המידה
מסדירות את הרמה ,הטיב ואיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני .בשנת 2005
הוסיפה רשות החשמל לספר אמות המידה את פרקים ה'-ו' ,המסדירים ,בין היתר ,את
אפשרות היצרנים הפרטיים למכור אנרגיה למנהל המערכת ,את אופן פעילותם של יצרנים
פרטיים במשק החשמל בישראל ואת התעריף שתגבה חח"י בגין הולכת החשמל.
.14.2.6.1

אמות מידה תומכות מימון החלות על תחנת הכוח חדרה
על פרויקט חדרה חלות הגנות מכוח אמות מידה תומכות מימון בקרות אירוע
כוח עליון מכוח החלטת רשות החשמל משנת  149.2009אמות מידה תומכות
מימון כוללות במפורש מלחמה ו/או פעילות טרור כ"אירוע כוח עליון"150.
אמות המידה קובעות מנגנון לפיו בקרות אירוע "כוח עליון" ,ספק השירות
החיוני (כיום חח"י) ישלם הסדרי תעריפים מסוימים לתחנת הכוח ,ובלבד
שתחנת הכוח תעמוד בדרישות הביטוחיות כמפורט ברישיונה ובאמות המידה.
על-מנת שאירועי מלחמה וטרור יחשבו כאירועי כוח עליון עליהם( :א) לעכב
באופן מהותי את הקמת תחנת הכוח; (ב) לגרום לנזק פיזי מהותי לתחנת
הכוח; (ג) לגרום להפרעה באופן מהותי להפעלת תחנת הכוח במהלך תקופת
ההפעלה המסחרית.
א.

אירוע כוח עליון מעכב
מרגע שקבעה רשות החשמל כי היה "אירוע כוח עליון מעכב" 151,ישלם
ספק השירות החיוני עלויות ישירות ואת התשלומים השוטפים של
החוב הבכיר (קרן וריבית בלבד) כל עוד נמשכת השפעתו המעכבת של

149
150
151

החלטת רשות החשמל מישיבה  268מיום  19ביולי  2009בנושא "הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים".
הגדרת "כוח עליון" כמפורט באמת מידה  130לספר אמות המידה מעודכן לאוגוסט .2018
אירוע שנמשך פחות מ 270-ימים במצטבר בתקופת ההקמה ,או  180ימים רצופים בתקופה של  24חודשים בתקופת ההפעלה
המסחרית.
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אירוע הכוח העליון .הסכם ה PPA-עם חח"י יוארך בהתאם לתקופת
הדחייה.
ב.

אירוע כוח עליון מסיים
באירוע כוח עליון הנמשך מעבר ללוחות הזמנים שנקבעו ל"אירוע כוח
עליון מעכב" (בפועל או לפי הצפי של רשות החשמל) ,הצדדים יהיו
רשאים לסיים את הסכם ה ,PPA-וספק השירות החיוני ישלם ליצרן
סכום השווה לסכום המימון על פי הסכם המימון ,בניכוי הסכומים
הבאים( :א) החזרי תשלומים ליצרן מכל סוג שהוא; (ב) סכומים
העומדים לרשות חשבון או קרן של היצרן במועד ביטול הסכם ה;PPA-
(ג) כל תגמולי ביטוח על פי פוליסות ביטוח המחויבות על פי אמת
המידה; (ד) סכומים מכל חשבון של היצרן שטרם נפרעו בתאריך האירוע
של הכוח עליון (אלא אם אישרה זאת רשות החשמל); (ה) סכום
הערבויות ,הבטוחות והביטחונות בנות המימוש לטובת מממני החוב
הבכיר וכל הסכומים בני התביעה במועד ביטול ה PPA-או אחריו
(במסגרת ההתחייבויות כספיות כלפי מממני החוב הבכיר).

.14.2.6.2

החלטת רשות החשמל בעניין "חיבור מתקני ייצור לרשת ההולכה"  -תיקון
אמות מידה 35כה35-כח
ביום  6במרץ  2019קיבלה רשות החשמל ,לאחר ביצוע שימוע 152ושימוע
משלים החלטה בנושא "חיבור מתקני ייצור לרשת ההולכה" בדבר תיקון
אמות מידה 35כה35-כח 153.במסגרת ההחלטה הנ"ל מעדכנת הרשות את
מנגנון ביצוע סקרי החיבור ושמירת מקום ברשת ליזם וכוללת ,בין היתר ,את
העקרונות הבאים (בתמצית) :תנאים לבקשת שמירת המקום ברשת לפיהם,
בין היתר ,מבקש חיבור לא נדרש להיות בעל רישיון מותנה ,נדרשת תוכנית
סטטוטורית מאושרת ומתואמת עם מנהל המערכת למתקן ולקו המסעף,
נדרשת מכסה פנויה לתעריף ועמידה בדרישות טכניות והמבקש נדרש להצהיר
כי הוא עתיד לסגור פיננסית במהלך השנה הקרובה; הבניית תשובת מנהל
המערכת וקביעת קריטריון ברור לשמירת המקום; חובת מנהל המערכת
להתחשב במועדים שנקבעו בתוכנית הפיתוח; ביטול הליך ההשגה על סקר
החיבור; תשלום על ההתחייבות לחיבור ופקיעת שמירת המקום במקרה של
אי הגעה לסגירה פיננסית לאחר  12חודשים או במקרה שבו המכסה נתפסה.
ההחלטה תחול ממועד פרסומה ברשומות ,על מתקני יצור בהספק העולה על
 16מגה וואט ,למעט מבקשי חיבור הקמים במסגרת הליכים תחרותיים.
בהתאם להוראות המעבר שקובעת ההחלטה ,על יזם אשר יגיש בקשה לסקר
חיבור עד ליום  1במאי  2019או עד לפרסום ההחלטה ברשומות ,המאוחר
מבניהם ,תחולנה אמות המידה הנוכחיות למעט סעיפים מסוימים ,כמפורט

152

.https://pua.gov.il/hearings/documents/male_35.pdf

https://pua.gov.il/decisions/documents/1340_14_555_060319.pdf 153
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בהחלטה .החלטה זו מהווה שינוי של המצב הקיים בנוגע לאופן שמירת מקום
ברשת לפרויקטים וכן תשפיע על הצורך ברישיון מותנה לשם קבלת סקר חיבור
והתקדמות לסגירה פיננסית של פרויקטים.
.14.2.6.3

אמות מידה 35כ35 - 1כ 6בעניין הליך חיבור ושילוב מתקני ייצור ברשת
החלוקה
בחודש נובמבר  2018פרסמה רשות החשמל את החלטתה (החלטה מס' 14
מישיבה מס'  550מיום  15בנובמבר  )2018לעדכון אמות המידה הנוגעות
לחיבור מתקני ייצור לרשת החלוקה .במסגרת אמות המידה המעודכנות קבעה
רשות החשמל זמנים נורמטיבים בהם נדרשת חח"י (או בעל רישיון חלוקה
אחר) לחבר או לשלב (שילוב הוא חיבור מיתקן למקום צרכנות קיים) מיתקן
ייצור לרשת החלוקה .במקרים חריגים שירשמו ,רשאית חח"י להתנות את
ביצוע החיבור בהגבלת יכולת הוצאת האנרגיה מהמיתקן לרשת בהיקף שלא
יעלה על  100שעות בשנה או בהגבלת היקף ההזרמה המירבי לרשת באמצעות
אמצעי .חח"י תשיב תשובה שלילית למבקש החיבור או השילוב רק במקרה בו
הבקשה אינה עומדת בתנאי הזכאות לתעריף או בנסיבות חריגות שירשמו,
בהן סבורה כי אי אפשר לסיים את הפעולות ברשת ולחבר את המיתקן במועד
המבוקש לחיבור .במקרה זה תודיע חח"י למבקש באיזה מועד ומה הספק
המיתקן אשר ניתן לחבר לרשת החלוקה .החל ממועד פרסום אמות המידה
ברשומות ,יחול הליך החיבור הקבוע באמות מידה 35כ35 - 1כ 6על מתקני
ייצור אשר יוקמו במסגרת ההסדרה למיתקנים קטנים מ 16 -מגה וואט
(לפרטים על מתקני ייצור אלה ראו סעיף  8.2.1.2לעיל).

 .14.3הסדרה ייחודית של רותם
לאור היותה של רותם יצרן חשמל פרטי הפועל מכוח מכרז ,ההסדרה החלה על רותם ,ובכלל זה אמות
המידה החלות על רותם ,קבועה במסגרת המכרז ובמסגרת הסכם ה PPA-של רותם עם חח"י וכן
אמות מידה נוספות כפי שנקבע על ידי רשות החשמל מעת לעת.
להלן עיקרי ההבדלים הרגולטוריים המהותיים בין רותם למתחרותיה העיקריות אשר כפופות
להסדרה  241ולכלל אמות המידה המפורסמות על ידי רשות החשמל:
.14.3.1

זמינות
.14.3.1.1

תעריף זמינות קבועה  -ככל שתבחר רותם להקצות הספק למכירת חשמל
לחח"י (חלף מכירתו ללקוחות פרטיים) תהיה רותם זכאית לתעריף זמינות
מחח"י ביחס לכושר הייצור המוקצה לחח"י ,בשיעור נמוך יותר מאשר
מתחרותיה הפועלות תחת הסדרה  .241מאז הפעלתה המסחרית הקצתה
רותם את כל כושר הייצור שלה למכירת חשמל ללקוחות פרטיים ועל כן לא
בא הבדל זה לידי ביטוי.

.14.3.1.2

זמינות משתנה  -ככל שרותם תמשיך להקצות את מלוא כושר הייצור
ללקוחות פרטיים ,רותם אינה זכאית לתשלומי זמינות משתנה כמתואר
בסעיף  8.2.1.4לעיל בגין יכולת ייצור עודפת שלא נמכרה ללקוחות פרטיים,

118

לעומת יתר מתחרותיה העיקריות אשר זכאיות לכך (לרבות במקרה בו הן
בוחרות מראש שלא לייצר אנרגיה ללקוחות פרטיים בשעות מסוימות).
.14.3.2

מכירות אנרגיה
באשר לכושר ייצור המוקצה על ידי רותם למכירה ללקוחות פרטיים ,חשמל המיוצר על ידי
רותם בפועל אך לא נמכר ללקוחות פרטיים ,נמכר לפי ההסכם לחח"י במחיר עלות הייצור
המשתנה ,ללא מרווח כלשהו .מתחרותיה העיקריות של רותם רשאיות למכור עודפי אנרגיה
לרשת ,בהתאם להצעות מחיר הניתנות (המוגבלות במחיר מקסימום).
במכתב תגובת רשות החשמל לרותם מיום  5בפברואר  2018קבעה רשות החשמל ,בין היתר,
כי בהתאם לנספח  Oל PPA-עם חח"י ,רשאית רותם למכור חשמל גם למספקים ובלבד
שתעמוד בכללי המכרז.

.14.3.3

אמות מידה תומכות מימון
רותם לא זכאית להיכלל באמות מידה תומכות מימון כיתר מתחרותיה.

.14.3.4

החזרת הספק לחח"י
רותם זכאית להחזיר חלק או כל ההספק שברשותה לחח"י ולקבל תשלומי זמינות קבועה,
בתעריף הנקוב בהסכם ה PPA-של רותם עם חח"י אשר מופחת כתלות במועד החזרת
ההספק וכמות ההספק המוחזר .לעומת זאת ,מתחרותיה העיקריות רשאיות להחזיר הספק
לחח"י בתנאים שונים שעיקרם מגבלה על כמות ההספק בלבד.

.14.3.5

היעדר רישיון אספקה
למידע נוסף ,לרבות מכתב רשות החשמל מיום  5בפברואר  ,2018ראו סעיף  8.12.2לעיל.
להשפעה אפשרית על החברה ראו סעיף  19.3.4להלן.

 .14.4שינויים מהותיים ברגולציה החלה על יצרני חשמל פרטיים
עסקיה של החברה עשויים להיות מושפעים משינויים בהוראות הדין החלות עליה או על תחומים
הקשורים לפעילותה ,ובכלל זה אמות המידה והחלטות רשות החשמל .בשנים האחרונות חלו מספר
שינויים ברגולציה על משק החשמל אשר עשויים להשפיע על החברה ,בין היתר כמתואר להלן
וכמתואר בסעיפים  7.2ו 8.2-לדוח.
.14.4.1

עדכונים בהסדרה תעריפית ליצרנים קונבנציונליים מחוברים לרשת מתח עליון
לפרטים בנוגע להסדרה  914והתיקון לה מיום  15במאי  ,2017ראו סעיף  8.2.1.2לעיל .ביום
 6במרץ  ,2019לאחר קיום שימוע ,פרסמה רשות החשמל החלטה בנושא "אסדרה ליצרנים
המחוברים לרשת מתח עליון הקמים ללא הליך תחרותי" 154.ההחלטה כוללת עקרונות
לאסדרה אשר תחול על מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה או משולבים בחיבור צרכן
המחובר לרשת ההולכה (לא כולל מתחדשות) שיקבלו אישור תעריף עד ליום  31בדצמבר
 2023ועד להספק כולל של  500מגה וואט (מתוכם לכל הפחות  250מגה וואט יוקצו למתקני
ייצור אשר יוקמו בחצרי מתקני התפלה מכוח מכרז החשב הכללי) .על פי ההחלטה ,רשות
החשמל מתכוונת לפרסם בעתיד הליכים תחרותיים להקמת מתקני ייצור ,עד לפרסום

154

החלטת רשות החשמל מישיבה מס'  555מיום  6במרץ  2019מס'  - )1336(10אסדרה ליצרנים המחוברים לרשת מתח עליון הקמים
ללא הליך תחרותי.
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הליכים תחרותיים אלו ,אסדרה זו תאפשר הקמת מתקני ייצור המקודמים כיום במשק
האנרגיה כגון מתקני ייצור בחצר מתקני התפלה ,מתקני קוגנרציה ומתקנים לייצור עצמי.
בהתאם לעקרונות האסדרה ,מתקן הייצור יועמס בשיטת העמסה עצמית עד לגובה צרכי
החשמל של צרכן החצר (במידה וקיים צרכן חצר) .יתרת ההספק הנקי הזמין של היצרן
יועמד לרשות מנהל המערכת ויועמס לרשת על ידי מנהל המערכת לפי עקרונות ההעמסה
המרכזית .היצרן יהיה זכאי לתשלומי זמינות עבור יכולת זמינה שלא שויכה לעסקת החצר.
תעריף הזמינות יעמוד על  4.05אג' לקוט"ש צמוד למדד המחירים לצרכן ועם אפשרות
להצמדה למטבעות דולר ואירו.
על פי ההחלטה ,תעריף הזמינות הופחת ביחס לתשלומים שנקבעו בהסדרות קודמות,
משום שהמתקנים קמים ללא הליך תחרותי והם אינם נדרשים לעמוד בדרישות הטכניות
אשר נקבעו למתקנים חדשים במשק החשמל.
התנהלות העסקאות בין יצרנים המחוברים או משולבים למתח עליון לבין מנהל המערכת
לרבות ביחס לסוגי העסקאות ,אופן העמסת היצרנים ,תשלומי האנרגיה ותשלומי הזמינות
צפויים להיות בהתאם לכללי עסקאות ואמות מידה שפרסמה הרשות לשימוע ביום  6למרץ
155.2019
.14.4.2

הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית העמסה כלכלית במשק החשמל
כאמור בסעיף  7.6לעיל ,ביום  12ביוני  2017פרסמה רשות החשמל החלטה המתקנת את
אמת מידה  125אשר עניינה הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית העמסה כלכלית
במשק החשמל ,וזאת כמהלך משלים להסדרה שנקבעה בתקנות משק הגז שעת חירום
(למידע נוסף ראו סעיף  8.13.1לעיל) 156.בהתאם להסדרה שנקבעה באמת מידה  125כפי
שתוקנה ,מנהל המערכת יתכנן באופן חצי שנתי את סך כמות הסולר והגז הנוזלי (בסעיף
זה" :הדלקים החריגים") הנדרשים למשק החשמל .כמו כן ,מנהל המערכת יתכנן את
השימוש בדלקים החריגים לשם מימוש תוכנית העמסה הכללית ליום המחרת ,על פי
העקרונות הבאים( :א) גז נו זלי מוקצה בשגרה לחברת החשמל ,לאור היותה בעלת הסכם
הגז היקר במשק עד לפקיעת תחולת סעיף זה ובחירום ככל שיופעלו תקנות משק הגז שעת
חירום מנהל המערכת יפעל בהתאם לקבוע בהן ,לרבות בדרך של הקצאת גז נוזלי ליצרנים
פרטיים; (ב) סולר יוקצה באופן שוויוני לפי החלק היחסי של ההספק המותקן בגז של
המתקנים הדו-דלקיים .על אף האמור ,במקרים של גודש מקומי או תקלה במערכת הולכת
הגז ,השימוש בסולר יוקצה למתקנים באזור הגודש או שהתקלה משפיעה עליהם .בנוסף,
מנהל המערכת יפעיל כל יצרן דו-דלקי בסולר לצרכי בדיקה אחת לחודש.
על פי אמת מידה ( 125כפי שתוקנה) ,יצרן דו-דלקי שייצר בסולר או בגז נוזלי לפי הנחיות
מנהל המערכת ,יפוצה בגין הפער בין עלות הייצור בסולר או בגז נוזלי לבין עלות הייצור בגז
המוכר ליצרן .עם זאת ,יצרן כאמור לא יפוצה בגין הגדלת עלויות התחזוקה.
השימוש בסוגי הדלק על ידי כל יצרן יתבצע בהתאם לתוכנית ההעמסה הפרטנית שאושרה
לו על ידי מנהל המערכת .ההסדרה האמורה מגדירה את הזמינות הנדרשת מהיצרנים
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הצעת החלטה לשימוע – מישיבה מס'  555מיום  03.06.2019כללי עסקאות ופרסום אמות מידה
החלטת רשות החשמל מספר  )1169( 13מישיבה  518מיום  12ביוני  2017בנושא "הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית העמסה
כללית במשק החשמל".
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לשימוש בסולר ,וכן קובעת שמכירת גז לצרכנים מחוץ למשק החשמל לא תיעשה בשעות
בהן יש מחסור בגז במשק החשמל .כמו כן ,הסדרת השימוש בדלקים חריגים מאפשרת
ליצרנים בעלי הסכם גז בלתי מובטח לפעול בתנאים שווים במשק החשמל .בהחלטה מצוין
עוד כי הוראות הקצאת השימוש בגז נוזלי וההגבלה על מכירה משנית של גז יפקעו במועד
ההפעלה המסחרית של ספק גז נוסף.
לפרטים נוספים אודות הרגולציה ושוק החשמל בו פועלת החברה ראו סעיף  7.2לדוח.
 .15הסכמים מהותיים
להלן יובאו פרטים בדבר הסכמים מהותיים ,שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה ,אשר לא תוארו לעיל
והינם בתוקף במועד הדוח  ,שהחברה היא צד להם או שלמיטב ידיעתה היא זכאית על פיהם .יובהר כי
ההתייחסות לחברה בסעיף  15זה מתוארת ברמת החברה בלבד באופן שאינו כולל חברות בנות שלה (הסכמים
מהותיים של חברות אלו תוארו במקומות הרלוונטיים בדוח).
 .15.1שטר הנאמנות מיום  17במאי  2017והתיקון לו מחודש יוני 2018
לפרטים ראו סעיפים  10.1 ,5.5ו 10.3.1-לעיל וכן ביאור  15לדוחות הכספיים.
 .15.2הסכמי בעלי מניות ברותם
החברה קשורה בהסכמי בעלי מניות עם ורידיס .הסכמים אלה הומחו לחברה ביום  24ביוני  2010מאת
החברה לישראל והם כוללים תנאים סטנדרטיים ,בין היתר בנוגע לאסיפות בעלי מניות ,זכויות למינוי
דירקטורים ,זכויות בעלי המניות במקרה של הקצאת מניות ועוד.
בנוסף ,הסכמי בעלי המניות מעניקים לורידיס זכויות וטו בקשר להחלטות מהותיות מסוימות בקשר
לרותם  ,וביניהן( :א) שינוי מסמכי ההתאגדות של רותם; (ב) פירוק רותם; (ג) שינוי בזכויות הנלוות
למניות באופן שפוגע בבעל מניות; (ד) עסקאות עם צדדים קשורים; (ה) שינוי פעילות החברה; (ו)
ארגון מחדש ,מיזוג ,מכירת נכסים מהותיים וכדומה; (ז) כניסה של רותם לפרויקטים חדשים; (ח)
שינויים בהון המניות ,הנפקת אגרות חוב או הקצאת ניירות ערך שונים ,בכפוף לחריגים שנקבעו
בהסכם; (ט) החלפת רואה החשבון; (י) מינוי או פיטורין של דירקטורים מטעם ורידיס.
 .15.3ההסכמים מעניקים לבעלי המניות זכויות נוספות במקרה של מכירת מניות ברותם על ידי מי מהם,
כגון זכות סירוב ראשונה וזכות  ,Tag Alongובנוסף כוללים הוראות בנוגע למכירת החזקות הצדדים
בחברת התפעול רותם במקרה של מכירת החזקות החברה ברותם ,בין היתר כתלות בכמות מניות
רותם הנמכרת .כמו כן ,ההסכם מאפשר לרותם לבטל את הסכם התפעול במקרה של מכירת
החזקותיה של ורידיס ברותם .כאמור בסעיף  2.2לדוח הסכם התפעול של רותם בוטל.
 .15.4הסכם שירותים בין החברה לחדרה
ביום  4ביולי  ,2016התקשרה חדרה בהסכם שירותים עם אסיה פיתוח ,למתן שירותים פיננסיים,
מנהליים ושירותי כוח אדם שיינתנו על ידי אסיה פיתוח עצמה או חברות אחרות מקבוצתה ,בתמורה
לסך של כ 7-מיליון ש"ח לשנה (צמוד למדד) בתוספת החזר הוצאות במהלך שלב המעבר (כמוגדר
בהסכם תפעול תחנת הכוח חדרה) וסך של  10מיליון ש"ח לשנה (צמוד למדד) במהלך השלב התפעולי
בתוספת החזר הוצאות .תקופת ההסכם הינה  36חודשים ממועד חתימתו וההסכם יוחדש אוטומטית
לתקופות עוקבות של  12חודשים כל אחת .ההסכם יפקע לאחר  20שנה ,והכל בכפוף לזכות הצדדים
לסיים את ההסכם בהתאם לתנאים הנקובים בו .ההסכם האמור הוסב לחברה ,כך שהחברה מספקת
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את שירותי הניהול לחדרה וכנגד תהיה זכאית לתמורה הנקובה בהסכם .למועד דוח זה ,ההסכם אינו
מופעל.
 .15.5הסכמי מסגרת לרכישת עודפי גז וחשמל
רותם מתעתדת להתקשר עם חדרה בהסכמי מסגרת לסחר בחשמל ובגז טבעי .הסכמים אלה מיועדים
להסדיר את מכירות החשמל והגז בין רותם לחדרה ,באופן שיאפשר לכל אחת מהחברות האמורות
להיות בצד המוכר ,או הקונה בהתאם לצורך .הסכמי המסגרת יוצרים פלטפורמה לרכישת חשמל וגז
טבעי הדדית בין רותם לחדרה ,אך אינם צפויים לכלול מחויבות לרכישה כאמור .הסכמים אלו ,אם
וככל שייחתמו ,יהיו כפופים ,בין היתר ,לאישור הגורמים הממנים של רותם וחדרה.
 .16הליכים משפטיים
לפרטים אודות הליכים משפטיים שהחברה צד להם ראו סעיף  8.16לדוח ובביאור  25לדוחות הכספיים.
 .17יעדים ואסטרטגיה עסקית
 .17.1מתוך חזונה של החברה להיות יצרן חשמל פרטי מוביל ,החברה ממוקדת בהשגת יתרונות תחרותיים
בתחומי הפעילות הבאים:
.17.1.1

תחום הייזום והפיתוח של מתקנים לייצור חשמל ,הן על ידי מינוף הניסיון הנצבר והן על
ידי מתן פתרונות בעלי ערך ייחודי ללקוחות קיימים ופוטנציאלים.

.17.1.2

יכולות ביצועיות ,ניהוליות ותפעוליות גבוהות לקידום פרויקטים משלב איתור הקרקע דרך
רישוי ,רגולציה ,תכנון וגיוס מימון לפרויקטים ,המאפשרות לבצע תהליכים במהירות,
מקצועיות ויעילות.

.17.1.3

תפעול ותחזוקה של פרויקטי החברה בזכות הניסיון של החברה ,באופן מקצועי ותוך עמידה
בסטנדרטים מהמחמירים ביותר על מנת להשיג יעילות וזמינות מירבית.

 .17.2שווקי המטרה של החברה הינם:
.17.2.1

בכוונת החברה לפעול להרחבת ההספק המותקן שלה ,בין היתר ,תוך ניצול היתרונות
לסמיכות לתחנות הכוח הקיימות ,ועל כן מחזיקה החברה בהסכמים ביחס לקרקעות
נוספות בסמוך לתחנות הכוח שבבעלותה כמפורט בסעיפים  8.11.6ו 8.11.7-לעיל (בכפוף
לקיום התנאים וקבלת האישורים כמפורט בסעיפים האמורים).

.17.2.2

החברה פועלת על בסיס הנחה ששוק החשמל הפרטי יתרחב משמעותית בעתיד ,המבוססת
בין היתר על הרפורמה במשק החשמל ,והתפתחויות רגולטוריות נוספות בתחום הפעילות.
יובהר ,כי הרחבת ההספק המותקן של החברה כאמור כפופה למגבלות ,בין היתר ,מכוח
חוק הריכוזיות ומכוח כללי רשות החשמל ביחס להחזקות שליטה ברישיונות ייצור (למידע
נוסף ראו סעיפים  7.3ו 7.4-לעיל) .מגבלות אלה עלולות להגביל את צמיחת פעילות החברה
(ראו סעיף  19.3.2להלן).
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 .17.3החברה הינה אחת מהקבוצות המובילות ובעלת פוטנציאל צמיחה משמעותי בשוק החשמל הפרטי
המתפתח בישראל ,ובכוונתה לנצל ולמקסם את הידע שנצבר בחברה בייזום ,פיתוח ,הקמה ותפעול
תחנות כוח.

הכוונות והאסטרטגיה של החברה כמפורט בסעיף זה ,לרבות בדבר הרחבת פעילותה ו/או פרויקטים
פוטנציאלים ,משקפות את מדיניותה וכוונותיה של החברה נכון למועד הדוח בלבד ,ואין וודאות כי הדברים
יתממשו בהתאם לצפי האמור ,והכוונות והאסטרטגיה האמורים כפופים ,בין היתר ,לשיקול דעתם של
אורגני החברה.
 .18צפי להתפתחות בשנה הקרובה
בשנה הקרובה ,החברה תתמקד בקידום הפיתוח וההקמה של הפרויקטים הבאים:
 .18.1סיום ההקמה ותחילת ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח בחדרה בהספק מותקן של  148.5מגה וואט
על פי הרישיון המותנה שניתן לה.
 .18.2המשך הפיתוח של פרויקט צומת במישורים הסטטוטורים והרישויים וגיוס המימון לפרויקט צומת.
 .18.3קידום פרויקטים בתחום הפעילות של החברה בהתאם להתפתחויות הרגולטוריות בתחום הפעילות.
 .18.4קידום סטטוטורי של תת"ל 20ב ותת"ל  94להרחבת האתרים הקיימים בחדרה וברותם (כמתואר
בסעיף  8.2.6לעיל).
 .18.5כמו כן ,החברה תמשיך להשקיע מאמצים בחיזוק יכולת התפעול ,השליטה והבקרה שלה ,על מנת
לשפר את הביצועים והרווחיות של תחנת הכוח רותם.

הערכות החברה להתפתחות כאמור בסעיף  18זה ,הן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,אשר נסמך על תוכנית הפעולה ,המטרות והאסטרטגיה של החברה ותוכנית עבודתה לשנת .2019
הערכות החברה כאמור לעיל עלולות לא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנחזה בשל גורמים
שונים ,ובין היתר שינוי בתנאי השוק בו פועלת החברה או התממשותו של גורם סיכון אחד או יותר מבין
גורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה של החברה ,כמפורט בסעיף  19להלן.
 .19דיון בגורמי סיכון
פעילותה של החברה מושפעת מגורמי סיכון שונים הקיימים ביחס לתחומי פעילותה ולפעילות בישראל .להלן
יצוינו גורמי הסיכון העשויים להשפיע על פעילות החברה .בין היתר ,החברה מושפעת מגורמי הסיכון הבאים:
 .19.1סיכוני מאקרו
.19.1.1

סיכוני שוק :כאמור בסעיפים  7.7.2ו 7.7.3-לעיל וכמפורט שם ,החברה חשופה לשינויים
בשערי החליפין של הדולר והאירו ביחס לשקל לאור התקשרותה בהסכמים שהתשלום
בגינם הינו במטבעות האמורים וכן לשינויים במדד המחירים לצרכן ,לרבות לאור ההצמדה
למדד בחלק מהסכמי המימון בהם התקשרה .ככלל ,עלייה בפרמטרים אלה מגדילה את
התחייבויות ועלויות החברה .בהתאם לשיקולים העסקיים ,החברה עושה שימוש בחוזים
עתידיים על שערי החליפין.

.19.1.2

המצב המדיני והביטחוני בישראל :הרעה במצב המדיני והביטחוני בישראל עלולה לגרום
לקשיים בפעילות החברה ולפגיעה בנכסיה ,במספר אופנים ,ובכך להשפיע לרעה על תוצאות
החברה ופעילותה .למשל ,אירועים ביטחוניים ומדיניים דוגמת מלחמה או אירועי טרור,
עלולים לגרום לפגיעה במתקנים המשמשים את החברה ,ובכלל זה לפגיעה במתקני תחנות
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הכוח שבבעלות החברה ,בהקמת תחנת הכוח חדרה ,במערכות מחשב ,באמצעי הולכת הגז
הטבעי לתחנות הכוח וברשת הולכת חשמל ,או לפגיעה בספקים מהותיים של החברה
(למידע על הספקים המהותיים של החברה ראו סעיף  8.13לעיל) ,ובכך לפגוע באספקת
החשמל ללקוחות החברה באופן רציף ,אמין ואיכותי .בנוסף ,התדרדרות במצב המדיני
והביטחוני בישראל עשויה להשפיע באופן שלילי על יכולתה של החברה להקים פרויקטים
חדשים ,לגייס מימון לפרויקטים חדשים וליזום פרויקטים חדשים ביישובים החשופים
לסיכון בטחוני .כמו כן ,הרעה כאמור עשויה להשפיע באופן שלילי על אופן והיקף צריכת
הלקוחות של החברה ו/או מצבן הפיננסי שעלול לגרום לבעיות בהתחייבויותיהן הכספיות.
בנוסף ,התפתחויות שליליות במצב המדיני והביטחוני בישראל עלולות לגרום לחרם מצד
גורמים שונים או לטענות מצד צדדים עמם התקשרה החברה בדבר פקיעת התחייבויותיהם
על פי ההסכמים עם החברה בשל התקיימות אירועי כוח עליון .עוד יצוין כי חלק מעובדי
החברה עשויים להיקרא לשירות מילואים ולהיעדרותם עשויה להיות השפעה מהותית על
פעילות החברה .נזקים מסוימים שמקורם בטרור ומלחמה מכוסים באמצעות חוק מס
רכוש וקרן פיצויים ,אמות מידה ורכישת פוליסות ביטוח בגבולות האחריות שסוכמו עם
המבטחים ,אולם אין וודאות כי במקרים כאמור תוכל החברה לקבל פיצוי על נזקיה (כולם
או חלקם).
.19.1.3

אסונות טבע ושריפות :פגעי טבע שונים ,כגון שיטפונות ורעידות אדמה ,או שריפות עלולים
לפגוע במתקני החברה וכן לפגוע בפעילותה ובאספקת חשמל רציפה ,אמינה ואיכותית
ללקוחותיה ,ובכך להשפיע לרעה על תוצאות החברה ופעילותה .בשל טיב הפעילות של
החברה ,ובכלל זה שימוש בחומרים דליקים ,עבודה בטמפרטורות ולחצים גבוהים ואחסון
דלקים ,מתקניה של החברה חשופים לסיכוני אש .ככל שתתרחש פגיעה במתקני החברה
כתוצאה מפגעי טבע או שריפות ,השיקום עלול להיות כרוך בהשקעת משאבים רבים
ולהימשך זמן רב ,מה שעלול להביא להשבתה מלאה או חלקית של מתקני הייצור שנפגעו.
החברה רוכשת את פוליסות הביטוח הדרושות לכיסוי סיכונים הקשורים בפעילותה ,לפי
הדרישות החלות עליה מכוח הרישיונות שהוענקו לה ומכוח הסכמי המימון בהם היא
קשורה ,אולם אין וודאות כי במקרים כאמור תוכל החברה לקבל פיצוי על נזקיה (כולם או
חלקם).

 .19.2סיכונים ענפיים
.19.2.1

שינויים בתעריפי רשות החשמל :שינויים בתעריפי החשמל המפורסמים על ידי רשות
החשמל ובפרט תעריף רכיב ייצור החשמל ,עשויים להשפיע לרעה באופן מהותי על רווחי
החברה ועל תוצאות פעילותה .ירידה בתעריף רכיב ייצור החשמל יוביל להרעה בתוצאות.
כך למשל ,כאמור בסעיפים  7.7.1ו 8.2.8-לעיל ,שינויים בתעריף רכיב ייצור החשמל,
המפורסם על-ידי רשות החשמל (אשר יכולים לנבוע מסיבות שונות ,ובין היתר ,שער חליפין
ועלויות הדלקים של חח"י) ,ישפיעו על הכנסותיה של החברה ממכירות ללקוחות פרטיים
וכן על עלות המכירות הנובעת מפעילותה ,שכן מחיר החשמל בהתקשרות בין החברה לבין
לקוחותיה מושפע במישרין מרכיב הייצור וכמו כן רכיב הייצור הינו הבסיס להצמדת מחיר
הגז הטבעי בהתאם להסכמי רכישת הגז .כאמור בסעיף  7.7.2לעיל ,נוסחת מחיר הגז
שנקבעה בהסכמי תמר כפופה למחיר המינימום ,לפיכך ,כאשר מחיר הגז שווה או נמוך
ממחיר המינימום ,הפחתות ברכיב הייצור לא יביאו להוזלה בעלות הגז הטבעי שצורכות
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רותם וחדרה ,כי אם להקטנת שולי הרווח ,וישפיעו לרעה על שיעורי הרווח של החברה.
בהתאם לעדכון לתעריף החשמל לשנת  2019שפרסמה רשות החשמל במהלך דצמבר ,2018
מחיר הגז של רותם עשוי לעלות מעל למחיר המינימום ,אולם הדבר חשוף לתנודתיות
בהתאם לשער הדולר .לפרטים אודות מחירי הגז של רותם וחדרה למועד דוח זה ראו סעיף
 7.7לדוח.
.19.2.2

כשל זמני או מתמשך באספקת דלקים תקינה :פעילות ייצור החשמל של הקבוצה תלויה
באספקת דלקים תקינה (גז טבעי או סולר) .מחסור בדלקים עלול לשבש את פעילות הייצור
ועקב כך להשפיע לרעה על תוצאות החברה .כשל מתמשך באספקת הגז מחייב מעבר לייצור
תוך שימוש בדלק חלופי – סולר .התיקון לאמת מידה ( 125המתואר בסעיף  14.4.2לעיל)
ויישומו בעת המחסור באספקת הגז בישראל במהלך התקלה בתמר המתוארת בסעיף 7.6
לעיל כך שיצרן דו דלקי שייצר בסולר (או בגז נוזלי) לפי הנחיות מנהל המערכת כאמור
באמת המידה ,יפוצה בגין הפער בין עלות הייצור בסולר לבין עלות הייצור בגז טבעי המוכר
ליצרן ,הובילה להערכת החברה לפיה סיכון זה לפגיעה ברווחיות החברה בגין המחסור בגז
הינו נמוך מבעבר .יובהר ,הערכת החברה האמורה מבוססת על פרשנות החברה ויועציה
המשפטיים את תחולת אמת מידה  125על החברה וכן על פי ניסיון העבר האמור .יודגש עם
זאת ,כי ייתכן ובעתיד הפרשנות ביחס לתחולת אמת מידה  125על החברה או על רותם
תהא שונה ,ובמקרה כאמור וככל שלא יהיו קיימים הסדרים מפצים אחרים ,מחסור בגז
יהיה צפוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה.
במקרה של כשל מתמשך באספקת הגז ,עמדה לרותם הזכות להעמיד את מלוא קיבולת
תחנת הכוח רותם לשימוש הבלעדי של חח"י ולקבל בתמורה החזר מחח"י על עלות השימוש
בסולר ותשלום זמינות בגין העמדת קיבולת התחנה לרשות חח"י אשר בגינה שולמה על ידי
רותם פרמיה שנתית לחח"י כחלק מהסכם ה PPA-של רותם עם חח"י.
עמדת רותם ויועציה המשפטיים הינה כי לאור תחולת אמת מידה  125על רותם כאמור,
רותם תפעל לפי אמת מידה  125במקרה של כשל מתמשך באספקת הגז ובכל הקשור
להפעלה בסולר .למועד הדוח ,לא שולמה הפרמיה לשנת .2019
לפי ההסכם עם נייר חדרה ,במקרה של מחסור בגז וככל שנייר חדרה תורה למרכז האנרגיה
להמשיך לפעול ,תפעיל חדרה את מרכז האנרגיה לצורך ייצור קיטור באמצעות דלק חלופי
שיסופק על ידי נייר חדרה .בתקופת התקלה בתמר בחודש ספטמבר  2017נייר חדרה סיפקה
דלקים חלופיים להפעלת מרכז האנרגיה ברוב תקופת התקלה .כמו כן ,לפי ההסכם עם נייר
חדרה ,חדרה תקבל תשלום מלא עבור הקיטור ומנגד תשפה את נייר חדרה על כל טון קיטור
מיוצר בסכום של עלות ייצורו באמצעות גז טבעי .כמו כן ,אמת מידה  125אינה חלה על
מרכז האנרגיה ולפיכך בעת מעבר לייצור בסולר מרכז האנרגיה אינו צפוי להיות משופה
בגין הפער בין עלות הייצור בסולר לבין עלות הייצור בגז טבעי ,ועל כן הוא חשוף לפגיעה
ברווחיות במידה ונייר חדרה לא תורה לפעול עם דלק חלופי.
ביחס לתחנת הכוח חדרה ,בהתאם למכתב של מנהל המערכת מיום  22בינואר  ,2019אמת
מידה ( 125כפי שתוקנה כאמור) חלה ביחס לתחנת הכוח במקרה של מחסור בגז ובהתאם
אין וודאות באשר להיקף הפגיעה ברווחיות החברה כתוצאה מכך.
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ככלל ,אין וודאות כי החברה תוכל לצמצם את היקף ההשפעה של שיבושים באספקת גז
טבעי על פעילותה ,והדבר תלוי בין היתר בגורמים שלישיים.
.19.2.3

רגולציה ושינויים בהסדרים רגולטוריים :לחברה חשיפה לשינויים ברגולציה אליה היא
כפופה במסגרת הפעילות שלה וכן לשינויים ברגולציה החלה על תחומים משיקים
הקשורים לפעילותה ובכלל זה לשינויים בהסדרים הרגולטוריים המפורטים בסעיפים 7.2
ו 14-לעיל .לתהליכי רגולציה שונים עשויה להיות השפעה שלילית על פעילותה של החברה
ותוצאותיה או על תנאי התקשרותה עם גורמים שלישיים כגון לקוחותיה והספקים שלה
לרבות ספקי גז טבעי וכן תהליכים אלו עלולים להוביל לעיכוב בקבלת היתרים ורישיונות,
להשתת עיצומים כספיים ,להגשת כתבי אישום פליליים או לפתיחה בהליכים מנהלתיים
נגד החברה וההנהלה ואף לפגיעה במוניטין החברה .הענף בו פועלת החברה נתון לשינויים
רגולטוריים בשנים האחרונות ,ולהערכת החברה בשנים הקרובות עשויים להיות שינויים
נוספים בהסדרים הרגולטוריים החלים על הענף ,ובכלל זה החלת הסדרים חדשים על
החברה ,בין היתר לאור היותו של שוק ייצור החשמל הפרטי בישראל שוק חדש ומתפתח.
כמו כן ,הסדרים רגולטוריים כאמור עשויים לחול מכוח דיני התחרות .לשינויים ברגולציה
עשויות להיות השפעות שונות על תחנות הכוח שבבעלות החברה או על תחנות הכוח אשר
בכוונת החברה לפתח וכן על הכדאיות הכלכלית הטמונה בהקמת תחנות כוח חדשות.
בנוסף ,פעילות החברה כפופה לחקיקה ורגולציה שמטרתה הגברת השמירה על איכות
הסביבה והפחתת נזקים ממפגעים סביבתיים ,בין היתר על ידי קביעת מגבלות בנוגע לרעש,
לפליטת מזהמים לטיפול בחומרים מסוכנים (לפרטים נוספים ראו סעיף  13לעיל) .כשל של
החברה בזיהוי חקיקה חדשה או עדכון לחקיקה קיימת ,מתן פרשנות לא מתאימה
להוראות הדין ,כשל בבקרה וניטור אחר יישום ועמידה בדרישות החוק ,תכנון וניהול לקוי
של דוח שיח עם הרגולטור ,החמרה בדרישות הרגולציה האמורה מיצרני חשמל פרטיים או
אי עמידה בהן עלולה לגרום להוצאות או השקעות בהיקפים משמעותיים וכן לפגוע
בתוצאות פעילות החברה.

.19.2.4

תלות בספקי תשתית :תחנות הכוח שבבעלות החברה (לרבות פרויקטים עתידים) עושות
שימוש ברשת החשמל של חח"י לצורך מכירת החשמל ללקוחותיהן ,ולפיכך תלויות בחח"י
שהוכרזה כמונופול בתחום כאמור בסעיף  8.1.2.1לעיל (בהקשר זה יצוין כי מכוח היותה
"ספק שירות חיוני" ,מוטלות על חח"י חובות בקשר לניהול התקין של מערכת ההולכה
והחלוקה) ,ועשויות להיות מושפעות גם משביתות ועיצומים של חח"י .פגיעה בתשתיות
אשר מספקת חח"י או פעילות לא רציפה או מספקת שלהן ,תפגע ביכולתה של החברה
להזרים את החשמל המיוצר בתחנת הכוח אל רשת החשמל וביכולת הצרכנים לצרוך
בהתאם לביקוש המתוכנן ולמכור חשמל ללקוחותיה (ראו לעניין זה סעיף  19.2.2לעיל),
ועשויה להיות לכך השפעה מהותית לרעה על עסקי החברה .גם בשוק אספקת הגז הטבעי
והולכתו ,קיימים ,נכון למועד הדוח ,ספקים יחידים – קבוצת תמר המספקת גז טבעי
לחברה ונתג"ז אשר אחראית להולכתו .כשל במערכת הולכת הגז או כשל ברשת החשמל
עלול לגרום להפרת התחייבות החברה לאספקת חשמל מתחנות הכוח לצרכנים או לחח"י
ואין וודאות כי בכל מקרה של כשל שיתרחש תוכל החברה לקבל פיצוי על נזקיה (כולם או
חלקם) .כמו כן ,הפרויקטים שבבעלות החברה עושים שימוש בצריכת מים לצורך הפעלתם,
כך שתקלה מתמשכת באספקת מים עלולה לגרום לאי זמינות תחנת הכוח.
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.19.2.5

תחרות :מדיניות הממשלה בשנים האחרונות היא כאמור לפתוח את שוק החשמל לתחרות
ולעודד את כניסתם של יצרני חשמל פרטיים (למידע נוסף ראו סעיף  7.8לעיל) .בעוד
שמדיניות כאמור מביאה להקטנת נתח השוק של חח"י במקטע הייצור והאספקה ,יש בה
כדי להגדיל את מספר יצרני החשמל הפרטיים ולהגביר את רמת התחרות בשוק הייצור
הפרטי ,דבר שעלול להשפיע לרעה על עסקי החברה .בכדי להתמודד עם סיכון זה פועלת
החברה להתקשר בהסכמים ארוכי טווח עם לקוחות ,קובעת סעדים לסיום מוקדם של
חוזה עם לקוח ופועלת להרחבת גיוון סוגי ההכנסות :הכנסות ממכירות חשמל ,הכנסות
ממכירת קיטור וזמינות אך אין וודאות שיהיה בכך בכדי למנוע או להקטין את השפעות
סיכוני התחרות על החברה ועל תוצאות פעילותה.

.19.2.6

אבטחת מידע ,מתקפות סייבר ,פגיעה במערכות תקשורת ומערכות מידע :החברה עושה
שימוש במערכות טכנולוגיות מידע ,תקשורת ומערכות עיבוד נתונים לצורך פעילותה
השוטפת .פגיעה פיזית או לוגית במערכות המנהלתיות ו/או התפעוליות כאמור מכל סיבה
שהיא עלולה לחשוף את החברה לעיכובים ולשיבושים באספקת חשמל ללקוחות החברה
לרבות גרימת נזק למידע או גניבת מידע .יצוין כי היותה של החברה תאגיד ישראלי מעמידה
אותה בסיכון גבוה למתקפות סייבר .ככל שתתרחש מתקפת סייבר על החברה ,עשויה
להיות לכך השפעה מהותית על פעילותה וכן מוניטין החברה עלול להיפגע .בנוסף ,החברה
עשויה להידרש לשאת בעלויות משמעותיות כדי להגן מפני פגיעות במערכות המידע כמו גם
לתקן את הנזק שייגרם מפגיעות כאלו ככל שיתרחשו כולל ,למשל ,הקמת מערכות הגנה
פנימיות ,יישום אמצעי הגנה נוספים מפני איומי סייבר ,הגנה מפני התדיינות משפטית
כתוצאה ממתקפת סייבר ,תשלום פיצויים או נקיטת צעדים מתקנים אחרים כלפי צדדים
שלישיים .יצוין ,כי רותם וחדרה (ובעתיד גם צומת) מונחות על ידי חטיבת הביטחון
והסייבר של משרד האנרגיה בנושאי הגנת סייבר בתחנות הכוח שלהן .ההנחיה כאמור
מתבססת על נוהל שמעגן בתוכו הנחיות להקשחת ציוד ,נהלי עבודה ,הנחיות להטמעת
מערכות הגנה ועוד .אף כי החברה נוקטת צעדים להגביר את אבטחת המידע ,בין היתר
באמצעות מערכי ניטור ובקרה לרשתות ,הקשחת חומרה ומערכות הפעלה ,גיבויים,
מדיניות כתובה ונהלים ,הגבלות גישה ,הדרכות לעובדים וכדומה ,אין וודאות באשר
ליכולתה של החברה למנוע מתקפות סייבר או פגיעות במערכות המידע בקבוצה.

.19.2.7

כשל בציוד קריטי :שיבושים ותקלות טכניות בציוד הקריטי של מתקני הייצור של החברה
עלולים לפגוע בפעילות השוטפת של החברה ,וכן לגרום ,בין היתר ,לעיכובים באספקת
חשמל ,לקושי בעמידה בהתחייבויות חוזיות ,לאובדן הכנסות ולהוצאות עודפות בעלות
השפעה שלילית על רווחיה של החברה ,במידה שאינם מכוסים תחת ביטוחי החברה .בכדי
להתמודד עם סיכון זה ,לחברה הסכמי שירות ארוכי טווח עם יצרני הציוד הקריטי ,וכן
מבוצעות תחזוקות מונעות ותחזוקות חזויות בהתאם להוראות היצרן ,אולם אין וודאות
באשר ליכולתה של החברה למנוע נזקים כתוצאה משיבושים ותקלות כאמור.

.19.2.8

חסמי יציאה :חסמי יציאה ,לרבות עלויות יציאה גבוהות או התנגדויות מצד בעלי עניין
שונים ,עלולים להקשות על החברה לבצע דיספוזיציות בנכסים שונים או בחברות
שבבעלותה .כאמור בסעיף  8.2.13לעיל ,חסם היציאה המרכזי הוא הצורך בקבלת אישורים
של צדדים שלישיים להעברת שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור .כך למשל ,בהתאם לחוק
משק החשמל העברת שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור כפוף לאישור רשות החשמל .בנוסף,
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קיימות על החברה ,רותם וחדרה ,מגבלות בנוגע להעברת שליטה ,בין היתר מכוח שטר
הנאמנות ,הסכם ה PPA-של רותם עם חח"י והסכמי ההלוואה של רותם וחדרה (לרבות
מכוח ערבויות שהעמידה החברה) .מגבלות אלה ,ומגבלות דומות נוספות ביחס לחברות
שבשליטת החברה ,עלולות למנוע מהחברה לבצע דיספוזיציות שונות בנכסיה ובכך להשפיע
באופן מהותי על החברה.
.19.2.9

כוח אדם מקצועי :לצורך ניהול פעילותה השוטפת של החברה ,ביצוע הפרויקטים
שבבעלותה ומתן שירות ומענה ללקוחות ,לספקים ולגורמים נוספים נדרש כוח אדם
מקצועי ומיומן .השירותים שמספקת החברה עשויים לדרוש הכשרה מיוחדת ,ולפיכך
נדרשת החברה להעסיק עובדים ואנשי מקצוע בעלי כישורים רלוונטיים .בשלב ההקמה של
תחנת הכוח בחדרה ,מרבית העובדים המומחים והיועצים אותם מעסיקה הקבוצה (בין
כעובדים ובין כנותני שירותים חיצוניים) הינם מומחים בתחומם ,אשר החברה מאתרת
ממדינות שונות .הסיכונים הכרוכים הינם קושי באיתור מומחים ,ידע ומקצועיות
ספציפיים ,מחסור בכוח אדם ועלויות העסקה גבוהות .במקרה של הרעה או הסלמה במצב
הפוליטי ,המדיני ו/או והבטחוני בארץ ,העובדים והיועצים הזרים המגיעים ממדינות זרות
חוששים להגיע ארצה ועשוי להיווצר מחסור בכוח אדם מומחה בתחומו ,דבר העלול לגרום
לעיכובים בהקמת תחנת הכוח ולהשפיע לרעה על פעילות החברה ותוצאותיה .על מנת
לצמצם סיכונים אלה ,במקרה של אי זמינות מספקת של כוח אדם מקצועי תידרש החברה
לאיתור עובדים חלופיים בארץ ,עריכת שינויים בהכשרה הנדרשת או מציאת פתרונות
חליפיים באמצעות שימוש בנותני שירותים חיצוניים ואין וודאות כי החלופות יתנו מענה
מלא על הצרכים.

 .19.2.10ביטוחים :החברה וחברות הבנות שלה מחזיקות בפוליסות ביטוח שונות על מנת להקטין
את הנזק בגין סיכונים שונים ,כמקובל בתחום הפעילות ,וכמפורט בסעיף  8.18לעיל .יחד
עם זאת ,הפוליסות הקיימות בחברה (ובחברות הבנות) עשויות שלא לכסות נזקים
מסוימים שייגרמו להן או שלא לכסות את מלוא היקף הנזק שייגרם .בנוסף ,החברה עשויה
שלא להצליח לחדש פוליסות ביטוח או להתקשר בפוליסת ביטוח לכיסוי סיכון מסוים (וכן
עשויה להתקשר בפוליסות חדשות בתנאים שונים מתנאי הפוליסות הקיימות) .הפסדים
שאינם מכוסים בפועל באופן מלא על ידי פוליסות הביטוח של החברה (והחברות הבנות)
עשויים להשפיע לרעה על החברה .החברה נעזרת בברוקר ביטוח וביועצי ביטוח לבחינת
צרכי הביטוח והתקשרויות עם חברות הביטוח ,אולם אין וודאות בדבר יכולתה של החברה
לקבל פיצויים מלאים מהפוליסות שברשותה במקרה של נזק.
 .19.2.11בטיחות ,גיהות ואיכות סביבה :פעילויותיה התפעוליות של הקבוצה כרוכות בסיכוני
בטיחות שונים ובתחנות הכוח נעשה שימוש בחומרים כימיים חלקם רעילים ו/או דליקים.
אירועי בטיחות עלולים לגרום לפציעות ואף אובדן בחיי אדם של עובדים ועובדי קבלני
משנה ,לפגיעה במוניטין ואשר החברה עלולה להיות חשופה בגינם לתביעות בגין נזקי גוף
או נזקים אחרים .החברה פועלת לפי נהלי דיווח ופעולות לביצוע במקרה של אירועי
בטיחות ,כאשר במהלך  2018אירעו מספר אירועי בטיחות ,לרבות פגיעות בגוף ,ברותם
ובחדרה אשר הועברו לטיפול המתאים בהתאם לנהלים פנימיים אותם מגבשת החברה.
בנוסף ,לחברה ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים .אולם ,אין בכיסוי הביטוחי כדי להבטיח
כיסוי מלא לנזק שיגרם .כמו כן ,אי עמידה בהוראות החוק הסביבתיות ובתנאי ההיתרים
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והרישיונות הניתנים לחברה מכוחן ,עלולה לחשוף את החברה ומנהליה לסנקציות פליליות
ומנהליות ,לרבות הטלת קנסות ועיצומים ,הוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה להוצאות
ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים .לפרטים נוספים אודות סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
ראו סעיף  13לעיל.
 .19.2.12שינויים בשוק החשמל ושינויים טכנולוגיים :שוק ייצור החשמל מתפתח בשנים האחרונות
באמצעות עידוד כניסתם של יצרני חשמל פרטיים .מאז מועד ההפעלה של תחנת הכוח
רותם ,נכנסו לשוק יצרני חשמל פרטיים נוספים ובכלל זה יצרנים פרטיים בעלי כושר ייצור
משמעותי .פעילות החברה בייצור חשמל ואספקתו מתמקדת למועד הגשת הדוח ,בייצור
חשמל בטכנולוגיה קונבנציונלית ובטכנלוגיית קוגנרציה .כשל בזיהוי או רתיעה
מטכנולוגיות ייצור חדשות בענף דינאמי ומתפתח עלולים לגרום להחמצת הזדמנויות
עסקיות או להקטנת נתח שוק.
 .19.3סיכונים מיוחדים לחברה
.19.3.1

תלות בלקוחות מהותיים :נכון למועד הדוח ,לחברה מספר לקוחות מהותיים המתאפיינים
בשיעור צריכה גבוה מתוך סך כושר הייצור .הכנסותיה של החברה מייצור חשמל רגישות
במידה גבוהה לצריכה של לקוחות מהותיים ,ומכאן שמצב בו מסתיים הסכם עם לקוח
מהותי או לא תהיה דרישה לחשמל מצד הלקוח המהותי או מצב של אי קיום התחייבויות
מצד אותו לקוח ובכלל זה אי תשלום או מצב של אי יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה
מול הלקוחות ,עשויים לפגוע באופן משמעותי בהכנסותיה של החברה ותוצאותיה .יצוין כי
בז "ן הינה לקוח מהותי של החברה ונחשבת כגורם קשור לבעלת השליטה בחברה על כל
הנובע מכך (לפרטים אודות בקשה להגשת תביעה נגזרת בעניין התקשרות החברה בהסכם
עם בז"ן ראו סעיף  8.16.3לדוח) .כמו כן ,החברה חשופה גם לסיכוני גבייה מאת לקוחות
מהותיים .על מנת לנסות לצמצם סיכון זה החברה מבצעת ,בין היתר ,בדיקות רקע
ללקוחותיה טרם ההתקשרות עמם ,אולם אין ודאות באשר ליכולתה של החברה למנוע
נזקים כתוצאה מגורם סיכון זה .עוד יצוין כי לחדרה תלות בנייר חדרה כצרכן קיטור .ככל
שתיפסק צריכת הקיטור על ידי נייר חדרה ,תהיה לכך השפעה מהותית על פעילות החברה,
ובין היתר על יכולתה של החברה ליהנות מההסדרים הקבועים ליצרני חשמל בקוגנרציה.
לפרטים נוספים ראו סעיף  8.5.2לעיל.

.19.3.2

מגבלות על הרחבת פעילות החברה :רגולציה קיימת כגון דיני תחרות או רגולציה מכוח חוק
הריכוזיות או כללי רשות החשמל ביחס להחזקות שליטה ברישיונות ייצור ,עשויים להטיל
מגבלות ובתוך כך להגביל את הרחבת הפעילות של החברה בישראל (למידע נוסף ראו
סעיפים  7.3ו 7.4-לעיל) .כך ,ההספק של גופים הנמצאים תחת שליטה משותפת עם החברה
ייחשב כהספק המוחזק בידי אדם אחד ,ולפיכך ההספק של גופים שעשויים להיחשב
ככאלה ,עשוי למנוע מהחברה לבצע רכישות מסוימות ולהגדיל את פעילות החברה בישראל.
נכון למועד הדוח ,לצורך מגבלות הריכוזיות ,כלולה החברה תחת קבוצת החברה לישראל.
לעניין זה ראו את החלטת ועדת הריכוזיות בעניין עסקת צומת ואת מתווה הריכוזיות,
כמפורט בסעיף  2.3.1לעיל.

.19.3.3

ספק מרכזי :רותם וחדרה נשענות באופן מלא על הסכם תחזוקה ארוך טווח עם ספק הציוד
המרכזי בכל הנוגע לטיפול ותחזוקת תחנת הכוח ובכלל זה לתחזוקת הגנרטורים וטורבינות
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הגז והקיטור .במקרה של אי-עמידה ביעדי ביצוע או במקרים של הפרת התחייבויותיהם
של הספקים המרכזיים על פי הסכם התחזוקה ,אחריותה לתשלום פיצויים לרותם תהיה
מוגבלת בסכום ,כמקובל בהסכמים מעין זה .לפיכך ,ככל שיגרמו שיבושים ותקלות טכניות
בתפעול השוטף של תחנת הכוח רותם ,עלול הדבר לגרום לעיכובים באספקת החשמל,
לאובדן הכנסות ולפגיעה ברווחי החברה .האמור תקף גם ביחס פרויקטים נוספים יבשילו
ויופעלו מסחרית האמור לעיל יהיה תקף גם לגביהם.
לפרטים על התלות של החברה בקבוצת תמר בתחום אספקת הגז ,ראו סעיף  19.2.4לעיל.
לפרטים על התלות של חדרה ב GE-מכוח הסכם התחזוקה חדרה ,ראו סעיף  19.3.10להלן.
יצוין ,כי למועד הדוח חדרה טרם החלה לפעול.
.19.3.4

אי קבלת רישיון אספקה לרותם :כאמור בסעיף  8.12.2לעיל רותם פנתה לרשות החשמל
בבקשה לקבל רישיון אספקה .ככל שלא יתקבל רישיון אספקה כמבוקש ,או אם יתקבל
רישיון אספקה בתנאים נחותים מהמבוקש ,הדבר עלול להשפיע לרעה על פעילותה של
רותם בתחום מכירה וסחר בחשמל.

.19.3.5

צריכה של גז מתחת למינימום בהסכמי הגז :בהתאם להסכם תמר ,רותם מחויבת ,ככלל,
לצרוך גז בהיקפים מינימליים שהוגדרו על ידי הצדדים להסכם (התחייבות ,)Take or Pay
עם זאת על פי ההסכם רותם מוגדרת כלקוח "רמה ב'" ולפיכך במהלך "תקופת הביניים",
אשר החלה בחודש אפריל  2015ותסתיים בחודש ספטמבר  ,2020רותם אינה כפופה
למחויבות צריכה מינימלית כלשהי .אירוע של אי-משיכת ההיקפים המינימליים (בסעיף
זה" :צריכת גז נמוכה") עשוי להיגרם ,בין היתר ,כתוצאה מתקלה תפעולית שאינה
מאפשרת ייצור חשמל או בעת ירידה מהותית בצורכי הייצור של רותם וחדרה .למעט
במקרים של כוח עליון ,צריכת גז נמוכה חושפת את רותם לתשלומי קנסות שנקבעו בהסכם
תמר ואינה מכוסה במסגרת פוליסת הביטוח של החברה .הסכם תמר כולל מספר מנגנונים
שנועדו לצמצם את הסיכון עבור רותם ,אולם אין וודאות כי לא תיווצר חשיפה לרותם.
לפרטים נוספים על הסכם תמר עם רותם ראו ביאור (25ז) לדוחות הכספיים.
בדומה לרותם ,חדרה מחויבת לצרוך גז בהיקפים מינימליים שהוגדרו על ידי הצדדים
להסכמי אספקת הגז בו התקשרה (לפרטים נוספים על הסכמי אספקת הגז של חדרה ראו
סעיפים  8.13.4ו 8.13.5-לעיל) .בכדי לעמוד בהיקף צריכה מינימלי זה עד למועד ההפעלה
המסחרית ,חדרה מכרה עד לחודש אפריל  2018חלק מהותי מהגז לבז"ן ונכון למועד דוח
זה מוכרת לחח"י וללקוח נוסף (למידע על ההתקשרות עם בז"ן למכירת גז ראו תקנה 22
לפרק הר ביעי (פרטים נוספים)) .לאחר מועד ההפעלה המסחרית חדרה צפויה לצרוך גז
מעבר לכמות המינימלית האמורה .צריכת גז נמוכה חושפת את חדרה לתשלום קנסות
שנקבעו בהסכמי אספקת הגז הטבעי ואינה מכוסה במסגרת פוליסת הביטוח של החברה.
בדומה לרותם ,הסכם תמר כולל מספר מנגנונים שנועדו לצמצם את הסיכון עבור חדרה,
אולם אין וודאות כי לא תיווצר חשיפה לחדרה .יובהר כי החל מהפעלה מסחרית של מאגר
כריש ,סך התחייבות ה Take or Pay-של רותם וחדרה לתמר ואנרג'יאן צפויה להיות גבוהה
מההתחייבות הנוכחית ולפיכך עשויה להגדיל את הסיכון האמור.

.19.3.6

חשיפה לתביעה מחח"י :לפרטים ראו סעיף  8.14.4.1.2לעיל.
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.19.3.7

אי זמינות תחנת הכוח רותם וחדרה בהתאם לתנאי הסכמי ה :PPA-אי זמינות של תחנות
הכוח כנדרש בהתאם לתנאי הסכמי ה PPA-עם חח"י (המתוארים בסעיף  8.14.4לעיל)
חושפת את החברה ,בין היתר לקנס.

.19.3.8

הליכים משפטיים :מחלוקות וסכסוכים משפטיים ,הליכים משפטיים ,לרבות הליכים
משפטיים מכוח עסקאות עם בעלי עניין ,וכן הליכים מול רגולטורים ,הינם מטבעם בלתי
צפויים ופסקי הדין עלולים להיות שונים מהותית ממה שהחברה צפתה בתוצאתם ו/או
בפיצוי הכספי שנקבע בגינם .תוצאות שליליות בתביעות ובחקירות עלולות לגרום לנזקים
כספיים משמעותיים ,לרבות תשלומי שיפוי ,או סעד מניעה אשר עלול להשפיע לרעה על
יכולתה של החברה לנהל את עסקיה ועלול להשפיע באופן מהותי לרעה על מצבה הכספי
ותוצאות פעולותיה של החברה .כמו כן ,חקירות ותביעות כאמור עשויות להיות כרוכות
בהוצאות משפטיות משמעותיות ובמשאבים כספיים ,ארגוניים וניהוליים אחרים ,שלכל
אחד מהם עשויה להיות השפעה שלילית מהותית על עסקיה ,מצבה הכספי ,תוצאות
פעולותיה או נזילותה של החברה.
לפרטים אודות ההליכים המשפטיים של החברה ,ובפרט לגבי המחלוקת מול קבוצת תמר
והתביעות הנגזרות של בז"ן ,ראו סעיף  8.16לעיל וביאורים (25ז)(25 ,יד) ו(25-טו) לדוחות
הכספיים.

.19.3.9

היקף מקסימלי של רכישת חשמל מחח"י :ככל שיוחלו על רותם מגבלות בנוגע להיקף
המקסימלי של החשמל שרותם זכאית לרכוש מחח"י ,וכן בהתחשב בתנאים של רישיון
האספקה לרותם ,אם וככל שיינתן ,כאמור בסעיף  8.12.2לעיל ,עשוי הדבר להגביל את
היקף מכירות החשמל ללקוחות פרטיים ובכך לפגוע בתוצאות פעילות החברה.

 .19.3.10סיכון הקמה – תחנת הכוח חדרה ופרויקטים עתידיים :לחדרה ,כמו גם לפרויקטים
עתידיים של החברה ,מקושרים סיכונים ספציפיים בנוסף לגורמי סיכון כלליים או ענפיים,
בפרט בהינתן שהיא בעלת פרויקט המצוי בשלב הקמתו .בהקמת פרויקט תחנת כוח
שלובים סיכוני הקמה מגוונים ,כגון סיכונים הקשורים בקבלן ההקמה ,באספקת הציוד
העיקרי ותקינותו ,בתקינות המתקנים ומערכותיהם ,בביצוע העבודות בטיב ובמועד
הנדרש ,בקבלת השירותים הנדרשים מחח"י לצורך הקמת התחנה וחיבורה לרשת,
ברגולציה החלה ובהשגת האישורים וההיתרים הנדרשים הן לביצוע העבודות והן להפעלת
התחנה ,ובכלל זה השגת ההיתרים הנדרשים בקשר עם איכות הסביבה ,וביניהם היתרי
פליטה ,ועמידה בתנאיהם .התקיימות איזה מסיכוני הקמה כאמור עשויה להביא ,בין
היתר ,לפגיעה בתוצאות החברה ופעילותה בשל עלייה בהוצאות ההקמה לעומת התקציב
החזוי ,אובדן רווחים בגין העיכובים בהשלמת הפרויקט ובהפעלה המסחרית ,פיצויים
ללקוחות ו/או ביטול הפרויקט ואובדן השקעות החברה .חדרה נשענת באופן מלא על הסכם
הקמת תחנת הכוח חדרה עם  .IDOMהפרות מצד  IDOMאו  ,GEובכלל זה אי עמידה
בלוחות הזמנים שנקבעו ואי אספקת הציוד העיקרי בזמן או באיכות הנדרשים כמו גם
תקלות ,עשויות לעכב או לפגוע בהקמת תחנת הכוח חדרה וכן לפגוע בביצועי תחנת הכוח
חדרה לאחר וככל שתוקם וכתוצאה מכך לגרום לפגיעה מהותית בחברה .כמפורט בסעיף
 8.14.1לעיל IDOM ,התחייבה לפצות את חדרה במקרה של עיכוב או של אי-עמידה בתנאים
שנקבעו בהסכם בקשר לביצועי התחנה .יצוין ,כי הפיצויים המוסכמים ביחס לתת-ביצוע
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של תחנת הכוח חדרה מוגבלים בסכום ולפיכך אין וודאות כי החברה תוכל במקרה כאמור
לקבל פיצוי על מלוא נזקיה הישירים והעקיפים (לפרטים אודות סטטוס ההקמה של תחנת
הכוח חדרה ראו סעיף  8.14.1לדוח) .בנוסף יצוין ,כי טורבינות הגז אשר נרכשו לתחנת הכוח
חדרה ,הינן שדרוג של דגם קיים מתוצרת  ,GEאשר למיטב ידיעת החברה הופעלו רק
לאחרונה ואין ניסיון ארוך זמן בהפעלתן.
לסיכוני הקמה כאמור ולאי עמידה בביצועים ובמועדים עלולה להיות השפעה לרעה על
עסקי החברה ופעילותה ,לרבות על התחייבויות החברה מול גורמים מממנים ולקוחות.
 .19.3.11הסכם מימון חדרה :הקמת תחנת הכוח חדרה תלויה ,בין היתר ,בזמינות המימון שהועמד
לחדרה לצורך הקמת הפרויקט ולפיכך כפופה לעמידה בתנאים ובמגבלות מכוח הלוואת
חדרה (לפרטים נוספים על הלוואת חדרה ראו סעיף  10.2לעיל) .אי עמידה בתנאים
ובמגבלות כאמור ,ובכלל זה אובדן נייר חדרה כלקוח בכפוף לתקופות הריפוי כמפורט
בהסכם הלוואת חדרה ,עשויה ,בין היתר ,לפגוע במימון שהועמד להקמת תחנת הכוח
חדרה ,וכתוצאה מכך לעכב או למנוע את השלמת הפרויקט ולפגוע באופן מהותי בחברה.
למועד הדוח משכה החברה מרבית ממסגרת האשראי תחת הסכם מימון חדרה.
 .19.3.12יחסי עבודה :כאמור בסעיף  9.5לעיל מרבית עובדי התפעול של תחנת הכוח רותם מועסקים
בהסכם קיבוצי ,וביום  14במרץ  2018נחתם הסכם קיבוצי עם עובדי מרכז האנרגיה וכן עם
העובדים אשר ייקלטו לעבודה בתחנת הכוח חדרה ברוח ההסכם הקיבוצי הקיים ברותם.
ההסכמים הקיבוציים עשויים לצמצם את הגמישות הניהולית ולהשית על החברה עלויות
נוספות.
 .19.3.13תלות בדיבידנדים של חברות בנות :החברה מחזיקה בחברות פרויקט במסגרת פעילותה
ואינה עוסקת בפעילות עצמאית לייצור חשמל או מחזיקה בנכסים משמעותיים מלבד
השקעותיה בחברות שבבעלותה .לפיכך ,החברה תלויה בקבלת תזרימים מהחברות
שבבעלותה (באמצעות דיבידנדים או הלוואות) על מנת לעמוד בהתחייבויותיה השונות.
יכולתה של החברה לקבל תזרימים כאמור עשויה להיות מוגבלת כתוצאה מגורמים שונים,
ובכלל זה כתוצאה ממגבלות על חלוקה הקבועות בהסכמים עם הגורמים המממנים של
חברות הפרויקט שבבעלות החברה .פגיעה בתזרימים של רותם ,חדרה ופרויקטים עתידיים
נוספים ,או ביכולתה של החברה לקבל תזרימים אלה ,עשויים להשפיע באופן שלילי על
תוצאות החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.
 .19.3.14מגבלות על קבלת אשראי :הקבוצה עשויה להיות מוגבלת בקבלת אשראי בישראל כתוצאה
ממגבלות רגולטוריות על מוסדות פיננסים בהעמדת אשראי ל"לווה בודד" ול"קבוצת
לווים" בשל קבוצת החברות עליה נמנית החברה ובעלת השליטה בה.
 .19.3.15התקשרות בהסכמי  PPAחדשים וחידוש הסכמים קיימים :מרבית האנרגיה המיוצרת על
ידי החברה נמכרת ללקוחות פרטיים במסגרת הסכמי  PPAארוכי טווח לתקופות זמן
מוגדרות .כאשר הסכמי  PPAעליהם חתמה החברה יגיעו לסיומם מכל סיבה שהיא ,החברה
תידרש להתקשר עם לקוחות אחרים או לחדש את ההסכמים הקיימים (כאמור בסעיף
 8.5.2למועד הדוח בז"ן הינה לקוח מהותי של הקבוצה ונחשבת קשורה לבעלת השליטה
בחברה על כך הנובע מכך) .אין וודאות כי החברה תצליח להתקשר בהסכמי  PPAחדשים
לטווח ארוך או לחדש את הסכמי ה PPA-הקיימים במועד פקיעתם כתוצאה מסיבות
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שונות ,או להתקשר בהסכמי  PPAבאותם תנאים מאלו אשר נסתיימו ,בין היתר לאור
שינויים בתנאי השוק ,וככל שהחברה לא תצליח להתקשר בהסכמי  PPAבתנאים מיטיבים
לחברה ,הדבר עלול להשפיע לרעה על תוצאות החברה פעילותה.
 .19.3.16סיכוני מס :חישוב ההפרשה למס הכנסה ומיסים עקיפים בחברה כמו גם מרכיב תשלומי
המיסים בעלות נכסי החברה מבוסס על אומדנים והערכות של החברה ,בין היתר בהתבסס
על יועציה המשפטיים ,בקשר לעמדות מס שונות שאינן בהכרח וודאיות .ככל שעמדות מס
אלו לא תתקבלנה על ידי רשויות המס ,צפויה החברה לשלם תשלומי מס נוספים כמו גם
ריביות נוספות דבר שישליך על הוצאות המיסים בחברה ,התחייבויותיה ועלות נכסיה.
 .19.3.17עמידה באמות מידה פיננסיות והתחייבויות במסגרת הסכמי המימון של החברה :במסגרת
שטר הנאמנות של אגרות החוב של החברה ובהסכמי המימון של חברות הקבוצה קיימות
התחייבויות לעמידה ביחסים פיננסיים מסוימים והתחייבויות שונות כלפי בעלי אגרות
החוב ו/הגורמים הממנים .בנוסף ,שיעורי הריבית כפופים להגדלה במקרים מסוימים ביחס
לירידה בדירוג או באמות המידה הפיננסיות .כמו כן ,הסכמי המימון כוללים מגבלות שונות
בקשר עם שינוי שליטה בחברה ,פקיעת רישיונות ,סיום או שינוי הסכמים מהותיים ועוד.
אי עמידה באמות מידה אלה או קרות אחד האירועים הקבועים בהסכמים עלול להגביל
הקבוצה בביצוע חלוקות ובנסיבות מסוימות להביא לדרישת המלווים לפירעון מיידי.
 .19.3.18פרויקטים שאינם בבעלות מלאה :החברה אינה מחזיקה במלוא הזכויות בכל הפרויקטים
של הקבוצה (בהם תחנת הכוח ברותם) .להחזקה שאינה בבעלות מלאה עלולה להיות
השפעה מגבילה מבחינת חופש הפעולה של החברה ,וכן להגביל את יכולתה של החברה
לממש את מלוא היתרונות שבהחזקה בלעדית.
 .19.3.19הונאות ,מעילות ותרמיות :ניצול לרעה של נכסי החברה ,מעשי גניבה או הונאה מכוונים
על ידי גורמי פנים ו/או גורמי חוץ ,אשר עלולים להביא לפגיעה כספית ותדמיתית של
החברה .החברה מבצעת פעולות בקרה שונות לצורך ניטור ומניעה של הסיכון .פעולות
בקרה אלו כוללות בין היתר ,תהליך הערכת סיכוני מעילות והונאות ,תוכנית למניעת
מעילות והונאות ,תחזוקה שוטפת של הקוד האתי ,בחינה והערכה של הבקרה הפנימית
בחברה על הדיווח הכספי והאפקטיביות שלה ,נהלים ,ביקורת פנימית ,סביבה ותרבות
ארגונית נאותה ,אך אין ודאות באשר להצלחתה של החברה למנוע התרחשות של מעשי
הונאה ,מעילה או תרמית כאמור.
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 .19.4טבלת גורמי סיכון
בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על-פי טיבם  -סיכוני מאקרו ,סיכונים ענפיים
וסיכונים מיוחדים לחברה .יצוין כי הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה
כדלהלן משקפת את מידת ההשפעה של גורם סיכון בהנחת התממשות גורם הסיכון הרלבנטי ,ואין
באמור בכדי להביע הערכה כלשהי או ליתן משקל כלשהו לסיכויי התממשותו .כמו כן ,סדר הופעת
גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו על פי הסיכון הגלום בכל גורם סיכון או הסתברות התרחשותו.

סיכוני שוק
סיכוני
מאקרו המצב המדיני והביטחוני בישראל
אסונות טבע ושריפות
שינויים בתעריפי רשות החשמל
כשל זמני או מתמשך באספקת דלקים תקינה
רגולציה ושינויים בהסדרים רגולטוריים
תלות בספקי תשתית
תחרות
אבטחת מידע ,מתקפות סייבר ,פגיעה במערכות
סיכונים תקשורת ומערכות מידע
ענפיים
כשל בציוד קריטי
חסמי יציאה
כוח אדם מקצועי
ביטוחים
בטיחות ,גיהות ואיכות סביבה
שינויים בשוק החשמל ושינויים טכנולוגיים
תלות בלקוחות מהותיים
מגבלות על הרחבת פעילות החברה
ספק מרכזי
אי קבלת רישיון אספקה לרותם
צריכה של גז מתחת למינימום בהסכמי הגז
חשיפה לתביעה מחח"י
אי זמינות תחנת הכוח רותם וחדרה בהתאם
לתנאי הסכמי הPPA-
הליכים משפטיים
היקף מקסימלי של רכישת חשמל מחח"י
סיכונים סיכון הקמה – תחנת הכוח חדרה ופרויקטים
מיוחדים עתידיים
לחברה הסכם מימון חדרה
יחסי עבודה
תלות בדיבידנדים של חברות בנות
מגבלות על קבלת אשראי
התקשרות בהסכמי  PPAחדשים וחידוש הסכמים
קיימים
סיכוני מס
עמידה באמות מידה פיננסיות והתחייבויות
במסגרת הסכמי המימון של החברה
פרויקטים שאינם בבעלות מלאה
הונאות ,מעילות ותרמיות
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השפעה
גדולה
X
X
X
X
X
X

השפעה
בינונית

השפעה
קטנה

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2018
דוח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
חלק ב'
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

1

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
דירקטוריון או.פי.סי אנרגיה בע"מ ("החברה") מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון על פעילות החברה והחברות
המוחזקות שלה ,אשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחותיה הכספיים של החברה ("הקבוצה") לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  ,2018לפי תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות הדיווח").
הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח,
אשר השפעתם מהותית.
יצוין ,כי ליום  31בדצמבר  ,2018לא מתקיימים סימני אזהרה לפי תקנה (10ב)( )14לתקנות הדיווח ,המחייבים פרסום
דוח תזרים חזוי על ידי החברה.
ביחד עם דוח זה ,מוצגים הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה והחברות הבנות שלה לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר "( 2018הדוחות הכספיים") .במקרים מסוימים מובאים פרטים הסוקרים אירועים אשר הינם לאחר תאריך
הדוחות הכספיים וסמוך למועד פרסום הדוח .מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של החברה .בחלק
מהמקרים ניתן תיאור נוסף ומפורט כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר .הדוחות הכספיים ערוכים על פי תקני
דיווח כספי בינלאומיים ( .)IFRSכמו כן ,דוח זה מוגש כחלק מהדוח התקופתי של החברה לשנת  2018ובהנחה שבפני
הקורא מצויים גם יתר חלקי הדוח התקופתי.
יודגש כי התיאור בדוח זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך").
מידע צופה פני עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד ,לרבות תחזיות ,הערכה ,אומדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע
או לעניין עתידי שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינה בשליטת החברה .המידע הצופה פני עתיד הכלול בדוח זה מבוסס
על מידע או הערכות הקיימים בחברה ,נכון למועד פרסום דוח זה.
דוח הדירקטוריון זה אינו מבוקר או סקור על ידי רואי החשבון של החברה.
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חלק א'  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי הקבוצה
.1

כללי
החברה הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
למועד הדוח ,בעלת השליטה בחברה לצורך חוק ניירות ערך היא "( Kenon Holdings Ltdקנון") ,חברה המאוגדת
בסינגפור ,אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ( )NYSEובבורסה.
החברה פועלת בעצמה ובאמצעות מספר חברות בנות בתחום ייצור חשמל ואספקתו ,ובכלל זה בייזום ,פיתוח ,הקמה
ותפעול של תחנות כוח ,וכן ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחברת החשמל לישראל בע"מ ("חברת החשמל").
תיאור תמציתי של הקבוצה ,סביבתה העסקית ותחומי פעילותה
למועד הדוח ,החברה פועלת בתחום פעילות בר דיווח אחד – תחום פעילות ייצור חשמל ואספקתו .
במסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה בייזום ,פיתוח ,הקמה ותפעול של תחנות כוח ומתקנים לייצור חשמל ואספקתו
לצרכנים .נכון למועד הדוח ,פעילות החברה בייצור חשמל ואספקתו מתמקדת בייצור חשמל בטכנולוגיה קונבנציונלית
ובטכנולוגיית קוגנרציה .בשנת  2018השלימה החברה את עסקת צומת ,הפועלת להקמת תחנת כוח קונבנציונלית במחזור
פתוח (תחנה "פיקרית") .כמו כן ,בשנת  ,2018פעלה החברה בייזום פרויקטים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית .למועד הדוח,
בבעלות החברה שתי תחנות כוח :תחנת הכוח רותם ,אשר בבעלות או.פי.סי רותם בע"מ ("רותם") (בשיעור החזקה של
 )80%ובעל מניות נוסף (בשיעור החזקה של  ,)20%הפועלת בטכנולוגיה קונבנציונלית בהספק מותקן של כ 466-מגה וואט
כפי שמופיע ברישיון הייצור של רותם; ותחנת הכוח חדרה ,בבעלות מלאה של או.פי.סי חדרה בע"מ ("חדרה") ,המצויה
בשלבי הקמה ועתידה לפעול בטכנולוגיית קוגנרציה בהספק מותקן של עד  148.5מגה וואט כפי שמופיע ברישיון המותנה
של חדרה.
בנוסף ,חדרה הינה הבעלים של מרכז האנרגיה בהספק מותקן של  17.9מגה וואט ,אשר עד למועד ההפעלה המסחרית של
תחנת הכוח חדרה מספק את כל צרכי הקיטור וחלק מצרכי החשמל של מפעלי נייר חדרה בע"מ ("נייר חדרה") (יתרת
צרכי החשמל של נייר חדרה מסופקים על ידי רותם) .נכון ליום  31בדצמבר  ,2018סך ההשקעות בתחנת כוח בהקמה
ותשתיות בחדרה מסתכמות בכ 822-מיליון ש"ח (עלות ההשקעות לאחר פחת ליום  31בדצמבר  2018מסתכמת בכ803-
מיליון ש"ח) .להערכת החברה ,מועד הפעלתה המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפוי לחול במהלך הרבעון השלישי של
שנת  2019וזאת בהתחשב בעיכובים שחלו בהשלמת ההקמה ובפעולות הנדרשות להשלמתה והפעלתה של תחנת הכוח.
העיכוב בהפעלה המסחרית של חדרה כרוך בעלויות שאינן מהותיות בשלב זה ,כגון פיצוי ללקוחות .לחברה פוליסת ביטוח
אובדן רווחים ,אולם אין וודאות כי החברה תפוצה בגין מלוא העלויות והנזקים שעשויים להיגרם אשר חלקם מכוסים
באמצעות ביטוח.
בנוסף ,בחודש אפריל  ,2017התקשרה החברה במערך הסכמים לרכישת  95%מהונה המונפק והנפרע של צומת אנרגיה
בע"מ ("צומת") ,המקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח ,המונעת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור
פתוח בהספק של כ 396-מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות ("פרויקט צומת") .עוד יצוין כי לאחר תקופת הדוח ,ביום 3
בינואר  2019התקשרה החברה עם בעלי המניות הפרטיים בצומת ,עבורם מוחזקים  5%מהון מניות צומת ("המוכרים"),1
בהסכם לפיו ימכרו המוכרים את מניותיהם בצומת לחברה ,לשיעורין ,במספר מועדים ובכפוף להתקיימות אבני דרך
שנקבעו בהסכם המכר .יודגש כי נכון למועד פרסום דוח זה פרויקט צומת כפוף לתנאים מקדימים שונים אשר טרם
התקיימו במועד זה ,ובכללם ,בין היתר ,קבלת רישיון ייצור מרשות החשמל והבטחת יכולת הוצאת חשמל מאתר
הפרויקט ושמירת מקום ברשת במועד הדרוש לביצוע הפרויקט .כמו כן ,השלמת פרויקט צומת כפופה להשלמת סגירה
פיננסית במועד הנדרש ,מכוח הסדרה  914כאמור בסעיף  8.17.1לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) ,אשר נכון למועד דוח זה
הינו  1בינואר .2020

1

מניות המוכרים בצומת מוחזקות עבורם על ידי נאמן.

3

לאחר מועד הדוח ,בחודש ינואר  ,2019נקבע מתווה להרחבת פעילות הקבוצה עליה נמנית החברה ("קבוצת עידן עופר"
כהגדרתה במתווה) בתחום ייצור החשמל מבחינת ריכוזיות כלל-משקית ("מתווה הריכוזיות") .מתווה הריכוזיות נועד
לאפשר לוועדת הריכוזיות לתקן את חוות דעתה בעניין מתן רישיון מותנה לייצור חשמל לצומת ולהודיע לרשות החשמל
כי אינה רואה מניעה מטעמים של ריכוזיות כלל-משקית להעניק את הרישיון המבוקש לצומת ,אך זאת אך ורק לאחר
עמידה בתנאים שנקבעו במתווה ,וכן לאפשר לוועדה להודיע לרשות החשמל כי היא אינה רואה מניעה מטעמים של
ריכוזיות כלל-משקית לאפשר לקבוצת עידן עופר לקבל רישיונות נוספים בתחום ייצור החשמל עד להיקף שנקבע באסדרה
הענפית ,אך זאת אך ורק לאחר עמידה בתנאים שנקבעו במתווה .לחברה נמסר כי למועד הגשת הדוח נחתם הסכם
להעברת מניות רשת לנעבר אשר אושר על ידי וועדת הריכוזיות כקבוע במתווה הריכוזיות .לפי הנמסר השלמת העברה
טעונה אישור של הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה אשר למועד הגשת הדוח טרם התקבל .יצויין כי התנאים שנקבעו
במתווה הריכוזיות אינם בשליטת החברה ,ואין וודאות באשר להשלמתם.
החברה ממשיכה לפעול על מנת להביא להתקיימות התנאים ולביצוע פעילויות נוספות ,וזאת במטרה לקדם את פרויקט
צומת לקראת סגירה פיננסית ,אולם אין וודאות כי פרויקט צומת יושלם ,והאמור תלוי ,בין היתר ,בגורמים שאינם
בשליטת החברה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  2.3.1לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) וכן ביאור .24א' 6.לדוחות הכספיים.
בנוסף ,במסגרת החלטת ממשלה מיום  2באפריל  ,2017הוסמכה החברה לקדם בוועדה לתשתיות לאומיות תכניות
להקמת תחנות כוח מונעות בגז טבעי .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  8.2.6לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) .לפרטים אודות
הרפורמה במשק החשמל והמתווה למכירת אתרי הייצור של חברת החשמל ראו סעיפים  7.8.3ו 7.8.4-לפרק א' (תיאור
עסקי התאגיד).
בשנת  2018פעלה החברה בייזום פרויקטים בתחום ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ,באמצעות או.פי.סי סולאר.
ביום  21במרץ  2019נחתם נייר עקרונות מחייב למכירת החזקותיה של או.פי.סי סולאר בגרינדיי .לפרטים ראו סעיף
 2.3.2לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד).
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המצב הכספי ליום  31בדצמבר ( 2018באלפי ש"ח)
סעיף

ליום 31
בדצמבר
2018

ליום 31
בדצמבר
2017

הסברי דירקטוריון

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים

329,950

508,181

עיקר הקיטון נובע מתשלומי חוב שוטפים בסך של כ215-
מיליון ש"ח ,הפקדה לפיקדונות לזמן קצר בסך של כ100-
מיליון ש"ח ,השקעות נוספות ,נטו ,להקמת תחנת כוח
בחדרה בסך של כ 69-מיליון ש"ח ,השקעות ברכוש קבוע
ברותם בסך של כ 58-מיליון ש"ח ,חלוקת דיבידנד לבעלי
זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ 29-מיליון ש"ח,
רכישת צומת והשקעות נוספות בפרויקט בסך של כ23-
מיליון ש"ח.
קיטון זה קוזז חלקית על ידי גידול ביתרות המזומנים הנובע
מהפעילות השוטפת של החברה בסך של כ 311-מיליון ש"ח
ומשיכות נטו ממזומנים מוגבלים בסך של כ 3-מיליון ש"ח.
להרחבה ,ראו תמצית הדוחות על תזרימי המזומנים
מאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  2018הכלולים
בדוחות הכספיים.

פיקדונות לזמן קצר
ומזומנים מוגבלים

186,954

752

עיקר הגידול נובע מהפקדה לפיקדונות לזמן קצר בסכום של
כ 100-מיליון ש"ח ,מסיווג הפיקדון בסך של כ 82-מיליון ש"ח
בגין בוררות תמר לזמן קצר והפקדה של כ 4-מיליון ש"ח
כבטוחה לביצוע עסקאות מט"ח.

לקוחות

132,273

152,751

עיקר הקיטון נובע ממועד גבייה שחל לאחר מועד הדוח
והתחשבנות בגין תקופות קודמות בסך של כ 21-מיליון ש"ח.

חייבים ויתרות חובה,
לרבות מכשירים פיננסיים
נגזרים

41,243

44,309

עיקר הקיטון נובע כתוצאה מירידה ביתרת מס ערך מוסף
לקבל בסך של כ 4-מיליון ש"ח ,קיטון במכשירים נגזרים
כתוצאה מעסקאות פורוורד שמומשו במהלך התקופה בסך
של כ 2-מיליון ש"ח וקיטון בהוצאות מראש בסך של כ1-
מיליון ש"ח.
קיטון זה קוזז בחלקו על ידי גידול ביתרות חייבים מחברת
החשמל בסך של כ 4-מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מהחזר
לקבל בגין עלויות סולר שהתהוו לרותם בעת מבחני הרצה
בתחזוקה המתוכננת שבוצעה.

סה"כ נכסים שוטפים

690,420

705,993

5

סעיף

ליום 31
בדצמבר
2018

ליום 31
בדצמבר
2017

הסברי דירקטוריון

נכסים שאינם שוטפים
264,564

עיקר הקיטון נובע מסיווג הפיקדון בסך של כ 82-מיליון
ש"ח בגין בוררות תמר לזמן קצר ,מהקטנת הפיקדונות
המשועבדים לערבויות בנקאיות של החברה בסך של כ-
 36מיליון ש"ח וקיטון בקרן לשירות חוב בהתאם
להסכם המימון של רותם בסך של כ 20-מיליון ש"ח.
קיטון זה קוזז בחלקו מהפקדות נוספות בסך של כ28-
מיליון ש"ח בגין הקרן לשירות חוב של אגרות החוב
(סדרה א') ,הפקדות נוספות בגין קרן ערבות בעלים
ברותם בסך של כ 19-מיליון ש"ח ,גידול במזומנים
מוגבלים של רותם בסך של כ 6-מיליון ש"ח ,בעיקר
כתוצאה משינויים בשער חליפין של הדולר והפקדות
נוספות בגין ערבויות של חדרה בסך של כ 1-מיליון ש"ח.

פיקדונות לזמן ארוך
ומזומנים מוגבלים

181,739

88,424

עיקר הקיטון נובע מכך שהיתרה ליום  31דצמבר 2017
כללה יתרה בינחברתית בגין צומת אשר קוזזה עקב
איחוד לראשונה של צומת בחודש מרס  2018בסך של כ-
 3מיליון ש"ח .כמו כן ,היתרה ליום  31בדצמבר 2018
הינה לאחר הפחתה שוטפת של הוצאות נדחות ברותם
בסך של כ 4-מיליון ש"ח וייחוס הוצאות נדחות ליתרת
ההלוואה בחדרה בסך של כ 5-מיליון ש"ח.
מנגד ,חל גידול הנובע מהקמת תשתיות בחדרה בסך של
כ 11-מיליון ש"ח ,אשר מסווגים כהוצאות מראש לזמן
ארוך.

מסים נדחים ,נטו

2,369

751

הגידול נובע עקב שיעורי פחת שונים בחדרה בין בסיס
המס לבין העלות בספרים.

רכוש קבוע

2,422,960

2,196,337

עיקר הגידול נובע מהשקעה בתחנת הכוח בהקמה של
חדרה בסך של כ 202-מיליון ש"ח ,השקעות נוספות
ברותם ,נטו ,בסך של כ 79-מיליון ,איחוד לראשונה
והשקעות נוספות בצומת בסך של כ 43-מיליון ש"ח,
וגידול נוסף בסך של כ 6-מיליון ש"ח כתוצאה מתוספות
בשיפורים במושכר בעקבות מעבר למשרדים חדשים.
גידול זה קוזז חלקית על ידי פחת בגין רכוש קבוע ברותם
ובחדרה (מרכז האנרגיה) בסך כולל של כ 104-מיליון
ש"ח.

נכסים בלתי מוחשיים

4,894

5,689

סה"כ נכסים שאינם
שוטפים

2,700,313

2,555,765

סה"כ נכסים

3,390,733

3,261,758

הלוואות והוצאות מראש 88,351
לזמן ארוך
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סעיף

ליום 31
בדצמבר
2018

ליום 31
בדצמבר
2017

הסברי דירקטוריון

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של הלוואות
מתאגידים בנקאיים ואחרים

86,576

104,978

עיקר הקיטון נובע מפירעון של החוב הבכיר ברותם
בסך של כ 84-מיליון ש"ח ופירעון אגרות חוב (סדרה
א') בחברה בסך של כ 22-מיליון ש"ח .קיטון זה קוזז
בעיקר על ידי עדכון החלות השוטפת של רותם בהתאם
ללוח הפירעונות בסך של כ 67-מיליון ש"ח ועדכון
החלות השוטפת של אגרות החוב (סדרה א') בסך של
כ 11-מיליון ש"ח ,בהתאם ללוח הפירעונות .בנוסף ,חל
גידול בחלויות השוטפות בחדרה בסך של כ 8-מיליון
ש"ח.

ספקים ונותני שירותים

177,268

202,705

עיקר הקיטון נובע מקיטון ביתרת ספק בגין רכישות
הגז בסך של כ 46-מיליון ש"ח בעיקר לאור מועד
תשלום שחל לאחר מועד הדוח ליום  31בדצמבר ,2017
מקיטון ביתרת קבלן ההקמה בחדרה בסך של כ9-
מיליון ש"ח וקיטון ביתרה לחברת החשמל בסך של כ-
 6מיליון ש"ח.
קיטון זה קוזז חלקית על ידי גידול ביתרת ספק
התחזוקה ברותם לאור סיום עבודות תחזוקה
מתוכננת בסך של כ 38-מיליון ש"ח.

זכאים ויתרות זכות ,לרבות
מכשירים פיננסיים נגזרים

24,049

35,343

עיקר הקיטון נובע מקיטון בריבית לשלם בסך של כ9-
מיליון ש"ח ,קיטון ביתרות לשלם למס ערך מוסף בסך
של כ 3-מיליון ש"ח וקיטון בשווי ההוגן של המכשירים
הפיננסיים הנגזרים בסך של כ 2-מיליון ש"ח.
קיטון זה קוזז בחלקו על ידי גידול בהתחייבויות
לעובדים בגין שכר בסך של כ 2-מיליון ש"ח ובהוצאות
לשלם בסך של כ 1-מיליון ש"ח.

התחייבויות מסים שוטפים

3,669

1,640

עיקר הגידול נובע מרווח בתקופה לצורך מס של מרכז
האנרגיה בחדרה.

סה"כ התחייבויות שוטפות

291,562

344,666
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סעיף

ליום 31
בדצמבר
2018

ליום 31
בדצמבר
2017

הסברי דירקטוריון

התחייבויות שאינן שוטפות

.3

הלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
ומוסדות פיננסיים

1,828,121

1,744,739

עיקר הגידול נובע מהעמדת הלוואות במסגרת החוב
הבכיר של חדרה בסך של כ 122-מיליון ש"ח ,ריבית
והצמדה למדד המחירים לצרכן בגין יתרות החוב
הבכיר של חדרה שנצברו לקרן בסך של כ 22-מיליון
ש"ח והצמדה של החוב הבכיר של רותם בסך של כ-
 16מיליון ש"ח.
מנגד ,עדכון החלות השוטפת של רותם וחדרה בסך
של כ 67-מיליון ו 8-מיליון ש"ח ,בהתאמה.

אגרות חוב

282,883

293,954

הקיטון נובע מעדכון החלות השוטפת של אגרות
החוב (סדרה א') בסך של כ 11-מיליון ש"ח.

שטרי הון לצדדים קשורים

1,166

1,803

הטבות לעובדים

177

280

מסים נדחים ,נטו

228,540

191,777

סה"כ התחייבויות שאינן
שוטפות

2,340,887

2,232,553

סה"כ התחייבויות

2,632,449

2,577,219

עיקר הגידול נובע מעדכון במסים הנדחים כתוצאה
מהרווח לתקופה ברותם.

ניתוח תוצאות הפעילות לתקופות של שנה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  31בדצמבר 2018
(באלפי ש"ח)
פעילות הקבוצה נתונה להשפעות עונתיות כתוצאה משינויים בתעריף העומס והזמן ("התעו"ז") המפוקח ומפורסם על
ידי רשות החשמל .חודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות ,כדלקמן:
קיץ (יולי ואוגוסט) ,חורף (דצמבר ,ינואר ופברואר) ומעבר (מרס עד יוני וספטמבר עד נובמבר) .ככלל ,תעריפי החשמל
בקיץ ובחורף גבוהים יותר מאלה של עונות המעבר.
מיום  25בספטמבר  2018ועד ליום  10בנובמבר  ,2018בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג Major Overhaul

(" ,)"MIאשר מתקיימת אחת לכ 6-שנים ובמהלכה הופסקה פעילות תחנת הכוח .ההפסקה המתוכננת של הפעילות
ברותם השפיעה לרעה על תוצאות החברה ברבעון הרביעי לשנת .2018
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סעיף

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר

הסברי דירקטוריון

2018

2017

מכירות

1,306,471

1,315,679

להסבר בדבר השינוי במכירות ,ראו סעיף  6להלן.

עלות המכירות (בניכוי פחת
והפחתות)

929,401

958,968

להסבר בדבר השינוי בעלות המכירות ,ראו סעיף  7להלן.

פחת והפחתות

107,208

112,210

הוצאות הפחת הגבוהות יותר בשנת  2017נובעות בעיקר
מהקדמת התחזוקה המתוכננת בשנת ( 2017לפרטים נוספים,
ראו ביאור .25ה' לדוחות הכספיים המאוחדים).

רווח גולמי

269,862

244,501

הוצאות הנהלה וכלליות

51,186

39,576

עיקר הגידול נובע מעלויות שירותים מקצועיים והוצאות
משפטיות בסך של כ 3-מיליון ש"ח ,מגידול בעלויות פיתוח
עסקי בסך של כ 3-מיליון ש"ח ,מגידול בעלויות השכר בסך של
כ 2-מיליון ש"ח ומגידול בעלויות אחזקת משרדים והוצאות
פחת בסך של כ 2-מיליון ש"ח.

הכנסות אחרות ,נטו

6,235

1,252

עיקר הגידול נובע ממכירות גז ברותם בסך של כ 3-מיליון ש"ח
בשנת ( 2018בעיקר כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה
יותר בשנת  2018בתחנת הכוח של רותם) והכנסות הנובעות
מעדכון בהערכות חדרה לגבי הנגזר בגין מכירות הגז בסך של כ-
 2מיליון ש"ח.

רווח מפעולות רגילות

224,911

206,177

הוצאות מימון ,נטו

90,591

117,823

רווח לפני מסים על ההכנסה 134,320

עיקר הקיטון בהוצאות המימון נטו ,נובע מעמלת פירעון מוקדם
בגין פירעון הלוואת הביניים בסך של כ 23-מיליון ש"ח בשנת
 ,2017מהשפעות שינויים בשער החליפין של הדולר בסך של כ-
 13מיליון ש"ח ,מירידה בתשלומי הריבית בסך של כ 4-מיליון
ש"ח ,כתוצאה מפירעונות השוטפים של החוב הבכיר ברותם
ומריבית בגין שטרי הון שנפרעו במהלך שנת  2017בסך של כ2-
מיליון ש"ח .קיטון זה קוזז בחלקו על ידי השפעת השינויים
במדד המחירים לצרכן בסך של כ 12-מיליון ש"ח בגין החוב
הבכיר ברותם ותשלומי ריבית בגין אגרות חוב (סדרה א') בסך
של כ 5-מיליון ש"ח.

88,354

מסים על הכנסה

36,803

31,848

רווח לתקופה

97,517

56,506

עיקר הגידול נובע מרווחיות גבוהה יותר בשנת  ,2018אשר קוזז
בחלקו על ידי השפעת הירידה של  1%בשיעור מס החברות
בשנת  2018לעומת .2017
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לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום 31
בדצמבר*

סעיף

הסברי דירקטוריון

2018

2017

מכירות

313,794

319,644

להסבר בדבר השינוי במכירות ,ראו סעיף  6להלן.

עלות המכירות (בניכוי פחת
והפחתות)

260,066

232,839

להסבר בדבר השינוי בעלות המכירות ,ראו סעיף  7להלן.

פחת והפחתות

25,470

26,443

הוצאות הפחת הנמוכות יותר ברבעון הרביעי של שנת 2018
נובעות בעיקר משינוי אומדן למועד סיום הפחתה של חלק
מנכסי החברה שהוקדם לרבעון שלישי .2018

רווח גולמי

28,258

60,362

הוצאות הנהלה וכלליות

13,922

12,230

עיקר הגידול נובע מגידול בעלויות השכר בסך של כ 1-מיליון
ש"ח.

הכנסות אחרות ,נטו

3,191

1,259

עיקר הגידול בהכנסות ברבעון הרביעי של שנת  2018נובע
ממכירות גז ברותם בעיקר כתוצאה מתחזוקה מתוכננת בתחנת
הכוח של רותם.

רווח מפעולות רגילות

17,527

49,391

הוצאות מימון ,נטו

17,489

23,470

רווח לפני מסים על
ההכנסה

38

25,921

מסים על הכנסה

662

8,194

רווח (הפסד) לתקופה

()624

17,727

עיקר הקיטון בהוצאות המימון נטו נובע מהשפעות שינויים
בשער החליפין של הדולר בסך של כ 4-מיליון ש"ח .בנוסף ,חלה
ירידה בתשלומי הריבית בסך של כ 1-מיליון ש"ח כתוצאה
מפירעונות השוטפים של החוב הבכיר ברותם.

עיקר הקיטון נובע מרווחיות נמוכה יותר ברבעון הרביעי של
שנת  2018לעומת הרבעון המקביל אשתקד .בנוסף ,שיעור מס
החברות בשנת  2018הינו נמוך ב 1%-לעומת שיעור המס בשנת
.2017

(*) מיום  25בספטמבר  2018ועד ליום  10בנובמבר  ,2018בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג Major Overhaul

(" ,)"MIאשר מתקיימת אחת לכ 6-שנים ובמהלכה הופסקה פעילות תחנת הכוח .ההפסקה המתוכננת של הפעילות ברותם
השפיעה לרעה על תוצאות החברה ברבעון הרביעי לשנת .2018
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.4

EBITDA
החברה מגדירה  EBITDAכרווח (הפסד) לפני פחת והפחתות ,הוצאות או הכנסות מימון ,נטו ומסים על הכנסהEBITDA .

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

סעיף

2018

2017

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר
2018

2017

מכירות

1,306,471

1,315,679

313,794

319,644

עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)

929,401

958,968

260,066

232,839

הוצאות הנהלה וכלליות (בניכוי פחת והפחתות)

50,125

39,252

13,643

12,106

הכנסות אחרות

6,235

1,252

3,191

1,259

*EBITDA

333,180

318,711

43,276

75,958

(*) מיום  25בספטמבר  2018ועד ליום  10בנובמבר  ,2018בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג Major Overhaul

(" ,)"MIאשר מתקיימת אחת לכ 6-שנים ובמהלכה הופסקה פעילות תחנת הכוח .ההפסקה המתוכננת של הפעילות ברותם
השפיעה לרעה על תוצאות החברה ברבעון הרביעי לשנת .2018
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מאזן אנרגיה
להלן פירוט מכירות ,יצור ורכישות חשמל של תחנת רותם ומרכז האנרגיה בחדרה (במיליוני קווט"ש):
לשנה שהסתיימה

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר

ביום  31בדצמבר

סעיף

2017

2018

2017

2018

מכירות ללקוחות פרטיים

3,849

3,888

934

981

מכירות למנהל המערכת

116

100

46

27

סה"כ מכירות

3,965

3,988

980

1,008

לשנה שהסתיימה

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר

ביום  31בדצמבר

סעיף

2017

2018

2017

2018

ייצור חשמל*

3,383

3,655

575

962

רכישת חשמל ממנהל המערכת

582

333

405

45

סה"כ ייצור חשמל ורכישות ממנהל המערכת

3,965

3,988

980

1,008

(*) מיום  25בספטמבר  2018ועד ליום  10בנובמבר  ,2018בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג Major Overhaul

(" ,)"MIאשר מתקיימת אחת לכ 6-שנים ובמהלכה הופסקה פעילות תחנת הכוח .ההפסקה המתוכננת של הפעילות ברותם
השפיעה לרעה על תוצאות החברה ברבעון הרביעי לשנת .2018
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
זמינות חשמל ()%

2017

ייצור נטו (במיליוני
קווט"ש)

זמינות חשמל ()%

ייצור נטו (במיליוני
קווט"ש)

רותם*

87%

3,299

94%

3,576

חדרה

94%

84

89%

79

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  31בדצמבר
2018
זמינות חשמל ()%

2017

ייצור נטו (במיליוני
קווט"ש)

זמינות חשמל ()%

ייצור נטו (במיליוני
קווט"ש)

רותם*

56%

553

97%

944

חדרה

89%

22

80%

18
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(*) מיום  25בספטמבר  2018ועד ליום  10בנובמבר  ,2018בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג Major Overhaul

(" ,)"MIאשר מתקיימת אחת לכ 6-שנים ובמהלכה הופסקה פעילות תחנת הכוח .ההפסקה המתוכננת של הפעילות ברותם
השפיעה לרעה על תוצאות החברה ברבעון הרביעי לשנת .2018
לשנה שהסתיימה

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר

ביום  31בדצמבר

סעיף

2017

2018

2017

2018
באלפי טון

יצור קיטור

.6

726

759

181

204

הכנסות
להלן פירוט הכנסות החברה (באלפי ש"ח):
סעיף

לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2018

2017

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר
2018

2017

הכנסות ממכירת אנרגיה שיוצרה ללקוחות פרטיים ()1

809,215

839,122

137,212

212,078

הכנסות ממכירת אנרגיה שנרכשה ללקוחות פרטיים ()2

140,927

72,348

93,929

10,039

הכנסות מלקוחות פרטיים בגין שירותי תשתית ()3

284,876

337,525

62,000

78,999

הכנסות ממכירת אנרגיה למנהל המערכת ()4

13,566

11,096

5,471

2,485

הכנסות ממכירת קיטור ()5

57,887

55,588

15,182

16,043

סה"כ הכנסות

1,306,471

1,315,679

313,794

319,644

הכנסות החברה נטו ממכירת חשמל ללקוחות פרטיים של החברה נובעות ממכירת חשמל בהתאם לתעריפי רכיב הייצור
המפורסם על ידי רשות החשמל ,תוך מתן הנחה מסוימת מהתעריף .הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב היצור לשנת
 ,2018כפי שפורסם על ידי רשות החשמל ,הינו  28.16אגורות לקווט"ש ,ממוצע משוקלל זה מיוחס לתמהיל הצריכה
המשקי ,בעוד שתמהיל צריכת לקוחות רותם וחדרה אינו זהה לתמהיל הצריכה המשקי .בשנת  ,2017הממוצע המשוקלל
של תעריף רכיב היצור עמד על  26.4אגורות לקווט"ש .בנוסף ,הכנסות החברה ממכירת קיטור צמודות בחלקן למחיר
הגז ובחלקן למדד המחירים לצרכן.
מיום  25בספטמבר  2018ועד ליום  10בנובמבר  ,2018בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג Major Overhaul

(" ,)"MIאשר מתקיימת אחת לכ 6-שנים ובמהלכה הופסקה פעילות תחנת הכוח .ההפסקה המתוכננת של הפעילות
ברותם השפיעה לרעה על תוצאות החברה ברבעון הרביעי לשנת .2018
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לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2018ו:2017-
()1

בשנת הדוח חל קיטון של כ 30-מיליון ש"ח בהכנסות ממכירת אנרגיה שיוצרה ללקוחות פרטיים ,הנובע בעיקר
מ( :א) זמינות נמוכה יותר בשנת  2018כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר לעומת שנת 2017
בתחנת הכוח של רותם בסך של כ 63-מיליון ש"ח; (ב) התוצאות של שנת  2017כללו הכנסות חד פעמיות בגין
התחשבנות עבר עם לקוחות פרטיים בהיקף של כ 7-מיליון ש"ח; ו(-ג) קיטון בהיקף צריכת הלקוחות ,בשנת
 2018בהשוואה לשנת  2017בסך של כ 3-מיליון ש"ח .מנגד ,עלייה בתעריף רכיב הייצור בהיקף של כ 44-מיליון
ש"ח.

()2

עיקר הגידול בהיקף ההכנסות ממכירת אנרגיה שנרכשה מחברת חשמל עבור לקוחות פרטיים בהיקף של כ68-
מיליון ש"ח נובע בעיקר מזמינות נמוכה יותר בשנת  2018כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר
לעומת שנת  2017בתחנת הכוח של רותם בסך של כ 63-מיליון ש"ח .כמו כן ,עלייה בתעריף רכיב הייצור בהיקף
של כ 5-מיליון ש"ח.

()3

עיקר הקיטון בהכנסות מלקוחות פרטיים בגין שירותי תשתית בהיקף של כ 52-מיליון ש"ח נובע כתוצאה מ( :א)
ירידה בתעריפי התשתית בשנת  2018בהיקף של כ 38-מיליון ש"ח ; (ב) קיטון בהיקף צריכת הלקוחות ושינוי
תמהיל הלקוחות (רמת מתח) בגין שירותי תשתית בסך של כ 6-מיליון ש"ח; ו(-ג) הכנסות מלקוחות פרטיים בגין
התחשבנות עבר בשנת  2017היו גבוהות יותר בסך של כ 8-מיליון ש"ח.

()4

גידול בהיקף מכירות האנרגיה למנהל המערכת בסך של כ 2-מיליון ש"ח במהלך שנת  2018לעומת שנת .2017

()5

גידול בהיקף מכירות הקיטור בסך של כ 2-מיליון ש"ח הנובע בעיקר מצריכה גבוהה יותר במהלך שנת .2018

לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2018ו:2017-
()1

בתקופת הדוח חל קיטון של כ 75-מיליון ש"ח בהכנסות ממכירת אנרגיה שיוצרה ללקוחות פרטיים ,הנובע בעיקר
מ( :א) זמינות נמוכה יותר בשנת  2018כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר לעומת שנת 2017
בתחנת הכוח של רותם בסך של כ 79-מיליון ש"ח; ו(-ב) קיטון בהיקף צריכת הלקוחות ,בעיקר במהלך חודשי
התחזוקה ,בשנת  2018בהשוואה לשנת  2017בסך של כ 4-מיליון ש"ח .מנגד ,עלייה בתעריף רכיב הייצור בהיקף
של כ 9-מיליון ש"ח.

()2

עיקר הגידול בהיקף ההכנסות ממכירת אנרגיה שנרכשה מחברת חשמל עבור לקוחות פרטיים בהיקף של כ84-
מיליון ש"ח נובע בעיקר מזמינות נמוכה יותר בשנת  2018כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר
לעומת שנת  2017בתחנת הכוח של רותם בסך של כ 79-מיליון ש"ח .כמו כן ,עלייה בתעריף רכיב הייצור בהיקף
של כ 5-מיליון ש"ח.

()3

עיקר הקיטון בהכנסות מלקוחות פרטיים בגין שירותי תשתית בהיקף של כ 17-מיליון ש"ח נובע כתוצאה מ( :א)
ירידה בתעריפי התשתית בשנת  2018בהיקף של כ 9-מיליון ש"ח; (ב) קיטון בהיקף צריכת הלקוחות ושינוי
תמהיל הלקוחות (רמת מתח) בגין שירותי תשתית בסך של כ 4-מיליון ש"ח; ו(-ג) קיטון בהכנסות מלקוחות
פרטיים בגין התחשבנות עבר בהיקף של כ 4-מיליון ש"ח.

()4

גידול בהיקף מכירות האנרגיה למנהל המערכת בסך של כ 2-מיליון ש"ח במהלך שנת  2018לעומת שנת .2017

()5

קיטון בהיקף מכירות הקיטור בסך של כ 2-מיליון ש"ח הנובע מעדכון שנתי לאומדן מחיר הקיטור .מנגד ,עלייה
בהיקף המכירות בסך של כ 1-מיליון ש"ח כתוצאה מצריכה גבוהה יותר.
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עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)
להלן פירוט עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות) בחלוקה לרכיבים הבאים (באלפי ש"ח):
לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר

סעיף

2018

2017

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום 31
בדצמבר
2018

2017

גז וסולר ()1

423,978

468,407

79,986

122,115

הוצאות לחברת חשמל בגין שירותי תשתית ורכישת חשמל ()2

424,612

410,659

155,929

89,824

עלות הולכת גז

27,194

26,400

6,651

6,667

הוצאות תפעול

53,617

53,502

17,500

14,233

סה"כ עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)

929,401

958,968

260,066

232,839

לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר

סעיף

2018

2017

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום 31
בדצמבר
2018

2017

צריכת גז ()MMBTU

24,869,878

26,310,699

4,405,099

6,941,697

מחיר גז ממוצע (בדולר)

4.70

4.70

4.70

4.70

לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2018ו:2017-
()1

עיקר הקיטון בעלויות הגז והסולר בהיקף של כ 44-מיליון ש"ח כתוצאה מ( :א) ייצור נמוך יותר שנבע בעיקר
מזמינות נמוכה יותר (בעיקר כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר בשנת  2018בתחנת הכוח של
רותם) בסך של כ 21-מיליון ש"ח; (ב) החזר מחברת החשמל עבור עלויות סולר בגין שנים קודמות בסך של כ8-
מיליון ש"ח; (ג) קיטון בצריכת הסולר בשנת  ,2018בהשוואה לאשתקד בסך של כ 12-מיליון ש"ח הנובע בעיקר
מייצור מוגבר בסולר בתחנת הכוח של רותם בחודש ספטמבר  2017בעקבות כשל טכני שהתגלה במסגרת תחזוקה
של אסדת הפקת הגז של מאגר תמר; ו(-ד) ייסוף בשער החליפין של השקל ביחס לדולר בהיקף של כ 3-מיליון
ש"ח.

()2

בשנת הדוח חל גידול של כ 14-מיליון ש"ח בהוצאות לחברת חשמל בגין שירותי תשתית ורכישת חשמל ,הנובע
בעיקר כתוצאה מייצור נמוך יותר שנבע בעיקר מזמינות נמוכה יותר (בעיקר כתוצאה ממספר ימי תחזוקה
מתוכננת גבוה יותר בשנת  2018בתחנת הכוח של רותם) בסך של כ 63-מיליון ש"ח .מנגד ,ירידה בתעריפי שירותי
תשתית בשנת ( 2018בניכוי עליה ברכיב הייצור עבור האנרגיה שנרכשה) אשר תרמה לקיטון של כ 33-מיליון
ש"ח ,הוצאות בגין שירותי תשתית בעקבות התחשבנות עבר שביצעה החברה עם לקוחותיה הפרטיים בשנת 2017
בסך של כ 8-מיליון ש"ח ,קיטון בהיקף צריכת הלקוחות ושינוי תמהיל הלקוחות (רמת מתח) בגין שירותי תשתית
בסך של כ 6-מיליון ש"ח.
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לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2018ו:2017-
()1

עיקר הקיטון בעלויות הגז בהיקף של כ 42-מיליון ש"ח כתוצאה מ( :א) ייצור נמוך יותר שנבע בעיקר מזמינות
נמוכה יותר (בעיקר כתוצאה ממספר ימי תחזוקה מתוכננת גבוה יותר בשנת  2018בתחנת הכוח של רותם) בסך
של כ 42-מיליון ש"ח; ו(-ב) קיטון בצריכת הסולר ברבעון האחרון של שנת  ,2018בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד בסך של כ 3-מיליון ש"ח .מנגד ,פיחות בשער החליפין של השקל ביחס לדולר ברבעון האחרון של שנת
 2018בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בהיקף של כ 4-מיליון ש"ח.

()2

בתקופת הדוח חל גידול של כ 66-מיליון ש"ח בהוצאות לחברת חשמל בגין שירותי תשתית ורכישת חשמל ,הנובע
בעיקר כתוצאה מייצור נמוך יותר שנבע בעיקר מזמינות נמוכה יותר (בעיקר כתוצאה ממספר ימי תחזוקה
מתוכננת גבוה יותר ברבעון האחרון של שנת  2018בתחנת הכוח של רותם) בסך של כ 79-מיליון ש"ח .מנגד,
ירידה בתעריפי שירותי תשתית ברבעון האחרון של שנת ( 2018בניכוי עליה ברכיב הייצור עבור האנרגיה
שנרכשה) אשר תרמה לקיטון של כ 4-מיליון ש"ח ,הוצאות בגין שירותי תשתית בעקבות התחשבנות עבר שביצעה
החברה עם לקוחותיה הפרטיים בשנת  2017בסך של כ 4-מיליון ש"ח וקיטון בהיקף צריכת הלקוחות ושינוי
תמהיל הלקוחות (רמת מתח) בגין שירותי תשתית בסך של כ 4-מיליון ש"ח.
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נזילות ומקורות מימון (באלפי ש"ח)

סעיף

לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2018

הסברי דירקטוריון

2017

תזרימי מזומנים שנבעו
מפעילות שוטפת*

310,739

409,744

עיקר הקיטון במזומנים שנבעו מפעילות שוטפת נובע מקיטון בהון
החוזר בסך של כ 69-מיליון ש"ח (בעיקר בעקבות מספר תשלומי
גז גבוה יותר במהלך שנת  2018כתוצאה מהפרשי עיתוי).
להרחבה ,ראו דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים של החברה
ליום  31בדצמבר  2018הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים.

תזרימי מזומנים
ששימשו לפעילות
השקעה

()368,242

()569,964

עיקר הקיטון במזומנים ששימשו לפעילות השקעה נובע מהפקדה
לחשבון נאמנות במסגרת בוררות עם תמר בסך של כ 79-מיליון
ש"ח בשנת  ,2017הפקדות גבוהות יותר בשנת  2017למזומנים
מוגבלים ,נטו בסך של כ 103-מיליון ש"ח (בעיקר לאור הפקדות
לקרנות לשירות חוב והבטחת ערבויות) ,השקעות ברכוש קבוע
גבוהות יותר ברותם בסך של כ 17-מיליון ש"ח ובחדרה בסך של
כ 116-מיליון ש"ח בשנת  2017ותשלומים בגין נגזרים בשנת 2017
בסך של כ 6-מיליון ש"ח.
קיטון זה מקוזז מהפקדות לפיקדונות לזמן קצר בסך של כ100-
מיליון ש"ח בשנת  ,2018רכישה והשקעות ברכוש קבוע גבוהות
יותר בצומת בסך של כ 20-מיליון ש"ח בשנת .2018

תזרימי מזומנים שנבעו
מפעילות (שימשו
לפעילות) מימון

()121,491

588,800

עיקר הגידול במזומנים ששימשו לפעילות מימון נובע מתמורה
מהנפקת מניות בסך של כ 362-מיליון ש"ח בשנת  ,2017מתמורה
מהנפקת אגרות חוב (סדרה א') בסך של כ 316-מיליון ש"ח בשנת
 ,2017ממשיכות נמוכות יותר ממסגרת הסכם המימון בפרויקט
חדרה :סך של כ 494-מיליון ש"ח בשנת  ,2017לעומת סך של כ-

 122מיליון ש"ח בשנת .2018
מנגד ,גידול זה קוזז על ידי תשלומי חוב הכוללים פירעון הלוואת
הביניים ,תשלומי חוב שוטפים ,עמלת פירעון מוקדם וסילוק
יתרות לאסיה פיתוח ,נטו נמוכים יותר :סך של כ 515-מיליון ש"ח
בשנת  ,2017לעומת סך כולל של כ 214-מיליון ש"ח בשנת 2018
וכתוצאה מתשלום דיבידנד נמוך יותר ששולם לבעלי מניות
החברה ולבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה :סך של  67מיליון
בשנת  ,2017לעומת סך של  29מיליון בשנת .2018
(*) מיום  25בספטמבר  2018ועד ליום  10בנובמבר  ,2018בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג Major Overhaul
(" ,)"MIאשר מתקיימת אחת לכ 6-שנים ובמהלכה הופסקה פעילות תחנת הכוח .ההפסקה המתוכננת של הפעילות ברותם

השפיעה לרעה על תוצאות החברה ברבעון הרביעי לשנת .2018
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סעיף

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום 31
בדצמבר
2018

הסברי דירקטוריון

2017

תזרימי מזומנים שנבעו
מפעילות שוטפת*

3,480

155,704

עיקר הקיטון במזומנים שנבעו מפעילות שוטפת נובע מקיטון בהון
החוזר נטו בסך של כ 126-מיליון ש"ח (בעיקר כתוצאה ממספר
תשלומי גז גבוה יותר במהלך הרבעון הרביעי לשנת  2018לעומת
התקופה המקבילה אשתקד וגבייה מלקוחות גבוהה יותר במהלך
הרבעון הרביעי לשנת  2017כתוצאה מהפרשי עיתוי) .בנוסף ,חל
קיטון בפעילות השוטפת בסך של כ 26-מיליון ש"ח.

תזרימי מזומנים
ששימשו לפעילות
השקעה

()103,438

()247,756

עיקר הקיטון במזומנים ששימשו לפעילות השקעה נובע
מהפקדות למזומנים מוגבלים בגין ערבויות וקרנות לשירות חוב
בסך של כ 93-מיליון ש"ח בשנת  2017והשקעות ברכוש קבוע
גבוהות יותר בשנת  2017לעומת בשנת  2018בחדרה בסך של כ74-
מיליון ש"ח.
קיטון זה מקוזז בחלקו על ידי השקעות ברכוש קבוע גבוהות יותר
בשנת  2018ברותם ובצומת בסך של כ 10-מיליון ש"ח וכ 8-מיליון
ש"ח ,בהתאמה והפקדות לקרן לשירות חוב בסך של כ 4-מיליון
ש"ח בשנת .2018

תזרימי מזומנים
ששימשו לפעילות מימון

()38,282

()29,506

עיקר הגידול במזומנים ששימשו לפעילות מימון נובע ממשיכות
ממסגרת הסכם המימון בפרויקט בחדרה בסך של כ 20-מיליון
ש"ח בשנת  2018לעומת משיכות של  79מיליון ש"ח בשנת .2017
בנוסף ,תשלומי החוב הכוללים פירעון הלוואות הביניים ואגרות
חוב (סדרה א') גבוהים יותר בשנת  2018בסך של כ 21-מיליון
ש"ח.
מנגד ,גידול זה קוזז כתוצאה מתשלום דיבידנד לבעלי מניות
החברה ובעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ 67-מיליון
ש"ח ברבעון הרביעי בשנת  2017והוצאות הנפקת מניות בסך של
כ 4-מיליון ש"ח ברבעון הרביעי בשנת .2017

(*) מיום  25בספטמבר  2018ועד ליום  10בנובמבר  ,2018בוצעה ברותם תחזוקה מתוכננת מהותית מסוג Major Overhaul
(" ,)"MIאשר מתקיימת אחת לכ 6-שנים ובמהלכה הופסקה פעילות תחנת הכוח .ההפסקה המתוכננת של הפעילות ברותם
השפיעה לרעה על תוצאות החברה ברבעון הרביעי לשנת .2018
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להלן טבלה המפרטת חוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות ומזומנים מוגבלים ליום  31בדצמבר ( 2018באלפי ש"ח):
חדרה

רותם

צומת

החברה

אחרות

מאוחד

חוב (לא כולל ריבית לשלם)

1,259,452

644,253

293,875

-

1,166

2,198,746

מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן
קצר

97,077

44,975

286,314

632

1,105

430,103

מזומנים מוגבלים (כולל קרנות לשירות
חוב)

172,546

6,459

89,535

-

-

268,540

קרנות לשירות חוב (מתוך המזומנים
המוגבלים)

90,499

-

46,488

-

-

136,987

שינויים בתקופת הדוח:






רותם פרעה סכום של כ 84-מיליון ש"ח (הסכום מתייחס לקרן בלבד) מהלוואותיה.
החברה פרעה סכום של כ 22-מיליון ש"ח (הסכום מתייחס לקרן בלבד) מאגרות החוב (סדרה א').
חדרה משכה סכום של כ 122-מיליון ש"ח מהסכם המסגרות הבכיר שלה.
צומת פרעה סכום של כ 17-מיליון ש"ח מהתחייבויותיה.

להלן טבלה המפרטת חוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות ומזומנים מוגבלים ליום  31בדצמבר ( 2017באלפי ש"ח):
חדרה

רותם

החברה

אחרות

מאוחד

חוב (לא כולל ריבית לשלם)

1,327,576

500,177

315,918

1,803

2,145,474

מזומנים ושווי מזומנים

130,373

103,111

273,033

1,664

508,181

פיקדונות ומזומנים מוגבלים (כולל קרנות לשירות
חוב)

167,430

5,459

92,427

-

265,316

קרנות לשירות חוב (מתוך המזומנים המוגבלים)

91,759

-

17,710

-

109,469
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אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדוח
לפרטים ,ראו פרק א' (תיאור עסקי התאגיד) וכן ביאורים  24 ,23 ,19 ,17 ,15 ,14ו 25-לדוחות הכספיים המאוחדים.

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

 .11תעודות התחייבות
ביום  21ביוני  ,2018אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה תיקון של שטר נאמנות של אגרות חוב
(סדרה א') ("התיקון") בקשר להגדרת מונח "התזרים של החברה" כך שתימחק התייחסות לתזרימי מזומנים ששימשו
לפעילות השקעה .בנוסף ,בהתאם לתיקון כאמור ,העמידה החברה קרן לשירות חוב בהיקף של  18חודשי תשלומי קרן
וריבית והתחייבה לעמידה באמות מידה פיננסיות ומגבלות החלות על חלוקה כך ש"יחס כיסוי חוב ההיסטורי" לא יפחת
מ 1.20:1-ולצורך חלוקה כפי שהוגדרה בשטר נאמנות "יחס כיסוי החוב ההיסטורי" לא יפחת מ .1.40:1-לפרטים נוספים,
ראו דוחות מידיים של החברה מהימים  14ביוני  2018ו 25-ביוני ( 2018אסמכתאות ,2018-10-056206 ,2018-01-056182
 2010-10-058066ו )2018-10-060691-המובאים על דרך ההפניה .נכון למועד הדוח ,החברה עומדת בכל אמות המידה
הפיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') .לפרטים נוספים אודות תעודות התחייבות החברה ראו
סעיף  18להלן.
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חלק ב' -ממשל תאגידי
 .12דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
נכון למועד פרסום דוח זה ,שלושה מבין חברי הדירקטוריון של החברה הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .לפרטים
ביחס לדירקטורים חאוויר גרסיה בורגס בנפילד ,יוסף טנא ומיכל מרום בריקמן שהוכרו כדירקטורים בעלי מומחיות
חשבונאית ופיננסית ,ראו תקנה  26לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד).
הדירקטוריון קבע כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לפי סעיף (92א)()12
לחוק החברות ,התשנ"ט 1999-הוא שניים ,זאת תוך התחשבות בסוג החברה ,גודלה ,היקף פעילות החברה ומורכבות
פעילותה.

 .13דירקטורים בלתי תלויים
אסיפת בעלי המניות של החברה מינתה את מר נועם שרון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל מיום  17ביולי .2017
לפרטים נוספים על מר שרון ראו תקנה  26לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד).
נכון למועד הדוח ,תקנון החברה אינו כולל הוראה דבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים.

 .14מבקר

פנימי2

ריכוז הפרטים

החברה

שם המבקר הפנימי

גב' שושי שידלו ("המבקרת הפנימית").

השכלה וניסיון מקצועי

רואת חשבון ומבקרת פנימית מוסמכת ).C.I.A (U.S.
בוגרת חשבונאות וכלכלה – אוניברסיטת תל-אביב.
בעלת ניסיון של למעלה מ 20-שנים בתחום הביקורת הפנימית.

מועד תחילת כהונה

 17בינואר .2019

סיום כהונה

בהתאם להודעתו לחברה ,מר עודד ברקוביץ ("המבקר הפנימי הקודם") סיים את כהונתו
כמבקר הפנימי של החברה ביום  31בדצמבר .2018

עמידה בהוראות הדין

למיטב ידיעת החברה ,בהתאם להצהרת המבקרת הפנימית ,המבקרת הפנימית עומדת
בדרישות סעיף (146ב) לחוק החברות ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב-
"( 1992חוק הביקורת הפנימית").

מתכונת העסקה

המבקרת הפנימית מספקת לחברה שירותי ביקורת פנים והיא אינה עובדת החברה במשרה
מלאה ,כמו כן היא אינה ממלאת תפקיד נוסף בחברה זולת כהונתה כמבקרת פנימית.

דרך המינוי

המינוי של המבקרת הפנימית אושר על ידי הדירקטוריון ביום  17בינואר  ,2019לאחר
המלצת ועדת הביקורת.
ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את כישוריה ,השכלתה וניסיונה בביקורת פנימית.

הממונה הארגוני על המבקר יו"ר הדירקטוריון
הפנימי

2

ביום  31בדצמבר  , 2018סיים מר עודד ברקוביץ את כהונתו כמבקר הפנימי של החברה ,והחל מיום  17בינואר  ,2019מכהנת גב' שושי
שידלו כמבקרת הפנימית של החברה.
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קשרים אחרים שיש למבקר למיטב ידיעת החברה ,המבקרת הפנימית איננה מחזיקה בניירות ערך של החברה.
הפנימי עם החברה
המבקרת הפנימית אינה בעלת עניין בתאגיד או קרובה של בעל עניין בתאגיד וכן אינה
קרובה של רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.
תכנית העבודה

תכנית הביקורת בשנת  2018התבססה על תכנית תלת שנתית ונקבעה בהתבסס על סקר
סיכונים שערך המבקר הפנימי הקודם.
תכנית הביקורת לשנת  2019שהוכנה על ידי המבקרת הפנימית ,הינה חד שנתית ומבוססת
על תכנית עבודה רב-שנתית .תכנית העבודה של החברה וחברות הבת נקבעה ,בין היתר ,על
פי שיקולים כדלקמן :כיסוי תחומי פעילות עיקריים של החברה ,מוקדי סיכון וחשיפות
הידועים למבקר ולהנהלה ,פוטנציאל לחיסכון ויעילות ,מחזוריות וביצוע מעקב אחר תיקון
ליקויים ויישום המלצות .תכנית העבודה של הביקורת כוללת גם את התאגידים שלחברה
יש בהם החזקות מהותיות.
תכנית העבודה של הביקורת מוגשת לעיון ואישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.
למבקרת הפנימית שיקול דעת להמליץ להנהלה ולוועדת הביקורת על סטייה מתכנית
העבודה ,בהתאם לצורך .ועדת הביקורת תדון ותובא לאישורה סטייה מתוכנית העבודה.
תכנית ביקורת שבוצעה במהלך שנת  - 2018במהלך תקופת הדיווח ,במסגרת תכנית
הביקורת הפנימית שביצע המבקר הפנימי הקודם נבדקו הנושאים כדלקמן:
סקר סיכונים ,נהלי רכש ,מעקב יישום המלצות-סקר מעילות ,איכות סביבה גהות ובטיחות
( )EHSואבטחה פיזית ( ,)PSמערכות מידע-בקרות כלליות ברותם.
דוחות ביקורת הוגשו לוועדת הביקורת ולדירקטוריון.

היקף שעות העבודה

להלן הערכת היקף הביקורת השנתית שהתבצעה על-ידי המבקר הפנימי הקודם במהלך שנת
:)*(2018
בחברה  681 -שעות.
בתאגידים מוחזקים של החברה  270 -שעות.
היקף עבודת הביקורת הפנימית הינו נגזרת של תכנית הביקורת של החברה .להערכת
דירקטוריון החברה ,היקף ,אופי ורציפות פעילות הביקורת הפנימית ותכנית העבודה הינם
סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה ,היות
והנושאים שנבחרו הינם מהותיים בחברה ונבדקים מהיבטים שונים.
(*) עד חודש מרץ  ,2018המבקר הפנימי הקודם הועסק על ידי החברה במשרה מלאה ולאחר
מכן המשיך בביצוע הביקורת הפנימית כנותן שירותים חיצוני .שעות עבודתו עד לתום חודש
מרץ  ,2018שויכו לחברה.

עריכת הביקורת והתקנים בהתאם למידע שנמסר לחברה ,עריכת הביקורת הפנימית נעשית בהתאם לתקנים
המפורסמים על-ידי איגוד המבקרים הפנימיים בישראל ובהתאם לסעיף (4ב) לחוק
המקצועיים
הביקורת הפנימית.
הדירקטוריון הסתמך על אישורם של המבקר הפנימי הקודם והמבקרת הפנימית של
החברה בדבר עמידתם בדרישות התקנים המקצועיים המקובלים האמורים .בנוסף ,דוחות
ביקורת המוגשים בכתב ,נידונים בישיבת ועדת הביקורת ,כשבמסגרת הדיון מדווחת
הביקורת הפנימית על דרך פעולתה ,הנהלים שיישמה וממצאים שעלו .דעת הדירקטוריון
נחה כי המבקרת הפנימית עומדת בכל הדרישות שנקבעו בתקנים כאמור.
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גישה למידע

למבקרת הפנימית גישה חופשית למידע כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית ,ובכלל זה
גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד ,לרבות נתונים כספיים.

תגמול

שכרו של המבקר הפנימי הקודם ,בגין שירותים שניתנו על-ידיו לחברה בשנת  2018הסתכם
בסך של כ 174-אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ) וזאת בגין היקף עבודה של כ 951-שעות עבודה.
לדעת הדירקטוריון ,תגמול המבקר הפנימי לשעבר הינו סביר ואין בו כדי להשפיע או לפגוע
בהפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי בעריכת הביקורת.
התגמול של המבקרת הפנימית הינו פונקציה של היקף שעות העבודה כפי שייקבע בתכנית
העבודה השנתית שתאושר בוועדת הביקורת ובדירקטוריון החברה.

 .15מדיניות חלוקת תרומות
15.1

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

15.2

להלן פירוט התרומות מעל סך של  50,000ש"ח בתקופת הדוח:

מקבל התרומה
'סיסמא לכל תלמיד'
עמותת 'נירים'
עמותה לקידום מועדון
הספורט דימונה
עמותת 'רצים בשביל לתת'

קשר למקבל התרומה

סכום התרומה לשנת 2018
(באלפי ש"ח)
1,000

'סיסמא לכל תלמיד' מקבלת תרומות גם מגורמים
הקשורים לבעלי עניין בעקיפין בחברה .3סמנכ"ל הכספים
של החברה הינו נציג בוועדת ההיגוי של הפרויקט ללא שכר.
-

250
250

-

50

 .16פרטים בדבר רואה החשבון המבקר
16.1

רואה החשבון המבקר של החברה הינו  KPMGסומך חייקין ,רואה חשבון ("רואה החשבון המבקר").

16.2

שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר ,בהתאם להיקף העבודה ,לאופי
העבודה ,ניסיון העבר ותנאי שוק .הגורם אשר אישר את שכרו של רואה החשבון המבקר לשנים  2017ו 2018-הינו
דירקטוריון החברה .שכר הטרחה הינו שכר גלובלי למתן שירותי ביקורת וסקירה של שלושה דוחות רבעוניים
סקורים ודוח שנתי מבוקר אחד .כמו כן כולל שכר הטרחה שירותי מס בקשר להכנת דוח המס השנתי של החברה.

16.3

להלן פירוט שכר טרחה ושעות עבודתו של רואה החשבון המבקר לשנים  2017ו:2018-
שעות

2018
שכר טרחה
(באלפי ש"ח)

*2017
שכר טרחה
שעות
(באלפי ש"ח)

שירותי ביקורת ,מס ונלווים לביקורת
(כולל  SOXובשנת  2017כולל תשקיף)
599
1,331
233
517
שירותים אחרים
(*) בשנת  2017פרסמה החברה תשקיף הנפקה ראשונה לציבור ורשמה למסחר בבורסה את מניותיה.
6,100

16.4

1,384

10,785

לא התקבלו שירותים נוספים מעבר למנויים לעיל.

 .17תכנית אכיפה פנימית
ביום  13בנובמבר  ,2018אישר דירקטוריון החברה תכנית אכיפה פנימית בניירות ערך בחברה.

3

לפירוט ראו סעיפים  2.3.1ו 7.3-לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד).
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2,961

חלק ג'  -גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי
 .18אגרות חוב (סדרה א')
18.1

להלן פרטים אודות אגרות החוב (סדרה א') של החברה:

שם הסדרה

סדרה א'

מועד ההנפקה

 18במאי 2017

סך כל השווי הנקוב במועד ההנפקה

 320,000,000ש"ח ערך נקוב

השווי הנקוב במועד הדוח

 297,600,000ש"ח ערך נקוב

השווי הנקוב כאשר הוא מוערך מחדש אגרות החוב אינן צמודות
לפי תנאי ההצמדה
סכום הריבית שנצברה כפי שנכלל -
בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2018
השווי ההוגן שלה כפי שנכלל בדוחות  303,582אלפי ש"ח
הכספיים ליום  31בדצמבר 2018
השווי הבורסאי ליום  31בדצמבר 2018

 303,582אלפי ש"ח

סוג הריבית ושיעור הריבית

ריבית שנתית קבועה בשיעור של  ,4.95%אשר הופחתה לשיעור של  4.45%עם
רישומן למסחר של אגרות החוב ביום  20באוגוסט .2017

מועדי תשלום קרן

 26תשלומים שאינם שווים .כל תשלום ישולם בימים  30ביוני ו 30-בדצמבר של כל
שנה קלנדרית ,בשנים ( 2018-2030כולל).

מועדי תשלום ריבית

הריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') תשולם מדי חצי שנה ב 26 -תשלומים ,ביום 30
ביוני ו 30-בדצמבר של כל אחת מהשנים ( 2018-2030כולל) ,וזאת בגין התקופה
המתחילה במועד תשלום הריבית הקודם ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד
התשלום הריבית הנוכחי ,והיא תחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי  ,2למעט
תשלום הריבית הראשון.
תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב בוצע ביום  30ביוני "( 2018מועד תשלום
הריבית הראשון") ,וחושב על בסיס  365ימים בשנה בגין התקופה המתחילה במועד
הנפקת אגרות החוב (סדרה א') והמסתיימת ביום האחרון לפי מועד תשלום הריבית
הראשון.

בסיס ההצמדה ותנאיו

אגרות החוב אינן צמודות למדד או מטבע כלשהו

האם ניתנות להמרה לנייר ערך אחר

לא

זכות החברה לבצע פדיון מוקדם

לחברה זכות לבצע פדיון מוקדם בהתאם לתנאים האמורים בשטר הנאמנות

האם ניתנה ערבות לתשלום התחייבויות לא
החברה על פי אגרות החוב
שם הנאמן
שם האחראי על
ההתחייבות אצל הנאמן
פרטי התקשרות

הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ
סדרת

תעודות מרב עופר אורן
כתובת :הירקון  ,113תל אביב-יפו
טלפון03-5274867 :
פקס03-5271736 :
מייל Avnon@hermetic.co.il :
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דירוג אגרות החוב ממועד ההנפקה

דירוג  A3.ilבאופק יציב על ידי מידרוג בע"מ ("מידרוג") ,מיום  13באוגוסט 2018
(בהמשך לדירוג  A3.ilבאופק יציב מחודש אוגוסט  )2017ודירוג  ilA-באופק יציב
בידי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("מעלות") ,מיום  24ביולי 2018
(בהמשך לדירוג של  ilAבאופק יציב מיום  23ביולי .)2017
ביום  8לאוגוסט  2017פרסמה מידרוג עדכון לדירוג הראשוני בו הודיעה על הסרת
ההתניה שסמלה באות  Pלאחר שהונחה דעתה כי התקיימו התנאים בגינם נקבע
הדירוג כמותנה בדוחות הדירוג המותנה מיום  16בפברואר  2017ומיום  18במאי
2017

האם הסדרה מהותית

כן

18.2

להלן תיאור הבטוחות שניתנו למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'):
יובהר ,כי האמור הינו תיאור תמציתי בלבד והנוסח הקבוע של הבטוחות הינו כפי שמפורט בשטר הנאמנות
ובאגרות החוב:

סוג הבטוחה

דרגה

שעבוד על נכסי החברה

שעבודים על חשבון הנאמנות עבור מחזיקי
אגרות החוב של החברה

שעבוד צף ,ללא הגבלה בסכום ,על כל
הנכסים ,הכספים ,הרכוש והזכויות ,מכל
סוג שהוא ללא יוצא מהכלל ,שיש לחברה
כעת ושיהיו לה בעתיד בזמן כלשהו בכל
אופן ודרך ,לרבות הפירות בגינם או
הנובעים מאיזה מהם ,מכל סוג שהוא ,וכן
כל זכות לפיצוי או שיפוי בגינם ,שיש
לממשכן כעת כולל פירותיהם ,שיש לחברה
כעת ושיהיו לה בעתיד בזמן כלשהו בכל
אופן ודרך ,בהתאם לאמור בשטר הנאמנות
("הנכסים המשועבדים")4.

שעבוד קבוע ,ללא הגבלה בסכום ,על כל זכויות
החברה בחשבון על שם הרמטיק נאמנות ()1975
בע"מ בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב של
החברה מס'  235378/52המתנהל בסניף גורדון
(מספר סניף  ,)804בנק לאומי ("החשבון
המשועבד" ו"-הנכסים המופקדים" ,בהתאמה).
שעבוד צף (שוטף) ,מדרגה ראשונה ,ללא הגבלה
בסכום ,על כל הכספים ,הפיקדונות וניירות הערך
שיופקדו מעת לעת בחשבון המשועבד ,וכל תמורה
ופירות שיתקבלו בגינם .השעבוד ביחס לחשבון
המשועבד ולנכסים המופקדים יחול גם על כל
הריבית ,הרווחים ,התקבולים ,ההכנסות,
התמורות ועל כל הנכסים המופקדים הקיימים
מעת לעת ושיופקדו מעת לעת בחשבון המשועבד
החל ממועד אגרת החוב ועד לפירעונם המלא של
הסכומים המובטחים
(יחדיו" :הנכסים המשועבדים").

ראשון בדרגה

ראשון בדרגה

שינויים שחלו בנכסים לפרטים אודות פעילותה של החברה ראו פרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשנת
המשועבדים מאז הנפקת  ,2018המהווה חלק מדוח זה.
אגרות החוב

4

השעבוד הצף לא חל על אמצעי שליטה שמחזיקה החברה ברותם ובחברת התפעול רותם (וכן על נכסים וזכויות הקשורים להם ושהינם משועבדים או
ישועבדו ,או יהיו תחת שעבוד שלילי ,לטובת מממני רותם) וכן הוא לא יחול על אמצעי שליטה שהחברה מחזיקה בחדרה וחברת התפעול חדרה (וכן על
נכסים וזכויות הקשורים להם ושהינם משועבדים או ישועבדו ,או יהיו תחת שעבוד שלילי ,לטובת מממני חדרה).
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החברה החברה התחייבה לא לשעבד ולא למשכן את
על
מגבלות
ביצירת שעבודים נוספים הנכסים המשועבדים ,ולא להמחות על דרך
שעבוד זכות שיש לחברה בנכסים
המשועבדים ,ללא הסכמת הנאמן מראש
ובכתב.
כמו כן התחייבה החברה לא למכור ,לא
להמחות ולא להעביר את זכויותיה באיזה
מהנכסים המשועבדים ,לא להוציא מרשותה
את הנכסים המשועבדים (או זכויותיה בקשר
אליהם); והכל ,אלא אם קיבלה את אישור
הנאמן מראש ובכתב לביצוע איזו מהפעולות
האמורות.
על אף האמור ,השעבוד הצף לא יגביל את
החברה ביצירת שעבודים על נכסים
ספציפיים מנכסיה (או על מספר מוגבל של
נכסים כאמור ,וכולל זכויות) ובביצוע
דיספוזיציות אחרות בנכסיה ,ללא הגבלה
וללא צורך בקבלת הסכמה מהנאמן או
ממחזיקי אגרות החוב .בנוסף ,החברה תהא
רשאית ליצור שעבודים צפים (שוטפים)
נוספים בכל עת ,גם על כלל נכסיה וזכויותיה
('שעבוד שוטף כללי') ,ובלבד שאלה יהיו
בדרגה שווה (פרי פאסו) לשעבוד הצף שנוצר
על פי הוראות שטר הנאמנות ושהחברה יצרה
אותם להבטחת מימון נוסף אשר אינו אסור
על פי שטר הנאמנות.

החברה התחייבה לא לשעבד ולא למשכן את
הנכסים המשועבדים ,ולא להמחות על דרך שעבוד
זכות שיש לחברה בנכסים המשועבדים ,ללא
הסכמת הנאמן מראש ובכתב.
כמו כן התחייבה החברה לא למכור ,לא להמחות
ולא להעביר את זכויותיה באיזה מהנכסים
המשועבדים .הובהר ,כי אין בשעבוד כדי למנוע
ניהול תיק ניירות ערך במסגרת החשבון המשועבד
(ובכלל זה קנייה ומכירה של נכסים בחשבון),
וניירות הערך הנכללים מעת לעת במסגרת התיק
(לרבות כל הזכויות הנובעות מהם) ,יהיו כפופים
לשעבוד זה.
על אף האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית לבצע
את כל המותר לה על פי שטר הנאמנות.

מגבלות בנוגע לסמכות שטר הנאמנות קובע מגבלות בנוגע להרחבת אגרות החוב (סדרה א')
להנפיק אגרות חוב נוספות
האם תקפים לפי כל דין כן
ומסמכי ההתאגדות של
החברה
תנאים לשינוי ,שחרור ,החברה תהיה רשאית למכור אמצעי שליטה בפרויקטי הבסיס (כהגדרתם בשטר הנאמנות),
החלפה או ביטול של בהתאם לתנאים האמורים בשטר הנאמנות.
או
ערבות
השעבוד,
התחייבות אחרת שניתנו
התחייבויות
להבטחת
חברה על פי אגרות החוב
שינוי שחרור או החלפה לא היו
כאמור שחלו בתקופת
התשקיף (מאז מועד
יצירת השעבודים)

26

18.3

החברה עמדה בתום שנת  2018ובמהלכה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות ולא התקיימו תנאים
המקימים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי או למימוש הבטוחות.

יואב דופלט

גיורא אלמוגי

יו"ר הדירקטוריון

מנהל כללי
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4-5

דוחות על הרווח והפסד מאוחדים

6
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8-9
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ביאורים לדוחות הכספיים מאוחדים
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סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
או.פי.סי אנרגיה בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המאוחדים המצורפים של או.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן –
"החברה") לימים  31בדצמבר  2018ו 2017-ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ,על
הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  .2018דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.
אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות
רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים
הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה
בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב
הכספי של החברה לימים  31בדצמבר  2018ו 2017-ואת תוצאות הפעולות ,השינויים בהון
ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים
שנתיים) ,התש"ע.2010-
סומך חייקין
רואי חשבון
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סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGש ל פ י ר מ ו ת ע צ מ א י ו ת ה מ א ו ג ד ו ת
ב  K P M G International Cooperative ("KPMG International") -ישות שוויצרית.

דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום  31בדצמבר

ביאור

2018
אלפי ש"ח

*2017
אלפי ש"ח

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

5
6
7
8

סה"כ נכסים שוטפים

329,950
186,954
132,273
41,243

508,181
752
152,751
44,309

690,420

705,993

נכסים שאינם שוטפים
181,739
88,351
2,369
2,422,960
4,894

264,564
*88,424
751
*2,196,337
5,689

פיקדונות לזמן ארוך ומזומנים מוגבלים
הלוואות והוצאות נדחות לזמן ארוך
מסים נדחים ,נטו
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים

6
9
18
10
11

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

2,700,313

2,555,765

סה"כ נכסים

3,390,733

3,261,758

*סווג מחדש.

4

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

ביאור

2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
15 ,14
12
13
18

חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
ספקים ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכות ,לרבות מכשירים פיננסיים נגזרים
התחייבויות מסים שוטפים
סה"כ התחייבויות שוטפות

86,576
177,268
24,049
3,669

104,978
202,705
35,343
1,640

291,562

344,666

התחייבויות שאינן שוטפות
1,828,121
282,883
1,166
177
228,540

1,744,739
293,954
1,803
280
191,777

14
15
16

הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים
אגרות חוב
שטרי הון שהונפקו לצד קשור
הטבות לעובדים
התחייבויות מסים נדחים ,נטו
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

2,340,887

2,232,553

סה"כ התחייבויות

2,632,449

2,577,219

1,319
361,005
84,749
230,731

1,319
361,005
80,279
157,697

סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

677,804

600,300

זכויות שאינן מקנות שליטה

80,480

84,239

סה"כ הון

758,284

684,539

סה"כ התחייבויות והון

3,390,733

3,261,758

18

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
עודפים

יואב דופלט
יו"ר הדירקטוריון

19

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

צחי גושן
סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים 27 :במרס 2019

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

5

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

דוחות על רווח והפסד מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

2016
אלפי ש"ח

1,306,471
929,401
107,208

1,315,679
958,968
112,210

1,245,129
963,170
106,223

269,862

244,501

175,736

51,186
6,235

39,576
1,252

28,942
7,496

224,911

206,177

154,290

97,893
7,302

124,751
6,928

88,529
22,750

90,591

117,823

65,779

134,320
36,803

88,354
31,848

88,511
254

רווח לשנה

97,517

56,506

88,257

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

73,034
24,483

35,473
21,033

69,865
18,392

רווח לשנה

97,517

56,506

88,257

ביאור

מכירות
עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)
פחת והפחתות

20
20

רווח גולמי
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות ,נטו

20
20

רווח מפעולות רגילות
הוצאות מימון
הכנסות מימון

20
20

הוצאות מימון ,נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על הכנסה

רווח למניה מיוחס לבעלים של החברה

18

21

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

0.55
0.55

0.32
0.31

0.70
0.70

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ

דוחות על רווח כולל מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

רווח לשנה

2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

97,517

56,506

2016
אלפי ש"ח

88,257

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

2,211

5,894

()13,336

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

()590

5,176

1,232

מסים בגין פריטי רווח כולל אחר

()373

()2,642

2,879

רווח (הפסד) כולל אחר לשנה ,נטו ממס

1,248

8,428

()9,225

סה"כ רווח כולל לשנה

98,765

64,934

79,032

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

74,282
24,483

43,901
21,033

60,640
18,392

סה"כ רווח כולל לשנה

98,765

64,934

79,032

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ

דוחות על השינויים בהון מאוחדים

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה
אלפי ש"ח

קרן הון
מיזוג
אלפי ש"ח

מיוחס לבעלי מניות החברה
קרן הון
מעסקאות עם
בעלי מניות
קרן גידור
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

קרן הון
תשלום
מבוסס מניות
אלפי ש"ח

יתרת
עודפים
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
אלפי ש"ח

סה"כ
הון
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
יתרה ליום  1בינואר 2018

1,319

361,005

2,598

()797

77,930

548

157,697

600,300

84,239

684,539

רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
תשלום מבוסס מניות
קרן הון בגין עסקאות עם זכויות שאינן מקנות
שליטה
דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח כולל אחר ,נטו ממס
רווח לשנה

-

-

-

-

-

3,222

-

3,222

17
-

17
3,222

-

-

-

1,248
-

-

-

73,034

1,248
73,034

741
()29,000
24,483

741
()29,000
1,248
97,517

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

1,319

361,005

2,598

451

77,930

3,770

230,731

677,804

80,480

758,284

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ

דוחות על השינויים בהון מאוחדים (המשך)

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה
אלפי ש"ח

קרן הון
מיזוג
אלפי ש"ח

מיוחס לבעלי מניות החברה
קרן הון
מעסקאות עם
בעלי מניות
קרן גידור
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

קרן הון
תשלום
מבוסס מניות
אלפי ש"ח

יתרת
עודפים
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
אלפי ש"ח

סה"כ
הון
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
*-

-

196,084

()9,225

78,026

-

182,224

447,109

70,602

517,711

יתרה ליום  1בינואר 2017
קרן הון מעסקאות עם החברה האם לשעבר,
בניכוי מס
הנפקת מניות לחברה האם
הנפקת מניות (בניכוי הוצאות הנפקה)
תשלום מבוסס מניות
תנועה בקרן הון מיזוג במסגרת העברת
חדרה ,גירנדיי וAGS-
דיבידנדים לבעלי מניות החברה
דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח כולל אחר ,נטו ממס
רווח לשנה

1,000
319
-

361,005
-

-

-

()96
-

548

-

()96
1,000
361,324
548

-

()96
1,000
361,324
548

-

-

()193,486
-

8,428
-

-

-

()60,000
35,473

()193,486
()60,000
8,428
35,473

()196
()7,200
21,033

()193,682
()60,000
()7,200
8,428
56,506

יתרה ליום  31בדצמבר 2017

1,319

361,005

2,598

()797

77,930

548

157,697

600,300

84,239

684,539

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2016
יתרה ליום  1בינואר 2016

*-

-

65,848

-

87,914

-

280,663

434,425

87,528

521,953

קרן הון מיזוג בגין העברת חדרה וAGS-
קרן הון מעסקאות עם החברה האם ,לשעבר
בניכוי מס
דיבידנדים לבעלי מניות החברה
דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הפסד כולל אחר ,נטו ממס
רווח לשנה

-

-

130,236

-

-

-

-

-

-

-

130,236

156

130,392

()9,225
-

()9,888
-

-

()168,304
69,865

()9,888
()168,304
()9,225
69,865

()35,474
18,392

()9,888
()168,304
()35,474
()9,225
88,257

יתרה ליום  31בדצמבר 2016

*-

-

196,084

()9,225

78,026

-

182,224

447,109

70,602

517,711

סכום נמוך מ 1-אלפי ש"ח.
*
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ

דוחות על תזרימי מזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח לשנה
התאמות :
פחת והפחתות
הוצאות מימון ,נטו
מסים על הכנסה
עסקאות תשלום מבוסס מניות
שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים

*2017
אלפי ש"ח

2016
אלפי ש"ח

97,517

56,506

88,257

118,922
90,591
36,803
3,222
4,018
351,073

168,209
117,823
31,848
548
6,454
381,388

129,877
65,779
254
()1,007
283,160

שינויים בלקוחות וחייבים אחרים
שינויים בספקים ,נותני שירותים וזכאים אחרים
שינויים בהטבות לעובדים
שינוים בהפרשות

35,306
()75,537
()103
()40,334

()27,046
58,371
()2,969
28,356

()19,308
()14,658
()154,289
()188,255

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

310,739

409,744

94,905

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
ריבית שהתקבלה
פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן קצר ,נטו
משיכה ממזומנים מוגבלים לזמן ארוך
הפקדה למזומנים מוגבלים לזמן ארוך
הוצאות מראש לזמן ארוך והלוואות שניתנו
רכישת רכוש קבוע
רכישת חברה בת ,בניכוי המזומנים שנרכשו
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
תקבול (תשלום) בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ,נטו

837
()104,101
66,450
()58,913
))14,834
()249,197
()8,125
()473
114

205
16,352
()195,372
(*)6,338
(*)378,760
()212
()5,839

99
179,648
()6,871
()243,913
()189
()2,047

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()368,242

()569,964

()73,273

תזרימי מזומנים לפעילות מימון
ריבית ששולמה
עלויות ששולמו מראש בגין נטילת הלוואות
שטרי הון שהונפקו לחברה האם לשעבר
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
קבלת (פירעון) הלוואות לזמן קצר מהחברה האם ומצד קשור ,נטו
תמורה מהנפקת מניות ,בניכוי הוצאות הנפקה
תמורה מהנפקת אגרות חוב ,בניכוי הוצאות הנפקה
תשלום עמלת פירעון מוקדם
קבלת הלוואות לזמן ארוך
פירעון שטרי הון לזמן ארוך שהונפקו לחברה האם לשעבר
פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
פירעון אגרות חוב

()88,748
()2,328
()29,000
122,000
()101,015
()22,400

()76,661
()13,068
()60,000
()7,200
()58,352
361,703
315,818
()22,950
494,000
()64,068
()280,422
-

()93,507
()3,438
130,393
()167,905
()35,474
75,411
()62,106
()241,531
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

()121,491

588,800

()398,157

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

()178,994

428,580

()376,525

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

508,181

86,159

458,447

השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

763

()6,558

4,237

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

329,950

508,181

86,159

*סווג מחדש
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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או.פי.סי .אנרגיה בע"מ

ביאור  - 1הישות המדווחת
או.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן " -החברה") התאגדה בישראל ביום  2בפברואר  .2010המען הרשום של החברה (החל מיום
 1במאי  )2018הוא דרך מנחם בגין  ,121תל אביב ,ישראל .החברה הינה בשליטת ( Kenon Holdings Ltdלהלן " -החברה
האם") המאוגדת בסינגפור ,אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ()NYSE
ובבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן – "הבורסה") .עד ליום  15בפברואר  ,2018החברה הייתה בשליטת
איי.סי.פאואר אסיה פיתוח בע"מ (להלן – "אסיה פיתוח") וביום זה העבירה אסיה פיתוח את מלוא החזקותיה בחברה
לחברה האם.
החברה הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרות בבורסה .החברה והחברות הבנות שלה שדוחותיהן מאוחדים
עם הדוחות הכספיים של החברה (להלן – "הקבוצה") פועלת בישראל בתחום ייצור חשמל ואספקתו ,ובכלל זה בייזום,
פיתוח ,הקמה ותפעול של תחנות כוח ומתקנים לייצור חשמל ואספקתו לצרכנים.
החברה הבת ,או .פי .סי .רותם בע"מ (להלן " -רותם") ,זכתה במכרז להקמה של תחנת כוח פרטית בעלת כושר ייצור של
כ 466 -מגה וואט בהתאם לרישיון הייצור במישור רותם וחתמה על הסכם למכירת חשמל (להלן " -הסכם רכישת חשמל")
עם חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן – "חברת החשמל") .כמו כן ,מתוקף זכייתה במכרז ,הוענק לרותם רישיון לייצור
ולמכירה של חשמל לתקופה של  30שנה .ביום  6ביולי  ,2013החלה רותם בהפעלה מסחרית של תחנת הכוח.
החברה הבת או.פי .סי חדרה בע"מ (להלן " -חדרה") נמצאת בשלבי הקמה של תחנת כוח בטכנולוגיית קוגנרציה (תחנת
כוח המייצרת חשמל וקיטור) .לחדרה רישיון מותנה להקמת תחנת כוח סמוך למפעלי נייר חדרה בהספק מותקן של עד
 148.5מגה וואט .להערכת החברה ,מועד הפעלתה המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפוי לחול ברבעון השלישי של שנת
 2019וזאת בהתחשב בעיכובים שחלו בהשלמת ההקמה ובפעולות הנדרשות להשלמת ההקמה.
פעילות הקבוצה כפופה לרגולציה ,הכוללת ,בין היתר ,את הוראות חוק משק החשמל ,התשנ"ו 1996-והתקנות שהותקנו
מכוחו ,החלטות רשות החשמל ,הוראות החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות ,התשע"ד ,2013-ורגולציה הנוגעת
לרישוי עסקים ,לתכנון ובנייה ולאיכות הסביבה .רשות החשמל הינה בעלת הסמכות למתן רישיונות על פי חוק משק
החשמל (רישיונות עבור מתקנים בעלי כושר ייצור הגבוה מ 100 -מגה וואט טעונים גם את אישור שר התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים) ,לפיקוח על בעלי הרישיונות (הולכה ,חלוקה ,הספקה וייצור חשמל ובהמשך גם ניהול המערכת) ,לקביעת
תעריפים ולקביעת אמות מידה לרמת ,טיב ואיכות השירותים שנדרשים מבעל רישיון "ספק שירות חיוני" .משכך ,רשות
החשמל מפקחת הן על חברת החשמל והן על יצרני חשמל פרטיים.
פעילות הקבוצה נתונה להשפעות עונתיות כתוצאה משינויים בתעריף העומס והזמן (להלן " -התעו"ז") הנקבע ומפורסם
על ידי רשות החשמל .חודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות ,כדלקמן:
קיץ (יולי ואוגוסט) ,חורף (דצמבר ,ינואר ופברואר) ומעבר (מרס עד יוני וספטמבר עד נובמבר) ,כאשר לכל עונה נקבע תעריף
שונה .תוצאות החברה מתבססות על רכיב הייצור ,המהווה חלק מהתעו"ז ,ומכאן ההשפעה העונתית.
הגדרות
.1

צדדים קשורים  -כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי  )2009( 24בדבר צדדים קשורים.

.2

חברות בנות – חברות בשליטת החברה ,במישרין או בעקיפין ,שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא בדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה.

.3

בעלי עניין  -כמשמעותם בפסקה ( )1להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף  1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים
הדוחות הכספיים המאוחדים נערכו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( .)IFRSדוחות
כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע–.2010
הדוחות הכספיים של החברה אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  27במרס .2019
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או.פי.סי .אנרגיה בע"מ

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

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

ג.

בסיס המדידה
הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית ,למעט מכשירים פיננסיים נגזרים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ,מסים נדחים והפרשות .לפרטים נוספים ,ראה ביאור .3

ד.

תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי הרגילה של הקבוצה הינה שנה אחת .לפיכך ,נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות
כוללים פריטים שמימושם מתוכנן וצפוי במהלך תקופת המחזור התפעולי הרגילה של הקבוצה.

ה.

שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS-נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות ,אומדנים
והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות
והוצאות .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה ,נדרשה ההנהלה להניח
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים ,מתבססת
הנהלת הקבוצה על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות
לכל אומדן.
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו
האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
מידע בדבר הנחות שהניחה הקבוצה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים ,שקיים
סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית
הבאה ,נכלל בסעיפים הבאים:
.1

אורך חיים שימושי צפוי של רכוש קבוע
רכוש קבוע מופחת לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימוש הצפוי ,בהתחשב בערך השייר של
הרכוש .הקבוצה בוחנת מחדש את אורך החיים השימושי הצפוי של נכסים באופן שוטף על מנת לקבוע את
סכום הוצאות הפחת שייזקף לתקופה .אורך החיים השימושי מתבסס על ניסיון העבר של הקבוצה ביחס
לנכסים דומים ולוקח בחשבון שינויים טכנולוגיים צפויים .הוצאות הפחת בגין תקופות עתידיות מותאמות
על מנת לשקף שינויים משמעותיים ביחס לאומדנים קודמים.

.2

נכס מס נדחה בגין הפסדים לצרכי מס
ההנחה העיקרית המשמשת ליצירת נכס מס נדחה בגין הפסדים לצרכי מס היא הצפי שבעתיד תהיה הכנסה
חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם .מס נדחה נזקף או מבוטל בדוח רווח והפסד בגין הפסדים לצרכי מס.
למידע על הפסדים בגינם הוכר נכס מס נדחה ,ראה ביאור .18

.3

הערכת סיכויי התחייבויות תלויות
לקבוצה קיימות התחייבויות תלויות אשר לתוצאותיהן עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה.
ביטול או יצירת הפרשה בגין אותן התחייבויות תלויות מבוסס על ההנחה האם יותר סביר מאשר לא כי
יצאו משאבים כלכליים בגין אותן התחייבויות תלויות.
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ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)
ה.

שימוש באומדנים ושיקול דעת (המשך)
.4

עמדות מס לא וודאיות
חישוב ההפרשה למס ומיסים עקיפים בקבוצה מבוסס על אומדנים והערכות של הקבוצה ,בהתבסס על
יועציה המשפטיים ,בקשר לעמדות מס שונות שאינן בהכרח וודאיות ( .)uncertain tax positionsהיה וככל
שעמדות מס אלו לא תתקבלנה על ידי רשויות המס צפויה הקבוצה לשלם הוצאות מס נוספות וריבית.

ו.

מידע על מגזרי פעילות
בהתבסס על המידע המדווח למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי ( ,)CODMשהינו מנכ"ל החברה ,החברה פועלת
במגזר פעילות אחד ,כהגדרתו ב .IFRS 8-רווחי המגזר אשר נסקרים באופן סדיר על ידי ה CODM-נמדדים על
בסיס הרווח הגולמי בניכוי פחת ,שהינו עקבי למדווח בדוח רווח והפסד המאוחד של החברה.

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על ידי ישויות
הקבוצה ,למעט ,כמתואר בביאור  3יח' – תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו.
א.

בסיס האיחוד
.1

חברות בנות
חברות בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי החברה .הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות
הכספיים המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה.
המדיניות החשבונאית של חברות בנות שונתה במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית
שאומצה על ידי הקבוצה.

.2

זכויות שאינן מקנות שליטה
זכויות שאינן מקנות שליטה הן ההון בחברה בת שאינו ניתן לייחוס ,במישרין או בעקיפין ,לחברה האם
וכוללות בתוכן מרכיבים נוספים.
הקצאת רווח או הפסד ורווח כולל אחר בין בעלי המניות :רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר
מיוחסים לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה .סך הרווח או ההפסד והרווח הכולל האחר
מיוחס לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות
שליטה תהיה שלילית.

.3

עסקאות שבוטלו באיחוד
יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו ,הנובעות מעסקאות בין חברתיות ,בוטלו במסגרת
הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים .הפסדים שטרם מומשו בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם
מומשו ,כל עוד לא היתה ראיה לירידת ערך.

ב.

צירופי עסקים תחת אותה שליטה
רכישת זכויות בעסקים שבשליטת בעל המניות השולט בקבוצה ,טופלה לפי גישת הערכים בספרים ,כאילו בוצעה
הרכישה ביום בו הושגה השליטה לראשונה על ידי בעל השליטה בקבוצה .לצורך כך ,הוצגו מחדש מספרי ההשוואה.
הנכסים וההתחייבויות שנרכשו מוצגים לפי הערכים כפי שהוצגו קודם לכן בדוחות הכספיים המאוחדים של בעל
השליטה בקבוצה .רכיבי ההון של הקבוצה הוצגו מחדש מיום השגת השליטה לראשונה על ידי בעל השליטה
בקבוצה כך שרכיבי ההון של הישות הנרכשת נוספו לאותם רכיבי הון הקיימים בקבוצה.
כל הפרש בין תמורת ההנפקה עבור הרכישה לבין ערכי הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ביום השגת השליטה
והשקעות של בעל השליטה בחברה הנרכשת בתקופה לאחר השגת השליטה מוכר ישירות בהון כקרן הון מיזוג.
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ג.

מטבע חוץ
עסקאות במטבע חוץ
עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של חברות הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי
העסקאות .נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח ,מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער
החליפין שבתוקף לאותו יום .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן,
מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן .הפרשי שער הנובעים מתרגום
למטבע הפעילות מוכרים בדרך כלל ברווח והפסד (פרט להפרשים מגידור תזרימי מזומנים אשר מוכרים ברווח
כולל אחר ,בגין החלק האפקטיבי בגידור) .פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות
היסטורית ,מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.

ד.

מכשירים פיננסיים

.1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום  1בינואר 2018
הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים
הקבוצה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר הנכסים הפיננסים מוכרים
לראשונה במועד בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס
הפיננסי .לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו .חייבים שמקורם בנכסי
חוזה ,נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים
גריעת נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות,
או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל
הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
אם בידי הקבוצה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי ,הקבוצה
ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי.
סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה
במועד ההכרה לראשונה ,נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות :עלות מופחתת; או שווי
הוגן דרך רווח והפסד.
נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם ,ורק כאשר ,הקבוצה משנה את המודל העסקי שלה
לניהול נכסי חוב פיננסיים ,ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת
הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.
נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי
הוגן דרך רווח והפסד:
-

מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן

-

התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי
קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
לקבוצה יתרות לקוחות חייבים אחרים ופיקדונות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי
המזומנים החוזיים .תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו ,כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית
אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי .בהתאם לכך ,נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות
מופחתת.
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ד.

מכשירים פיננסיים (המשך)

.1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (המשך)
מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום  1בינואר ( 2018המשך)
הערכה האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית בלבד
לצורך הבחינה האם תזרימי המזומנים כוללים קרן וריבית בלבד' ,קרן' הינה השווי ההוגן של הנכס הפיננסי במועד
ההכרה לראשונה' .ריבית' מורכבת מתמורה עבור ערך הזמן של הכסף ,עבור סיכון האשראי המיוחס לסכום הקרן
שטרם נפרעה במהלך תקופת זמן מסוימת ועבור סיכונים ועלויות בסיסיים אחרים של הלוואה ,כמו גם מרווח
רווח.
בבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד ,הקבוצה בוחנת את התנאים החוזיים
של המכשיר ,ובמסגרת זו מעריכה האם הנכס הפיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של
תזרימי המזומנים החוזיים כך שהוא לא יקיים את התנאי האמור .בביצוע הערכה זו ,הקבוצה לוקחת בחשבון את
השיקולים הבאים:
-

אירועים מותנים כלשהם אשר ישנו את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומנים;
תנאים שעשויים לשנות את שיעור הריבית הנקובה ,כולל ריבית משתנה;
מאפייני הארכה או פירעון מוקדם; וכן
תנאים המגבילים את זכותה של הקבוצה לתזרימי מזומנים מנכסים מוגדרים (לדוגמה נכס פיננסי ללא
זכות חזרה ).)(non-recourse

מאפיין פירעון מוקדם הינו עקבי עם קריטריון קרן וריבית בלבד אם סכום הפירעון המוקדם מייצג באופן מהותי
סכומים שטרם שולמו של קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה ,אשר עשוי לכלול פיצוי סביר ,המתקבל או
משולם ,בגין סיום מוקדם של החוזה.
מדידה עוקבת ורווחים והפסדים
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן .רווחים והפסדים נטו ,לרבות הכנסות ריבית או דיבידנדים,
מוכרים ברווח והפסד (למעט מכשירים נגזרים מסוימים ,אשר מיועדים כמכשירים מגדרים).
נכסים פיננסים בעלות מופחתת
נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסדים
מירידת ערך .הכנסות ריבית ,רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד .רווח או הפסד
כלשהו הנובע מגריעה ,מוכר אף הוא ברווח והפסד.
מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום  1בינואר 2018
הכרה לראשונה בנכסים פיננסיים
הקבוצה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים במועד היווצרותם .יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים בדרך הרגילה
מוכרים לראשונה במועד קשירת העסקה בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר ,משמע המועד בו
התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את הנכס .נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים מזומנים ושווי מזומנים,
מזומנים מוגבלים ,לקוחות וחייבים אחרים.
גריעת נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות,
או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל
הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה .כל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה
או נשמרה על ידי הקבוצה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות.
מכירות נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה ,מוכרות במועד קשירת העסקה ,משמע ,במועד בו התחייבה
הקבוצה למכור את הנכס.
לעניין קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות ,ראה סעיף ( )2להלן.
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ד.

מכשירים פיננסיים (המשך)

.1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (המשך)
מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום  1בינואר ( 2018המשך)
סיווג נכסים פיננסים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה
הקבוצה מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן:
הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ,בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם
נסחרים בשוק פעיל .נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס .לאחר
ההכרה לראשונה ,הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית ,בניכוי הפסדים
מירידת ערך.
הלוואות וחייבים כוללים מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות ,מזומנים מוגבלים ,לקוחות וחייבים אחרים.
מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה .שווי מזומנים
כוללים השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד  3חודשים ,ברמת
נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של
שינויים בשווי.

.2

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות :הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים ,אגרות
חוב ,שטרי הון מבעלי מניות ,ספקים וזכאים אחרים.
הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות
הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם .יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות
לראשונה במועד קשירת העסקה בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.
התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה
לראשונה ,התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות :הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים,
ספקים ,זכאים ,שטרי הון ואחרים.
מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס .לאחר ההכרה
לראשונה ,התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית .עלויות עסקה
המיוחסות באופן ישיר להנפקה של מכשיר אשר יסווג כהתחייבות פיננסית ,מנוכות מההתחייבות הפיננסית בעת
ההכרה לראשונה בה.
גריעת התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה ,כמפורט בהסכם ,פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.
קיזוז מכשירים פיננסיים
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת
באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על
בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ד.

מכשירים פיננסיים (המשך)

.3

מכשירים פיננסים נגזרים ,לרבות חשבונאות גידור
במהלך החודשים מאי ויולי  ,2016גידרה חדרה את חשיפתה לשינויים בתזרימי המזומנים מתשלומים במטבע
האירו והדולר של ארה"ב (להלן " -דולר") בקשר עם הסכם ההקמה של תחנת הכוח בחדרה (להלן " -הסכם
הקמה") .חדרה עושה ,בין היתר ,שימוש בחוזים עתידיים על שערי חליפין לצורך גידור סיכון המטבע שלה.
לעסקאות אקדמה אלה מועדי פירעון של פחות משנה מתאריך הדוח ומעל שנה אחת מתאריך הדוח .במידת הצורך,
חידוש העסקאות לתקופה נוספת נעשה במועדי הפירעון שלהן .עסקאות אלו מיועדות לגידור תזרים מזומנים.
יצוין שהקבוצה ממשיכה ליישם את מודל הגידור של  ,IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה.
חשבונאות גידור
במועד תחילת הגידור החשבונאי הקבוצה מתעדת באופן פורמלי את יחסי הגידור בין המכשיר המגדר והפריט
המגודר ,לרבות מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הקבוצה לביצוע הגידור וכן האופן בו הקבוצה תעריך את
אפקטיביות יחסי הגידור.
הקבוצה מעריכה ,בעת יצירת הגידור ובתקופות עוקבות ,האם הגידור חזוי להיות בעל אפקטיביות גבוהה (highly
 )effectiveבהשגת שינויים מקזזים בשווי הוגן או בתזרימי המזומנים שניתן לייחס לסיכון המגודר במשך התקופה
שאליה מיועד הגידור ,וכן האם התוצאות בפועל של הגידור נמצאות בטווח של  80%עד .125%
לגבי גידור תזרים מזומנים ,עסקה חזויה המהווה פריט מגודר צריכה להיות צפויה ברמה גבוהה ולגרום לחשיפה
לשינויים בתזרימי מזומנים שעשויים בסופו של דבר להשפיע על רווח והפסד.
שינויים בשווי ההוגן של נגזרים המשמשים לגידור תזרימי מזומנים ,בגין החלק המגדר האפקטיבי ,נזקפים דרך
רווח כולל אחר ישירות לקרן הון גידור .בגין החלק שאינו אפקטיבי ,נזקפים השינויים בשווי ההוגן לרווח והפסד.
הסכום שנצבר בקרן הון גידור מסווג מחדש לנכסים המגודרים בדוח על המצב הכספי בתקופה בה תזרימי
המזומנים משפיעים על אותם נכסים.
אם המכשיר המגדר אינו עונה עוד לקריטריונים של גידור חשבונאי ,או שהוא פוקע ,נמכר ,מבוטל או ממומש ,אזי
נפסק הטיפול לפי חשבונאות גידור .הרווח או ההפסד שנצבר קודם לכן בקרן הון גידור דרך רווח כולל אחר נשאר
בקרן עד אשר מתקיימת העסקה החזויה או עד אשר העסקה החזויה אינה צפויה עוד להתרחש .במידה והעסקה
החזויה אי נה צפויה עוד להתרחש ,הרווח או ההפסד המצטבר בגין המכשיר המגדר שנצבר בקרן הון גידור יסווג
מחדש לרווח והפסד.
כאשר הפריט המגודר הינו נכס לא פיננסי ,הסכום שנזקף לקרן הון גידור מצטרף לערך בספרים של הנכס ,בעת
ההכרה בו.
נגזרים שאינם משמשים לגידור
נגזרים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן .לאחר ההכרה לראשונה ,שינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים
לגידור נזקפים לרווח והפסד ,כהכנסות (הוצאות) מימון או הכנסות אחרות.

.4

התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן (להלן " -המדד") שאינן נמדדות לפי שווי הוגן
ערכן של התחייבויות פיננסיות צמודות מדד ,שאינן נמדדות לפי שווי הוגן ,משוערך בכל תקופה בהתאם לשיעור
עליית  /ירידת המדד בפועל.
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ה.

רכוש קבוע

.1

הכרה ומדידה
פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר.
העלות של רכוש קבוע כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס .עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי
כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר ,וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום
ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה וכן עלויות אשראי שהוונו .תשלומי מקדמות
שבוצעו בגין נכסים שנבנו באופן עצמאי מוכרים כחלק מעלות הציוד האמור.
עלות תוכנה שנרכשה ,המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד הקשור ,מוכרת כחלק מעלות ציוד זה.
חלקי חילוף ,ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע כאשר הם עומדים בהגדרת רכוש קבוע בהתאם לIAS -
 ,16רכוש קבוע.
כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים (לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות) יש אורך חיים שונה ,הם
מטופלים כפריטים נפרדים (רכיבים משמעותיים) של הרכוש הקבוע.

.2

עלויות עוקבות
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם
צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן .הערך
בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע .עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח
והפסד עם התהוותן.

.3

פחת
נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש ,דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול
באופן שהתכוונה ההנהלה.
פחת נזקף לדוח רווח והפסד (אלא אם נכלל בערך הספרים של נכס אחר) לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך
החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע ,מאחר ובשיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של
ההטבות הכלליות העתידיות בגלומות בכנס בצורה הטובה ביותר .נכסים חכורים בחכירות מימוניות ,לרבות
קרקעות ,מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ואורך החיים השימושיים של הנכסים ,אלא אם
צפוי באופן סביר שהקבוצה תקבל בעלות על הנכס בתום תקופת החכירה .קרקעות בבעלות אינן מופחתות.
האומדנים בדבר שיטת הפחת ,אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח
ומותאמים בעת הצורך.
אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:
מתקנים וציוד
קרקעות ,כבישים ובניינים
מחשבים
רהוט ,ציוד ואבזרים
שיפורים במושכר (*)
אחרים

25 -5
30
3
16 - 3
30 - 3
15 - 5

שנים (בעיקר  25שנים)
שנים
שנים
שנים
שנים
שנים

(*) לפי הקצר מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ו.

נכסים בלתי מוחשיים

.1

מוניטין
מוניטין שנוצר כתוצאה מרכישה של חברות בנות ,מוצג במסגרת נכסים בלתי מוחשיים.

.2

נכסים בלתי מוחשיים אחרים
נכסים בלתי מוחשיים אחרים ,שנרכשו על ידי הקבוצה והם בעלי אורך חיים מוגדר ,נמדדים לפי עלות בניכוי
הפחתות.

.3

הפחתה
הפחתה היא הקצאה שיטתית של הסכום בר-פחת של נכס בלתי מוחשי על פני אורך חייו השימושיים .סכום בר-
פחת הוא העלות של הנכס ,בניכוי ערך השייר שלו.
ההפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר ,על פני אומדן אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי
מוחשיים מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש ,מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות
הכלכליות העתידיות הגלומות בכל נכס בצורה הטובה ביותר .מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים
בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי ,אלא נבחנים לפחות אחת לשנה לירידת ערך.
אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הנוכחית ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:
תוכנות
רישיונות

3-10
33

שנים
שנים

האומדנים בדבר שיטת ההפחתה ,אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח
ומותאמים בעת הצורך.
הקבוצה בוחנת את אומדן אורך החיים השימושי של נכס בלתי מוחשי שאינו מופחת לפחות מדי שנה על מנת
לקבוע האם האירועים והנסיבות ממשיכים לתמוך בקביעה כי לנכס הבלתי מוחשי אורך חיים בלתי מוגדר.
ז.

ירידת ערך

.1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים
מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום  1בינואר 2018
הקבוצה מכירה בהפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין:
-

נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות המופחתת; וכן

-

חייבים בגין חכירה

הקבוצה בחרה למדוד את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין לקוחות ונכסי חוזה בסכום השווה להפסדי
האשראי החוזיים לאורך כל חיי המכשיר.
ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך
שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי
המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.
ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול הפרת חוזה על ידי חייב ,ארגון מחדש
של סכום המגיע לקבוצה בתנאים אשר הקבוצה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים ,קיום סממנים לכך שחייב או
מנפיק חוב יפשוט רגל או היעלמות שוק פעיל עבור נייר ערך.
הקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי יתרות לקוחות והלוואות על בסיס ספציפי.
הקבוצה מניחה כי סיכון האשראי של נכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה ,כאשר תשלומים
חוזיים נמצאים בפיגור של יותר מ 30-יום.
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ז.

ירידת ערך (המשך)

.1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (המשך)
מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום  1בינואר ( 2018המשך)
הקבוצה מחשיבה נכס פיננסי כנמצא בכשל ,כאשר:
-

אין זה סביר שהלווה יעמוד במלוא מחויבויותיו לתשלום כלפי החברה; או
התשלומים החוזיים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של יותר מ 90-יום.

הקבוצה מחשיבה מכשיר חוב כבעל סיכון אשראי נמוך ,כאשר דירוג סיכון האשראי שלו שקול להגדרה הגלובלית
והמובנת של 'דרגת השקעה'.
הפסדי אשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים
לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי .הפסדי אשראי חזויים בתקופה של  12חודשים הינם החלק של הפסדי האשראי
החזויים הנובעים מאירועי כשל אפשריים במהלך תקופה של  12חודשים ממועד הדיווח .התקופה המרבית
שנלקחת בחשבון בהערכת הפסדי האשראי החזויים היא התקופה החוזית המרבית שלאורכה הקבוצה חשופה
לסיכון אשראי.

מדידת הפסדי אשראי חזויים
הפסדי אשראי חזויים מהווים אומדן משוקלל-הסתברויות של הפסדי אשראי .הפסדי אשראי נמדדים לפי הערך
הנוכחי של הפער בין תזרימי המזומנים שהקבוצה זכאית להם לפי החוזה לבין תזרימי המזומנים שהקבוצה
צופה לקבל.
הפסדי האשראי החזויים מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית של הנכס הפיננסי.

נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי
בכל מועד דיווח ,הקבוצה מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת הפכו לפגומים עקב סיכון
אשראי .נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד ,או יותר ,מהאירועים שיש להם השפעה
שלילית על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה.
ראיה שנכס פיננסי הינו פגום כוללת את האירועים הבאים:
• קושי פיננסי משמעותי של המנפיק או הלווה;
• הפרה של חוזה ,כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים;
• ארגון מחדש של הלוואה או תשלום המגיע לקבוצה בתנאים אשר הקבוצה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים;
• צפוי שהלווה יגיע לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי אחר; או
• היעלמות שוק פעיל לנכס פיננסי עקב קשיים פיננסיים

הצגת ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בדוח על המצב הכספי
הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת ,מוצגת בניכוי מהערך בספרים ברוטו של
הנכס הפיננסי.

מחיקה
הערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי נמחק במלואו או בחלקו כאשר אין ציפיות סבירות להשבה .זה בדרך כלל
המקרה כאשר הקבוצה קובעת כי לחייב אין נכסים או מקורות הכנסה שעשויים להניב תזרימי מזומנים מספיקים
על מנת לשלם את הסכומים הכפופים למחיקה .עם זאת ,נכסים פיננסיים שנמחקו עשויים עדיין להיות כפופים
לפעולות אכיפה על מנת לקיים את נהלי הקבוצה להחזר סכומים .מחיקה מהווה אירוע גריעה.
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ירידת ערך (המשך)

.1

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (המשך)
מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום  1בינואר 2018
ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך
שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי
המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.

ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול:
•
•
•
•
•

•

הפרת חוזה על ידי חייב;
ארגון מחדש של סכום המגיע לקבוצה בתנאים אשר הקבוצה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים;
קיום סממנים לכך שחייב או מנפיק חוב יפשוט רגל;
שינויים שליליים בסטטוס התשלומים של לווים;
שינויים בסביבה הכלכלית שמעידים על חדלות פירעון של מנפיקי חוב או היעלמות שוק פעיל עבור נייר
ערך;
מידע נצפה שמצביע על כך שקיימת ירידה הניתנת למדידה בתזרים מזומנים צפוי מקבוצה של נכסים
פיננסיים.

ראיות לירידת ערך של מכשירי חוב
הקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי הלוואות ,יתרות לקוחות וחייבים אחרים הן ברמת הנכס הבודד והן ברמה
קולקטיבית .יתרות הלקוחות ,ההלוואות והחייבים שהינן משמעותיות באופן פרטני נבחנות ספציפית לירידת ערך.
יתרות הלקוחות ,ההלוואות ,החייבים והשקעות מוחזקות לפדיון אלה אשר בגינן לא זוהתה ירידת ערך ספציפית
מקובצות יחדיו ולגביהן נבחנת קיומה של ירידת ערך קולקטיבית במטרה לאתר ירידת ערך שהתרחשה וטרם
זוהתה .לגבי יתרות הלקוחות ,ההלוואות והחייבים שאינן משמעותיות באופן פרטני ,מבוצעת בחינה קולקטיבית
לירידת ערך על ידי קיבוצן בהתאם למאפייני סיכון דומים.
בבחינה קולקטיבית של ירידת ערך הקבוצה עושה שימוש במגמות היסטוריות של ההסתברות להפרה ,עיתוי קבלת
ההחזר וסך ההפסד בפועל ,בהתאם לשיקול דעת ההנהלה בדבר השאלה האם ההפסדים בפועל צפויים להיות
גדולים או קטנים יותר בהשוואה להפסדים העולים מהמגמות ההיסטוריות לאור המצב הכלכלי ותנאי האשראי
הקיימים.

טיפול בהפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת
הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי ,הנמדד בעלות מופחתת ,מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך
הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים ,מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס .הפסדים
נזקפים לדוח רווח והפסד ומוצגים כהפרשה להפסד כנגד יתרת הנכס הפיננסי הנמדד בעלות מופחתת .הכנסות
ריבית בגין נכסים שערכם נפגם מוכרות באמצעות שימוש בשיעור הריבית ששימש להיוון תזרימי המזומנים
העתידיים לצורך מדידת ההפסד מירידת ערך.

ביטול הפסד מירידת ערך
הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת
הערך (כגון פירעון על ידי החייב) .ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסים הנמדדים לפי עלות מופחתת נזקף
לרווח והפסד.
.2

נכסים שאינם פיננסיים

עיתוי בחינת ירידת ערך
הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה ,שאינם נכסי מס נדחים ,נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע
האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך .באם קיימים סימנים ,כאמור ,מחושב אומדן סכום בר ההשבה
של הנכס.
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ז.

ירידת ערך (המשך)

.2

נכסים שאינם פיננסיים (המשך)

מדידת סכום בר השבה
הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן ,בניכוי עלויות
מימוש .בקביעת שווי השימוש ,מהוונת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני
מסים ,המשקף את הערכות משתתפי השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס.
למטרת בחינת ירידת ערך ,הנכסים מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים
משימוש מתמשך ,אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים אחרים ובקבוצות נכסים אחרות ("יחידה מניבת
מזומנים").

הכרה בהפסד מירידת ערך
הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של נכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר
ההשבה ,ונזקפים לרווח והפסד.

ביטול הפסד מירידת ערך
בכל מועד דיווח נבדק האם קיימים סימנים לכך שהפסדים אלו קטנו או שאינם קיימים עוד .הפסד מירידת ערך
מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה ,אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס,
לאחר ביטול ההפסד מירידת הערך ,אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות ,שהיה נקבע אלמלא הוכר
הפסד מירידת ערך.
ח.

הטבות לעובדים

.1

תוכניות מענקים
לגבי מענקים שניתנו למנהלים הבכירים בקבוצה ,הטבה זו מחושבת על ידי קביעת הערך הנוכחי של מחיר הסליקה
(ביצוע) שנקבע בתכנית .ההתחייבות נמדדת מחדש בכל מועד דיווח ובמועד הסילוק על בסיס הנוסחאות שתוארו
לעיל .כל שינוי בהתחייבות מוכר כהוצאות תפעוליות ברווח או הפסד.

.2

תוכניות להפקדה מוגדרת
לקבוצה תוכנית הפקדה מוגדרת .תכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה הקבוצה
משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים
נוספים .מחויבויות הקבוצה להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת ,נזקפות כהוצאה לרווח והפסד בתקופות שבמהלכן
סיפקו העובדים שירותים קשורים .התחייבויות להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך יותר
מ 12 -חודשים מתום התקופה בה העובדים סיפקו את השירות ,מוכרות לפי ערכן הנוכחי.

ט.

עסקאות תשלום מבוסס מניות
השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון
על פני התקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית למענקים .הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס
מניות ,המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות ,מותאם על מנת לשקף את מספר המענקים אשר צפויים
להבשיל.

י.

הפרשות
הקבוצה מכירה בנכס שיפוי אם ,ורק אם ,וודאי למעשה שהשיפוי יתקבל אם הקבוצה תסלק את המחויבות.
הסכום שמוכר בגין השיפוי אינו עולה על סכום ההפרשה.
הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש
בעבר ,יותר סביר מאשר לא ( )more likely than notכי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות
וניתן לאמוד אותה באופן מהימן .כאשר השפעת ערך הזמן מהותית ,נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.
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יא.

הכנסות

מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום  1בינואר 2018
הקבוצה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו .ההכנסה נמדדת לפי
סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח .הכנסות
ממכירת חשמל מוכרות בתקופה בה מתרחשת המכירה .הכנסות החברה כוללות בעיקר הכנסות ממכירת חשמל
ללקוחות פרטיים ולחברת החשמל.
זיהוי חוזה
הקבוצה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:
(א)

הצדדים לחוזה אישרו את החוזה (בכתב ,בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות) והם
מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;

(ב)

הקבוצה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;

(ג)

הקבוצה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;

(ד)

לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון ,העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות
חזויים להשתנות כתוצאה מהחוזה); וכן

(ה)

צפוי שהקבוצה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.

לצורך העמידה בסעיף (ה) הקבוצה בוחנת ,בין היתר ,את אחוז המקדמות שהתקבלו ואופן פריסת התשלומים
בחוזה ,ניסיון קודם עם הלקוח ומצבו וקיומם של בטחונות מספיקים.
קיבוץ חוזים
הקבוצה מקבצת שני חוזים או יותר שההתקשרות בהם הייתה באותו מועד או במועד סמוך עם אותו לקוח (או
צדדים קשורים של הלקוח) ומטפלת בהם כחוזה יחיד כאשר אחד או יותר מהקריטריונים הבאים מתקיימים :
(א)

נערך משא ומתן על החוזים כחבילה אשר לה מטרה מסחרית אחת;

(ב)

סכום התמורה שישולם בחוזה אחד תלוי במחיר או בביצוע של החוזה האחר; או

(ג)

הסחורות או השירותים שהובטחו בחוזים (או סחורות או שירותים אחדים שהובטחו בכל אחד מהחוזים)
מהווים מחויבות ביצוע יחידה.

זיהוי מחויבויות ביצוע
הקבוצה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח ומזהה
כמחויבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבאים:
(א)

סחורה או שירות (או חבילה של סחורות או שירותים) שהם נפרדים; או

(ב)

סדרה של סחורות או שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.

הקבוצה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או
השירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של הקבוצה להעביר את
הסחורה או השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה .על מנת לבחון האם הבטחה להעביר
סחורה או שירות ניתנת לזיהוי בנפרד ,הקבוצה בוחנת האם מסופק שירות משמעותי של שילוב הסחורה או
השירות עם סחורות או שירותים אחרים שהובטחו בחוזה לתוצר משולב עבורו הלקוח התקשר בחוזה.
במסגרת חוזים עם לקוחות למכירת חשמל ,זיהתה הקבוצה מחויבות ביצוע אחת בכל חוזה.
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הכנסות (המשך)

מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום  1בינואר ( 2018המשך)
קביעת מחיר העסקה
מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים
שהובטחו ללקוח ,מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים .בעת קביעת מחיר העסקה הקבוצה מביאה בחשבון
את ההשפעות של כל הבאים :תמורה משתנה ,קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה ,תמורה שלא במזומן ותמורה
שיש לשלם ללקוח.
תמורה משתנה
מחיר העסקה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות כתוצאה מהנחות ,זיכויים ,ויתורים על מחיר,
קנסות ,תביעות ומחלוקות וכן שינויים בחוזה שהתמורה בגינם טרם הוסכמה על ידי הצדדים.
הקבוצה כוללת במחיר העסקה את סכום התמורה המשתנה ,או את חלקו ,רק כאשר צפוי ברמה גבוהה כי ביטול
משמעותי של סכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה לתמורה המשתנה תתברר
לאחר מכן .בסוף כל תקופת דיווח ,מעדכנת הקבוצה במידת הצורך את אומדן סכום התמורה המשתנה שנכלל
בתמורת העסקה.
תמורה משתנה הנובעת ממכירות חשמל הינה בהיקף לא מהותי.
קיום מחויבויות ביצוע
הכנסות מוכרות כאשר הקבוצה מקיימת מחויבות ביצוע על ידי העברת שליטה על סחורה שהובטחו ללקוח .עבור
מכירות חשמל ,הלקוח משיג שליטה על הסחורה בעת הייצור ולפיכך הקבוצה מכירה בהכנסה במועד זה.
עלויות חוזה
עלויות תוספתיות של השגת חוזה עם לקוח מוכרות כנכס כאשר צפוי כי הקבוצה תשיב עלויות אלו .עלויות להשגת
חוזה שהיו מתהוות ללא קשר אם החוזה הושג מוכרות כהוצאה בעת התהוותן ,אלא אם ניתן לחייב את הלקוח
בגין עלויות אלה.
עלויות שהתהוו לקיום חוזה עם לקוח אשר אינן בתחולה של תקן אחר ,מוכרות כנכס כאשר הן :מתייחסות
במישרין לחוזה שהקבוצה יכולה לזהות באופן ספציפי; הן מייצרות או משפרות את משאבי הקבוצה שישמשו
לקיום מחויבות ביצוע בעתיד; וכן צפוי שהעלויות יושבו .בכל מקרה אחר ,עלויות כאמור מוכרות כהוצאה בעת
התהוות.
עלויות שהוונו כנכס מופחתות לדוח רווח והפסד על בסיס שיטתי שהינו עקבי עם ההעברה של הסחורות אליהם
מתייחס הנכס.
בכל תקופת דיווח הקבוצה בוחנת האם הערך בספרים של הנכס שהוכר כאמור עולה על יתרת הסכום של התמורה
שהישות מצפה לקבל בתמורה לסחורות או השירותים אליהם מתייחס הנכס ,בניכוי העלויות המתייחסות
במישרין להספקת סחורות או שירותים אלה אשר לא הוכרו כהוצאות ,ובמידת הצורך ,מוכר הפסד מירידת ערך
ברווח או הפסד.
שינויים בחוזה
שינוי חוזה הוא שינוי בתחולה או במחיר (או שניהם) של חוזה שאושר על ידי הצדדים לחוזה .שינוי חוזה יכול
להיות מאושר בכתב ,בהסכם בעל פה או להשתמע מפרקטיקות עסקיות נהוגות .שינוי חוזה עשוי להתקיים גם
במקרים שבהם לצדדים לחוזה יש מחלוקת לגבי התחולה או המחיר (או שניהם) של השינוי או שהצדדים אישרו
את השינוי בתחולה של החוזה אך טרם קבעו את השינוי המקביל במחיר.
במקרים בהם שינוי החוזה טרם אושר על ידי הצדדים ,הקבוצה ממשיכה להכיר בהכנסות בהתאם לחוזה הקיים,
ללא התחשבות בשינוי החוזה ,עד למועד ששינוי החוזה מאושר או כאשר שינוי החוזה ניתן לאכיפה משפטית.
הקבוצה מטפלת בשינוי חוזה כהתאמה של החוזה הקיים מאחר ויתרת הסחורות או השירותים לאחר שינוי החוזה
אינם נפרדים ולכן מהווים חלק ממחויבות ביצוע אחת אשר מתקיימת באופן חלקי במועד שינוי החוזה .השפעת
השינוי על מחיר העסקה ועל מידת ההתקדמות לקראת קיום מלא של מחויבות הביצוע מוכרת כתיאום להכנסות
(גידול או קיטון) במועד שינוי החוזה ,כלומר על בסיס עדכון מצטבר (.)catch-up basis
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יא.

הכנסות (המשך)

מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום  1בינואר 2018
ההכנסה מוכרת ,ככל שסביר כי ההטבות הכלכליות יזרמו לקבוצה והפדיון ניתן למדידה מהימנה .הכנסות
ממכירת חשמל מוכרות בתקופה בה מתרחשת המכירה .הכנסות החברה כוללות בעיקר הכנסות ממכירת חשמל
ללקוחות פרטיים ולחברת החשמל.
יב.

הון מניות
מניות רגילות מסווגות כהון .עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות בניכוי השפעת המס ,מוצגות
כהפחתה מההון .עלויות תוספתיות המתייחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כמכשיר הוני
מוכרות כנכס במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי .העלויות מנוכות מההון בעת ההכרה
לראשונה במכשירים ההוניים ,או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד
להתקיים.

יג.

הכנסות והוצאות מימון
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות שהתקבלו ,הוצאות ריבית בגין שטרי הון והפסדים ממכשירים
פיננסיים נגזרים המוכרים ברווח והפסד .עלויות אשראי נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין הלוואות שניתנו ,סכומים שהושקעו ורווחים ממכשירים פיננסיים
נגזרים המוכרים ברווח והפסד.
רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.
בדוחות על תזרימי מזומנים ,ריבית שהתקבלה מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה .ריביות ששולמו
מוצגות במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון .עלויות אשראי שהוונו לנכסים כשירים ,מוצגות יחד עם הריבית
ששולמה במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה.

יד.

הוצאות מסים על הכנסה
מסים על הכנסה כוללים מסים נדחים .מסים על הכנסה נזקפים לדוח רווח והפסד אלא אם המסים נזקפו ישירות
להון או לרווח כולל אחר.
מסים נדחים
ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח
כספי לבין ערכם לצרכי מסים .הקבוצה לא מכירה במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים :הכרה לראשונה
בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח החשבונאי ועל הרווח לצרכי
מס.
המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו ,בהתבסס על
החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח.
נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים ,הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי
שבעתיד תהיה הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם .נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח,
ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו ,הם מופחתים.
קיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים
הקבוצה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים נדחים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי
והתחייבויות מסים שוטפים ,והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה
חברה נישומה ,או בחברות שונות ,אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי
והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
טו.

שטרי הון שהונפקו לבעלי מניות
שטרי הון שהונפקו לבעלי מניות נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה .בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור
ההוני ,זוקפת הקבוצה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה להון.

טז.

רווח למניה
הקבוצה מציגה נתוני רווח בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה .הרווח הבסיסי למניה מחושב על
ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות
שהיו במחזור במשך השנה.
הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה והתאמת הממוצע
המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור ,לאחר התאמה של ניירות ערך מדללים ,ככל שישנם.

יז.

היוון עלויות אשראי
עלויות אשראי ספציפי מהוונות לנכס כשיר במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הוא מוכן
לשימושו המיועד .הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ ,מהוונים במידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות
הריבית .עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

יח.

תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו

.1

 ,IFRS 16חכירות ,מחליף את תקן בינלאומי מספר  ,17חכירות (להלן  )"IAS 17" -ואת הפרשנויות הקשורות
לתקן .הוראות התקן מבטלות את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית .חלף זאת,
לעניין חוכרים ,מציג התקן החדש מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות ,לפיו על החוכר להכיר בנכס
ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו הכספיים .כמו כן ,התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו
הקיימות כיום .התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2019עם אפשרות ליישום מוקדם ,ובלבד
שהחברה מיישמת גם את  ,IFRS 15הכנסות מחוזים עם לקוחות .בכוונת הקבוצה לאמץ את התקן החל מיום 1
בינואר  2019בגישת ההשפעה המצטברת ,תוך התאמת יתרת העודפים ליום  1בינואר .2019
הקבוצה מתכוונת לבחור ליישם את הוראת המעבר לפיה תכיר במועד היישום לראשונה בהתחייבות בגין חכירה
לפי הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה העתידיים מהוונים לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר למועד זה
ובמקביל תכיר בסכום הזהה להתחייבות בנכס זכות שימוש בחכירה ,מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש
או שנצברו אשר הוכרו כנכס או התחייבות לפני מועד היישום לראשונה .כתוצאה מכך ,ליישום התקן לא צפויה
להיות השפעה על יתרת העודפים למועד היישום לראשונה ,וכן ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על
הדוחות הכספיים.

.2

תיקון ל ,IFRS 3 -צירופי עסקים  -התיקון מבהיר האם עסקה לרכישת פעילות מהווה עסקה לרכישת "עסק" או
נכס .לצורך בחינה זו ,התווספה האפשרות לבחור להשתמש במבחן הריכוזיות כך שבמידה ובאופן מהותי מלוא
השווי ההוגן של הנכסים שנרכשו מיוחס לקבוצה של נכסים דומים הניתנים לזיהוי או לנכס ניתן לזיהוי בודד,
יהיה מדובר ברכישת נכס .בנוסף ,הובהרו הדרישות המינימליות להגדרתו של עסק ,כמו למשל הדרישה
שהתהליכים הנרכשים יהיו משמעותיים כך שעל מנת שיהיה מדובר בעסק ,תכלול הפעילות לכל הפחות אלמנט
תשומה אחד ותהליך משמעותי אחד ,אשר ביחד תורמים באופן משמעותי ליכולת של הפעילות לייצר תפוקות.
בנוסף ,צומצמה ההתייחסות לאלמנט התפוקות הנדרש על מנת לעמוד בהגדרת עסק והתווספו דוגמאות להמחשת
הבחינה האמורה .התיקון ייושם עבור עסקאות לרכישת נכס או עסק אשר מועד הרכישה שלהן יחול בתקופות
שנתיות המתחילות מיום  1בינואר  ,2020עם אפשרות ליישום מוקדם .הקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של
יישום התיקון על הדוחות הכספיים.

ביאור  - 4קביעת שווי הוגן
כחלק מכללי המדיניות החשבונאית ודרישות הגילוי ,נדרשת הקבוצה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות
פיננסיים ושאינם פיננסיים .ערכי השווי ההוגן נקבעו לצרכי מדידה ו/או גילוי על בסיס השיטות המתוארות להלן .מידע
נוסף לגבי ההנחות ששימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן ניתן בביאורים המתייחסים לאותו נכס או התחייבות.
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
שווי הוגן ,המחושב לצרכי דיווח ,נאמד לפי הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים (בגין קרן וריבית) ,המהוונים
לפי שיעור ריבית השוק למועד הדיווח.
השווי ההוגן למועד העסקה לצרכי מדידה של שטרי הון שהונפקו לבעלי מניות מחושב על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי
המזומנים ביחס למרכיב הקרן המהוון על בסיס שיעור ריבית השוק למועד העסקה.
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ביאור  - 5מזומנים ושווי מזומנים

יתרות עו"ש בתאגידים בנקאיים
פיקדונות בתאגידים בנקאיים

שיעור ריבית
ממוצע משוקלל
ליום  31בדצמבר
2018
%

0.2

2018
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

108,636
221,314

148,238
359,943

329,950

508,181

חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי ,ריבית ושער חליפין וניתוח רגישות של נכסים פיננסיים מוצגים בביאור " ,22מכשירים
פיננסיים".

ביאור  - 6פיקדונות ומזומנים מוגבלים

מוצג בנכסים שוטפים
פיקדונות לזמן קצר ומזומנים מוגבלים (*)
מוצג בנכסים שאינם שוטפים
פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן ארוך (**)

שיעור ריבית
ממוצע משוקלל
ליום  31בדצמבר
2018
%

2018
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

0.2

186,954

752

0.2

181,739

264,564

(*) לפרטים נוספים על מזומנים מוגבלים ,ראה ביאור .25ז'.
(**) לפרטים נוספים על מזומנים מוגבלים ,ראה ביאור .14ג'.

ביאור  - 7לקוחות
2018
אלפי ש"ח

חשבונות פתוחים
הכנסות לקבל

2,759
129,514

23,421
129,330

132,273

152,751

ביאור  - 8חייבים ויתרות חובה
2018
אלפי ש"ח

מקדמות לספקים
הוצאות מראש
החזרים לקבל
מוסדות ממשלתיים
מכשירים נגזרים
צדדים קשורים
אחרים

ליום  31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

3,098
6,429
7,656
20,002
2,721
530
807

2,339
7,637
3,500
24,775
5,099
4
955

41,243

44,309
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ביאור  - 9הלוואות והוצאות נדחות לזמן ארוך
א.

הרכב

הוצאות נדחות (ב)1.
נכס חוזה (ב)2.
הוצאות מימון נדחות (ב)3.
אחרים

ב.

ליום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

70,409
13,944
3,998
-

74,027
2,799
8,722
2,876

88,351

88,424

פרטים נוספים

 .1הוצאות נדחות לזמן ארוך
2018
אלפי ש"ח

הוצאות נדחות
הפחתה נצברת

ליום  31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

90,284
()19,875

90,284
()16,257

70,409

74,027

ההוצאות הנדחות לזמן ארוך מייצגות עלויות חיבור למערכת הולכת הגז ולרשת הולכת החשמל ,כמפורט להלן:
א .עלויות ששילמה רותם לחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ בסך של כ 47-מיליון ש"ח ,בגין חלקה בחיבור לרשת הולכת
הגז הארצית באמצעות מתקן הפחתת לחץ ומניה (להלן – "מתקן ה )"PRMS-וכן בגין צינור הולכת גז ממתקן הPRMS -
ועד לשטח תחנת הכוח של רותם (ראה גם ביאור .25ו').
ב .עלויות ששילמו רותם וחדרה לחברת החשמל בסך של כ 38-מיליון ש"ח וכ 5-מיליון ש"ח ,בהתאמה ,בגין תשתית קווי הולכת
החשמל המשמשים לחיבור תחנת הכוח של רותם ותחנת הכוח שבהקמה של חדרה לרשת ההולכה של חברת החשמל.
יצוין כי תשתיות החיבור האמורות נועדו ואף משמשות בפועל לצורך חיבור של צרכנים נוספים לאותן תשתיות .על כן ,עלויות
אלו מטופלות כהוצאות נדחות לזמן ארוך .ברותם ,הוצאות נדחות לזמן ארוך מופחתות בקו ישר על פני  21שנים המהווים תקופת
השימוש של מתקן ה PRMS-ועל פני  30שנים המהווים תקופת השימוש של קווי הולכת החשמל .ההפחתה כאמור נזקפת לסעיף
פחת והפחתות בדוח רווח והפסד .בחדרה הוצאות נדחות לזמן ארוך אינן מופחתות היות והנכס עדיין אינו זמין לשימוש.
 .2נכס חוזה
בשנת  2015התקשרה חדרה בהסכם אספקה לטווח ארוך (להלן " -הסכם אספקה") ,לפיו תספק חדרה חשמל וקיטור באופן
בלעדי למפעלי נייר חדרה בע"מ (להלן – "נייר חדרה") לתקופה של  18שנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה.
על פי תנאי ההסכם ,חדרה תשפה את נייר חדרה בגין  50%מהעלות בפועל ששולמה עבור הקמת התשתיות שבאחריות נייר
חדרה (להלן – "גשר התשתיות") ,על בסיס תקציב מוסכם מראש ,אך לא יותר מ 2-מיליון דולר .לאחר מועד הדוח ,בחודש
ינואר  ,2019במסגרת תיקון לקבוצת הסכמים בין חדרה לנייר חדרה ,תוקן הסכם האספקה במסגרתו ,בין היתר ,הוארכה
תקופת ההסכם לתקופה של  25שנה והוסרה מגבלת השיפוי בסך של  2מיליון דולר שתשלם חדרה לנייר חדרה כך שהשיפוי
אינו מוגבל בסכום .ליום  31בדצמבר  ,2018שילמה חדרה סך של כ 14-מיליון ש"ח בגין גשר התשתיות .לפרטים נוספים לגבי
הסכם אספקה זה ,ראה ביאור .25א'.3.

 .3הוצאות מימון נדחות
במהלך שנת  ,2016התקשרה חדרה בהסכם המימון כמתואר בביאור .14ג' 2.להלן (להלן "הסכם המימון של חדרה") .במסגרת
הסכם המימון של חדרה ,משלמת חדרה עמלות שונות כגון עמלת סגירה פיננסית ועמלה תקופתית בגין מסגרת אשראי שטרם
נוצלה (להלן " -העמלות") .העמלות יופחתו לפי אחוז המשיכות מהסכם המימון של חדרה ויטופלו בשיטת הריבית
האפקטיבית כחלק מיתרת הלוואות ממוסדות פיננסיים בחדרה.
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ביאור  - 10רכוש קבוע
א.

הרכב

מתקן
בחכירה
מימונית
אלפי ש"ח

נכסים
בהקמה
אלפי ש"ח

אחר
אלפי ש"ח

מקדמות ע"ח
רכוש קבוע
אלפי ש"ח

סה"כ *
אלפי ש"ח

140,449
-

1,732,045
13,312
15,024

1,385
143
44

1,236
28
-

2,502
731
-

107,488
47,316
55,734

*1,800
*10,132
-

238,593
323,693
-

2,829
284
-

10,554
7,784
-

2,238,881
403,423
70,802

יתרה ליום  31בדצמבר 2017
תוספות
כניסה לאיחוד
גריעות

140,449
8,783
-

1,730,333
80,519
64,201

1,484
1,083
947

1,264
291
305

3,233
6,249
675

99,070
32,062
9,790

*11,932
14,793
-

562,286
198,597
15,503
-

3,113
149
-

18,338
322
17,725

2,571,502
342,526
15,825
93,643

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

149,232

1,746,651

1,620

1,250

8,807

121,342

26,725

776,386

3,262

935

2,836,210

פחת נצבר
יתרה ליום  1בינואר 2017
פחת לשנה
גריעות

15,984
4,576
-

262,561
103,282
15,025

1,134
158
44

387
92
-

866
94
-

-

-

-

731
369
-

-

281,663
108,571
15,069

יתרה ליום  31בדצמבר 2017
פחת לשנה
גריעות

20,560
4,576
-

350,818
97,132
64,200

1,248
265
947

479
267
305

960
583
675

-

991
-

-

1,100
398
-

-

375,165
104,212
66,127

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

25,136

383,750

566

441

868

-

991

-

1,498

-

413,250

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר
2018

124,096

1,362,901

1,054

809

7,939

121,342

25,734

776,386

1,764

935

2,422,960

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר
2017

119,889

1,379,515

236

785

2,273

99,070

11,932

562,286

2,013

18,338

2,196,337

יתרה מופחתת ליום  1בינואר
2017
סווג מחדש.
*

124,465

1,469,484

251

849

1,636

107,488

1,800

238,593

2,098

10,554

1,957,218

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2017
תוספות
גריעות

קרקע ,
כבישים
ומבנים
אלפי ש"ח

מתקנים,
מכונות
וציוד
אלפי ש"ח

מחשוב
אלפי ש"ח

ריהוט וציוד
משרדי
אלפי ש"ח

שיפורים
במושכר
אלפי ש"ח

סולר
וחלקי חילוף
אלפי ש"ח
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ביאור  - 10רכוש קבוע (המשך)
ב.

עלויות אשראי שהוונו

עלויות אשראי שהוונו לנכסים בהקמה במהלך שנת  2018הסתכמו לסך של כ  29,278 -אלפי ש"ח ( – 2017כ –  11,072אלפי
ש"ח).
ג.

רכישת רכוש קבוע באשראי

במהלך השנים  2018ו ,2017-נרכש רכוש קבוע שלא במזומן בסך של  84,631אלפי ש"ח ו 33,555-אלפי ש"ח ,בהתאמה.

ביאור  - 11נכסים בלתי מוחשיים
הרכב
מוניטין
אלפי ש"ח

תוכנות
אלפי ש"ח

רישיון
אלפי ש"ח

אופציות
לזכויות
במקרקעין
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

עלות
יתרה ליום  1בינואר 2017
תוספות
כניסה לאיחוד

454
1,138

2,559
214
-

1,770
-

750

4,783
214
1,888

יתרה ליום  31בדצמבר 2017
תוספות

1,592
-

2,773
582

1,770
-

750
-

6,885
582

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

1,592

3,355

1,770

750

7,467

הפחתות והפסדים מירידת ערך
יתרה ליום  1בינואר 2017
פחת לשנה

-

777
290

75
54

-

852
344

יתרה ליום  31בדצמבר 2017
פחת לשנה
הפסד מירידת ערך

338

1,067
385
-

129
54
-

600

1,196
439
938

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

338

1,452

183

600

2,573

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר 2018

1,254

1,903

1,587

150

4,894

יתרה מופחתת ליום  31בדצמבר 2017

1,592

1,706

1,641

750

5,689

יתרה מופחתת ליום  1בינואר 2017

454

1,782

1,695

-

3,931
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ביאור  - 12ספקים ונותני שירותים
2018
אלפי ש"ח

הוצאות לשלם
חובות פתוחים

84,668
92,600

73,576
129,129

177,268

202,705

ביאור  - 13זכאים ויתרות זכות ,לרבות מכשירים פיננסיים נגזרים
2018

עובדים ומוסדות בשל שכר
צדדים קשורים ובעלי עניין
מכשירים נגזרים
הוצאות לשלם
ריבית לשלם
מוסדות ממשלתיים
אחרים

ליום  31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2017

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

10,756
2,323
9,031
1,038
874
27

9,301
2,927
1,774
6,450
10,362
4,229
300

24,049

35,343

ביאור  - 14הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים וערבויות
א.

ההרכב
שיעור ריבית
ממוצע משוקלל
ליום  31בדצמבר
2018
%

הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים
בניכוי חלויות שוטפות

4.72

2018
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

1,903,705
()75,584

1,827,753
()83,014

1,828,121

1,744,739
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ביאור  - 14הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים וערבויות (המשך)
ב.

תקופת הפירעון
ההלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסייים עומדות לפירעון בשנים הבאות לאחר מועד הדוח ,כדלקמן:
2018

שנה ראשונה
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך

ג.

פרטים נוספים וערבויות

.1

רותם:

ליום  31בדצמבר
2017

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

75,584
124,510
127,916
125,936
143,114
1,306,645

83,013
85,512
115,505
120,758
119,365
1,303,600

1,903,705

1,827,753

הסכם מסגרת האשראי ברותם:
פרויקט תחנת הכוח של רותם מומן בשיטת מימון פרויקטים (להלן " -הסכם מסגרת האשראי") .הסכם מסגרת
האשראי נחתם עם קונסורציום של מלווים בראשות בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן " -בנק לאומי") .נכון למועד
הדוח ,קונסורציום המלווים כולל את בנק לאומי וגופים מוסדיים מהקבוצות הבאות :כלל חברה לביטוח בע"מ,
עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות ,הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,פסגות קרנות גמל ופנסיה והראל חברה לביטוח
בע"מ (להלן " -המלווים") .בהתאם להסכם מסגרת האשראי הוטל שעבוד על נכסים וזכויות קיימות ועתידיות
של רותם לטובת הרמטיק שירותי נאמנות ( )1939בע"מ (להלן " -הרמטיק") ,לשעבר החברה לנאמנות של בנק
לאומי לישראל בע"מ וכן על מרבית חשבונות הבנק של רותם.
במהלך השנים  2011עד  ,2013משכה רותם הלוואות בהתאם להסכם מסגרת האשראי .ההלוואות (שהינן צמודות
למדד) נפרעות על בסיס רבעוני עד לשנת  ,2031זאת החל מהרבעון הרביעי של שנת .2013
הסכם מסגרת האשראי קובע מגבלות מסוימות ביחס לחלוקת דיבידנד.
בהתאם להסכם מסגרת האשראי ,רותם מחויבת לתחזק קרן לשירות חוב (להלן " -הקרן לשירות חוב") .סכום
הקרן לשירות חוב שווה לסכומם של שני תשלומי החוב הרבעוניים העוקבים .נכון לימים  31בדצמבר  2018ו,2017-
סכום הקרן לשירות חוב עמד על סך של כ 51,422-אלפי ש"ח ועל סך כ 71,759-אלפי ש"ח ,בהתאמה.
לרשותה של רותם עומדות מסגרות אשראי מבנק לאומי בסך של  21מיליון ש"ח שהועמדו לצרכי ההון החוזר
והעמדת ערבויות בנקאיות .נכון ליום  31בדצמבר  ,2018ניצלה רותם כ 7-מיליון ש"ח מהמסגרות כאמור לצורך
ערבויות בנקאיות ובטוחות לחדר עסקאות.
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ביאור  - 14הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים וערבויות (המשך)
ג.

פרטים נוספים וערבויות (המשך)

.1

רותם (המשך):
הסכם מסגרת האשראי ברותם (המשך):
בהתאם להסכם מסגרת האשראי ,החברה יחד עם אסיה פיתוח ועם בעלי זכויות המיעוט ברותם (להלן – "ורידיס")
העמידו ערבויות תאגידיות לטובת רותם בסך של  92מיליון ש"ח ו 23-מיליון ש"ח ,בהתאמה .בחודש דצמבר ,2017
נחתם תיקון להסכם מסגרת האשראי לפיו שוחררה אסיה פיתוח מהערבות התאגידית וזאת בתמורה לצבירת קרן
נוספת ברותם בסך של  57.5מיליון ש"ח (להלן – "קרן ערבות הבעלים") ,כך שנכון ליום  31בדצמבר  ,2018הערבויות
התאגידיות של החברה ושל ורידיס מסתכמות ל 72.5-מיליון ש"ח (בהתאם לחלקן היחסי בהחזקות) .קרן ערבות
הבעלים כפופה למנגנון התאמה לפיו ביחסי כיסוי מסויימים היא יכולה לעלות עד לסכום מקסימלי של  115מיליון
ש"ח .קרן ערבות הבעלים נצברת באופן הבא –  20מיליון ש"ח עם חתימה על תיקון הסכם מסגרת האשראי,
והיתרה על פני  24חודשים בהפקדות חצי שנתיות .לאחר סיום צבירת קרן ערבות הבעלים ,בחודש דצמבר ,2019
תשוחררנה החברה וורידיס מהערבות התאגידית בסך של  57.5מיליון ש"ח .ליום  31בדצמבר  ,2018סכום קרן
ערבות הבעלים עמד על  39מיליון ש"ח.
נכון למועד הדוח ,עומדות רותם והחברה בכל אמות המידה בהתאם להסכם מסגרות האשראי.
ערבויות:
בחודש פברואר  ,2017העמידה רותם ערבות בנקאית בסך  1,637אלפי ש"ח (צמודה למדד) לטובת הממונה הארצי
יחידת דלק וזאת בהתאם לחוק הבלו המחייב הפקדת ערבות לשלוש שנים כתנאי לקבלת פטור מבלו על רכישת
הסולר המשמש כמלאי גיבוי .כמו כן העמידה רותם ערבות בנקאית לטובת משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה
והמים (להלן – "משרד האנרגיה") בסך של  1מיליון דולר וזאת מכוח רישיון ייצור החשמל של רותם.
דירוג:
לאחר מועד הדוח ,בחודש פברואר  ,2019עידכנה ועדת הדירוג של מידרוג בע"מ (להלן – "מידרוג") את הדירוג
לטווח ארוך של רותם לרמה של  Aa2עם אופק יציב ועדכנה את דירוג החוב הבכיר של רותם ברמה של  Aa2מאופק
חיובי לאופק יציב.

.2

חדרה:
הסכם המימון של חדרה:
בחודש יולי  ,2016התקשרה חדרה בהסכם מימון החוב הבכיר (להלן – "הסכם המימון של חדרה") עם בנק
דיסקונט לישראל בע"מ (להלן " -בנק דיסקונט") ,והראל חברה לביטוח בע"מ (להלן " -הראל") למימון הקמת
תחנת הכוח חדרה לפיו התחייבו המלווים להעמיד לחדרה מסגרות מימון ,ברובן צמודות למדד ,עד סכום של 1,006
מיליון ש"ח במספר מסגרות (חלקן חליפיות) ( )1מסגרת אשראי לזמן ארוך (לרבות מסגרת לשינויים בבנייה
ולעלויות קשורות); ( )2מסגרת הון חוזר; ( )3חשבון עתודות שירות חוב ומסגרת מע"מ; ( )4מסגרת ערבויות; ו)5( -
מסגרת גידור .בחודש מרס  ,2017אישרה רשות החשמל כי חדרה עמדה באבן דרך לסגירה פיננסית כפי שנקבע
ברישיון המותנה להקמת תחנת כוח .בחודש דצמבר  ,2017בנק דיסקונט המחה לכלל חברה לביטוח בע"מ ,כלל
פנסיה וגמל בע"מ ועתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ  43.35%מחלקו במסגרת אשראי לזמן ארוך
(לרבות מסגרת לשינויים בבנייה ולעלויות קשורות).
חלק מההלוואות במסגרת הסכם המימון של חדרה צמודות למדד וחלקן אינן צמודות למדד .ההלוואות צוברות
ריבית בשיעורים המפורטים בהסכם ותיפרענה בתשלומים רבעוניים בהתאם ללוחות הסילוקין המפורטים בהסכם
המימון של חדרה על פני תקופה של  18שנים ממועד תחילת הפירעונות בהתאם להוראות ההסכם (אשר יחלו כחצי
שנה לאחר ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה).
בקשר עם הסכם המימון של חדרה ,הועמדו שעבודים לטובת בנק דיסקונט כנאמן הבטוחות מטעם המלווים ,על
חלק מהנכסים הקיימים והעתידים של חדרה ועל הזכויות של חדרה והחברה .הסכם המימון של חדרה כולל
מגבלות מסויימות בגין חלוקות ופירעון של הלוואות מבעלי המניות אשר יחולו לאחר  12חודשים לכל הפחות
ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה ולאחר  3פירעונות חוב .כמו כן ,התחייבה חדרה ,בסוף תקופת
ההקמה ,לתחזק קרן לשירות חוב בגובה השווה לסכומם של שני תשלומי החוב הרבעוניים העוקבים.
למועד הדוח ,משכה חדרה סך כולל של  616מיליון ש"ח מסכום המסגרות בהסכם המימון של חדרה .במהלך שנת
 2018משיכות חדרה הסכתמו לסך כולל של  122מיליון ש"ח .שיעורי הריבית על הסכומים שנמשכו עד למועד הדוח
נעים בין כ 3.1%-לכ 3.9%-על הלוואות צמודות מדד ובין כ 4.7%-לכ 5.4%-על הלוואות שאינן צמודות מדד.
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חדרה (המשך):
הסכם המימון של חדרה (המשך):
בחודש יולי  ,2016התקשרה חדרה בהסכם עם אסיה פיתוח על פיו התחייבה אסיה פיתוח להזרים את ההון העצמי
הנדרש במסגרת הסכם המימון של חדרה ,וכן כל הון נוסף שיידרש על פיו כתוצאה משינויים בחוק החשמל
(כהגדרתו בהסכם המימון של חדרה) ,עד לסכום מסוים .ההון העצמי הדרוש הנ"ל הוזרם לחדרה על ידי אסיה
פיתוח בשנת .2016
ההסכם להזרמת הון (כפי שתוקן בחודש מאי  )2017כולל גם התחייבויות של החברה לתשלום עמלות ,הסכמי גידור
וכן התחייבויות להעמדת מספר ערבויות  -ערבות הקשורה לאירועים בקשר עם תקופת ההקמה של הפרויקט ,עד
לסכום של  100מיליון ש"ח ,אשר ניתן להפחתה בנסיבות מסוימות; ערבות בגין תרחישי חדלות פירעון במקרים
של כשל גבייה מלקוחות עד לסכום של  8מיליון ש"ח; והעמדת ערבויות בנקאיות נוספות במקרים מסוימים .כמו
כן ,מחוייבת החברה לעמוד באמות מידה מסויימות .אמות המידה כוללות יחס הון למאזן (סולו) של לפחות ,20%
הון עצמי מינימלי של  250מיליון ש"ח עד לתום תקופת הבדק והון עצמי מינימלי של  200מיליון ש"ח לאחר תקופת
אחריות הבדק (אחריות לפי הסכם ההקמה של חדרה כמתואר בביאור .25ד') ,יתרת מזומנים ושווי מזומנים
מינימלית של החברה בסך  100מיליון ש"ח עד מועד ההפעלה המסחרית של חדרה ויתרה מינימלית של  50מיליון
ש"ח עד לתום תקופת אחריות הבדק ,אשר יפחתו בתנאים מסוימים .בתנאים מסויימים סכום המזומנים כאמור
ישועבד לטובת המממנים .כמו כן ,התחייבה חדרה ,בסוף תקופת ההקמה ,להעמיד קרן רזרבה בסך של  15מיליון
ש"ח.
נכון למועד הדוח ,עומדות חדרה והחברה בכל אמות המידה בהתאם להסכם המימון.
ערבויות:
להלן רשימת ערבויות בנקאיות מהותיות אותן העמידה חדרה לגורמים שונים:
א.
ב.
ג.
ד.

ערבויות בסך של כ 7-מיליון דולר לטובת שותפי תמר בקשר עם ההתחייבות של חדרה תחת הסכם הגז
(לפרטים נוספים ראה ביאור .25ז').
ערבויות לטובת רשות החשמל בסך של כ 2-מיליון ש"ח לא צמוד בקשר לרישיון המספק של חדרה ובסך של
 475אלפי ש"ח בקשר לרישיון הייצור של חדרה ,ובסך  1,221אלפי ש"ח בקשר לרישיון מותנה של חדרה.
ערבות לטובת חברת החשמל בסך  1,768אלפי ש"ח (צמוד למדד) בגין רישיון האספקה של חדרה .לאחר
מועד הדוח ,בחודש פברואר  ,2019סכום הערבות עודכן לסך של  2,224אלפי ש"ח (צמוד למדד).
ערבות בסך של  295אלפי ש"ח (צמוד למדד) מכוח ההסכם להולכת גז (לפרטים נוספים ראה ביאור .25ו').

דירוג:
בחודש דצמבר  ,2018מידרוג אישררה את דירוג החוב הבכיר של חדרה ברמה  A3ועידכנה את האופק לאופק חיובי
לתקופת ההקמה והתפעול ורמה  A2עם אופק יציב לתקופת התפעול בלבד.
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.3

החברה:
הלוואת ביניים בחברה:
ביום  22ביוני  ,2014נחתם הסכם מימון עם עמיתים קרנות הפנסיה הותיקות ומנורה מבטחים קרנות פנסיה לצורך
גיוסה של הלוואת ביניים (להלן " -הלוואת ביניים") הכולל שתי מסגרות אשראי עיקריות:
 מנה א'  -הלוואת גישור בסך  150מיליון ש"ח (עד לתום תקופת החסימה ברותם) ,בשיעור ריבית של 4.85%
(צמוד למדד( .בחודש ינואר  2016פרעה החברה את מנה א' בסך של כ 162-מיליון ש"ח ,כולל הריבית שנצברה.
 מנה ב'  -הלוואה לזמן ארוך בסך  200מיליון ש"ח ,בשיעור ריבית של ( 7.75%צמוד למדד) .מסגרת מנה ב',
בתוספת ריבית והפרשי הצמדה ,עמדה לפירעון על בסיס חצי-שנתי החל מחודש אפריל  2016ועד לשנת .2028
במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2016פרעה החברה חלק ממנה ב' בסך של כ 38-מיליון ש"ח ,כולל
הריבית והפרשי הצמדה שנצברו .בחודש מאי  ,2017פרעה החברה את היתרה בגין מנה ב' בסך של כ209-
מיליון ש"ח ,כולל ריבית והפרשי הצמדה שנצברו .בגין פירעון זה שילמה החברה עמלת פירעון מוקדם בסך
של כ 23-מיליון ש"ח ,אשר נזקפה לדוח רווח והפסד בסעיף הוצאות מימון.

ביאור  - 15אגרות חוב
א.

ההרכב

אגרות חוב סחירות
בניכוי חלויות שוטפות

ב.

שיעור ריבית
ממוצע משוקלל
ליום  31בדצמבר
2018
%

4.45

ליום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

293,875
()10,992

315,918
()21,964

282,883

293,954

תקופת הפירעון
אגרות החוב עומדות לפירעון בשנים הבאות לאחר מועד הדוח ,כדלקמן:
2018
אלפי ש"ח

שנה ראשונה
שנה שניה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
שנה שישית ואילך

ליום  31בדצמבר
2017
אלפי ש"ח

10,992
30,555
34,382
18,817
32,354
166,775

21,964
10,992
30,555
34,382
18,817
199,208

293,875

315,918
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פרטים נוספים
בחודש מאי  ,2017הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה א') בהנפקה פרטית למשקיעים מסווגים ,אשר נרשמו למסחר
ב"רצף מוסדי" .ערכן הנקוב של אגרות החוב הינו  320מיליון ש"ח ,הן נושאות ריבית שנתית בשיעור של ,4.95%
ונפרעות ,קרן וריבית ,החל מיום  30ביוני  2018מדי חצי שנה (בימים  30ביוני ו 30-בדצמבר של כל שנה קלנדרית)
עד ליום  30בדצמבר  .2030על פי התנאים שנקבעו ,ריבית אגרות החוב תפחת ב 0.5%-במקרה של רישומן של אגרות
החוב למסחר ברשימה הראשית בבורסה .אגרות החוב דורגו בדירוג  A3על ידי מידרוג ובדירוג  A-על ידי אס אנד
פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ (להלן – "מעלות") .בחודש אוגוסט  2017רשמה החברה את אגרות החוב למסחר
בבורסה ,במסגרת הנפקה ורישום מניותיה למסחר ,ובהתאם לכך החל ממועד זה הופחתה הריבית אגרות חוב
(סדרה א') ב 0.5%-ועומדת על  4.45%לשנה.
על פי שטר הנאמנות מחודש מאי  ,2017החברה יצרה לטובת הנאמן עבור מחזיק אגרות החוב שעבוד צף מדרגה
ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על כלל נכסיה .השעבוד הצף לא יגביל את החברה ביצירת שעבודים על נכסים
ספציפיים מנכסיה ובביצוע דיספוזיציות אחרות בנכסיה.
שטר הנאמנות כולל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ,ובכלל זה אירועי הפרה ,חדלות
פירעון ,הליכי פירוק ,כינוס ,הקפאת הליכים והסדרי נושים ,שינויי מבנה מסוימים ,הרעה מהותית במצב החברה,
וכו' .כמו כן ,נקבעה זכות העמדה לפירעון מיידי )1( :בקרות אירועי אובדן שליטה מסוימים על ידי Kenon Ltd.
 )2( ;Holdingבמקרה של העמדה לפירעון מיידי של חובות אחרים של החברה (או ערבויות שהעמידה) או של
חדרה או רותם בהיקפים מינימליים מסוימים שנקבעו; ( )3אם בוצע שינוי בתחום פעילותה של החברה באופן
שעיקר פעילות החברה אינו בתחום האנרגיה בישראל ,לרבות תחום ייצור החשמל בתחנות כוח וממקורות אנרגיה
מתחדשים; ( )4במקרה של הפסקת דירוג על פני פרק זמן מסוים ,ובירידת דירוג אגרת החוב מתחת לדרגה של
( Baa3או  ;)BBB-וכן ( )5במקרה של השעיית מסחר לפרק זמן מסוים ככל שאגרות החוב תירשמנה למסחר
ברשימה הראשית של הבורסה .הכל ,בתנאים שפורטו בשטר הנאמנות.
בנוסף ,שטר הנאמנות (כפי שתוקן בחודש יוני  )2018כולל התחייבות החברה להעמיד קרן לשירות חוב בהיקף של
 18חודשי תשלומי קרן וריבית ולעמוד באמות מידה פיננסיות ומגבלות החלות על חלוקה כך ש"יחס כיסוי חוב
ההיסטורי" לא יפחת מ 1.2-ולצורך חלוקה כפי שהוגדרה בשטר נאמנות "יחס כיסוי החוב ההיסטורי" לא יפחת
מ ,1.4-הון עצמי מינימלי של  80,000אלפי ש"ח ויחס הון עצמי למאזן בשיעור שלא יפחת מ.12.5%-
נכון למועד הדוח ,החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות בהתאם לשטר הנאמנות ובכלל זה :מסתכם
הפיקדון בגין קרן לשירות חוב אשר מוצג בדוח על המצב הכספי בסעיף פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן ארוך
לסך של כ 46-מיליון ש"ח ,ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה מסתכם לסך של כ 678-מיליוני ש"ח
ויחס ההון העצמי למאזן הינו .70%
עוד כוללים תנאי אגרות החוב אפשרות של העלאת ריבית במקרים מסוימים של ירידת דירוג ,במקרים מסוימים
של הפרת אמות מידה פיננסיות ,ובמקרים מסוימים של שימוש בקרן לשירות החוב מבלי שזו מולאה תוך פרק
הזמן שנקבע בשטר הנאמנות .יכולתה של החברה להרחיב את סדרת אגרות החוב הוגבלה בתנאים מסוימים ,ובהם
שמירה על דירוג אגרות החוב כפי שהיה ערב הרחבת הסדרה והעדר הפרה .כמו כן ,אם תגייס החברה אגרות חוב
נוספות כלשהן שאינן מובטחות (או שהינן מובטחות בשעבוד צף בדרגה שווה) ,לא תהיינה אגרות חוב אלה עדיפות
בפירוק על פני אגרות החוב (סדרה א').
תמורת אגרות החוב בסך של כ 316-מיליון ש"ח נטו ,לאחר ניכוי הוצאות הנפקה ,בסך של כ 4-מיליון ש"ח ,שימשה
לצורך פירעון יתרת הלוואת הביניים בסך של כ 192.5-מיליון ש"ח ותשלום עמלת פירעון מוקדם בסך של כ23-
מיליון ש"ח ,כמתואר בביאור .14ג'.3.
בחודש יולי  ,2018אושררו דירוג מנפיק של  -Aעם תחזית יציבה עבור החברה ודירוג  -Aעבור אגרות החוב (סדרה
א') של החברה על ידי מעלות .כמו כן ,בחודש אוגוסט  ,2018אושרר דירוג  A3עם אופק יציב עבור אגרות החוב
(סדרה א') על ידי מדרוג.
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ביאור  - 16שטרי הון שהונפקו לצד קשור
א.

בשנת  ,2014הנפיקה  AGSלאסיה פיתוח ולורידיס שטרי הון שקליים (להלן – "שטרי הון  )"AGSבסך כולל של
 9,683אלפי ש"ח .בשנת  2017הוסבו שטרי הון  AGSלאסיה פיתוח בסך כולל של  7,748אלפי ש"ח לחברה כנגד
חוב של החברה לאסיה פיתוח בסכום זהה אשר סולק במהלך שנת  .2017שטרי הון  AGSאינם צמודים ,אינם
נושאים ריבית ומועד פרעונם (כפי שעודכן בחודש יוני  )2018יהיה לא לפני חודש אוקטובר  .2024שטרי ההון
 AGSהוכרו לראשונה בדוח על המצב הכספי בסכום המייצג את שווים ההוגן במועד ההנפקה אשר חושב
באמצעות שיעור היוון של  5.6%ומופחתים לפי שיטת הריבית האפקטיבית ממועד ההנפקה ועד למועד הדוח.
לימים  31בדצמבר  2018ו ,2017-יתרת שטרי הון  AGSהינה בגין שטרי הון  AGSאותם הנפיקה  AGSלורידיס
ועומדת על סך של  1,166אלפי ש"ח ו 1,803-אלפי ש"ח ,בהתאמה.

ב.

בשנים  2010עד  ,2014הנפיקה החברה לאסיה פיתוח שטרי הון שקליים בסך של  319,107אלפי ש"ח (להלן –
"שטרי הון לאסיה פיתוח") .שטרי הון לאסיה פיתוח אינם צמודים ,אינם נושאים ריבית ומועד פרעונם יהיה לא
לפני  5שנים ממועד הנפקתם .שטרי הון לאסיה פיתוח הוכרו לראשונה בדוח על המצב הכספי בסכום המייצג את
שווים ההוגן במועד ההנפקה אשר חושב באמצעות שיעור היוון של  6.1%והופחתו לפי שיטת הריבית האפקטיבית
ממועד ההנפקה ועד מועד הפירעון .שטרי הון לאסיה פיתוח נפרעו במהלך שנים  2015עד  .2017חלק מהסכום
נפרע בדרך של קיזוז מהלוואה לאסיה פיתוח ,כמתואר בביאור .23ג'.4.

ביאור  - 17הטבות לעובדים
א.

תכניות הטבה לאחר סיום העסקה  -תכנית להפקדה מוגדרת
לקבוצה תכנית להפקדה מוגדרת בגין התחייבותה של הקבוצה לתשלום מרכיב החיסכון של קופות גמל ובגין כל
עובדיה הכפופים לסעיף  14של חוק פיצויי פרישה ,התשכ"ג.1963-
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

הסכום שהוכר כהוצאה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת
ב.

3,027

2,444

2,362

תכנית תגמול הוני
בחודש יולי  ,2017אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות לעובדים ,על פיה יכול ויוענקו בהתאם להחלטת
אורגניה המוסמכים של החברה ,לעובדי החברה (לא כולל המנכ"ל) ,חברי דירקטוריון החברה ויועצי החברה ,ללא
תמורה ,אופציות בהיקף שטרם נקבע (ובסך הכל לא מעל  1,500,000אופציות) ,אשר כל אופציה ניתנת למימוש
למניה רגילה אחת בת  0.01ש"ח ע.נ .של החברה .המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות תהיינה
זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של החברה ,מיד עם הקצאתן.
בנוסף ,החליט דירקטוריון החברה על הקצאה של  1,000,000אופציות למנכ"ל החברה .האופציות הוקצו במסלול
הוני (עם נאמן) בהתאם לסעיף  102לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א  ,1961בארבע מנות שוות .תנאי
ההבשלה ומועדי הפקיעה של האופציות למנכ"ל הינם כדלקמן:
מספר מנה

מנה ראשונה
מנה שניה
מנה שלישית
מנה רביעית

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

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

מחיר המימוש של של כל אופציה הינו  12.5ש"ח (לא צמוד) .מחיר המימוש כפוף להתאמות מסוימות (לרבות בגין
חלוקת דיבידנדים ,הנפקת זכויות וכו').
השווי ההוגן הממוצע של כל אופציה שהוענקה מוערך ביום ההענקה תוך שימוש במודל בלק ושולס ב 2.5 -ש"ח
לכל אופציה .החישוב מבוסס על סטיית תקן של ( 20.7%-21.5%בהתבסס על תנודתיות היסטורית של חברות
מקבילות בתחום הפעילות של החברה לתקופות מקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד למימוש) ,שיעור
ריבית חסרת סיכון של  0.7%עד  1.4%ואורך חיים צפוי של  4עד  6שנים.
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ביאור  - 17הטבות לעובדים (המשך)
ב.

תכנית תגמול הוני (המשך)
בחודש אוקטובר  ,2017קיבלה החברה אישורים ממס הכנסה לפיהם על האופציות שהוענקו חלות הוראות סעיף
 102לפקודת מס הכנסה .ההענקה הינה באמצעות נאמן במסלול רווח הון .בהתאם למסלול זה ,החברה אינה זכאית
לתבוע כהוצאה לצורכי מס סכומים הנזקפים לעובד כהטבה ,לרבות סכומים הנרשמים כהטבת שכר בחשבונות
החברה ,בגין האופציות שהעובד קיבל במסגרת התכנית ,למעט מרכיב הטבה פירותי ,אם קיים ,שנקבע במועד
ההקצאה /ההענקה.
בחודש מאי  ,2018עודכנה תוכנית האופציות לעובדים באופן הכולל שלושה תיקונים )1( :הוספת אפשרות להקצאת
יחידות מניות חסומות (להלן – "יחידות ה )2( ;)"RSU-הוספה של  797,168לכמות האופציות ו/או יחידות הRSU -
שניתנות להקצאה מכוח התכנית; ו )3(-תיקון מנגנון ההתאמה במקרה של שינוי שליטה.
כל יחידת  RSUתקנה זכות לקבל מהחברה בדרך של הקצאה וללא תמורה ,מניה רגילה של החברה בת  0.01ש"ח
ערך נקוב .יחידות ה RSU-לא תקנינה למחזיק בהן זכות כלשהי המוקנית לבעל מניות ,טרם מימושן למניות
החברה ,לרבות זכות הצבעה ,אך למעט הזכות לקבלת סכום שווה דיבידנד במקרה שבו תחליט החברה לחלק
דיבידנד.
בחודש יוני  ,2018אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית לשמונה מנהלים ונושאי משרה בקבוצה ,בכמות כוללת
של  1,165,625אופציות הניתנות להמרה ל 1,165,625-מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב של החברה ו241,684-
יחידות ( RSUלהלן – "ניירות הערך המוצעים") .ניירות הערך המוצעים הוקצו במסלול הוני (עם נאמן) בהתאם
לסעיף  102לפקודת מס הכנסה ,בארבע מנות שוות .תנאי ההבשלה ומועדי הפקיעה של ניירות הערך המוצעים הינם
כדלקמן:
מספר מנה
מנה ראשונה
מנה שניה
מנה שלישית
מנה רביעית

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

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

מחיר המימוש של כל אופציה הינו  18.41ש"ח (לא צמוד) .מחיר המימוש כפוף להתאמות מסוימות (לרבות בגין
חלוקת דיבידנדים ,הנפקת זכויות וכו').
השווי ההוגן הממוצע של כל אופציה שהוענקה הוערך בסמוך למועד ההענקה ,תוך שימוש במודל בלק ושולס ב-
 3.84ש"ח לכל אופציה .החישוב מבוסס על סטיית תקן של  ,20.93%-21.41%שיעור ריבית חסרת סיכון של 0.88%
עד  1.43%ואורך חיים צפוי של  4עד  6שנים .השווי ההוגן של יחידות  RSUsהוערך בהתבסס על מחיר המניה של
החברה ביום  20ביוני  2018אשר עמד על  18.52ש"ח.
בחודש אוקטובר  ,2018סיימה נושאת משרה את תפקידה בחברה ,לפני תקופת ההבשלה ולפיכך פקעו כל זכויותיה
ביחס לכל האופציות ויחידות ה RSU-אשר הוקצו לה ( 98,958אופציות ו 20,518-יחידות  .)RSUהאופציות ויחידות
ה RSU-שפקעו כאמור חזרו אל מאגר המניות של תוכנית האופציות לעובדים ותהיינה ניתנות להקצאה מחדש.
עלות ההטבה הגלומה באופציות וניירות הערך המוצעים שהוקצו כאמור (בניכוי חלקה של נושאת המשרה אשר
סיימה את תפקידה בחודש אוקטובר  2018כאמור) שמתבסס על השווי ההוגן במועד הקצאתן הסתכמה לסך של
כ 10,745-אלפי ש"ח .סכום זה יזקף לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה של כל מנה .בהתאם לכך ,כללה החברה
בשנת  ,2018הוצאה בסך של  3,222אלפי ש"ח בגין האופציות וניירות הערך המוצעים הנ"ל.
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ביאור  - 18מסים על ההכנסה
א.

פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה

.1

שיעור מס החברות
להלן שיעורי המס החלים על הקבוצה בשנים :2018-2016
25% – 2016
24% – 2017
23% – 2018
ביום  4בינואר  ,2016אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)216התשע"ו ,2016-אשר
קבע ,בין היתר ,את הורדת שיעור מס חברות ,החל מיום  1בינואר  2016ואילך בשיעור של  1.5%כך שיעמוד על
 .25%כמו כן ,ביום  22בדצמבר  ,2016אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב לשנות התקציב  2017ו ,)2018 -התשע"ז ,2016-אשר קבע ,בין היתר ,את הורדת שיעור מס חברות
משיעור של  25%ל 23% -בשתי פעימות .הפעימה הראשונה לשיעור של  ,24%החל מינואר  ,2017והפעימה השנייה
לשיעור של  ,23%החל מינואר  2018ואילך .
כתוצאה מהורדת שיעור המס ל ,25%-יתרות המסים הנדחים ליום  4בינואר  2016חושבו בהתאם לשיעור המס
החדש כפי שנקבע בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה ,לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך.
כתוצאה מהורדת שיעור המס ל 23%-בשתי פעימות ,יתרות המסים הנדחים ליום  31בדצמבר  2016חושבו בהתאם
לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות
התקציב  2017ו )2018-לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך.
השפעת הקיטון בשיעור המס האמורים על הדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2016מתבטאת בקיטון בעתודה
למס נדחה בסך של  27,086אלפי ש"ח .ההתאמה של יתרות המסים הנדחים נזקפה כנגד הכנסות מסים נדחים
בסך של  23,720אלפי ש"ח ,כנגד רווח כולל אחר בסך  3,026אלפי ש"ח וכנגד הון בסך של  340אלפי ש"ח.

.2

הטבות מתוקף חוק עידוד התעשייה (מסים( ,התשכ"ט1969-
בחודש יוני  ,2011קיבלה רותם אישור מרשות המסים בישראל לכך שפעילות הפקת החשמל תיחשב כפעילות יצרנית
ותחנת הכוח של רותם תהווה "מפעל תעשייתי" כהגדרתו בחוק עידוד התעשייה (מסים) ,התשכ"ט ,1969-זאת עם
התקיימותם של כל התנאים שהעמידה רשות המסים בישראל.
"חברות תעשייתיות" כהגדרתן בחוק עידוד התעשייה (מסים) ,התשכ"ט 1969-זכאיות להטבות אשר העיקריות שבהן
הן:
(א) פחת בשיעורים מוגדלים.
(ב) ניכוי הוצאות להנפקת מניות הנרשמות למסחר בבורסה בשלושה שיעורים שנתיים שווים החל משנת רישום
מניות למסחר.
(ג) הפחתה במשך  8שנים של פטנטים וידע המשמשים לפיתוחו של המפעל.
(ד) אפשרות להגשת דוחות מאוחדים של חברות בעלות קו ייצור אחד.

ב.

שומות מס
לחברה וחברות הקבוצה הוצאו שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס ( 2013בכפוף לסייגים שנקבעו
בחוק).
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ביאור  - 18מסים על ההכנסה (המשך)
ג.

מרכיבי הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

הוצאות מסים שוטפים:
הוצאות מסים נדחים :
מסים נדחים
שינוי במסים נדחים בגין שינוי בשיעור המס
מסים נדחים בגין שנים קודמות
סה"כ הוצאות מסים על הכנסה:
ד.

2016
אלפי ש"ח

2,031

1,694

-

34,857
()85
34,772

29,996
158
30,154

23,053
()23,720
921
254

36,803

31,848

254

התאמה בין המס התיאורטי על הרווח לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

2016
אלפי ש"ח

רווח לפני מסים על ההכנסה

134,320

88,356

88,512

שיעור המס הסטאטוטורי של החברה

23%

24%

25%

מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי של החברה

30,894

21,205

22,128

תוספת (חיסכון) במס בגין:
הוצאות לא מוכרות
השפעת השינוי בשיעור המס
הפסדים לצרכי מס והטבות מס אחרות שבגינם
לא נרשמו מסים נדחים
מסים נדחים לפי שיעור מס שונה
מסים בגין שנים קודמות

116
-

424
-

682
()23,720

5,878
()85

10,005
56
158

244
921

הוצאות מסים על ההכנסה

36,803

31,848

254

ה.

מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר והון:
בשנים  2018ו ,2017-רשמה החברה בדוח על הרווח הכולל הוצאות מס בסך כ 373-אלפי ש"ח וכ 2,642-אלפי ש"ח,
בהתאמה ,בגין פריטי רווח כולל אחר.
בשנת  ,2017הכירה החברה בהכנסות מס ישירות בהון בגין שטרי הון שהונפקו לבעלי מניות בסך של כ 30-אלפי
ש"ח.
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ביאור  - 18מסים על ההכנסה (המשך)
ו.

נכסי והתחייבויות מסים נדחים

)(1

נכסי והתחייבויות מסים נדחים שנזקפו בספרים

התנועה בנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים:

רכוש
קבוע

עסקאות
עם
בעלי מניות

הפסדים
וניכויים
מועברים
לצרכי מס

מכשירים
פיננסיים
אלפי ש"ח

אחרים

סה"כ

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום
 1בינואר 2017

()330,936

()395

173,836

()171

()423

()158,089

שינויים אשר נזקפו לרווח או הפסד
שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר
שינויים אשר נזקפו להון
כניסה לאיחוד

18,319
-

365
30
-

()50,930
-

2,047
()2,642
-

45
()171

()30,154
()2,642
30
()171

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום
 31בדצמבר 2017

()312,617

-

122,906

()766

()549

()191,026

שינויים אשר נזקפו לרווח או הפסד
שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

16,301
-

-

()52,852
-

758
()373

1,021
-

()34,772
()373

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום
 31בדצמבר 2018

()296,316

-

70,054

()381

472

()226,171

)(2

המסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

במסגרת נכסים שאינם שוטפים
במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות
מסים נדחים נטו

2,369
()228,540
()226,171

751
()191,777
()191,026
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ביאור  - 18מסים על ההכנסה (המשך)
ו.

נכסי והתחייבויות מסים נדחים (המשך)

()3

התחייבויות מסים שלא הוכרו:

בימים  31בדצמבר  2018ו ,2017-יתרת התחייבות מסים נדחים בסך של כ 116,547-אלפי ש"ח וכ 121,776-אלפי ש"ח,
בהתאמה ,בגין הפרשים זמניים בסך של כ 506,728-אלפי ש"ח וכ 529,460-אלפי ש"ח ,בהתאמה ,המתייחסים להשקעות
בחברות בנות ,לא הוכרו מאחר וההחלטה האם למכור חברות בנות אלו נתונה בידי החברה ,ובכוונתה שלא לממשן בעתיד
הנראה לעין.
()4

הפסדים להעברה שבגינם לא הוכרו נכסי מיסים נדחים:
ליום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

הפסדים לצורך מס

43,544

63,526

לפי חוקי המס הקיימים בישראל ,אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים הניתנים
לניכוי .נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה ,כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן
יהיה לנצל את הטבות המס.

ביאור  - 19הון
א .ההרכב:
מספר המניות
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב

רשום

ליום  31בדצמבר 2018
מונפק
ונפרע

500,000,000

131,886,721

רשום

ליום  31בדצמבר 2017
מונפק
ונפרע

500,000,000

131,886,721

ב .פרטים נוספים :
בחודש אוגוסט  ,2017הנפיקה החברה בבורסה לציבור  31,886,700מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת,
המהוות כ 24.2%-מההון המונפק של החברה ,לפי מחיר של  12.5ש"ח למניה .תמורת ההנפקה בסך של כ398,584-
אלפי ש"ח ,בניכוי עלויות ההנפקה בסך של כ 37,260-אלפי ש"ח נזקפו להון.
ג.

דיבידנד
בחודש יולי  ,2017החליט דירקטוריון החברה לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד ,לפיה בכל שנה קלנדרית ,יחולק דיבידנד
בשיעור של  50%לפחות מהרווח הנקי לבעלי מניות של החברה ,לאחר מס ,בשנה הקלנדרית שקדמה למועד חלוקת
הדיבידנד .יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד ואישור חלוקתו מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה יהיה כפוף להוראות
כל דין ,ובכלל זה מבחני החלוקה הקבועים בסעיף  302לחוק החברות ,תשנ"ט( 1999-מבחן הרווח ומבחן יכולת
הפירעון) ,מגבלות הקבועות בהסכמים שהחברה צד להם ,אמות מידה או התניות פיננסיות שהחברה מחוייבת בהן,
נוכחיים או עתידיים ,שיקולי מס ,השקעות נדרשות בפרוייקטים של החברה (נוכחיים או עתידיים) ומגבלות נוספות
שיחולו על החברה ,ככל שיחולו ,והחלטות שהחברה רשאית לקבל ,לרבות ייעוד אחר לרווחיה ושינוי מדיניות זו.
למען הסר ספק ,דירקטוריון החברה יהיה רשאי בכל עת ,בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין,
לשנות את שיעור הדיבידנד האמור לעיל או להחליט שלא לחלקו כלל .כמו כן יובהר כי עיתוי החלוקה ,מדי שנה ,ככל
שתבוצע ,לא יהיה בהכרח לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
בשנים  2017ו 2016-חילקה החברה דיבידנדים בסך של  60מיליון ש"ח וכ 168-מיליון ש"ח ,בהתאמה .לאחר מועד
הדוח בחודש מרס  ,2019הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  36מיליון ש"ח.
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ביאור  - 20נתונים על פריטי דוחות רווח והפסד
הכנסות

א.

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

הכנסות ממכירת חשמל
הכנסות ממכירת קיטור

2016
אלפי ש"ח

1,248,584

1,260,091

1,187,750

57,887

55,588

57,379

1,306,471

1,315,679

1,245,129

להלן פירוט אודות סך מכירות הקבוצה ללקוחות מהותיים ושיעור מסך הכנסות החברה (באלפי ש"ח):
שנת 2018

לקוח

שנת 2016

שנת 2017

סך הכנסות

שיעור מהכנסות
החברה

סך הכנסות

לקוח 1

266,759

20.42%

272,700

20.73%

לקוח 2

221,711

16.97%

181,643

13.80%

124,624

לקוח 3

197,033

15.08%

193,005

14.67%

151,163

12.14%

לקוח 4

153,211

11.73%

*-

*-

*-

*-

לקוח 5

141,632

10.84%

137,591

10.46%

139,776

11.23%

(*)

ב.

שיעור מהכנסות
החברה

שיעור מהכנסות
החברה

סך הכנסות

229,999

18.47%
10.01%

מייצג סכום הנמוך מסף  10%מההכנסות.

עלות המכירות (ללא פחת והפחתות)
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

דלקים
חשמל ושירותי תשתיות
שכר עבודה ונלוות
הוצאות ייצור ותפעול וקבלנים חיצוניים
ביטוח
הוצאות אחרות

*423,978
451,806
21,928
22,383
5,567
3,739
929,401

*468,407
437,059
20,425
23,160
6,245
3,672
958,968

2016
אלפי ש"ח

*482,551
426,461
20,377
23,502
6,777
3,502
963,170

(*) לאחר ניכוי השתתפות חברת חשמל בהוצאות סולר.
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ביאור  - 20נתונים על פריטי דוחות רווח והפסד (המשך)
ג.

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

שכר עבודה ונלוות
שכר דירקטורים
שירותים מקצועיים
פחת
נסיעות ואירוח
פיתוח עסקי
אחזקת משרד
תרומות
אחרות

ד.

19,655
1,805
16,465
1,061
981
3,593
3,402
1,557
2,667
51,186

17,207
893
13,897
270
799
581
1,844
1,415
2,670
39,576

11,901
10,635
337
959
129
1,820
1,381
1,780
28,942

הכנסות אחרות ,נטו
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

הכנסות ממכירת גז ,נטו (ראה ביאור .23ג')3.
הכנסות (הוצאות) אחרות

ה.

2016
אלפי ש"ח

7,173
()938
6,235

1,240
12
1,252

2016
אלפי ש"ח

7,400
96
7,496

הכנסות והוצאות מימון
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

הכנסות מימון
הפרשי שער
שינוי נטו בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים
הכנסות ריבית בגין הלוואות
הכנסות ריבית בגין פיקדונות בבנקים ואחרים
הוצאות מימון
הפרשי שער
הוצאות ריבית בגין אגרות חוב
הוצאות ריבית בגין הלוואות ושטרי הון
הכנסות ריבית בגין הפרשות
שינוי נטו בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים
עמלת פירעון מוקדם
עמלות ואחרות

הוצאות מימון ,נטו שנזקפו לדוח רווח והפסד

2016
אלפי ש"ח

4,208
1,405
1,689

6,301
627

2,949
2,898
16,690
213

7,302

6,928

22,750

14,289
81,004
2,600

4,680
9,368
80,748
4,205
22,950
2,800

90,599
()5,418
3,348

97,893

124,751

88,529

90,591

117,823

65,779
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ביאור  - 21רווח למניה
הנתונים ששימשו בחישוב הרווח הבסיסי והמדולל למניה:
א.

רווח המיוחס לבעלי מניות רגילות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018

רווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה
ב.

2016

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

73,034

35,473

69,865

ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018

2017
מניות רגילות

2016

ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו לצורך החישוב
הבסיסי (באלפים)

132,004

112,449

99,920

ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו לצורך החישוב
המדולל (באלפים)

133,568

112,882

99,920

ביאור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים
כללי
א.
הקבוצה חשופה לסיכונים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:




סיכון אשראי
סיכון נזילות
סיכון שוק

סיכון אשראי
ב.
סיכון זה כולל סכומי מזומנים המגיעים לקבוצה מאותם צדדים נגדיים ,בניכוי סכומים כלשהם המגיעים לצד הנגדי
מהחברה כאשר קיימת זכות משפטית לקיזוז .נכללים בזאת גם סכומי השווי ההוגן של חוזים עם צדדים נגדיים פרטניים
המוצגים בדוחות הכספיים.
חשיפה מירבית לסיכון אשראי
הסכום בספרים של נכסים פיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המירבית .החשיפה המירבית לסיכון האשראי במועד
הדיווח ,היתה כדלקמן:
ליום  31בדצמבר
2017
2018
ערך בספרים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות ומזומנים מוגבלים
לקוחות וחייבים אחרים (*)
(*)

329,950
368,693
142,909
841,552

508,181
265,316
162,066
935,563

נכון לימים  31בדצמבר  2018ו ,2017-יתרת הלקוחות נובעת מחובות שוטפים של אשראי לקוחות ואין לקוחות
בפיגור.
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ביאור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים (המשך)
ג.

סיכון נזילות

גישת הקבוצה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה
במועד ,בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה במוניטין.
להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות ,לרבות תשלומי ריבית צפויים:
הערך
בספרים

סכום חוזי

ליום  31בדצמבר 2018
שנה עד
 12חודשים
 5-2שנים
שנתיים
או פחות
אלפי ש"ח

מעל  5שנים

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
ספקים ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכות
שטרי הון שהונפקו לצד קשור
אגרות חוב
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות
פיננסיים (לרבות ריבית לשלם)

177,268
11,385
1,166
293,875

177,268
11,385
1,935
388,146

177,268
11,385
24,567

43,461

115,852

1,935
204,266

1,904,743

2,609,214

145,275

211,561

621,527

1,630,851

סך התחייבויות פיננסיות

2,388,437

3,187,948

358,495

255,022

737,379

1,837,052

הערך
בספרים

סכום חוזי

ליום  31בדצמבר 2017
שנה עד
 12חודשים
 5-2שנים
שנתיים
או פחות
אלפי ש"ח

מעל  5שנים

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
ספקים ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכות
שטרי הון שהונפקו לצד קשור
אגרות חוב (לרבות ריבית לשלם)
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות
פיננסיים (לרבות ריבית לשלם)

202,705
9,378
1,803
325,186

202,705
9,378
1,803
433,764

202,705
9,378
45,619

1,803
24,567

118,026

245,552

1,828,847

2,545,840

148,093

165,170

580,108

1,652,469

סך התחייבויות פיננסיות

2,367,919

3,193,490

405,795

191,540

698,134

1,898,021
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ביאור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים (המשך)
ד.

סיכון שוק

במהלך העסקים הרגיל ,הקבוצה קונה ומוכרת נגזרים ונוטלת התחייבויות פיננסיות לצורך ניהול סיכוני שוק.
סיכוני מדד ומטבע

סיכון מטבע
הקבוצה חשופה לסיכוני מטבע בגין תשלומים לספקים הנקובים במטבעות השונים ממטבע הפעילות של הקבוצה.
המטבעות שבהם נקובות עיקר העסקאות הינם היורו והדולר.
יתרות הנקובות במטבע חוץ או הצמודות אליו מוצגות בדוחות הכספיים לפי שער החליפין היציג ליום הדוח .יתרות
הצמודות למדד מוצגות על בסיס המדד המתייחס לכל נכס או התחייבות מוצמדים.
להלן נתונים לגבי שערי החליפין היציגים והמדד:
שער
החליפין
של האירו
ביחס
לשקל

המדד
(נקודות)

שער חליפין
של הדולר
ביחס
לשקל

 31בדצמבר 2018
 31בדצמבר 2017
 31בדצמבר 2016

107.7
106.4
106.1

3.748
3.467
3.845

4.292
4.153
4.044

שינויים במהלך השנה שהסתיימה ביום:
 31בדצמבר 2018
 31בדצמבר 2017
 31בדצמבר 2016

1.2%
0.3%
)(0.3%

8.1%
)(9.8%
)(1.5%

3.3%
2.7%
)(4.8%
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ביאור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים (המשך)
ד.

סיכון שוק (המשך)

סיכוני מדד ומטבע (המשך)
חשיפת הקבוצה לסיכוני מדד ומטבע חוץ ,למעט בגין מכשירים פיננסיים נגזרים (ראה להלן) ,הינה כדלקמן:
שקל חדש
ללא הצמדה
צמוד למדד

דולר

מטבע חוץ
יין
יורו
אלפי ש"ח

פאונד

סה"כ

 31בדצמבר 2018
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות ומזומנים מוגבלים
לקוחות וחייבים אחרים

-

321,486
285,326
134,459

3,312
83,367
6,809

5,152
-

-

-

329,950
368,693
141,268

סה"כ נכסים פיננסים

-

741,271

93,488

5,152

-

-

839,911

התחייבויות
ספקים ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב
שטרי הון שהונפקו
לצד קשור
הלוואות מתאגידים
פיננסיים בנקאיים ומוסדות

-

()89,105
()7,914
()293,875

()50,816
()1,856
-

()29,088
()427
-

()8,259
-

()1,188
-

()177,268
()11,385
()293,875

-

()1,166

-

-

-

-

()1,166

()1,688,740

()216,003

-

-

-

-

()1,904,743

סה"כ התחייבויות
פיננסיות

()1,688,740

()608,063

()52,672

()29,515

()8,259

()1,188

()2,388,437

סה"כ מכשירים פיננסיים

()1,688,740

133,208

40,816

()24,363

()8,259

()1,188

()1,548,526
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ביאור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים (המשך)
ד.

סיכון שוק (המשך)

סיכוני מדד ומטבע (המשך)
חשיפת הקבוצה לסיכוני מדד ומטבע חוץ ,למעט בגין מכשירים פיננסיים נגזרים (ראה להלן) ,הינה כדלקמן:
שקל חדש
ללא הצמדה
צמוד למדד

דולר

מטבע חוץ
יורו
אלפי ש"ח

סה"כ

 31בדצמבר 2017
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות ומזומנים מוגבלים
לקוחות וחייבים אחרים

2,876

458,483
188,434
151,844

40,312
76,882
7,346

9,386
-

508,181
265,316
162,066

סה"כ נכסים פיננסים

2,876

798,761

124,540

9,386

935,563

התחייבויות
ספקים ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב
שטרי הון שהונפקו לצד קשור
הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות
פיננסיים

-

()108,470
()6,710
()325,186
()1,803

()94,203
()2,668
-

()32
-

()202,705
()9,378
()325,186
()1,803

()1,661,408

()167,439

-

-

()1,828,847

סה"כ התחייבויות פיננסיות

()1,661,408

()609,608

()96,871

()32

()2,367,919

סה"כ מכשירים פיננסים

()1,658,532

189,153

27,669

9,354

()1,432,356
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ביאור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים (המשך)
ד .סיכון שוק (המשך)
סיכוני מדד ומטבע (המשך)
חשיפת הקבוצה לסיכון מטבע חוץ מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם משמשים לגידור הינה כדלקמן:
ליום  31בדצמבר 2018

חוזה אקדמה על שערי חליפין

מטבע/
הצמדה
לקבל

מטבע/
הצמדה
לשלם

דולר

ש"ח

מטבע/
הצמדה
לקבל

מטבע/
הצמדה
לשלם

דולר

ש"ח

סכום
סכום
לשלם
לקבל
אלפי ש"ח

48,662

13,500

מועד
פקיעה

שווי
הוגן

2019

1,313

ליום  31בדצמבר 2017

חוזה אקדמה על שערי חליפין

סכום
סכום
לשלם
לקבל
אלפי ש"ח

34,387

9,846

מטבע
הצמדה

דולר

חוזה לרכישת פריט לא פיננסי

מועד
פקיעה

שווי
הוגן

2018

()253

שווי הוגן ליום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח

1,080

5,099

חשיפת הקבוצה לסיכון מטבע חוץ מכשירים פיננסיים נגזרים אשר משמשים לגידור הינה כדלקמן:
ליום  31בדצמבר 2018

חוזה אקדמה על שערי חליפין

מטבע/
הצמדה
לקבל

מטבע/
הצמדה
לשלם

אירו

ש"ח

מטבע/
הצמדה
לקבל

מטבע/
הצמדה
לשלם

אירו

ש"ח

סכום
סכום
לשלם
לקבל
אלפי ש"ח

8,599

36,582

מועד
פקיעה

שווי
הוגן

2019

328

ליום  31בדצמבר 2017

חוזה אקדמה על שערי חליפין

סכום
סכום
לשלם
לקבל
אלפי ש"ח

14,489

61,889

מועד
פקיעה

שווי
הוגן

2018

()1,521
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ביאור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים (המשך)
ד.

סיכון שוק (המשך)

סיכוני מדד ומטבע (המשך)
ניתוח רגישות
התחזקות (החלשות) של הש"ח בשיעור של  5%או  10%מול המטבעות הבאים היתה מגדילה (מקטינה) את
הרווח או ההפסד הכולל בסכומים המוצגים להלן .ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים ,ובמיוחד שיעורי
הריבית ,נשארו קבועים .הניתוח לגבי שנת  2017נעשה בהתאם לאותו בסיס.
ליום  31בדצמבר 2018
השפעה על הרווח (הפסד) הכולל וההון
קיטון של 10%
אלפי ש"ח

מכשירים שאינם נגזרים
דולר/שקל
מכשירים שאינם נגזרים
אירו/שקל
מכשירים שאינם נגזרים
ין/שקל
מכשירים שאינם נגזרים
פאונד/שקל
מכשירים נגזרים
דולר/שקל
מכשירים נגזרים
אירו/שקל

קיטון של 5%
אלפי ש"ח

גידול של 5%
אלפי ש"ח

גידול של 10%
אלפי ש"ח

)(3,143
)(3,143

)(1,571
)(1,571

1,571
1,571

3,143
3,143

1,876
1,876

938
938

)(938
)(938

)(1,876
)(1,876

636
636

318
318

)(318
)(318

)(636
)(636

91
91

46
46

)(46
)(46

)(91
)(91

)(3,973
)(3,973

)(1,987
)(1,987

1,987
1,987

3,973
3,973

)(2,841
)(2,841

)(1,420
)(1,420

1,420
1,420

2,841
2,841
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ביאור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים (המשך)
ד.

סיכון שוק (המשך)

סיכוני מדד ומטבע (המשך)
ליום  31בדצמבר 2017
השפעה על הרווח (הפסד) הכולל וההון
קיטון של 10%

מכשירים שאינם נגזרים
דולר/שקל
מכשירים שאינם נגזרים
אירו/שקל
מכשירים נגזרים
דולר/שקל
מכשירים נגזרים
אירו/שקל

גידול של 10%

קיטון של  5%גידול של 5%
אלפי ש"ח

()2,103
()2,103

()1,051
()1,051

1,051
1,051

2,103
2,103

()711
()711

()355
()355

355
355

711
711

()2,982
()2,982

()1,491
()1,491

1,491
1,491

2,982
2,982

()3,818
()3,818

()1,909
()1,909

1,909
1,909

3,818
3,818

שינוי של  5%-10%במדד היה מגדיל (מקטין) את הרווח או הפסד הכולל בסכומים המוצגים להלן .הניתוח להלן
מבוסס על שינויים במדד שלדעת הקבוצה היתכנותם סבירה נכון לסוף תקופת הדיווח .הניתוח מתבסס על
ההנחה שכל יתר המשתנים ,בפרט שיעורי הריבית ,נותרו קבועים ואינו לוקח בחשבון מכירות ורכישות צפויות
כלשהן .הניתוח לגבי שנת  2017נעשה בהתאם לאותו בסיס.
ליום  31בדצמבר 2018
השפעה על הרווח (ההפסד) הכולל וההון
קיטון של 10%

הלוואות לזמן ארוך (מדד)

39,731

גידול של 5%
קיטון של 5%
אלפי ש"ח

38,310

()48,489

גידול של 10%

()96,978

ליום  31בדצמבר 2017
השפעה על הרווח (ההפסד) הכולל וההון
קיטון של
10%

הלוואות לזמן ארוך (מדד)

29,759

גידול של 5%
קיטון של 5%
אלפי ש"ח

29,759

()50,448

גידול של 10%

()100,896
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ביאור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים (המשך)
ד.

סיכון שוק (המשך)

סיכון ריבית
להלן פרטים בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של הקבוצה לתום תקופת הדיווח ,בהתאם
לדיווחים להנהלת הקבוצה:
מכשירים בריבית קבועה עם הצמדה למדד:

ליום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

1,687,702
()1,687,702

נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות
מכשירים בריבית קבועה ללא הצמדה למדד:

1,661,027
()1,661,027

ליום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

206,243
509,878
()303,635

נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות

441,142
482,643
()41,501

ניתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבית קבועה:
המכשירים הפיננסיים של הקבוצה בריבית קבועה אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,לכן לשינוי בשעורי הריבית
לתאריך הדוח ,לא צפויה כל השפעה על הרווח והפסד.
מכשירים בריבית משתנה:
ליום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

383,764
383,764

נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות

183,622
183,622

ניתוח רגישות השווי ההוגן לגבי מכשירים בריבית משתנה:
ניתוח להלן זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים ,ובמיוחד שערי מטבע חוץ ,נשארו קבועים.

קיטון של
1%

מכשירים פיננסיים לא נגזרים

()297

קיטון של
1%

מכשירים פיננסיים לא נגזרים

()47

ליום  31בדצמבר 2018
השפעה על הרווח (ההפסד) הכולל וההון
גידול של
גידול של
קיטון של
1%
0.5%
0.5%
אלפי ש"ח

()297

1,649

3,297

ליום  31בדצמבר 2017
השפעה על הרווח (ההפסד) הכולל וההון
גידול של
גידול של
קיטון של
1%
0.5%
0.5%
אלפי ש"ח

()47

402

804
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ביאור  - 22מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים (המשך)
ה.

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
המכשירים הפיננסיים של הקבוצה כוללים נכסים שאינם נגזרים ,כגון :מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות
ומזומנים מוגבלים ,חייבים ויתרות חובה ושטרי הון ,התחייבויות שאינן נגזרים ,כגון :אשראי לזמן קצר ,זכאים
ויתרות זכות ,הלוואות לזמן ארוך והתחייבויות אחרות ,וכן מכשירים פיננסיים נגזרים.
בשל אופיים ,השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הכלולים בהון החוזר של הקבוצה לרוב זהה או קרוב
לערכם בספרים .השווי ההוגן של פיקדונות ויתרות חובה לזמן ארוך ושל התחייבויות לזמן ארוך קרוב אף הוא
לערכם בספרים ,משום שמכשירים אלה נושאים ריבית בשיעור דומה לזה של הריבית המקובלת בשוק.
מכשירים פיננסיים נגזרים נמדדים בשווי הוגן על בסיס שיטת הערכה של רמה  - 2נתונים נצפים ,ישירות או
בעקיפין ,אשר אינם נכללים במחירים מצוטטים בשוק פעיל עבור מכשירים דומים.
הטבלה להלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים ,המוצגים בדוחות
הכספיים ,שלא על-פי שוויים ההוגן:
ליום  31בדצמבר 2018
שווי הוגן
ערך בספרים (*)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים (רמה )2
אגרות חוב

1,904,743
293,875
2,198,618

2,082,275
303,582
2,385,857

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

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים (רמה )2
אגרות חוב

1,828,847
325,186
2,154,033

2,221,979
365,728
2,587,707

(*) לרבות חלויות שוטפות וריבית לשלם.
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ביאור  - 23צדדים קשורים ובעלי עניין
א.

תגמול והטבות לאנשי מפתח ניהוליים (לרבות דירקטורים)
איש המפתח הניהולי המועסק בקבוצה (להלן – "המנכ"ל") זכאי ,בנוסף לשכר ,להטבות שלא במזומן (כגון רכב,
ביטוח רפואי וכדומה) .כמו כן ,הקבוצה מפקידה עבורו כספים במסגרת תכנית הפקדה מוגדרת לאחר סיום
העסקה .המנכ"ל משתתף גם בתכנית כתבי אופציה למניות של החברה .למידע נוסף ,ראה ביאור .17ב'.
תגמול והטבות בגין המנכ"ל המועסק בקבוצה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
2017
2018
אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

3,509
238
1,017
4,764

הטבות לעובדים
הטבות לאחר סיום העסקה
תשלום מבוסס מניות

אלפי ש"ח

2,466
144
2,610

3,154
222
548
3,924

תגמול בגין דירקטורים שאינם מועסקים בקבוצה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

סך הטבות בגין דירקטורים
שאינם מועסקים

ב.

2018
מס' אנשים

אלפי ש"ח

2017
מס' אנשים

אלפי ש"ח

7

1,805

8

893

2016
מס' אנשים

אלפי ש"ח

-

-

יתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין
ליום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

לקוחות
חייבים אחרים
ספקים
זכאים אחרים
שטרי הון שהונפקו לצד קשור ()1
ג.

26,275
530
()2,323
()1,166

2017
אלפי ש"ח

44,633
4
()413
()2,927
()1,803

עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018

מכירות ()2
עלות המכירות
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות ()3
הכנסות ריבית מהלוואה לאסיה פיתוח ()4
הוצאות בגין שטרי הון שהונפקו לבעלי מניות ()5
הכנסות (הוצאות) מימון אחרות ,נטו

2016

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

אלפי ש"ח

289,455
()50
()1,805
24,767
25

372,230
()413
()893
113,516
6,167
()1,526
()1,240

499,948
()561
115,663
16,690
()6,231
()1,505
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ביאור  - 23צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)
ג.

עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)
.1

לפרטים נוספים בדבר יתרה לצד קשור לזמן ארוך ראה ביאור .16א'.

.2

רותם קשורה בהסכמים למכירת חשמל עם צדדים קשורים לתקופה של בעיקר  10שנים .בהתאם לתנאים
המפורטים בהסכמים השונים (ראה גם ביאור .25א').

.3

בשנים  2017ו 2016-התקשרה רותם ,מעת לעת ,עם צד קשור בהסכמים למכירת גז טבעי ,ובמיוחד
בתקופות בהן התבצעו עבודות תחזוקה ברותם .במסגרת הסכמים אלו רותם מכרה לצד קשור גז טבעי
על בסיס אד הוק ,בכמויות משתנות ובהתאם למחירים אשר ככלל נקבעו מעת לעת בהתאם לטווחים
מקובלים בהתייחס לאופי העסקאות.
חדרה מחוייבת לצרוך גז בהיקפים מינימליים שהוגדרו על ידי הצדדים להסכמי אספקת הגז בהם
התקשרה (לפרטים נוספים על הסכמי אספקת הגז של חדרה ראה ביאור .25ז') .בכדי לעמוד בהיקף צריכה
מינימלי זה עד למועד ההפעלה המסחרית ,חדרה מכרה בשנת  2018חלק מהגז בין היתר לצד קשור ובשנים
קודמות לצד קשור בלבד.

ד.

.4

ביום  26ביוני  ,2014העמידה החברה לאסיה פיתוח הלוואה בסך של של  350מיליון ש"ח (להלן –
"ההלוואה") .ההלוואה כפופה לאותם תנאים בהסכם מסגרת אשראי ( (back-to-back) ICPIכפי שהוגדר
בביאור .14ג' ,3.לרבות שיעור הריבית .במהלך שנת  2016פרעה אסיה פיתוח סך של  199,602אלפי ש"ח,
כולל הריבית שנצברה באמצעות קיטון של שטרי ההון שהנפיקה לאסיה פיתוח .בשנת  2017קוזזה יתרת
ההלוואה כנגד שטרי הון שהומחו לחברה כמתואר בביאור .16ב'.

.5

לפרטים נוספים בדבר שטרי הון שהונפקו לאסיה פיתוח ראה ביאור .16ב'.

ערבויות מצדדים קשורים
אסיה פיתוח וורידיס העמידו כל אחת בהתאם ליחס החזקותיהן ברותם (כולל בעקיפין) ערבויות בנקאיות לטובת
חברת החשמל (להלן – "ערבויות לחח"י") ,כנדרש בהתאם להסכם רכישת החשמל המתואר בביאור .27ג' להלן.
במהלך חודש דצמבר  ,2017החברה נטלה על עצמה את הערבויות לחח"י אשר הועמדו על ידי אסיה פיתוח .כנגד
הערבויות לחח"י העמידה החברה פיקדונות משועבדים בסך של כ 38-מיליון ש"ח .הערבויות לחח"י מסתכמות
לימים  31בדצמבר  2018ו 2017-לסך של כ 93-מיליון ש"ח (צמוד למדד) וכ 87-מיליון ש"ח (צמוד למדד),
בהתאמה .לאחר מועד הדוח ,בחודש פברואר  ,2019סכומי הערבויות לחח"י התעדכנו לסך של כ 90-מיליון ש"ח
(צמוד למדד) .לעניין ערבות התפעול ראה ביאור .24א'.3.

ביאור  - 24חברות בנות
א.

חברות בנות כולל ישויות מובנות מאוחדות

להלן פרטים על החברות הבנות של הקבוצה:
מיקום עיקרי
של פעילות
החברה

זכויות בעלות של הקבוצה בחברה הבת
ליום  31בדצמבר
2017
2018

שם החברה
או.פי.סי .רותם בע"מ
או.פי.סי .חדרה בע"מ
צומת אנרגיה בע"מ
איי.ג'י.אס .רותם בע"מ
או.פי.סי .סולאר (שותף כללי) בע"מ
או.פי.סי .תפעול בע"מ
איי.פי.פי .רותם תפעול ותחזוקה בע"מ (*)
גרינדיי אנרגיה מתחדשת בע"מ
(*)

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

80%
100%
95%
80%
100%
100%
35%
85%

80%
100%
80%
100%
100%
35%
85%

חברה לא פעילה העתידה להתפרק מרצון במהלך שנת .2019
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ביאור  - 24חברות בנות וחברות כלולות (המשך)
א.

חברות בנות כולל ישויות מובנות מאוחדות (המשך)
 .1בחודש אוגוסט  ,2015רכשה אסיה פיתוח מנייר חדרה בע"מ (להלן " -נייר חדרה") את מלוא החזקותיה
( )100%בחדרה וכן את מרכז האנרגיה של נייר חדרה בתמורה לסך כולל של  60מיליון ש"ח.
בחודש מאי  ,2017ביצעה אסיה פיתוח שינוי מבני ,במסגרתו העבירה אסיה פיתוח לחברה את )1( :מלוא
החזקותיה ( )100%בחדרה ו )2( -מלוא החזקותיה ( )100%בחברת התפעול או.פי.סי תפעול בע"מ (המפעילה
כיום את מרכז האנרגיה ועם השלמת הקמת תחנת הכוח חדרה תשמש כחברת התפעול של התחנה) (להלן
 "חברת התפעול חדרה") ,וזאת בתמורה להקצאת  20מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת שלהחברה לאסיה פיתוח .בד בבד עם ההעברה האמורה ,המחתה אסיה פיתוח לחברה שטרי הון אשר הונפקו
על ידי חדרה לאסיה פיתוח בסכום של  191,844אלפי ש"ח .כנגד המחאת שטרי ההון כאמור ,נרשם חוב של
החברה לאסיה פיתוח בסכום זהה ,אשר קוזז כנגד הלוואה שהעמידה החברה לאסיה פיתוח.
העברה של חדרה וחברת התפעול של חדרה לחברה טופלה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם
לגישת הערכים בספרים ( ,)As Poolingכאילו בוצעו הרכישות ביום בו הושגה השליטה לראשונה על ידי
אסיה פיתוח.
לחדרה רישיון מותנה להקמת תחנת כוח סמוך למפעלי נייר חדרה בהספק מותקן של עד  148.5מגה וואט.
תחנת הכוח חדרה צפויה לספק את מלוא צרכי החשמל והקיטור של נייר חדרה וכן לספק חשמל ללקוחות
פרטיים נוספים ולחברת החשמל .הקמת תחנת הכוח חדרה החלה בחודש יוני  2016ולהערכת החברה מועד
ההפעלה המסחרית צפוי לחול ברבעון השלישי של שנת  ,2019וזאת בהתחשב בעיכובים שחלו במהלך
ההקמה (לפרטים נוספים ראה ביאור .25ד') .עלות הקמת תחנת הכוח נאמדת בסך של כ 1-מיליארד ש"ח.
נכון למועד הדוח מסתכמות ההשקעות בתחנת הכוח חדרה בכ 822-מיליון ש"ח (עלות ההשקעות לאחר
פחת ליום  31בדצמבר  2018מסתכמת בכ 803-מיליון ש"ח).
למועד הדוח ,תוקף הרישיון המותנה של חדרה הוא עד חודש ספטמבר  ,2019כאשר פקיעתו טרם הפעלה
מסחרית וקבלת הרישיון הקבוע מהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי על פי הסכם המימון של חדרה.
 .2בחודש יולי  ,2016התקשרה חדרה בהסכם תפעול ותחזוקה של תחנת הכוח (להלן " -הסכם התפעול חדרה")
עם חברת התפעול חדרה .במסגרת ההסכם תבצע חברת התפעול את התפעול והתחזוקה של מרכז האנרגיה
ועם השלמת הקמת תחנת הכוח חדרה תשמש כחברת תפעול של התחנה ,למעט שירותים הכלולים בהסכם
תחזוקה בחדרה (ראה ביאור .25ה') ,בתמורה לסכום אשר יאושר מדי שנה במסגרת התקציב השנתי
ותיקונים שיציע צד כלשהו להסכם .הסכם התפעול והתחזוקה כולל מחד התחייבויות מסוימות לגבי ביצועי
תחנת הכוח ופיצוי לחדרה במקרה של אי-עמידה בהתחייבות הביצוע ומאידך חדרה מחויבת לשלם סכומי
מענק במקרה של שיפור בביצועי המפעל כתוצאה מניהול תחנת הכוח עד לתקרה מצטברת כמפורט בהסכם.
ההסכם בתוקף לתקופה של  20שנה ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח.
בחודש מאי  ,2017ביצעה אסיה פיתוח שינוי מבני ,במסגרתו העבירה אסיה פיתוח לחברה את מלוא
החזקותיה ( )100%בחברת התפעול חדרה כפי שתואר בביאור .24א'.1.
 .3החברה מחזיקה  35%בחברת איי.פי.פי רותם תפעול ותחזוקה בע"מ (להלן " -חברת התפעול של רותם")
אשר הוקמה במטרה לתפעל ולתחזק את התחנת כוח ברותם .יתרת ההחזקות בחברת התפעול נמצאות
בידי ורידיס .בפועל תחזוקת תחנת הכוח מבוצעת על ידי עובדי רותם .ורידיס והחברה העמידו ערבות
בנקאית בסך של  1מיליון דולר ,בחלקים יחסיים ,לטובת הרמטיק ,זאת להבטחת כל סכום שלא ישולם על
ידי חברת התפעול של רותם כנדרש בהתאם להסכם התפעול של תחנת הכוח ברותם שנחתם בין רותם
לחברת התפעול של רותם .לאחר מועד הדוח ,בחודש ינואר  ,2019נחתם תיקון להסכם מסגרת האשראי,
לפיו התפעול והתחזוקה של תחנת כוח ברותם תהיה על ידי רותם עצמה חלף חברת התפעול רותם כנדרש
בהסכם .כמו כן ,במסגרת התיקון להסכם ,התחייבה רותם להפקיד סכום של  4מיליון ש"ח נוספים לקרן
ערבות בעלים (כמתואר בביאור .14ג' .)1.בהתאם לתיקון ,בחודש פברואר  ,2019שוחררה ערבות שהעמידו
ורידיס והחברה בסך של  1מיליון דולר כמתואר לעיל .חברת התפעול של רותם צפויה להתפרק במהלך שנת
.2019
 .4בחודש יולי  ,2017ביצעה אסיה פיתוח שינוי מבני ,במסגרתו העבירה אסיה פיתוח לחברה את מלוא
החזקותיה ( )80%באיי.ג'י .אס .רותם בע"מ (להלן  ,)"AGS" -וזאת בתמורה להקצאת מניה רגילה אחת בת
 0.01ש"ח ערך נקוב של החברה לאסיה פיתוח .במסגרת העברת החזקות אסיה פיתוח ב AGS -לחברה,
הוסבו שטרי הון אשר הונפקו על ידי  AGSלאסיה פיתוח לטובת החברה שיתרתם למועד העברת AGS
כאמור הייתה כ 8,385-אלפי ש"ח וזאת כנגד חוב של החברה לאסיה פיתוח בסכום זהה אשר נפרע במהלך
שנת .2017
העברה של  AGSלחברה טופלה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם לגישת הערכים בספרים ( As
 ,)Poolingכאילו בוצעו הרכישות ביום בו הושגה השליטה לראשונה על ידי אסיה פיתוח.
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א.

חברות בנות כולל ישויות מובנות מאוחדות (המשך)
 .5בחודש יולי  ,2017מכרה אסיה פיתוח לאו.פי.סי סולאר שותפות מוגבלת את מלוא אחזקותיה ()85.3%
בגרינדיי אנרגיה מתחדשת בע"מ (להלן – "גרינדיי") אשר נרכשה על ידי אסיה פיתוח ביום  12בינואר 2017
בתמורה לסך של  288אלפי ש"ח והסבת חובה של גרינדיי לאסיה פיתוח ,שיתרתו ליום  30ביוני  2017הייתה
 2,618אלפי ש"ח ,לחברה ,כך שגרינדיי תחוב כלפי החברה ואילו החברה תחוב כלפי אסיה פיתוח .במהלך
שנת  ,2017פרעה החברה את יתרת החוב כאמור כלפי אסיה פיתוח.
העברה של גרינדיי לחברה טופלה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם לגישת הערכים בספרים ( As
 ,)Poolingכאילו בוצעו הרכישות ביום בו הושגה השליטה לראשונה על ידי אסיה פיתוח.
 .6בחודש אפריל  ,2017התקשרה החברה במערך הסכמים לרכישה של  95%מחברת צומת אנרגיה בע"מ (להלן
 "צומת").צומת הינה חברה פרטית הפועלת להקים תחנת כוח המונעת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה קונבנציונלית
במחזור פתוח (תחנה פיקרית) בהספק של כ 396-מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות באזור קרית גת ,מכוח
הסדרה ( 914להלן – "פרויקט צומת").
מערך ההסכמים כולל שלושה הסכמים כדלקמן( :א) הסכם לרכישת  47.5%מצומת מצד א'( ,ב) הסכם
אופציה לרכישת  47.5%מחברת צומת מידי צד ב' ו( -ג) הסכם עם צד ג' בדבר ויתור זכויותיו בקשר עם
מניות צד א' וצד ב' בצומת (להלן " -הסכמי צומת") .יתרת מניות צומת ( )5%מוחזקת בנאמנות לטובת בעלי
מניות פרטיים (להלן " -בעלי מניות המיעוט") ,והחברה לקחה על עצמה למלא התחייבויות קודמות שניתנו
לבעלי מניות המיעוט ,ובכללם לשאת בחלקם בהשקעות הדרושות להקמת פרויקט צומת.
השלמת העסקה הייתה כפופה להתקיימותם של התנאים המתלים הבאים )1( :אישור רשות החשמל
להעברת השליטה בצומת לחברה; ( )2קבלת רישיון מותנה חדש לצומת לייצור חשמל בתחנת כוח במחזור
פתוח בהיקף של  400מגה וואט או חידוש הרישיון המותנה שהונפק לצומת ביום  29בדצמבר  2010בהספק
של  360מגה וואט (ואשר תוקן ביום  27בנובמבר " ;2014רישיון חדש לצומת"); ו )3(-אישור מיזוג של
הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן – "הממונה").
אישור מיזוג מטעם הממונה התקבל בחודש אפריל  .2017יצויין כי החל ממועד קבלת אישור הממונה,
החברה התחייבה לממן את הפעילות השוטפת של צומת בהתאם לתקציב מוסכם .בחודש פברואר 2018
הודיעה רשות החשמל על פקיעתו של הרישיון המותנה שהונפק לצומת ביום  29בדצמבר  .2010אי לכך ,לא
נדרשה קבלת הסכמת רשות החשמל להעברת השליטה בצומת לצורך סגירת העסקה.
בחודש פברואר  ,2018בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ,ויתרה החברה על התנאי המתלה לקבלת
רישיון חדש לצומת ,כמפורט לעיל וביום  7במרס  2018העסקה הושלמה.
התמורה בעסקה הנה בסך של כ 23-מיליון דולר ,בכפוף להתאמות הנוגעות להיקף הפרויקט ,ותשולם בכפוף
להתקיימות אבני דרך לתשלום הקבועות בהסכמי צומת .יצויין ,כי הצדדים הסכימו ביניהם על עדכון באבני
הדרך כפי שסוכמו בהסכמים המקוריים ,באופן שאינו משנה את הסכום הכולל של התמורה לעומת התמורה
לפי אבני הדרך המקוריות .להלן פירוט תשלום התמורה בהתאם להסכמות האמורות )1( :במועד השלמת
העסקה שילמה החברה סך של  3.65מיליון דולר (סך של  3,550אלפי דולר בגין החזרת הלוואת בעלים בצומת
וסך של  100אלף דולר עבור רכישת מניות צומת); ( )2סך של  3.65מיליון דולר שולם בסמוך לאחר דחיית
העתירה המנהלית כמפורט להלן; ( )3יתרת התמורה ,בסך של  15.8מיליון דולר (בכפוף להתאמות הקבועות
בהסכמי צומת) ,תשולם במועד הסגירה הפיננסית של פרוייקט צומת.
לעניין רישיון חדש לצומת ,על פי חוק הריכוזיות ,בעת הקצאת רישיון ייצור העולה על  175מגה וואט ,על
רשות החשמל לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית ,תוך התייעצות עם ועדת הריכוזיות ,ובהתאם ,פנתה
רשות החשמל להיוועצות עם ועדת הריכוזיות ,לצורך הענקת רישיון לייצור חשמל לצומת .ביום  7באוגוסט
 ,2017קיבלה רשות החשמל מכתב מאת הממונה בכובעה כיו"ר ועדת הריכוזיות ,במסגרתו צוין כי ועדת
הריכוזיות המליצה משיקולים של ריכוזיות כלל משקית ,שלא להעניק לחברה רישיון חדש לצומת.
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ביאור  - 24חברות בנות וחברות כלולות (המשך)
א.

חברות בנות כולל ישויות מובנות מאוחדות (המשך)
( .6המשך)
לאחר מועד הדוח ,בחודש ינואר  ,2019נקבע מתווה להרחבת פעילות הקבוצה עליה נמנית החברה ("קבוצת
עידן עופר" כהגדרתה במתווה) בתחום ייצור החשמל מבחינת ריכוזיות כלל-משקית (להלן " -מתווה
הריכוזיות") .מתווה הריכוזיות נועד לאפשר לועדת הריכוזיות לתקן את חוות דעתה בעניין מתן רישיון
מותנה לייצור חשמל לצומת ולהודיע לרשות החשמל כי אינה רואה מניעה מטעמים של ריכוזיות כלל-
משקית להעניק את הרישיון המבוקש לצומת ,אך זאת אך ורק לאחר עמידה בתנאים שנקבעו במתווה ( ,וכן
לאפשר לוועדה להודיע לרשות החשמל כי היא אינה רואה מניעה מטעמים של ריכוזיות כלל-משקית לאפשר
לקבוצת עידן עופר לקבל רישיונות נוספים בתחום ייצור החשמל עד להיקף שנקבע באסדרה הענפית ,אך
זאת אך ורק לאחר עמידה בתנאים שנקבעו במתווה .יצוין כי לועדת הריכוזיות נמסרה התחייבות של מר
עידן עופר בקשר עם מתווה הריכוזיות .יצוין כי התנאים שנקבעו במתווה הריכוזיות אינם בשליטת החברה,
ואין וודאות באשר להשלמתם.
בחודש נובמבר  ,2017נמחקה העתירה אשר הגישה עיריית קרית גת (להלן " -העירייה") לבג"צ ,כנגד תוקפה
של תת"ל  55החל על הפרויקט .בחודש נובמבר  ,2017הגישה העירייה עתירה מנהלית חדשה לבית המשפט
המנהלי בבאר שבע כנגד תקינות ההליכים שננקטו בקשר עם מתן ההקלה לתת"ל  ,55לשם שינוי תצורת
תחנת הכוח מתחנה במחזור משולב לתחנה במחזור פתוח (להלן " -העתירה המנהלית") .בחודש מרס ,2018
נדחתה העתירה המנהלית על ידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע.
בחודש מאי  ,2018הגישה עיריית קרית גת לבית המשפט העליון ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
לעניינים מנהליים בבאר שבע בדבר דחיית העתירה המנהלית שהגישה בנושא ההקלה לתת"ל  .55לאחר
מועד הדוח ,בחודש פברואר  ,2019דחה בית המשפט העליון את הערעור הנ"ל.
לאחר מועד הדוח ,ביום  3בינואר  ,2019התקשרה החברה עם בעלי מניות המיעוט בצומת ,עבורם מוחזקים
 5%מהון מניות צומת (להלן " -המוכרים") ,בהסכם לפיו ימכרו המוכרים את מניותיהם בצומת לחברה
(להלן " -הסכם המכר" ו"המניות הנמכרות" ,בהתאמה) ,לשיעורין ,במספר מועדים ובכפוף להתקיימות
אבני דרך.
התמורה הכוללת שתשלם החברה עבור המניות הנמכרות עומדת על  27מיליון ש"ח ,והיא תשולם
בתשלומים כנגד העברת חלק יחסי ממניות המוכרים לחברה בכל מועד תשלום וכפוף להתקיימות אבני
הדרך שנקבעו בהסכם המכר .עם חתימת הסכם המכר בוצע התשלום הראשון בסכום של  1.5מיליון ש"ח.
יתרת התמורה תשולם בשני תשלומים (כנגד העברת יתרת המניות הנמכרות כאמור) בכפוף להתקיימות
אבני דרך בפרויקט צומת ,כאשר עיקר התמורה ,בסכום של  21מיליון ש"ח ,תשולם במועד השלמת הסגירה
הפיננסית (אם וככל שתושלם).
פרויקט צומת כפוף לתנאים מקדימים שונים אשר טרם התקיימו במועד זה ,ובכללם קבלת רישיון ייצור
מרשות החשמל והבטחת יכולת הוצאת חשמל מאתר הפרויקט ושמירת מקום ברשת במועד הדרוש לביצוע
הפרויקט .כמו כן ,השלמת פרויקט צומת כפופה להשלמת סגירה פיננסית במועד הנדרש ,בין היתר מכוח
הסדרה  ,914אשר נכון למועד דוח זה הינו  1בינואר  ,2020כאשר אי קבלת רישיון עד המועד הנ"ל עלולה
להוביל לביטולו של פרויקט צומת .החברה ממשיכה לפעול על מנת להביא להתקיימות התנאים ולביצוע
פעילויות נוספות ,וזאת במטרה לקדם את פרויקט צומת לקראת סגירה פיננסית ,אולם אין וודאות כי
פרויקט צומת יושלם ,והאמור תלוי ,בין היתר ,בגורמים שאינם בשליטת החברה.

ב.

מגבלות משמעותיות על העברת משאבים בין ישויות בתוך הקבוצה
באשר למגבלות על חלוקת דיבידנדים ושעבודים על נכסי רותם וחדרה ,ראה ביאור .14ג' 1.וביאור .14ג'.2.
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ביאור  - 24חברות בנות (המשך)
ג.

זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות
הטבלאות שלהלן מרכזות מידע בדבר רותם ,אשר בה קיימות זכויות שאינן מקנות שליטה בשיעור של 20%
בשנים  2017 ,2018ו 2016-ושהינן מהותיות לקבוצה (לפני ביטול עסקאות בין חברתיות).
ליום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
נכסים שאינם שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
זכויות שאינן מקנות שליטה

317,515
1,741,838
241,222
1,420,192
79,588

279,153
1,834,688
258,386
1,436,070
83,877

סה"כ נכסים ,נטו

318,351

335,508

נתונים תוצאתיים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

מכירות
רווח לשנה
סה"כ רווח כולל
רווח מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

1,223,881
123,555
123,555
24,711

1,237,576
104,661
104,661
20,932

2016
אלפי ש"ח

1,162,194
92,764
92,764
18,553

נתונים על תזרימי המזומנים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

ד.

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
תזרימי מזומנים מפעילות מימון ,ללא דיבידנד
לזכויות שאינן מקנות שליטה
השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

316,322
()56,263

427,422
()174,438

91,802
()49,336

()265,183
828

()175,971
()6,807

()375,964
2,043

סה"כ גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים

()4,296

70,206

()331,455

חלוקת דיבידנדים
לאחר מועד הדוח ,בחודש מרס  ,2019הכריזה רותם על חלוקת דיבידנד לחברה בסכום כולל של  70,400אלפי
ש"ח ולורידיס סכום כולל של  17,600אלפי ש"ח.
במהלך שנת  ,2018חילקה רותם דיבידנדים לחברה בסכום כולל של  116,000אלפי ש"ח ולורידיס סכום כולל
של  29,000אלפי ש"ח.
במהלך שנת  ,2017חילקה רותם דיבידנדים לחברה בסכום כולל של  28,800אלפי ש"ח ולורידיס סכום כולל
של  7,200אלפי ש"ח.
במהלך שנת  ,2016חילקה רותם דיבידנדים לחברה בסכום כולל של  141,898אלפי ש"ח ולורידיס סכום כולל
של  35,474אלפי ש"ח.
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ביאור  - 25התחייבויות תלויות והתקשרויות
א.
.1

הסכמי רכישת חשמל עם לקוחות פרטיים
רותם חתומה על הסכמים ארוכי טווח למכירת חשמל עם לקוחותיה .מרבית המכירות מתבצעות במסגרת
הסכמים ארוכי טווח לתקופה של  10שנים מתחילת האספקה .בנוסף ,רותם מתקשרת מעת לעת בהסכמים קצרי
טווח למכירת חשמל (להלן – "הסכמי ה .)"PPA-התמורה שנקבעה בהסכמים מבוססת על תעריף התעו"ז בהנחה
מסוימת הניתנת ביחס לרכיב הייצור .תעריף התעו"ז ,ובכללו תעריף רכיב הייצור נקבעים על ידי רשות החשמל
ומתעדכנים על ידיה מעת לעת .לפי תנאי ההסכמים ,רותם מחויבת לזמינות מינימלית של התחנה לאספקת חשמל
(עם סנקציות כספיות במקרה של אי העמדת זמינות מינימלית כאמור).
יצויין כי לרותם אין מחויבות למתן הנחה על רכיב הייצור במקרים מסוימים ,כגון אי-אספקת גז טבעי .כמו כן,
על פי תנאי ההסכמים לרותם יש זכות לביטול ההסכם ,ובכלל זה במקרה של ירידת רכיב הייצור מתחת לתעריף
המינימום הקבוע בהסכם לרכישת חשמל עם חברת החשמל .לרותם אפשרות למכור את ההספק הרלוונטי
שהוקצה ללקוחות פרטיים בחזרה לחברת החשמל ,בהודעה מראש של  12חודשים ,ולהיות זכאית לתשלומי
זמינות קבועה .ככלל ,הסכמי ה PPA-עם הלקוחות אינם מגובים בבטחונות.

.2

ליום  31בדצמבר  ,2018השלימה חדרה חתימת הסכמים למכירת מרבית יכולת הייצור של תחנת הכוח ללקוחות.
מרבית ההסכמים הם לתקופה של  10שנים ,כאשר ברוב ההסכמים ללקוחות יש זכות סיום מוקדמת בהתאם
לתנאים הקבועים בהסכם עם זכות סירוב של חדרה .התמורה נקבעה על בסיס תעריף תעו"ז בניכוי הנחה מרכיב
הייצור.
אם התמורה תהיה פחותה מתעריף מינימלי שנקבע לרכיב הייצור ,לחברה תהא הזכות לסיים את ההסכמים .כמו
כן ,ההסכמים כוללים פיצוי במקרה של איחור במועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח ופיצוי בגין אי-זמינות
של תחנת הכוח מתחת לרמה מינימלית מוסכמת.

.3

בחודשים יוני ואוגוסט  ,2015התקשרה חדרה בשני הסכמים עם נייר חדרה( :א) הסכם אספקה לטווח ארוך ,לפיו
תספק חדרה חשמל וקיטור באופן בלעדי למפעלי נייר חדרה לתקופה של  18שנים ממועד ההפעלה המסחרית של
תחנת הכוח חדרה .לאחר מועד הדוח ,בחודש ינואר  ,2019נחתם תיקון להסכם זה הקובע כי התקופה תהא 25
שנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה; (ב) הסכם אספקה לטווח הקצר ,לפיו ממועד תחילת
מכירת החשמל והקיטור ועד למועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה ,בד בבד עם כניסתו לתוקף של
הסכם האספקה הארוך ,תספק חדרה את מלוא החשמל המיוצר במרכז האנרגיה ,היושב בחצר מפעלי נייר חדרה,
ואת מלוא הקיטור המיוצר במרכז האנרגיה ,לנייר חדרה.
ההסכמים הנ"ל כוללים התחייבות של נייר חדרה למנגנון "קח-או-שלם" (( ) Take-or-Payלהלן " -קא"ש") לגבי
כמות שנתית מסוימת של קיטור על בסיס מנגנון שנקבע בהסכמים ומאידך ההסכמים כוללים התחייבות של חדרה,
בין היתר ,לזמינות מסוימת ביחס לאספקת חשמל וקיטור וחשיפה לקנסות במקרה של אי-עמידה במועד ההפעלה
המסחרית של תחנת הכוח כמפורט בהסכמים.

ב.

קביעת תעריפים על ידי רשות החשמל
בחודש ספטמבר  ,2015פרסמה רשות החשמל החלטה ,שתוקפה מיום  13בספטמבר  ,2015המפחיתה את תעריף
רכיב הייצור לתעריף של  265.2ש"ח עבור מגה וואט שעה.
בחודש דצמבר  ,2016פרסמה רשות החשמל החלטה בדבר עדכון תעריפים לשנת ( 2017להלן " -עדכון התעריפים
 ,)"2017במסגרתו הופחת תעריף רכיב הייצור בכ 0.5%-מ 265.2-ש"ח עבור מגה וואט שעה ל 264-ש"ח עבור מגה
וואט שעה .בהתאם להחלטה ,תעריף זה היה בתוקף לתקופה בין  1בינואר  2017לבין  15בינואר  .2018יחד עם זאת,
אפקטיבית ,תקבולי החברה נטו עלו בכ( 2%-חרף הפחתת תעריף רכיב הייצור בכ )0.5%-בשל העובדה שסך רכיבי
התעו"ז (הולכה ,חלוקה ,מערכתיות וייצור) בתעריף הקודם היו נמוכים מהתעו"ז עצמו.
להפחתות התעריפים האמורות היתה השפעה על קיטון בהכנסות ורווחיות החברה .כמו כן ,היות שרותם וחדרה
משלמות את המחיר הרצפה שנקבע בהסכם הגז החל מנובמבר  2015ואפריל  ,2016בהתאמה ,ירידות מחירים
כאמור לא הובילו לקיטון בעלות הגז ,אם כי להקטנת שולי הרווח.
בחודש ינואר  ,2018פרסמה רשות החשמל החלטה ,שנכנסה לתוקף ביום  15בינואר  ,2018בדבר עדכון תעריפים
לשנת ( 2018להלן – "עדכון התעריפים  ,)"2018במסגרתו הועלה תעריף רכיב הייצור בכ 6.7%-מ 264-ש"ח עבור
מגה וואט שעה ל 281.6-ש"ח עבור מגה וואט שעה.
בחודש דצמבר  ,2018פרסמה רשות החשמל החלטה ,שנכנסה לתוקף לאחר מועד הדוח ,ביום  1בינואר  ,2019בדבר
עדכון תעריפים לשנת ( 2019להלן – "עדכון התעריפים לשנת  ,)"2019במסגרתו הועלה תעריף רכיב הייצור בכ-
 3.3%מ 281.6-ש"ח עבור מגה וואט שעה ל 290.9-ש"ח עבור מגה וואט שעה.
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ג.

הסכמים לרכישת חשמל
הסכם לרכישת חשמל ברותם
בעקבות זכייתה במכרז להקמתה של תחנת כוח ביום  2בנובמבר  ,2009חתמה רותם על הסכם רכישת חשמל עם
חברת החשמל ,שבמסגרתו התחייבה רותם להקים את תחנת הכוח בהתאם לתנאי הסכם רכישת החשמל ,וחברת
החשמל התחייבה לרכוש מרותם הספק וחשמל בהתאם לתנאי הסכם רכישת החשמל ,זאת על פני תקופה של
עשרים ) (20שנה ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח.
הסכם רכישת החשמל כולל סעיפים המכתיבים את המחויבויות של כל אחד מהצדדים במהלך תקופת ההקמה
והתפעול ,כמו גם מנגנון פיצוי במקרה של אי-עמידה של אחד מהצדדים במחויבויותיו תחת הסכם רכישת החשמל.
בחודש מרס  ,2013קיבלה רותם מכתב מחברת החשמל ,בו נטען להפרה של הסכם רכישת החשמל על ידי רותם,
זאת בשל עיכוב בתחילת ההפעלה המסחרית .רותם הגיבה כי היא דוחה את הטענה האמורה .חברת החשמל לא
הגישה תביעה משפטית .להערכת רותם ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים סביר יותר מאשר לא שתביעה
עתידית כלשהי של חברת החשמל בהקשר זה לא תצלח ,ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.
בשנת ( 2014החל מחודש אוגוסט) ,בוצעה חלופת מכתבים בין רותם לבין חברת החשמל בנוגע לתעריף אשר על
רותם לשלם לחברת החשמל בגין חשמל אשר רכשה מהרשת ,בקשר עם מכירת חשמל ללקוחות פרטיים במקרים
בהם ייצור החשמל בתחנה איננו עומד בצרכי החשמל של לקוחות אלו.
לעמדת רותם התעריף הרלוונטי הוא תעריף " "ex-postבעוד שלפי עמדת חברת החשמל בהתאם לחלופת
המכתבים האמורה התעריף הרלוונטי הוא תעריף התעו"ז ,ועל פי חלק מהתכתבויות אף תעריף הגבוה בשיעור של
 25%מתעריף התעו"ז (וכן בחלק מהן טענה אף להפרה של הסכם לרכישת חשמל עם חברת החשמל) .על מנת שלא
להיכנס לעימות נקודתי שילמה רותם לחברת החשמל את תעריף התעו"ז בגין רכישת החשמל האמורה ,וכן
משלמת מאותו מועד לחברת החשמל את תעריף התעו"ז בגין רכישת חשמל מחברת החשמל לצורך מכירה
ללקוחות פרטיים .להערכת רותם ,בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים ,סביר יותר מאשר לא שרותם לא
תשלם סכומים נוספים כלשהם בגין התקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2018ולפיכך לא נכללה הפרשה
בדוחות הכספיים.
במהלך תקופת הדוח ,הכירה רותם בהחזרים מחברת החשמל בגין עלויות סולר ופרמיית ביטוח ששולמו על ידה
ביתר בשנים קודמות בסך של כ 8-מיליון ש"ח וכ 3-מיליון ש"ח ,בהתאמה.
הסכם לרכישת חשמל בחדרה
בחודש ספטמבר  ,2016חתמה חדרה על הסכם עם חברת החשמל לרכישת אנרגיה ומתן שירותי תשתית .במסגרת
ההסכם התחייבה חדרה למכור לחברת החשמל אנרגיה ושירותים נלווים ,וכן חברת החשמל התחייבה למכור
לחדרה את שירותי התשתית ושירותי ניהול מערכת החשמל ,לרבות שירותי גיבוי ,והכל בהתאם להוראות
ההסכם ,הוראות הדין ואמות המידה .התחייבויות אלה וחובות התשלום בגינן מוסדרות במסגרת הוראות
ההסכם .ההסכם יעמוד בתוקף עד לתום התקופה בה רשאית חדרה למכור חשמל לצרכנים פרטיים בהתאם לקבוע
ברישיון האספקה ,ביחס לשירותי התשתית וניהול מערכת ,ועד לתום התקופה בה רשאית חדרה למכור אנרגיה
למנהל המערכת בהתאם לקבוע ברישיון הייצור (קרי ,עד לתום  20שנים ממועד ההפעלה המסחרית) ,ביחס
לרכישת האנרגיה והשירותים נלווים .ההסכם כולל גם הוראות המסדירות את חיבור תחנת הכוח חדרה לרשת
החשמל ,וכן הוראות המסדירות את התכנון ,ההקמה ,התפעול והתחזוקה של תחנת הכוח חדרה .בין היתר ,נקבע
כי מנהל המערכת יהיה רשאי לנתק את תחנת הכוח חדרה מרשת החשמל ככל שלא תמלא אחר הוראות הבטיחות
הקבועות בדין או הוראה בטיחותית של מנהל המערכת אשר נמסרה לחדרה מראש ובכתב .כמו כן ,התחייבה
חדרה לעמוד בדרישות הזמינות והאמינות הקבועות ברישיונה ובאמות המידה ,ולשלם עבור אי-עמידה בהן
בהתאם לקבוע באמות המידה.
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ד.

הסכמי הקמה
הסכם הקמה בחדרה
בחודש ינואר  ,2016נחתם הסכם בין חדרה לחברת ( SerIDOM Servicios Integrados IDOM, S.A.Uלהלן -
"אידום") לתכנון ,הנדסה ,רכש והקמה של תחנת כוח בקוגנרציה בתמורה לסך השווה לכ 636-מיליון ש"ח (כפי
שתוקן מספר פעמים במסגרת הוראות שינוי כולל תיקון שבוצע בתקופת הדוח ומתואר בסעיף זה להלן) ,אשר
ישולם על בסיס התקדמות הבנייה ועמידה באבני דרך (להלן – "הסכם הקמה של חדרה") .הסכם הקמה של
חדרה כולל מנגנון פיצוי לחדרה במקרה של אי עמידה של אידום בהתחייבויותיה החוזיות עד לסכומים שנקבעו
בהסכם .אידום העמידה לחדרה ערבויות בנקאיות וערבות תאגידית של החברה האם שלה להבטחת התחייבויות
אלה והחברה העמידה לאידום ערבות תאגידית בסך של  10.5מיליון דולר להבטחת חלק מהתחייבויותיה של
חדרה.
בחודש אוקטובר  ,2018נחתמה תוספת להסכם ההקמה (בסעיף זה" :התוספת להסכם") לפיה עודכן הסכום
שעשויה לשלם חדרה בכ 43-מיליון ש"ח נוספים ,בשני תשלומים של כ 21.5-מיליון ש"ח כל אחד ,כאשר התשלום
השני הותנה בסיום הקמת תחנת הכוח חדרה עד ליום  16בפברואר ( 2019תנאי שלא התקיים) .בהתאם לתוספת
להסכם ,איחור בסיום העבודות מקטין את התשלום הנ"ל בתנאים המנוים בהסכם ההקמה .כמו כן ,במסגרת
התוספת להסכם הסכימו הצדדים ,בין היתר ,על ויתור טענות עבר עד למועד חתימת התוספת להסכם .להערכת
החברה מועד הפעלתה המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפוי לחול במהלך הרבעון השלישי של שנת  2019וזאת,
בהתחשב בעיכובים שחלו במהלך ההקמה ובפעולות הנדרשות להשלמתה והפעלתה של תחנת הכוח ,ובכלל זה
עקב לוחות הזמנים להחלפת רכיב פגום שהתגלה במסגרת בדיקות הפעלה ,וכאמור בהתאם להסכם ההקמה
זכאית חדרה לפיצוי מסוים מאידום בגין עיכוב בסיום ההקמה.
הסכם הקמה בצומת
בחודש ספטמבר  ,2018התקשרה צומת בהסכם תכנון ,רכש והקמה (להלן – "ההסכם") עם PW Power
( Systems LLCלהלן " -קבלן ההקמה בצומת") ,להקמת פרויקט צומת .ההסכם הינו הסכם " Lump Sum
 ," Turn-keyבמסגרתו התחייב קבלן ההקמה בצומת להקים את פרויקט צומת בהתאם למפרט טכני והנדסי
שנקבע וכולל התחייבויות של קבלן ההקמה .כמו כן התחייב קבלן ההקמה בצומת לספק שירותי תחזוקה
מסוימים בקשר עם הציוד העיקרי של תחנת הכוח ,לפרק זמן של  20שנים ממועד הפעלתה המסחרית.
על פי ההסכם ,התחייב קבלן ההקמה בצומת להשלים את עבודות הקמת פרויקט צומת לרבות את מבחני
הקבלה ,בתוך תקופה של כשנתיים וחצי ממועד קבלת צו תחילת עבודה מהחברה (להלן – "צו תחילת עבודה")
בכפוף לנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם .ההסכם כולל תקופת עבודות פיתוח מוקדמות ,אשר החלה ביום 6
בספטמבר ( 2018להלן – "עבודות הפיתוח המוקדמות") .עבודות הפיתוח המוקדמות כוללות ,בין היתר ,תכנון
מוקדם וקבלת היתרי בנייה .יצוין כי החברה אינה מחויבת להגיש צו תחילת עבודה ותהא רשאית לסיים את
ההסכם בכל אחד משלביו ,בכפוף לנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם.
התמורה הכוללת המוערכת ,בהתאם למשטר העבודה הצפוי להערכת החברה ,אשר תשולם במסגרת ההסכם,
הינה כ 300-מיליון דולר והיא תשולם בהתאם למועדים ולאבני הדרך שנקבעו בהסכם.
בנוסף ,ההסכם כולל הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה ,בהן התחייבויות לפיצוי מוסכם מוגבל בסכום,
במקרה של אי עמידה בתנאים שנקבעו בהסכם ,לרבות בקשר לביצועים מובטחים מסוימים ובגין אי עמידה
בלוחות הזמנים בתנאים שנקבעו וכיוצא בזה .עוד נקבע בהסכם ,כי קבלן ההקמה בצומת יעמיד ערבויות ,לרבות
ערבות חברת אם ,כמקובל בהסכמים מסוג זה.
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ה.

הסכמי תחזוקה
הסכם תחזוקה ברותם
ביום  27ביוני  ,2010התקשרה רותם בהסכם עם ( Mitsubishi Heavy Industries Ltd.אשר הומחה ביום 24
ביוני  2014ל Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd.-וביום  31במרס  2016ל(Mitsubishi Hitachi Power -
( Systems Europe Ltd.להלן " -מיצובישי") לתחזוקה ארוכת טווח של תחנת הכוח רותם החל ממועד הפעלתה
המסחרית ,לתקופת פעילות של  100אלף שעות עבודה או עד לתאריך בו יושלמו  8טיפולים מתוכננים של טורבינת
הגז (להערכת החברה מדובר בתקופה של כ 12-שנים) ,בעלות של כ 55-מיליון אירו המשולמת על פני תקופה
בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם (להלן " -הסכם התחזוקה") .בהתאם להסכם התחזוקה ,מיצובישי תבצע
עבודות תחזוקה של רכיביה העיקריים של תחנת הכוח רותם ,הכוללים את טורבינת הגז ,טורבינת הקיטור
והגנרטור (להלן " -הרכיבים העיקריים") .בנוסף לכך ,מיצובישי תספק חלקי חילוף חדשים או משופצים ככל
שיידרשו .יצוין כי ההסכם מכסה תחזוקה מתוכננת ,וככלל בעבור תחזוקה שאינה מתוכננת או עבודה נוספת,
ככל שיידרשו ,תחויב רותם בתשלומים נפרדים נוספים .יחד עם זאת ,ההסכם כולל תחזוקה בלתי מתוכננת,
בכפוף למגבלות שונות ובהתאם לתנאי ההסכם.
במסגרת הסכם התחזוקה ,התחייבה רותם לבצע את עבודות התחזוקה שאינן נוגעות לרכיבים העיקריים ולבצע
עבודות תחזוקה שוטפות של האתר .כמו כן ,על רותם לספק למיצובישי ,בזמן הטיפולים ,שירותים וחומרים
שאינם מכוסים בהסכם התחזוקה ,ולהעמיד כוח אדם מטעמה כמפורט בהסכם .בהסכם התחזוקה נכללו מחזורי
הבדיקות ,השיפוצים ועבודות התחזוקה לרכיבים העיקריים וכן משכי הזמן עבור כל בדיקה.
הסכם התחזוקה כולל התחייבויות מצד מיצובישי בקשר עם ביצועי תחנת הכוח רותם .מיצובישי התחייבה
לפצות את רותם במקרה של אי-עמידה בהתחייבויות אלה ,ורותם מצדה התחייבה לשלם בונוסים למיצובישי,
במקרה של שיפור בביצועי תחנת הכוח רותם הנובעים מעבודות התחזוקה; והכל  -עד לסכום תקרה שנתי
כמפורט בהסכם התחזוקה.
בשנת  ,2017הקדימה רותם בתיאום עם  MHIאת מועד התחזוקה המתוכננת מחודש נובמבר  2017לחודש אפריל
 .2017כתוצאה מהקדמת מועד התחזוקה האיצה רותם את הפחתת רכיב התחזוקה בתחנת הכוח ברותם .השפעת
האצת הפחת על תוצאות הפעילות בשנת  2017הסתכמה לסך של כ 8.6-מיליון ש"ח.
בשנת  ,2018בוצעה תחזוקה מתוכננת נוספת ,התחזוקה הראשונה מסוג  ,Major Overhaulאשר מתקיימת אחת
לכ 6-שנים (להלן – "עבודת התחזוקה") .תחזוקה זו כללה עבודות תחזוקה נרחבות במערכות תחנת הכוח
ובמיוחד בטורבינות הגז ,הקיטור והגנרטור .במהלך עבודת התחזוקה ,הופסקה פעילות תחנת הכוח ופעילות
ייצור האנרגיה מכוחה .עבודות התחזוקה נמשכו כמתוכנן ,מיום  25בספטמבר  2018ועד ליום  10בנובמבר .2018
אספקת החשמל ללקוחות הפרטיים של תחנת הכוח המשיכה כסדרה ,וזאת בהתאם לאמות המידה שפורסמו על
ידי רשות החשמל ולהסכם ה PPA-של רותם עם חברת החשמל.
ליום  31בדצמבר  ,2018השלימה מיצובישי ארבע תחזוקות מתוכננות של טורבינת הגז.
הסכם תחזוקה בחדרה
ביום  27ביוני  ,2016התקשרה חדרה בהסכם שירות ארוך טווח (להלן " -הסכם השירות") עם חברת General
( Electric International Incלהלן  )"GEII" -ועם חברת ( GE Global Parts & Products GmbHלהלן -
" )"GEGPPלפיו שתי החברות הנ"ל יבצעו טיפולי תחזוקה לשתי טורבינות הגז של ג'נרל אלקטריק ,גנרטורים
ומתקני עזר של תחנת הכוח חדרה לתקופה שתחילתה במועד ההפעלה המסחרית ועד המוקדם מבין( :א)
התאריך שבו כל היחידות המכוסות (כמוגדר בהסכם השירות) הגיעו לתאריך סיום הביצוע שלהן ו(-ב)  25שנים
מהחתימה על הסכם השירות .עלות הסכם השירות מסתכמת לסך של כ 42-מיליון דולר כאשר התמורה תשולם
במהלך תקופת ההסכם בהתבסס על הנוסחה המפורטת בו.
הסכם השירות כולל ערבות לאמינות ומחויבויות אחרות לגבי ביצועי תחנת הכוח ופיצוי לחדרה במקרה של אי
עמידה בהתחייבויות הביצוע ומאידך חדרה התחייבה לשלם סכומי מענק במקרה של שיפור בביצועי המפעל
כתוצאה מעבודות התחזוקה עד לתקרה מצטברת לכל תקופת בדיקה.
 GEIIו GEGPP-העמידו לחדרה ערבות תאגידית של החברה האם שלהן להבטחת התחייבויות אלה והחברה
העמידה ל GEII-ו GEGPP-ערבות תאגידית בסך של  21מיליון דולר להבטחת חלק מהתחייבויותיה של חדרה.
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ו.

הסכמים להולכת גז
הסכם הולכת גז ברותם
בחודש יולי ( 2010וכפי שתוקן בחודש אפריל  ,)2011חתמה רותם על הסכם להולכת גז עם חברת נתיבי הגז
הטבעי לישראל בע"מ (להלן " -נתג"ז") .ההסכם בתוקף עד שנת  ,2029עם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות.
ההסכם כולל תשלום עבור מתקן הפחתת לחץ ומניה ,מתקן ה ,PRMS-שהוקם עבור רותם בעלות של כ 47-מיליון
ש"ח ותשלום חודשי עבור השימוש בתשתיות הולכת הגז .במסגרת ההסכם העמידה רותם לנתג"ז פיקדון בסך
של כ 2-מיליון ש"ח לצורך הבטחת התשלום החודשי .העלות השנתית של הסכם הולכת הגז לרותם בשנת ,2018
הסתכמה לסך של כ 24-מיליון ש"ח.
הסכם הולכת גז בחדרה
בחודש יולי  ,2007חתמה נייר חדרה על הסכם להולכת גז עם נתג"ז ,אשר הומחה לחדרה ביום  30ביולי ,2015
המסדיר את הולכת הגז הטבעי למרכז האנרגיה .במסגרת ההסכם ,אשר הוארך ועודכן מספר פעמים ,תקים
נתג"ז מתקן הפחתת לחץ ומניה עבור תחנת כוח שבהקמה (להלן – "מתקן ה PRMS-החדש") בעלות של כ27-
מיליון ש"ח .ההסכם כולל תשלום חודשי עבור השימוש בתשתיות והולכת גז לתחנת כוח שבהקמה .תקופת
ההסכם תמשך עד המוקדם מבין 16 )1( :שנים מתאריך ההפעלה המסחרית של מתקן ה )2( ;PRMS-פקיעת
רישיון נתג"ז (נכון למועד הדוח 1 ,באוגוסט  ;)2034או ( )3סיום ההסכם בהתאם לתנאיו .כמו כן ,לחדרה קיימת
אופציה להארכת תקופת ההסכם בחמש שנים נוספות .נתג"ז הקימה וחיברה את מתקן ה PRMS-החדש בחודש
מאי .2018
במסגרת ההסכם ,העמידה חדרה לנתג"ז ערבות בנקאית בסך של  295אלפי ש"ח צמודה למדד בקשר עם
התחייבות התשלום החודשי של חדרה על פי ההסכם .יצויין ,כי ערבות זו אשר הועמדה במקור על ידי אסיה
פיתוח ,הוחלפה על ידי ערבות מקבילה אשר הועמדה על ידי חדרה (בהתאם להתקיימות התנאים הרלוונטיים
בהסכם הלוואת חדרה) .כמו כן ,החברה העמידה ערבות תאגידית צמודה למדד בסך של  3,930אלפי ש"ח בקשר
להתחייבות הקמת מתקן ה PRMS-החדש עבור חדרה על פי ההסכם.

ז.

הסכמים לאספקת גז טבעי
הסכם בין תמר לרותם
ביום  25בנובמבר  ,2012חתמה רותם על הסכם עם שותפי תמר שנכון למועד הדוח הינם :נובל אנרג'י מדיטרניאן
בע"מ ,דלק קידוחים שותפות מוגבלת ,ישראמקו נגב  2שותפות מוגבלת ,דור חיפושי גז שותפות מוגבלת ,אוורסט
תשתיות שותפות מוגבלת ותמר פטרוליום שותפות מוגבלת (להלן – "שותפי תמר") בנוגע לאספקת גז טבעי
לתחנת הכוח (להלן – "הסכם בין תמר לרותם") .הסכם בין תמר לרותם יהיה בתוקף עד לחודש ספטמבר . 2029
כמו כן ,במידה ולא נוצלו  93%מהכמות החוזית הכוללת ,לשני הצדדים זכות להאריך את ההסכם עד למוקדם
מבין סיום מלוא הכמות החוזית או שנתיים נוספות .היקף הכמות החוזית הכוללת בהסכם מסתכם ב10.6 -
.BCM
כמויות שנתיות מסוימות בהסכם בין תמר לרותם כפופות למחויבות קא"ש ,בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.
בהתאם להסכם בין תמר לרותם ,בנסיבות מסוימות ,בהן ישולם עבור כמות גז טבעי אשר לא נצרכה בפועל או
תירכש כמות גז מעל לכמות הקא"ש ,תהא רותם רשאית ,בכפוף למגבלות ותנאים אשר נקבעו בהסכם ,לצבור
כמות זו לתקופה מוגבלת ,ולעשות בה שימוש במסגרת ההסכם .ההסכם כולל מנגנון המאפשר בתנאים מסוימים
להמחות זכויות אלו בין צדדים קשורים שלא נעשה שימוש בהן עד לסמוך למועד פקיעתן .בנוסף ,רותם רשאית
למכור עודפי גז במכירת משנה (ביחס לחברות חלוקה ,בשיעור של עד  .)15%כמו כן ,לרותם הוענקה אופציה
להפחית את הכמות החוזית היומית לכמות השווה ל 83% -מצריכת הגז הממוצעת בשלוש השנים שקדמו
להודעה על מימוש האופציה כאמור .הכמות החוזית השנתית תופחת החל מ 12 -חודשים לאחר מועד הודעה
כאמור ,זאת בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם תמר של רותם (לרבות קא"ש) .במקרה של הפחתת הכמות
החוזית השנתית ,כל יתר הכמויות החוזיות שנקבעו בהסכם יופחתו בהתאמה .עם זאת ,רמת הקא"ש צפויה
לפחות כך שהיקף הצריכה המינימלית מתמר תהווה  50%מצריכת הגז הממוצעת בשלוש השנים שקדמו להודעה
על מימוש האופציה .האופציה ניתנת למימוש החל מיום  1בינואר  2020ולא יאוחר מיום  31בדצמבר .2022
בסמכותו של הממונה על ההגבלים העסקיים לעדכן את תקופת ההודעה בהתאם לנסיבות .ביום  28בדצמבר
 ,2015קיבל ההסכם את אישורו של הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן " -הממונה").
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ז.

הסכמים לאספקת גז טבעי (המשך)
הסכם בין תמר לרותם (המשך)
ההסכם בין תמר לרותם מאפשר קיצוץ של אספקת הגז לרותם במהלך "תקופת הביניים"(כמפורט להלן) במקרה
של מחסור בגז ונותן עדיפות בתרחיש מסוג זה ללקוחות מסוימים של שותפי תמר על פני רותם .יחד עם זאת,
בחודש אפריל  ,2017פורסמו תקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום) ,התשע"ז,2017-
המסדירות את הטיפול באספקת הגז במקרה של כשל של ספק גז לספק את כל הגז הטבעי מהשדה הרלוונטי .ככלל,
על פי התקנות במקרה של מחסור בגז טבעי ,ההקצאה תתבצע באופן יחסי בין צרכנים יצרני חשמל לבין צרכנים
שאינם יצרני חשמל בהתאם לצריכתם הממוצעת ,ולאחר ניכוי כמויות גז המשוריינות לצרכני חלוקה .יצוין כי
במצבים מיוחדים של מחסור הפוגע באופן נרחב בפעילות הסדירה של משק החשמל ,התקנות מסמיכות את שר
האנרגיה להורות על חריגה מההקצאה הקבועה בתקנות ,לאחר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי ומנהל רשות
החשמל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בהתאם להסכם בין תמר לרותם ,רותם מוגדרת כלקוח "רמה ב'" ולפיכך במהלך
"תקופת הביניים" ,אשר החלה על פי הודעה משותפי תמר בחודש אפריל  2015ותסתיים בחודש ספטמבר ,2020
בתנאים מסויימים שותפי תמר לא יהיו מחוייבים לספק את הקיבולת היומית של רותם .מצד שני ,במהלך "תקופת
הביניים" לא תהיה רותם כפופה למחויבות קא"ש כלשהי.
בהתאם להסכם ,מחיר הגז מבוסס על מחיר בסיס בש"ח שנקבע במועד חתימת ההסכם ,בהצמדה לשינויים
בתעריף רכיב הייצור ,המהווה חלק מהתעו"ז ,ובחלקו ) (30%לשער החליפין היציג של הדולר .כתוצאה מכך ,עליות
וירידות ברכיב הייצור ,כפי שנקבעות על ידי הרשות ,משפיעות על עלות המכירות ושיעורי הרווח של רותם .כמו כן,
הנוסחה של מחיר הגז הטבעי שנקבעה בהסכם בין תמר לרותם כפופה למחיר מינימום הנקוב בדולר ומחיר רצפה
נמוך ממחיר המינימום הנקוב בדולר.
בעקבות הפחתות שבוצעו בעבר בתעריף רכיב הייצור ,כפי שתואר בביאור .25ב' ,החלה רותם לשלם את מחיר
המינימום בחודש נובמבר  2014ומחיר רצפה בחודש נובמבר  2015וכן במהלך השנים ( 2016-2018למעט חודש אחד
בשנת  2018בו שילמה רותם מעל למחיר רצפה).
בחודש יולי  2013פרסמה רשות החשמל ארבעה מדדים עבור תעריף רכיב ייצור החשמל ,הנעים בין  333.2ש"ח
למגה וואט-שעה ל 386-ש"ח למגה וואט-שעה ,חלף התעריף היחיד שהיה נהוג בעבר .בחודש ינואר  2015פרסמה
רשות החשמל תעריפים חדשים ,המשקפים הפחתה של כ 10%-בקשר לאופן הצמדת נוסחת המחיר של הגז הטבעי
בהסכם האספקה בין רותם לשותפי תמר ,התגלעה מחלוקת בין הצדדים באשר אלו מהתעריפים שפורסמו על ידי
רשות החשמל בחודש יולי  2013יחולו על ההסכם האמור ,ובאופן דומה גם ביחס לתעריפים שפורסמו בחודש ינואר
.2015
בהתאם להסכם בין תמר לרותם ,הפקידה רותם בנאמנות ביום  25במאי  ,2017סך של כ 21,750-אלפי דולר (אשר
יתרתו כולל ריבית שנצברה ליום  31בדצמבר  ,2018עומדת על  82,046אלפי ש"ח) עד להכרעה במחלוקת (להלן –
"פיקדון הנאמנות") .סכום זה מהווה את הסכום במחלוקת ללא ריבית צבורה.
ביום  21ביוני  ,2017הגישו שותפי תמר בקשה לפתיחת הליך בוררות בהתאם להסכם בין תמר לרותם .טענתם
העיקרית היא כי התעריף הרלבנטי לחישוב מחיר החוזה בתקופת המחלוקת הינו  386ש"ח למגה וואט-שעה או
לחילופין  366.6ש"ח למגה וואט-שעה .ביום  20ביולי  ,2017הגישה רותם את תגובתה לבקשה לפתיחת הליך
בוררות ,באמצעות עורכי דינה .במסגרת תגובתה ,בין היתר ,דחתה רותם את טענות שותפי תמר ,וכן ביקשה שייקבע
כי התעריף הרלוונטי בקשר עם מחיר הגז בתקופת המחלוקת הינו  333.2ש"ח למגה וואט-שעה ,כי הסכום אשר
הופקד בנאמנות ישוחרר מיידית לידי רותם ,בתוספת הפירות אשר נצברו בגינו ,וכן כי שותפי תמר יישאו בהוצאות
הבוררות של רותם.
בחודש פברואר  ,2018הגישו שותפי תמר כתב תביעה מפורט במסגרתו חזרו על הטענות המתוארות לעיל וכן העלו
טענה חלופית לפיה יש לקבוע כי התעריף הרלוונטי בתקופת המחלוקת הינו  361.5ש"ח למגה וואט-שעה (המהווה
ממוצע של ארבעה התעריפים שפורסמו על ידי רשות החשמל ביולי  .)2013בחודש יוני  ,2018הגישה רותם כתב
הגנה מפורט במסגרתו דחתה את הטענות .בחודש אוקטובר  ,2018הוגשה תגובה לכתב ההגנה מטעם שותפי תמר.
בחודש דצמבר  ,2018הגישה רותם את תגובתה הסופית .לאחר מועד הדוח ,בחודש פברואר  ,2019התקיים דיון
בפני הטריבונל .פסק הבוררות טרם ניתן וצפוי להינתן עד יום  31במאי .2019
להערכת רותם ,בהתבסס על יועציה המשפטיים ,סביר יותר מאשר לא שעמדתה תתקבל ולפיכך לא נרשמה הפרשה
בדוחות הכספיים בגין המחלוקת האמורה .עם זאת ,להערכת רותם סכום החשיפה המקסימלי בגין ההליך האמור,
נכון למועד הדוח ,לא יעלה על כ 41-מיליון דולר (לא כולל הוצאות משפטיות) .כמו כן ,ליום  31בדצמבר  ,2018לאור
הצפי של רותם ובהתבסס על יועציה המשפטיים ,להכרעת הליך הבוררות עד ליום  31במאי  ,2019סווג פיקדון
הנאמנות כפיקדון לזמן קצר במסגרת הנכסים השוטפים.
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ז.

הסכמים לאספקת גז טבעי (המשך)
הסכמים בין תמר לחדרה
ביום  30ביוני  ,2015הומחה לחדרה ההסכם למכירת ורכישת גז (להלן "הסכם בין תמר לחדרה") עם שותפי תמר,
אשר נחתם ביום  25בינואר  2012עם מפעלי נייר חדרה .בנוסף ,ביום  6בספטמבר  ,2016התקשרו חדרה ושותפי
תמר בהסכם למכירת ורכישת גז נוסף (להלן " -הסכם הגז הנוסף") לאספקת כמויות נוספות של גז טבעי (בנוסף
להסכם הגז המקורי) החל מהפעלת תחנת הכוח .מחיר הגז נקוב בדולר וצמוד לממוצע המשוקלל של רכיב הייצור
המפורסם על ידי רשות החשמל .כמו כן ,הנוסחה של מחיר הגז הטבעי שנקבעה בהסכם בין תמר לחדרה כפופה
למחיר מינימום ומחיר רצפה הנמוך ממחיר המינימום.
חדרה העמידה לטובת שותפי תמר ערבויות בנקאיות בסך כולל של כ 6.2-מיליון דולר (כ 23.3-מיליון ש"ח) בקשר
עם התחייבויותיה במסגרת הסכם בין תמר לחדרה .יצויין ,כי ערבויות אלו ,אשר הוצאו במקור על ידי אסיה פיתוח,
הוחלפו על ידי ערבויות מקבילות אשר הועמדו על ידי חדרה (בהתאם להתקיימות התנאים הרלוונטיים בהסכם
הלוואת חדרה) .בנוסף ,העמידה חדרה לטובת שותפי תמר ערבויות בנקאיות בסך כולל של כ 0.9-מיליון דולר (כ-
 3.2מיליון ש"ח) בקשר עם התחייבויותיה במסגרת הסכם הגז הנוסף.
חדרה מתקשרת מעת לעת עם לקוחות שונים בהסכמים למכירת כמויות גז עודפות שסופקו לה על פי הסכם בין
תמר לחדרה.
כתוצאה מעדכון התעריפים  ,2018כפי שתואר בביאור .25ב' ,מחיר הגז ששילמה חדרה עלה מעל למחיר הרצפה
בחודשים פברואר  2018עד ינואר  .2019כמו כן ,בהתחשב בתעריף רכיב הייצור למועד פרסום דוח זה מחיר הגז של
חדרה הינו מעל מחיר המינימום.
הסכמי אנרג'יאן
בחודש דצמבר  ,2017התקשרו רותם ,חדרה ,כימיקלים לישראל בע"מ ובתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן – "חברות
הקבוצה") עם אנרגי'אן ישראל לימיטד (להלן " -אנרג'יאן") ,בעלת החזקות במאגרי הגז כריש ותנין (להלן " -מאגר
הגז") בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן (בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים) .ההסכמים ביחס לכל אחת
מחברות הקבוצה הינם נפרדים ועצמאיים .על-פי התנאים שנקבעו בהסכמים ,כמויות הגז הטבעי אותן צפויות
לרכוש רותם וחדרה ,הינן כ BCM 5.3-וכ ,BCM 3.7-בהתאמה ,עבור כל תקופת האספקה (להלן " -הכמות החוזית
הכוללת") .ההסכם כולל ,בין היתר ,מנגנון קא"ש במסגרתו תתחייבנה רותם וחדרה ,לשלם עבור כמות מינימלית
של גז טבעי ,אף אם לא עשו בו שימוש.
בנוסף ,נכללו בהסכמים הוראות והסדרים נוספים המקובלים בהסכמים לרכישת גז טבעי ,לרבות לעניין תחזוקה,
איכות הגז ,הגבלת אחריות ,בטחונות הקונה והמוכר ,המחאות ושעבודים ,יישוב סכסוכים ומנגנוני תפעול.
ההסכמים יעמדו בתוקפם למשך  15שנים או עד להשלמת אספקת הכמות החוזית הכוללת מאנרג'יאן לכל אחת
מהחברות הבנות (רותם וחדרה) ,המוקדם מבין השניים (להלן – "תקופת ההסכם הראשונה") ,כאשר מועד התחלת
ההסכם יהיה לא יאוחר מ 12-חודשים ממועד הזרמת הגז של אנרג'יאן .לפי כל אחד מההסכמים ,במידה וכעבור
 14שנים לאחר ממועד כניסת ההסכם לתוקף ,החברה המתקשרת לא לקחה כמות השווה ל 90%-מהכמות החוזית
הכוללת ,בכפוף להודעה מראש ,כל צד יהיה רשאי להאריך את ההסכם לתקופה נוספת ,אשר תחל בתום  15שנה
ממועד כניסת ההסכם לתוקף ,ועד למוקדם מבין )1( :השלמת צריכת הכמות החוזית הכוללת; או ( )2למשך  3שנים
נוספות מתום תקופת ההסכם הראשונה .יצוין ,כי בהסכם נכללו נסיבות בהן כל צד להסכמים יהא רשאי להביא
את ההסכם הרלוונטי לסיומו קודם תום התקופה החוזית ,לרבות במקרים של אי אספקה ממושכת ,פגיעה
בביטחונות ועוד .על פי פרסומי אנרג'יאן ,הפעלה מסחרית של מאגר כריש צפוי להיות בשנת .2021
באשר לתמורה ,מחיר הגז הטבעי נקוב בדולר ומבוסס על נוסחה שהוסכמה ,צמוד לרכיב ייצור החשמל וכולל מחיר
מינימאלי .ההיקף הכספי של ההסכמים ,עשוי להגיע לכ 0.8-מיליארד דולר עבור רותם וכ 0.5-מיליארד דולר עבור
חדרה (בהנחה של צריכת הכמות המקסימלית על פי ההסכמים ,ובהתאם לנוסחת מחיר הגז למועד דוח זה) ,והוא
תלוי בעיקר ברכיב ייצור החשמל ובהיקף צריכת הגז.
בחודש ינואר  ,2018אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את ההסכם .בחודש נובמבר  ,2018התקיימו כלל
התנאים המתלים להסכמים כאמור.
חדרה התקשרה עם צד ג' בלתי קשור בהסכם למכירת כמויות גז עודפות שיסופקו לה על פי ההסכם בין אנרג'יאן
וחדרה .לאור מכירת כמויות הגז העודפות ,בחנה החברה האם ההסכמים לרכישת ומכירת הגז האמורים הינם
בתחולת  .IFRS 9החברה הגיעה למסקנה כי מאחר והסכמי הגז האמורים אינם ניתנים לסילוק נטו במזומן
בהתאם לתקן ,ובהתחשב בכך שההתקשרות בהם נעשתה למטרת השימוש העצמי החזוי של חדרה ,הם אינם
בתחולת  .IFRS 9לפיכך ,הסכמים אלו טופלו כחוזי ביצוע ,באופן חוץ מאזני.
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ח.

הסכמי שכירות קרקעות בחדרה
הסכם שכירות – מרכז האנרגיה
בחודש אוגוסט  2015התקשרה חדרה בהסכם עם נייר חדרה לשכירת חלקת קרקע בה פועל מרכז האנרגיה .תקופת
השכירות הינה לתקופה של  20שנה לאחר ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח ,אך בכל מקרה לא יותר מ 25-שנה
ממועד התקשרות בהסכם .שכירות הקרקע מטופלת כחכירה תפעולית ,שכן כל סיכוני הבעלות וההטבות הכרוכות
בהם חלים בעיקר על המחכיר.
דמי השכירות ישולמו החל ממועד מסירת החזקה ועד  6חודשים לאחר מועד הפסקת מצב מוכנות חם כהגדרתו
בהסכם אספקה לטווח ארוך (כמתואר בביאור .25א'.)3.
לאחר ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה ,נייר חדרה רשאית להודיע לחדרה כי היא מעוניינת בפירוק הציוד
של מרכז האנרגיה ובגריטתו ,שאז יסכימו הצדדים על מועד פירוק הציוד וביטול הסכם השכירות לשטח של מרכז
האנרגיה.
הסכם שכירות – תחנת כוח בהקמה
בחודש יוני  ,2015התקשרה חדרה בהסכם שכירות עם נייר חדרה להשכרת שטח עליו מוקמת תחנת הכוח חדרה.
תוקף ההסכם עד לתום  20שנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה ,אך בכל מקרה לא יותר מ25-
שנים ממועד ההתקשרות בהסכם .בחודש דצמבר  2018נחתם תיקון להסכם זה הקובע כי ההסכם יהיה בתוקף
לתקופה של  24שנים ו 11-חודשים ממועד חתימת התיקון .כמו-כן ,במסגרת תיקון להסכם ,החברה החלה לשכור
מנייר חדרה החל מחודש דצמבר  2018שטח נוסף של  1דונם לצורך דרך חירום של תחנת הכוח .שכירות הקרקע
מטופלת כחכירה תפעולית ,שכן כל סיכוני הבעלות וההטבות הכרוכות בהם חלים בעיקר על המחכיר.

ט.

בחודש מאי  ,2018התקשרה רותם עם חברת החשמל בהסכם מחייב למכירת כמויות גז .מכירת הגז התבצעה
במהלך תקופת התחזוקה המתוכננת ברותם (כמתואר בביאור .25ה') בחודשים ספטמבר עד נובמבר .2018

י.

בחודש אפריל  ,2017חתמה החברה על הסכם אופציה עם נייר חדרה שתוקפו מיום  9בפברואר  ,2017בנוגע להשכרת
שטח של כ 68-דונם בצמוד לתחנת הכוח חדרה .תקופת האופציה החלה במועד חתימת ההסכם ותסתיים ביום 31
לדצמבר  ,2022כאשר היא מחולקת לשלוש תקופות בגינן ישולמו דמי האופציה( :א) עבור שנת  2017סך של 500
אלפי ש"ח; (ב) עבור שנת  2018סך של  1,500אלפי ש"ח; (ג) וסך של  3,000אלפי ש"ח בגין כל אחת מהשנים 2019
עד ( 2022כולל) .לאחר מועד הדוח ,בחודש ינואר  2019נחתם תיקון להסכם האופציה עם נייר חדרה במסגרתו
הוסכם על הארכת תקופת האופציה לשנת  ,2019כאשר התיקון קובע כי על אף האמור בהסכם האופציה המקורי,
תשלם החברה לנייר חדרה סך של  2,200אלפי ש"ח עבור שנת  2019ובמקרה בו תממש החברה את האופציה וייחתם
הסכם שכירות ,החברה תשלם לנייר חדרה במועד סגירה פיננסית עם גורם מממן ביחס להקמת תחנת הכוח חדרה,
סך נוסף של  800אלפי ש "ח .התיקון להסכם האופציה קובע כי לא חל שינוי לגבי תקופות האופציה בגין השנים
 2020-2022והתשלום בגינן.
במסגרת ההסכם התחייבה החברה לפעול להשגת הסמכה חוקית לקידום תכנית תשתית לאומית להקמת תחנת
כוח בשטח המושכר ,וכן לפעול לקידום ואישור התכנית הסטטוטורית בתוך תקופת האופציה .החברה תידרש
להודיע לפחות  90ימים לפני תום כל שנת אופציה על רצונה להאריך את האופציה בשנה נוספת ,וככל שלא תעשה
כן ,האופציה תפקע בתום אותה שנה .ההסכם קובע כי האופציה תפקע ככל שהועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל)
במינהל התכנון תסרב לאשר את התכנית הסטטוטורית והחברה לא תנהל הליכים משפטיים בקשר לסירוב כאמור.
ככל שהאופציה תמומש ,הסכם השכירות שיחתם יהיה לתקופה שתעמוד על  25שנים פחות חודש ,החל ממועד
מסירת החזקה במושכר (קרי ,מועד מימוש האופציה) או ממועד ההפעלה המסחרית ,כמפורט בהסכם ,עם אופציה
להארכת ההתקשרות .כמו כן ,נקבע כי הסכם השכירות לא יכלול מגבלת אחריות ,וכי החברה תישא בכל האגרות,
המסים והתשלומים שיוטלו בגין הקמת תחנת כוח במושכר.

יא.

בחודש יולי  ,2017הועברו לרותם מלוא הנתונים הדרושים לצורך ביצוע התחשבנות עם לקוחותיה הפרטיים וחברת
החשמל הנובעים מעיכוב בקבלת המידע הנדרש לצורך כך בגין התקופה החל ממועד ההפעלה המסחרית של רותם
ועד ליום  1בנובמבר  2015בהתאם להסכמי ה PPA-עם לקוחותיה הפרטיים .בהתאם לכך גבתה רותם ,עד ליום
 31בדצמבר  ,2018סך של כ 7-מיליון ש"ח.

יב.

בחודש יוני  ,2017פרסמה רשות החשמל החלטה ביחס להסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכנית העמסה כלכלית
במשק החשמל .בהתאם להסדרה שנקבעה בהחלטה ,מנהל המערכת יתכנן באופן חצי שנתי את סך כמות הסולר
והגז הנוזלי הנדרשים למשק החשמל ,כך שגז נוזלי (במידה ונדרש) יוקצה לתחנות הייצור של חברת החשמל ,וסולר
יוקצה באופן שיוויוני לפי החלק היחסי של ההספק המותקן בגז של המתקנים הדו-דלקיים .בעקבות כך ,צפויה
הפעלה באמצעות סולר בהיקף גבוה מהעבר .ההסדרה האמורה מגדירה את הזמינות הנדרשת מהיצרנים לשימוש
בסולר ,וכן קובעת שמכירת גז על ידי חברת החשמל לצרכנים מחוץ למשק החשמל לא תיעשה בשעות בהן יש
מחסור בגז במשק החשמל.
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ביאור  - 25התחייבויות תלויות והתקשרויות (המשך)
יג .ביום  21בספטמבר  ,2017במסגרת תחזוקה מתוכננת של אסדת הפקת הגז של מאגר תמר ,התגלה כשל טכני שדרש
טיפול מיידי ועצירה מוחלטת של אספקת הגז עד לתיקון הכשל .האספקה הסדירה ממאגר תמר חודשה ב27-
בספטמבר  ,2017כאשר בתקופה האמורה לא סופק גז ממאגר תמר לכלל המשק (להלן " -התקלה בתמר") ובכלל זה
לרותם .בתקופת התקלה בתמר ,פעלה תחנת הכוח של רותם באמצעות סולר חלף הגז ,בהתאם להנחיית מנהל
המערכת ,ובגין כך נוצרו לרותם עלויות עודפות בגין השימוש בסולר .בהתאם להסדרים הקיימים ,שופתה רותם על
ידי חברת החשמל בגין עלויות עודפות אלו.
יד .בחודש נובמבר  ,2017הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של בתי
זיקוק לנפט בע"מ (להלן " -בז"ן" וה" -הבקשה" ,בהתאמה) .עניינה של הבקשה הוא בטענת המבקש כי ההתקשרות
בעסקת רכישת החשמל בין בז"ן לרותם הינה עסקת בעלי עניין חריגה אשר לא קיבלה את אישור אסיפת בעלי המניות
של בז"ן במועדים הרלוונטיים .המשיבים לבקשה כוללים את בז"ן ,רותם ,החברה לישראל בע"מ וחברי דירקטוריון
בז"ן בעת ההתקשרות בעסקת רכישת החשמל .הסעדים המבוקשים כוללים סעדים מסוג צו "עשה" וסעדים כספיים.
בחודש יולי  ,2018הגישה רותם את תגובתה לבקשה .דיון קדם משפט קבוע לחודש במאי.2019 ,
להערכת רותם ,ובהתבסס על יועציה המשפטיים ,סביר יותר מאשר לא ,כי הבקשה לא תתקבל על ידי בית המשפט
ולפיכך לא נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים בגין הבקשה.
טו.

בחודש ינואר  ,2018הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב -יפו ,בקשה לאישור תביעה נגזרת (להלן בביאור זה -
"הבקשה") על ידי בעל מניות בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן – "בז"ן) ,כנגד דירקטורים שכיהנו בבז"ן בעבר והמהכנים
בה כיום ,כימיקלים לישראל בע"מ ,החברה לישראל בע"מ ,מר עידן עפר ,מר אהוד אנג'ל וכנגד החברה ,רותם וחדרה
(להלן – "קבוצת או.פי.סי") .עניינה של הבקשה הוא בעסקאות לרכישת גז של בז"ן ,כימיקלים לישראל בע"מ וקבוצת
או.פי.סי (להלן – "החברות") הכוללות )1( :עסקה של החברות לרכישת גז טבעי משותפי תמר (לפרטים נוספים ראה
ביאור .25ז'); וכן ( )2עסקאות של החברות לרכישת גז טבעי מאנרג'יאן (לפרטים נוספים ראה ביאור .25ז') .לגבי
עסקה עם אנרג'יאן בתמצית ,לטענת התובעת ,מעבר לעסקה של החברות מול אנרג'יאן נדרשת עסקה בין החברות
לבין עצמן בנוגע לאופן חלוקת ההטבות הכלכליות שהושגו במשא ומתן המשותף באופן שיהלום את כוח הקניה
והמיקוח של כל אחת מהן .לטענת התובעת היעדרה לכאורה של עסקה בינחברתית כאמור (או היעדרו לכאורה של
הליך תקין באשר לחלוקת ההטבה) מקפחת את בז"ן (אינה בתנאי שוק בנוגע למימד הבין-חברתי) ובז"ן אינה זוכה
לחלקה בהטבות הכלכליות נוכח כוח הקנייה הגדול שלה ותרומתה למו"מ מול אנרגי'אן (בין היתר לאור העובדה כי
העסקה נעשתה במחירים דומים לחברות הקבוצה) .עיקרי הסעדים להם עותרת התובעת בבקשה ביחס לעסקת
אנרג'יאן ,הינם מספר צעדים הצהרתיים וכספיים ובין היתר קיום תהליך בין חברתי.
ביחס לעסקת תמר ,טוענת המבקשת ,כי התקשרות בעסקת תמר לא אושרה על ידי בז"ן כנדרש וטענות נוספות 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.
בחודש אוגוסט  ,2018הגישה קבוצת או.פי.סי את תגובותיה לבקשה .קבוצת או.פי.סי דחתה את הטענות המופיעות
בבקשה וביקשה את דחיית הבקשה על הסף .דיון קדם משפט קבוע לחודש יוני .2019
להערכת החברה ,בהתבסס על יועציה המשפטיים ,סביר יותר מאשר לא ,כי הבקשה לא תתקבל על ידי בית המשפט
ולפיכך לא נרשמה הפרשה בדוחות הכספיים בגין הבקשה.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום  31בדצמבר 2018
תוכן עניינים
עמוד
דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד

2

נתונים על המצב הכספי

3

נתונים על הרווח והפסד

4

נתונים על הרווח והפסד כולל אחר

5

נתונים על תזרימי המזומנים

6

מידע נוסף למידע הכספי נפרד

7

סומך חייקין
KPMGמגדל המילניום
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 486 8000

לכבוד בעלי המניות של או.פי.סי אנרגיה בע"מ
הנדון :דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-של או.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן" -החברה") לימים
 31בדצמבר  2018ו 2017-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 .2018המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו
היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש
מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע
הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות
התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה
של כללי החשבונאות שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות
ההצגה של המידע הכספי הנפרד .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות
דעתנו.
לדעתנו ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה
9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

סומך חייקין
רואי חשבון
 27במרס 2019

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

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום  31בדצמבר
נתונים על המצב הכספי
2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

186,161
104,155
16,243

273,033
6,553

סה"כ נכסים שוטפים

306,559

279,586

נכסים שאינם שוטפים
פיקדונות לזמן ארוך ומזומנים מוגבלים
השקעה בחברות מוחזקות
חייבים לזמן ארוך ונכסים אחרים שאינם שוטפים
נכסים בלתי מוחשיים

85,533
511,441
70,142
9

92,427
531,215
26,818
-

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

667,125

650,460

סה"כ נכסים

973,684

930,046

מידע נוסף

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות לזמן קצר ומזומנים מוגבלים
חייבים ויתרות חובה ,לרבות מכשירים פיננסיים נגזרים

3

התחייבויות שוטפות
10,992
17
1,811

21,964
1,368
12,460

חלויות שוטפות של אגרות חוב
ספקים ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות שוטפות

12,820

35,792

התחייבויות שאינן שוטפות
אגרות חוב
הטבות לעובדים

282,883
177

293,954
-

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

283,060

293,954

סה"כ התחייבויות

295,880

329,746

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
יתרת עודפים

1,319
361,005
84,749
230,731

1,319
361,005
80,279
157,697

סה"כ הון

677,804

600,300

סה"כ התחייבויות והון

973,684

930,046

יואב דופלט
יו"ר הדירקטוריון

4

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

תאריך אישור המידע הכספי הנפרד  27במרס 2019
המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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צחי גושן
סמנכ"ל כספים

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
נתוני רווח והפסד
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

2016
אלפי ש"ח

הוצאות הנהלה וכלליות

10,669

8,926

1,895

הפסד מפעולות רגילות

()10,669

()8,926

()1,895

הוצאות מימון
הכנסות מימון

14,386
6,831

40,065
7,463

23,178
19,446

הוצאות מימון ,נטו

()7,555

()32,602

()3,732

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות

91,258

76,636

74,151

רווח לפני מסים על ההכנסה
הטבת מס

73,034
-

35,108
365

68,524
1,341

רווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה

73,034

35,473

69,865

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
נתוני רווח והפסד כולל אחר
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

רווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה

73,034

35,473

2016
אלפי ש"ח

69,865

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

1,248

8,428

()9,225

רווח (הפסד) כולל אחר לשנה ,נטו ממס

1,248

8,428

()9,225

סה"כ רווח כולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה

74,282

43,901

60,640

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

5

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
נתונים על תזרימי המזומנים
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח לשנה המיוחס לבעלים של החברה
התאמות:
הוצאות מימון ,נטו
חלק ברווחי חברה מוחזקת
עסקאות תשלום מבוסס מניות
הטבות מס

73,034

35,473

69,865

7,555
()91,258
322
-

32,602
()76,636
548
()365

3,732
()74,055
()1,341

()10,347

()8,378

()1,799

()5,477
()3,697
177

()6,552
4,532
-

()1
()649
-

()8,997

()2,020

()650

דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

116,000

28,800

141,898

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

96,656

18,402

139,449

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
משיכה (הפקדה) למזומנים מוגבלים ופיקדונות לזמן קצר
משיכה ממזומנים מוגבלים לזמן ארוך
הפקדה לפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
ריבית שהתקבלה
הלוואות לחברות מוחזקות ואחרות
תשלום מס
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
רכישת צומת
פירעון שטרי הון שהנפיקה חברה בת

()104,100
40,511
()33,257
413
()40,705
()412
()9
()347
-

16,158
()92,440
163
()5,475
()20
-

179,847
12
78,807

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה

()137,906

()81,614

258,666

תזרימי מזומנים לפעילות מימון
ריבית ששולמה
פירעון אגרות חוב
דיבידנד ששולם
הלוואה מצד קשור לזמן קצר ,נטו
תמורה מהנפקת אגרות חוב ,נטו
פירעון שטרי הון והלוואות לחברה האם לשעבר
עמלת פירעון מוקדם
תמורה מהנפקת הון מניות
פירעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים

()23,200
()22,400
-

()7,687
()60,000
()498
315,818
()64,068
()22,950
361,703
()200,866

()21,279
()167,905
()42,285
()178,322

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

()45,600

321,452

()409,791

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

()86,850

258,240

()11,676

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

273,033

14,940

23,814

השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

()22

()147

2,802

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

186,161

273,033

14,940

שינויים בחייבים
שינויים בספקים ,נותני שירותים וזכאים ויתרות זכות
שינויים בהטבות לעובדים

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
מידע נוסף למידע הכספי הנפרד
כללי

.1

להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  31בדצמבר ( 2018להלן " -דוחות כספיים
מאוחדים") ,המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים ,המיוחסים לחברה עצמה (להלן " -מידע כספי נפרד") ,המוצגים
בהתאם לתקנה 9ג' (להלן " -התקנה") והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל( 1970-להלן
 "התוספת העשירית") ,בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד.יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים.
במידע כספי נפרד זה -
()1
()2

החברה – או.פי.סי אנרגיה בע"מ.
חברות מאוחדות/חברות בנות  -חברות ,שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא ,במישרין או בעקיפין בדוחות הכספיים
המאוחדים ,עם דוחות החברה.
חברות מוחזקות  -חברות שהשקעת החברה בהן כלולה ,במישרין או בעקיפין ,בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.

.2

עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד

()3

כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע הכספי הנפרד על
ידי החברה ,לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים בשינויים המתחייבים מהאמור להלן:
א.

הצגת הנתונים הכספיים

()1

נתונים על המצב הכספי
נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה
עצמה (למעט בגין חברות מוחזקות) ,תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות .כמו כן נכלל במסגרת הנתונים הללו,
מידע בדבר סכום נטו ,בהתבסס על הדוחות הכספיים המאוחדים ,המיוחס לבעלי החברה עצמה ,של סך הנכסים בניכוי
סך ההתחייבויות ,בגין חברות מוחזקות.

()2

נתונים על רווח והפסד ורווח כולל אחר
נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים ,בפילוח בין רווח או
הפסד ורווח כולל אחר ,המיוחסים לחברה עצמה (למעט בגין חברות מוחזקות) ,תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.
כמו כן הנתונים כוללים ,מידע בדבר סכום נטו ,בהתבסס על הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה,
של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות.

()3

נתונים על תזרימי המזומנים
נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
(למעט בגין חברות מוחזקות) ,כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד ,בפילוח לפי תזרים מפעילות
שוטפת ,פעילות השקעה ופעילות מימון תוך פירוט מרכיביהם .תזרימי מזומנים בגין פעילות שוטפת ,פעילות השקעה
ופעילות מימון בגין עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בנפרד בנטו ,במסגרת הפעילות המתייחסת ,בהתאם למהות
העסקה.

ב.

עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות

()1

הצגה
יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות ,אשר בוטלו במסגרת הכנת הדוחות הכספיים
המאוחדים ,הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות ,יחד עם יתרות דומות מול צדדים
שלישיים.

()2

מדידה
עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה הקבועים בתקני דיווח
כספי בינלאומיים (" ,)"IFRSהמתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול צדדים שלישיים.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
מידע נוסף למידע הכספי הנפרד (המשך)
מזומנים ושווי מזומנים

.3

.4

ליום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

יתרות עו"ש בתאגידים בנקאיים בש"ח
פיקדונות בתאגידים בנקאיים בש"ח

45,619
140,542

5,992
267,041

סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

186,161

273,033

מכשירים פיננסיים
א.

אגרות חוב

סעיף זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של אגרות חוב של החברה הנמדדים בעלות מופחתת.
הרכב:
.1

אגרות חוב
בניכוי חלויות שוטפות

.2

ליום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

293,875
10,992

315,918
21,964

282,883

293,954

שיעור הריבית בגין אגרות החוב עומד על  .4.45%עד מועד הרישום של אגרות החוב למסחר בבורסה בחודש
אוגוסט  ,2017עמד שיעור הריבית של אגרות החוב על  .4.95%למידע נוסף ראה ביאור  15לדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה.

ב .שטרי הון שהונפקו לחברה האם לשעבר
שטרי ההון שהונפקו לאסיה פיתוח על ידי החברה בשנים  ,2010-2014היו לתקופה של  5שנים ,נקובים במטבע השקל,
אינם צמודים למדד ואינם נושאים ריבית .שטרי ההון הוצגו בהתאם לשווים ההוגן במועד הנפקתם אשר חושב
באמצעות שיעור היוון שנתי של  6.1%והופחתו לפי שיטת הריבית האפקטיבית .במהלך שנת  2017פרעה החברה את
יתרת שטרי ההון לאסיה פיתוח .למידע נוסף ראה ביאור .16ב .לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

8

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
מידע נוסף למידע הכספי הנפרד (המשך)
מכשירים פיננסיים (המשך)

.4
ג.

סיכון נזילות
להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בסכומים בלתי מהוונים ,וזאת בהתבסס על השערים העתידיים
החזויים למועד הדיווח ,כולל אומדן תשלומי ריבית .גילוי זה אינו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז:
הערך
בספרים

סכום
חוזי

ליום  31בדצמבר 2018
שנה עד
 12חודשים
 2-5שנים
שנתיים
או פחות
אלפי ש"ח

מעל  5שנים

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
ספקים ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב

17
1,171
293,875

17
1,171
388,146

17
1,171
24,567

43,461

115,852

204,266

סך התחייבויות פיננסיות

295,063

389,334

25,755

43,461

115,852

204,266

הערך
בספרים

סכום חוזי

ליום  31בדצמבר 2017
שנה עד
 12חודשים
 2-5שנים
שנתיים
או פחות
אלפי ש"ח

מעל  5שנים

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים
ספקים ונותני שרותים
זכאים ויתרות זכות
אגרות חוב

1,368
2,045
325,186

1,368
2,045
433,764

1,368
2,045
45,619

24,567

118,026

245,552

סך התחייבויות פיננסיות

328,599

437,177

49,032

24,567

118,026

245,552
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
מידע נוסף למידע הכספי הנפרד (המשך)
מכשירים פיננסיים (המשך)

.4

ד.

סיכון ריבית

להלן פרטים בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של הקבוצה לתום תקופת הדיווח:
ליום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

מכשירים בריבית קבועה עם הצמדה למדד:
נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות

45,252
-

2,876
-

45,252

2,876

ליום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

מכשירים בריבית קבועה ללא הצמדה למדד:
נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות

134,174
293,875

292,196
315,918

))159,701

((23,722

ליום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

מכשירים בריבית משתנה:
נכסים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות

10

220,946
-

91,213
-

220,946

91,213

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
מידע נוסף למידע הכספי הנפרד (המשך)
מסים על ההכנסה

.5

א.

מרכיבי הוצאות מסים על הכנסה

המסים על ההכנסה שנכללו ברווח והפסד מורכבים ממסים נדחים בגין הפרשים זמניים.
ב.

הפסדים להעברה שבגינם לא הוכרו נכסי מיסים נדחים

הפסדים לצורך מס

ליום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

59,198

41,223

לפי חוקי המס הקיימים בישראל ,אין הגבלת זמן על ניצול הפדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי.
נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה ,כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד הכנסה חייבת ,שכנגדה ניתן יהיה לנצל
את הטבות המס.
ג.

שומות מס

לחברה הוצאו שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס ( 2013בכפוף לסייגים שנקבעו בחוק).
ד.

נכסי והתחייבויות מסים נדחים

התנועה בנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים:
עסקאות עם
בעלי מניות
אלפי ש"ח

יתרת התחייבות מס נדחה ליום  1בינואר 2016

()5,468

שינויים אשר נזקפו לרווח או הפסד
שינויים אשר נזקפו להון
השפעת השינוי בשיעור המס

1,341
3,405
327

יתרת התחייבות מס נדחה ליום  31בדצמבר 2016

()395

שינויים אשר נזקפו לרווח או הפסד
שינויים אשר נזקפו להון

365
30

יתרת התחייבות מס נדחה ליום  31בדצמבר 2017

-

שינויים אשר נזקפו לרווח או הפסד
שינויים אשר נזקפו להון

-

יתרת התחייבות מס נדחה ליום  31בדצמבר 2018

-

ה.

התחייבויות מיסים נדחים שלא הוכרו

ביום  31בדצמבר  ,2018התחייבות מיסים נדחים בסך  116,547אלפי ש"ח ( 121,776 :2017אלפי ש"ח) בגין הפרשים
זמניים בסך  506,728אלפי ש"ח ( 529,460 :2017אלפי ש"ח) המתייחסים להשקעות בחברות בנות ,לא הוכרה מאחר
וההחלטה האם למכור חברה בת זו נתונה בידי החברה ,ובכוונה שלא לממשה בעתיד הנראה לעין.
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א.

פרטים בדבר חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
מדינת

או.פי.סי רותם בע"מ ()1
איי.פי.פי .רותם תפעול ותחזוקה בע"מ ()2
או.פי.סי חדרה בע"מ ()3
או.פי.סי תפעול בע"מ ()3
איי.ג'י.אס רותם בע"מ ()3
או.פי.סי סולאר (שותף כללי) בע"מ ()4
או.פי.סי סולאר שותפות מוגבלת ()4
צומת אנרגיה בע"מ ()5

התאגדות

זכויות
החברה
בהון
%

זכויות
החברה
הצבעה
%

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

80
35
100
100
80
100
100
95

80
35
100
100
80
100
100
95

 .1ביום  24ביוני  ,2010רכשה החברה את מלוא זכויותיה ( )80%של החברה לישראל בע"מ (להלן – "החברה לישראל")
בחברת או.פי.סי .רותם בע"מ (להלן – "רותם") ,חברה פרטית שהינה בעלת זיכיון להקמת תחנת כח של כ 466 -מגה
וואט במישור רותם ,מכח זכייתה בשנת  2004במכרז שפורסם על ידי משרד התשתיות הלאומיות ומשרד האוצר.
המניות הנמכרות נרכשו על ידי החברה בתמורה לערכן הנקוב ,ובנוסף העמידה החברה הלוואה לרותם בסכום
השווה לסכום ההלוואה שהעמידה החברה לישראל לרותם ,אשר שימשה לטובת פרעון ההלוואה הנ"ל .ההשקעה
ברותם הוצגה בדוחות הכספיים בהתאם לעלות ההשקעה ברותם בחברה לישראל .ההפרש בין עלות ההשקעה לבין
התמורה ששולמה בסך של  5,967אלפי ש"ח נזקף לקרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה . .יתרת ההחזקות ברותם
נמצאות בידי ורידיס תחנות כוח בע"מ (להלן – "ורידיס").
 .2החברה מחזיקה  35%בחברת איי.פי.פי רותם תפעול ותחזוקה בע"מ (להלן " -חברת התפעול של רותם") אשר
הוקמה במטרה לתפעל ולתחזק את התחנת כוח ברותם .יתרת ההחזקות בחברת התפעול של רותם נמצאות בידי
ורידיס .בפועל תחזוקת תחנת הכוח מבוצעת על ידי עובדי רותם .ורידיס והחברה העמידו ערבות בנקאית בסך של
 1מיליון דולר ,בחלקים יחסיים ,לטובת החברה לנאמנות של בנק לאומי בע"מ ,זאת להבטחת כל סכום שלא ישולם
על ידי חברת התפ עול של רותם כנדרש בהתאם להסכם התפעול של תחנת הכוח ברותם שנחתם בין רותם לחברת
התפעול של רותם .לאחר מועד הדוח ,בחודש ינואר  ,2019נחתם תיקון להסכם מסגרת האשראי ,לפיו התפעול
והתחזוקה על תחנת כוח ברותם תהיה על ידי רותם עצמה חלף חברת התפעול של רותם כנדרש בהסכם .כמו כן,
במסגרת התיקון להסכם ,התחייבה רותם להפקיד סכום של  4מיליון ש"ח נוספים לקרן ערבות בעלים (כמתואר
בביאור .14ג' 1.בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה) .בהתאם לתיקון ,בחודש פברואר  ,2019שוחררה הערבות
שהעמידו ורידיס והחברה בסך של  1מיליון דולר כמתואר לעיל.
.3

בחודש מאי  ,2017ביצעה אסיה פיתוח שינוי מבני ,במסגרתו העבירה לחברה את )1( :מלוא החזקותיה ()100%
באו.פי.סי .חדרה בע"מ (להלן – "חדרה") ו )2( -מלוא החזקותיה ( )100%בחברת התפעול או.פי.סי תפעול בע"מ
(המשמשת כיום כחברת התפעול של חדרה ועם השלמת הקמת תחנת הכוח חדרה תשמש כחברת התפעול של
התחנה) (להלן " -חברת התפעול חדרה") ,וזאת בתמורה להקצאת  20מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל
אחת של החברה לאסיה פיתוח.
בחודש יולי  ,2017ביצעה אסיה פיתוח שינוי מבני ,במסגרתו העבירה לחברה את מלוא החזקותיה ( )80%באיי.ג'י.
אס .רותם בע"מ (להלן  ,)"AGS" -וזאת בתמורה להקצאת מניה רגילה אחת בת  0.01ש"ח ערך נקוב של החברה
לאסיה פיתוח.
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א.
.3

פרטים בדבר חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה (המשך)
(המשך)
העברת חדרה ,חברת התפעול חדרה ו AGS -לחברה טופלה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם לגישת
הערכים בספרים ( ,)As Poolingכאילו בוצעה הרכישה ביום בו הושגה השליטה לראשונה על ידי אסיה פיתוח.
לצורך כך ,הוצגו מחדש מספרי ההשוואה .הנכסים וההתחייבויות שנרכשו מוצגים לפי הערכים כפי שהוצגו קודם
לכן בדוחות הכספיים המאוחדים של אסיה פיתוח ביום העברת מניות חדרה ,חברת התפעול חדרה ו .AGS-רכיבי
ההון של החברה הוצגו מחדש מיום השגת השליטה לראשונה על ידי אסיה פיתוח כך שרכיבי ההון של חדרה ,חברת
התפעול חדרה ו AGS-נוספו לאותם רכיבי הון הקיימים בחברה .ערכי הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ביום השגת
השליטה הוכרו ישירות בהון .ההפרש בין התמורה שהועברה ,לרבות הערך הנקוב של המניות שהועברו לבין עלות
הנכסים והתחייבויות ,נטו וכן ההשפעות הנלוות לשינוי המבני המתוארות לעיל נזקפים לקרן הון מיזוג.
במהלך שנת  ,2016העמידה אסיה פיתוח הלוואות לטובת חדרה (להלן – "הלוואות לחדרה") לצורך מימון פעילות
ההקמה של תחנת הכוח חדרה (שנדרשו היות וטרם התקיימו התנאים למשיכת הלוואות במסגרת הסכם המימון
של חדרה) .במהלך שנת  ,2017הוסבו הלוואות לחדרה לטובת החברה כנגד חוב של החברה לאסיה פיתוח ששולם
במהלך שנת  .2017לפרטים נוספים בקשר עם הלוואות חדרה ראה סעיף .6ב' 2.להלן.

.4

או.פי.סי סולאר הינה שותפות מוגבלת שנרשמה ביום  19במרס  .2017או.פי.סי סולאר (שותף כללי) בע"מ (להלן –
"השותף הכללי") ,הינה חברה פרטית שהתאגדה שהתאגדה ביום  15בינואר  ,2017ומהווה את השותף הכללי
באו.פי.סי .סולאר .מלוא הון המניות המונפק והנפרע של השותף הכללי מוחזק על ידי החברה ,שהינה גם השותף
המוגבל (היחיד) באו.פי.סי .סולאר הוקמה במטרה לרכז ולפתח פרויקטים לייצור חשמל באנרגיה פוטו-וולטאית
בישראל.
בחודש יולי  2017מכרה אסיה פיתוח לאו.פי.סי סולאר שותפות מוגבלת את מלוא החזקותיה ( )85.3%בגרינדיי
אנרגיה מתחדשת בע"מ (להלן  -גרינדיי) אשר נרכשה על ידי אסיה פיתוח ביום  12בינואר  2017בתמורה לסך של
כ 288 -אלפי ש"ח והסבת חובה של גרינדיי לאסיה פיתוח בסך של  2,618אלפי ש"ח לחברה ,כך שגרינדיי תחוב
כלפי החברה ואילו החברה תחוב כלפי אסיה פיתוח .למועד הדוח ,פרעה החברה את יתרת החוב כאמור כלפי אסיה
פיתוח.
העברת גרינדיי לקבוצה טופלה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם לגישת הערכים בספרים (,)As Pooling
כאילו בוצעה הרכישה ביום בו הושגה השליטה לראשונה על ידי אסיה פיתוח .לצורך כך ,הוצגו מחדש מספרי
ההשוואה .הנכסים וההתחייבויות שנרכשו מוצגים לפי הערכים כפי שהוצגו קודם לכן בדוחות הכספיים
המאוחדים של אסיה פיתוח ביום העברת מניות גרינדיי .רכיבי ההון של החברה הוצגו מחדש מיום השגת השליטה
לראשונה על ידי אסיה פיתוח כך שרכיבי ההון של גרינדיי נוספו לאותם רכיבי הון הקיימים בחברה .ערכי הנכסים
וההתחייבויות שנרכשו ביום השגת השליטה הוכרו ישירות בהון .ההפרש בין התמורה שהועברה ,לרבות הערך
הנקוב של המניות שהועברו לבין עלות הנכסים והתחייבויות ,נטו וכן ההשפעות הנלוות לשינוי המבני המתוארות
לעיל נזקפים לקרן הון מיזוג.
במהלך השנים  2017ו 2018-העמידה החברה הלוואות לשותף הכללי בסך כולל של  3,705אלפי ש"ח ולשותף
המוגבל בסך של  289אלפי ש"ח (לפרטים נוספים ראה ביאור .6ב' 2.להלן).

.5

ביום  7במרס  ,2018רכשה החברה  95%מחברת צומת אנרגיה בע"מ (להלן – "צומת") .צומת הינה חברה פרטית
המקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח המונעת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק
של כ 396-מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות (להלן – "פרוייקט צומת") .לפרטים נוספים בקשר לעסקת צומת ראו
ביאור .25א' 6.בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה .החברה העמידה לצומת הלוואות על מנת לממן את
פעילותה השוטפת ולקדם את פרוייקט צומת .יתרת ההלוואות ליום  31בדצמבר  2018עמדה על סך של 45,252
אלפי ש"ח (לפרטים נוספים ראה ביאור .6ב' 2.להלן).
לאחר מועד הדוח ,ביום  3בינואר  2019התקשרה החברה עם בעלי מניות המיעוט בצומת ,עבורם מוחזקים 5%
מהון מניות צומת (להלן " -המוכרים") ,בהסכם לפיו ימכרו המוכרים את מניותיהם בצומת לחברה ,לשיעורין,
במספר מועדים ובכפוף להתקיימות אבני דרך (לפרטים נוספים ראה ביאור .24א' 6.לדוחות הכספיים המאוחדים
של החברה).
לאחר מועד הדוח ,בחודש ינואר  ,2019הפכה החברה את יתרת ההלוואות לשטר הון שאינו נושא ריבית והצמדה
וייפרע בהתאם להחלטת צומת ולא לפני  5שנים מיום ההנפקה.
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ב.

שטרי הון והלוואות
להלן פרטים בדבר שטרי הון והלוואות לחברות מוחזקות :

שטרי הון ()1
הלוואות שניתנו ()2

ליום  31בדצמבר
2018
אלפי ש"ח

2017
אלפי ש"ח

4,677
65,465
70,142

7,215
19,603
26,818

( )1בשנת  ,2014הנפיקה  AGSלאסיה פיתוח שטרי הון שקליים (להלן – "שטרי הון  )"AGSבסך כולל של  7,748אלפי
ש"ח .בשנת  2017הוסבו שטרי הון  AGSלחברה כנגד חוב של החברה לאסיה פיתוח בסכום זהה אשר סולק במהלך
שנת  .2017שטרי הון  AGSאינם צמודים ,אינם נושאים ריבית ומועד פרעונם (כפי שעודכן במסגרת הארכת שטרי
הון בחודש יוני  )2018יהיה לא לפני חודש אוקטובר  .2024שטרי הון  AGSהוכרו לראשונה בדוח על המצב הכספי
בסכום המייצג את שווים ההוגן במועד ההנפקה אשר חושב באמצעות שיעור היוון של  5.6%ומופחתים לפי שיטת
הריבית האפקטיבית ממועד ההנפקה ועד למועד הדוח.
( )2להלן פרטים בדבר הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות ואחרות:
שם המלווה

צומת אנרגיה בע"מ
חדרה
גירנדיי אנרגיות
מתחדשות בע"מ
או.פי.סי סולאר
שותפות מוגבלת
או.פי.סי סולאר
השותף הכללי

מועד מתן
ההלוואה

סכום ההלוואה כפי
שניתנה (הקרן)
אלפי ש"ח

תנאי ההלוואה

יתרה ליום  31בדצמבר
2017
2018
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

2017-18
2017

41,687
11,146

12.1%
צמודה למדד
8.0%

45,252
12,418

2,876
11,498

2017-18

3,531

3.6%

3,235

2,159

2017-18

289

3.6%

731

293

2017-18

4,034

3.6%

4,158
65,794

2,777
19,603

( )3בחודש מאי  ,2017אסיה פיתוח המחתה לחברה שטרי הון אשר הונפקו על ידי חדרה לאסיה פיתוח (להלן – "שטרי
הון חדרה") בסכום של  191,844אלפי ש"ח .כנגד המחאת שטרי הון חדרה ,נרשם חוב של החברה לאסיה פיתוח
בסכום זהה ,אשר קוזז כנגד הלוואה שהעמידה החברה לאסיה פיתוח .שטרי הון חדרה הינם לתקופה שלא תפחת
מ 5-שנים ,נקובים במטבע השקל ,אינם צמודים למדד ואינם נושאים ריבית .שטרי הון חדרה ייפרעו בהתאם
להחלטת חדרה ולא לפני  5שנים מיום ההנפקה.
ג.

דיבידנד
בשנים  2017ו 2016-חילקה החברה דיבידנדים בסך של  60,000אלפי ש"ח ו 167,905-אלפי ש"ח ,בהתאמה .לאחר
מועד הדוח ,בחודש מרס  ,2019הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  36,000אלפי ש"ח.
במהלך השנים  2017 ,2018ו 2016-רותם חילקה דיבידנדים לחברה בסכום כולל של  116,000אלפי ש"ח28,800 ,
אלפי ש"ח ו 141,898-אלפי ש"ח ,בהתאמה .לאחר מועד הדוח ,בחודש מרס  ,2019הכריזה רותם על חלוקת דיבידנד
אשר חלק החברה בו מסתכם לסך של  70,400אלפי ש"ח.
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הדמיה

2018
פרטים נוספים על החברה

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
חלק ד'
פרטים נוספים על התאגיד
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

1

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
פרטים נוספים על החברה לשנת 2018
בחלק זה של הדוח תהיה לשמות ולמונחים שלא הוגדרו במפורש בחלק זה ,המשמעות הנודעת להם בחלק א' (תיאור עסקי
התאגיד) לדוח התקופתי.
תקנה 9ד':

תקנה 10א':

דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון
דיווח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ,מצורף בדרך של הפניה לדיווח אלקטרוני (טופס ת,)126-
המוגש בד בבד עם דוח זה.
תמצית דוחות רבעוניים על הרווח הכולל
(באלפי ש''ח)
רבעון  4סה"כ שנתי
רבעון  2רבעון 3
רבעון 1

2018
מכירות
עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)
פחת והפחתות
רווח גולמי
הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות (הוצאות) אחרות ,נטו
רווח תפעולי
הוצאות מימון
הכנסות מימון
הוצאות מימון ,נטו
רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה
הכנסות (הוצאות) מסים על ההכנסה
רווח (הפסד) לתקופה

349,724
219,624
26,277
103,823
11,739
)(25
92,059
16,956
1,705
15,251
76,808
20,042
56,766

301,077
226,629
26,673
47,775
12,340
2,107
37,542
35,983
3,117
32,866
4,676
2,525
2,151

341,876
223,082
28,788
90,006
13,185
962
77,783
25,376
391
24,985
52,798
13,574
39,224

313,794
260,066
25,470
28,258
13,922
3,191
17,527
19,578
2,089
17,489
38
662
)(624

1,306,471
929,401
107,208
269,862
51,186
6,235
224,911
97,893
7,302
90,591
134,320
36,803
97,517

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

44,293
12,473
56,766

834
1,317
2,151

30,076
9,148
39,224

)(2,169
1,545
)(624

73,034
24,483
97,517

0.34
0.33

0.01
0.01

0.23
0.22

()0.03
()0.01

0.55
0.55

רבעון 1

(באלפי ש''ח)
רבעון 3
רבעון 2

רבעון 4

סה"כ שנתי

2018
רווח (הפסד) לתקופה
פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלאחר שהוכרו
לראשונה ברווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד
החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן
בגין גידור תזרימי
שינוי נטו בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים
נגזרים המשמשים לגידור תזרימי
מזומנים שנזקף לעלות של פריט מגודר
מסים בגין פריטי רווח כולל אחר
רווח (הפסד) כולל אחר לשנה ,נטו ממס
סה"כ רווח כולל לשנה

56,766

2,151

39,224

)(624

97,517

2,499

()839

()202

753

2,211

()120

()186

()188

()96

()590

()547
1,832
58,598

236
()789
1,362

89
()301
38,923

()151
506
()118

()373
1,248
98,765

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

46,125
12,473
58,598

45
1,317
1,362

29,775
9,148
38,923

()1,663
1,545
()118

74,282
24,483
98,765

רווח למניה מיוחס לבעלים של החברה
רווח בסיסי למניה (בש"ח)
רווח (הפסד) מדולל למניה (בש"ח)
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תקנה 10ג:

1

שימוש בתמורת ניירות הערך
ביום  31ביולי  ,2017פרסמה החברה תשקיף להשלמה ותשקיף מדף (הנושא את התאריך  1באוגוסט
 ,)2017כפי שתוקן בימים  2ו 8-באוגוסט  2017הכולל )1( :הנפקה ראשונה לציבור של עד 34,000,000
מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("ההנפקה"); ו )2(-רישום
למסחר ושחרור מחסימה של  320,000,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') של החברה ,בנות 1.00
ש"ח ערך נקוב של החברה (אשר הונפקו במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מסווגים ביום  18במאי )2017
("התשקיף").
במסגרת ההנפקה ,גייסה החברה סך של  398,583,750ש"ח (ברוטו).
במסגרת התשקיף צוין כי תמורת ההנפקה בגין מניות החברה ,תשמש את החברה למימון פעילותה
השוטפת ,כאשר התמורה בעיקרה תיועד להעמדת ההון העצמי הנדרש לפרויקט צומת ,בכפוף
להתקיימות התנאים המתלים להשלמת העסקה ,כאשר כפי שצוין בתשקיף ,ההון העצמי הנורמטיבי
בהתאם לעלות הנורמטיבית של הקמת תחנת הכוח צומת ,עמד על סך של כ 250-מיליון ש"ח (אולם
הובהר כי בפועל ההון העצמי שיידרש עשוי להיות שונה וכן יצוין כי הסכום כפוף להצמדות) .יצוין ,כי
ההון העצמי יידרש בכפוף להשלמת סגירה פיננסית לפרויקט צומת .ביום  26בפברואר  ,2018החליט
דירקטוריון החברה להשלים את עסקת צומת תוך ויתור על התנאי המתלה לקבלת רישיון חדש לצומת,
וביום  7במרץ  2018הושלמה עסקת צומת (לפרטים נוספים על פרויקט צומת ראה סעיף  2.3.1וסעיף 8.17
לחלק הראשון (תיאור עסקי התאגיד)).
בנוסף ,צוין בתשקיף כי תמורת ההנפקה תשמש את החברה לפעילות הפיתוח שלה ,להרחבת פעילותה
בייזום ,הקמה או רכישה של תחנות כוח חדשות ,והכל בהתאם לאסטרטגיה של החברה.
תמורת ההנפקה בגין אגרות החוב (סדרה א') ,שימשה את החברה בעיקר למחזור חוב ולפירעון יתרות
חוב בעלים 1ויתרתה תשמש את החברה לפעילותה העסקית השוטפת של החברה ,והכל על פי החלטות
דירקטוריון החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת.

ראו סעיף  6.22.11לתשקיף.
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תקנה :11

רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות מהותיות לתאריך הדוח על המצב

הכספי2

החברות הבנות והחברות הקשורות של החברה אינן רשומות למסחר בבורסה ומניותיהן אינן נסחרות בה.
להלן טבלת ההשקעות של החברה בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות ,לתאריך הדוח על המצב
הכספי ,קרי ליום  31בדצמבר :2018
מספר
מניות
מוחזק

שם החברה

סוג
נייר
ערך

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

מניה
רגילה

80

מניה
רגילה

1,000

צומת
אנרגיה
בע"מ
("צומת")*

מניה
רגילה

3,800

סה"כ
ע.נ.
מונפק
ונפרע
המוחזק

ערך בדוח
הכספי
הנפרד
של
החברה
(אלפי
ש"ח)

שיעור המוחזק בידי החברה
בסמכות
בהצבעה
בהון
למנות
דירקטורים

80

318,351

80%

80%

 5מתוך 7

-

1,000

197,346

100%

100%

100%

12,418

3,800

()3,151

95%

100%

100%

יתרת
הלוואות
ושטרי
הון (אלפי
ש"ח)

עיקר תנאי
ההלוואות

-

45,252

הלוואה לא
צמודה
ונושאת
ריבית של
.8%
הלוואות
צמודות
נושאות
ריבית של
12.1%

יצוין כי לאחר מועד הדוח הכספי התקשרה החברה בהסכם לרכישת יתרת מניות צומת ,המוחזקות
בנאמנות עבור בעלי מניות פרטיים .לחברה נמסר יפוי כוח מהנאמן ,מיום  3בינואר  ,2019להפעיל את
זכויות ההצבעה בגין המניות המוחזקות בנאמנות כאמור .לפרטים אודות הסכם רכישת יתרת המניות
לשיעורים ובכפוף לאבני דרך ראו סעיף  2.3.1לחלק הראשון (תיאור עסקי התאגדי).
תקנה :12

שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות בתקופת הדוח:
לפרטים אודות שינוי המבנה בקבוצה משנת  2017ראו ביאור  24לדוחות הכספיים וסעיף  6למידע כספי
נפרד ,המהווים חלק מהדוח התקופתי.

2

לפרטים נוספים אודות חברות בת וחברות קשורות אחרות של החברה (לרבות צומת) ראו סעיף  2.2לחלק הראשון (תיאור עסקי התאגיד).
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תקנה :13

שם
החברה

רותם
חדרה
צומת

תקנה :20

הרווח הכולל של חברות בנות וקשורות מהותיות והכנסות שנתקבלו מהן בשנת הדיווח (באלפי ש"ח)
רווח
(הפסד)
לפני מס

רווח
(הפסד)
לאחר מס

רווח
(הפסד)
אקטוארי
לאחר מס
מתוכנית
הטבה
מוגדרת

160,469
59
()131

123,555
20
()131

-

קרן
מתרגום
פעילות
חוץ

רווח כולל
אחר

1,248
-

-

דיבידנד
דיבידנד
ודמי
ודמי
הניהול
הניהול
שנתקבלו שנתקבלו
עד תאריך לאחר
תאריך
הדוח על
הדוח על
המצב
המצב
הכספי
הכספי
(חלק
החברה)
116,000
-

ריבית
נטו
שקיבלה
החברה
עבור שנת
הדוח וכן
עבור
התקופה
של אחרי
מועדי
התשלום
-

שכר
דירקטורים
שהתקבל
בתקופת
הדוח

-

מסחר בבורסה  -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -מועדי וסיבות הפסקת המסחר
בתקופת הדוח לא נרשמו למסחר ניירות ערך של החברה .לפרטים אודות רישום למסחר בשנת  2017ראו
התשקיף .לפרטים אודות הקצאת אופציות ויחידות מניה חסומות לנושאי משרה בכירה בחברה ,ראו
דוחות מיידים של החברה מהימים  17במאי ( 2018מספר אסמכתא  25 ,)2018-01-049399ביוני 2018
(מספר אסמכתא  )2018-01-060631ו 11-ביולי ( 2018מספר אסמכתא  ,)2018-01-066316המובאים על דרך
ההפניה.
בתקופת הדוח לא חלה הפסקת מסחר בניירות הערך של החברה הרשומים למסחר בבורסה.
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תקנה :21

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
פרוט התגמולים שניתנו בשנת  2018כפי שהוכרו בדוחות הכספיים ,לכל אחד מחמשת מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה,
או בתאגיד שבשליטתה ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד בשליטתה ,מבלי כל קשר לזהות נותן התגמולים; הנתונים להלן מבטאים עלות
מעביד והנם על בסיס שנתי.
יצוין כי נושאי המשרה כאמור מכהנים גם כנושאי משרה בחברות הבנות רותם וחדרה ,ללא קבלת תגמול נוסף.
פרטי מקבל התגמולים

שם

היקף
משרה

שיעור
אחזקה
בהון
התאגיד

שכר3

גיורא
אלמוגי ()1

מנכ"ל

100%

-

2,108

ערן אמויאל
()2

סמנכ"ל
מסחרי

100%

-

1,183

שלמה
גיגי ()3

סמנכ"ל
תפעול

100%

-

1,045

צחי גושן ()4

סמנכ"ל
כספים7
מנהל
פרויקטים
בחברות
בנות8

100%

-

851

100%

-

1,742

אדוארדו
מנדוזה ()5

3
4
5
6
7
8

תפקיד

תגמולים עבור שירותים (אלפי ש"ח)
מענק

תגמולים אחרים (אלפי
ש"ח)

סה"כ ללא
מענק 2017
וללא תשלום
מבוסס מניות
(אלפי ש"ח)

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
יעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

1,017

-

-

-

-

-

-

-

3,747

467

-

-

-

-

-

-

-

1,610

414

-

-

-

-

-

-

-

1,519

528

-

-

-

-

-

-

-

1,317

-

-

-

-

-

-

-

-

1,742

41,639

1,380
(בגין )2017
427
480
(בגין 5)2017
474
280
(בגין 6)2017
466
-

סה"כ
(אלפי ש''ח)

( 4,764ללא מענק
)2017
( 6,144כולל מענק
)2017
( 2,077ללא מענק
)2017
( 2,557כולל מענק
)2017
( 1,933ללא מענק
)2017
( 2,213כולל מענק
)2017
1,845
1,742

( 241בגין )2017

( 1,983כולל מענק
)2017

השכר הינו לרבות תנאים נלווים לשכר ,כגון החזקת רכב ,טלפון ,תנאים סוציאליים ,הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד ,וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד.
הסכום האמור משקף מענק למר אלמוגי בגין שנת  .2018לפרטים בדבר מענק למר אלמוגי בגין שנת  ,2017כפי שאושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחודש מרץ  ,2018ואשר שולם למר אלמוגי בשנת  ,2018ראו
סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .להלן.
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו בחודש מרץ  2018הענקת מענק שנתי בגין שנת  2017בסך של  480אלפי ש"ח למר אמויאל אשר שולם בשנת .2018
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו בחודש מרץ  2018הענקת מענק שנתי בגין שנת  2017בסך של כ 280-אלפי ש"ח למר גיגי אשר שולם בשנת .2018
מר צחי גושן החל לכהן כסמנכ"ל כספים ביום  1במאי  .2018האמור משקף את הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה בשנת  2018ממועד תחילת העסקתו.
מר מנדוזה מועסק בחברת התפעול חדרה.
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 .1מר גיורא אלמוגי ,מכהן כמנכ"ל החברה ומנכ"ל החברות הבנות ,החל מיום  1בינואר  .2011תנאי העסקתו
קבועים בהסכם העסקה אשר נחתם במקור מול חברת ח.ל ניהול ויעוץ ( )1986בע"מ (מקבוצת החברה לישראל)
בקשר עם תפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחטיבת האנרגיה של החברה לישראל .ביום  31בדצמבר ,2010
הסתיימה תקופת העסקתו בח.ל ניהול ויעוץ ( ) 1986בע"מ ,והמנכ"ל עבר להיות מועסק באסיה פיתוח .ביום 1
בינואר  2016עבר המנכ"ל להיות מועסק ברותם והחל מיום  1בינואר  2017עבר להיות מועסק על ידי החברה.
העברות המעסיקים כאמור בוצעו ברצף זכויות .בשנת  ,2018כמנכ"ל החברה ,היה זכאי מר אלמוגי למשכורת
חודשית ,הכוללת תגמול עבור שעות נוספות והצמדה למדד המחירים לצרכן ,בסך של  117אלפי ש"ח (ברוטו),
כאשר משכורתו החודשית עודכנה לסך של  126אלפי ש"ח (ברוטו) ,החל מיום  1בינואר  ,2019בהתאם לאישור
ועדת התגמול והדירקטוריון ביום  18במרץ  2019וביום  20במרץ ( 2019בהתאמה) .בנוסף ,זכאי המנכ"ל לתנאים
נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,הכוללים ,בין היתר 22 ,ימי
חופשה (הניתנים לצבירה מקסימלית של  60ימים ,כאשר ימי חופשה עודפים ישולמו כפידיון ימי חופשה) 14 ,ימי
הבראה ,בתעריף המקובל בחברה ,עד  22ימי מחלה בשנה ,רכב חברה (החברה נושאת בעלויות החזקת הרכב
והמנכ"ל נושא בעלויות המס) ,משכורת  ,13הפרשות לפיצויי פיטורים והחזר הוצאות .כמו כן ,זכאי המנכ"ל
להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה .לפרטים אודות תנאי מדיניות התגמול ביחס למנכ"ל ,ראו במדיניות
התגמול אשר צורפה כנספח ג' לתשקיף של החברה.
ביום  1באוקטובר  ,2017לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מהימים  20ו 26-ביולי  ,2017בהתאמה,
הוקצו למנכ"ל החברה  1,000,000כתבי אופציה ,אשר כל אחד מהם מקנה זכות לרכישת מניה רגילה בת 0.01
ש"ח ערך נקוב של החברה ,במסגרת תכנית תגמול הוני שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום  26ביולי "( 2017תכנית
התגמול ההוני") .לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות למנכ"ל ראו ביאור (17ב) לדוחות הכספיים המאוחדים.
עוד הוענקו למנכ"ל החברה כתבי פטור ושיפוי ,והוא נכלל תחת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים של החברה כפי
שיהיה מעת לעת .הסכם העסקתו של המנכ"ל אינו מוגבל בזמן וכל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מראש
של  90יום .הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות לאי תחרות במשך תקופה של
שמונה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל.
לשכר הנקוב לעיל ,מתווסף מענק כספי ,שיוענק אחת לשנה ,ואשר הענקתו כפופה למדיניות התגמול של החברה
ובהתאם ליעדים ,כפי שנקבעו על-ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה .בשנת  2018שולם למנכ"ל מענק בגין
שנת  2017בסך של  1,380אלפי ש"ח .ביחס למענק בגין שנת  ,2018נקבע כי מתוך הבונוס המקסימלי של המנכ"ל
של  12משכורות חודשיות ,עד  3משכורות חודשיות בשיקול דעת ועד  9משכורות חודשיות בהתאם לעמידה
ביעדים ביצועיים או פיננסיים מדידים ("מענק תלוי מדדים") כקבוע במדיניות התגמול .יעדי המענק תלוי
המדדים של המנכ"ל שנקבעו מראש לשנת  2018הוענקו בהתבסס על הרכיבים הבאים )1( :יעד  EBITDAלחברה,
שמשקלו  50%מחישוב המענק תלוי המדדים; ( )2יעד רווח נקי שמשקלו  20%מחישוב המענק תלוי המדדים; ו-
( )3יעד עמידה ביעדים מדידים של סמנכ"לים בחברה שמשקלו  30%מחישוב המענק תלוי המדדים.
אופן מדידת המענק שנקבע הוא החלופה ה ליניארית ,קרי לכל יעד נקבע רף מטרה כמותי (אשר נגזר מיעדי
התקציב או מיעדים שנקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון) וכן רף כמותי תחתון אשר בגין ביצוע מתחתיו
לא משולם מענק בגין היעד הספציפי ,ואשר נקבע ,לכל יעד ,בשיעור של  80%מיעד המטרה .שיעור העמידה
המשוכלל של המנכ"ל בגין יעדי המענק תלוי המדדים לשנת  2018עמד על שיעור העולה על  100%ובהתאם ,הוענק
למנכ"ל מענק תלוי מדדים בסך של  9משכורות חודשיות .בנוסף ,הוענק למנכ"ל מענק בשיקול דעת בסך של 3
משכורות חודשיות וכן מענק מיוחד בגובה  2משכורות חודשיות בהתחשב בתרומתו לקידום יעדי החברה .ביום
 18במרץ  2019וביום  20במרץ ( 2019בהתאמה) אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון את הענקת המענק השנתי
למנכ"ל בגין שנת  2018בסך של כ 1,639-אלפי ש"ח (השווה ל 14-משכורות חודשיות) ,אשר תואם את הוראות
מדיניות התגמול של החברה.
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 .2מר ערן אמויאל  ,מכהן כסמנכ"ל מסחרי של החברה ,החל מיום  1בספטמבר  .2011עד ליום  31בדצמבר 2016
הועסק הסמנכ"ל המסחרי על ידי רותם ,והחל מיום  1בינואר  ,2017עבר להיות מועסק על ידי החברה ברצף
זכויות .בשנת  2018הסמנכ"ל המסחרי היה זכאי למשכורת חודשית בסך של  62אלפי ש"ח (ברוטו) ,הכוללת
תגמול עבור שעות נוספות ,כאשר משכורתו החודשית עודכנה לסך של  65אלפי ש"ח (ברוטו) ,החל מיום  1בינואר
 ,2019בהתאם לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון ביום  18במרץ  2019וביום  20במרץ ( 2019בהתאמה).
המשכורת החודשית תעודכן מעת לעת לפי צווי הרחבה לעניין תוספת יוקר ,במלוא שיעור תוספת היוקר .בנוסף,
זכאי הסמנכ"ל המסחרי לתנאים נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה בהתאם למדיניות התגמול של
החברה ,הכוללים ,בין היתר 22 ,ימי חופשה (הניתנים לצבירה מקסימלית של  60ימים ,כאשר ימי חופשה עודפים
ישולמו כפידיון ימי חופשה) 14 ,ימי הבראה ,בתעריף המקובל בחברה ,עד  22ימי מחלה בשנה ,רכב חברה (כאשר
החברה נושאת בעלויות החזקת הרכב והסמנכ"ל המסחרי נושא בעלויות המס) ,משכורת  13והחזר הוצאות .כמו
כן ,זכאי הסמנכ"ל המסחרי להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה ,הכוללות ביטוח אובדן כושר עבודה ,קרן
השתלמות וביטוח מנהלים ,או לחלופין קרן פנסיה .הסכם ההעסקה אינו קצוב בזמן ,וכל צד רשאי להביאו לידי
סיום בהודעה מוקדמת הדדית של  60יום .הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות
לאי תחרות במשך תקופה של שישה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל .לסמנכ"ל המסחרי הוענקו כתבי פטור
ושיפוי וכן הוא נכלל בביטוח נושאי משרה ודירקטורים של החברה כפי שיהיה מעת לעת.
ביום  10ביולי  ,2018בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה לאחר מספר ישיבות שקיימה ובהמשך לאישור
דירקטוריון החברה מיום  24ביוני  ,2018הוקצו לסמנכ"ל המסחרי  226,042כתבי אופציה ,אשר כל אחד מהם
מקנה זכות לרכישת מניה רגילה בת  0.01ש"ח ערך נקוב של החברה ,ו 46,868-מניות חסומות של החברה במסגרת
תיקון לתכנית התגמול ההוני כפי שאושר על ידי הדירקטוריון ביום  17במאי  .2018לפרטים נוספים אודות תנאי
התגמול ההוני לסמנכ"ל המסחרי ראו ביאור (17ב) לדוחות הכספיים המאוחדים וכן דוחות מיידים של החברה
מהימים  17במאי ( 2018מספר אסמכתא  )2018-01-049399ו 25-ביוני ( 2018מספר אסמכתא ,)2018-01-060631
המובאים על דרך ההפניה .בהתאם למדיניות התגמול ולאישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,בגין
תרומתו לחברה בשנת  2018הוענק לסמנכ"ל המסחרי מענק בסך של  427אלפי ש"ח (המורכב מעמידת הסמנכ"ל
המסחרי ביעדי חברה ,יעדים אישיים ושיקול דעת בהתחשב בתרומתו לחברה והישגיו במהלך השנה) .סכומי
המענק בטבלה לעיל כוללים גם את המענק שהוענק לסמנכ"ל המסחרי בגין שנת  2017בסך של  480אלפי ש"ח
(לרבות מענק מיוחד) ,אשר שולם בפועל בשנת .2018
 .3מר שלמה גיגי ,מכהן כסמנכ"ל התפעול של החברה ,החל מיום  23באוקטובר  .2011עד ליום  1ביולי  2017הועסק
סמנכ"ל התפעול על ידי רותם ,ובמועד זה עבר להיות מועסק על ידי החברה ברצף זכויות .בשנת  2018סמנכ"ל
התפעול היה זכאי למשכורת חודשית בסך של  55אלפי ש"ח (ברוטו) הכוללת תגמול עבור שעות נוספות ,כאשר
משכורתו החודשית עודכנה לסך של  60אלפי ש"ח (ברוטו) ,החל מיום  1בינואר  ,2019בהתאם לאישור ועדת
התגמול והדירקטוריון ביום  18במרץ  2019וביום  20במרץ ( 2019בהתאמה) .המשכורת החודשית כאמור ,תעודכן
מעת לעת לפי צווי הרחבה לעניין תוספת יוקר ,במלוא שיעור תוספת היוקר .בנוסף ,זכאי סמנכ"ל התפעול לתנאים
נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,הכוללים ,בין היתר 22 ,ימי
חופשה (הניתנים לצבירה מקסימלית של  60ימים ,כאשר ימי חופשה עודפים ישולמו כפידיון ימי חופשה) 14 ,ימי
הבראה ,בתעריף המקובל בחברה ,עד  22ימי מחלה בשנה ,רכב חברה (כאשר החברה נושאת בעלויות החזקת
הרכב ,וסמנכ"ל התפעול נושא בעלויות המס) ,משכורת  13והחזר הוצאות .כמו כן ,זכאי סמנכ"ל התפעול
להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה (כאשר סמנכ"ל התפעול רשאי לפי בחירתו לקבל את הסכום שמעל התקרה
הפטורה ממס למשכורתו השוטפת) ,הכוללות ביטוח אובדן כושר עבודה ,קרן השתלמות וביטוח מנהלים ,או
לחלופין קרן פנסיה .הסכם ההעסקה אינו מוגבל בזמן ,וכל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת הדדית
של  60יום .הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות לאי תחרות במשך תקופה של
8

שישה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל .לסמנכ"ל התפעול הוענקו כתבי פטור ושיפוי וכן הוא נכלל בביטוח
נושאי משרה ודירקטורים של החברה כפי שיהיה מעת לעת.
ביום  10ביולי  ,2018בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה לאחר מספר ישיבות שקיימה ובהמשך לאישור
דירקטוריון החברה מיום  24ביוני  ,2018הוקצו לסמנכ"ל התפעול  200,521כתבי אופציה ,אשר כל אחד מהם
מקנה זכות לרכישת מניה רגילה בת  0.01ש"ח ערך נקוב של החברה ,ו 41,577-מניות חסומות של החברה במסגרת
תיקון לתכנית התגמול ההוני כפי שאושר על ידי הדירקטוריון ביום  17במאי  .2018לפרטים נוספים אודות תנאי
התגמול ההוני לסמנכ"ל התפעול ראו ביאור (17ב) לדוחות הכספיים המאוחדים וכן דוחות מיידים של החברה
מהימים  17במאי ( 2018מספר אסמכתא  )2018-01-049399ו 25-ביוני ( 2018מספר אסמכתא ,)2018-01-060631
המובאים על דרך ההפניה .בהתאם למדיניות התגמול של החברה זכאי סמנכ"ל התפעול למענק שנתי ,אשר
הענקתו נתונה לשיקול דעתה של החברה בהתאם למדיניות התגמול ולאישורם של ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה ,בגין תרומתו לחברה בשנת  2018הוענק לסמנכ"ל התפעול מענק בסך של כ 474-אלפי ש"ח (המורכב
מעמידת סמנכ"ל התפעול ביעדי חברה ,יעדים אישיים ושיקול דעת בהתחשב בתרומתו לחברה והישגיו במהלך
השנה) .כמו כן ,סכום זה כולל מענק מיוחד ,בגובה  2משכורות חודשיות ,בהתחשב בתרומתו לקידום יעדי החברה.
סכומי המענק בטבלה לעיל כוללים גם את המענק שהוענק לסמנכ"ל התפעול בגין שנת  2017בסך של  280אלפי
ש"ח ,אשר שולם בפועל בשנת .2018
 .4מר צחי גושן מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה ,החל מיום  1במאי  .2018עובר למינויו כסמנכ"ל הכספים כיהן
מר גושן כדירקטור בחברה .כסמנכ"ל כספים ,בשנת  2018היה זכאי מר גושן למשכורת חודשית בסך של  70אלפי
ש"ח (ברוטו) הכוללת תגמול עבור שעות נוספות ,כאשר משכורתו החודשית עודכנה לסך של  75אלפי ש"ח (ברוטו),
החל מיום  1בינואר  ,2019בהתאם לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון ביום  18במרץ  2019וביום  20במרץ 2019
(בהתאמה) .בנוסף ,מר גושן זכאי לתנאים נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה בהתאם למדיניות התגמול
של החברה ,הכוללים ,בין היתר 22 ,ימי חופשה ,שנצברים על פי הוראות חוק חופשה שנתית ,תשי"א ,1951-כאשר
ימי חופשה עודפים ישולמו כפידיון ימי חופשה) 14 ,ימי הבראה ,בתעריף המקובל בחברה ,עד  22ימי מחלה בשנה,
רכב חברה (החברה נושאת בעלויות החזקת הרכב וסמנכ"ל הכספים נושא בעלויות המס) ,משכורת  13והחזר
הוצאות .כמו כן ,זכאי סמנכ"ל הכספים להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה (כאשר סמנכ"ל הכספים רשאי
לפי בחירתו לקבל את הסכום שמעל התקרה הפטורה ממס למשכורתו השוטפת) ,הכוללות ביטוח אובדן כושר
עבודה ,קרן השתלמות וביטוח מנהלים ביום  10ביולי  ,2018בהמשך לאישור ועדת התגמול של החברה לאחר
מספר ישיבות שקיימה ובהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  24ביוני  ,2018הוקצו לסמנכ"ל הכספים
 255,208כתבי אופציה ,אשר כל אחד מהם מקנה זכות לרכישת מניה רגילה בת  0.01ש"ח ערך נקוב של החברה,
ו 52,916-מניות חסומות של החברה במסגרת תיקון לתכנית התגמול ההוני כפי שאושר על ידי הדירקטוריון ביום
 17במאי  .2018לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול ההוני לסמנכ"ל הכספים ראו ביאור (17ב) לדוחות הכספיים
המאוחדים וכן דוחות מיידים של החברה מהימים  17במאי ( 2018מספר אסמכתא  )2018-01-049399ו 25-ביוני
( 2018מספר אסמכתא  ,)2018-01-060631המובאים על דרך ההפניה .עוד הוענקו לסמנכ"ל הכספים כתבי פטור
ושיפוי ,והוא נכלל תחת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים של החברה כפי שיהיה מעת לעת .הסכם העסקתו של
סמנכ"ל הכספים אינו מוגבל בזמן ,כאשר סמנכ"ל הכספים רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מראש של  60יום
והחברה בהודעה מראש של  90יום ,כאשר בנוסף זכאי סמנכ"ל הכספים לתקופת הסתגלות בת  4חודשים בה הוא
יקבל את מלוא תנאי כהונתו והעסקתו .הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות לאי
תחרות במשך תקופה של שלושה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל .בהתאם למדיניות התגמול ולאישורם של
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,בגין תרומתו לחברה בשנת  2018הוענק לסמנכ"ל הכספים מענק בסך של כ-
 466אלפי ש"ח (המורכב מעמידת סמנכ"ל הכספים ביעדי חברה ,יעדים אישיים ושיקול דעת בהתחשב בתרומתו
לחברה והישגיו במהלך השנה).
9

 .5מר אדוארדו מנדוזה ,מכהן בחדרה (מועסק בחברת התפעול חדרה) כמנהל פרויקטים האחראי על הקמת תחנת
הכוח בחדרה ("מנהל הפרויקטים") ,החל מיום  1בפברואר ( 2018עד מועד זה היה מועסק של חברה בת (בעקיפין)
לשעבר של אסיה פיתוח ("קלפה") ,אשר נתנה לחברת התפעול חדרה שירותים באמצעותו) .מנהל הפרויקטים
זכאי למשכורת חודשית בסך של  12.5אלפי דולר (נטו) ,הכוללת תגמול עבור שעות נוספות .בנוסף ,זכאי מנהל
הפרויקטים למגורים (כאשר החברה נושאת בעלויות המס בגין המגורים) להחזר הוצאות מחיה חודשי בסך של
עד  6אלפי ש"ח (נטו)(חברת התפעול חדרה נושאת בגילום המס בגין הוצאות המחיה) וכן עשוי להיות זכאי להחזר
הוצאות מעבר לסך האמור אך ורק באישור מראש של חברת התפעול חדרה (חברת התפעול חדרה תחליט לפי
שיקול דעתה הבלעדי אם תישא בגילום המס בגין החזר הוצאות נוספות) .מנהל הפרויקטים זכאי לתנאים נלווים
לנושאי משרה בכירה בהתאם למדיניות התגמול של החברה ,הכוללים  22ימי חופשה (הניתנים לצבירה
מקסימלית של עד  2מכסות שנתיות ,כאשר ימי חופשה עודפים לא ישולמו כפדיון ימי חופשה) ,ימי הבראה
בהתאם לוותק על פי חוק ,בתעריף המקובל בחברה ,עד  22ימי מחלה בשנה ,רכב חברה (כאשר החברה נושאת
בעלויות החזקת הרכב ובגילום עלויות המס) ,טלפון סלולארי ,מחשב נייד ,ביטוח בריאות בישראל (למנהל
הפרויקטים ולשני קרובים מדרגה ראשונה) ,ביטוח לאומי ,השתתפות בהוצאות ביטוח בריאות בארץ מוצאו עד
לסך של  410דולר החודש וכן טיסות הלוך ושוב מישראל לארץ המוצא (למנהל הפרויקטים ושני קרובים מדרגה
ראשונה) פעם אחת בשנה ובמועד סיום פרויקט צומת .כמו-כן ,זכאי מנהל הפרויקטים להפרשות סוציאליות
הכוללות ביטוח אובדן כושר עבודה ,תשלומים לקרן פנסיה ולפיצויי פיטורים ,בהתאם לתקנות הרלוונטיות
לעובדים זרים .הסכם ההעסקה יסתיים לא יאוחר ממועד סיום פרויקט חדרה או פרויקט צומת ,לפי המאוחר,
כאשר מבלי לגרוע מהאמור כל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת הדדית בהתאם לחוק הודעה
מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א .2001-הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן
התחייבות לאי תחרות במשך תקופה של שישה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל.
על פי הסכם העסקתו ,מנהל הפרויקטים קיבל מענק בסך של כ 62-אלפי ש"ח (ברוטו) ,בהתאם להסכם המקורי
עם קלפה בגין שנת  ,2017אשר שולם בשנת  .2018כמו-כן ,בשנת  ,2018קיבל מנהל הפרויקטים מענק חתימה בסך
של כ 179-אלפי ש"ח (ברוטו).
על פי הסכם העסקתו זכאי מנהל הפרויקטים למענק בסך של  50אלפי דולר (ברוטו) בסיום פרויקט חדרה ,בכפוף
לכך שיהא מועסק בחברת התפעול חדרה באותה עת בתפקיד של מנהל פרויקטים האחראי להקמת תחנת הכוח
חדרה .בנוסף ,זכאי מנהל הפרויקטים למענק בסך של  100אלפי דולר (ברוטו) בסיום פרויקט צומת ,בכפוף לכך
שיהא מועסק בקבוצה באותה העת בתפקיד של מנהל פרויקטים האחראי להקמת תחנת הכוח צומת .כל
המענקים להם זכאי מנהל הפרויקטים אינם חלק ממשכורתו לצורך תנאים סוציאליים ,לרבות לצורך תשלומי
פנסיה ,פיצויי פיטורים וכיו"ב.
יצוין ,כי עד תום חודש ינואר  ,2018החברה נשאה בהוצאות השהייה בארץ של מר אדוארדו מנדוזה ,ושל מר
גיירמו אראוס פורס ,סגנו (לרבות הוצאות דיור ,רכב ונסיעות לחו"ל) ,אשר שירותים הועמדו על ידי קלפה ,החל
מיום  17באוגוסט  2016ומיום  1ביוני  ,2016בהתאמה .עד לאותו מועד שילמה קלפה ,חברת האם של החברה
דאז ,את שכרם החודשי של כל אחד מהם וחדרה חויבה בגין תשלומים אלה ,כאשר החל מחודש פברואר ,2018
מר גיירמו אראוס פורס ,סגנו של מר מנדוזה ,עבר להיות מועסק על ידי חדרה תפעול.
 .6גמול דירקטורים
מר חוויאר גרסיה בורגס בנפילד שכיהן בתקופת הדוח עד ליום  22בפברואר  2018כיו"ר הדירקטוריון היה זכאי
לגמול בגובה  500אלפי ש"ח לשנה ,וכן היה זכאי להחזר הוצאות ולקבלת פטור שיפוי וביטוח כמקובל בחברה.
החל ממועד סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה ,מכהן מר גרסיה כדירקטור בחברה ,וביום  3במאי 2018
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה) כי
תגמולו של מר גרסיה כדירקטור יהיה בסכום שנתי קבוע בסך של  350אלפי ש"ח (בתוקף ממועד סיום כהונתו
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כיו"ר הדירקטוריון) ,וכן ימשיך להיות זכאי מר גרסיה להחזר הוצאות ,ופטור שיפוי וביטוח כמקובל בחברה .עד
למועד סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון ,גמול הדירקטורים של מר גרסיה שולם לבקשתו של מר גרסיה למעסיקו,
בהתאם לאמור בסעיף  9.1.5לתשקיף כאמור להלן והחל ממועד סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון ,גמול
הדירקטורים של מר גרסיה משולם לו באופן ישיר.
עם סיום כהונתו של מר גרסיה ,מונה מר יואב דופלט לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ,אשר עובר למינויו כיו"ר
הדירקטוריון כיהן כדירקטור בחברה .ביום  3במאי  2018אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה
(בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה) כי תגמולו של מר דופלט כיו"ר הדירקטוריון יהיה סכום
שנתי קבוע של  500אלפי ש"ח בשנה (בתוקף ממועד תחילת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון) ,וכן ימשיך להיות זכאי
מר דופלט להחזר הוצאות ולקבלת פטור שיפוי וביטוח כמקובל בחברה.
יתר הדירקטורים בחברה (שאינם יו"ר הדירקטוריון) ,לרבות הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים הבלתי
תלויים ,ולרבות דירקטורים אשר הינם בעל השליטה בחברה או קרובו ,או שלבעל השליטה עניין אישי בתגמולם,
זכאים לגמול בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים) התש"ס ,2000-בגובה
הסכום הקבוע ,בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת ,וכן זכאים להחזר הוצאות ולקבלת פטור שיפוי
וביטוח כמקובל בחברה .בנוסף ,גמול דירקטורים במהלך כהונתו של מר דופלט כדירקטור שולם בהתאם לאמור
בסעיף  9.1.5לתשקיף כאמור להלן ,והחל ממועד מינויו של מר דופלט ליו"ר דירקטוריון ,שולם לו גמול באופן
ישיר.
בשנת הדוח זקפה החברה הוצאות בגין שכר דירקטורים בסך של  1,805אלפי ש"ח (כולל מע"מ) ,מתוכו סך של
 564אלפי ש"ח (כולל מע"מ) ליו"ר הדירקטוריון בתקופת הדוח (עד ליום  22בפברואר  2018מר חוויאר גרסיה
והחל מאותו מועד מר יואב דופלט).
כאמור בסעיף  9.1.5לתשקיף החברה ,לבקשתו של דירקטור (לרבות יו"ר הדירקטוריון) המועסק או שיועסק על
ידי בעל השליטה או על ידי חברה בשליטת בעל השליטה ,הגמול בגין כהונתו של אותו דירקטור כאמור ,ישולם
למעסיקו .יצוין ,כי גמול הדירקטורים של מר צחי גושן (עד לסיום כהונתו כדירקטור) שולם בהתאם לאמור לעיל.
עוד יצוין כי בשנת  2018שולם גמול דירקטורים של מר ברק כהן כאמור.
לפרטים אודות הדירקטורים הנ"ל והתפקיד/ים אותם ממלאים בתאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל
עניין בו ,ראה תקנה  26להלן.
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תקנה 21א:

השליטה בתאגיד
החברה רואה ב"( Kenon Holdings Ltd-קנון") ,כבעלת השליטה בה לצורך חוק ניירות ערך .קנון הינה
חברה המאוגדת בסינגפור ,אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק
( )NYSEובבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ .למועד הגשת דוח זה בבעלות קנון כ 75.82%-מהון
המניות המונפק של החברה וזכויות ההצבעה בה (המהוות כ 74.53%-מההון וההצבעה בדילול מלא).
על פי דיווחי קנון ,עד ליום  15בפברואר  2018החזיקה קנון בחברה באמצעות אסיה פיתוח (חברה אשר
מאוגדת בישראל המוחזקת בבעלות מלאה של  ,IC Powerחברה המאוגדת בסינגפור ,אשר מוחזקת
מצידה בבעלות מלאה של קנון) .בהמשך לעסקת אינקיה וכתוצאה משינוי מבני בקנון כאמור בדיווח
קנון ,החל מאותו מועד ,מחזיקה קנון במישרין במניות החברה.
כמו כן ,על פי הנמסר לחברה ,מתוך סך המניות האמור לעיל ,כמות של  32,971,680מניות החברה
(המהוות כ 25%-מהונה המונפק של החברה למועד הדוח) שועבדו על ידי קנון לטובת צד שלישי בקשר
עם התחייבויות חברה קשורה.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד הגשת הדוח כ 58%-מהון מניות קנון מוחזקים בידי Ansonia

 ,Holdings Singapore B.Vחברה פרטית המאוגדת בהולנד ,אשר מוחזקת במלואה בעקיפין על ידי
נאמנות זרה ( )discretionary trustשמר עידן עופר הינו הנהנה בה.
תקנה :22

עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי
להלן פרטים ,למיטב ידיעת החברה ,בדבר עסקאות עם בעל השליטה ,או עסקה של החברה עם צד ג'
שלבעל השליטה היה עניין אישי באישורה ,אשר החברה התקשרה בהן במהלך שנת  2018ועד למועד דוח
זה ,או שהינן בתוקף במועד דוח זה9.
עסקאות המנויות בסעיף  )4(270לחוק החברות
 .1הסכמי PPA

למועד הדוח ,רותם קשורה בהסכמי  PPAעם צדדים קשורים ,כדלקמן:
א .הסכם  PPAבין רותם לבין קבוצת כי"ל
בחודשים יוני ויולי  ,2013התקשרה רותם בארבעה הסכמים למכירת חשמל עם חברות קבוצת
כימיקלים לישראל בע"מ ("כי"ל") .התקשרות רותם מול כל אחת מחברות קבוצת כי"ל הינה
נפרדת ,עצמאית ובלתי תלויה בהתקשרויות עם יתר החברות מקבוצת כי"ל .עם זאת ,היות
שתנאי ההסכמים דומים ,יתוארו ההסכמים עם חברות קבוצת כי"ל יחדיו ,למעט התנאים
הייחודים לכל הסכם אשר יתוארו בנפרד.
כל הסכם נחתם לתקופה של  120חודשים ,החל מהמועד בו החלה רותם בהפעלה מסחרית .כל
הסכם מעניק לצדדים זכות לסיים את ההתקשרות לפני תום תקופת ההסכם בכפוף לתנאים
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להסרת ספק ,החברה רואה עסקאות עם צדדים המוחזקים על-ידי ( ,Ansonia Holdings Singapore B.Vהמחזיקה בכ 58%-מהון המניות של
קנון) כעסקאות עם צדדים קשורים Ansonia Holdings Singapore B.V .מחזיקה בעקיפין גם במילניום השקעות אלעד בע"מ ,בעלת השליטה
בחברה לישראל ,אשר למיטב ידיעת החברה הנה בעלת השליטה בכיל ובבזן .ביחס לטאואר סמיקונדקטור בע"מ ("טאואר") יצוין ,כי החזקות
החברה לישראל בטאואר הועברו לקנון במסגרת מהלך פיצול החזקות החברה לישראל מינואר  .2015במהלך אוגוסט  2015חילקה קנון את
מניותיה בטאואר בדיבידנד בעין לבעלי מניותיה ,כאשר למועד זה חברות קשורות ל Ansonia-אינן מחזיקות  5%או יותר מטאואר ,H2ID .הינה
בבעלות של  .IDEבחודש יוני  2017דיווחה כי"ל על מכירת חלקה ב( IDE-שהוחזקה עד אותו מועד בשיעור של  50%על ידי כי"ל) ,וממועד זה
החברה אינה רואה ב IDE-והחברות המוחזקות על ידה ובכלל זה  H2IDבע"מ צד קשור לחברה.
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שנקבעו בו .התמורה הקבועה בהסכם הינה בגין כל יחידת קילוואט לשעה הנצרכת ומבוססת
על תעריף התעו"ז עם הנחה על תעריף רכיב הייצור .רותם מתחייבת בהסכם לעמוד בהיקף
אספקת חשמל מסוים על בסיס מצטבר (זמינות מינימלית) ,אשר נמדד לפי תקופות הקבועות
בהסכם ,כאשר אם יתברר כי היקף אספקת החשמל היה מתחת למתחייב לפי ההסכם ,תשפה
רותם את החברה הרלוונטית מחברות קבוצתו כי"ל ,בגובה הפרש המחירים בין המחיר
המוסכם בהסכם ,לבין המחיר על-פי תעריף התעו"ז ,ובתנאים מסוימים אף רשאית רותם
לסיים את ההסכם בהתראה מראש .בתום חודש ינואר  2018הסתיימה התקשרות זו בין כי"ל
לבין החברה.
ביום  15ביוני  ,2017הסכימו רותם ומפעלי ים המלח בע"מ ("מי"ה") (מקבוצת כי"ל) על עדכון
להסכם ה PPA-עם מי"ה לפיו בתחילת כל חודש קלנדרי תתן רותם למי"ה הודעה בדבר הכמות
המקסימלית הניתנת לרכישה באותו חודש (ובלבד שלא עולה על הכמות המקסימלית הקבועה
בהסכם) ,וכן כי ההסכם יגיע לסיומו במוקדם מבין סוף חודש מרץ  ,2018או הפעלה מסחרית
של תחנת כוח בחצרה של מי"ה .אספקת החשמל למפעלי ים המלח הגיעה לסיומה ב 31-בדצמבר
 2017ורותם לא סיפקה חשמל למי"ה במהלך שנת .2018
כמו כן ,החל מיום  1במרץ  ,2017הסכמי ה PPA-עם כל אחת מבין תרכובות ברום בע"מ,
פריקלאס ים המלח בע"מ ואמפרט (כולן חברות מקבוצת כי"ל) ,הינם הסכמי מסגרת ,באופן בו
לא מבוצעות צריכה ומכירה שוטפות בגינם ,אלא הצדדים רשאים להפעילם בהסכמה משותפת.
החלטה על הפעלת ההסכמים האמורים לעיל ,תהא כפופה לאישור האורגנים המוסמכים של
החברה ,בהתאם לדרישות הדין .יצוין כי ביום  15בנובמבר  ,2017אישרה ועדת הביקורת של
החברה הפעלה מחודשת לתקופה קצרה של הסכמים אלו כאמור ,וכן אישרה את סיווגן
כעסקאות שאינן חריגות .תקופה זו הסתיימה ביום  31בינואר  2018ממועד זה רותם לא סיפקה
חשמל לחברות אלה.
ב .הסכם  PPAבין רותם לבין קבוצת בז"ן
ביום  25בספטמבר  ,2011התקשרה רותם בהסכם למכירת חשמל עם קבוצת בז"ן לתקופה של
 120חודשים ,החל מהמועד בו החלה רותם לפעול באופן מסחרי ,כאשר לקבוצת בז"ן קיימת
אופציה להודיע לרותם ,כי בכוונתה לרכוש חשמל מיצרן פרטי אחר הפועל ממפעליה ,וכתוצאה
מכך כמות החשמל שתירכש מאותו יצרן פרטי ,תיגרע מהסכם ה PPA-עם רותם ,וכן הדבר
ישפיע על ההנחה הניתנת לקבוצת בז"ן .ההסכם מעניק לצדדים זכות לסיים את ההתקשרות
לפני תום תקופת ההסכם ,בכפוף לתנאים שנקבעו בו .התמורה הקבועה בהסכם הינה בגין כל
יחידת קילוואט לשעה הנצרכת ומבוססת על תעריף התעו"ז עם הנחה על תעריף רכיב הייצור.
ההסכם כולל הוראות לפיהן ככל וקבוצת בז"ן לא תצרוך חשמל בכמות מינימלית כפי שקבוע
בהסכם ,תהיה לכך השפעה על המחיר שעליה לשלם ,וכן בנסיבות מסוימות תוכל רותם לסיים
את ההסכם ,בחלקו או בשלמותו .בנוסף ,קובע ההסכם הוראות לעניין צריכת חשמל של קבוצת
בז"ן מעל לכמות המקסימלית המוסכמת והתשלומים במקרה זה .כן ,קובע ההסכם תנאים
לעניין הגדלת הכמות המקסימלית האמורה לבקשת קבוצת בז"ן .רותם התחייבה בהסכם
לעמוד בהיקף אספקת חשמל מסוים על בסיס מצטבר (זמינות מינימלית) אשר נמדד לפי תקופות
הקבועות בהסכם ,כאשר לו יתברר כי היקף אספקת החשמל היה מתחת למתחייב לפי ההסכם,
תשפה רותם את קבוצת בז"ן כמפורט בהסכם ,ובתנאים מסוימים אף רשאית רותם לסיים את
ההסכם בהתראה מראש .ההסכם כולל רשימת אירועי הפרה אשר בהתקיימם ,רשאי כל צד
להסכם לסיימו ללא שהדבר ייחשב כהפרת ההסכם ,ככל והסתיימה תקופת הריפוי הנקובה
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עבור כל מקרה .אף אחד מהצדדים אינו רשאי להסב/להמחות את זכויותיו לפי הסכם זה אלא
אם כן הסכים לכך הצד השני בכתב ומראש ,זאת למעט מקרה בו רותם מסבה את זכיותיה ל-
 IC Powerאו חברת בת בשליטתה ,למממנים בנסיבות המפורטות בהסכם ,או מקרה בו קבוצת
בז"ן מסבה את זכויותיה לפי ההסכם לחברה בשליטתה (מוגדר כאחזקה של לפחות  )50%אשר
צורכת חשמל ממוני החשמל שלה.
בימים  20ביולי  2017ו 26-ביולי  ,2017אישררו ועדת הביקורת של החברה והאסיפה הכללית
של בעלי המניות של החברה את ההתקשרות בהסכם ,ביחס לתקופה הקצובה בו ( 120חודשים
ממועד ההפעלה המסחרית של רותם).
ביום  20בנובמבר  ,2017אושרר ההסכם בשנית על-ידי ועדת הביקורת של החברה .יובהר ,כי
בהתאם לאישור זה ,החברה לא תידרש לשוב ולאשר את ההסכם בוועדת הביקורת,
בדירקטוריון או באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,עד לתום התקופה האמורה לעיל.
לפרטים בדבר בקשה להגשת תביעה נגזרת בקשר עם הסכם  PPAשל רותם עם בז"ן ראו סעיף
 8.16.3לדוח.
 .2הסכמים למכירת גז
א .הסכם למכירת עודפי גז בין חדרה לבין קבוצת בז"ן
חדרה התקשרה ,ביום  23בדצמבר  ,2015בהסכם עם בז"ן למכירת יתרת הגז בחוזה הקיים מול
קבוצת תמר .ההסכם נחתם לתקופה בת  3שנים ,החל מיום  1בינואר ( 2016בסעיף זה" :תקופת
ההסכם הראשונית") ,עם אופציה להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד חודשיים בכל
פעם ,לתקופה בלתי מוגבלת ,והוא מעניק לצדדים זכות לסיים את ההתקשרות לפני תום תקופת
ההסכם בכפוף לתנאים שנקבעו בו .ההסכם כלל התחייבות של חדרה להזמין בכל עת משותפות
תמר (בסעיף זה" :ספק הגז") ,את מלוא הכמות הנדרשת לשם אספקת הגז לרוכש בהתאם
להסכם .חדרה לא תהיה האחראית לאי-אספקת גז ,חלקי או מלא ,בין היתר בשל הוראות נתג"ז
או רשות מוסמכת ,וכן לא תהיה האחראית במקרה של אספקת גז באיכות פגומה מסיבות
הקשורות בספק הגז ,לרבות תקלות במאגר הגז אשר אינן תלויות בחדרה .ההסכם כולל הוראות
לעניין כמות הגז היומית שתועבר לבז"ן תחת ההסכם ,וכן הוראות הנוגעות לשינוי ההזמנה
היומית לבקשת בז"ן .בנוסף ,ההסכם כולל מנגנון  Take or Payכך שהכמות המינימלית שבז"ן
מחויבת לרכוש ,בתוספת צריכת הגז הצפויה של חדרה במרכז האנרגיה ,מספיקה ,להערכת
החברה ,על מנת לעמוד בכמות המינימלית שחדרה מחויבת לרכוש מקבוצת תמר .התמורה
לחדרה תהיה לפי מחיר הגז בגין כל  MMBTUכמפורט בהסכם .בז"ן תישא בכל המסים האגרות
והיטלים שיוטלו ביחס גז המסופק.
בנוסף ,ככל שיוטלו על חדרה תשלומים כלשהם ,באופן המתואר בהסכם ,הקשורים לכמויות
הגז אשר תספק וכתוצאה מתשלומים אלה יעלה המחיר החוזי המוסכם במסגרת ההסכם של
חדרה עם ספק הגז ,תהיה רשאית חדרה בהתראה מראש ובכתב של  10ימים ,להודיע על כוונתה
לבטל את ההסכם עם בז"ן ,כאשר לבז"ן תהיה האפשרות ,עם מסירת הודעה כאמור להודיע על
המשך קיום ההסכם תוך עדכון המחיר החוזי כך שתפצה את חדרה בדבר עליית המחירים.
בהתאם להסכם רשאית חדרה לאחר מתן הודעה מוקדמת בת  30יום להמחות את זכויותיה
לקבל תקבולים לפי ההסכם כבטוחה למימון או לתת לרוכש הוראה בלתי חוזרת לשלם את
התקבולים לחשבון המלווים.
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בימים  20ו 26-ביולי  ,2017אישררו ועדת הביקורת של דירקטוריון החברה ,דירקטוריון החברה
והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההתקשרות בהסכם ביחס לתקופת ההסכם
הראשונית ( 31בדצמבר .)2018
ביום  20בנובמבר  ,2017אושרר ההסכם בשנית על-ידי ועדת הביקורת של החברה .יובהר ,כי
בהתאם לאישור זה ,החברה לא תידרש לשוב ולאשר את ההסכם בוועדת הביקורת,
בדירקטוריון או באסיפה הכללית של החברה ,עד לתום התקופה האמורה לעיל.
בחודש אפריל  2018הסכימו החברה ובז"ן על סיום הסכם זה.
 .3הסכמי מסגרת לרכישת עודפי גז וחשמל
א .הסכמים לאספקת גז בין רותם וחדרה לבין אנרג'יאן ישראל לימיטד ("אנרג'יאן")
בהמשך למזכר ההבנות מיום  8באוגוסט  ,2017ביום  6בדצמבר  ,2017לאחר אישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה בימים  3ו 5-בדצמבר ( 2017בהתאמה) ,התקשרו רותם חדרה,
כי"ל ובז"ן ,עם אנרג'יאן בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן לצורך הפעלת תחנות הכוח במתקני
החברה במישור רותם ובאתר חדרה (בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים) .ההסכמים ביחס
לכל אחת מהחברות הנ"ל הינם נפרדים ועצמאיים ובלתי תלויים בהסכמים של יתר החברות.
לפרטים אודות עסקת אנרג'יאן ותנאי ההסכמים ,ראה סעיף  8.13.7לחלק הראשון (תיאור עסקי
התאגיד) .לפרטים אודות בקשה להגשת תביעה נגזרת בקשר עם עסקת אנרג'יאן ראו סעיף
 8.16.4לדוח .השלמת עסקת אנרג'יאן הותנתה בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים כמפורט
בסעיף  3.7לדוח עסקת אנרג'יאן ,ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה ,אשר
התקבל ביום  14בינואר  2018וקבלת אישורים מאת הממונה ,וקונסורציום המממנים של רותם
ושל חדרה אשר הושלמו במועד דוח זה .לפרטים נוספים על עסקת אנרג'יאן ותנאיה ,לרבות על
נוסחת התמורה ,ראו דוח מיידי מתקן של החברה ,בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי
מניות החברה ,מיום  2בינואר ( 2018מספר אסמכתא ,)2018-01-000841 :המובא על דרך
ההפניה ("דוח עסקת אנרג'יאן").
 .4הסכמי שירותים וניהול
א .הסכם שירותים בין חדרה לבין אסיה פיתוח
ביום  4ביולי  ,2016התקשרה חדרה עם אסיה פיתוח (בעלת השליטה דאז) ,בהסכם למתן
שירותים פיננסיים ,מנהליים ושירותי כוח אדם שיינתנו על-ידי אסיה פיתוח עצמה ,או חברות
אחרות בקבוצת קנון ,בתמורה לסך של כ 7-מיליון ש"ח לשנה (צמוד למדד) ,בתוספת החזר
הוצאות במהלך שלב המעבר (כמוגדר בהסכם תפעול תחנת הכוח חדרה) ,וסך של  10מיליון ש"ח
לשנה (צמוד למדד) במהלך השלב התפעולי בתוספת החזר הוצאות .תקופת ההסכם הינה 36
חודשים ממועד חתימתו ,וההסכם יוחדש אוטומטית לתקופות עוקבות של  12חודשים כל אחת.
ההסכם יפקע לאחר  20שנה ,והכל בכפוף לזכות הצדדים לסיים את ההסכם בהתאם לתנאים
הנקובים בו .ההסכם האמור הוסב לחברה ,כך שהחברה תספק את שירותי הניהול לחדרה ,וכנגד,
תהיה זכאית לתמורה הנקובה בהסכם .יוער ,כי בתקופת הדוח לא התקבלו שירותי ניהול
מאסיה פיתוח מכוח ההסכם (כך שלא שולם לאסיה פיתוח כל תשלום מכוח ההסכם).
ב .הסכם ניהול בין החברה לבין אסיה פיתוח
ביום  26ביולי  ,2017לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת החברה מיום  20ביולי  ,2017ואישור
הדירקטוריונים של הצדדים מיום  11ביולי  ,2017חתמו החברה ,ואסיה פיתוח על הסכם ניהול,
למשך תקופה של  60חודשים ,במסגרתו התחייבה אסיה פיתוח ,כי תעמיד לחברה (א) ערבויות
חברה לטובת החברה או חברות הבנות שלה ,ככל שנדרשות ערבויות כאמור על-ידי צדדים
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שלישיים( ,ב) ערבויות בנקאיות לטובת החברה או חברות הבנות שלה וכן (ג) שירותים מקצועיים
אשר יתנו לחברה על-ידי אסיה פיתוח ,באמצעות עובדיה ,הכוללים ,בין היתר ,תמיכה טכנית
מול ספקים לתכנון הפרויקטים ,תמיכה במכרזי קבלנים ופיקוח על קבלני ההקמה.
בהסכם נקבע כי בתמורה להעמדת השירותים כאמור ,תשלם החברה לאסיה פיתוח דמי ניהול
כמפורט להלן( :א) עבור כל ערבות חברה שאסיה פיתוח העמידה לחברה או לחברות בת (לרבות
מתחדשות) ,תשלם החברה )1( :במהלך מחצית השנה הראשונה ,החל ממועד הנפקת המניות -
עמלה בגובה  0.9%מיתרת החוב; ( )2במהלך מחצית השנה השנייה ,החל ממועד הנפקת המניות
 עמלה בגובה  1.2%מיתרת החוב; ו )3(-החל משנה ממועד הנפקת המניות  -עמלה בגובה 1.5%לשנה מיתרת החוב( .ב) עבור כל ערבות בנקאית שאסיה פיתוח העמידה לחברה או לחברות
הבנות שלה תשלם החברה את הסכומים המנויים לעיל בתוספת כיסוי ההוצאות בקשר עם
העמדת הערבות הבנקאית כאמור; ו(-ג) עבור השירותים המקצועיים ,החברה תשלם לאסיה
פיתוח את החלק היחסי של עלות המעביד של העובדים ,שסיפקו שירותים מקצועיים לחברה
(וחברות הבת) ,בתוספת של  )Cost + 10( 10%ובכל מקרה בסכום שנתי שלא יעלה על 400,000
דולר  ,בתוספת החזר הוצאות .התשלום יבוצע באופן רבעוני ,כנגד חשבונית אשר תוציא אסיה
פיתוח לחברה.
במסגרת הסכם הניהול ,התחייבה החברה לפעול על מנת לקחת על עצמה את מלוא הערבויות
אשר הועמדו על-ידי אסיה פיתוח לטובת רותם וחדרה .מלוא הערבויות אשר הועמדו על ידי
אסיה פיתוח בקשר עם רותם ,חדרה ופעילות החברה הועברו לחברה ולמועד הדוח אין ערבויות
של אסיה פיתוח בקשר עם פעילות החברה והחברות המוחזקות על ידה .לפרטים נוספים ראו
סעיף  10.6.1לחלק הראשון (תיאור עסקי התאגיד).
הסכם הניהול ,הסדיר את יחסי הצדדים כיחסי נותן שירותים ומקבל שירותים (קבלן עצמאי).
הצדדים להסכם רשאים להסב את זכויותיהם ,בכפוף להסכמה מראש של הצד השני .כל צד
רשאי לסיים את ההסכם ,לאחר מתן הודעה מראש בת  60ימים.
הסכם זה אושרר על-ידי ועדת הביקורת החברה ביום  20בנובמבר  .2017בשנת  2018ההסכם לא
יושם ולא היה בשימוש.
 .5הסדר תיחום פעילות
ביום  19ביולי  ,2017חתמו החברה ,אסיה פיתוח ו IC Power-על הסכם תיחום פעילות ,במסגרתו
התחייבו אסיה פיתוח ו( IC Power-ותאגידים בהחזקתן) כי בכפוף לרישום מניות החברה למסחר הן
לא יפעלו בישראל שלא באמצעות החברה ,בתחום ייצור החשמל ,לרבות אך לא רק ,בייצור חשמל
בטכנולוגיה קונבנציונלית ובטכנולוגיית קוגנרציה ,וכן בייזום פרויקטים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית.
ביום  15בפברואר  ,2018עם השלמת העברת מניות החברה שהוחזקו עד אותו מועד על ידי אסיה
פיתוח (ובעקיפין על ידי  )IC Powerלידי קנון ,הגיע לסיומו תוקפו של הסדר תיחום הפעילות.
עסקאות זניחות (שאינן במסגרת סעיף  )4(270לחוק החברות)
ביום  7בנובמבר  ,2011התקשרה רותם עם רותם אמפרט נגב בע"מ ,מקבוצת כי"ל ("אמפרט") בהסכם
לפינוי מי תמלחת ,שתכונותיהם מפורטות בהסכם ,מתחנת הכוח של רותם למפעל אמפרט ,אשר לה
היכולת לקלוט ולעשות שימוש בפעלה במי התמלחת .ההסכם נחתם לתקופה של  15שנה ,ותוקפו יתחדש
אוטומטית למספר תקופות נוספות בלתי מוגדל ,בנות  5שנים כל אחת ,אלא אם צד להסכים הודיע בכתב
לצד האחר ,לפחות שנה מראש על סיום ההסכם .בנוסף ,מפרט ההסכם רשימת אירועים ,אשר בקרות
אחד מהם רשאי כל צד להסכם להביא לסיומו .במהלך תקופת ההסכם תפנה רותם לאמפרט מי תמלחת,
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ואמפרט מתחייבת לקלוט את מי התמלחת בזמינות רציפה במהלך כל ימות השנה וכל שעות היממה (365
ימים בשנה 24 ,שעות ביממה) ,למעט במקרים של תקלה בהעברת מי התמלחת ,אשר אינה מאפשרת את
העברתם באופן המפורט בהסכם .ההסכם כולל הוראות לעניין כמויות המקסימום של מי תמלחת אשר
יקלט ו על ידי אמפרט וכן הוראות הנוגעות לחריגה מכמות מקסימלית זו .ההסכם כולל הוראות לעניין
ביצוע עבודות להקמת המערכות להובלת מי התמלחת מאת תחנת הכוח של רותם ועד למפעליה של
אמפרט ,כאשר רותם היא היחידה אשר נושאת בהוצאות ההקמה של המערכות האמורות .התמורה
הקבועה בהסכ ם הינה בגין כל מ"ק מי תמלחת אשר תקלוט אמפרט .ההסכם כולל סעיף ביטוח ושיפוי
לפיו ,בין היתר ,רותם תרכוש על חשבונה ביטוח לעבודות ההקמה ,ביטוח חבות מוצר וביטוחים נוספים
למשך כל תקופת ההסכם ובאשר לחלקם אף לפרק זמן מסוים לאחר תום תקופת ההסכם.
היקף ההתקשרות בהסכם האמור לעיל הינו זניח מבחינת החברה .למען הזהירות בלבד בימים  20ביולי
 ,2017ו 26-ביולי  ,2017אישררו ועדת הביקורת של החברה ,דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של
בעלי המניות של החברה את ההתקשרות בהסכם עד לתום שנת  .2023ביום  20בנובמבר  ,2017אושרר
ההסכם בשנית על-ידי ועדת הביקורת של החברה (לאחר מינוי הדירקטורים החיצוניים לחברה) .יובהר,
כי בהתאם לאישור זה ,החברה לא תידרש לשוב ולאשר את ההסכם בוועדת הביקורת ,בדירקטוריון או
באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,עד לתום התקופה האמורה לעיל .חידוש ההתקשרות
בהסכם מעבר לתקופה האמורה לעיל יהיה כפוף לקבלת אישור האורגנים המוסמכים של החברה,
בהתאם לדרישות הדין ,ובהתחשב בהיותה של ההתקשרות זניחה מבחירת החברה.
תקנה :24

מניות וניירות ערך המירים המוחזקים בידי בעלי עניין ונושאי משרה לתאריך הדו"ח
לרשימת בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה ,אשר למיטב ידיעת החברה מחזיקים במניות ובניירות
הערך האחרים של החברה ,ראה דיווח של החברה מיום  7בינואר ( 2019מספר אסמכתא2019-01-:
 ,)002071המובא על דרך ההפניה.

תקנה 24א:

הון רשום ,מונפק ונפרע וניירות ערך המירים
לפירוט בנושא הון רשום מונפק ונפרע וניירות ערך המירים ,ראה את הטבלה להלן:

אופציות לעובדים
הון המניות
הון המניות
הון מניות רשום
2017
המונפק והנפרע המונפק והנפרע
בניכוי מניות
רדומות
131,886,721
1,000,000
131,886,721
131,886,721
(או פי סי
(או.פי.סי.אפ
(או פי סי
(או פי סי אנרגיה)
אנרגיה)
)2017
אנרגיה)
*לא סחיר

אופציות לעובדים
2018

יחידות מניה
חסומות ()RSU
לעובדים 2018

1,066,667
(או.פי.סי.אפ
)6/18
*לא סחיר

221,166
(אופיסי-יח"מנ
)RSU
*לא סחיר

תקנה 24ב:

מרשם בעלי מניות
למרשם בעלי המניות של החברה ,ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  4בנובמבר ( 2018מספר
אסמכתא ,)2018-01-099505 :המובא על דרך ההפניה.

תקנה 25א:

מען התאגיד
מנחם בגין  ,121תל-אביב .6701203
טלפון ;073-2505600 :פקס;073-2505606 :
אתר האינטרנט של החברהhttp://www.opc-energy.com :
דואר אלקטרוניIrit.Shadar-Tobias@opc-energy.com :
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תקנה :26

הדירקטורים של החברה
נכון למועד פרסום הדוח ,הדירקטורים של החברה הנם כמפורט להלן:

שם
מספר ת.ז.
שנת לידה
נתינות

יואב דופלט
ת.ז024074429 .
13.12.1968
אזרחות
ישראלית.

מען להמצאת
כתבי בי דין

חברות
בוועדות
דירקטוריון
(כן/לא);

דירקטור
חיצוני או
בלתי תלוי
(כן/לא)
אלוני לא
מושב
אבא3600500 ,

חאוויר גרסיה לאס פאלמראס לא
 ,435לימה ,27
בורגס בנפילד
פרו
מספר דרכון:

עובד תאגיד ,חברת בת,
חברה קשורה או של בעל
ענין  -התפקיד או
התפקידים שהוא ממלא

יו"ר דירקטוריון החברה.
בPRIMUS -
דירקטור

התאריך בו
החלה כהונת
הדירקטור

101/6/2017

,GREEN ENERGY INC

 ,IC Green Energy Ltdצים
שירותי ספנות משולבים
בע"מ (חברות הקשורות
לבעלת השליטה) ,כימיקלים
לישראל בע"מ וחברות
פרטיות נוספות הקשורות
לבעלת השליטה ולבעלי ענין
בה.
119/3/2015
דירקטור בחברה.

XDC103339

3.3.1970
אזרחות
ספרדית

10
11

השכלה ועיסוק עיקרי במשך 5
השנים האחרונות

בן משפחה של
בעל ענין אחר
(כן/לא)

השכלה :תואר ראשון בכלכלה וניהול לא
מהטכניון ,תואר שני במנהל עסקים
מאוניברסיטת חיפה.

בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית
או כשירות מקצועית

בעל כשירות מקצועית

עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
 :2017-2014מנכ"ל קנון
דירקטוריון .IC Power
 :2014-2012מנכ"ל  XTהשקעות.

ויו"ר

השכלה :תואר ראשון בהנדסת לא
אווירונאוטיקה וחלל ,מאוניברסיטת
סן דייגו ,תואר שני במנהל עסקים
מאסכולה דה מנהלה של נגוסוס פרה
גרדואדוס בפרו.

מומחיות
בעל
חשבונאית ופיננסית

עיסוק ב 5-השנים האחרונות:
עד  :2017מנכ"ל .IC Power
 :2017-2011מנכ"ל אסיה פיתוח.
 :2015-2005מנכ"ל Inkia Energy
.Ltd

ביום  22בפברואר  2018מונה מר יואב דופלט כיו"ר הדירקטוריון .ביום  12במרץ  2019הודיע מר דופלט על סיום כהונתו כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של החברה והוא צפוי לסיים את כהונתו במהלך
הרבעון השני של שנת .2019
ביום  22בפברואר  2018סיים מר חוויאר גרסיה את תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה.
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רוברטו אנטוניו לאס פאלמראס לא
קורניו  ,435לימה ,27
חוזה
פרו
ספיקנרגל
מספר דרכון:
116022599
21.4.1963
אזרחות
פרואנית.

 12לא

ברק כהן
ת.ז.
049807373
31.8.1981
אזרחות
ישראלית

Eldon
Grove, London,
UK NW35PT

יוסף טנא
ת.ז053581575 .
17.10.1955
אזרחות
ישראלית

רחוב התות  ,6דח"צ.
יו"ר ועדת
רמות השבים
תגמול ,יו"ר
ועדת
ביקורת ,יו"ר
ועדת דוחות
כספיים ,יו"ר
ועדת
התרומות

דירקטור בחברה.
דירקטור בחברה בת של
החברה.

1/6/2017

השכלה :תואר ראשון בהנדסת לא
תעשייה מPontificia Universidad -
 ,Catolica del Peruתואר שני במנהל
עסקים מ.Universidad del Pacifico-

בעל כשירות מקצועית

עיסוק ב 5-השנים האחרונות:
 :2017-2015סמנכ"ל התפעול בIC -
.Power

וכן 22/2/2018
בקנון,
ב-קורוס

דירקטור
דירקטור
אוטומוטיבInkia Energy ,
IC Green Energy ,Limited
( Ltdחברות הקשורות
לבעלת השליטה) ובחברות
פרטיות הקשורות לבעלי
עניין בבעלת השליטה.

דירקטור חיצוני בחברה.
דב"ת באודיוקודס ,דב"ת
הביקורת
ועדת
ויו"ר
והתגמול במאינד.סי.טי.אי
בע"מ ,דב"ת ברציו חיפושי
נפט (מימון) בע"מ דב"ת ב-
 ,Ability Incדירקטור
באורג'נסיס בע"מ (חברה
פרטית).

 :2017-2011סמנכ"ל התפעול באסיה
פיתוח.
סמנכ"ל התפעול באינקיה.
השכלה :תואר ראשון בכלכלה ,ניהול לא
וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב.
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
מנכ"ל
-2018היום:

בעל כשירות מקצועית

Quantum

)Pacific (UK

 :2018-2017מנכ"ל קנון.
 :2017-2015סמנכ"ל פיתוח עסקי
וקשרי משקיעים בקנון.
 :2008-2014מנהל בכיר פיתוח עסקי
וקשרי משקיעים בחברה לישראל.
השכלה :תואר ראשון בכלכלה לא
7/11/2017
ובחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב,
(כדירקטור
תואר שני מוסמך במנהל עסקים
חיצוני).
עובר לכך כיהן מאוניברסיטת תל אביב.
טנא
מר
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
כדירקטור
בחברה החל -2017היום :יועץ לאיתמר מדיקל
מיום  1ביולי בע"מ.
 :2017-2014סמנכ"ל כספים באיתמר
.2017
מדיקל בע"מ.
 :2014-2013סמנכ"ל כספים ב-
.Orgenesis Inc
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מומחיות
בעל
חשבונאית ופיננסית

חיצונית

דירקטורית
מרום רחוב אושה  ,9דחצ"ית.
מיכל
חברת ועדת בחברה.
תל-אביב
בריקמן
תגמול ,ועדת דח"צית בהלמן אלדובי גמל,
ת.ז24675746 .
דח"צית בארקו החזקות
ביקורת,
1.11.1969
ועדת דוחות בע"מ ,דח"צית ביונדווקס
אזרחות
בע"מ ,דח"צית בדן  -אגודה
כספיים,
ישראלית
דח"צית
שיתופית,
ועדת
בהרודיום השקעות בע"מ
התרומות
דח"צית בטוגדר פארמה
בע"מ ודח"צית באורן
השקעות.
נועם שרון
ת.ז059104539 .
19.10.1964
אזרחות
ישראלית

השכלה :תואר ראשון בכלכלה ,לא
7/11/2017
חשבונאות ובמנהל עסקים מהמכללה
(כדירקטורית
למנהל בראשון לציון ,תואר שני
חיצונית).
עובר
לכך במימון .Bruch College New-York
כיהנה גברת
מרום בריקמן עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
כדירקטורית
 :2014-2012סמנכ"ל כספים בקבוצת
בחברה החל לינקיורי.
מיום  14ביולי דירקטורית בחברות ציבוריות.
.2014

מומחיות
בעלת
חשבונאית ופיננסית

השכלה :תואר ראשון במשפטים לא
מאוניברסיטת תל-אביב.

בעל כשירות מקצועית

דירקטור בלתי תלוי בחברה17/7/2017 .
רחוב ארז  ,1דירקטור
דירקטור במזידנס פרטנרס
בלתי תלוי.
סביון
ועדת בע"מ.
חבר
תגמול ,ועדת
ביקורת,
ועדת דוחות
כספיים,
ועדת
התרומות
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עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
-2017היום :יועץ עצמאי בFamily -
.Office

 :2016-2006שותף במשרד מיתר,
ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות' עורכי
דין.

תקנה 26א:

נושאי משרה בכירה
נכון למועד פרסום הדוח ,נושאי המשרה בחברה הנם כמפורט להלן:12
התאריך בו החלה כהונתו

בעל עניין בחברה (כן/לא);
בן משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל עניין
בחברה (כן/לא).
לא

צחי גושן
ת.ז032254856 .
29.9.1975

סמנכ"ל כספים של החברה
דירקטור בחברות בנות

131/5/2018

לא

ערן אמויאל
ת.ז031805682 .
22.9.1974

סמנכ"ל מסחרי בחברה

1/9/2011

לא

1/7/2018

לא

שם
מספר ת.ז.
שנת לידה
גיורא אלמוגי
ת.ז024893745 .
26.6.1970

התפקיד שהוא ממלא
בחברה; בחברה בת או
בחברה קשורה של החברה או
בבעל ענין בה
מנכ"ל החברה
דירקטור בחברות בנות

עירית שדר טוביאס סמנכ"לית ומזכירת החברה
ת.ז027805340 .

1/1/2011

השכלה ועיסוק עיקרי ב 5-השנים האחרונות

השכלה :תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב.
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
עד היום :מנכ"ל החברה וחברות בנות.
השכלה :תואר ראשון במנהל עסקים ,התמחות בראיית חשבון,
מהמכללה למנהל בראשון לציון.
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
-2018עד היום :סמנכ"ל הכספים של החברה וחברות בנות.
 :2018-2017דירקטור בחברה.
 :2017-2015סמנכ"ל הכספים של קנון.
ינואר -2015אפריל  :2015חשב קנון.
-2013דצמבר  :2015חשב החברה לישראל.
השכלה :תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת חיפה ,תואר שני
במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה.
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
עד היום :סמנכ"ל מסחרי של החברה וחברות בנות.
השכלה :תואר ראשון במשפטים ( )LL.Bמהאוניברסיטה
העברית בירושלים ,תואר שני במשפטים ( ,)LL.Mהתמחות
במשפט מסחרי ,מאוניברסיטת בר אילן.
עיסוק ב 5-השנים האחרונות:
סמנכ"לית ומזכירת החברה.
 :2017-1999סמנכ"לית ,היועצת המשפטית הראשית ומזכירת
החברה :דלק קידוחים  -שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט -
שותפות מוגבלת וחברות ציבוריות מקבוצת דלק בע"מ.
דירקטורית בחברות ציבוריות.

12
13

עד ליום  30.4.2018כיהן מר ערן ליטבק כסמנכ"ל הכספים של החברה .עד ליום  31.10.2018כיהנה הגב' מורן ארז כיועצת משפטית וסמנכ"ל קיימות של החברה .עד לחודש מאי  2018כיהנה הגב' יעל דניאלי
כסמנכ"ל רגולציה של החברה .עד ליום  31.12.2018כיהן מר עודד ברקוביץ כמבקר הפנימי של החברה.
עד ליום  12.4.2018כיהן מר צחי גושן כדירקטור בחברה.
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גל טופח בן חברון
ת.ז036208486 .
28.12.1978

מנהל פיתוח עסקי של החברה

1/3/2017

לא

שלמה גיגי
ת.ז022662969 .
20.8.1966

סמנכ"ל תפעול החברה

23/10/2011

לא

סויסה מנהלת משאבי אנוש של 1/12/2013
אושרית
החברה
קדוש
ת.ז035737436 .
1.10.1978

לא

שושנה שידלו
ת.ז059032235 .
11.9.1964

מבקרת פנימית של החברה

17/1/2019

לא

אולה איליהו
ת.ז313953952 .
25.5.1982

חשבת החברה

10/1/2011

לא

אדוארדו מנדוזה
מס' דרכון:
116002319
29.05.1981

מנהל פרויקטים בחברות בנות

15/8/2016

לא

גיתית רוזנפלד
ברגר
ת.ז026625830 .
31.8.1980

יועצת משפטית של החברה

3/3/2019

לא

השכלה :תואר ראשון במשפטים ובהיסטוריה כללית
מהאוניברסיטה העברית ,ותואר שני במנהל עסקים
מאוניברסיטת תל-אביב.
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
מרץ -2017היום :סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה.
עד מרץ  :2017מנהל מסחרי של חברת אלון מרכזי אנרגיה
(מקבוצת דור אלון).
השכלה :לימודי הנדסת מכונות במכללה האקדמית להנדסה
אפקה תל-אביב.
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
עד היום :סמנכ"ל תפעול החברה וחברות בנות ,מנהל תחנת
הכוח רותם.
השכלה :תואר ראשון בניהול וכלכלה ,תואר שני במחלקה
לניהול מאוניברסיטת בן גוריון.
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
דצמבר -2013היום :מנהלת משאבי אנוש של החברה וחברות
בנות.
השכלה :תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת תל
אביב ,רו"ח ( )CPAומבקרת פנימית ומוסמכת (.)CIA
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
-2014היום :דח"צית באינטרנט גולד  -קווי זהב בע"מ.
-1996היום :נותנת שירותי ביקורת פנימית בארגונים שונים.
השכלה :תואר ראשון בחשבונאות מהאוניברסיטה הפתוחה,
התמחות בראיית חשבון ותואר שני במנהל עסקים מהמכללה
למנהל.
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
עד היום :חשבת של החברה וחברות בנות.
השכלה :תואר ראשון בהנדסה אזרחית מPontificia -
.Universidad Catolica del Peru
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
-2016היום :מנהל פרויקט ב"חדרה".
 :2016-2012מנהל הבנייה בחברת "."Cerno Del Aguila
השכלה :תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית
בירושלים.
עיסוק ב 5-שנים אחרונות:
עו"ד ושותפה במשרד בר קהן ,צינגנלאוב ושות'.
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תקנה :27

רואה החשבון של החברה
 KPMGסומך חייקין רואי חשבון.
מען המשרד :מגדל המילניום ,רחוב הארבעה  ,17ת"א.

תקנה :28

שינוי בתזכיר או בתקנון
בשנת  2018לא בוצע שינוי בתקנון החברה.

תקנה (29א):

המלצות והחלטות הדירקטוריון
ביום  27במרץ  2019אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  36מיליון ש"ח וזאת בהמשך
למדיניות חלוקת הדיבידנד שאימצה החברה כמפורט בביאור (19ג) לדוחות הכספיים ולאחר בחינה שערך
הדירקטוריון כמפורט בדוח המיידי (ת )81-המתפרסם בד בבד עם דוח זה.

תקנה (29ג):

החלטות אסיפה כללית מיוחדת בשנת 2018
 .1ביום  14בינואר  ,2018אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ,את התקשרות החברה
בהסכם עם אנרג'יאן ,כמפורט בתקנה  22סעיף (3ג) לעיל.
 .2ביום  2במאי  2018אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה את ההחלטות הבאות:
א .מינויו מחדש של משרד  ,KPMGסומך חייקין ,כרואה החשבון המבקר של החברה.
ב .מינויים מחדש של חברי דירקטוריון החברה ויו"ר הדירקטוריון של החברה.
ג .אושרו תגמוליהם של מר יואב דופלט ,יו"ר הדירקטוריון בסך שנתי קבוע של  500,000ש"ח וכן
החזר הוצאות כמקובל בחברה ושל הדירקטור מר חוויאר גרסיה בורגס בסך שנתי קבוע של
 350,000ש"ח .לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים של החברה מהימים  26באפריל  2018ו 3-במאי
( 2018אסמכתאות מספר  2018-01-034308ו ,)2018-01-035640-המובאים על דרך ההפניה.
ד .אושרה הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטור מר ברק כהן.

תקנה 29א:

החלטות החברה
 .1החלטות חברה בדבר פטור ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי משרה ,בתוקף במועד הדוח
ביום  26ביולי  2017אישרו דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות של החברה (לאחר אישור ועדת
התגמול מיום  20ביולי  ,)2017מתן התחייבות לפטור וכתבי שיפוי ,מראש ובדיעבד ,לכל חברי
הדירקטוריון ולנושאי המשרה בחברה כפי שיכהנו בחברה מעת לעת ("נושאי המשרה המכהנים").
א .ביטוח
עד לחודש אוגוסט  2017אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ,היתה מבוטחת
במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ,המשותפת לקנון ולחברות הבנות
שלה .בפוליסה המשותפת האמורה לעיל ,גבול הכיסוי הביטוחי לכל המקרים במצטבר בתקופת
הביטוח היה  120מיליון דולר ,בנוסף לכיסוי  Side Aבגבול אחריות של  40מיליון דולר ארה"ב,
לכל המקרים במצטבר בתקופת הביטוח .סכום השתתפות עצמית לכל מקרה ביטוח בסך
 100,000דולר; לתביעות בארה"ב  500,000 -דולר לתביעות ניירות ערך ו 75,000-דולר לתביעות
אחרות שאינן תביעות ניירות ערך.
עם הנפקת החברה לציבור בוצעו שינויים בפוליסה כך שהחל מיום  2באוגוסט  2017החברה עברה
להיות מבוטחת במסגרת פוליסה עצמאית ,כמפורט להלן:
 .1גבול הכיסוי הביטוחי הינו  40מיליון דולר לכל המקרים ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 .2סכום השתתפות עצמית לכל מקרה ביטוח בסך  100,000דולר; לתביעות בארה"ב 500,000 -
דולר לתביעות ניירות ערך ו 75,000-דולר לתביעות אחרות שאינן תביעות ניירות ערך.
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 .3בנוסף ,לחברה ביטוח הנפקה של ניירות ערך לציבור ( )POSIלתקופת ביטוח של  7שנים החל
מיום  2באוגוסט  .2017גבול הכיסוי הביטוחי הנו  75מיליון דולר לכל המקרים ובמצטבר
לתקופת הביטוח .סכום ההשתתפות העצמית הנו  500,000דולר.
 .4פרמיית הביטוח השנתית לפוליסה השוטפת ולפוליסה המכסה אחריות בגין תשקיף (,)POSI
החברה14.

אינה עולה על הקבוע במדיניות התגמול של
ביום  26ביולי  ,2018אושרה התקשרות החברה ברכישת פוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי
משרה שתקופתה מיום  2באוגוסט  2018עד ליום  2באוגוסט  2019וזאת בהתאם להוראות
תקנות ההקלות ולהוראות מדיניות התגמול של החברה ,בתנאים כדלהלן:
 .1כיסוי ביטוחי בגובה  40,000,000דולר לכלל המקרים במצטבר של החברה בתקופת
הביטוח.
 .2סכום השתתפות עצמית שאינו מהותי לחברה.
 .3עלות פרמיה שנתית  61,500דולר.
 .4סייגים כמקובל בפוליסות ביטוח דומות.
לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  29ביולי ( 2018מספר אסמכתא ,)2018-01-070822
המובא על דרך ההפניה.
ב .שיפוי
החברה העניקה לנושאי המשרה המכהנים כתבי שיפוי עם מתן התחייבות לשיפוי בשל כל חבות
או הוצאה שתוטל עליה מי מנושאי המשרה המכהנים ,עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה
בחברה (לרבות פעולות במסגרת חברות אחרות בקבוצה) והכל בכפוף להוראות הדין .סכום
השיפוי שהחברה תתחייב לשלם במצטבר לכל נושאי המשרה המכהנים לא יעלה על סכום השווה
ל 25%-מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה כפי שיהיה על פי הדוחות הכספיים
המאוחדים סקורים או מבוקרים האחרונים של החברה ,שהיו קיימים נכון למועד הגשת הבקשה
לשיפוי על ידי נושא המשרה וזאת לכל אחד מנושאי המשרה המכהנים ולכולם יחד ,למקרה בודד
או במצטבר .ההתחייבות לשיפוי לא תחול לגבי אירוע שחברת הביטוח הכירה באחריותה לגביו
על פי פוליסת הביטוח ושילמה בפועל לנושא המשרה או עבורו את הסכום הנדרש .כתב השיפוי
יחול על רשימה של סוגי אירועים המפורטים בכתב השיפוי ואשר מקובלים בכתבי שיפוי של
חברות בעלות מאפיינים דומים לחברה .15ביום  2במאי  ,2018אישרה אסיפה כללית מיוחדת של
בעלי מניות החברה הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטור מר ברק כהן.
ג .פטור
החברה העניקה לנושאי המשרה המכהנים פטור ,מראש ,מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות
כלפיה ,ו/או כלפי חברות מוחזקות שלה ,על פי כל דין ,לרבות לנושאי משרה מכהנים שהינם בעל
השליטה או קרוביו ,בכפוף לקבלת האישורים על פי כל דין .פטור כאמור לא יחול על החלטה או
עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהם בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק
הפטור) יש בה עניין אישי .נוסף על כך ,הפטור כאמור לא יחול ביחס להפרת חובת הזהירות
בחלוקה ,הכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה .התחייבויות החברה לפי כתב הפטור

14
15

ראו סעיף  16למדיניות התגמול אשר צורפה כנספח ג' לתשקיף.
לנוסח המלא של כתב השיפוי ראו נספח ב' לתשקיף.
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תעמודנה לזכות לנושאי המשרה המכהנים ,ללא הגבלת זמן ,גם לאחר סיום כהונתם כנושא
משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת ,לפי העניין ,ובלבד שהפעולות הנשואות כתב פטור זה נעשו
בתקופת הכהונה כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת ,לפי העניין16.

יואב דופלט
יו"ר הדירקטוריון

16

לנוסח המלא של כתב הפטור ראו נספח א' לתשקיף.

גיורא אלמוגי
מנהל כללי
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 27במרץ 2019

הדמיה

2018
דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א)

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א)

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה9ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל.1970-
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון של או.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן  -התאגיד) ,אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על
הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.
לעניין זה ,חברי ההנהלה הם:
.1

גיורא אלמוגי ,מנהל כללי

.2

צחי גושן ,סמנכ"ל כספים

.3

ערן אמויאל ,סמנכ"ל מסחרי

.4

עירית שדר-טוביאס ,סמנכ"לית ומזכירת חברה

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר
ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם ,או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,בפיקוח דירקטוריון התאגיד ,אשר נועדו לספק
מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות
בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כוללת ,בין השאר ,בקרות ונהלי ם שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת התאגיד,
לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת
החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישת הגילוי.
בשל המגבלות המבנ יות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת
מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
ההנהלה ,בפיקוח הדירקטוריון ,ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה;
הערכת אפקטי ביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:
מיפוי וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים ,תיקוף ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד ובדיקת אפקטיביות הבקרות תוך ביצוע מבדקים
פנימיים וחיצוניים .רכיבי הבקרה הפנימית כללו :בקרות ברמת הארגון ( ,)Entity Level Controlsבקרות כלליות על מערכות המידע
( ,)ITGCבקרות על עריכת הדוחות הכספיים וסגירתם; בדיקת הבקרות בתהליכים המהותיים מאוד הבאים :תהליך הכנסות ,תהליך רכוש
קבוע ותהליך רכש מסחרי.

1

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל ,הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה ,כי
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  31בדצמבר  ,2018היא אפקטיבית.

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

(א)

הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(:)1

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

בחנתי את הדוח התקופתי של או.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן  -התאגיד) לשנת ( 2018להלן –הדוחות);

()2

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

()3

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

()4

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

()5

(א)

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

(ב)

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

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א)

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

(ב)

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

(ג)

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,והצגתי בדוח זה את מסקנות
הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

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

תאריך:
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גיורא אלמוגי
מנהל כללי

(ב)

הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(:)2

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

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של או.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן  -התאגיד) לשנת 2018
(להלן  -הדוחות);

()2

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

()3

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

()4

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

()5

(א)

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

(ב)

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

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א)

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

(ב)

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

(ג)

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,ככל שהיא מתייחסת לדוחות
הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני
הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

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

תאריך:
 27במרץ 2019

צחי גושן
סמנכ"ל כספים

