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עדכון לדוח התקופתי לשנת "( 2018הדוח התקופתי") בדבר עסקי התאגיד
של או.פי.סי אנרגיה בע"מ ("החברה")1
 .1סעיף  2.3.1לחלק א' לדוח התקופתי  -התקשרות בהסכמים לרכישת צומת ומתווה הריכוזיות;
סעיף  8.17לחלק א' לדוח התקופתי  -רכישת השליטה בצומת
בהמשך לאמור בדוח המיידי של החברה מיום  2בינואר ( 2019אסמכתא מספר)2019-01-000820 :
בעניין מתווה פעילות בתחום ייצור החשמל מבחינת ריכוזיות כלל-משקית ("מתווה הריכוזיות")
ולאמור בסעיף  2.3.1לחלק א' לדוח התקופתי בעניין מתווה הריכוזיות ,עדכנה החברה ,ביום 1
באפריל  ,2019כי על פי הנמסר לה ,מכירת מניות "קבוצת עידן עופר" (כהגדרתה במתווה) ברשת
מדיה בע"מ ,אשר נקבעה כתנאי במתווה הריכוזיות כאמור בדוחות האמורים ,הושלמה ,וזאת
לאחר אישור ועדת הריכוזיות לנעבר וקבלת אישור הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (ראו דוח
מיידי של החברה מיום  1באפריל  ,2019אסמכתא מספר.)2019-01-029679 :
בהמשך לאמור לעיל ולאמור בסעיפים  2.3.1ו 8.17-לחלק א' לדוח התקופתי ,בעניין הענקת רישיון
ייצור מותנה חדש לצומת אנרגיה בע"מ ("צומת") ,בה מחזיקה החברה כ 95%-מההון המונפק,2
הודיעה החברה ביום  4באפריל ( 2019ראו דוח מיידי של החברה מיום  4באפריל  ,2019אסמכתא
מספר ,)2019-01-032953 :כי בהתאם להחלטת רשות החשמל שנמסרה לחברה ,החליטה רשות
החשמל על מתן רישיון מותנה לצומת להקמת תחנת כוח בטכנולוגיה קונבנציונאלית במחזור פתוח
בהספק של כ 396-מגה וואט לתקופה של  66חודשים"( 3הרישיון המותנה") . 4כמו כן ,בהמשך
לאמור לעיל בעניין אישור רשות החשמל למתן רישיון ייצור מותנה להקמת תחנת כוח לייצור חשמל
בטכנולוגיה קונבנציונאלית לצומת ,עדכנה החברה ,כי ביום  17באפריל  2019נמסר הרישיון
המותנה לצומת ,לאחר קבלת אישור שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים ("שר האנרגיה")
ולאחר שצומת הפקידה ערבות כדין .הרישיון המותנה נכנס לתוקפו ביום  11באפריל ( 2019מועד
חתימת השר) ומותנה בעמידה באבני דרך כפי שנקבעו ברישיון ובהן הגעה להפעלה מסחרית בתוך
 66חודשים וכן תנאים נוספים מקובלים ברישיונות מסוג זה .לפרטים ,ראו דוח מיידי של החברה
מיום  18באפריל  ,2019אסמכתא מספר ,2019-01-035670 :סעיף סביבתה העסקית ,ותחומי
פעילותה והתפתחות עסקיה של החברה בדוח הדירקטוריון ליום  30בספטמבר "( 2019דוח
הדירקטוריון") וכן ביאור 5א' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום  30בספטמבר 2019
("דוחות הביניים").
פרויקט צומת ,אותו מקדמת צומת במסגרת הסדרה  ,914כפוף להתקיימות תנאים מסוימים ,אשר
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עדכון עסקי התאגיד נערך בהתאם לתקנה 39א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל ,1970 -
וכולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה ממועד פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת
 ,2018אשר פורסם ביום  28במרץ ( 2019מספר אסמכתא"( )2019-01-026541 :הדוח התקופתי") ועד למועד
פרסום דוח זה .יצוין ,כי בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר .הפניות
לדוחות מיידים במסגרת עדכון זה כוללות את המידע הכלול בדוחות המיידים האמורים על דרך ההפניה .ביחד
עם פרק זה ,מוצגים הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום  30בספטמבר  2019ודוח הדירקטוריון של
החברה ליום  30בספטמבר .2019
יצוין ,כי 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  2.3.1לחלק א' לדוח התקופתי וכן ביאור 5א' לדוחות הביניים.
תקופת הרישיון המותנה ניתנת להארכה על ידי רשות החשמל ,באישור שר האנרגיה ,ובכפוף לעמידה בתנאים
שנקבעו בתקנות ובסיומה תקבל צומת רישיון ייצור קבוע ,בכפוף לעמידתה בתנאים הקבועים בדין.
להחלטת רשות החשמל ותנאיה ראו הקישור שלהלן:
.https://pua.gov.il/decisions/documents/1348_7_556_030419.pdf
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למועד דוח זה טרם התקיימו ,ובכללם הבטחת יכולת הוצאת חשמל מאתר הפרויקט ושמירת מקום
ברשת במועד הדרוש לביצוע הפרויקט ("סקר חיבור") ,קבלת היתרי בנייה לפרויקט והשלמת הליכי
הקצאת קרקע (ראו סעיפים  11ו 12-להלן) והשלמת סגירה פיננסית במועד הדרוש לצורך הסדרה
 ,914קרי עד ליום  1בינואר ( 2020ראו סעיפים  2.3.1ו 8.2.1-בדוח התקופתי).
בחודש ספטמבר  ,2019קיבלה צומת תוצאות סקר חיבור שנערך על ידי מנהל המערכת .בסקר
החיבור נכללה מגבלה על הוצאת מלוא הספק תחנת הכוח לרשת מעבר להיקף שעות מוגבל בשנה,
עד להשלמת פרויקטים מערכתיים ,שהשלמתם צפויה בתום שנת  .2023החלטה לגבי משמעות
הסקר לרבות לצורך עמידה בתנאי הסדרה  914נתונה בידי רשות החשמל ,אשר נכון למועד הדוח
טרם התקבלה .לעניין הסכם האופציה לשכירת קרקע ואישור תוספת להיקף ההשקעה הנדרש לשם
קידום פרויקט צומת למצב אשר יאפשר סגירה פיננסית ,ראו סעיפים  11ו 12-להלן.
יצוין כי מאחר וחלק מהתנאים להשלמת סגירה פיננסית של פרויקט צומת ,אשר טרם התקיימו,
תלויים בגורמים שאינם בשליטת החברה אין וודאות כי פרויקט צומת יושלם .לפרטים נוספים ראו
סעיף סביבתה העסקית ,ותחומי פעילותה והתפתחות עסקיה של החברה בדוח הדירקטוריון וכן
ביאור 5א' לדוחות הביניים.
 .2סעיף  2.3לחלק א' לדוח התקופתי  -אופיו ותוצאתו של כל שינוי מבני ,מיזוג או רכישה מהותיים;
רכישה ,מכירה או העברה של נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל
ביום  9באפריל ( 2019ראו דוח מיידי של החברה מיום  9באפריל  ,2019אסמכתא מספר2019-01- :
 ,)035011בהמשך לפרסומים בתקשורת ,דיווחה החברה על משא ומתן עם חברת ורידיס  -תחנות
כוח בע"מ ("ורידיס") ,המחזיקה ב 20%-מההון המונפק של או.פי.סי .רותם בע"מ ("רותם")
ואיי.ג'י .אס רותם בע"מ ,חברות בנות של החברה (יחדיו" :חברות רותם") ,5לביצוע עסקה ,בדרך
של הצעה פרטית ,במסגרתה )1( :ורידיס תעביר לחברה את מלוא אחזקותיה בחברות רותם ,כנגד
הקצאת מניות רגילות של החברה לורידיס בסדר גודל מוערך של כ 13%-מההון המונפק (בדילול
מלא) (לאותו מועד ,בהנחת שווי מוערך לאחזקות ורידיס בחברות רותם של כ 480-מיליון ש"ח
ומחיר מנית החברה של  23.17ש"ח למניה לצורך רכיב החלפת המניות כאמור); ובנוסף ( )2ורידיס
תשקיע בחברה סכום במזומן כנגד הקצאת מניות רגילות נוספות של החברה לורידיס (לפי מחיר
מניה שטרם גובש) ,באופן שעם ובכפוף להשלמת ההקצאות לעיל (ככל שיבוצעו) ,שיעור ההחזקה
של ורידיס בהונה המונפק של החברה צפוי לעמוד על כ( 20%-בדילול מלא) ("העסקה המוצעת").
יצוין כי בחודש מאי  ,2019הגישה החברה לרשות ניירות ערך בקשה להנחיה מקדמית בקשר עם
העסקה המוצעת לאור הסדרים נבחנים בין "( Kenon Holdings Ltdקנון") לבין ורידיס ,שעניינם
התחייבות של קנון להפעיל את כוח הצבעתה באסיפות הכלליות לתמיכה במועמד לכהונת דירקטור
בחברה אשר תציע ורידיס והתחייבות של ורידיס להימנע באסיפות הכלליות של החברה ביחס
לנושאים שאישורם טעון לפי דין רוב מיוחד (או שאישורם טעון גם רוב מיוחד) שאינו כולל את בעל
השליטה .במסגרת המענה לבקשת ההנחיה המקדמית התקבלה עמדת החברה לפיה אין בהסדרים
הנ"ל כדי לסווג את קנון וורידיס ,עם השלמת העסקה המוצעת ,כ"מחזיקות ביחד" במניות החברה.
עם זאת רשות ניירות ערך סבורה כי לנוכח התחייבות ורידיס האמורה יש לקנון "עניין אישי"
באישור העסקה המוצעת עצמה .החברה פעלה בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך.
ביום  26בספטמבר ( 2019ראו דוח מיידי של החברה מיום  26בספטמבר  ,2019אסמכתא מספר:
 ,)2019-01-099697דיווחה החברה ,כי בהתחשב ,בין היתר ,בסוגיות רגולטוריות אשר עשויות
להתעורר בתחום פעילותה של החברה כתוצאה ממתווה העסקה כאמור לעיל ,הסכימו הצדדים
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החברה מחזיקה ביתרת הון המניות המונפק בחברות רותם .לפרטים אודות ההחזקות בחברות רותם ופעילותן,
ראו הדוח התקופתי .למיטב ידיעת החברה ,בעלת השליטה בורידיס הינה דלק מערכות רכב בע"מ.
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שלא להמשיך בקידום מתווה העסקה האמור ,ולמועד זה הצדדים מקיימים מגעים לבחינת מתווים
אחרים לביצוע עסקה בקשר עם החזקות ורידיס בחברות רותם.
למועד דוח זה ,אין ודאות כי מגעים כאמור יבשילו לכדי משא ומתן ו/או עסקה כלשהי ,ואין ודאות
באשר למתווה עסקה ,לתנאיה ו/או להשלמתה ,אם וככל שמגעים אלה יבשילו.
 .3סעיף  2.3.2לחלק א' לדוח התקופתי  -או.פי.סי סולאר; סעיף  8.15.1לחלק א' לדוח התקופתי -
הסכמי או.פי.סי סולאר
בהמשך לאמור בסעיפים  2.3.2ו 8.15.1-לחלק א' לדוח התקופתי בקשר עם התקשרות או.פי.סי
סולאר שותפות מוגבלת ("או.פי.סי סולאר") במזכר הבנות מחייב למכירת כל מניותיה והחזקותיה
בגרינדיי אנרגיה מתחדשת בע"מ ,אשר ריכזה את פעילות ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית
של החברה ,לסולגרין בע"מ ,בחודש מאי  ,2019הושלמה העסקה בהתאם למזכר ההבנות ,זאת ,בין
היתר ,לאחר קבלת אישור הממונה על התחרות .לפרטים נוספים ,לרבות אודות סכומי התמורה,
ראו סעיף סביבתה העסקית ,ותחומי פעילותה והתפתחות עסקיה של החברה בדוח הדירקטוריון
וכן ביאור 5ו' לדוחות הביניים.
עם השלמת העסקה נמכרה פעילותה של החברה בייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית6.
 .4סעיף  3לחלק א' לדוח התקופתי  -תחום הפעילות של החברה; סעיף  8.2.4לחלק א' לדוח
התקופתי  -מרכז האנרגיה ותחנת הכוח חדרה; סעיף  8.5.1.2לחלק א' לדוח התקופתי -הסכמי
 PPAעם לקוחות פרטיים חדרה; סעיף  8.14לחלק א' לדוח התקופתי  -הסכמים מהותיים בתחום
הפעילות; סעיף  8.18לחלק א' לדוח התקופתי  -ביטוחים; סעיף  19.3.10לחלק א' לדוח התקופתי
 סיכונים מיוחדים לחברה  -סיכון הקמה תחנת הכוח חדרה ופרויקטים עתידייםלמועד הדוח שלב ההקמה של תחנת הכוח המוקמת על ידי או.פי.סי חדרה בע"מ ("חדרה" ו"-תחנת
הכוח חדרה" ,בהתאמה) הסתיים והתחנה נמצאת בשלב ההרצה אשר צפוי להימשך במהלך הרבעון
הרביעי לשנת  2019ועד סוף ינואר  ,2020וזאת בהתחשב בעיכובים שחלו בשל רכיבים פגומים
שהתגלו והפעולות הנדרשות להשלמת שלב ההרצה . 7לאור האמור מעריכה החברה כי מועד
הפעלתה המסחרית של תחנת הכוח צפוי לחול במהלך הרבעון הראשון של שנת .82020
בחודש יולי  ,2019אישר שר האנרגיה ,בהמשך להחלטת רשות החשמל מחודש יוני  ,2019את דחיית
מועד אבן הדרך להפעלה המסחרית שצוין ברישיונה המותנה של חדרה לחודש מרץ  2020בהתאם
לתקנות הקוגנרציה 9וכן ,הוסכם עם המלווים בהסכם הלוואת חדרה (כהגדרתו בדוח התקופתי) על
הארכת המועד האחרון להפעלה המסחרית הקבוע בהסכם הלוואת חדרה עד לתום חודש מרץ
.2020
למועד דוח זה ,החברה מעריכה כי עיקר העלויות הנובעות מהעיכוב האמור ,לרבות אובדן רווחים,
צפויות להיות מכוסות על ידי פוליסת הביטוח של חדרה .כמו כן ,חדרה זכאית לפיצוי מקבלן
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יודגש כי סך התמורה המקסימלי הצפוי לחברה מהעסקה המתוארת והרווח הצפוי מהעסקה הינם מידע צופה
פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר אין ודאות להתממשותו בפועל ,והאמור תלוי ,בין היתר ,בגורמים
שאינם בשליטת החברה.
ראו סעיפים  8.18 ,8.14 ,8.5.1.2 ,8.2.4 ,3ו 19.3.10-לחלק א' לדוח התקופתי לפרטים אודות עיכובים שחלו
במהלך הקמת תחנת הכוח חדרה וכן האמור בסעיף  4בדוח החברה לרבעון השני של שנת  2019כפי שפורסם
ביום  14באוגוסט ( 2019אסמכתא מספר .)2019-01-069849 :לפי הנמסר מקבלן ההקמה ,למועד הדוח מקור
הפגמים אותר ,הרכיבים הפגומים הוחלפו ומתבצעים הטיפולים והפעולות הדרושים.
לפרטים אודות ההסדרים הקבועים במסגרת ההסכמים של חדרה עם לקוחותיה בקשר עם עיכובים במועד
ההפעלה הנקוב בהסכמים עימם ,לרבות מתן הנחה על ידי החברה בתקופת העיכוב ,ראו סעיף  8.5.1.2לחלק א'
לדוח התקופתי.
תקנות הקוגנרציה משק החשמל (קוגנרציה) ,התשס"ה .2004-דחיית מועד ההפעלה המסחרית ברישיון המותנה
אושרה כאמור ללא חילוט ערבות .לפרטים ,ראו האמור בסעיף  8.2.4לחלק א' לדוח התקופתי.
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ההקמה בהתאם להסכם ההקמה בגין עיכוב במועד המסירה.
בהינתן האמור ,מעריכה החברה כי העיכוב האמור אינו צפוי להביא לחריגה מהערכת החברה ביחס
לעלות ההקמה של תחנת הכוח חדרה.10
יודגש כי האמור לעיל ,לרבות לעניין הערכות החברה בדבר מועד ההפעלה המסחרית הצפוי
המעודכן של תחנת הכוח חדרה ,כיסוי העלויות הנובעות מהעיכוב כאמור לעיל (לרבות אובדן
רווחים) וקבלת פיצוי ו/או לעניין ההערכה כי לא צפויה חריגה מהערכת החברה ביחס לעלות
ההקמה של תחנת הכוח חדרה ,כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר מבוסס
על הערכות החברה למועד דוח זה ,ואשר אין וודאות באשר להתממשותו .האמור עלול שלא
להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי .בפועל ,מועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה
עלול להתעכב אף מעבר לרבעון הראשון של שנת  2020ועלות ההקמה בפועל עשויה להיות גבוהה
מההערכה ,וזאת בין היתר כתוצאה מעיכובים נוספים בהשלמת ההרצה וההפעלה של התחנה ו/או
כתוצאה מתקלות וכשלים טכניים נוספים ו/או עקב התקיימותם של אילו מגורמי הסיכון הכרוכים
בהשלמת פרויקט תחנת הכוח או בפעילותה של החברה .בנוסף ,במקרה שלא יתקבל פיצוי עבור
מלוא העלויות ו/או הנזקים (הישירים ו/או העקיפים) בקשר עם העיכוב בהשלמת ההקמה ובהפעלה
המסחרית ,עלול הדבר להשפיע לרעה על תוצאות החברה ופעילותה .לפרטים נוספים אודות גורמי
סיכון הכרוכים בפרויקטים בהקמה ,בהם חדרה ,ראו סעיף  19.3לחלק א' לדוח התקופתי.
 .5סעיף  3לחלק א' לדוח התקופתי  -תחום הפעילות של החברה
החברה הגיעה להסכמות מסחריות עם מספר צרכני חשמל (בסעיף  5זה" :הלקוחות") אשר הגישו
הצעות בהיקף כולל של כ 65-מגה וואט במכרז של רשות החשמל עבור הקמת תחנות כוח קטנות
המייצרות חשמל באמצעות גז טבעי ומחוברות לרשת החלוקה (בסעיף  5זה" :המכרז") .החברה
העמידה ערבויות הגשה למכרז עבור הלקוחות בהיקף לא מהותי .ככל שהלקוחות (או חלק מהם)
יזכו במכרז ,תפעל החברה מול אותם לקוחות וכן מול לקוחות נוספים להתקשרות בהסכם להקמת
תחנה בחצר הלקוח ואספקת החשמל .היקף ההשקעה הכולל של החברה תלוי בהיקף ההתקשרויות
מול הלקוחות ועל פי הערכת החברה עשוי להגיע לכ 4-מיליון ש"ח לכל מגה וואט מותקן.
למועד זה אין ודאות באשר לזכיית הלקוחות או מי מהם ו/או להתקשרות בהסכמים מחייבים
כאמור לעיל ו/או באשר לתנאיהם הסופיים ,ככל שייחתמו .יצוין כי ההתקשרויות בהסכמים
מחייבים וביצועם ,אם וככל שהחברה תתקשר בהם ,צפויות להיות כפופות לתנאים מתלים ,לרבות
קבלת אישורים רגולטוריים ו/או אחרים11.
 .6סעיף  4לחלק א' לדוח התקופתי  -השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה; תקנה  20לחלק ד'
לדוח התקופתי  -פרטים נוספים על התאגיד  -מסחר בבורסה  -ניירות ערך שנרשמו למסחר
בחודש יוני  ,2019ביצעה החברה הצעה פרטית מהותית של  5,179,147מניות רגילות בנות  0.01ש"ח
ערך נקוב כל אחת של החברה ("המניות המוקצות") לשלושה גופים מוסדיים ("ההצעה הפרטית").
מחיר המניות המוקצות ביחס לכל אחד מהניצעים היה  23.17ש"ח למניה (מחיר המניה בבורסה
בתום יום המסחר שקדם להצעה) .תמורת ההנפקה ,ברוטו ,הסתכמה לסך של כ 120-מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים אודות ההצעה הפרטית ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  3ביוני ( 2019אסמכתא
מספר )2019-01-047775 :וכן דוחות מיידיים של החברה בדבר שינויים במצבת הון החברה מיום
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ראו הסעיפים כאמור בה"ש  7לעיל לדוח התקופתי.
מובהר כי האמור לעיל  ,לרבות לעניין התקשרויות בהסכמים מחייבים ,ביצוע ההתקשרויות ותנאיהן ,אם וככל
שתושלמנה ,וכן היקף ההשקעה המוערך הינו מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר אין ודאות
כי י תממש ,ואשר תלוי בין היתר בתנאי ההתקשרויות שיתגבשו בפועל (ככל שיתגבשו) ,בקבלת האישורים
הנדרשים ,בעלויות הסופיות וכיוצא באלה .בפועל ,ההתקשרויות עשויות שלא להתבצע ,כולן או חלקן ,או
להתבצע באופן שונה מהאמור לעיל.
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 10ביוני ( 2019אסמכתא מספר )2019-01-049179 :ומיום  11ביוני ( 2019אסמכתא מספר2019- :
.)01-049443
בחודש ספטמבר  ,2019ביצעה החברה הצעה פרטית מהותית של  5,849,093מניות רגילות בנות 0.01
ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("המניות המוקצות הנוספות") לארבעה גופים מוסדיים
("ההצעה הפרטית הנוספת") .מחיר המניות המוקצות הנוספות ביחס לכל אחד מהניצעים היה
 26.5ש"ח למניה (התמורה נקבעה במשא ומתן בין החברה לבין הניצעים) .תמורת ההנפקה ,ברוטו,
הסתכמה לסך של כ 155-מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים אודות ההצעה הפרטית ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  25באוגוסט 2019
(אסמכתא מספר )2019-01-073332 :וכן דוחות מיידיים של החברה בדבר שינויים במצבת הון
החברה מיום  1בספטמבר ( 2019אסמכתא מספר 2019-01-076206 :ו.)2019-01-076512-
 .7סעיף  5לדוח התקופתי  -חלוקת דיבידנדים
ביום  7באוקטובר  2019אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של  200מיליון ש"ח,
כמפורט בביאור  6לדוחות הביניים ולאחר בחינה שערך הדירקטוריון הכול כמפורט בדיווח המיידי
של החברה מיום  10באוקטובר ( 2019אסמכתא מספר.)2019-01-102610 :
 .8סעיף  7.8.4לחלק א' לדוח התקופתי  -מדיניות ממשלת ישראל להגברת התחרות במשק החשמל
והרפורמה במשק החשמל
בהמשך לאמור בסעיף  7.8.4לחלק א' לדוח התקופתי ,ביום  11ביוני  ,2019הגישה חברה בת ייעודית
( )SPCבבעלות מלאה ( )100%של החברה ,או.פי.סי אלון תבור בע"מ ,הצעת רכישה במסגרת המכרז
למכירת תחנת הכוח אלון תבור ,אשר פרסמה חברת חשמל לישראל (בסעיף  8זה" :המכרז") .ביום
 2ביולי  ,2019פרסמה חברת החשמל לישראל בע"מ ("חברת החשמל") דוח מיידי כי ועדת המכרזים
בראשות מנכ"ל חברת החשמל הכריזה כי הצעתו של צד ג' היא ההצעה הזוכה במכרז ,וכי החברה
הוכרזה כ"כשיר שני" בהתאם למסמכי המכרז .בהתאם למסמכי המכרז ,במקרה של ביטול
ההכרזה על הזוכה או ביטול ההתקשרות בחוזה עימו ,ועדת המכרזים תהא רשאית להכריז על
הכשיר השני כזוכה ,בכפוף לתנאים מסוימים .לפרטים נוספים ,ראו דוחות מיידיים של החברה
מיום  11ביוני ( 2019אסמכתא מספר )2019-01-049578 :ומיום  2ביולי ( 2019אסמכתא מספר:
 )2019-01-056925וכן ביאור 5טז' לדוחות הביניים.
 .9סעיף  8.11.6לפרק א' לדוח התקופתי  -הסכם אופציה להשכרת מגרש נוסף מנייר חדרה
לפרטים אודות הארכת תקופת האופציה על פי הסכם האופציה עם נייר חדרה בנוגע להשכרת שטח
של כ 68-דונם בצמוד לתחנת הכוח חדרה ,ראו ביאור 5ה' לדוחות הביניים.
 .10סעיף  8.16לחלק א' לדוח התקופתי  -הליכים משפטיים
בהמשך לאמור בסעיף  8.16.2לחלק א' לדוח התקופתי ,בדבר הליך בוררות שהגישה "קבוצת תמר"
כנגד רותם (המוחזקת בשיעור של  80%בידי החברה) ,בעניין אופן הצמדת נוסחת מחיר הגז הטבעי
בהסכם רכישת ומכירת גז טבעי לתחנת הכוח רותם ,ביום  18ביולי  2019התקבל בחברה פסק
הבוררות ,אשר דחה את כל טענות "קבוצת תמר" כלפי רותם.
טריבונל הבוררות הסכים עם עמדת רותם ביחס לתעריף החל בחישוב מחיר הגז הטבעי של ההסכם
האמור בתקופה שבמחלוקת .כמו כן ,בהתאם לקביעת טריבונל הבוררות שילמה קבוצת תמר
לרותם הוצאות של רותם בקשר עם הבוררות הנ"ל וכן קיבלה רותם את הסכום אותו הפקידה
בנאמנות בגין המחלוקת נשוא הבוררות הנ"ל .לפרטים ,ראו ביאור 5יז' לדוחות הביניים.
לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  21ביולי ( 2019אסמכתא מספר2019-01- :
5

.)074476
 .11סעיף  8.17.1לחלק א' לדוח התקופתי  -רכישת השליטה בצומת  -כללי; סעיף  8.17.3לחלק א'
לדוח התקופתי  -רכישת השליטה בצומת  -הסכם אופציה לשכירת קרקע
בהמשך לאמור בסעיפים  8.17.1ו 8.17.3-לחלק א' לדוח התקופתי בקשר עם הליך הקצאת הקרקע
בקיבוץ נתיב הל"ה בסמוך לצומת פלוגות לטובת פרויקט צומת וקבלת הסכמת רשות מקרקעי
ישראל ("רמ"י") כמצוין בדוח התקופתי ,כאמור בדוח של החברה לרבעון השני לשנת  2019לחברה
נמסר מרמ"י כי נראה שישנם קשיים משמעותיים ביחס לאפשרות של קידום ואישור עסקת
התעסוקה למטרת תחנת כוח בשטחי משבצת קיבוץ נתיב הל"ה ,והחברה התבקשה להציג את
עמדתה .החברה הציגה לרמ"י את עמדתה לפיה ניתן לאשר את העסקה בהתאם להחלטות רמ"י
הרלבנטיות .למועד דוח זה ,החברה במגעים עם רמ"י לשם קידום אישור העסקה ,אולם טרם
התקבלו האישורים הנדרשים .יצוין כי לצורך קידום הוצאת היתרי בנייה לפרויקט נדרשת חתימת
רמ"י ,אשר כאמור טרם התקבלה.
 .12סעיף  8.17.2לחלק א' לדוח התקופתי  -רכישת השליטה בצומת  -קבלת רישיון חדש לצומת וסקר
היתכנות
בהמשך לאמור בסעיף  8.17.2לחלק א' לדוח התקופתי בקשר עם היקף ההשקעה שיידרש לשם
הבאת פרויקט צומת למצב אשר יאפשר להגיע לסגירה פיננסית ,בחודש מאי  ,2019דירקטוריון
החברה אישר תוספת להיקף ההשקעה הנדרש בסך של כ 4.2-מיליון דולר .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 .בנוסף יובהר ,כי לא חל שינוי באומדן עלות הקמת
תחנת הכוח בהתאם להספק שהתבקש ברישיון ,כאמור בסעיף  8.17.2לחלק א' לדוח התקופתי.
 .13סעיף  9.2.3לחלק א' לדוח התקופתי – -הון אנושי  -שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים
בתקופת הדוח
ביום  30ביוני  ,2019חדל מר יואב דופלט לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה .ביום  1ביולי  2019החל
מר אבישר פז לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה .לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים של החברה
מיום  13במרץ ( 2019אסמכתא מספר ,)2019-01-020580 :מיום  28ביוני ( 2019אסמכתאות מספר:
 2019-01-055053ו )2019-01-055056-ומיום  1ביולי ( 2019אסמכתא מספר.)2019-01-056043 :
כמו כן ,ביום  23ביולי  ,2019ה"ה חוויאר גרסיה בורגס בנפילד ורוברטו אנטוניו חוזה קורניו
ספיקנרגל ,חדלו לכהן כדירקטורים בחברה .לפרטים נוספים ,ראו דוחות מיידיים של החברה מיום
 23ביולי ( 2019אסמכתאות מספר 2019-01-076129 :ו.)2019-01-076120-
בנוסף ,ביום  22בספטמבר  2019החל מר יאיר כספי לכהן כדירקטור בחברה .לפרטים נוספים ,ראו
דוח מיידי של החברה מיום  22בספטמבר ( 2019אסמכתא מספר.)2019-01-081885 :
מר שלמה גיגי ,סמנכ"ל התפעול של החברה ,סיים את כהונתו בחברה ביום  27בספטמבר .2019
לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  6באוקטובר ( 2019אסמכתא מספר2019-01- :
.)101413
 .14סעיף  9.6לחלק א' לדוח התקופתי  -מידע נוסף על תגמולים הניתנים לנושאי המשרה ועובדי
ההנהלה הבכירה בחברה
ביום  19ביוני  ,2019אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את תנאי כהונתו והעסקתו
של מר אבישר פז כיו"ר דירקטוריון החברה ,הכוללים בין היתר הקצאה של  352,424אופציות .ביום
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 23ביוני  ,2019התקבל אישור הבורסה לרישום למסחר של  352,424מניות שתנבענה ממימוש
האופציות ,והאופציות הוקצו למר פז ביום  1ביולי .2019
לפרטים נוספים ,ראו דוחות מיידיים של החברה מיום  13במאי ( 2019אסמכתא מספר2019-01- :
 ,)040884מיום  19ביוני ( 2019אסמכתא מספר )2019-01-051909 :ומיום  1ביולי 2019
(אסמכתאות מספר 2019-01-056409 :ו )2019-01-056052-וכן ביאור 5יג' לדוחות הביניים.
ביום  22בספטמבר  ,2019אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בהתאם לתקנות החברות
(הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ,התש"ס"( 2000-תקנות ההקלות") ,כי מר יאיר כספי ,אשר מונה
לכהן כדירקטור בחברה ,יהא זכאי ממועד מינויו לתנאי הכהונה החלים על דירקטורים בחברה.
לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  22בספטמבר ( 2019אסמכתא מספר2019-01- :
.)081891
 .15סעיף  10לחלק א' לדוח התקופתי  -מימון
לפרטים אודות עסקאות מדד ,שביצעה החברה בקשר עם הלוואות של החברות הבנות ,רותם
וחדרה ,אשר צמודות למדד המחירים לצרכן ,אשר החברה בחרה לייעד אותן לגידור חשבונאי ,ראו
ביאור 5טו' לדוחות הביניים.
 .16סעיף  10.8לחלק א' לדוח התקופתי  -דירוג אשראי
בחודש יולי  ,2019פרסמה מעלות אשרור דירוג ' 'ilA-של החברה ועדכון תחזית הדירוג של החברה
לחיובית וכן אשרור דירוג ' 'ilA-של אגרות החוב (סדרה א') של החברה .לפרטים נוספים ,ראו דוח
מיידי של החברה מיום  1באוגוסט ( 2019אסמכתא מספר.)2019-01-079813 :
בחודש אוגוסט  ,2019פרסמה מדרוג אשרור דירוג ' 'A3.ilשל אגרות החוב (סדרה א') של החברה
ועדכון תחזית הדירוג של אגרות החוב (סדרה א') של החברה לחיובית .לפרטים נוספים ,ראו דוח
מיידי של החברה מיום  12באוגוסט ( 2019אסמכתא מספר.)2019-01-069234 :
 .17סעיף  14לדוח התקופתי  -מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
בהמשך להצעת החלטה לשימוע  -חריגות מתכניות צריכה  -תיקון לאמות מידה  59 ,58 ,57 ,1ו –
 91שפרסמה רשות החשמל ביום  7באוגוסט  ,2019שעניינה חריגות מתכניות הצריכה המוגשות על
ידי מספקי החשמל הפרטיים ושינוי עלות רכישת עודפים ממנהל המערכת כדי לספק חריגות אלו
("השימוע") ,12בחודש ספטמבר  ,2019הגישה רותם תגובה לשימוע במסגרתה ציינה ,בין היתר ,כי
לגישתה השימוע אינו אמור לחול על רותם בשל ההסדרה הייחודית של רותם מכוח המכרז וההסכם
עם חח"י כאמור בסעיף  14.3לדוח התקופתי .יצוין כי חדרה הגישה גם היא באותו מועד תגובה
לשימוע ,המתייחסת להבהרות ולהשלמות הרלוונטיות לאנרגיה נמכרת מתחנת קוגנרציה .כמו כן,
הוגשה תגובה לשימוע על ידי פורום יצרני החשמל הפרטיים ויצרני חשמל נוספים .במהלך חודש
ספטמבר  ,2019התקיימו דיונים ברשות החשמל בהשתתפות פורום יצרני החשמל הפרטיים,
החברה ויצרני חשמל נוספים מהם עולה כי לעמדת רשות החשמל השימוע חל גם על רותם .למועד
הדוח ,אין וודאות באשר לנוסחים ולהסדרים הסופיים שייקבעו (אם וככל שייקבעו) בעקבות
השימוע ,ואין וודאות באשר לקבלת עמדות החברה ו/או רותם ו/או חדרה ו/או פורום יצרני החשמל
הפרטיים (או איזו מהן) .יצוין ,כי שינוי אמות המידה האמורות ,ככל שיאושר וככל שיוחל על רותם,
תלוי ,בין היתר ,בהסדרים ככל שייקבעו ,עלול להשפיע על תוצאות פעילותה של החברה ,והחברה
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ראו באתר רשות החשמל.https://pua.gov.il/Hearings/Pages/default.aspx :
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נערכת לקדם פעולות שונות על מנת לצמצם את ההשפעות האפשריות של שינוי כאמור ,אם וככל
שיחול13.
 .18תקנה  20לחלק ד' לדוח התקופתי  -מסחר בבורסה  -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -מועד וסיבות
הפסקת המסחר
ביום  21ביולי  ,2019הודיעה רשות ניירות ערך לחברה על החלטתה להאריך את התקופה להצעת
ניירות ערך על פי תשקיף המדף של החברה עד ליום  31ביולי  .2020לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי
של החברה מיום  21ביולי ( 2019אסמכתא מספר.)2019-01-062997 :
 .19תקנה (24א) לחלק ד' לדוח התקופתי  -פרטים נוספים על התאגיד  -החזקות בעלי עניין ונושאי
משרה בכירה
לפרטים אודות מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בחברה נכון ליום  30בספטמבר  ,2019ראו
דוח מיידי של החברה מיום  7באוקטובר ( 2019אסמכתא מספר .)2019-01-102016 :לפרטים
אודות מי שחדל להיות בעל עניין ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  6באוקטובר ( 2019אסמכתא
מספר )2019-01-101413 :וכן לפרטים אודות על מי שהפכו להיות בעלי עניין ,ראו דיווחים מיידיים
של החברה מיום  10באוקטובר ( 2019אסמכתא מספר )2019-01-102580 :ומיום  13באוקטובר
( 2019אסמכתאות מספר 2019-01-103330 :ו.)2019-01-103333-
 .20תקנה 24א לחלק ד' לדוח התקופתי  -פרטים נוספים על התאגיד  -הון רשום ,מונפק ונפרע וניירות
ערך המירים
לפרטים אודות שינויים שחלו במצבת ההון של החברה לאחר מועד הדוח התקופתי ,ראו דוחות
מיידיים של החברה מיום  1בספטמבר ( 2019אסמכתאות מספר 2019-01-076206 :ו2019-01--
 ,)076512מיום  2בספטמבר ( 2019אסמכתא מספר ,)2019-01-076644 :מיום  4בספטמבר 2019
(אסמכתא מספר ,)2019-01-077430 :מיום  10בספטמבר ( 2019אסמכתא מספר2019-01- :
 )079104ודוח מתקן לו מיום  13בספטמבר ( 2019אסמכתא מספר ,)2019-01-079983 :מיום 13
בספטמבר ( 2019אסמכתא מספר ,)2019-01-079989 :מיום  19בספטמבר ( 2019אסמכתא מספר:
 ,)2019-01-081177מיום  22בספטמבר ( 2019אסמכתא מספר ,)2019-01-081546 :מיום 23
בספטמבר ( 2019אסמכתא מספר )2019-01-082284 :ומיום  6באוקטובר ( 2019אסמכתא מספר:
.)2019-01-101416
 .21תקנה (29ג) לחלק ד' לדוח התקופתי  -פרטים נוספים על התאגיד  -החלטות אסיפה כללית
מיוחדת
ביום  19ביוני  ,2019דנה האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של בעלי המניות בחברה בדוח
התקופתי לשנת  ,2018וכן קיבלה את ההחלטות כמפורט להלן )1( :מינוי מחדש של משרד רואי
החשבון  KPMGסומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה; ( )2אישור מינויים מחדש של
חברי הדירקטוריון שאינם דירקטורים חיצוניים ,ה"ה אבישר פז ,חוויאר גרסיה בורגס בנפילד,
רוברטו אנטוניו חוזה קורניו ספיקרנגל ,ברק כהן ונועם שרון; ( )3אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי
למר אבישר פז; ( )4אישור תנאי כהונה והעסקה (הכוללים תגמול הוני של כתבי אופציה) של מר
אבישר פז כיו"ר דירקטוריון החברה.
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האמור בסעיף זה לעיל כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר אין וודאות באשר
להתממשותו ואשר מבוסס על הערכות החברה למועד זה בלבד ,ואשר התממשותו תלויה בין היתר בגורמים
שאינם בשליטת החברה.
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לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של החברה על זימון אסיפה כללית מיום  13במאי ( 2019אסמכתא
מספר )2019-01-040884 :וכן דוח מיידי של החברה על תוצאות האסיפה מיום  19ביוני 2019
(אסמכתא מספר.)2019-01-051909 :
לפרטים בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון ראו סעיף  13לעיל.
 .22תקנה 29א לחלק ד' לדוח התקופתי  -פרטים נוספים על התאגיד  -החלטות החברה  -החלטות
בדבר פטור ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי משרה
א .ביום  19ביוני  ,2019אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה ,בהמשך לאישור ועדת
התגמול ודירקטוריון החברה ,הענקת כתב פטור מאחריות וכתב התחייבות לשיפוי למר אבישר
פז ,יו"ר הדירקטוריון של החברה ,בנוסחים המקובלים בחברה וכן נכלל מר פז בפוליסת ביטוח
נושאי משרה ודירקטורים של החברה.
לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של החברה על זימון אסיפה כללית מיום  13במאי 2019
(אסמכתא מספר )2019-01-040884 :וכן דוח מיידי של החברה על תוצאות האסיפה מיום 19
ביוני ( 2019אסמכתא מספר.)2019-01-051909 :
ב .בהמשך לאמור בדוח התקופתי של החברה בדבר ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים
בחברה ,ביום  31ביולי  ,2019אישר דירקטוריון החברה ,לאחר אישור ועדת התגמול ,חידוש
התקשרות החברה ברכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,בתוקף לתקופה של 18
חודשים מיום  3באוגוסט  ,2019וזאת בהתאם להוראות תקנות ההקלות ולהוראות מדיניות
התגמול של החברה .לפרטים נוספים ,ראו דוח מיידי של החברה מיום  21ביולי 2019
(אסמכתא מספר )2019-01-074473 :ודוח משלים לו מיום  1באוגוסט ( 2019אסמכתא מספר:
.)2019-01-079810
ג .לפרטים אודות הענקת כתב פטור מאחריות וכתב התחייבות לשיפוי למר יאיר כספי בנוסחים
המקובלים בחברה וכן הכללתו בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים של החברה ראו
סעיף  14לעיל.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
דוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר 2019
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 (להלן ,יחד" :הקבוצה") ליום  30בספטמבר  2019ולתקופות של
תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו מועד ,לפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות
הדיווח").
התקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר  2019תקרא להלן" :תקופת הדוח".
הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני החברה בתקופת הדוח ,אשר
השפעתם על נתוני הדוחות הכספיים ביניים ועל הנתונים בתיאור עסקי התאגיד הינה מהותית ,והיא מובאת בהנחה שבפני הקורא
מצויים ,בין היתר ,דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2018אשר צורפו לדוח התקופתי של
החברה לשנת  2018אשר פורסם ביום  28במרץ ( 2019מס' אסמכתא"( )2019-01-026541 :הדוחות המאוחדים" ו"-הדוח התקופתי
לשנת  ,"2018בהתאמה) .האמור בדוח התקופתי לשנת  2018ובדוחות המאוחדים מובא על דרך ההפניה בדוח זה.
יצוין ,כי ליום  30בספטמבר  ,2019לא מתקיימים סימני אזהרה לפי תקנה (10ב)( )14לתקנות הדיווח ,המחייבים פרסום דוח תזרים
חזוי על ידי החברה.
ביחד עם דוח זה ,מוצגים הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום  30בספטמבר "( 2019דוחות הביניים") ועדכון לפרק תיאור
עסקי התאגיד ליום  30בספטמבר  ,2019ובהנחה כי דוח זה נקרא ביחד עם כל חלקי הדוח האמורים ,המובאים על דרך ההפניה.
במקרים מסוימים מובאים פרטים הסוקרים אירועים אשר הינם לאחר תאריך הדוחות הכספיים וסמוך למועד פרסום הדוח.
מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של החברה .בחלק מהמקרים ניתן תיאור נוסף ומפורט כדי לתת תמונה
מקיפה של הנושא המתואר .דוחות הביניים ערוכים על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים ) (IFRSובהתאם להוראות פרק ד' של
תקנות הדיווח.
יודגש כי התיאור בדוח זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך") .מידע צופה
פני עתיד הינו מידע לא ודאי לגבי העתיד ,לרבות תחזיות ,הערכה ,אומדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידי
שהתממשותו אינה ודאית ו/או אינה בשליטת החברה .המידע הצופה פני עתיד הכלול בדוח זה מבוסס על מידע או הערכות
הקיימים בחברה ,נכון למועד פרסום דוח זה.
דוח דירקטוריון זה אינו מבוקר או סקור על ידי רואי החשבון של החברה.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי הקבוצה
 .1כללי
החברה הינה חברה ציבורית שניירות ערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
למועד הדוח ,בעלת השליטה בחברה לצורך חוק ניירות ערך היא "( Kenon Holdings Ltd.קנון") ,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 ולחברת החשמל לישראל בע"מ ("חברת החשמל").
תיאור תמציתי של הקבוצה ,סביבתה העסקית ,תחומי פעילותה והתפתחות עסקיה
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.
פעילות החברה בייצור חשמל ואספקתו מתמקדת בייצור חשמל בטכנולוגיה קונבנציונלית ובטכנולוגיית קוגנרציה .בבעלות החברה
שתי תחנות כוח :תחנת הכוח רותם ,אשר הינה בבעלות או.פי.סי רותם בע"מ ("רותם") (בשיעור החזקה של  )80%ובעל מניות נוסף
(בשיעור החזקה של  ,1)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 ההרצה 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  30בספטמבר  ,2019מסתכמת ההשקעה בתחנת כוח המוקמת על ידי חדרה ("תחנת הכח חדרה") ,במרכז האנרגיה
ובתשתיות בחדרה לסך של כ 853-מיליון ש"ח .למועד הדוח שלב ההקמה של תחנת הכוח חדרה הסתיים והתחנה נמצאת בשלב
ההרצה אשר צפוי להימשך במהלך הרבעון הרביעי לשנת  2019ועד סוף ינואר  ,2020וזאת בהתחשב בעיכובים שחלו בשל רכיבים
פגומים שהתגלו והפעולות הנדרשות להשלמת שלב ההרצה .2לאור האמור מעריכה החברה כי מועד הפעלתה המסחרית של תחנת
הכוח חדרה צפוי לחול במהלך הרבעון הראשון של שנת  .32020בחודש יולי  ,2019אישר שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים
("שר האנרגיה") ,בהמשך להחלטת רשות החשמל מחודש יוני  ,2019את דחיית מועד אבן הדרך להפעלה המסחרית שצוין ברישיונה
המותנה של חדרה לחודש מרץ  2020בהתאם לתקנות הקוגנרציה 4וכן ,הוסכם עם המלווים בהסכם הלוואת חדרה (כהגדרתו בדוח
התקופתי) על הארכת המועד האחרון להפעלה המסחרית הקבוע בהסכם הלוואת חדרה עד לתום חודש מרץ  .2020למועד דוח זה,
החברה מעריכה כי עיקר העלויות הנובעות מהעיכוב האמור ,לרבות אובדן רווחים ,צפויות להיות מכוסות על ידי פוליסת הביטוח
של חדרה .כמו כן ,חדרה זכאית לפיצוי מקבלן ההקמה בהתאם להסכם ההקמה בגין עיכוב במועד המסירה .בהינתן האמור,
מעריכה החברה כי העיכוב האמור אינו צפוי להביא לחריגה מהערכת החברה ביחס לעלות ההקמה של תחנת הכוח חדרה.6,5
לפרטים נוספים ,ראו ביאור 5ב' לדוחות הביניים .בחודש אפריל  ,2017התקשרה החברה במערך הסכמים לרכישת  95%מהונה
 20% 1מהון מניות רותם מוחזק על ידי ורידיס תחנות כוח בע"מ .לפרטים בדבר מגעים לעסקה ביחס להחזקות ורידיס בחברות רותם לרבות עדכון
שמסרה החברה בחודש ספטמבר  ,2019ראו סעיף  2לעדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד ליום  30בספטמבר .2019
 2ראו סעיפים  8.18 ,8.14 ,8.5.1.2 ,8.2.4 ,3ו 19.3.10-לחלק א' לדוח התקופתי לפרטים אודות עיכובים שחלו במהלך הקמת תחנת הכוח חדרה וכן
האמור בסעיף  4בדוח החברה לרבעון השני של שנת  2019כפי שפורסם ביום  14באוגוסט ( 2019אסמכתא מספר .)069849-01-2019 :לפי הנמסר
מקבלן ההקמה ,למועד הדוח מקור הפגמים אותר ,הרכיבים הפגומים הוחלפו ומתבצעים הטיפולים והפעולות הדרושים.
 3לפרטים אודות ההסדרים הקבועים במסגרת ההסכמים של חדרה עם לקוחותיה בקשר עם עיכובים במועד ההפעלה הנקוב בהסכמים עימם,
לרבות מתן הנחה על ידי החברה בתקופת העיכוב ,ראו סעיף  8.5.1.2לחלק א' לדוח התקופתי לשנת .2018
 4תקנות הקוגנרציה משק החשמל (קוגנרציה) ,התשס"ה –  .2004דחיית מועד ההפעלה המסחרית ברישיון המותנה אושרה כאמור ללא חילוט ערבות.
לפרטים ראו האמור בסעיף  8.2.4לחלק א' לדוח התקופתי לשנת .2018
 5ראו הסעיפים כאמור בה"ש  2לעיל לדוח התקופתי לשנת .2018

 6יודגש כי האמור לעיל ,לרבות לעניין הערכות החברה בדבר מועד ההפעלה המסחרית הצפוי המעודכן של תחנת הכוח חדרה ,כיסוי העלויות
הנובעות מהעיכוב כאמור לעיל (לרבות אובדן רווחים) וקבלת פיצוי ו/או לעניין ההערכה כי לא צפויה חריגה מהערכת החברה ביחס לעלות
ההקמה של תחנת הכוח חדרה ,כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך אשר מבוסס על הערכות החברה למועד דוח זה,
ואשר אין וודאות באשר להתממשותו .האמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי .בפועל ,מועד ההפעלה המסחרית של
תחנת הכוח חדרה עלול להתעכב אף מעבר לרבעון הראשון של שנת  ,2020ועלות ההקמה בפועל עשויה להיות גבוהה מההערכה ,וזאת בין
היתר כתוצאה מעיכובים בהשלמת עבודות ההרצה וההפעלה של התחנה ו/או כתוצאה מתקלות וכשלים טכניים נוספים ו/או עקב
התקיימותם של אילו מגורמי הסיכון הכרוכים בהשלמת פרויקט תחנת הכוח או בפעילותה של החברה .בנוסף ,במקרה שלא יתקבל פיצוי
עבור מלוא העלויות ו/או הנזקים (הישירים ו/או העקיפים) בקשר עם העיכוב בהשלמת ההקמה ובהפעלה המסחרית ,עלול הדבר להשפיע
לרעה על תוצאות החברה ופעילותה .לפרטים נוספים אודות גורמי סיכון הכרוכים בפרויקטים בהקמה ,בהם חדרה ,ראו סעיף  19.3לחלק
א' לדוח התקופתי לשנת .2018
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המונפק והנפרע של צומת אנרגיה בע"מ ("צומת") ,המקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח ,המונעת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה
קונבנציונלית במחזור פתוח (תחנה "פיקרית") בהספק של כ 396-מגה וואט בסמוך לצומת פלוגות .בחודש ינואר  ,2019התקשרה
החברה עם בעלי המניות הפרטיים בצומת ,עבורם מוחזקים  5%מהון מניות צומת ("המוכרים") ,7בהסכם לפיו ימכרו המוכרים את
מניותיהם בצומת לחברה ,לשיעורין ,במספר מועדים ובכפוף להתקיימות אבני דרך שנקבעו בהסכם המכר.
בהמשך לאמור בסעיף  2.3.1לדוח התקופתי לשנת  ,2018בחודש 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 .לפרטים אודות
האסדרה הענפית האמורה ראו סעיף  7.8.4לדוח התקופתי לשנת  .2018בחודש אפריל  ,2019הושלמה מכירת מניות "קבוצת עידן
עופר" (כהגדרתה במתווה הריכוזיות) ברשת מדיה בע"מ ,אשר נקבעה כתנאי במתווה הריכוזיות ,וכאמור להלן הוענק לצומת רישיון
מותנה להקמת תחנת הכוח.
בחודש אפריל  ,2019נמסר לצומת רישיון מותנה להקמת תחנת הכוח לתקופה של  66חודשים ,זאת בהמשך להודעת רשות החשמל
וקבלת אישור שר האנרגיה ולאחר שצומת הפקידה ערבות כדין .הרישיון המותנה נכנס לתוקפו ביום  11באפריל ( 2019מועד חתימת
שר האנרגיה) ומותנה בעמידה באבני דרך כפי שנקבעו ברישיון ,ובהן הגעה להפעלה מסחרית בתוך  66חודשים וכן תנאים נוספים
מקובלים ברישיונות מסוג זה.
פרויקט צומת ,אותו מקדמת צומת במסגרת הסדרה  ,914כפוף להתקיימות תנאים מסויימים ,אשר למועד דוח זה טרם התקיימו,
ובכללם הבטחת יכולת הוצאת חשמל מאתר הפרויקט ושמירת מקום ברשת במועד הדרוש לביצוע הפרויקט ("סקר חיבור") ,קבלת
היתרי בנייה לפרויקט והשלמת הליכי הקצאת קרקע (ראו סעיפים  11ו 12-לעדכון לעסקי התאגיד ליום  30בספטמבר  )2019והשלמת
סגירה פיננסית במועד הדרוש לצורך הסדרה  ,914קרי עד ליום  1בינואר ( 2020ראו סעיפים  2.3.1ו 8.2.1-בדוח התקופתי לשנת
.)2018
בחודש ספטמבר  ,2019קיבלה צומת תוצאות סקר חיבור שנערך על ידי מנהל המערכת .בסקר החיבור נכללה מגבלה על הוצאת
מלוא הספק תחנת הכוח לרשת מעבר להיקף שעות מוגבל בשנה ,עד להשלמת פרויקטים מערכתיים שהשלמתם צפויה בתום שנת
 .2023להערכת החברה סקר החיבור שהתקבל כאמור ,על אף המגבלה בו ,מאפשר עמידה בתנאי הנוגע לסקר החיבור וביצוע סגירה
פיננסית לצורך הסדרה  .914יחד עם זאת החלטה לגבי משמעות הסקר לרבות לצורך עמידה בתנאי הסדרה  914נתונה בידי רשות
החשמל אשר נכון למועד הדוח טרם התקבלה .לעניין הסכם האופציה לשכירת קרקע ואישור תוספת להיקף ההשקעה הנדרש לשם
קידום פרויקט צומת למצב אשר יאפשר סגירה פיננסית ,ראו סעיפים  11ו 12-לעדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד ליום  30בספטמבר
.2019
כמו כן ,לפרטים נוספים ראו ביאור 5א' לדוחות הביניים.
למועד דוח זה ,להערכת החברה צפוי כי החברה תעמוד בתנאים הנדרשים להשלמת הסגירה הפיננסית של פרויקט צומת לרבות
עמידה בתנאי סקר החיבור וקבלת היתרי הבניה לפרויקט צומת עד ליום  1בינואר  2020לצורך עמידה בתנאי הסדרה  .914יחד עם
זאת ,מאחר וחלק מהתנאים להשלמת סגירה פיננסית של הפרויקט ,אשר טרם התקיימו ,תלויים בגורמים שאינם בשליטת החברה
אין וודאות כי פרויקט צומת יושלם .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  2.3.1לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת ,2018
סעיפים  1ו 11-לעדכון לעסקי התאגיד ליום  30בספטמבר  ,2019ביאור .24א' 6.לדוחות המאוחדים וכן ביאור 5א' לדוחות הביניים.
האמור בדוח זה בדבר הערכת החברה כי צפוי שתעמוד בתנאים הנדרשים להשלמת פרויקט צומת לרבות השלמת הסגירה הפיננסית
לצורך הסדרה  914והערכת החברה כי סקר החיבור שהתקבל יאפשר עמידה בתנאי הנדרש לצורך סגירה פיננסית כאמור לעיל ,כולל
מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,אשר מבוסס על הערכות החברה למועד הדוח בהתחשב בין השאר במגעים שמקיימת
עם הגורמים הרלבנטיים ,ואשר אין וודאות באשר להתממשותו .בפועל הערכות החברה עלולות שלא להתממש ,בין היתר ,בשל אי
קבלת היתרי בנייה ,אי השלמת הליכי הקצאת הקרקע ,קביעת רשות החשמל כי סקר החיבור אינו עומד בתנאים לצורך הסדרה
 ,914אי עמידה באיזה מהתנאים האחרים הנדרשים לסגירה פיננסית לצורך הסדרה  ,914מיצוי המכסה בהסדרה  914על ידי גורמים
אחרים או העדר השלמה של סגירה פיננסית במועד הדרוש לצורך הסדרה  .914אי השלמה של פרויקט צומת כאמור עלולה להשפיע
לרעה על פעילות החברה ותוצאותיה.

 7מניות המוכרים בצומת מוחזקות עבורם על ידי נאמן.
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בחודש יוני  ,2019הגישה חברה בת ייעודית ( )SPCבבעלות מלאה ( )100%של החברה ,או.פי.סי אלון תבור בע"מ ,הצעת רכישה
במסגרת המכרז למכירת תחנת הכוח אלון תבור ,אשר פרסמה חברת חשמל לישראל ("המכרז") .בחודש יולי  ,2019נמסרה לחברה
הודעה כי החברה הוכרזה כ"כשיר שני" בהתאם למסמכי המכרז ,לפרטים נוספים ,ראו סעיף  8לעדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד
ליום  30בספטמבר  2019וביאור 5טז' לדוחות הביניים .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) בדוח התקופתי לשנת .2018
בהמשך למזכר הבנות מחייב למכירת החזקותיה של או.פי.סי סולאר בגרינדיי (באמצעותה פעלה החברה בייזום פרויקטים בתחום
ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית) מחודש מרץ  2019כאמור בסעיף  2.3.2לדוח התקופתי לשנת  ,2018בחודש מאי ,2019
הושלמה העסקה בהתאם למזכר ההבנות ,זאת בין היתר לאחר קבלת אישור הממונה על התחרות הכלכלית .במועד השלמת העסקה
קיבלה או.פי.סי סולאר חלק מהתמורה בסך של  1.5מיליון ש"ח .בחודש יוני  ,2019התקבל חלק נוסף של התמורה בסך של 1.25
מיליון ש"ח .כאמור בדוח התקופתי לשנת  2018בכפוף להתקיימות תנאים שנקבעו במזכר ההבנות ,עשויה או.פי.סי סולאר להיות
זכאית לתמורה נוספת בגין הצלחה כפי שהוגדר במזכר ההבנות .לפרטים אודות הרווח הצפוי מהעסקה ראו ביאור 5ו' לדוחות
הביניים .8עם השלמת העסקה נמכרה פעילותה של החברה בייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית .לפרטים נוספים ,ראו סעיף 3
לעדכון בדבר עסקי התאגיד נכון ליום  30בספטמבר .2019
בחודש יוני  ,2019הנפיקה החברה  5,179,147מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת ("המניות המוקצות") לשלושה גופים
מוסדיים .מחיר המניות המוקצות ביחס לכל אחד מהניצעים היה  23.17ש"ח למניה (מחיר המניה בבורסה בתום יום המסחר שקדם
להנפקה) .תמורת ההנפקה ,ברוטו ,הסתכמה לסך של כ 120-מיליון ש"ח .לפרטים נוספים ראו ביאור 5יד' לדוחות הביניים.
בחודש ספטמבר  ,2019הנפיקה החברה  5,849,093מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת ("המניות המוקצות הנוספות")
לארבעה גופים מוסדיים .מחיר המניות המוקצות הנוספות ביחס לכל אחד מהניצעים היה  26.5ש"ח למניה (מחיר המניה נקבע
במשא ומתן בין החברה לבין הניצעים) .תמורת ההנפקה ,ברוטו ,הסתכמה לסך של כ 155-מיליון ש"ח .לפרטים נוספים ראו ביאור
5יד' לדוחות הביניים.
בחודש יולי  ,2019התקבל בחברה פסק הבוררות ,אשר דחה את כל טענות "קבוצת תמר" כלפי רותם .טריבונל הבוררות הסכים עם
עמדת רותם ובהתאם לקביעתו שילמה קבוצת תמר לרותם הוצאות של רותם בקשר עם הבוררות הנ"ל וכן קיבלה רותם את הסכום
אותו הפקידה בנאמנות בגין המחלוקת נשוא הבוררות הנ"ל .לפרטים ,ראו ביאור 5יז' לדוחות הביניים.
לפרטים אודות הצעת החלטה לשימוע – חריגות מתכניות צריכה – תיקון לאמות מידה  59 ,58 ,57 ,1ו 91-שפרסמה רשות החשמל
ביום  7באוגוסט  2019ראו סעיף  17לעדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד ליום  30בספטמבר .2019
לפרטים אודות הסכמות מסחריות של החברה עם מספר צרכני חשמל (בפסקה זו" :הלקוחות") אשר הגישו הצעות בהיקף כולל של
כ 65-מגה וואט במכרז של רשות החשמל עבור הקמת תחנות כוח קטנות המייצרות חשמל באמצעות גז טבעי ומחוברות לרשת
החלוקה ,ראו סעיף  5לעדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד ליום  30בספטמבר .2019
בנוסף ,מקדמת החברה פרויקטים בשלבי ייזום ראשוניים .לפרטים ,ראו סעיף  8.2.6לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי
לשנת .2018

 8יודגש כי סך התמורה המקסימלי הצפוי לחברה מהעסקה המתוארת והרווח הצפוי מהעסקה האמורה הינם 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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 .2המצב הכספי ליום  30בספטמבר ( 2019באלפי ש"ח)
סעיף

ליום
ליום 31
בספטמבר
30
בדצמבר 2018
2019

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי
מזומנים

625,448

329,950

פיקדונות ומזומנים
מוגבלים לזמן קצר

248,998

186,954

לקוחות והכנסות
לקבל

119,316

132,273

חייבים ויתרות חובה

58,112

38,522

מכשירים פיננסיים
נגזרים לזמן קצר

-

2,721

סה"כ נכסים שוטפים 1,051,874

הסברי הדירקטוריון

עיקר הגידול נובע מגידול ביתרות המזומנים כתוצאה מהפעילות השוטפת
של החברה בסך של כ 412-מיליון ש"ח ,תמורה נטו מהנפקת המניות של
החברה בסך של כ 272-מיליון ש"ח ומשחרור מזומנים מוגבלים במסגרת
החלטת בוררות תמר בסך של כ 81-מיליון ש"ח (כולל ריבית).
גידול זה קוזז בחלקו על ידי הפקדה לפיקדונות לזמן קצר בסך של כ144-
מיליון ש"ח ,הפקדה למזומנים מוגבלים לזמן ארוך ,נטו בסך של כ67-
מיליון ש"ח (בעיקר בגין עדכון קרן לשירות חוב וקרן ערבות בעלים ברותם
והעמדת בטוחות לעסקאות מדד) ,תשלומי חוב שוטפים (כולל ריבית) בסך
של כ 90-מיליון ש"ח ברותם ,תשלומי דיבידנד בסך של כ 54-מיליון ש"ח,
השקעות נוספות להקמת תחנת כוח בחדרה בסך של כ 44-מיליון ש"ח,
השקעות ברכוש קבוע ברותם בסך של כ 30-מיליון ש"ח ,פירעון אגרות חוב
(סדרה א') (כולל ריבית) בסך של  14מיליון ש"ח ,השקעות בפרויקט צומת
בסך של כ 15-מיליון ש"ח ותשלומים בגין עסקאות מדד בסך של כ 6-מיליון
ש"ח.
להרחבה ,ראו תמצית הדוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים של
החברה לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום  30בספטמבר 2019
בדוחות הביניים.
עיקר הגידול נובע מהפקדות לפיקדונות לזמן קצר בסך של כ 144-מיליון
ש"ח .גידול זה קוזז בחלקו על ידי שחרור פיקדון מוגבל במסגרת החלטת
בוררות תמר בסך של כ 77-מיליון ש"ח וקיטון כתוצאה מהפרשי שער בגין
פיקדונות דולריים בסך של כ 6-מיליון ש"ח.
עיקר הקיטון נובע מהשפעת עונתיות במכירות בסך של כ 22-מיליון ש"ח.
קיטון זה קוזז בחלקו על ידי גידול ביתרות לקבל מחברת החשמל בסך של
כ 9-מיליון ש"ח.
עיקר הגידול נובע מיתרה לקבל מקבלן ההקמה בחדרה בסך של כ 35-מיליון
ש"ח ומיתרה לקבל מנתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ בסך של כ 2-מיליון
ש"ח .גידול זה קוזז בחלקו על ידי קיטון ביתרת מס ערך מוסף לקבל בסך
של כ 18-מיליון ש"ח.
היתרה ליום  31בדצמבר  2018כוללת בעיקר עסקאות פורוורד אשר נפרעו
במהלך תקופת הדוח.

690,420
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סעיף

ליום
ליום 31
בספטמבר
30
בדצמבר 2018
2019

הסברי הדירקטוריון

נכסים שאינם שוטפים
פיקדונות ומזומנים 248,963
מוגבלים לזמן
ארוך

181,739

עיקר הגידול נובע מהפקדה לקרן לשירות חוב בהתאם להסכם המימון של
רותם בסך של כ 28-מיליון ש"ח ,הפקדה נוספת לקרן ערבות בעלים ברותם
בסך של כ 14-מיליון ש"ח ,העמדת בטוחות בגין עסקאות מדד בסך של כ-
 14מיליון ש"ח ,הפקדה לקרן לשירות חוב של אגרות החוב (סדרה א') בסך
של כ 8-מיליון ש"ח והפקדה למזומנים מוגבלים בגין ערבות שהועמדה
לטובת רישיון הייצור של צומת בסך של כ 5-מיליון ש"ח.

הוצאות מראש לזמן 90,025
ארוך

88,351

נכסי מסים נדחים,
נטו

4,116

2,369

הגידול הנובע מהשקעות בתשתיות בחדרה בסך של כ 5-מיליון ש"ח ,אשר
מסווגות כהוצאות מראש לזמן ארוך.
גידול זה קוזז בחלקו על ידי הפחתה שוטפת של הוצאות מראש לזמן ארוך
ברותם בסך של כ 3-מיליון ש"ח.
הגידול נובע מהפרשי עיתוי בגין הפחתה של מרכז האנרגיה ומשערוך נגזר
פיננסי בחדרה.

מכשירים פיננסיים
נגזרים לזמן ארוך

8,683

-

מייצג את השווי ההוגן של מכשיר פיננסי מגדר .לפרטים נוספים ,ראו ביאור
5טו' לדוחות הביניים.

רכוש קבוע

2,388,593

2,422,960

עיקר הקיטון נובע מפחת בגין רכוש קבוע ברותם ובחדרה (מרכז האנרגיה)
בסך כולל של כ 81-מיליון ש"ח ושימוש בסולר ברותם בסך של כ 3-מיליון
ש"ח בהתאם להנחיה ממנהל המערכת.
קיטון זה קוזז חלקית על ידי השקעה בתחנת הכוח בהקמה של חדרה בסך
של כ 29-מיליון ש"ח ,מהשקעה בפרויקט צומת בסך של כ 15-מיליון ש"ח
ומתוספות לרכוש הקבוע ברותם בסך של כ 5-מיליון ש"ח.

נכסי זכות שימוש

18,595

-

הגידול נובע מיישום לראשונה של  IFRS 16החל מיום  1בינואר 2019
(לפרטים נוספים ,ראו ביאור 3ב' לדוחות הביניים).

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

4,430

4,894

2,763,405

2,700,313

3,815,279

3,390,733
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סעיף

ליום
ליום 31
מבר
בספט
30
בדצמבר 2018
2019

הסברי הדירקטוריון

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של
הלוואות מתאגידים
בנקאיים ואחרים

139,182

86,576

ספקים ונותני שירותים

214,052

177,268

דיבידנד לשלם

30,000

-

זכאים ויתרות זכות

52,144

24,049

מכשירים פיננסיים נגזרים
לזמן קצר

22,845

-

חלויות שוטפות של
התחייבויות לזמן ארוך בגין
חכירה

2,389

-

הגידול נובע מיישום לראשונה של  IFRS 16החל מיום  1בינואר 2019
(לפרטים נוספים ,ראו ביאור 3ב' לדוחות הביניים).

התחייבויות מסים שוטפים -
סה"כ התחייבויות שוטפות 460,612

3,669
291,562

הקיטון נובע מתשלום החבות בגין מסים על הכנסה בחדרה.

התחייבויות שאינן שוטפות
1,770,601
הלוואות לזמן ארוך
מתאגידים בנקאיים
ואחרים

1,829,287

אגרות חוב

267,593

התחייבויות לזמן ארוך בגין 16,237
חכירה
177
הטבות לעובדים
268,450
התחייבויות מסים
נדחים,נטו
סה"כ התחייבויות שאינן 2,323,058
שוטפות
2,783,670
סה"כ התחייבויות

282,883
177
228,540

עיקר הגידול נובע מעדכון חלויות שוטפות של הלוואות ואגרות חוב
בהתאם ללוח הפירעונות בסך של כ 102-מיליון ש"ח.
גידול זה קוזז בחלקו על ידי פירעון החוב הבכיר של רותם בסך של כ-
 43מיליון ש"ח ועל ידי פירעון אגרות חוב (סדרה א') של החברה בסך
של כ 7-מיליון ש"ח.
עיקר הגידול נובע מגידול ביתרת ספקים בגין רכישות דלקים בסך של
כ 53-מיליון ש"ח בעיקר לאור מועד התשלום שחל לאחר מועד הדוח.
גידול זה קוזז בחלקו מקיטון ביתרת ספקי ההקמה בחדרה בסך של
כ 10-מיליון ש"ח ויתרה לחברת החשמל בסך של כ 6-מיליון ש"ח.
היתרה מייצגת את חלקן של זכויות שאינן מקנות שליטה בדיבידנד
שהוכרז ברותם בחודש ספטמבר  2019ושולם בחודש אוקטובר .2019
לפרטים נוספים ,ראו ביאור 5ט' לדוחות הביניים.
עיקר הגידול נובע מיתרה לשלם למס ערך מוסף בסך של כ 14-מיליון
ש"ח ,מגידול בהוצאות לשלם בסך של כ 5-מיליון ש"ח ,מיתרת זכאים
בגין עסקה לרכישת מניות של צומת בסך של כ 5-מיליון ש"ח ומיתרת
ריבית לשלם בסך של כ 4-מיליון ש"ח.
מייצג את השווי ההוגן של מכשיר פיננסי מגדר .לפרטים נוספים ,ראו
ביאור 5טו' לדוחות הביניים.

עיקר הקיטון נובע מעדכון החלויות השוטפות של ההלוואות בסך של
כ 87-מיליון ש"ח.
מנגד ,חל גידול בריבית ובהפרשי הצמדה בגין החוב הבכיר של חדרה
בסך של כ 23-מיליון ש"ח שנצברו לקרן והפרשי הצמדה של החוב
הבכיר של רותם בסך של כ 6-מיליון ש"ח.
הקיטון נובע מעדכון החלות השוטפת של אגרות החוב (סדרה א') בסך
של כ 15-מיליון ש"ח.
הגידול נובע מיישום לראשונה של  IFRS 16החל מיום  1בינואר 2019
(לפרטים נוספים ,ראו ביאור 3ב' לדוחות הביניים).
הגידול נובע מעדכון המסים הנדחים כתוצאה מהרווח לתקופה.

2,340,887
2,632,449
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 .3ניתוח תוצאות הפעילות לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר ( 2019באלפי
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 (מרץ עד יוני וספטמבר עד נובמבר) .ככלל ,תעריפי החשמל בקיץ ובחורף
גבוהים יותר מאלה של עונות המעבר.

סעיף

לתשעה חודשים
שהסתיימו ביום 30
בספטמבר

הסברי הדירקטוריון

2019
1,017,919

2018
992,677

להסבר בדבר השינוי במכירות ,ראו סעיף  6להלן.

עלות המכירות
(בניכוי פחת
והפחתות)
פחת והפחתות

697,566

669,335

להסבר בדבר השינוי בעלות המכירות ,ראו סעיף  7להלן.

82,047

81,738

רווח גולמי

238,306

241,604

הוצאות הנהלה
וכלליות

44,134

37,264

הכנסות אחרות ,נטו

20,598

3,044

רווח מפעולות רגילות

214,770

207,384

הוצאות מימון ,נטו

72,063

73,102

רווח לפני מסים על
ההכנסה

142,707

134,282

מסים על הכנסה

39,267

36,141

רווח לתקופה

103,440

98,141

מכירות

עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות פיתוח עסקי בסך של כ 3-מיליון ש"ח,
מגידול בעלויות שכר בסך של כ 3-מיליון ש"ח ומגידול בשירותי מיחשוב
בסך של כ 1-מיליון ש"ח.
הכנסות אחרות בשנת  2019הינן בגין החזר הוצאות משפטיות במסגרת
החלטת בוררות תמר בסך של כ 14-מיליון ש"ח (לפרטים נוספים ,ראו
ביאור 5יז' לדוחות הביניים) ,הכנסות ממכירות גז ,נטו בסך של כ 5-מיליון
ש"ח ורווח ממכירת חברה בת בסך של כ 2-מיליון ש"ח (לפרטים נוספים,
ראו ביאור 5ו' לדוחות הביניים).
בשנת  2018הכנסות אחרות מייצגות הכנסות ממכירות גז ,נטו בסך של כ-
 3מיליון ש"ח.

עיקר הקיטון נובע מהכנסות ריבית מפיקדונות גבוהות יותר בסך של כ5-
מיליון ש"ח ,בעיקר כתוצאה משיפוי החברה בגין אובדן הכנסות ריבית
במסגרת החלטת בוררות תמר ,לפרטים נוספים ,ראו ביאור 5יז' לדוחות
הביניים .בנוסף ,חל קיטון הנובע מהצמדה למדד המחירים לצרכן של
החוב הבכיר ברותם בסך של כ 4-מיליון ש"ח (לרבות תוצאות הגידור בגין
הצמדה) ומקיטון בתשלומי הריבית בסך של כ 2-מיליון ש"ח ,בעיקר
כתוצאה מפירעונות שוטפים של החוב הבכיר ברותם.
מנגד ,חל גידול הנובע מהשפעת השינויים בשער החליפין של הדולר ביחס
לשקל בסך של כ 10-מיליון ש"ח ,בעיקר כתוצאה משערוך פיקדונות
דולריים ונגזרים פיננסיים.

הגידול נובע מרווחיות גבוהה יותר בשנת  2019לעומת התקופה המקבילה
אשתקד.
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סעיף

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום 30
בספטמבר

הסברי הדירקטוריון

2019
359,305

2018
341,876

להסבר בדבר השינוי במכירות ,ראו סעיף  6להלן.

עלות המכירות
(בניכוי פחת
והפחתות)

243,334

223,082

להסבר בדבר השינוי בעלות המכירות ,ראו סעיף  7להלן.

פחת והפחתות

27,806

28,788

רווח גולמי

88,165

90,006

הוצאות הנהלה
וכלליות

12,606

13,185

הכנסות אחרות ,נטו

16,115

962

מכירות

רווח מפעולות רגילות 91,674

77,783

18,786

24,985

הוצאות מימון ,נטו

רווח לפני מסים על
ההכנסה
מסים על הכנסה
רווח לתקופה

72,888
21,207
51,681

עיקר הקיטון נובע מירידה בהוצאות משפטיות ושירותים מקצועיים בסך
של כ 2-מיליון ש"ח ומקיטון בתרומות בסך של כ 1-מיליון ש"ח ,אשר
שולמו ברבעון השלישי של שנת  2018לעומת הרבעון השני של שנת .2019
קיטון זה קוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות פיתוח עסקי בסך של כ2-
מיליון ש"ח.
הכנסות אחרות ברבעון השלישי של שנת  2019הינן בגין החזר הוצאות
משפטיות במסגרת החלטת בוררות תמר בסך של כ 14-מיליון ש"ח
(לפרטים נוספים ראו ביאור 5יז' לדוחות הביניים) והכנסות ממכירות גז,
נטו בסך של כ 2-מיליון ש"ח.
ברבעון השלישי של שנת  ,2018הכנסות אחרות מייצגות הכנסות ממכירות
גז ,נטו בסך של כ 1-מיליון ש"ח.

עיקר הקיטון נובע מהכנסות ריבית מפיקדונות גבוהות יותר בסך של כ5-
מיליון ש"ח ,בעיקר כתוצאה משיפוי החברה בגין אובדן הכנסות ריבית
במסגרת החלטת בוררות תמר ,לפרטים נוספים ,ראו ביאור 5יז' לדוחות
הביניים .בנוסף ,חל קיטון בתשלומי הריבית בסך של כ 1-מיליון ש"ח,
בעיקר כתוצאה מפירעונות שוטפים של החוב הבכיר ברותם.

52,798
13,574

הגידול נובע מרווחיות גבוהה יותר ברבעון השלישי של שנת  2019לעומת
הרבעון המקביל אשתקד.

39,224
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EBITDA .4
החברה מגדירה " "EBITDAכרווח (הפסד) לפני פחת והפחתות ,הוצאות או הכנסות מימון ,נטו ומסים על הכנסהEBITDA .
אינו נתון מוכר לפי תקני  IFRSאו כל כללי חשבונאות מקובלים אחרים כמדד למדידת ביצועים פיננסיים ואינו צריך להיחשב
כתחליף לרווח או הפסד ,לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת או למונחים אחרים של ביצועים תפעוליים או נזילות שנקבעו בהתאם
לתקני ה.IFRS-
ה EBITDA-אינו מיועד לייצג כספים הזמינים לחלוקת דיבידנדים או לשימושים אחרים ,מכיוון שכספים אלו עשויים לשמש
לשירות חוב ,הוצאות הוניות ,הון חוזר והתחייבויות אחרות .ה EBITDA-מתאפיין במגבלות הפוגעות בשימוש בו כמדד לרווחיות
החברה ,מאחר שהוא אינו מביא בחשבון עלויות והוצאות מסוימות הנובעות מעסקי החברה ,אשר עשויות להשפיע באופן מהותי
על הרווח הנקי שלה ,כגון הוצאות מימון ,מסים על ההכנסה ופחת.
החברה סבורה כי הנתון של ה EBITDA-מספק מידע באופן שקוף ומועיל למשקיעים בסקירת הביצועים התפעוליים של החברה
ובהשוואת ביצועים תפעוליים אלה לביצועים התפעוליים של חברות אחרות באותו ענף או בתעשיות אחרות בעלות מבני הון שונים,
רמות חוב שונות ו/או שיעורי מס הכנסה שונים .נתון זה משמש גם את הנהלת החברה בבחינת ביצועי החברה.
להלן תחשיב  EBITDAלתקופות המוצגות .חברות אחרות עשויות לחשב את ה EBITDA-באופן שונה ,ולכן הצגה זו של
 EBITDAעשויה שלא להיות דומה לחברות אחרות.
חישוב ה( EBITDA-באלפי ש"ח):

סעיף

לתשעה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019

2018

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2018

2019

מכירות

1,017,919

992,677

359,305

341,876

עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)

)(697,566

)(669,335

)(243,334

)(223,082

הוצאות הנהלה וכלליות (בניכוי פחת והפחתות)

)(42,258

)(36,482

)(11,689

)(12,895

הכנסות אחרות

20,598

3,044

16,115

962

EBITDA

298,693

289,904

120,397

106,861

בניכוי הכנסות חד פעמיות ⁹
 EBITDAבניכוי הכנסות חד פעמיות

)(14,237

)(11,661

)(14,237

)(11,661

284,456

278,243

106,160

95,200

9

 9הכנסות חד פעמיות בתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו בימים  30בספטמבר  2019ו 2018-הינן בגין החזר הוצאות משפטיות במסגרת
החלטת בוררות תמר (לפרטים נוספים ראו ביאור 5יז' לדוחות הביניים) והחזרים מחברת החשמל (לפרטים נוספים ראו ביאור 25ג' לדוח התקופתי
לשנת  ,)2018בהתאמה.
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 .5מאזן אנרגיה
להלן פירוט מכירות ,יצור ורכישות חשמל של תחנת רותם ומרכז האנרגיה בחדרה (במיליוני קווט"ש):
לתשעה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר

סעיף

2019

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר

2018

2018

2019

מכירות ללקוחות פרטיים

2,982

2,915

991

942

מכירות למנהל מערכת

54

70

6

23

סה"כ מכירות

3,036

2,985

997

965

לתשעה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר

סעיף

2019

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר

2018

2018

2019

ייצור חשמל

2,829

2,808

897

878

רכישת חשמל ממנהל המערכת

207

177

100

87

סה"כ יצור חשמל ורכישות ממנהל המערכת

3,036

2,985

997

965

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר
2018
2019
זמינות חשמל ()%

ייצור נטו (במיליוני
קווט"ש)

זמינות חשמל ()%

ייצור נטו (במיליוני
קווט"ש)

רותם

98.0%

2,766

98.0%

2,746

חדרה

94.4%

63

97.0%

62

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  30בספטמבר
2018
2019
זמינות חשמל ()%

ייצור נטו (במיליוני
קווט"ש)

זמינות חשמל ()%

ייצור נטו (במיליוני
קווט"ש)

רותם

94.8%

876

93.0%

858

חדרה

99.0%

21

99.0%

20

סעיף

לתשעה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר

2018

2018

2019
ייצור קיטור

574

באלפי טון
555
11

2019
186

באלפי טון
182

 .6הכנסות ממכירות
להלן פירוט הכנסות החברה ממכירות (באלפי ש"ח):
לתשעה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר

סעיף

2019

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  30בספטמבר
2019

2018

2018

הכנסות ממכירת אנרגיה שיוצרה ללקוחות פרטיים ()1

702,589

672,003

239,356

224,605

הכנסות ממכירת אנרגיה שנרכשה ללקוחות פרטיים ()2

56,122

46,998

31,210

24,723

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

207,285

222,876

73,250

75,791

6,300

8,095

678

2,756

הכנסות ממכירת קיטור ()5

45,623

42,705

14,811

14,001

1,017,919

992,677

359,305

341,876

סה"כ

הכנסות החברה נטו ממכירת חשמל ללקוחות פרטיים נובעות ממכירת חשמל בהתאם לתעריפי רכיב הייצור המפורסם על ידי
רשות החשמל ,תוך מתן הנחה מסוימת מהתעריף .הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב היצור לשנת  ,2019כפי שפורסם על ידי
רשות החשמל ,הינו  29.09אגורות לקווט"ש ,ממוצע משוקלל זה מיוחס לתמהיל הצריכה המשקי ,בעוד שתמהיל צריכת לקוחות
רותם וחדרה אינו זהה לתמהיל הצריכה המשקי .בשנת  ,2018הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב היצור עמד על  28.16אגורות
לקווט"ש .בנוסף ,הכנסות החברה ממכירת קיטור צמודות בחלקן למחיר הגז ובחלקן למדד המחירים לצרכן.
לתקופות של תשעה חודשים שהסתיימו בימים  30בספטמבר  2019ו:2018-
()1

עיקר הגידול נובע מעלייה בתעריף רכיב הייצור בסך של כ 24-מיליון ש"ח ומגידול בהיקף צריכת הלקוחות בסך של כ7-
מיליון ש"ח.

()2

עיקר הגידול נובע מעלייה בצריכת הלקוחות בסך של כ 7-מיליון ש"ח ומעלייה בתעריף הייצור בסך של כ 2-מיליון ש"ח.

()3

עיקר הקיטון נובע מירידה בתעריפי התשתית בשנת  2019בסך של כ 21-מיליון ש"ח .מנגד ,חל גידול בסך של כ 6-מיליון
ש"ח כתוצאה ממכירת אנרגיה שיוצרה בהיקף גבוה יותר.

()4

עיקר הקיטון נובע מירידה בהיקף האנרגיה שנמכרה למנהל המערכת בסך של כ 2-מיליון ש"ח.

()5

עיקר הגידול נובע מעלייה בהיקף צריכת הלקוח בסך של כ 2-מיליון ש"ח ומעלייה במחיר הקיטור בסך של כ 1-מיליון
ש"ח.

לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  30בספטמבר  2019ו:2018-
()1

עיקר הגידול נובע מעלייה בתעריף רכיב הייצור בסך של כ 8-מיליון ש"ח ומגידול בהיקף צריכת הלקוחות בסך של כ7-
מיליון ש"ח.

()2

עיקר הגידול נובע מעלייה בהיקף צריכת הלקוחות בסך של כ 5-מיליון ש"ח ומעלייה בתעריף הייצור בסך של כ 1-מיליון
ש"ח.

()3

עיקר הקיטון נובע מירידה בתעריפי התשתית בשנת  2019בסך של כ 6-מיליון ש"ח .מנגד ,חל גידול בסך של כ 4-מיליון
ש"ח כתוצאה ממכירת אנרגיה בהיקף גבוה יותר.

()4

עיקר הקיטון נובע מירידה בהיקף האנרגיה שנמכרה למנהל המערכת בסך של כ 1-מיליון ש"ח.

()5

עיקר הגידול נובע מגידול בכמות צריכת הקיטור ומחיר הקיטור.
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 .7עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)
להלן פירוט עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות) בחלוקה לרכיבים הבאים (באלפי ש"ח):
לשלושה חודשים
לתשעה חודשים
שהסתיימו ביום  30בספטמבר שהסתיימו ביום  30בספטמבר
סעיף
2019

2018

2019

2018

גז וסולר ()1

367,827

343,992

117,078

105,744

הוצאות לחברת חשמל בגין שירותי תשתית ורכישת חשמל ()2

263,407

268,683

104,460

99,323

עלות הולכת גז ()3

23,963

20,543

7,961

6,827

הוצאות תפעול ()4

42,369

36,117

13,835

11,188

סה"כ עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)

697,566

669,335

243,334

223,082

לשלושה חודשים
לתשעה חודשים
שהסתיימו ביום  30בספטמבר שהסתיימו ביום  30בספטמבר

סעיף

2019

2018

2019

2018

צריכת גז ()MMBTU

20,709,657

20,464,779

6,639,767

6,523,658

מחיר גז ממוצע (בדולר)

4.808

4.705

4.853

4.702

לתקופות של תשעה חודשים שהסתיימו בימים  30בספטמבר  2019ו:2018-
()1

()2

עיקר הגידול נובע מעלייה במחיר הגז בסך של כ 9-מיליון ש"ח ,בעיקר כתוצאה מעלייה ברכיב הייצור ,מהחזר שהתקבל
מחברת החשמל בשנת  2018עבור עלויות סולר בגין שנים קודמות בסך של כ 8-מיליון ש"ח ומעלייה בכמויות גז וסולר
שנצרכו (כתוצאה מעלייה בהיקף הייצור) בסך של כ 7-מיליון ש"ח.
עיקר הקיטון נובע כתוצאה מירידה בתעריפי התשתית בשנת  2019בסך של כ 21-מיליון ש"ח .קיטון זה קוזז על ידי גידול
בסך של כ 6-מיליון ש"ח הנובע ממכירת אנרגיה שיוצרה בהיקף גבוה יותר וגידול בהיקף רכישות החשמל מחברת החשמל
עבור לקוחות פרטיים בסך של כ 10-מיליון ש"ח.

()3

עיקר הגידול נובע מתשלום קבוע גבוה יותר בגין שירותי הולכת גז כתוצאה מהרחבת חיבור מתקן ה PRMS-החדש

()4

בחדרה.
עיקר הגידול נובע מהערכות וגיוס כוח אדם לקראת הפעלה מסחרית של תחנת הכוח חדרה בסך של כ 3-מיליון ש"ח
ומהחזר שהתקבל מחברת החשמל בשנת  2018בגין פרמיית ביטוח בגין שנים קודמות בסך של כ 3-מיליון ש"ח.

לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו בימים  30בספטמבר  2019ו:2018-
()1

עיקר הגידול נובע מעלייה במחיר הגז בסך של כ 3-מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מעלייה ברכיב הייצור ומהחזר שהתקבל
מחברת החשמל ברבעון שלישי בשנת  2018עבור עלויות סולר בגין שנים קודמות בסך של כ 8-מיליון ש"ח.
עיקר הגידול נובע מעלייה בהיקף רכישות החשמל מחברת החשמל עבור לקוחות פרטיים בסך של כ 7-מיליון ש"ח ומגידול
במכירות אנרגיה בהיקף גבוה יותר בסך של כ 4-מיליון ש"ח .מנגד חל קיטון בהוצאות בגין שירותי תשתית בסך של כ6-
מיליון ש"ח כתוצאה מקיטון בתעריפי התשתית בשנת .2019

()3

עיקר הגידול נובע מתשלום קבוע גבוה יותר בגין שירותי הולכת גז כתוצאה מהרחבת חיבור מתקן ה PRMS-החדש

()4

בחדרה.
עיקר הגידול נובע מהחזר בסך של כ 3-מיליון ש"ח שהתקבל מחברת החשמל ברבעון השלישי של שנת  ,2018בגין פרמיית
ביטוח בגין שנים קודמות.

()2
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 .8נזילות ומקורות מימון (באלפי ש"ח)

סעיף

לתשעה חודשים
שהסתיימו ביום 30
בספטמבר

הסברי הדירקטוריון

2019

2018

תזרימי מזומנים
שנבעו
מפעילות שוטפת

411,655

307,259

עיקר הגידול נובע מגידול בהון החוזר בסך של כ 75-מיליון ש"ח (בעיקר
כתוצאה מהיקף גבייה גבוה יותר ותשלומי גז נמוכים יותר בשנת 2019
הנובעים מהפרשי עיתוי) וגידול בפעילות השוטפת בסך של כ 30-מיליון ש"ח.

תזרימי מזומנים
ששימשו לפעילות
השקעה

)(219,378

)(264,804

תזרימי מזומנים
שנבעו מפעילות
(ששימשו לפעילות)
מימון

105,604

)(83,209

עיקר הקיטון נובע מהשקעות גבוהות יותר בחדרה בסך של כ 95-מיליון ש"ח
בשנת  2018ומשחרור מזומנים מוגבלים בסך של כ 81-מיליון ש"ח (כולל
ריבית) בעקבות החלטת בוררות תמר.
קיטון זה מקוזז בחלקו על ידי גידול בהפקדות למזומנים מוגבלים ,נטו בסך
של כ 75-מיליון ש"ח ,בעיקר בגין עדכון קרן לשירות חוב וקרן ערבות בעלים
של רותם והעמדת בטוחות לעסקאות מדד ,מגידול בהפקדות לפקדונות לזמן
קצר בסך של כ 44-מיליון ש"ח ומרכישות סולר גבוהות יותר ברותם בסך של
כ 11-מיליון ש"ח ,כתוצאה משימוש מוגבר בסולר במהלך התקופה ,בהתאם
להנחיה ממנהל המערכת.
עיקר הגידול נובע מתמורה מהנפקת מניות של החברה ,נטו בסך של כ272-
מיליון ש"ח .כמו כן ,בשנת  ,2018פירעון החוב הבכיר ברותם (כולל ריבית)
היה גבוה יותר בסך של כ 19-מיליון ש"ח ,פירעון אגרות החוב (סדרה א') של
החברה (כולל ריבית) היה גבוה יותר בסך של כ 14-מיליון ש"ח ,נפרע החוב
של צומת בסך של כ 17-מיליון ש"ח וחולק דיבידנד גבוה יותר לזכויות שאינן
מקנות שליטה בסך של כ 11-מיליון ש"ח.
מנגד ,בשנת  ,2019לא בוצעו משיכות במסגרת הסכם המימון בפרויקט חדרה
לעומת משיכות בסך של כ 102-מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
בנוסף ,במהלך התקופה חולק דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ36-
מיליון ש"ח ובוצעו תשלומים בגין עסקאות מדד בסך של כ 6-מיליון ש"ח
(לפרטים נוספים ,ראו ביאור 5טו' לדוחות הביניים).

סעיף

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום 30
בספטמבר
2019

הסברי הדירקטוריון

2018

תזרימי מזומנים
שנבעו
מפעילות שוטפת

146,533

74,547

עיקר הגידול נובע מגידול בהון החוזר נטו בסך של כ 53-מיליון ש"ח (בעיקר
כתוצאה מהיקף גבייה גבוה יותר בשנת  2019הנובע מהפרשי עיתוי) וגידול
בפעילות השוטפת בסך של כ 19-מיליון ש"ח.

תזרימי מזומנים
ששימשו לפעילות
השקעה

)(6,824

)(126,341

תזרימי מזומנים
שנבעו מפעילות
מימון

109,155

34,207

עיקר הקיטון נובע משחרור מזומנים מוגבלים בסך של כ 81-מיליון ש"ח (כולל
ריבית) בעקבות החלטת בוררות תמר וקיטון בהפקדות לפיקדונות לזמן קצר,
נטו בסך של כ 50-מיליון ש"ח .בנוסף חל קיטון בהשקעות ברכוש קבוע בחדרה
בסך של כ 15-מיליון ש"ח.
קיטון זה מקוזז בחלקו על ידי הפקדות למזומנים מוגבלים ,נטו בסך של כ27-
מיליון ש"ח בעיקר בגין עדכון קרן לשירות חוב והעמדת בטוחות בגין עסקאות
מדד.
עיקר הגידול נובע מתמורה מהנפקת מניות של החברה ,נטו בסך של כ153-
מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת  .2019כמו כן ,במהלך הרבעון השלישי של
שנת  ,2018חולק דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בסך של כ8-
מיליון ש"ח.
מנגד ,במהלך הרבעון השלישי של שנת  2019לא בוצעו משיכות במסגרת הסכם
המימון בפרויקט חדרה לעומת משיכות בסך של כ 80-מיליון ש"ח ברבעון
המקביל אשתקד .כמו כן ,במהלך הרבעון השלישי של שנת  ,2019בוצע תשלום
בגין עסקאות המדד בסך של כ 6-מיליון ש"ח (לפרטים נוספים ,ראו ביאור 5טו'
לדוחות הביניים).
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להלן טבלה המפרטת חוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות ומזומנים מוגבלים ליום  30בספטמבר ( 2019באלפי ש"ח):
חדרה

רותם

צומת

החברה

מאוחד

אחרות

חוב (לרבות ריבית לשלם)

1,224,015

666,204

290,124

-

1,252

2,181,595

מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר

336,228

20,455

512,931

2,573

1,506

873,693

מזומנים מוגבלים (כולל קרנות לשירות חוב)

132,872

6,134

105,604

5,106

-

249,716

קרנות לשירות חוב (מתוך המזומנים המוגבלים)

79,773

-

54,064

-

-

133,837



במהלך תקופת הדוח ,פרעה רותם סכום של כ 43-מיליון ש"ח מהלוואותיה (הסכום מתייחס לקרן בלבד).



במהלך תקופת הדוח ,פרעה החברה סכום של כ 7-מיליון ש"ח מאגרות החוב (סדרה א') (הסכום מתייחס לקרן בלבד).

להלן טבלה המפרטת חוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות ומזומנים מוגבלים ליום  31בדצמבר ( 2018באלפי ש"ח):
חדרה

רותם

החברה

אחרות

צומת

מאוחד

חוב (לרבות ריבית לשלם)

1,260,490

644,253

293,875

-

1,166

2,199,784

מזומנים ושווי מזומנים

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

להלן טבלה המפרטת חוב ,מזומנים ושווי מזומנים ,פיקדונות ומזומנים מוגבלים ליום  30בספטמבר ( 2018באלפי ש"ח):
חדרה

רותם

החברה

אחרות

צומת

מאוחד

חוב (לרבות ריבית לשלם)

1,282,998

620,677

308,391

-

1,138

2,213,204

מזומנים ושווי מזומנים

140,906

97,707

327,728

267

1,100

567,708

מזומנים מוגבלים (כולל קרנות לשירות חוב)

174,198

5,671

81,665

5

-

261,539

קרנות לשירות חוב (מתוך המזומנים המוגבלים)

94,984

-

42,667

-

-

137,651
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 .9אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדוח
לפרטים ,ראו פרק א'  -עדכון עסקי התאגיד וכן ביאורים  5ו 6-לדוחות הביניים.

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

 .11ממשל תאגידי
תרומות
במסגרת מדיניות חלוקת התרומות של החברה ,בתקופת הדוח ,אושרו התרומות הבאות:


סכום של  1,000אלפי ש"ח ' -סיסמא לכל תלמיד' .סיסמא לכל תלמיד' מקבלת תרומות גם מגורמים הקשורים לבעלי
עניין בעקיפין של החברה (לפירוט ראו סעיפים  2.3.1ו 7.3-לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי לשנת .)2018
סמנכ"ל הכספים של החברה הינו נציג בוועדת ההיגוי של הפרויקט ללא שכר.



סכום של  150אלפי ש"ח  -לעמותת 'נירים'.



סכום של  150אלפי ש"ח  -לעמותת 'רחשי לב'.



סכום של  150אלפי ש"ח  -לעמותת 'טכנודע חדרה גבעת אולגה'.



סכום של  200אלפי ש"ח  -לעמותה לקידום מועדון הספורט דימונה וקידום הנוער.



סכום של  50אלפי ש"ח – לעמותת "רצים בשביל לתת" .למען הסדר הטוב יצוין כי קרוב משפחה של מנכ"ל החברה
מכהן כמנכ"ל העמותה ללא תמורה.

אבישר פז

גיורא אלמוגי

יו"ר הדירקטוריון

מנהל כללי

תאריך 24 :באוקטובר 2019
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
ליום  30בספטמבר 2019
(בלתי מבוקרים)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ( 2019בלתי מבוקרים)
תוכן העניינים

עמוד
דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים

3

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

4

תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

6

תמצית דוחות רווח כולל ביניים מאוחדים

7

תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים

8

תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים

11

ביאורים לתמצית דוחות הכספיים ביניים המאוחדים

13

סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000
דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של או.פי.סי אנרגיה בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של או.פי.סי אנרגיה בע"מ והחברות הבנות שלה ,הכולל את
תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים המאוחד ליום  30בספטמבר  2019ואת הדוחות
התמציתיים ביניים המאוחדים על רווח והפסד ,רווח כולל ,שינויים בהון ותזרימי המזומנים
לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה
אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות
בינלאומי " ,IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" ,וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות
ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל" ,סקירה של מידע
כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות" .סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים
והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה
מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים
בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו
ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת ,בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא ,מכל הבחינות המהותיות ,אחר הוראות גילוי לפי פרק
ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

סומך חייקין
רואי חשבון
 24באוקטובר 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
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תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ליום
 30בספטמבר
2019
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

 30בספטמבר
2018
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2018
(מבוקר)
אלפי ש"ח

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

625,448
248,998
119,316
58,112
-

467,543
100,923
154,589
34,446
2,189

329,950
186,954
132,273
38,522
2,721

סה"כ נכסים שוטפים

1,051,874

759,690

690,420

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

248,963
90,025
4,116
8,683
2,388,593
18,595
4,430

260,781
*91,121
1,968
*2,345,574
5,651

181,739
88,351
2,369
2,422,960
4,894

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

2,763,405

2,705,095

2,700,313

סה"כ נכסים

3,815,279

3,464,785

3,390,733

* סווג מחדש
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ

 30בספטמבר
2019
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

 30בספטמבר
2018
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2018
(מבוקר)
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
ספקים ונותני שירותים
דיבידנד לשלם
זכאים ויתרות זכות
מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
התחייבויות מסים שוטפים

139,182
214,052
30,000
52,144
22,845
2,389
-

84,311
232,487
33,911
536
4,206

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

סה"כ התחייבויות שוטפות

460,612

355,451

291,562

התחייבויות שאינן שוטפות
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים
אגרות חוב
התחייבויות לזמן ארוך בגין חכירה
הטבות לעובדים
התחייבויות מסים נדחים ,נטו

1,770,601
267,593
16,237
177
268,450

1,837,676
286,872
280
227,329

1,829,287
282,883
177
228,540

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

2,323,058

2,352,157

2,340,887

סה"כ התחייבויות

2,783,670

2,707,608

2,632,449

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
עודפים

1,430
634,136
63,664
271,974

1,319
361,005
83,018
232,900

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

סה"כ הון מיוחס לבעלי המניות של החברה

971,204

678,242

677,804

זכויות שאינן מקנות שליטה

60,405

78,935

80,480

סה"כ הון

1,031,609

757,177

758,284

סה"כ התחייבויות והון

3,815,279

3,464,785

3,390,733

אבישר פז
יו"ר הדירקטוריון

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

תאריך אישור הדוחות הכספיים 24 :באוקטובר 2019

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

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
(מבוקר)
אלפי ש"ח

מכירות
עלות המכירות (בניכוי פחת והפחתות)
פחת והפחתות

1,017,919
697,566
82,047

992,677
669,335
81,738

359,305
243,334
27,806

341,876
223,082
28,788

1,306,471
929,401
107,208

רווח גולמי

238,306

241,604

88,165

90,006

269,862

הוצאות הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות ,נטו

44,134
20,598

37,264
3,044

12,606
16,115

13,185
962

51,186
6,235

רווח מפעולות רגילות

214,770

207,384

91,674

77,783

224,911

הוצאות מימון
הכנסות מימון

78,135
6,072

76,499
3,397

22,666
3,880

25,376
391

97,893
7,302

הוצאות מימון ,נטו

72,063

73,102

18,786

24,985

90,591

רווח לפני מסים על הכנסה

142,707

134,282

72,888

52,798

134,320

מסים על הכנסה

39,267

36,141

21,207

13,574

36,803

רווח לתקופה

103,440

98,141

51,681

39,224

97,517

מיוחס ל:
בעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

77,243
26,197

75,203
22,938

37,408
14,273

30,076
9,148

73,034
24,483

רווח לתקופה

103,440

98,141

51,681

39,224

97,517

רווח למניה מיוחס לבעלים משל החברה
רווח בסיסי למניה (בש"ח)

0.57

0.57

0.27

0.23

0.55

רווח מדולל למניה (בש"ח)

0.56

0.56

0.26

0.22

0.55

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות רווח והפסד כולל ביניים מאוחדים
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

רווח לתקופה

103,440

98,141

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

51,681

39,224

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
(מבוקר)
אלפי ש"ח

97,517

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

)(23,271

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

1,886

1,458

)(494

)(23,783

4,208

)(202

)(188

2,211

)(590

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

4,419

-

9,749

-

-

מסים בגין פריטי רווח כולל אחר

856

)(222

444

89

)(373

רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

)(16,110

742

)(9,382

)(301

1,248

סה"כ רווח כולל לתקופה

87,330

98,883

38,923

98,765

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

61,133
26,197
87,330

75,945
22,938
98,883

29,775
9,148
38,923

74,282
24,483
98,765

42,299

28,026
14,273
42,299

הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים
מיוחס לבעלי המניות של החברה

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה
על מניות
אלפי ש"ח

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

קרן הון גידור
אלפי ש"ח

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

יתרת
עודפים
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
אלפי ש"ח

סה"כ
הון
אלפי ש"ח

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר 2019
3,770

230,731

677,804

80,480

758,284

יתרה ליום  1בינואר 2019

1,319

361,005

2,598

הנפקת מניות (בניכוי הוצאות הנפקה)
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
תשלום מבוסס מניות
מימוש אופציות ויחידות RSU
הנפקת שטרי הון לזכויות שאינן מקנות שליטה
דיבידנד לבעלי מניות החברה
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות
שליטה
גריעת זכויות שאינן מקנות שליטה
בשל מכירה של חברה בת
הפסד כולל אחר ,נטו ממס
רווח לתקופה

110
1
-

271,485
1,646
-

)(6,005
-

2,677
)(1,647
-

)(36,000

271,595
)(6,005
2,677
)(36,000

5
240
-

271,595
)(6,000
2,677
240
)(36,000

)(47,600

)(47,600

77,243

)(16,110
77,243

1,083
26,197

1,083
)(16,110
103,440

)(3,407

)(15,659

77,930

4,800

271,974

971,204

60,405

1,031,609

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 לתקופה

-

-

-

-

-

1,997

-

1,997

17
-

17
1,997

-

-

-

742
-

-

-

75,203

742
75,203

741
)(29,000
22,938

741
)(29,000
742
98,141

77,930

2,545

232,900

678,242

78,935

757,177

יתרה ליום  30בספטמבר 2019
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר 2018

-

-

-

-

-

-

1,430

634,136

451

77,930

-

-

-

-

-

-

-

)(16,110
-

)(55
2,598
361,005
1,319
יתרה ליום  30בספטמבר 2018
הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
8

-

-

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

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה
על מניות
אלפי ש"ח

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

קרן הון גידור
אלפי ש"ח

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

יתרת
עודפים
אלפי ש"ח

סה"כ
אלפי ש"ח

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה
אלפי ש"ח

סה"כ
הון
אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר 2019
יתרה ליום  1ביולי 2019

1,371

479,398

הנפקת מניות (בניכוי הוצאות הנפקה)
תשלום מבוסס מניות
מימוש אופציות ויחידות RSU
הנפקת שטרי הון לזכויות שאינן מקנות
שליטה
דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
הפסד כולל אחר ,נטו ממס
רווח לתקופה

58
1

153,092
1,646

-

-

-

37,408

)(9,382
37,408

240
)(30,000
14,273

יתרה ליום  30בספטמבר 2019
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
ביום  30בספטמבר 2018

1,430

634,136

)(3,407

)(15,659

77,930

4,800

271,974

971,204

60,405

1,031,609

יתרה ליום  1ביולי 2018

1,319

361,005

2,598

246

77,930

1,288

202,824

647,210

77,787

724,997

-

-

)(301
-

-

1,257
-

30,076

1,257
)(301
30,076

)(8,000
9,148

1,257
)(8,000
)(301
39,224

361,005

2,598

)(55

77,930

2,545

232,900

678,242

78,935

757,177

יתרה ליום  30בספטמבר 2018

1,319

-

-

)(9,382
-

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

314
)(1,647
-

-

153,150
314
-

-

153,150
314
240
)(30,000
)(9,382
51,681

תשלום מבוסס מניות
דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה -
הפסד כולל אחר ,נטו ממס
רווח לתקופה

-

)(3,407

)(6,277

77,930

6,133

234,566

789,714

75,892

865,606

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך)

הון מניות
אלפי ש"ח

פרמיה
על מניות
אלפי ש"ח

מיוחס לבעלי המניות של החברה
קרן הון
קרן הון
מעסקאות
תשלום
עם בעלי
מבוסס מניות
מניות
קרן הון מיזוג קרן גידור
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח
(מבוקר)

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

-

-

-

1,248
-

-

3,222
-

73,034

3,222
1,248
73,034

17
741
)(29,000
24,483

17
3,222
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 לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח לתקופה
התאמות:
פחת ,הפחתות וצריכת סולר
הוצאות מימון ,נטו
מסים על הכנסה
רווח ממכירת חברה בת
עסקאות תשלום מבוסס מניות
שערוך מכשירים פיננסיים נגזרים

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
(מבוקר)
אלפי ש"ח

103,440

98,141

51,681

39,224

97,517

115,207
72,063
39,267
)(1,777
2,677
1,080
331,957

85,462
73,102
36,141
1,997
3,024
297,867

37,717
18,786
21,207
314
129,705

29,738
24,985
13,574
1,257
1,455
110,233

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

26,209

14,499

5,029

)(48,850

35,306

57,627
83,836

)(5,107
9,392

11,835
16,864

13,164
)(35,686

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

מסים על הכנסה ששולמו

)(4,138

-

)(36

-

-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

411,655

307,259

146,533

74,547

310,739

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

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
ריבית שהתקבלה
פיקדונות ומזומנים מוגבלים לזמן קצר ,נטו
משיכות ממזומנים מוגבלים לזמן ארוך
הפקדות למזומנים מוגבלים לזמן ארוך
תמורה ממכירת חברה בת בניכוי מזומנים
שנמכרו
הוצאות מראש לזמן ארוך
רכישת רכוש קבוע
רכישת חברה בת ,בניכוי המזומנים שנרכשו
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
תקבול (תשלום) בגין מכשירים פיננסיים
נגזרים ,נטו

5,975
)(67,477
2,061
)(69,079

415
)(100,106
52,314
)(44,618

4,667
27,367
118
)(14,865

59
)(100,106
11,803
)(139

837
)(104,101
66,450
)(58,913

2,731
)(2,913
)(85,172
)(1,500
)(929

)*(12,508
)*(152,088
)(8,125
)(281

)(2,913
)(18,954
)(496

)(4,146
)(33,829
)(107

)(14,834
)(249,197
)(8,125
)(473

)(3,075

193

)(1,748

124

114

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(219,378

)(264,804

)(6,824

)(126,341

)(368,242

*סווג מחדש.
הביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים (המשך)
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום
בדצמבר
31
2018
(מבוקר)
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים לפעילות מימון
ריבית ששולמה
עלויות ששולמו מראש בגין נטילת הלוואות
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
השקעות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בהון של
החברה הבת
תמורה מהנפקת מניות ,בניכוי הוצאות הנפקה
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
ואחרים
פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
פירעון אגרות חוב
תשלום בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ,נטו
פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
מימון

)(54,041
)(1,348
)(36,000
)(17,600

)(65,835
)(2,087
)(29,000

)(15,827
)(178
-

)(16,464
)(549
)(8,000

)(88,748
)(2,328
)(29,000

240
271,630

-

240
153,068

-

-

)(42,597
)(7,360
)(6,087
)(1,233

102,000
)(77,087
)(11,200
-

)(22,449
)(5,373
)(326

80,000
)(20,780
-

122,000
)(101,015
)(22,400
-

105,604

)(83,209

109,155

34,207

)(121,491

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

297,881

)(40,754

248,864

)(17,587

)(178,994

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

329,950

508,181

378,885

485,213

508,181

השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות
מזומנים ושווי מזומנים

)(2,383

116

)(2,301

)(83

763

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

625,448

467,543

625,448

467,543

329,950

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

12

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ( 2019בלתי מבוקרים)

ביאור  - 1הישות המדווחת
או.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן – "החברה") התאגדה בישראל ביום  2בפברואר  .2010המען הרשום של החברה הוא דרך
מנחם בגין  ,121תל אביב ,ישראל .החברה הינה בשליטת ( Kenon Holdings Ltd.להלן – "החברה האם") המאוגדת
בסינגפור ,אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ( )NYSEובבורסה לניירות ערך
בתל אביב בע"מ (להלן – "הבורסה").
החברה הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרות בבורסה .החברה והחברות הבנות שלה שדוחותיהן מאוחדים
עם הדוחות הכספיים של החברה (להלן ,יחד – "הקבוצה") פועלת בתחום ייצור חשמל ואספקתו ,ובכלל זה בייזום ,פיתוח,
הקמה ותפעול של תחנות כוח ומתקנים לייצור חשמל ואספקתו לצרכנים.
החברה פועלת בעיקר באמצעות החברה הבת ( ,)80%או.פי.סי רותם בע"מ (להלן – "רותם") ,אשר הקימה ומפעילה החל
מיום  6ביולי  ,2013תחנת כוח פרטית מתוקף זכייתה במכרז להקמה של תחנת כוח בעלת כושר ייצור של כ 466 -מגה וואט
בהתאם לרישיון הייצור .כמו כן ,מתוקף זכייתה במכרז ,הוענק לרותם רישיון לייצור ולמכירה של חשמל לתקופה של 30
שנה .התחנה ברותם הינה תחנה הפועלת בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור משולב.
כמו כן ,החברה מחזיקה בחברה בת ( )100%או.פי.סי חדרה בע"מ (להלן – "חדרה") הנמצאת בשלב ההרצה של תחנת כוח
בטכנולוגיית קוגנרציה (תחנת כוח המייצרת חשמל וקיטור) בהספק מותקן של עד  148.5מגה וואט .לפרטים נוספים ראו
ביאור 5ב'.
כמו כן ,החברה מקדמת ,באמצעות החברה הבת צומת אנרגיה בע"מ (להלן " -צומת") ,פרויקט להקמת תחנת כוח
בטכנולוגיה קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק של כ 396-מגה וואט (להלן – "פרויקט צומת") (לפרטים נוספים ראו
ביאור 5א').
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 (מרץ עד יוני וספטמבר עד נובמבר) ,כאשר לכל עונה נקבע תעריף שונה .תוצאות החברה מתבססות על רכיב הייצור,
המהווה חלק מהתעו"ז ,ומכאן ההשפעה העונתית.

ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים
א.

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים ()IFRS
תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נערכה בהתאם לתקן בינלאומי ( 34להלן – " ,)"IAS 34דיווח כספי
לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותה ביחד עם
הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2018להלן – "הדוחות הכספיים השנתיים") .כמו כן,
דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  24באוקטובר .2019

ב.

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

ג.

שימוש באומדנים ושיקול דעת
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל ,IFRS-נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות ,אומדנים
והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות
והוצאות .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות
הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים השנתיים ,למעט האמור בביאור .3
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ( 2019בלתי מבוקרים)

ביאור  - 2בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)
ד .סווג מחדש
החברה סיווגה מחדש בדוח על המצב הכספי ליום  30בספטמבר  2018עלויות בקשר לתחנה להפחתת לחץ ()PRMS
בחדרה מסעיף הוצאות מראש לזמן ארוך לסעיף רכוש קבוע סך של כ 27-מיליון ש"ח ובהתאם בוצע סווג מחדש של
השינוי באותם סעיפים בדוח על תזרימי המזומנים לתקופות שהסתיימו באותו תאריך בתזרימי המזומנים ששימשו
לפעילות השקעה בסך של כ 15-מיליון ש"ח.

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה ,הינה המדיניות החשבונאית שיושמה
בדוחות הכספיים השנתיים ,למעט כמפורט להלן:
א .עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות תוך שימור שליטה מטופלות כעסקאות הוניות.
בעסקאות אלה ,ההפרש בין התמורה לבין השינוי בזכויות שאינן מקנות שליטה נזקף ישירות לחלק הבעלים של
החברה בהון לקרן הון מעסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה.
ב .יישום לראשונה של תקנים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות
תקן דיווח כספי בינלאומי  ,IFRS 16חכירות
החל מהרבעון הראשון של שנת  ,2019הקבוצה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  ,IFRS 16חכירות (להלן –
"התקן") ,אשר מחליף את תקן בינלאומי  ,IAS 17חכירות ואת הפרשנויות הקשורות לתקן .הוראות התקן מבטלות
את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית .חלף זאת ,לעניין חוכרים ,מציג התקן מודל
אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות ,לפיו על החוכר להכיר בנכס ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו הכספיים.
הקבוצה בחרה 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
הכירה בנכס זכות שימוש בחכירה בסכום הזהה להתחייבות מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו
אשר הוכרו כנכס או התחייבות לפני מועד היישום לראשונה .כתוצאה מכך ,ליישום התקן לא הייתה השפעה על ההון
של הקבוצה במועד היישום לראשונה.
כמו כן ,במסגרת יישום התקן בחרה הקבוצה ליישם בנוסף את ההקלות הבאות:
( )1להשתמש בשיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפיינים דומים.
( )2לא לכלול עלויות ישירות ראשוניות במדידה של הנכס זכות שימוש במועד היישום לראשונה.
השפעת יישום התקן לתקופת הדיווח
כתוצאה מיישום התקן ,בקשר עם חכירות שסווגו כחכירות תפעוליות לפי  ,IAS 17הכירה הקבוצה בנכסי זכות
השימוש והתחייבויות בגין חכירה ליום  1בינואר  2019בסכום של כ 19,797-אלפי ש"ח .השפעת יישום התקן על
תוצאות הקבוצה אינה מהותית.
להלן עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית בעקבות יישום התקן החל מיום  1בינואר :2019

 .1קביעה אם הסדר מכיל חכירה

במועד ההתקשרות בחכירה ,הקבוצה קובעת אם ההסדר הוא חכירה או מכיל חכירה ,תוך בחינה האם ההסדר
מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום .בעת ההערכה האם הסדר מעביר את
הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה ,הקבוצה בוחנת האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות
הבאות:
)א( הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן
)ב( הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה.
עבור חוזי חכירה הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה ,כגון שירותים או תחזוקה ,הקשורים לרכיב חכירה,
הקבוצה בחרה לטפל בחוזה כרכיבי חכירה נפרדים.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ( 2019בלתי מבוקרים)

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ב .יישום לראשונה של תקנים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות (המשך)

 .2נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה

חוזים המקנים לקבוצה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה ,מטופלים כחכירות.
בעת ההכרה לראשונה הקבוצה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים
(תשלומים אלו אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים) ,ובמקביל מכירה הקבוצה בנכס זכות שימוש
בגובה ההתחייבות בגין חכירה ,מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו ,ובתוספת עלויות ישירות
שהתהוו בחכירה.
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירות הקבוצה לא ניתן לקביעה בנקל ,הקבוצה משתמשת בשיעור הריבית
התוספתי של החוכר.
לאחר ההכרה לראשונה ,מטופל הנכס זכות שימוש בהתאם למודל העלות ,ומופחת לאורך תקופת החכירה או
אורך חייו השימושיים של הנכס כמוקדם מבניהם.
הקבוצה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה או חכירות בהן נכס הבסיס
הוא בעל ערך נמוך ,מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר ,לאורך תקופת
החכירה ,ללא הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.

 .3תקופת החכירה

תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול ,יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה
להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה ,בהתאמה.

 .4תשלומי חכירה משתנים

תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד ,נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד תחילת החכירה
ונכללים במדידה של התחייבות החכירה .כאשר חל שינוי בתזרים המזומנים של דמי חכירה עתידיים הנובע
מהשינוי במדד או בשער ,יתרת ההתחייבות מעודכנת כנגד נכס זכות השימוש.
תשלומי חכירה משתנים אחרים שאינם נכללים במדידת ההתחייבות ,נזקפים לרווח והפסד במועד שבו התנאים
לתשלומים אלו מתקיימים.

 .5הפחתת נכס זכות שימוש

לאחר מועד תחילת החכירה ,נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות ,בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות
ערך שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה .הפחת מחושב על בסיס קו-ישר על פני
אורך החיים השימושיים או תקופת החכירה החוזית ,כמוקדם מבניהם כדלקמן:
•

קרקע  25 -שנים

•

משרדים  9 -שנים

ג .תקנים חדשים ותיקונים לתקנים חדשים שטרם אומצו
תיקון ל ,IFRS 3-צירופי עסקים (להלן  -התיקון)
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.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ( 2019בלתי מבוקרים)

ביאור  - 4מכשירים פיננסיים
הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות פיקדונות לזמן קצר ולזמן ארוך ,מזומנים
ושווי מזומנים ,מזומנים מוגבלים ,לקוחות ,חייבים אחרים ,מכשירים פיננסיים נגזרים ,ספקים וזכאים אחרים תואם או
קרוב לשווי ההוגן שלהם.
השווי ההוגן ,תוך שימוש בשיטת הערכה ברמה  ,2של יתר הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים
המוצגים בדוח על המצב הכספי ,הינם כדלקמן:
שווי הוגן
ליום  30בספטמבר 2019
ערך

בספרים (*)

שווי הוגן
אלפי ש"ח

1,891,471
290,124

2,246,404
335,575

אלפי ש"ח

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
אגרות חוב

ליום  30בספטמבר 2018
ערך

בספרים (*)

שווי הוגן
אלפי ש"ח

1,904,813
308,391

2,166,423
326,000

אלפי ש"ח

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
אגרות חוב

ליום  31בדצמבר 2018
ערך

בספרים (*)

שווי הוגן
אלפי ש"ח

1,905,909
293,875

2,083,441
303,582

אלפי ש"ח

הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
אגרות חוב
* לרבות חלויות שוטפות וריבית לשלם.

מכשירים פיננסיים נגזרים נמדדים בשווי הוגן תוך שימוש בשיטת הערכה ברמה  .2השווי ההוגן נאמד תוך שימוש
בטכניקת היוון תזרימי מזומנים עתידיים בהתבסס על נתונים נצפים.
כמו כן ,החברה מתקשרת בעסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכוני מטבע חוץ וסיכוני השינויים במדד
המחירים לצרכן .המכשירים הפיננסיים הנגזרים נרשמים לפי שוויים ההוגן .השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים
הנגזרים מבוסס על מחירים ,שערים ושיעורי ריבית המתקבלים מבנקים ,ברוקרים וכן באמצעות תוכנות מסחר מקובלות.
על בסיס הנתונים שהתקבלו נאמד השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנגזרים תוך שימוש בטכניקות הערכה ותמחיר
המאפיינים את המכשירים השונים בשווקים השונים .מדידת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים לטווח ארוך נאמדת
באמצעות היוון תזרימי המזומנים הנובעים מהם על בסיס התנאים ואורך התקופה עד לפידיון של כל מכשיר ותוך שימוש
בשיעורי ריבית שוק של מכשירים דומים למועד המדידה .שינויים בהנחות הכלכליות ובטכניקת הערכה עשויים להביא
לשינויים מהותיים בשווי ההוגן של המכשירים.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ( 2019בלתי מבוקרים)

ביאור  - 4מכשירים פיננסיים (המשך)
להלן נתונים לגבי שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן (להלן – "המדד") :

המדד
(נקודות)

שער חליפין
של הדולר
ביחס
לשקל

שער החליפין
של האירו
ביחס
לשקל

 30בספטמבר 2019
 30בספטמבר 2018
 31בדצמבר 2018

101.0
100.4
100.5

3.482
3.627
3.748

3.805
4.216
4.292

שינויים במהלך התקופה של  9חודשים שהסתיימה ביום:
 30בספטמבר 2019
 30בספטמבר 2018

0.5%
1.1%

)(7.1%
4.6%

)(11.3%
1.5%

שינויים במהלך התקופה של  3חודשים שהסתיימה ביום:
 30בספטמבר 2019
 30בספטמבר 2018

()0.7%
0.2%

)(2.4%
()0.6%

)(6.3%
()0.9%

שינויים במהלך השנה שהסתיימה ביום:
 31בדצמבר 2018

1.2%

8.1%

3.3%

ביאור  - 5מידע נוסף
א.

בחודש ינואר  ,2019התקשרה החברה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בצומת ,עבורם מוחזקים בנאמנות כ-
 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 שילמה החברה את 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) .נכון למועד
הדוח ,טרם התקיימו שתי אבני הדרך הנותרות .יחד עם זאת ,למועד הדוח ,כללה החברה התחייבות לתשלום בגין
אבן הדרך השנייה בסך של כ 4.5-מיליון ש"ח מאחר ולחברה לא קיימת זכות בלתי מותנית להימנע ממסירת מזומן
בגין אבן דרך זו .ההפרש בין התמורה בגין שתי אבני הדרך הראשונות לבין הקיטון בחלק היחסי של הזכויות שאינן
מקנות שליטה נזקף לקרן הון בגין עסקאות עם זכויות שאין מקנות שליטה.
כמו כן ,בהמשך לאמור בביאור 24א' 6.לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש פברואר  ,2019דחה בית המשפט העליון
את הערעור אותו הגישה עיריית קריית גת לבית המשפט העליון.
בהמשך לאמור בביאור 24א' 6.לדוחות הכספיים השנתיים ,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 הריכוזיות,
וכן לאפשר לוועדת הריכוזיות 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 .בחודש
אפריל  ,2019הושלמה מכירת מניות "קבוצת עידן עופר" (כהגדרתה במתווה הריכוזיות) ברשת מדיה בע"מ ,אשר
נקבעה כתנאי במתווה הריכוזיות ,וכאמור להלן הוענק לצומת רישיון מותנה להקמת תחנת הכוח.
בחודש אפריל  ,2019נמסר לצומת רישיון מותנה להקמת תחנת הכוח לתקופה של  66חודשים ,זאת בהמשך להודעת
רשות החשמל וקבלת אישור שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים (להלן – "שר האנרגיה") ולאחר שצומת
הפקידה ערבות כדין בסך של כ 5-מיליון ש"ח .הרישיון המותנה נכנס לתוקפו ביום  11באפריל ( 2019מועד חתימת
שר האנרגיה) ומותנה בעמידה באבני דרך כפי שנקבעו ברישיון ,ובהן הגעה להפעלה מסחרית בתוך  66חודשים וכן
תנאים נוספים מקובלים ברישיונות מסוג זה.
פרויקט צומת ,אותו מקדמת צומת במסגרת הסדרה  ,914כפוף להתקיימות תנאים מסויימים ,אשר למועד דוח זה
טרם התקיימו ,ובכללם הבטחת יכולת הוצאת חשמל מאתר הפרויקט ושמירת מקום ברשת במועד הדרוש לביצוע
הפרויקט (להלן – "סקר חיבור") ,קבלת היתרי בנייה לפרויקט והשלמת הליכי הקצאת קרקע והשלמת סגירה
פיננסית במועד הדרוש לצורך הסדרה  ,914קרי עד ליום  1בינואר .2020
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ( 2019בלתי מבוקרים)

ביאור  - 5מידע נוסף (המשך)
א.

(המשך)
בחודש ספטמבר  ,2019קיבלה צומת תוצאות סקר חיבור שנערך על ידי מנהל המערכת .בסקר החיבור נכללה מגבלה
על הוצאת מלוא הספק תחנת הכוח לרשת מעבר להיקף שעות מוגבל בשנה ,עד להשלמת פרויקטים מערכתיים
שהשלמתם צפויה בתום שנת  .2023להערכת החברה סקר החיבור שהתקבל כאמור ,על אף המגבלה בו ,מאפשר
עמידה בתנאי הנוגע לסקר החיבור וביצוע סגירה פיננסית לצורך הסדרה  .914יחד עם זאת החלטה לגבי משמעות
הסקר לרבות לצורך עמידה בתנאי הסדרה  914נתונה בידי רשות החשמל אשר נכון למועד הדוח טרם התקבלה.
לצומת הסכם אופציה עם קיבוץ נתיב הל"ה בנוגע להשכרת קרקע הסמוכה לצומת פלוגות למשך  25שנה (עם
אופציית הארכה ל 25-שנים נוספות) שתשמש להקמת תחנת הכוח .לצורך מימוש האופציה לשכירות כאמור ,קיבוץ
נתיב הל"ה נדרש להשיג את הסכמת רשות מקרקעי ישראל (להלן – "רמ"י") 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 .לחברה נמסר מרמ"י כי נראה שישנם קשיים
משמעותיים ביחס לאפשרות של קידום ואישור עסקת התעסוקה למטרת תחנת כוח בשטחי משבצת קיבוץ נתיב
הל"ה ,והחברה התבקשה להציג את עמדתה .החברה הציגה לרמ"י את עמדתה לפיה ניתן לאשר את העסקה
בהתאם להחלטות רמ"י הרלבנטיות .למועד פרסום דוח זה ,החברה במגעים עם רמ"י לשם קידום אישור העסקה,
אולם טרם התקבלו האישורים הנדרשים .יצוין כי לצורך קידום הוצאת היתרי בנייה לפרויקט נדרשת חתימת
רמ"י ,אשר כאמור טרם התקבלה.
נכון ליום  30בספטמבר  ,2019מסתכמת ההשקעה בפרויקט צומת לסך של כ 58-מיליון ש"ח .למועד הדוח ,להערכת
החברה צפוי כי החברה תעמוד בתנאים הנדרשים להשלמת הסגירה הפיננסית של פרויקט צומת לרבות עמידה
בתנאי סקר החיבור וקבלת היתרי הבניה לפרויקט צומת עד ליום  1בינואר  2020לצורך עמידה בתנאי הסדרה .914
יחד עם זאת ,מאחר וחלק מהתנאים להשלמת סגירה פיננסית של הפרויקט ,אשר טרם התקיימו ,תלויים בגורמים
שאינם בשליטת החברה אין וודאות כי פרויקט צומת יושלם.

ב.

בחודש יולי  ,2019אישר שר האנרגיה ,בהמשך להחלטת רשות החשמל מחודש יוני  ,2019את דחיית מועד אבן הדרך
להפעלה המסחרית שצוין ברישיונה המותנה של חדרה לחודש מרץ  2020בהתאם לתקנות הקוגנרציה .דחיית מועד
ההפעלה המסחרית ברישיון המותנה של חדרה ,אושרה ללא חילוט ערבות בסך של כ 1.2-מיליון ש"ח .כמו כן,
בהמשך לאמור בביאור 14ג' 2לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש יוני  2019הוסכם עם המלווים של חדרה על
הארכת המועד האחרון להפעלה המסחרית הקבוע בהסכם מימון של חדרה עד תום חודש מרץ  2020וזאת חלף
המועד האחרון להפעלה המסחרית אשר נקבע מלכתחילה לחודש ספטמבר  .2019להערכת החברה ,מועד הפעלתה
המסחרית של תחנת הכוח חדרה צפוי לחול במהלך הרבעון הראשון של שנת  2020וזאת בהתחשב בעיכובים שחלו
בשל רכיבים פגומים שהתגלו והפעולות הנדרשות להשלמת שלב ההרצה .יצוין ,שלפי הנמסר מקבלן ההקמה,
למועד פרסום הדוח ,מקור הפגמים אותר ,הרכיבים הפגומים הוחלפו ומתבצעים הטיפולים והפעולות הדרושים.
בהמשך לאמור בביאור 25ד' לדוחות הכספיים השנתיים ,בהתאם להסכם עם קבלן ההקמה ,הכירה חדרה בדוח על
המצב הכספי ליום  30בספטמבר  2019בנכס לקבל בגין פיצויים מוסכמים מקבלן ההקמה בשל העיכובים כאמור
בסך של כ 35-מיליון ש"ח וזאת כנגד קיטון בסעיף רכוש קבוע .נכון ליום  30בספטמבר  ,2019מסתכמת ההשקעה
בתחנת הכוח חדרה ,במרכז האנרגיה ובתשתיות בחדרה לסך של כ 853-מיליון ש"ח.
בהמשך לאמור בביאור 25א' 2.לדוחות הכספיים השנתיים ,לאור העיכוב במועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח
חדרה כאמור לעיל ,החברה תידרש לשלם פיצויים ללקוחות .נכון ליום  30בספטמבר  ,2019הפיצויים ללקוחות
הסתכמו לסך של כ 8-מיליון ש"ח ומתוכם שולם בתקופת הדוח סכום של כ 1-מיליון ש"ח .בהתאם להוראות IFRS
 15בקשר עם תמורה משתנה ,מכירה החברה במועד תשלום הפיצויים ללקוחות בהוצאות מראש לזמן ארוך אשר
יופחתו לאורך תקופת החוזה החל ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה ,כנגד קיטון בהכנסות מחוזים
עם לקוחות.

ג.

בהמשך לאמור בביאורים 9א' 2.ו25-א' לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש ינואר  ,2019נחתם תיקון לקבוצת
הסכמים בין חדרה לנייר חדרה הקובע כי תקופת הסכם אספקה לטווח הארוך ,לפיו תספק חדרה חשמל וקיטור
באופן בלעדי למפעלי נייר חדרה ,תהא  25שנים ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח חדרה והוסרה מגבלת
השיפוי בסך של  2מיליון דולר שתשלם חדרה לנייר חדרה בגין  50%מעלות הקמת גשר התשתיות המחבר בין תחנת
הכוח בחדרה ונייר חדרה כך שהשיפוי אינו מוגבל בסכום.

ד.

בהמשך לאמור בביאור 25ב' לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש דצמבר  ,2018פרסמה רשות החשמל החלטה,
בדבר עדכון תעריפים 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.

ה.

בהמשך לאמור בביאור 25י' לדוחות הכספיים השנתיים ,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  0.8מיליון ש"ח .התיקון להסכם האופציה קובע כי לא חל שינוי לגבי
תקופות האופציה בגין השנים  2020-2022והתשלום בגינן.
לאחר מועד הדוח ,בחודש אוקטובר  ,2019הודיעה החברה לנייר חדרה על הארכת תקופת האופציה לשנת 2020
ובהתאם תשלם החברה לנייר חדרה סך של  3מיליון ש"ח.
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ו.

בחודש מרץ  ,2019התקשרה או.פי.סי סולאר שותפות מוגבלת ,שהינה שותפות מוגבלת בבעלות מלאה של החברה
(להלן " -או.פי.סי סולאר") ,במזכר הבנות מחייב למכירת כל מניותיה והחזקותיה בגרינדיי אנרגיה מתחדשת בע"מ
(להלן " -גרינדיי") ,באמצעותה פעלה החברה בייזום פרויקטים בתחום ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית,
לסולגרין בע"מ בתמורה לסך של כ 2.75-מיליון ש"ח ובתוספת תמורה מותנית בגין הצלחה כפי שהוגדר במזכר
ההבנות.
בחודש מאי  2019ולאחר קבלת אישור הממונה על התחרות הכלכלית הושלמה העסקה ובמהלך החודשים מאי
ויוני  2019התקבל סך של כ 2.75-מיליון ש"ח והחברה צופה לקבל תמורה מותנית נוספת בגין דמי הצלחה המוערכת
בסך של כ 1.45-מיליון ש"ח .החברה כללה רווח ממכירת גרינדיי בסך של כ 1.8-מיליון ש"ח אשר נזקף ברבעון השני
של שנת  2019לדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות אחרות.

ז.

בהמשך לאמור בביאור 23ד' לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש פברואר  ,2019סכומי הערבויות לחברת החשמל,
כנדרש בהתאם להסכם רכישת החשמל של רותם המתואר בביאור .27ג' לדוחות השנתיים ,התעדכנו לסך של כ90-
מיליון ש"ח (צמוד למדד).

ח.

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.
בחודש יולי  ,2019אישררה מעלות דירוג  A-לחברה ועידכנה את תחזית הדירוג מיציב לחיובי וכן אישררה דירוג
של  A-עבור אגרות החוב (סדרה א') של החברה.
בחודש אוגוסט  ,2019אישררה מדרוג דירוג  A3ועדכנה את האופק לאופק חיובי עבור אגרות החוב (סדרה א') של
החברה.

ט.

בחודש אפריל  ,2019חילקה רותם דיבידנד בסך של  88מיליון ש"ח .חלקה של החברה ושל בעלת זכויות שאינן
מקנות שליטה מסתכם לסך של  70.4מיליון ש"ח וסך של  17.6מיליון ש"ח ,בהתאמה .בחודש ספטמבר ,2019
הכריזה רותם על חלוקת דיבידנד בסך של  150מיליון ש"ח .חלקה של החברה ושל בעלת זכויות שאינן מקנות
שליטה מסתכם לסך של  120מיליון ש"ח וסך של  30מיליון ש"ח ,בהתאמה .הדיבידנד שולם בחודש אוקטובר
.2019

י.

בחודש מרץ  ,2019הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  36מיליון ש"ח אשר שולם בחודש אפריל .2019

יא.

בהמשך לאמור בביאור 24א' 3.לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש ינואר  ,2019נחתם תיקון להסכם מסגרת
האשראי ,לפיו התפעול והתחזוקה של תחנת כוח ברותם תהיה על ידי רותם עצמה חלף חברת התפעול של רותם
כנדרש בהסכם .במסגרת התיקון להסכם ,הפקידה רותם סכום של  4מיליון ש"ח נוספים לקרן ערבות בעלים.
בהתאם לתיקון ,בחודש פברואר  ,2019שוחררה ערבות תאגידית שהעמידו ורידיס תחנות כוח בע"מ ,בעלת זכויות
שאינן מקנות שליטה ברותם ,והחברה בסך כולל של  1מיליון דולר .לאחר מועד הדוח ,בחודש אוקטובר ,2019
השלימה חברת התפעול של רותם הליך של פירוק (מרצון).

יב.

בהמשך לאמור בביאור 17ב' לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש יולי  ,2019הנפיקה החברה  55,289מניות רגילות
של החברה לשבעה מנהלים ונושאי משרה בקבוצה וזאת בעקבות סיום תקופת ההבשלה של המנה הראשונה של
יחידות מניה חסומות שהוענקו להם במסגרת תכנית תגמול הוני לעובדי החברה .כמו כן ,במהלך הרבעון השלישי
של שנת  ,2019הנפיקה החברה סך של  60,281מניות רגילות של החברה לעובדי החברה בעקבות הודעות מימוש של
 180,076אופציות .הממוצע המשוקלל של מחיר המניה במועדי מימוש האופציות היה  27.31ש"ח.
במהלך תקופת הדוח ,פקעו  150,391אופציות ו 31,183-יחידות מניה חסומות ,שטרם הסתיימה תקופת הבשלתן,
אשר הוקצו לנושא משרה לשעבר עקב סיום כהונתו .בהתאם ,יתרת קרן ההון ,שיתרתה ליום  31בדצמבר 2018
הסתכמה לסך של כ 221-אלפי ש"ח ,נזקפה לרווח והפסד בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות.
בתקופת הדוח ,הסתכמו הוצאות השכר אשר נזקפו לדוח רווח והפסד בגין כלל תוכניות תגמול הוני בחברה לסך
של כ 2,677-אלפי ש"ח (מתוכם סך של כ 314-אלפי ש"ח מיוחס לרבעון השלישי של שנת .)2019

יג.

בחודשים מאי ויוני  ,2019אישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את תנאי כהונתו
והעסקתו של מר אבישר פז כיו"ר דירקטוריון החברה ,הכוללים בין היתר הקצאה של  352,424כתבי אופציה (להלן
– "כתבי האופציה") .ביום  23ביוני  ,2019התקבל אישור הבורסה לרישום למסחר של  352,424מניות שתנבענה
ממימוש כתבי האופציה ,וכתבי האופציה הוקצו למר פז ביום  1ביולי  .2019כתבי האופציה הינם כתבי אופציה לא
סחירים ,הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה אחת של החברה ובסך הכל ל 352,424-מניות רגילות של החברה
בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת .כתבי האופציה הוקצו בהתאם לתוכנית האופציות של החברה (לפרטים ראו
ביאור 17ב' לדוחות הכספיים השנתיים) ובמסלול הוני (עם נאמן) בהתאם לסעיף  102לפקודת מס הכנסה ,בארבע
מנות שוות .תנאי ההבשלה ומועדי הפקיעה של כתבי האופציה הינם כדלקמן:
מספר מנה
מנה ראשונה
מנה שניה
מנה שלישית
מנה רביעית

תנאי הבשלה
בתום  12חודשים ממועד ההענקה
בתום  24חודשים ממועד ההענקה
בתום  36חודשים ממועד ההענקה
בתום  48חודשים ממועד ההענקה
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מועד פקיעה
בתום  36חודשים ממועד ההבשלה
בתום  24חודשים ממועד ההבשלה
בתום  24חודשים ממועד ההבשלה
בתום  24חודשים ממועד ההבשלה

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
ביאורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  30בספטמבר ( 2019בלתי מבוקרים)

ביאור  - 5מידע נוסף (המשך)
יג.

(המשך)
מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה שהוקצו יהיה  22.80ש"ח (לא צמוד) .מחיר המימוש כפוף להתאמות
מסוימות (לרבות בגין חלוקת דיבידנדים ,הנפקת זכויות וכו').
השווי ההוגן הממוצע של כתבי האופציה במועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון ,תוך שימוש במודל בלק
ושולס ,הינו  5.67ש"ח לכל כתב אופציה .החישוב מבוסס על סטיית התקן החודשית של  ,21.0%-21.6%שיעור
הריבית השנתית חסרת הסיכון לתקופה של  1.04%עד  ,1.44%אורך חיים צפוי של  4עד  6שנים ושער המניה של
החברה ביום  12במאי  2019אשר עמד על  24.24ש"ח.
עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציה שמתבססת על השווי ההוגן במועד הקצאתן הסתכמה לסך של כ 2-מיליון
ש"ח .סכום זה ייזקף לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה של כל מנה החל מיום  1ביולי .2019

יד.

בחודש יוני  ,2019הנפיקה החברה לשלושה גופים מוסדיים  5,179,147מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל
אחת ,המהוות כ 4% -מהון מניות החברה ,בתמורה לסך של כ 120-מיליון ש"ח .הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך
של כ 1.6-מיליון ש"ח .מחיר המניות המוקצות ביחס לכל אחד מהניצעים היה  23.17ש"ח למניה (מחיר המניה
בבורסה בתום יום המסחר שקדם להנפקה).
כמו כן ,בחודש ספטמבר  ,2019הנפיקה החברה לארבעה גופים מוסדיים  5,849,093מניות רגילות ,המהוות כ4% -
מהון מניות החברה ,בתמורה לסך של כ 155-מיליון ש"ח .הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כ 1.9-מיליון ש"ח.
מחיר המניות המוקצות ביחס לכל אחד מהניצעים היה  26.5ש"ח למניה (מחיר המניה נקבע במשא ומתן בין החברה
לבין הניצעים).
תמורת ההנפקות כאמור ,בניכוי הוצאות הנפקה ,בסך של כ 271.5-מליון ש"ח נזקפה להון.

טו.

בחודש יוני  ,2019התקשרה הקבוצה עם בנק הפועלים בע"מ לגידור של עד כ 80%-מהחשיפה למדד בגין קרן
ההלוואות ממוסדות פיננסיים בתמורה לתשלום ריבית נוספת בשיעור שנתי של בין  1.70%לבין  .1.76%הקבוצה
בחרה לייעד את עסקאות המדד כאמור כגידור חשבונאי.

טז.

בחודש יוני  ,2019במסגרת הצעת רכישה במכרז למכירת תחנת הכוח אלון תבור ,אשר פירסמה חברת החשמל
(להלן – "המכרז") ,העמידה החברה ערבות פיננסית צמודה למדד בתוקף עד חודש יוני  2020בסך של כ 30-מיליון
ש"ח .בחודש יולי  ,2019נמסרה לחברה הודעה כי החברה הוכרזה כ"כשיר שני" בהתאם למסמכי המכרז.

יז.

בהמשך לאמור בביאור 25ז' לדוחות הכספיים השנתיים ,בחודש יולי  ,2019התקבל פסק הבוררות אשר דחה את
כל טענות שותפי תמר כלפי רותם וכן נפסק כי על שותפי תמר לשלם לרותם החזר הוצאות בסך של כ 3.3-מיליון
ליש"ט (כ 14-מיליון ש"ח) ותשלום בגין השלמה לריבית על הפיקדון בנאמנות לשיעור של לייבור  2% +המסתכם
לסך של כ 1.1-מיליון דולר (כ 4-מיליון ש"ח) .הסכומים האמורים לעיל נתקבלו ונזקפו לדוח רווח והפסד ברבעון
השלישי של שנת  2019לסעיף הכנסות אחרות והכנסות מימון ,לפי העניין.

ביאור  - 6אירועים שחלו לאחר מועד הדוח
בחודש אוקטובר  ,2019הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ 200-מיליון ש"ח אשר ישולם לבעלי מניות החברה ביום 6
בנובמבר .2019
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה
38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידים) ,התש"ל1970-
ליום  30בספטמבר 2019
(בלתי מבוקרים)

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
תמצית מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל1970-
ליום  30בספטמבר ( 2019בלתי מבוקרים)
תוכן העניינים
עמוד

דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד

3

תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים

4

תמצית נתונים על רווח והפסד ביניים

5

תמצית נתונים על רווח כולל ביניים

6

תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים

7

מידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים

8

סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,17תא דואר 609
תל אביב 6100601
03 684 8000
הנדון :דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש''ל1970-
מבוא
סקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש''ל 1970-של או.פי.סי אנרגיה בע''מ (להלן -החברה) ליום  30בספטמבר  2019ולתקופות
של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות
הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הנפרד לתקופות
ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל" ,סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום
נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת
בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל
העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת
של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך,
מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש''ל.1970-
סומך חייקין
רואי חשבון
 24באוקטובר 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 תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים ליום
 30בספטמבר
2019
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

 30בספטמבר
2018
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2018
(מבוקר)
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות לזמן קצר
חייבים ויתרות חובה לרבות ,מכשירים פיננסיים
נגזרים
דיבידנד לקבל

264,686
248,245
18,527
120,000

227,563
100,165
11,921
-

186,161
104,155
16,243
-

סה"כ נכסים שוטפים

651,458

339,649

306,559

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

105,604
499,293
28,212
8,683
344

81,665
509,649
57,983
-

85,533
511,441
70,142
9

סה"כ נכסים שאינם שוטפים

642,136

649,297

667,125

סה"כ נכסים

1,293,594

988,946

973,684

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

19,152
36
22,215
13,217

18,055
70
5,707

10,992
17
1,811

סה"כ התחייבויות שוטפות

54,620

23,832

12,820

התחייבויות שאינן שוטפות
אגרות חוב
הטבות לעובדים

267,593
177

286,872
-

282,883
177

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

267,770

286,872

283,060

סה"כ התחייבויות

322,390

310,704

295,880

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות הון
יתרת עודפים

1,430
634,136
63,664
271,974

1,319
361,005
83,018
232,900

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

סה"כ הון

971,204

678,242

677,804

סה"כ התחייבויות והון

1,293,594

988,946

973,684

אבישר פז
יו"ר הדירקטוריון

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

תאריך אישור המידע הכספי הנפרד 24 :באוקטובר 2019
המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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צחי גושן
סמנכ"ל כספים

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
תמצית נתוני רווח והפסד ביניים
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
(מבוקר)
אלפי ש"ח

הוצאות הנהלה וכלליות

13,450

7,456

5,025

2,067

10,669

הפסד מפעולות רגילות

)(13,450

)(7,456

)(5,025

)(2,067

)(10,669

הוצאות מימון
הכנסות מימון

13,303
2,137

10,813
3,631

4,421
20

3,620
1,521

14,386
6,831

הוצאות מימון ,נטו

)(11,166

)(7,182

)(4,401

)(2,099

)(7,555

חלק ברווחי חברות מוחזקות

101,859

89,841

46,834

34,242

91,258

רווח לתקופה המיוחס לבעלים של
החברה

77,243

75,203

30,076

73,034

37,408

המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
תמצית נתוני רווח והפסד כולל אחר ביניים
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

רווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה

75,203

77,243

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

37,408

30,076

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
(מבוקר)
אלפי ש"ח

73,034

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

)(16,110

742

)(9,382

)(301

1,248

רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה ,נטו ממס

)(16,110

742

)(9,382

)(301

1,248

29,775

74,282

75,945

סה"כ רווח כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה 61,133

28,026

המידע הנוסף המצורף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המיוחסים לחברה עצמה
תמצית נתונים על תזרימי מזומנים ביניים
לתקופה של תשעה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

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

לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה ביום  30בספטמבר
2018
2019
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
(מבוקר)
אלפי ש"ח

77,243

75,203

37,408

30,076

73,034

11,166
)(101,859
492
)(12,958

7,182
)(89,841
200
)(7,256

4,401
)(46,834
255
)(4,770

2,099
)(34,242
126
)(1,941

7,555
)(91,258
322
)(10,347

)(1,725
3,348
1,623
)(16
70,400

)(3,571
)(3,663
)(7,234
116,000

)(3,424
1,431
)(1,993
)(6
-

)(1,580
)(922
)(2,502
32,000

)(5,477
)(3,697
177
)(8,997
116,000

59,049

101,510

)(6,769

27,557

96,656

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
הפקדה למזומנים מוגבלים ופקדונות לזמן קצר ,נטו
הפקדה לפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
משיכה מפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
ריבית שהתקבלה
הלוואות לחברות מוחזקות ושטרי הון
תקבול מפירעון שטרי הון והלוואות לחברה מוחזקת
תשלום מס
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
תשלום בגין מכשירים פיננסיים נגזרים
רכישת חברה מוחזקת

)(143,910
)(21,603
1,521
732
)(32,176
2,740
)(335
)(139
)(1,500

)(100,100
)(29,449
40,511
224
)(30,291
)(11
)(347

)(50,000
)(14,027
473
)(10,760
1,250
)(232
-

)(100,100
42
)(613
)(7
-

)(104,100
)(33,257
40,511
413
)(40,705
)(412
)(9
)(347

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(194,670

)(119,463

)(73,296

)(100,678

)(137,906

תזרימי מזומנים לפעילות מימון
תמורה מהנפקת הון מניות
ריבית ששולמה
דיבידנד ששולם
פירעון אגרות חוב
תשלום בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

271,630
)(6,622
)(36,000
)(7,360
)(6,087

)(16,330
)(11,200
-

153,068
)(5,373

-

)(23,200
)(22,400
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
מימון

215,561

)(27,530

147,695

-

)(45,600

גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

79,940

)(45,483

67,630

)(73,121

)(86,850

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

186,161

273,033

197,983

300,752

273,033

השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים
ושווי מזומנים

)(1,415

13

)(927

)(68

)(22

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

264,686

227,563

264,686

227,563

186,161

שינויים בחייבים
שינויים בספקים ,נותני שירותים וזכאים אחרים
שינויים בהטבות לעובדים
מסים על הכנסה ששולמו
דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)
שוטפת

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

7

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

מידע נוסף
באור  - 1כללי
המידע הכספי הנפרד ביניים מוצג בהתאם להוראות תקנה 38ד' (להלן – "התקנה") והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל( 1970-להלן – "התוספת העשירית") בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של החברה.
יש לקרוא את תמצית מידע כספי נפרד ביניים זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום  31בדצמבר  2018וביחד עם הדוחות
הכספיים ביניים המאוחדים ליום  30בספטמבר .2019
באור  - 2תמצית עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים
המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד זה ,הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו במידע הכספי הנפרד
ליום  31בדצמבר .2018
באור  - 3קשרים ,התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות
א.

בחודש אפריל  ,2019חילקה רותם דיבידנדים בסך של  88מיליון ש"ח .חלקה של החברה מסתכם לסך של  70.4מיליון
ש"ח .בנוסף ,בחודש ספטמבר  ,2019הכריזה רותם על חלוקת דיבידנד בסך של  150מיליון ש"ח .חלקה של החברה מסתכם
לסך של  120מיליון ש"ח .הדיבידנד התקבל לאחר מועד הדוח בחודש אוקטובר .2019

ב.

בחודש אפריל  ,2019חילקה החברה דיבידנד בסך של  36מיליון ש"ח .בנוסף ,לאחר מועד הדוח ,בחודש אוקטובר ,2019
הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של  200מיליון ש"ח אשר ישולם ביום  6בנובמבר .2019

ג.

בחודש ינואר  ,2019המירה החברה את יתרת ההלוואות שלה לחברה הבת ,צומת ,אשר ליום  31בדצמבר  2018הסתכמו
לסך של כ 45-מיליון ש"ח לשטר הון .במהלך תקופת הדוח הנפיקה צומת שטרי הון נוספים לחברה בסך כולל של כ21-
מיליון ש"ח .שטרי ההון אינם צמודים ,אינם נושאים ריבית ומועד פירעונם יהיה בהתאם להחלטת צומת ולא לפני  5שנים
ממועד הנפקתם.

ד.

בחודש ינואר  ,2019התקשרה החברה עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בצומת (להלן – "המוכרים") ,בהסכם לפיו
ימכרו המוכרים את מניותיהם בצומת לחברה ,לשיעורין ,במספר מועדים ובכפוף להתקיימות אבני דרך (לפרטים נוספים,
ראו ביאור 5א' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ליום  30בספטמבר .)2019

ה.

בחודש אוגוסט  ,2019העמידה החברה הלוואה לחברה הבת ,חדרה ,בסך של  10מיליון ש"ח .ההלוואה אינה צמודה למדד
מחירים לצרכן ונושאת ריבית בהתאם לסעיף 3י לפקודת מס הכנסה (אשר לשנת  2019עומדת על  .)2.56%ההלוואה
והריבית שהצטברה בגינה ,תפרענה על ידי חדרה בחלקן או במלואן ,במועד אשר יוסכם בין החברה וחדרה.

ו.

במהלך תקופת הדוח ,הנפיקה איי.ג'י.אס רותם בע"מ (להלן – " )"AGSשטרי הון לחברה בסך של כ 1-מיליון ש"ח .שטרי
ההון אינם צמודים ,אינם נושאים ריבית ומועד פירעונם יהיה בהתאם להחלטת  AGSולא לפני  5שנים ממועד הנפקתם.

ז.

לעניין תוכניות תגמול הוני של החברה ראו ביאור  5לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה ליום  30בספטמבר
.2019

ח.

במהלך תקופת הדוח ,פרעה או.פי.סי .סולאר שותפות מוגבלת ,שותפות בבעלות המלאה של הקבוצה ,את יתרת ההלוואות
שהועמדו לה על ידי החברה בסך של כ 748-אלפי ש"ח וכן החזירה באופן חלקי את הון השותפות שהושקע על ידי החברה
בסך של כ 1,992-אלפי ש"ח.
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דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38ג(א)

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

גיורא אלמוגי ,מנהל כללי

.2

צחי גושן ,סמנכ"ל כספים

.3

ערן אמויאל ,סמנכ"ל מסחרי

.4

עירית שדר-טוביאס ,סמנכ"לית ומזכירת חברה

.5

גיתית רוזנפלד ברגר ,יועצת משפטית

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד ,אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר
ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,בפיקו ח דירקטוריון התאגיד אשר נועדו לספק
ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין ,ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות
שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף ,מעובד ,מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
הבקרה הפנימית כולל ת ,בין השאר ,בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור ,נצבר ומועבר להנהלת התאגיד,
לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים ,וזאת כדי לאפשר קבלת
החלטות במועד המתאים ,בהתייחס לדרישות הגילוי.
בשל המגבלות המבניות שלה ,בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת
מידע בדוחות תימנע או תתגלה.
בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני לתקופה שנסתיימה ביום  30ביוני
( 2019להלן – הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון) ,נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית.
עד למועד הדוח ,לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה
הפנימית ,כפי שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון.
למועד הדוח ,בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון ,ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון
כאמור לעיל – הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

(א)

הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג(ד)(:)1

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

בחנתי את הדוח הרבעוני של או.פי.סי אנרגיה בע"מ (להלן  -התאגיד) לרבעון השלישי של שנת ( 2019להלן –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 לת אריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

()4

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

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

(ב)

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

()5

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:
(א)

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

(ב)

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

(ג)

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

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

תאריך:
 24באוקטובר 2019

גיורא אלמוגי
מנהל כללי

(ב)

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

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

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של או.פי.סי אנרגיה בע"מ
(להלן  -התאגיד) לרבעון השלישי של שנת ( 2019להלן – "הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים");

()2

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

()3

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

()4

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

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

(ב)

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

()5

אני ,לבד או יחד עם אחרים בתאגיד -
(א)

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

(ב)

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

(ג)

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

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