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 מ"בע אנרגיה סי.פי.או

 ושהסתיימ חודשים ושלושה תשעה של ותלתקופ החברה ענייני מצב על דירקטוריון דוח
 2020 בספטמבר 30 ביום

 

 המוחזקות והחברות החברה פעילות על הדירקטוריון דוח את בזה להגיש מתכבד "(החברה)" מ"בע אנרגיה סי.פי.או דירקטוריון

 תשעה של ותולתקופ 2020 בספטמבר 30 ליום "(הקבוצה" יחד:) החברה של הכספיים דוחותיה עם מאוחדים דוחותיהן אשר ,שלה

 "(.הדיווח תקנות)" 1970-ל"התש (,ידייםיומ תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות לפי ,מועד באותו ושהסתיימ חודשים ושלושה

 ".הדוח תקופת" להלן: תקרא 2020 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה החודשים תשעה של התקופה

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

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

 של התקופתי לדוח צורפו אשר ,9201 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה הכספיים והדוחות הדירקטוריון דוח ,היתר בין ,יםמצוי

 הדוח"-ו "המאוחדים הדוחות)" (016870-01-2020 :אסמכתא 'מס) 2020 פברוארב 72 ביום פורסם אשר 9201 לשנת החברה

 .זה בדוח ההפניה דרך על מובא המאוחדים בדוחותו 9201 לשנת התקופתי בדוח האמור .1בהתאמה( ",9201 לשנת התקופתי

 נקרא זה דוח כי ובהנחה "(הביניים דוחות)" 2020 בספטמבר 30 ליום המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות מוצגים ,זה דוח עם ביחד

 הינם אשר אירועים הסוקרים פרטים מובאים מסוימים במקרים ההפניה. דרך על המובאים האמורים, הדוח חלקי כל עם ביחד

 .החברה של מבטה מנקודת נבחנה זה בדוח הכלול המידע מהותיות .הדוח פרסום למועד וסמוך הכספיים הדוחות תאריך לאחר

 דיווח תקני פי על ערוכים הביניים דוחות .המתואר הנושא של מקיפה תמונה לתת כדי ומפורט נוסף תיאור ניתן מהמקרים בחלק

 הדיווח. תקנות של ד' פרק להוראות בהתאםו )IFRS( בינלאומיים כספי

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

 עתידי לעניין או לאירוע המתייחסים אחר מידע או אומדן ,הערכה ,תחזיות לרבות ,העתיד לגבי ודאי לא מידע הינו עתיד פני

 הערכות או מידע על מבוסס זה בדוח הכלול עתיד פני הצופה המידע .החברה בשליטת אינה או/ו ודאית אינה שהתממשותו

  זה. דוח פרסום למועד נכון ,בחברה הקיימים

 .החברה של החשבון רואי ידי על סקור או מבוקר אינו זה דירקטוריון דוח

  

                                                           
 את כוללות זה דוח במסגרת מיידים לדוחות הפניות .המתואר הנושא של מקיפה תמונה לתת כדי נוסף תיאור ניתן מהמקרים בחלק כי ,יצוין 1

 .ההפניה דרך על האמורים המיידים בדוחות הכלול המידע
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 הקבוצה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי

 כללי .1

 "(.הבורסה)" בע"מ אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרים שלה ערך שניירות ציבורית חברה הינה החברה

 והספקתו. חשמל ייצור - אחד דיווח בר פעילות בתחום בנות, חברות מספר ובאמצעות בעצמה פועלת, החברה הדוח, למועד

 בע"מ לישראל החשמל וחברת פרטיים ללקוחות והספקתו חשמל בייצור הדוח למועד החברה עוסקת זה פעילות תחום במסגרת

  אנרגיה. לייצור ומתקנים כוח תחנות של ותפעול הקמה פיתוח, בייזום, זה ובכלל "(,חח"י" או "החשמל חברת")

 ולאחריה הדוח תקופתב עסקיה והתפתחות העסקית סביבתה הקבוצה, של פעילותה תחום של תמציתי תיאור

 ובטכנולוגיית קונבנציונלית בטכנולוגיה חשמל בייצור מתמקדת והספקתו חשמל בייצור החברה פעילות הדוח, למועד נכון .1

 הסכם אודות לפרטים .פיקרית( )תחנה פתוח במחזור קונבנציונלית בטכנולוגיה כוח תחנת להקמת החברה פועלת וכן קוגנרציה,

 אנרגיה באמצעות )לרבות הברית בארצות החשמל ייצור בתחום תהפועל להלן( 13 בה"ש )כהגדרתה CPV קבוצת לרכישת

 להלן, כאמור .הביניים לדוחות ו'7-ו 'ה7 יםביאורו להלן 13- 12 סעיפים ראו ,2020 אוקטובר בחודש נחתם אשר מתחדשת(,

 באשר וודאות אין הדוח למועד ובהתאם, התקיימו, טרם אשר בתנאים מותנית CPV קבוצת לרכישת העסקה השלמת

 .להשלמתה

 "(רותם)" בע"מ רותם או.פי.סי. בבעלות הינה אשר רותם, הכוח תחנת :פעילות כוח תחנות שתי החברה בבעלות הדוח, למועד .2

 466-כ של מותקן בהספק קונבנציונלית בטכנולוגיה הפועלת ((,20%) נוסף מניות בעל ידי עלו (80%) החברה ידי על )המוחזקת

 הפועלת ,החברה( ידי על במלואה )המוחזקת "(חדרה)" בע"מ חדרה או.פי.סי בבעלות חדרה, הכוח תחנת וואט; מגה

 פעלההה דמוע)" מסחרית הפעלהל גיעהה 2020 ביולי 1 ביום אשר וואט מגה 144 של מותקן בהספק קוגנרציה בטכנולוגיית

 מחזיקה החברה כן, כמו ."(חדרה הכוח תחנת)" הספקה ורישיון קבוע חשמל ייצור רישיון קבלת לאחר וזאת "(מסחריתה

 בטכנולוגיה טבעי גז באמצעות המונעת כוח תחנת של הקמה בשלבי מצויה אשר "(,צומת)" בע"מ אנרגיה בצומת מלאה בבעלות

 הסדרה מכוח גת, תיקרי באזור פלוגות לצומת בסמוך וואט מגה 396-כ של בהספק פיקרית( )תחנה פתוח במחזור קונבנציונלית

 .להלן 7 בסעיף כאמור הלקוחות בחצר אנרגיה לייצור מתקנים והפעלת להקמת פועלת החברה בנוסף, החשמל. רשות של 914

 ישראל מדינת ידי על הוטלו ולאחריה הדוח תקופת במהלך "(,הקורונה משבר)" (COVID-19) הקורונה נגיף התפשטות עקב .3

 וחוסר וודאות לחוסר היתר בין גרם האמור הקורונה משבר בנוסף, עסקית. פעילות על ומגבלות תנועה מגבלות בעולם ומדינות

 גם כמו ,ובחדרה ברותם ההחבר של הפעילות הכוח תחנות של פעילותן .ובעולם בישראל ובכלכלה הפיננסיים בשווקים יציבות

 העבודה צוותי של היערכות תוך חיוניים מפעלים בהיותן המגבלות בתקופת נמשכת צומת,ב הכוח תחנת של ההקמה פעילות

 הקורונה למשבר היתה לא ,הדוח פרסום למועד נכון .החברה באתרי והתפרצות הידבקות למנוע מנת על זהירות אמצעי ונקיטת

 על והשפעותיו עוצמתו ,הקורונה רמשב משך בדבר הוודאות חוסר לאור .הפעילותו החברה תוצאות על מהותית השפעה

 גם כמו ם(,מממני ם,מהותיי ספקים ם,מהותיי לקוחות ם,עובדי כגון) החברה של בפעילותה הקשורים גורמים ועל השווקים

 ודאי באופן להעריך החברה של באפשרותה אין ח,הדו למועד נכון ם,מרכזיי ובנקים ממשלות ידי על שיינקטו הצעדים בדבר

 משבר הימשכות ה,החבר ובאתרי הכוח בתחנות והידבקות הנגיף התפרצות .ההחבר על הקורונה משבר השפעת את מלאו

 (ותחזוקה הקמה קבלני י,טבע גז ספקי כגון) מרכזיים ספקים על הקורונה משבר של משמעותית השפעה ן,זמ לאורך הקורונה

 פרויקטים להשלים יכולתה על וכן ה,ותוצאותי החברה פעילות על לרעה להשפיע עלולים ה,הקבוצ של מרכזיים לקוחות או

 פעילות על להשפיע לולע הקורונה משבר כן, כמו .עתידיים פרויקטים לפועל להוציא יכולתה על ו/או בכלל או במועד בהקמה

 ביאור וכן להלן (6 פרק) החברה הכנסות פרק ,להלן 6 ףסעי ראו החברה על הקורונה משבר השפעות עם בקשר .CPV קבוצת

  .הביניים לדוחות ב'1

 תשתיותבו הכוח תחנת בהקמת הההשקע סך חדרה. הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה תקופת החלה ,2020 ביולי 1 ביום .4

 30 ביום שפורסמה החשמל רשות להחלטת בהתאם .2ש"ח מיליארד 0.9-כ של בסך ההסתכמ האנרגיה( מרכז )לרבות בחדרה

 בהספק קוגנרציה בטכנולוגיית חדרה הכוח לתחנת חשמל לייצור קבוע יוןריש מתן על החשמל רשות החליטה ,2020 ביוני

 להארכה ניתנת )אשר שנים 20 של לתקופה הינם הרישיונות "(.הרישיונות)" הספקה רישיון מתן עלו וואט מגה 144 של מותקן

 או החלפה פעולות חדרה הכוח בתחנת להתבצע צפויות ראשונהה פעילות שנת במהלך כי ,יצוין .4 3שנים( 10 של נוספת לתקופה

                                                           
 המאוחדים לדוחות ד'25 בביאור כמתואר חדרה של ההקמה להסכם בהתאם חדרה זכאית להם ההקמה מקבלן פיצויים בניכוי מוצג ההשקעות סך 2

 הביניים. לדוחות 4ד'6 ובביאור
 .https://www.gov.il/he/departments/policies/58306 ראו: החשמל, רשות להחלטת 3
 שנכלל הדירקטוריון בדוח וכן 2019 לשנת התקופתי בדוח א' לחלק 8.12.3-ו 8.5 ,8.2.4 סעיפים היתר, בין ראו, חדרה הכוח תחנת אודות לפרטים 4

 (.047080-01-2020 מספר: )אסמכתא 2020 במאי 27 ביום שפורסם 2020 לשנת הראשון לרבעון בדוח

https://www.gov.il/he/departments/policies/58306
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 של (מצטבר) זמן פרק להימשך הצפויות ,הראשי הציוד קבלן ידי על ,והקיטור הגז בטורבינות מסוימים רכיבים של שיפוץ

 מסוימים םרכיבי של שיפוץ או החלפה פעולות עיקר הדוח למועד .5חלקי באופן חדרה הכוח תחנת תופעל במהלכן ,כחודש

   בוצעו. טרם והקיטור הגז תובטורבינ

 לרבות ,חדרה הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה במועד מהעיכוב הנובעות מהעלויות חלק כי מעריכה החברה ,זה דוח למועד

 בהתאם ,כן כמו הביטוח. פוליסת לתנאי בהתאם חדרה של הביטוח פוליסת ידי על מכוסות להיות צפויות ,רווחים אובדן

 במועד עיכוב בגין ההקמה מקבלן ההקמה( בהסכם הקבועה לתקרה עד )מוגבל מוסכם לפיצוי חדרה זכאית ההקמה להסכם

 פיצויים בדבר לפרטים .החברה של הביטוח מפוליסתו ההקמה מקבלן כאמור החזרים התקבלו טרם הדוח למועד המסירה.

 ו/או החזרים תקבל החברה כי ודאות אין .הביניים לדוחות 4ד'6 וביאור המאוחדים לדוחות ד'25 ביאור ראו ,ההקמה מקבלן

 6והעקיפים. הישירים נזקיה מלוא בגין פיצוייםה יתרת את

 ש"ח. מיליון 542-כ של בסך 2020 ספטמברב 30 ליום מסתכמות צומת בפרויקט ההשקעות סך .5

 והצורך ובעולם בישראל התנועה מגבלות הימשכות בשל ההקמה. לקבלן עבודות תחילת צו ומתצ הוציאה ,2020 מרץ בחודש

 מעבר להימשך עשויה צומת הכוח תחנת של ההקמה תקופת כי החברה מעריכה ,הקורונה משבר עקב ,ל"מחו ציוד בהגעת

  .20237 שנת של הראשון הרבעון במהלך להסתיים צפויה ,זה דוח ולמועד 2022 שנת לתום

 ישראל מקרקעי רשות אישור התקבל ,2020 מאי בחודש ,2019 לשנת התקופתי לדוח א' לחלק' 8.11.7 בסעיף לאמור בהמשך

 במקרקעין הזכויות בעל יהיה הל"ה( נתיב וקיבוץ צומת ידי על הוקם אשר) מוגבלת, שותפות נתיב צומת המשותף שהתאגיד לכך

 עתירה אודות לפרטים .המשותף לתאגיד כאמור הזכויות העברת הושלמה ובהתאם צומת הכוח תחנת הקמת למטרת שהינם

 התקופתי לדוח 'א לחלק 8.11.7 בסעיף כאמור שבמחלוקת הסכום בגין שפיר האזורית המועצה כנגד צומת שהגישה מנהלית

 הביניים. לדוחות 6ג'6 ביאור ראו ,2019 לשנת

 לחודש רותם הכוח בתחנת תוכננה אשר התחזוקה עבודת ,הקורונה משבר עקב ,ישראל למדינת כניסה על המגבלות אורל .6

 הושבתה במהלכם מתוכנןל בהתאם ,ימים 13 נמשכה התחזוקה עבודת .20208 ראוקטוב בחודש ובוצעה נדחתה 2020 אפריל

  .רותם הכוח תחנת פעילות

 ותלקוח עם החברה התקשרה הדוח, פרסום למועד ,2019 לשנת התקופתי בדוח א' חלקל 2.3.3 סעיףב לאמור בהמשך .7

 ותהלקוח בחצר אנרגיה לייצור ניםמתק והפעלת הקמת יםהכולל יםמחייב מיםבהסכ החשמל של החלוקה לרשת יםהמחובר

 הביניים. לדוחות 5ב'6 ביאור ראו נוספים, לפרטים ות.ללקוח אנרגיהה למכירת הסדריםב וכן וואט, מגה 49-כ של כולל בהיקף

 הטבעי הגז מאגר של המסחרית ההפעלה למועד צפי בדבר 2019 לשנת התקופתי לדוח 'א לחלק 8.13.6 בסעיף לאמור בהמשך .8

 מאגר של מסחרית הפעלה ,2020 נובמבר שמחוד אנרג'יאן מפרסומי שעולה כפי ,כאמור ההפעלה במועד אפשרי ועיכוב כריש

  .20219 שנת של הרביעי רבעוןה במהלך להיות צפויה כריש

 רכיב תעריף הופחת במסגרתו החשמל, רשות של 2020 לשנת החשמל לתעריף שנתי עדכון לתוקף נכנס ,2020 בינואר 1 ביום .9

 השפעה הייתה כאמור הייצור ברכיב לירידה שעה. וואט מגהל ש"ח 267.8-ל שעה וואט מגהל ש"ח 290.9-מ 8%-בכ הייצור

 גם לו ותהייה אשתקד המקבילה התקופה לעומת ,2020 שנת של הראשונים החודשים בתשעת החברה רווחיות על שלילית

 ראו ,קודמות בשנים ייצור תעריף בדבר נוסף למידע .2019 שנת לעומת כולה 2020 בשנת החברה רווחיות על שלילית השפעה

 לגורמים .להלן (7 )פרק המכירות ועלות (6 )פרק החברה הכנסות :פרקים ,היתר בין ,וראו המאוחדים לדוחות ב'25 ביאור

 .2019 לשנת התקופתי דוחל א' חלקל 7.7.1 סעיף ראו ,הייצור רכיב על המשפיעים

                                                           
-התשכ"ח ,ךער ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, ניפ צופה מידע כולל לעיל, האמורות הפעולות תקופת למשך ביחס החברה להערכות ביחס האמור 5

 שאינן מסיבות כתוצאה לרבות שנצפה, מכפי שונה באופן להתממש או להתממש, שלא עלול לעיל האמור המידע .ערך"( ניירות )"חוק 1968
 הקורונה. ממשבר המושפעים גורמים לרבות אחרים, עיכובים או הקבלן ידי על הפעולות ביצוע אופן כגון בחברה, תלויות

 פיצוי וקבלת (רווחים אובדן לרבות) לעיל כאמור מהעיכוב הנובעות העלויות כיסוי בדבר החברה הערכות לעניין לרבות ל,לעי האמור כי יודגש 6
 באשר וודאות אין ואשר דוח,ה למועד החברה הערכות על מבוסס אשר ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע כולל העיכוב, נזקי בגין

 הנזקים ו/או העלויות מלוא עבור פיצוי יתקבל שלא במקרה ל,בפוע מהצפוי. שונה אופןב להתממש או להתממש שלא עלול האמור .להתממשותו
 .ופעילותה החברה תוצאות על לרעה להשפיע הדבר עלול ת,המסחרי ובהפעלה ההקמה בהשלמת העיכוב עם בקשר (העקיפים ו/או הישירים)

 התקופתי בדוח התאגיד( עסקי )תיאור 'א לחלק 19.3 סעיף ראו ה,חדר בהם ה,בהקמ בפרויקטים הכרוכים סיכון גורמי אודות נוספים לפרטים
 .2019 לשנת

 באשר ודאות אין אשר ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע הינו צומת הכוח תחנת של הקמה מועד בדבר לעיל האמור כי יודגש 7
 לחול עשויים כך ובכלל ,בקשיים להיתקל או (משמעותית ואף) להתעכב עשויים ההקמה ועבודות ההקמה סיום מועד ,בפועל .להתממשותו

 בציוד או ההקמה בעבודות מכשלים ,הקורונה משבר מהימשכות כתוצאה ,היתר בין ,הכוח תחנת בהקמת אחרות תקלות או שיבושים ,עיכובים
 .החברה חשופה להם הסיכון מימגור יותר או אחד של מהתממשותו כתוצאה או

 ביאור ראו נוספים לפרטים .2020 מרץ מחודש החל רותם הכוח בתחנת התחזוקה רכיב הפחתת את רותם האטה התחזוקה מועד מדחיית כתוצאה   8
 הביניים. לדוחות ב'1

 עשוי בפועל ההפעלה מועד שותו.להתממ באשר וודאות אין אשר ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע הינו האמור ההפעלה מועד   9
 בקישור: ראו אנרג'יאן להודעת ה.החבר בשליטת שאינם מגורמים כתוצאה היתר בין וזאת מהאמור, שונה להיות
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 ס.מ.ס חברת עם "((הבת הברהח)" החברה של מלאה בבעלות ייעודית חברה )באמצעות התקשרה החברה ,2020 מאי בחודש .10

 תחזוקה ,תפעול ,להקמה ישראל מדינת של במכרז זכתה כי הודעה קיבלה 2020 במאי 26 ביום אשר ,"(IDE)" בע"מ איי.די.אי

 ותתחזק תתפעל ,תקים הבת החברה ,לפיו בהסכם "(,ההתפלה מתקן)" '"ב שורק" באתר ים-מי התפלת מתקן של והעברה

 את ותספק "(הכוח תחנת" זה: בסעיף) וואט מגה 99 עד של ייצור כושר בעלת ההתפלה מתקן בחצר טבעי גז מונעת כוח תחנת

 הסכם)" ההתפלה מתקן של ההפעלה ממועד 10שנים 25 בתום תסתיים אשר תקופה למשך ההתפלה למתקן הדרושה האנרגיה

 רשות שפרסמה ",תחרותי הליך ללא הקמים עליון במתח ליצרנים אסדרה" במסגרת לקום צפויה הכוח נתתח ."(IPP-ה

  11(.2019 לשנת החברה של התקופתי בדוח 'א לחלק 8.2.1.4-ו 8.2.1.2 סעיפים ראו ,לפרטים) 2019 מרץ בחודש החשמל

 טבעי בגז חשמל לייצור כוח תחנת להקמת תוכנית ,94 ל"תת בעניין התקופתי לדוח א' לחלק .ב8.2.6 בסעיף לאמור בהמשך .11

 ,בתוכנית לאומיות תשתיות של ובנייה לתכנון הארצית ועדהוה דנה ,2020 ביולי 13 ביום "(,התוכנית)" רותםל דופן צמודת

  .הציבור ולהשגות המחוזיות הוועדות להערות התוכנית את להעביר ואישרה

 LP Group CPV12 בין הסכם נחתם ,2020 באוקטובר 9 ביום ,2020 בספטמבר 16 מיום עקרונות מזכר לחתימת בהמשך .12

 על המוכרים החזקות לרכישת "(המוכרים)" LLC Management, Infrastructure Global13 מקבוצת גופים לבין "(הרוכשת)"

 העסקה השלמת במועד הרכישה, להסכם בהתאם העניין(. לפי ",העסקהו" "הרכישה הסכם)" CPV14 בקבוצת הרוכשת ידי

 מובהר  .CPV בקבוצת (100%) וההחזקות הזכויות מלוא את מהמוכרים הרוכשת תרכוש להלן, כאמור התמורה תשלום וכנגד

  מו.התקיי שטרם אישורים, וקבלת םמתלי לתנאים כפופים העסקה והשלמת הרכישה ביצוע ,הדוח למועד כי

 :CPV15 קבוצת

 בארה"ב החשמל ייצור ייצור. מתקני של וואט ג'יגה 1,100-כ עם בעולם הגדול הפרטי החשמל שוק הינו בארה"ב החשמל שוק

 של מגמה חלה זה בתחום בארה"ב. והאנרגיה הדלקים מקורות על בעיקר המבוססים מגוונים, אנרגיה מקורות על מושתת

 פדרליות סביבתיות רגולציות של בשוק גוברת השפעה נמוכים, גז ממחירי כתוצאה היתר, בין הייצור, בתמהיל שינוי

 נמצאים מתחדשות ואנרגיות טבעי גז בסיס על ייצור מקורות כאשר מתקדמות, וטכנולוגיות כלכליות-מקרו מגמות ומדינתיות,

  .16וסולר מזוט נפט, פחמיות, חוכ תחנות חשבון על גידול במגמת האחרונות בשנים

 (טבעי גז מונעות) קונבנציונלית ובאנרגיה מתחדשת באנרגיה כוח תחנות של וניהול הקמה בפיתוח, עוסקת CPV קבוצת

 האנרגיה בתחום והן הקונבנציונאלי בתחום הן והקימה יזמה אותן פעילות, כוח בתחנות זכויות מחזיקה CPV קבוצת בארה"ב.

 מגה 1,290-כ על עומד CPV קבוצת של חלקה מתקדם(, מדור משולב מחזור )מסוג טבעי גז מונעות כוח בתחנות המתחדשת:

 מגה 152 מתוך וואט מגה 106-כ על עומד CPV קבוצת לש חלקה רוח ובאנרגיית כוח(, תחנות 5) וואט מגה 4,045 מתוך וואט

 וואט מגה 1,260-כ של כולל בהספק  טבעי גז מונעת כוח בתחנת זכויות מחזיקה CPV קבוצת כן, כמו .(אחת כוח )תחנת וואט

 הבטכנולוגי כוח לתחנות בנוסף (.וואט מגה 220-כ על עומד הדוח פרסום למועד CPV  קבוצת של חלקה) הקמה בשלבי

 ובשלבי שונות ייצור בטכנולוגיות פרויקטים צבר CPV לקבוצת זה למועד לעיל, כאמור מתחדשת ובאנרגיה קונבנציונלית

                                                           
 .ישראל למדינת IDE בין BOT-ה הסכם נחתם הדוח פרסום למועד .המדינה לידי הכוח בתחנת הבעלות תועבר האמורה התקופה בתום 10
 (1358) 5 מספר החלטה וכן ",תחרותי הליך ללא הקמים עליון במתח ליצרנים אסדרה" בנושא 2019 למרץ 6 מיום ,555 מישיבה 10 מספר החלטה 11

 לעניין לרבות ',ההולכה ברשת חדשים ליצרנים מידה ואמות ועסקאות כללים פרסום' בנושא 2019 במאי 13 מיום החשמל רשות של 558 מישיבה
 8.2.1.4- 8.2.1.2 סעיף ראו ,האמורות לאסדרות בהתאם ההתפלה מתקן צרכי מילוי לאחר ההספק מיתרת המערכת למנהל ואנרגיה זמינות מכירת
 .2019 לשנת החברה של התקופתי בדוח 'א לחלק
 .להתממשותו באשר וודאות אין אשר ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע כולל ,הכוח תחנת הקמת בדבר לעיל האמור כי יודגש
 עיכובים להיגרם וליםעל בפועל ,כן כמו .רישויים או/ו תכנוניים תהליכים בהשלמת היתר בין תלויה הכוח תחנת הקמת השלמת ,הדוח למועד

 יותר או אחד מהתקיימות כתוצאה או ,החברה בשליטת שאינם גורמים לרבות ,לעיל כאמור שונים מגורמים כתוצאה היתר בין וזאת ,תקלות או/ו
 19.3 יףסע ראו ,בהקמה בפרויקטים הכרוכים סיכון גורמי אודות נוספים לפרטים .הקמה סיכון לרבות ,החברה חשופה להם הסיכון מגורמי

 .2019 לשנת התקופתי לדוח (התאגיד עסקי תיאור) 'א לחלק
 דלאוור דין לפי מוגבלת שותפות שהינה ,LP Ventures Power OPC ידי על המוחזקת ,דלאוור דין לפי שהוקמה מוגבלת שותפות הינה הרוכשת 12

 ",השותפות" או "Power OPC)" להלן זה בדוח כאמור (,מוגבלים שותפים %30) נוספים ומשקיעים (מוגבל שותף %70-כ) החברה ידי על המוחזקת
 וברוכשת Power OPC (0.01%)-ב הכללי השותף הינה ,דלאוור דין לפי המאוגדת ,החברה של מלאה בבעלות בת חברה ,Inc US OPC (.העניין לפי

US OPC  -ב ו/או Power OPC-ב זכויותיה את ולהעביר האמור החזקתה מבנה את לשנות עשויה החברה כי יצוין (.כלכליות זכויות ללא %0.0)
.inc החברה של מלאה בשליטה ות/לחברה. 

 .II Partners Infrastructure Global השקעות קרן 13
 "(;CPVPH)" (דלאוור דין לפי שהוקמה מוגבלת שותפות)  LP Holdings Power CPV  הבאות: הישויות את הכוללת "CPV "קבוצת 14

Inc Ventures Power Competitive (דלאוור דין לפי המאוגדת חברה) "(CPVI;)" ו-Inc Company Energy Renewable CPV (המאוגדת חברה 
 ."(CPV קבוצת" להלן: יחדיו CPVI-ו CPVPH, CPVREC) "(CPVREC)" (דלאוור דין לפי

 )אסמכתאות 2020 בספטמבר 29-ו 2020 בפסטמבר 16 מימים החברה של המיידיים דוחותב גם ראו ופעילותה CPV קבוצת אודות מורחבים לפרטים 15
 .בהתאמה( ,105675-01-2020 ,101808-01-2020 מס':

 בפועל שונות להיות עשויות והן להתממשותו, באשר וודאות אין אשר ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע כוללות המתוארות המגמות 16
 החברה. בשליטת שאינם מגורמים כתוצאה
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 הינם וואט, מגה 4,945-כ של כולל בהיקף פרויקטים מתוכם וואט, מגה 6,200-כ של כולל בהיקף הברית, בארצות שונים פיתוח

 ידי על מוחזק וואט מגה 635-כ של בהיקף טבעי גז באמצעות המונעת כוח נתתח להקמת אחד פרויקט ,CPV של מלאה בבעלות

CPV ידי על מוחזק וואט מגה 620-כ של בהיקף טבעי גז באמצעות המונעת כוח תחנת להקמת נוסף ופרויקט 57.5%-בכ CPV 

 הליכי הפרויקט; במקרקעי תהזכויו גיבוש הבאים: התהליכים את היתר, בין כוללים, פרויקט כל עבור הפיתוח שלבי .70%-כב

 משקיעים עם בהסכמים התקשרות הרלבנטיות; ההולכה לרשתות חיבור בחינות הנדסיות; בחינות סביבתיים; סקרים רישוי;

  גידור. והסכמי חשמל מכירת בהסכמי והתקשרות רלבנטיים וספקים

 והטכנולוגיה: הפיתוח שלב וואט(, )במגה בפיתוח הפרויקטים היקפי ריכוז להלן

 פרויקטים צבר

 סה"כ ראשוניים פיתוח בשלבי מתקדמים פיתוח בשלבי טכנולוגיה

 1,995 1,100 895 סולאריות כוח תחנות

 250 - 250 רוח כוח תחנות

 3,955 1,970 1,985 בגז מונעות כוח תחנות

 6,200 3,070 3,130 סה"כ

 

 וסוגי טכנולוגיות במגוון ב"בארה כוח לתחנות ניהול שרותי במתן נכסים, ניהול קבוצת באמצעות עוסקת, CPV קבוצת בנוסף,

-וכ בהם, זכויות בעלת שהינה לפרויקטים וואט מגה 5,455-)כ וואט מגה 10,600-כ של הדוח, למועד כולל, בהיקף וזאת דלקים,

 קצרות/בינוניות. לתקופות לרוב ם,נכסי ניהול בהסכמי התקשרות של בדרך שלישיים(, צדדים עבור לפרויקטים וואט מגה 5,140

 :17הרכישה הסכם

 630-כ של סך למוכרים הרוכשת תשלם העסקה השלמת במועד ,CPV קבוצת ישויות בכל המוכרים והחזקות לזכויות בתמורה

 (הרכישה בהסכם אלה מונחים כהגדרת) חוב וליתרת מזומנים ליתרת ר,חוז להון להתאמות בכפוף) במזומן דולר מיליון

 חלקה את המהווה ר,דול מיליון 95 לבין 54 שבין בהיקף סכום יתוסף האמורה לתמורה .18(העסקה השלמת למועד הצפויים

 בפרויקט CPV של ההחזקה משיעור ייגזר הסכום) Rivers Three הקמה בשלבי הנמצא לפרויקט הנדרש העצמי בהון CPV של

-ל שתועמד מוכרים הלוואת באמצעות או במזומן ,הרוכשת ירתבח לפי ם,להשתל עשוי אשר (,העסקה השלמת במועד ל"הנ

CPVPH "(המוכר הלוואת.)"  

 מצבה ,נכסיה ,CPV לקבוצת ביחס המוכרים של מסוימים מצגים ובכללם הצדדים של מצגים נכללו הרכישה הסכם במסגרת

 במועד יפקעו המוכרים מצגי .19כאמור למצגים וביחס המוכרים של לאחריות ביחס ולסייגים לחריגים הכפופים ,ופעילותה

 לקיזוז מוגבלת הפרתם של במקרה החזרה זכות כאשר ,שנתיים למשך שיחולו מעטים יסודיים מצגים למעט ,העסקה השלמת

 הביטוח פוליסת תחת החזרה זכות מיצוי ולאחר בהסכם שנקבעו לתנאים בכפוף שתילקח(, )ככל בלבד המוכר הלוואת כנגד

 53-כ עד של אחריות בגבול מצגים ביטוח פוליסת הרוכשת רכשה הרכישה להסכם בהתאם כי יצוין זה רבהקש .להלן כאמור

 ביטוח בפוליסות מקובלים בתנאים שנים, 6 תהא התקופה לגביהם מסוימים מצגים למעט שנים 3 של לתקופה דולר מיליון

  .20זו מסוג לעסקה מצגים

                                                           
 (110115-01-2020 מס': )אסמתכא 2020 באוקטובר 11 מיום מיידי בדוח גם ראו ותנאיו, הרכישה הסכם אודות מורחבים לפרטים 17
 ורכיב תמורה נקבעו הרכישה הסכם במסגרת .מוחזקות פעילות וחברות CPV קבוצת על ואחרות CPV קבוצת על חלות מההתאמות חלק כי יצוין 18

 מנגנון לאחר בפועל הסופית התמורה גם כמו ,העסקה השלמת במועד במזומן התמורה כי מובהר  .CPV קבוצת מישויות אחת לכל ביחס התאמות
 הערכת בסיס על לתשלום הסכום יחושב העסקה השלמת מועד לפני כי יצוין .לעיל הנקוב מהסכום גבוהה להיות עשויה ,להלן האמור ההתחשבנות

 ההשלמה ממועד ימים-120 כ של תקופה בתוך בהסכם. שנקבעה חישוב ולמתכונת לאמור בהתאם ההשלמה במועד וחוב מזומנים ויתרות חוזר הון
 התאמות של סופיה החישוב הנדרש( )ככל ייערכו הרכישה, בהסכם שפורטו התאמה ולנוסחאות הכרעה למנגנון לתנאים, למועדים, ובכפוף בהתאם
 המוכרים. לבין הרוכשת בין והתחשבנות כאמור

 משפטיים, הליכים לעניין כגון בהחזקתה, והפרויקטים CPV קבוצת של מצבה עם בקשר ולמהותיות( לסייגים )כפוף מצגים נכללו ההסכם במסגרת 19
 והסכם מוגבלת, ההסכמים תחת המוכרים אחריות כאמור, וכו'. התחייבויות נכסים, הפרויקטים, של סביבה ואיכות היתרים סוגיות מיסוי,

 זה. בהקשר המוכרים כנגד הרוכשת של מסוימות טענות על ויתור של הוראות כולל הרכישה
-כ של העסקה השלמת ליום בהיקף הרוכשת של )retention( עצמית השתתפות סכום כוללת הביטוח פוליסת ,זה מסוג ביטוח בפוליסות כמקובל 20

 כגון הביטוחי הכיסוי יחול לא בהם ותנאים חריגים כוללת הפוליסה .דולר( מיליון 3.7-ל הסגירה מיום חודשים 12 לאחר )פוחת דולר וןמילי 5.5
 .מהותיות לסף כפופים או הכיסוי מתחולת המוחרגים ונושאים הרוכשת בידיעת המוחזקים עניינים
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 האישורים .התקבלו טרם הדוח פרסום למועד אשר שונים וריםאיש ולקבלת מתלים לתנאים כפופה העסקה השלמת

 חלוף (;CIFUS) ב"בארה זרות השקעות לבחינת הועדה אישור :הבאים העיקריים האישורים את כוללים הרגולטוריים

 ;Commission Regulatory Energy Federal-ה אישור ;Act Rodino Scott Hart חוק לפי בבקשה לטיפול הנדרשת התקופה

 .21חודשים 6 עד משךלהי עשוי האישורים קבלת הליך החברה להערכת .Commission Service Public York New-ה ואישור

  .בהסכם מצגיו להתקיימות מהצדדים אחד כל של האישור את ,היתר בין ,כוללים המתלים התנאים ,כן כמו

 לטובת העסקה, השלמת למועד קודם המוכרים דושהעמי ערבויות חלף ערבויות להעמיד הרוכשת על העסקה, השלמת במועד

 ההשלמה במועד יוחלפו שלא ככל כי נקבע, כן פיתוח. בשלבי נמצאים אשר CPV של פרויקטים עם בקשר שלישיים צדדים

 המוכרים לטובת בנקאית ערבות ולהעמיד האמורות הערבויות בגין המוכרים את לשפות הרוכשת מחויבת כאמור, ערבויות

 אלה. מערבויות ורםשחר להבטחת

 יתקיימו שלא ככל כי היתר, בין נקבע, זה בהקשר מסוימות. בנסיבות ההסכם סיום לעניין הוראות נקבעו הרכישה בהסכם

 הארכת לאפשרות בכפוף ההסכם את לסיים צד כל רשאי ההסכם, חתימת ממועד ימים 180 של תקופה בתוך המתלים התנאים

 180 תקופה בתוך הושגו לא הרגולטוריים שהאישורים ככל היינו,ד) בהסכם שנקבעו בנסיבות נוספים ימים 60-ב התקופה

 "(,םהסיו פיצויי") ידם על הרכישה הסכם סיום של במקרה דולר מיליון 50 של סכום למוכרים ישולם כי נקבע בנוסף, הימים(.

 בתנאים עמידה אי שתוצאתם בה( הכללי השותף )ו/או הרוכשת ידי על מצגים/התחייבויות הפרת של תמסוימו בנסיבות

 וזאת ,המתלים התנאים התקיימות לאחר ההסכם, לפי כנדרש העסקה את להשלים התחייבותה הפרת או העסקה להשלמת

 לפיצויי בנוסף תחול לא )אשר למוכרים התמורה מלוא ותשלום ההסכם של בפועל ביצוע לתבוע המוכרים מזכות לגרוע מבלי

 פיצויי מלוא תשלום להבטחת תאגידית, ערבות העמידה החברה כי יצויין בהסכם. שנקבעו יםלהסדר בהתאם והכל הסיום(

 נקבע ף,בנוס בהן. תישא שהרוכשת בהסכם נקבע אשר שייגרמו(, )ככל לרוכשת שייגרמו מסוימות הוצאות תשלום וכן הסיום

 ביחס והחברה השותפות של ההשקעה הסכמי של וביצוע אכיפה ר,הית בין ע,לתבו זכאים יהיו המוכרים כי הרכישה בהסכם

 .הרכישה בהסכם שנקבעו להסדרים בהתאם וזאת ם,השקעותיה לביצוע

 ידי על CPV קבוצת באמצעות הברית בארצות שלה החשמל ייצור פעילות את להרחיב העסקה( שתושלם )ככל החברה בכוונת

 והסכם CPV קבוצת על נוספים לפרטים .מתחדשותה אנרגיותה בתחום לרבות והרחבתו, הקיים הפרויקטים צבר ביצוע

 ונתונים הקורונה משבר השפעת חשופה, להם הסיכון גורמי העסקית, סביבתה ,CPV קבוצת פעילות תיאור כך, ובכלל הרכישה

 של בפיתוח הפרויקטים צבר וקידום CPV קבוצת לגבי החברה של ולתכניותיה השקעותה צפיל ביחס וכן עיקריים, כספיים

CPV 2020 בספטמבר 16 מימים החברה של מיידיים וחותוד הביניים לדוחות ה'7 ביאור ראו החברה, של מהאסטרטגיה כחלק, 

 לפי ,110115-01-2020 -ו 105675-01-2020 ,101808-01-2020 מס': )אסמכתאות 2020 באוקטובר 11-ו 2020 בספטמבר 29

 לדין, כפופה בארה"ב מתחדשת( אנרגיה באמצעות )לרבות חשמלה ייצור בתחום CPV קבוצת פעילות כי מובהר .22העניין(

 מקומיים רגולטוריים ולהסדרים אישורים לקבלת ,הקבוצה של הכוח ולתחנות לפרויקטים שהוענקו רישיונותה בתנאי לעמידה

  בארה"ב. בתחום החלים (CPV בקבוצת ההחזקות העברת ו/או רכישה עם בקשר )לרבות ופדרליים

 הצדדים פיו על "(,השותפות הסכם)" שותפות בהסכם פיננסיים, גופים שלושה עם החברה התקשרה ,2020 אוקטובר בחודש .13

 ביצוע כןו ,הרוכשת באמצעות CPV קבוצת תרכיש שתכליתה ייעודית שותפות הנה Power OPC.  Power OPC -ב ישקיעו

  בארה"ב. Electricity and Power -ה בתחום ,CPV ובקבוצת ברוכשת נוספות השקעות

 משקיעים שלושה ;70%-כ המחזיקה בת( חברה באמצעות או )במישרין החברה כדלקמן: הינם בשותפות המוגבלים השותפים

 ביטוח מגדל מקבוצת מוסדיים משקיעים ;12.75% המחזיקים ביטוח כלל מקבוצת מוסדיים משקיעים :שהינם פיננסיים

 על עומדות השותפים כלל של ההשקעה התחייבויות סך .4.5% המחזיק ןהו שוקי פועלים מקבוצת תאגיד ;12.75% המחזיקים

 רכישת מימוןל הן מיועד האמור הסכום לעיל. המפורטים ההחזקה שיעורי לפי בחלוקה דולר, מיליון 815 על השותפות הסכם פי

                                                           
 האמור .להתקיימותם ו/או לקבלתם באשר וודאות ואין החברה בשליטת שאינם לגורמים כפופות המתלים התנאים והתקיימות האישורים קבלת  21

 החברה הערכות על המבוסס ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע מהווה הנדרשים האישורים לקבלת המוערכת לתקופה ביחס
 הגופים של מבדיקות ו/או האישור בקשות מדחיית כתוצאה ,רהית בין ,להימנע ו/או להתעכב עשויה האישורים קבלת בפועל .הדוח למועד

  .בבקשות בטיפול עיכובים ו/או המוסמכים
 ואין CPV קבוצת רכישת ולביצוע העסקה להשלמת הנדרשים האישורים התקבלו וטרם המתלים התנאים התקיימו טרם הדוח למועד כי יודגש 22

 והסכמות אישורים בקבלת תלויה אלה תנאים התקיימות שיתקבלו(. )ככל לקבלתם המוערכת לתקופה באשר ו/או להתקיימותם באשר וודאות
 כן, כמו .CPV קבוצת לרכישת העסקה להשלמת באשר וודאות אין הדוח למועד ולפיכך החברה, בשליטת שאינם ובגורמים שלישיים צדדים של

 ערך, ניירות בחוק כהגדרתו עתיד, פני צופה מידע כולל העתידיות, קעותוההש הפיתוח ולתכניות בעסקה, לתמורה ביחס לרבות זה, בדוח האמור
 עשוי חלקו( או )כולו  לעיל האמור בפועל להתממשותם. באשר וודאות אין ואשר הדוח, למועד החברה של והערכות המידע על מבוססים אשר
 עם הסכמות העדר מתאימים, שוק תנאי העדר בפועל, מתוצאות כתוצאה היתר בין וזאת, מהותית, שונה באופן להתקיים או להתקיים שלא

   .CPV של בפעילותה ו/או החברה של בפעילותה הכרוכים סיכון גורמי של התקיימותם ו/או הצפויות בהשקעות גידול שלישיים, גורמים
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 פרויקטים ושמימ לשם CPV ובקבוצת ברוכשת נוספות השקעות למימון והן CPV בקבוצת הרוכשת של הזכויות מלוא

 המוגבלים השותפים בין היחסים את מסדיר השותפות הסכם כאמור. הקרובות לשנים שלה הפרויקטים צבר מתוך מסוימים

 לדמי הכללי השותף זכאות השותפות, ניהול עם בקשר הוראות היתר, בין ,וכולל הכללי, לשותף לבין בינם היחסים את וכן

  ועוד. בשותפות להחזקה בקשר אופציות ים,השותפ זכויות העברת על מגבלות ניהול,

 למועדים בהתאם CPV קבוצת לרכישת העסקה בהשלמת מותנות בשותפות השותפים של ההשקעה התחייבויות כי יצויין

 החברה של ימייד ודוח הביניים לדוחות ו'7 ביאור ראו ,שותפותה הסכם אודות נוספים לפרטים הרכישה. בהסכם לכך הקבועים

 (.110115-01-2020מס: )אסמכתא 2020 באוקטובר 11 מיום

 ביצעה נקוב, ערך ש"ח מיליון 400 של בהיקף החברה, של ב'( )סדרה חוב אגרות סדרת של 2020 אפריל חודשמ להנפקה בהמשך .14

 ש"ח מיליון 556-כ של בהיקף סדרה, הרחבת של בדרך ב'( )סדרה חוב אגרות של נוספת הנפקה ,2020 אוקטובר בחודש  החברה

 לפרטים ש"ח. מיליון 584-כ של לסך הסתכמה ברוטו, ב'(, )סדרה חוב אגרות סדרת הרחבת במסגרת ההנפקה תמורת נקוב. ערך

 לדוחות א'7-ו 4ב'6 וביאורים להלן 11 פרק ראו ,ב'( )סדרה חוב אגרות סדרת והרחבת החוב אגרות סדרת הנפקת על נוספים

 הביניים.

 הכולל המלא הפדיון סכום א'(. )סדרה חוב אגרות של החברה, ביוזמת מוקדם, פדיון החברה ביצעה ,2020 בראוקטו בחודש .15

 המוקדם, הפדיון ביצוע למועד עובר כי יצוין ש"ח. מיליון 313-כ של לסך הסתכם מוקדם( פדיון בגין ופיצוי ריבית קרן, )בגין

 10.3 בסעיף לפיו א'(, )סדרה החוב לאגרות הנאמנות לשטר 2 מס' קוןבתי א'( )סדרה החוב אגרות של והנאמן החברה התקשרו

 מוקדם במועד "או המילים תבואנה כאמור", לתשלום שנקבע במועד המוקדם הפדיון "יבוצע המילים לאחר הנאמנות, לשטר

 לפרטים  ור".כאמ לתשלום שנקבע למועד עד הריבית החוב אגרות למחזיקי תשולם המוקדם הפדיון שבמסגרת ובלבד יותר

 הביניים. לדוחות ב'7 ביאור ראו ,המוקדם הפדיון על נוספים

 מניות)" החברה של אחת כל נקוב ערך ש"ח 0.01 בנות רגילות מניות להנפקת מדף הצעת החברה פרסמה ,2020 אוקטובר בחודש .16

 של המדף תשקיף פי על ,והכמות היחידה מחיר על מכרז של בדרך כמויות, טווח עם אחידה הצעה של בדרך לציבור, "(רגילות

 במחירים במכרז להשתתפות הצעות הגישה  ("קנון" להלן: בע"מ, הולדינגס )קנון בחברה השליטה בעלת כי יצוין החברה.

 ההנפקה במסגרת רגילות. מניות 10,700,200 לה הונפקו ההנפקה ובמסגרת במכרז, שנקבע האחיד מהמחיר נמוכים שאינם

 לפרטים ש"ח. 736,707,200 -כ של לסך הסתכמה ברוטו, ההנפקות, תמורת רגילות. מניות 23,022,100 של סך לציבור הונפקו

 הביניים. לדוחות ג'7 ביאור ראו נוספים

 בהמשך רגילות, מניות 11,713,521 של מהותית ושאינה מהותית פרטית הצעה החברה השלימה ,2020 אוקטובר בחודש .17

 ביחס רגילה למניה המחיר .2020 בספטמבר 23 מיום הפניקס ומקבוצת כלל מקבוצת מוסדיים לגופים פרטית הנפקה הסכמיל

 ההנפקה, ותמורת הניצעים( לבין החברה בין ומתן במשא נקבעה )התמורה רגילה למניה ש"ח 29.88 על עמד מהניצעים אחד לכל

 הביניים. תלדוחו ג'7 ביאור ראו ,פיםנוס לפרטים ש"ח. מיליון 350-בכ הסתכמה ברוטו,

 הראל התחייבה ההסכם במסגרת הראל. מקבוצת גופים עם הלוואה הסכם על החברה חתמה ,2020 אוקטובר בחודש .18

 "(.המסגרת תקופת)" חודשים 24 של לתקופה ש"ח, מיליון 400 של כולל )קרן( בסכום בש"ח, הלוואות מסגרת לחברה להעמיד

 להלוואות יומרו או המסגרת תקופת בתום יפרעו אשר קצר, לזמן הלוואות )א( למשוך: רשאית תהא החברה המסגרת בתקופת

 שיחול במועד ייפרעו ארוך לזמן שיועמדו ההלוואות קרנות ארוך. לזמן הלוואות )ב( וכן המסגרת(, תקופת תוםב) ארוך לזמן

 המסגרת. תקופת תום מועד )ב( -ו ארוך; לזמן ההראשונ המשיכה ביצוע העמדת מועד )א( מבין המוקדם לאחר חודשים 36

 לעיל. כהגדרתו הרכישה הסכם להשלמת זה, ובכלל תנאים, מספר מותלהתקיי כפופה המסגרת מתוך הלוואות משיכת

 - .5%52 של בטווח המצוי חמרוו בתוספת ישראל בנק ריבית לשיעור השווה שנתי בשיעור שוטפת ריבית יישאו ההלוואות

 והעקיפות הישירות זכויותיה הראל לטובת ישועבדו ההסכם, פי על הראל כלפי החברה של התחייבויותיה להבטחת ..%572

 לפרטים .בשותפות הכללי השותף ושל החברה של מסוימים בנק חשבונות וכן ,Power OPC בשותפות מוגבל כשותף החברה של

 מיום מיידי וחד ראו הפרה, ואירועי חלוקה על מגבלות יבית,ר תוספת פיננסיות, מידה אמות לרבות ההלוואה, הסכם אודות

 התאגיד עסקי אודות נוספים לפרטים הביניים. לדוחות ז'7 ביאור וכן , (117822-01-2020 מס': )אסמתכא 2020 באוקטובר 11

  להלן. 13 פרק ראו

 "ממשלה החלטות ותיקון החשמל במשק מתחדשת אנרגיה קידום" בנושא החלטה הממשלה קיבלה ,2020 אוקטובר בחודש .19

 עד 30% על שיעמוד ,מתחדשת באנרגיה הייצור יעד את הממשלה אישרה ההחלטה במסגרת (."ההחלטה" זה, סעיף לעניין)

 2023 ביולי 31 ליום עד כי ,היתר בין ,נקבע קונבנציונלי לייצור ביחס ,בנוסף (.2025 שנת  סוף עד 20% של ביניים יעד עם) 2030

 החשמל משק לצרכי כמענה מאושרות בתוכניות וואט מגה 4,000 של סולר ובגיבוי טבעי בגז חשמל ייצור הספק תוספת נדרשת

 מכרזים ועדת מינוי אודות האוצר במשרד הכללי החשב הודעת את הממשלה לעצמה רשמה ההחלטה במסגרת  .2030 לשנת עד

 אנרגיה, אגירת גם לכלול עשוי אשר טבעי, גז באמצעות חשמל לייצור קונבנציונאלי הספק הקמת קידום לצורך משרדית בין
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 ב'-ו א'8.2.6.1 בסעיף לאמור בהמשך  .וואט מגה 1,400 ועד החשמל משק לצרכי בהתאם החשמל רשות ידי על שייקבע בהיקף

 חדרה הכח תחנת להרחבת שניתנו ההסמכות את הממשלה תיקנה 2020 בנובמבר 6 ביום ,2019 לשנת התקופתי לדוח א' לחלק

 בטכנולוגיות בטורבינות שימוש לאפשר מנת על בהסמכות, מקסימלי הספק ייקבע שלא באופן רותם הכח תחנת ולהרחבת

 באשר וודאות אין הדוח למועד כי יצוין מזהמים. פליטת ומפחיתה יותר גבוהה האנרגיה נצילות שבהן ההקמה, בעת חדישות

 בשטחים החברה מקדמת אותם הפרויקטים קידום עם בקשר הנדרשות הפעולות מתוהשל לתת"לים האישורים לקבלת

 .ורותם חדרה הכוח לתחנות הסמוכים

 
 

 

 

 

  



 

9 

 (ח"ש באלפי) 2020 בספטמבר 30 ליום הכספי המצב  .2
 

 סעיף
 30 ליום

 בספטמבר
2020 

 31 ליום
 הדירקטוריון הסברי  2019 בדצמבר

 

  שוטפים נכסים
 ושווי מזומנים
 מזומנים

 (הנפקה הוצאות בניכוי) 'ב סדרה חוב אגרות מהנפקת נובע הגידול עיקר  384,748 587,154
 מהפעילות כתוצאה המזומנים ביתרות מגידול ,ח"ש מיליון 396-כ של בסך

 הסכמי במסגרת וממשיכות ח"ש מיליון 307-כ של בסך החברה של השוטפת
 .ח"ש מיליון 201-כ של כולל בסך פרויקטים של המימון

 מיליון 331-כ של בסך צומת בפרויקט השקעות ידי על בחלקו קוזז זה גידול
 ח"ש מיליון 178-כ של בסך (ריבית לרבות) שוטפים חוב תשלומי ,ח"ש

  .ח"ש מיליון 61-כ של בסך קבוע ברכוש והשקעות
 של מאוחדים ביניים המזומנים תזרימי על הדוחות תמצית ראו ,להרחבה

 2020 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה חודשים תשעה של פהלתקו החברה
 .הביניים בדוחות

  
 ומזומנים פיקדונות 
  קצר לזמן מוגבלים 

 המשמש ח"ש מיליון 59-כ של בסך הפיקדון מהקטנת נובע הקיטון עיקר  115,765 56,071
 ראו ,נוספים לפרטים .לצומת עצמי הון להזרים החברה ערבות להבטחת

 .הביניים לדוחות 10'ב6 ביאור
  

 והכנסות לקוחות
 לקבל

 מיליון 34-כ של בסך ברותם לקבל בהכנסות מקיטון נובע הקיטון עיקר  134,794 114,126
 תעריף של ומהפחתה במכירות עונתיות מהשפעת כתוצאה בעיקר ,ח"ש

 (.הביניים לדוחות 1'א6 בביאור כמתואר) הייצור רכיב
 15-כ של בסך בחדרה לקבל בהכנסות גידול ידי על בחלקו קוזז זה קיטון
 חדרה הכוח תחנת של המסחרית מההפעלה כתוצאה בעיקר ,ח"ש מיליון
 .2020 ביולי

  
 בסך בחדרה ההקמה מקבלן נטו ,לקבל ביתרה מקיטון נובע הקיטון עיקר  69,975 57,658 חובה ויתרות חייבים

 .הביניים לדוחות 4'ד6 ביאור ראו ,נוספים לפרטים .ח"ש מיליון 20-כ של
 מיליון 8-כ של בסך מראש בהוצאות גידול ידי על בחלקו קוזז זה קיטון

 הכוח לתחנת ביטוח פרמיית של מראש מתשלום כתוצאה בעיקר ,ח"ש
  .חדרה

 פיננסיים מכשירים
 קצר לזמן נגזרים

1,823 188   

 

   705,470 816,832 שוטפים נכסים כ"סה
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 סעיף  
  ליום

 בספטמבר 30
2020 

 31 ליום
 הדירקטוריון הסברי  2019 בדצמבר

 

  שוטפים שאינם נכסים  

 ומזומנים פיקדונות
 ארוך לזמן מוגבלים

 ח"ש מיליון 57-כ של כולל בסך בטוחות של מהפקדה נובע הגידול עיקר  266,803 346,056
 (הביניים לדוחות 10'ב6 בביאור כמתואר) בנקאיות ערבויות להבטחת
 ערבות ולקרן חוב לשירות לקרן ח"ש מיליון 46-כ של כולל בסך והפקדות

 נוספות בטוחות הועמדו ,בנוסף .חדרה של המימון להסכם בהתאם בעלים
 לדוחות 'יד25-ו 'ד22 בביאורים כמתואר) ריבית החלפת חוזי בגין

 .ח"ש מיליון 36-כ של בסך (הביניים לדוחות 9'ב6 ובביאור ,המאוחדים
-כ של בסך ברותם בעלים ערבות קרן שחרור ידי על בחלקו קוזז זה גידול

 .ח"ש מיליון 58
  

 לזמן מראש הוצאות
 ארוך

 צומת של המימון הסכם במסגרת נדחות בהוצאות מגידול נובע הגידול עיקר  104,317 127,700
 .ח"ש מיליון 22-כ של בסך

  
 ,נדחים מסים נכסי

 נטו
 .בחדרה מס לצורכי בהפסדים מגידול נובע הגידול עיקר  5,240 9,479

 
 

 פיננסיים מכשירים
 ארוך לזמן נגזרים

 מיליון 7-כ של בסך ריבית החלפת חוזי של ההוגן בשווי מקיטון נובע הקיטון  7,077 3,593
 9'ב6 ובביאור המאוחדים לדוחות 'יד25-ו 'ד22 בביאורים כמתואר ,ח"ש

 .הביניים לדוחות
 אופציות של ההוגן בשווי מגידול הנובע גידול ידי על בחלקו מקוזז זה קיטון
Call ח"ש מיליון 3-כ של בסך בצומת. 

  
 56-כ של בסך חדרה של בהקמה הכוח בתחנת מהשקעה נובע הגידול עיקר  2,344,920 2,512,278 קבוע רכוש

 לרבות) ח"ש מיליון 167-כ של בסך צומת בפרויקט ומהשקעות ח"ש מיליון
  (.הביניים לדוחות 2'ג6 בביאור כמתואר ,מניות רכישת בגין תשלום

 ובחדרה ברותם קבוע רכוש בגין פחת הוצאות ידי על בחלקו קוזז זה גידול
 .ח"ש מיליון 77-כ של כולל בסך

  
 6'ג6 ביאור ראו ,נוספים לפרטים) לצומת קרקע מהקצאת נובע הגידול עיקר  56,832 287,823 שימוש זכות נכסי

  (הביניים לדוחות
   4,259 4,571 מוחשיים בלתי נכסים

 
 שאינם נכסים כ"סה

 שוטפים
3,291,500 2,789,448   

 
   3,494,918 4,108,332 נכסים כ"סה
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 סעיף  
 30 ליום

 בספטמבר
2020 

 31 ליום
 הדירקטוריון הסברי  2019 בדצמבר

 

  שוטפות התחייבויות

 חוב ואגרות הלוואות של שוטפות חלויות מעדכון נובע הגידול עיקר  157,147 166,047  שוטפות חלויות
 .ח"ש מיליון 120-כ של בסך הפירעונות ללוח בהתאם

 בסך וחדרה רותם של הבכיר החוב פירעון ידי על בחלקו קוזז זה גידול
 של '(א סדרה) חוב אגרות פירעון ידי ועל ח"ש מיליון 95-כ של כולל

 .ח"ש מיליון 16-כ של בסך החברה
  

 71-כ של בסך החשמל חברת של ביתרה מגידול נובע הגידול עיקר  123,812 180,744 שירותים ונותני ספקים
 חשמל ברכישות וגידול עיתוי מהפרשי כתוצאה בעיקר ,ח"ש מיליון

 .החשמל מחברת
 דלקים רכישות בגין ספקים ביתרת קיטון ידי על בחלקו קוזז זה גידול
  .ח"ש מיליון 12-כ של בסך

 של בסך שכר בגין לעובדים בהתחייבויות מקיטון נובע הקיטון עיקר  41,641 41,423 זכות ויתרות זכאים
 של מניות לרכישת עסקה בגין זכאים ביתרת ומקיטון ח"ש מיליון 5-כ

 .ח"ש מיליון 5-כ של בסך צומת
 6-כ של בסך לשלם בהוצאות גידול ידי על בחלקו קוזז זה קיטון
  .ח"ש מיליון 3-כ של בסך לשלם ריבית ומיתרת ח"ש מיליון

 נגזרים פיננסיים מכשירים
 קצר לזמן

 בסך בצומת אקדמה חוזי של ההוגן בשווי מגידול נובע הגידול עיקר  21,678 23,898
 .ח"ש מיליון 3-כ של

 
 של שוטפות חלויות

 בגין ארוך לזמן התחייבויות
 חכירה

 שטרם צומת של הקרקע על היוון דמי מיתרת נובע הגידול עיקר  2,400 53,171
 6'ג6 ביאור ראו ,נוספים לפרטים) ח"ש מיליון 52-כ של בסך שולמה
 (.הביניים לדוחות

 
  .ברותם הכנסה על מסים בגין מחבות נובע הגידול  - 29,287 שוטפים מסים התחייבויות

   346,678 494,570 שוטפות התחייבויות כ"סה
 

      

  שוטפות שאינן התחייבויות

 ארוך לזמן הלוואות
 בנקאיים מתאגידים

 ואחרים

 של המימון הסכמי במסגרת ממשיכות נובע בהלוואות הגידול עיקר  1,740,607 1,832,670
 ,ח"ש מיליון 137-כ של ובסך ח"ש מיליון 64-כ של בסך וצומת חדרה

 .בהתאמה
 בסך הלוואות של השוטפות החלויות מעדכון הנובע קיטון חל ,מנגד

 של הבכיר החוב בגין הצמדה בהפרשי וקיטון ח"ש מיליון 95-כ של
  .ח"ש מיליון 10-כ של כולל בסך ורותם חדרה

 של בסך החברה של '(ב סדרה) חוב אגרות מהנפקת נובע הגידול עיקר  252,309 623,768 חוב אגרות
 ראו ,נוספים לפרטים (.הנפקה הוצאות בניכוי) ח"ש מיליון 396-כ

 .הביניים לדוחות 4'ב6 ביאור
 החוב אגרות של השוטפות החלויות מעדכון הנובע קיטון חל ,מנגד
  .ח"ש מיליון 25-כ של בסך

 בגין ארוך לזמן התחייבויות
 חכירה

14,644 15,960   
 

 נגזרים פיננסיים מכשירים
 ארוך לזמן

 כמתואר ריבית החלפת חוזי של הוגן בשווי משינוי נובע הגידול עיקר  - 28,521
 לדוחות 9'ב6 ובביאור המאוחדים לדוחות 'יד25-ו 'ד22 בביאורים

  .הביניים
 לזמן אחרות התחייבויות

 ארוך
2,410 2,307   

 
    177 177 לעובדים הטבות

 מסים התחייבויות
 נטו,נדחים

281,733 281,105   
 

 שאינן התחייבויות כ"סה
 שוטפות

2,783,923 2,292,465   

 
   2,639,143 3,278,493 התחייבויות כ"סה
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 )באלפי 2020 בספטמבר 30 ביום ושהסתיימ חודשים ושלושה תשעה של ותלתקופ הפעילות תוצאות ניתוח .3

 ש"ח(

 רשות ידי על ומפורסם המפוקח "(התעו"ז)" והזמן העומס בתעריף משינויים כתוצאה עונתיות להשפעות נתונה הקבוצה פעילות

  כדלקמן: עונות, לשלוש מתפלגים השנה חודשי החשמל.

 ובחורף בקיץ החשמל תעריפי ככלל, נובמבר(. עד וספטמבר יוני עד )מרץ ומעבר ופברואר( ינואר )דצמבר, חורף ואוגוסט(, )יולי קיץ

 המעבר. עונות של מאלה יותר גבוהים

 

 סעיף  

  חודשים לתשעה
 30 ביום שהסתיימו

 בספטמבר
 

 הדירקטוריון הסברי

 2020 2019   

 .להלן 6 סעיף ראו ,במכירות השינוי בדבר להסבר  1,017,919 977,806 מכירות

 בניכוי) המכירות עלות
 (והפחתות פחת

  .להלן 7 סעיף ראו ,המכירות בעלות השינוי בדבר להסבר  697,566 701,405

 חיים אורך באומדן משינוי נובע ,ח"ש מיליון 15-כ של בסך ,הקיטון עיקר  82,047 79,719 והפחתות פחת
 הרביעי מהרבעון החל ,רותם הכוח בתחנת שונים רכיבים של שימושיים

 והחל (המאוחדים לדוחות 'ה2 ביאור ראו ,נוספים לפרטים) 2019 לשנת
 לדוחות 'ב1 ביאור ראו ,נוספים לפרטים) 2020 לשנת הראשון מהרבעון
 (.הביניים

 של בסך חדרה הכוח תחנת של פחת הוצאות ידי על בחלקו קוזז זה קיטון
 והפחתה 2020 יולי בחודש המסחרית ההפעלה בעקבות ,ח"ש מיליון 9-כ

 שיצאו רותם הכוח בתחנת מסויימים רכיבים בגין ח"ש מיליון 3-כ של בסך
  .והוחלפו שימוש מכלל

   238,306 196,682 גולמי רווח

 הנהלה הוצאות
 וכלליות

 בסך מקצועיים ושירותים משפטיות בהוצאות מירידה נובע הקיטון עיקר  38,781 38,192
  .תמר בוררות סיום בעקבות בעיקר ,ח"ש מיליון 3-כ של

 מיליון 2-כ של בסך אדם כוח בעלויות גידול ידי על בחלקו קוזז זה קיטון
 .ח"ש

 בקשר מהוצאות בעיקרו ונגרם הפיתוח פעילות בהיקף מעלייה נובע הגידול  5,353 10,373 עסקי פיתוח הוצאות
 .הדירקטוריון לדוח למבוא 12 בסעיף כמתואר ,CPV קבוצת רכישת עם

-כ של בסך משפטיות הוצאות החזר בגין הינן ,2019 בשנת אחרות הכנסות  20,598 976 נטו ,אחרות הכנסות
 ביאור ראו ,נוספים לפרטים) תמר בוררות החלטת במסגרת ח"ש מיליון 14
 מיליון 5-כ של בסך גז ממכירת הכנסות (,השנתיים הכספיים לדוחות 'ז25
  .ח"ש מיליון 2-כ של בסך בת חברה ממכירת ורווח ח"ש

   214,770 149,093 רגילות מפעולות רווח

-כ של בסך בחדרה הבכיר החוב של המימון מהוצאות נובע הגידול עיקר  72,063 83,153 נטו ,מימון הוצאות
 המחירים למדד הצמדה בגין הגידור תוצאות לרבות) ח"ש מיליון 10

 והפסקת חדרה הכוח תחנת של המסחרית מההפעלה כתוצאה (,לצרכן
 מהוצאות נובע הגידול ,בנוסף .בהקמה הנכס לעלות המימון עלויות היוון

 של חדשה סדרה מהנפקת כתוצאה ח"ש מיליון 2-כ של בסך נטו ,ריבית
 בהוצאות קיטון ידי על בחלקו קוזז זה גידול '(.ב סדרה) החוב אגרות

 תוצאות לרבות) ח"ש מיליון 6-כ של בסך ברותם הבכיר החוב של המימון
 (.לצרכן המחירים למדד הצמדה בגין הגידור

 ריבית בגין יותר גבוהות בהכנסות החברה הכירה ,2019 בשנת ,כן כמו
 בגין החברה משיפוי כתוצאה בעיקר ,ח"ש מיליון 5-כ של בסך מפיקדונות

 ראו ,נוספים לפרטים) תמר בוררות החלטת במסגרת ריבית הכנסות אובדן
 (.השנתיים הכספיים לדוחות 'ז25 ביאור

  על מסים לפני רווח
 ההכנסה

65,940 142,707   

 החודשים תשעה של בתקופה יותר נמוכה מרווחיות נובע הקיטון  39,267 25,737 הכנסה על מסים 
 .אשתקד המקבילה התקופה לעומת 2020 שנת של הראשונים

   103,440 40,203 לתקופה רווח

     :ל מיוחס
 של המניות בעלי

 החברה
20,206 77,243   

 מקנות שאינן זכויות
 שליטה

19,997 26,197   
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 סעיף  

  חודשים לשלושה
 30 ביום שהסתיימו

 בספטמבר

 

 הדירקטוריון הסברי

 2020 2019   

 .להלן 6 סעיף ראו ,במכירות השינוי בדבר להסבר  359,305 400,339 מכירות

  המכירות עלות
  פחת בניכוי)

 (והפחתות

  .להלן 7 סעיף ראו ,המכירות בעלות השינוי בדבר להסבר  243,334 288,371

 תחנת של ההפחתה מתחילת נובע ,ח"ש מיליון 9-כ של בסך ,הגידול עיקר  27,806 32,497 והפחתות פחת
 .2020 יולי בחודש המסחרית ההפעלה בעקבות חדרה הכוח
 ,ח"ש מיליון 5-כ של בסך פחת בהוצאות קיטון ידי על בחלקו קוזז זה גידול
 בתחנת שונים רכיבים של שימושיים חיים אורך באומדן משינוי הנובע
 ראו ,נוספים לפרטים) 2019 לשנת הרביעי מהרבעון החל ,רותם הכוח

 2020 לשנת הראשון מהרבעון והחל (המאוחדים לדוחות 'ה2 ביאור
 (.הביניים לדוחות 'ב1 ביאור ראו ,נוספים לפרטים)

   88,165 79,471 גולמי רווח

 הנהלה הוצאות
 וכלליות

 .אדם כוח בעלויות מגידול נובע הגידול עיקר  10,273 12,189

 בקשר מהוצאות בעיקרו ונגרם הפיתוח פעילות בהיקף מעלייה נובע הגידול  2,333 4,104 עסקי פיתוח הוצאות
 .הדירקטוריון לדוח למבוא 12 בסעיף כמתואר ,CPV קבוצת רכישת עם

 הוצאות החזר בגין הינן ,2019 שנת של השלישי ברבעון אחרות הכנסות  16,115 776 נטו ,אחרות הכנסות
 תמר בוררות החלטת במסגרת ח"ש מיליון 14-כ של בסך משפטיות
 ראו ,נוספים לפרטים) ח"ש מיליון 2-כ של בסך נטו ,גז ממכירת והכנסות

  (.השנתיים הכספיים לדוחות 'ז25 ביאור
   91,674 63,954 רגילות מפעולות רווח

-כ של בסך בחדרה הבכיר החוב של המימון מהוצאות נובע הגידול עיקר  18,786 36,008 נטו ,מימון הוצאות
 המחירים למדד הצמדה בגין הגידור תוצאות לרבות) ח"ש מיליון 10

 והפסקת חדרה הכוח תחנת של המסחרית מההפעלה כתוצאה (,לצרכן
  .בהקמה הנכס לעלות המימון עלויות היוון
 גבוהות בהכנסות החברה הכירה ,2019 שנת של השלישי ברבעון ,כן כמו

 כתוצאה בעיקר ,ח"ש מיליון 5-כ של בסך מפיקדונות ריבית בגין יותר
 תמר בוררות החלטת במסגרת ריבית הכנסות אובדן בגין החברה משיפוי

 (.השנתיים הכספיים לדוחות 'ז25 ביאור ראו ,נוספים לפרטים)
  על מסים לפני רווח

 ההכנסה
27,946 72,888   

 לעומת 2020 שנת של השלישי ברבעון יותר נמוכה מרווחיות נובע הקיטון  21,207 9,551 הכנסה על מסים 
 .אשתקד המקביל הרבעון

   51,681 18,395 לתקופה רווח

     :ל מיוחס

 של המניות בעלי
 החברה

10,755 37,408   

 מקנות שאינן זכויות
 שליטה

7,640 14,273   
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4. EBITDA 

 
 EBITDA .הכנסה על ומסים נטו ,מימון הכנסות או הוצאות ,והפחתות פחת לפני (הפסד) כרווח "EBITDA" מגדירה החברה

 להיחשב צריך ואינו פיננסיים ביצועים למדידת כמדד אחרים מקובלים חשבונאות כללי כל או IFRS תקני לפי מוכר נתון אינו

 בהתאם שנקבעו נזילות או תפעוליים ביצועים של אחרים למונחים או שוטפת מפעילות מזומנים לתזרים ,הפסד או לרווח כתחליף

  .IFRS-ה לתקני

 לשמש עשויים אלו שכספים מכיוון ,אחרים לשימושים או דיבידנדים לחלוקת הזמינים כספים לייצג מיועד אינו EBITDA-ה

 לרווחיות כמדד בו בשימוש הפוגעות במגבלות מתאפיין EBITDA-ה .אחרות והתחייבויות חוזר הון ,הוניות הוצאות ,חוב לשירות

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

 .פחתו ההכנסה על מסים ,מימון הוצאות כגון ,שלה הנקי הרווח על

 החברה של התפעוליים הביצועים בסקירת למשקיעים ומועיל שקוף באופן מידע מספק EBITDA-ה של הנתון כי סבורה החברה

 ,שונים הון מבני בעלות אחרות בתעשיות או ענף באותו אחרות חברות של התפעוליים לביצועים אלה תפעוליים ביצועים ובהשוואת

 .החברה ביצועי בבחינת החברה הנהלת את גם משמש זה נתון .שונים הכנסה מס שיעורי או/ו שונות חוב רמות

 של זו הצגה ולכן ,שונה באופן EBITDA-ה את לחשב עשויות אחרות חברות .המוצגות לתקופות EBITDA תחשיב להלן

EBITDA 23.אחרות לחברות דומה להיות שלא עשויה 

  :ש"ח( )באלפי EBITDA-ה חישוב

 סעיף  

  שהסתיימו חודשים לתשעה
 בספטמבר 30 ביום

  שהסתיימו חודשים לשלושה
 בספטמבר 30 ביום

 2020 2019 2020 2019 

 359,305 400,339 1,017,919 977,806 מכירות

 (243,334) (288,371) (697,566) (701,405) (והפחתות פחת בניכוי) המכירות עלות

 (9,356) (11,414) (36,905) (36,046) (והפחתות פחת בניכוי) וכלליות הנהלה הוצאות

 (2,333) (4,104) (5,353) (10,373) עסקי פיתוח הוצאות

 16,115 776 20,598 976 אחרות הכנסות

EBITDA 230,958 298,693 97,226 120,397 

 (14,237) - (14,237) - ²³ פעמיות חד הכנסות בניכוי

EBITDA 106,160 97,226 284,456 230,958  פעמיות חד הכנסות בניכוי 

  

                                                           
 החלטת במסגרת משפטיות הוצאות החזר בגין הינן 2019 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של בתקופות פעמיות חד כנסותה  23

 .השנתיים( הכספיים לדוחות ז'25 ביאור ראו נוספים, )לפרטים תמר בוררות
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 אנרגיה מאזן .5

 קווט"ש(: )במיליוני הקבוצה של הפעילות הכוח תותחנ של חשמל ורכישות צוריי מכירות, פירוט להלן

 סעיף  

  שהסתיימו חודשים לתשעה
 בספטמבר 30 ביום

  שהסתיימו חודשים לשלושה
 בספטמבר 30 ביום

 2020 2019 2020 2019 

 991 1,200 2,982 3,057 ואחרים פרטיים ללקוחות מכירות

 6 7 54 115 מרותם המערכת למנהל מכירות

 997 1,207 3,036 3,172 מכירות כ"סה

 

 

 סעיף  

  שהסתיימו חודשים לתשעה
 בספטמבר 30 ביום

  שהסתיימו חודשים לשלושה
 בספטמבר 30 ביום

 2020 2019 2020 2019 

 897 1,048 2,829 2,958 עומס בהפחתות ורכישות חשמל ייצור

 100 159 207 214 אחרים ויצרנים המערכת ממנהל חשמל רכישת

 997 1,207 3,036 3,172 המערכת ממנהל ורכישות חשמל יצור כ"סה

     

     

     

 סעיף  

  שהסתיימו חודשים לתשעה
 בספטמבר 30 ביום

  שהסתיימו חודשים לשלושה
 בספטמבר 30 ביום

 2020 2019 2020 2019 

 876 826 2,766 2,692 ברותם עומס בהפחתות ורכישות נטו ייצור

 21 222 63 266 בחדרה נטו ייצור

 897 1,048 2,829 2,958 כ"סה

 

 סעיף

  שהסתיימו חודשים לתשעה
 בספטמבר 30 ביום

  שהסתיימו חודשים לשלושה
 בספטמבר 30 ביום

2020 2019 2020 2019 

 טון באלפי

 186 159 574 544 קיטור ייצור
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 ממכירות הכנסות .6

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

 סעיף  

  שהסתיימו חודשים לתשעה
 בספטמבר 30 ביום

  שהסתיימו חודשים לשלושה
 בספטמבר 30 ביום

 2020 2019 2020 2019 

 או/ו שיוצרה אנרגיה של פרטיים ללקוחות ממכירות הכנסות
 (1) אחרים מיצרנים נרכשה

640,241 702,589 234,901 239,356 

 31,210 46,779 56,122 58,488 (2) פרטיים ללקוחות ז"בתעו שנרכשה אנרגיה ממכירת הכנסות

 73,250 85,568 207,285 204,109 (3) תשתית שירותי בגין פרטיים מלקוחות הכנסות

 678 20,268 6,300 32,438  (4) המערכת למנהל אנרגיה ממכירת הכנסות

 14,811 12,823 45,623 42,530 (5) קיטור ממכירת הכנסות

 359,305 400,339 1,017,919 977,806  כ"סה

 

 ידי על המפורסם הייצור רכיב לתעריפי בהתאם חשמל ממכירת נובעות פרטיים ללקוחות חשמל ממכירת נטו החברה הכנסות

 ידי על שפורסם כפי ,2020 לשנת יצוריה רכיב תעריף של המשוקלל הממוצע מהתעריף. מסוימת הנחה מתן תוך החשמל, רשות

 לקוחות צריכת שתמהיל בעוד המשקי, הצריכה לתמהיל מיוחס זה משוקלל ממוצע ש,"לקווט אגורות 26.78 הינו החשמל, רשות

 אגורות 29.09 על עמד יצוריה רכיב תעריף של המשוקלל הממוצע ,2019 בשנת המשקי. הצריכה לתמהיל זהה אינו וחדרה רותם

 .לצרכן המחירים למדד ובחלקן הגז ירלמח בחלקן צמודות קיטור ממכירת החברה הכנסות בנוסף, ש."לקווט

 צריכת להספקת נדרש אשר החסר, החשמל המערכת. מנהל להוראת בהתאם עומס להפחית רותם נדרשה הדוח, תקופת במהלך

 רותם. של הייצור בעלות החשמל מחברת נרכש הלקוחות,

 :2019-ו 2020 בספטמבר 30 בימים שהסתיימו חודשים תשעה של לתקופות

 של בסך רותם הכוח בתחנת בזמינות מירידה ש"ח, מיליון 65-כ של בסך הייצור רכיב בתעריף מירידה נובע הקיטון עיקר (1)

 מתוכננת לא ותחזוקה 2020 שנת של השני הרבעון במהלך בתחנה מתוכננות טכניות מבדיקות נובעתה) ש"ח מיליון 25-כ

 פרופיל שינוי בשל בעיקר ש"ח, מיליון 11-כ של בסך הלקוחות צריכת בהיקף מירידה (,2020 אוגוסט בחודש נוספת

 ינואר החודשים במהלך ההתפלה בתחום לקוח של מתוכננת לא תחזוקה לאור וכן ההתפלה בתחום לקוחות של הצריכה

 ירידה לאור וזאת ש"ח מיליון 2-כ של בסך החברה הכנסות את הקטינה קורונה משבר השפעת כי יצוין .2020 ופברואר

 של סךב חדרה הכוח תחנת של מסחריתה פעלההה בשל פרטיים מלקוחות בהכנסות גידול חל ,מנגד הלקוחות. בצריכת

 .ש"ח מיליון 23-כ

 חל מנגד, .ש"ח מיליון 7-כ של בסך תחזוקות במהלך חדרה הכוח תחנת לקוחות עבור אנרגיה רכישתמ נובע הגידול עיקר (2)

 ש"ח. מיליון 5-כ של בסך רותם לקוחות עבור שנרכשה אנרגיה במכירות קיטון

 של הלקוחות צריכת בהיקף ומירידה ש"ח מיליון 9-כ של בסך 2020 בשנת התשתית בתעריפי מירידה נובע הקיטון עיקר (3)

 חדרה הכוח תחנת של מסחריתה הפעלהה בשל ש"ח מיליון 14-כ של בסך גידול חל ,מנגד .ש"ח מיליון 8-כ של בסך רותם

 קצה. ללקוחות ומכירות

 אנרגיה במכירות ומגידול תהמערכ למנהל חדרה הכוח תחנת של קוגנרציה בתעריף אנרגיה ממכירות נובע הגידול עיקר (4)

 מרותם. המערכת למנהל

 .הגז במחיר מירידה הנובעת הקיטור במחיר ומירידה הקיטור מכירות בהיקף מירידה נובע הקיטון עיקר (5)

 :2019-ו 2020 בספטמבר 30 בימים ושהסתיימ חודשים שלושה של ותלתקופ

 של בסך רותם הכוח בתחנת בזמינות מירידה ,ש"ח מיליון 20-כ של בסך הייצור רכיב בתעריף מירידה נובע הקיטון עיקר (1)

 3-כ של בסך הלקוחות צריכת בהיקף ומירידה 2020 אוגוסט בחודש מתוכננת לא מתחזוקה כתוצאה ,ש"ח מיליון 13-כ

 .חדרה הכוח תחנת של מסחריתה הפעלהמה הנובע ש"ח, מיליון 23-כ של בסך גידול לח ,מנגד ש"ח. מיליון

 ורותם. חדרה הכוח תותחנ של לקוחות עבור תחזוקותה במהלך אנרגיה תורכישמ נובע הגידול עיקר (2)

 .קצה ללקוחות אנרגיה ומכירות חדרה הכוח תחנת של מסחריתה הפעלהה בשל נובע הגידול עיקר (3)

  חדרה. הכוח תחנת של קוגנרציה בתעריף אנרגיה ממכירות נובע הגידול עיקר (4)

   .הגז במחיר מירידה הנובעת הקיטור במחיר ומירידה הקיטור מכירות בהיקף מירידה נובע הקיטון עיקר (5)
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 והפחתות( פחת )בניכוי המכירות עלות .7

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

 סעיף  

  חודשים לתשעה
 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו

  חודשים לשלושה
 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו

 2020 2019 2020 2019 

 117,078 125,883 367,827 350,452 (1) וסולר גז

 104,460 132,883 263,407 278,421 (2) חשמל ורכישת תשתית שירותי בגין חשמל לחברת הוצאות

 7,961 8,561 23,963 24,431 גז הולכת עלות

 13,835 21,044 42,369 48,101 (3) תפעול הוצאות

 243,334 288,371 697,566 701,405 (והפחתות פחת בניכוי) המכירות עלות כ"סה

     

  חודשים לתשעה סעיף  
 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו

  חודשים לשלושה
 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו

 2020 2019 2020 2019 

 20,958,222 20,709,657 7,678,996 6,639,767 (MMBTU) גז צריכת

 4.85 4.70 4.81 4.70 (בדולר) ממוצע גז מחיר

 

 :2019-ו 2020 בספטמבר 30 בימים שהסתיימו חודשים תשעה של לתקופות

 .רותם הכוח בתחנת עומס הפחתותו תחזוקות בשל ש"ח מיליון 26-כ של בסך החשמל בייצור מירידה נובע הקיטון עיקר (1)

 .הדולר ובשער הייצור ברכיב מירידה כתוצאה הגז במחיר מירידה הנובע ש"ח, מיליון 14-כ של בסך קיטון חל בנוסף,

  .חדרה הכוח תחנת של מסחריתה פעלההה בשל ש"ח מיליון 23-כ של בסך הגז בעלויות גידול חל ,מנגד

 מיליון 21 -כ של בסך קצה ללקוחות מכירות ותחילת חדרה הכוח תחנת של מסחריתה הפעלהה בשל נובע הגידול עיקר (2)

 קיטון חל מנגד, .התקופה במהלך רותםב תחזוקות בשל בעיקר ש"ח ןומילי 3-כ של סךב אנרגיה ברכישות גידולומ ש"ח

 .2020 לשנת התשתית בתעריפי ירידה בשל ש"ח ןומילי 9-כ של בסך

 .חדרה הכוח תחנת של מסחריתה פעלההה בשל שוטפות תפעול מעלויות נובע גידולה עיקר (3)

 :2019-ו 2020 בספטמבר 30 בימים ושהסתיימ חודשים שלושה של ותלתקופ

 נובעה קיטון חל מנגד, .חדרה הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה בשל נובע ש"ח מיליון 23-כ של בסך גידולה עיקר (1)

 בנוסף, .רותם הכוח בתחנת עומס הפחתותו מתוכננת לא תחזוקה בשל ש"ח מיליון 8-כ של בסך החשמל בייצור מירידה

  .הדולר ובשער הייצור ברכיב מירידה כתוצאה הגז במחיר מירידה הנובע ש"ח, מיליון 6-כ של בסך קיטון חל

 של בסך בהוצאות מגידולו ש"ח, מיליון 21-כ של בסך חדרה הכוח תחנת של מסחריתה הפעלהה בשל נובע הגידול עיקר (2)

  .2020 אוגוסט בחודש רותם הכוח בתחנת מתוכננת לא תחזוקה בשל ש"ח מיליון 7-כ

 .חדרה הכוח תחנת של מסחריתה פעלההה בשל שוטפות תפעול מעלויות נובע גידולה עיקר (3)
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  ש"ח( )באלפי מימון ומקורות נזילות .8

 סעיף  

  חודשים לתשעה
 30 ביום שהסתיימו

 בספטמבר

 

  הדירקטוריון הסברי

 2020 2019    
 מזומנים תזרימי

  שנבעו
 שוטפת מפעילות

 נמוכה רווחיות לאור בעיקר) השוטפת בפעילות מקיטון נובע הקיטון עיקר  411,655 306,258
 מיליון 19-כ של בסך החוזר בהון ומקיטון ח"ש מיליון 86-כ של בסך (יותר

 .ח"ש

 

 מזומנים תזרימי
 לפעילות ששימשו
 השקעה

 מיליון 331-כ של בסך צומת בפרוייקט בהשקעות מגידול נובע הגידול עיקר  (217,878) (433,544)
 .ח"ש מיליון 28-כ של בסך נטו ,מוגבלים למזומנים והפקדות ח"ש

 של בסך קצר לזמן לפיקדונות בהפקדות קיטון ידי על בחלקו קוזז זה גידול
 .ח"ש מיליון 144-כ
 

 

 מזומנים תזרימי
 מימון מפעילות שנבעו

 ח"ש מיליון 396-כ של בסך '(ב סדרה) חוב אגרות מהנפקת נובע הגידול עיקר  104,104 330,426
 פרויקט של המימון הסכמי במסגרת וממשיכות (הנפקה הוצאות בניכוי)

 בתקופה ,בנוסף .ח"ש מיליון 201-כ של כולל בסך חדרה ופרויקט צומת
 .ח"ש מיליון 36 של בסך דיבידנד חילקה החברה ,2019 בשנת המקבילה

 חוב אגרות של שוטפים בפירעונות גידול ידי על בחלקו קוזז זה גידול
 שאינן זכויות רכישת בגין תשלום ,ח"ש מיליון 67-כ של כולל בסך והלוואות

 נדחות הוצאות תשלומי ,ח"ש מיליון 26-כ של בסך בצומת שליטה מקנות
 בגין ותשלומים ח"ש מיליון 24-כ של בסך צומת של המימון הסכם במסגרת

  .2020 בשנת ח"ש מיליון 10-כ של בסך נגזרים מכשירים
 מיליון 272-כ של נטו ,בתמורה מניות החברה הנפיקה ,2019 בשנת ,בנוסף

 .ח"ש

 

 

 סעיף  

  חודשים לשלושה
 30 ביום שהסתיימו

 בספטמבר
 

  הדירקטוריון הסברי

 2020 2019    
 מזומנים תזרימי

  שנבעו
 שוטפת מפעילות

 ,ח"ש מיליון 30-כ של בסך השוטפת בפעילות מקיטון נובע הקיטון עיקר  146,533 128,500
 של בסך נטו החוזר בהון גידול חל ,מנגד .יותר נמוכה מרווחיות בעיקר הנובע

 הנובע יותר נמוך תשלומים מהיקף כתוצאה בעיקר) ח"ש מיליון 14-כ
 (.עיתוי מהפרשי

 

 מזומנים תזרימי
 לפעילות ששימשו
 השקעה

 מיליון 70-כ של בסך צומת בפרויקט בהשקעות מגידול נובע הגידול עיקר  (6,824) (91,161)
 .ח"ש

 

 מזומנים תזרימי
 מימון מפעילות שנבעו

 ח"ש מיליון 153-כ של בסך נטו ,מניות מהנפקת מתמורה נובע הקיטון עיקר  109,155 45,100
 חל ,2020 שנת של השלישי ברבעון ,בנוסף .2019 שנת של השלישי ברבעון

 של בסך ואחרים בנקאים מתאגידים הלוואות של שוטפים בפירעונות גידול
 .ח"ש מיליון 18-כ

 בסך צומת של המימון הסכם במסגרת משיכות ידי על בחלקו קוזז זה קיטון
 .ח"ש מיליון 112-כ של

 

 

 על חזוי תזרים דוח פרסום המחייבים הדיווח, לתקנות (14)ב()10 תקנה לפי אזהרה סימני מתקיימים לא ,2020 ספטמברב 03 ליום

 .החברה ידי
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  ש"ח(: )באלפי 2020 בספטמבר 30 ליום חוב לשירות וקרנות פיקדונות מזומנים, ושווי מזומנים חוב, המפרטת טבלה להלן

 מאוחד אחרות צומת חדרה  רותם החברה 

 2,626,868 - 134,077 705,827 1,120,157 666,807 (לשלם ריבית לרבות) חוב

 587,154 1,840 34,144 6,712 262,030 282,428  מזומנים ושווי מזומנים

       

 216,786 - - 45,501 78,792 92,493 * (המוגבלים המזומנים מתוך) חוב לשירות קרנות

 החוב. לערבות המשמשות קרנות לרבות (*)

 :הדוח בתקופת שינויים

 .מהלוואותיה בלבד( לקרן מתייחס )הסכום ש"ח מיליון 69-כ של סכום פרעה רותם (1)

 ש"ח מיליון 26-כ של סכום פרעהו שלה המימון להסכם בהתאם ארוך לזמן מהמסגרת ש"ח מיליון 64-כ של סכום משכה חדרה (2)

 .מהלוואותיה בלבד( לקרן מתייחס )הסכום

 ראו נוספים, לפרטים שלה. המימון להסכם בהתאם ארוך לזמן הלוואות ממסגרת ש"ח מיליון 137-כ של סכום משכה צומת (3)

  הביניים. לדוחות 3ג'6 ביאור

 חוב אגרות פדיון על לפרטים א'(. )סדרה החוב מאגרות בלבד( לקרן מתייחס )הסכום ש"ח מיליון 16-כ של סכום פרעה החברה (4)

 הביניים. לדוחות ב'7 ביאורו הדירקטוריון לדוח למבוא 15 פרק ראו הדוח מועד לאחר החברה של א'( )סדרה

 אוקטובר בחודש הדוח, מועד לאחר ש"ח. מיליון 400 של נקוב בערך ב'( )סדרה חוב אגרות החברה הנפיקה ,2020 אפריל בחודש (5)

 נוספים, לפרטים  נקוב. ערך ש"ח מיליון 655-כ של בסך סדרה הרחבת של בדרך ב'( )סדרה החוב אגרות החברה הנפיקה ,2020

 תמורת מתוך ש"ח מיליון 313-כ של סכום הביניים. לדוחות א'7-ו  4ב'6 יםביאורו הדירקטוריון לדוח למבוא 14 פרק ראו

 באוקטובר בחודש בוצע אשר א(, )סדרה החוב אגרות לש החברה ביוזמת מלא מוקדם פדיון לביצוע החברה את שימש ההנפקה

 הדירקטוריון(. לדוח למבוא 15 פרק ראו )לפרטים 2020

 ש"ח(: )באלפי 2019 בדצמבר 31 ליום חוב לשירות קרנותו פיקדונות מזומנים, ושווי מזומנים חוב, המפרטת טבלה להלן

 מאוחד אחרות צומת חדרה  רותם החברה 

 2,151,593 1,282 - 670,797 1,196,650 282,864 (לשלם ריבית לרבות) חוב

 384,748 5,640 731 9,033 112,927 256,417  מזומנים ושווי מזומנים

       
 204,894 - - - 138,224 66,670 * (המוגבלים המזומנים מתוך) חוב לשירות קרנות

 )*( לרבות קרנות המשמשות לערבות החוב.

 ש"ח(: )באלפי 2019 בספטמבר 30 ליום חוב לשירות קרנותו פיקדונות מזומנים, ושווי מזומנים חוב, המפרטת טבלה להלן

 מאוחד אחרות צומת חדרה  רותם החברה 

 2,181,595 1,252 - 666,204 1,224,015 290,124 (לשלם ריבית לרבות) חוב

 874,337 1,506 2,573 20,455 336,872 512,931 קצר לזמן ופיקדונות מזומנים ושווי מזומנים

       
 186,936 - - - 132,872 54,064 * (המוגבלים המזומנים מתוך) חוב לשירות קרנות

 החוב. לערבות המשמשות קרנות לרבות (*)
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 שלהן. הנאמנות ושטרי המימון בהסכמי שנקבעו הפיננסיות המידה אמות בכל שלה הבנות חברותהו החברה עומדות הדוח, למועד

  24מהותיות(: )בהלוואות בפועל הפעילות תוצאות על המבוססות להפרה הפיננסיות המידה אמות פירוט להלן

 2020 בספטמבר 30 ליום 

 אמות מידה החלות על החברה מכוח שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( של החברה25 
 :15.81 1:1.20-מ יפחת לא הנאמנות, בשטר כהגדרתו ההיסטורי, החוב כיסוי יחס

 ש"ח מיליון 762 ש"ח מיליון 80 של מסך יפחת לא הנאמנות, בשטר כהגדרתו החברה של עצמי ההון

 %15 12.5%-מ יפחת לא הנאמנות, בשטר כהגדרתו החברה, של למאזן העצמי ההון יחס

 החברה של ב'( )סדרה החוב לאגרות הנאמנות שטר מכוח החברה על החלות מידה אמות

 פרויקטים להקמת המיועד הפיננסי החוב בניכוי במאוחד נטו הפיננסי החוב בין היחס
 13 על יעלה לא המתואם EBITDA-ה לבין ,EBITDA להפיק החלו שטרם

5.3 

 ש"ח מיליון 762 ש"ח מיליון 250 של מינימלי עצמי הון

 %15 17%-מ יפחת שלא בשיעור למאזן עצמי הון יחס

 חדרה ההון הזרמת הסכם עם בקשר החברה על החלות מידה אמות

 מסך יפחת לא ההקמה, קבלן של האחריות תקופת לתום עד החברה, של העצמי ההון
 ש"ח מיליון 762 ש"ח מיליון 250 של

 %15 20%-מ יפחת לא החברה, של למאזן עצמי ההון יחס

 ,ההקמה קבלן של האחריות תקופת לתום עד חדרה של המסחרית ההפעלה מועדמ
 מיליון 50 בגובה בנקאית ערבות או ש"ח מיליון 50-מ תפחת שלא מזומנים יתרת
  ש"ח.

 בנקאית ערבות הועמדה
 ש"ח מיליון 50 גובהב

 רותם על החלות מידה אמות

ADSCR 1.88 1.1 הקודמים( החודשים 12-)ב 

 הדוח תאריך ולאחר הדוח בתקופת מהותיים אירועים .9

 .בינייםה לדוחות 7-ו 6 ,1 יםביאור וכן לעיל 1 פרק ראו ,לפרטים

 פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת .10

 בד החברה שמפרסמת פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת בדבר מיידי דוח ראו החברה, של התחייבויות מצבת בדבר נתונים

  זה. דוח פרסום עם בבד

                                                           
 התקופתי. לדוח א' לחלק 10.3 סעיף ראו הבנות והחברות החברה של מהותיות בהלוואות הפיננסיות המידה אמות לתיאור  24
  א(. )סדרה החוב אגרות של מלא מוקדם פדיון החברה ביצעה 2020 אוקטובר חודשב   25
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 ב'( )סדרה חוב אגרות .11

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

 'ב סדרה  הסדרה שם

 2020 באפריל 26 ההנפקה מועד

 נקוב ערך ח"ש מיליון 400 ההנפקה במועד הנקוב השווי כל סך

 נקוב ערך ח"ש מיליון 400 הדוח במועד הנקוב השווי

 מחדש מוערך הוא כאשר הנקוב השווי
 ההצמדה תנאי לפי

  נקוב ערך ח"ש מיליון 400

 2020 באוקטובר 6 סדרה הרחבת מועד

 נקוב ערך ש"ח מיליון 659 ההרחבה במועד הנקוב השווי כל סך

 שנכלל כפי שנצברה הריבית סכום
 2020 בספטמבר 30 ליום בינייםה בדוחות

-- 

 בדוחות שנכלל כפי שלה ההוגן השווי
 2020 בספטמבר 30 ליום בינייםה

 ש"ח מיליון 416-כ

 ש"ח מיליון 416-כ 2020 בספטמבר 30 ליום הבורסאי השווי

 2.75% של בשיעור קבועה שנתית ריבית הריבית ושיעור הריבית סוג

 30 וביום במרץ 31 ביום ישולמו אשר ,שווים לא שנתיים חצי תשלומים 16 הקרן תשלום מועדי
 (כולל) 2028 עד 2021 מהשנים אחת כל של בספטמבר

 החוב אגרות קרן של ,לעת מעת שתהא כפי מסולקת הבלתי היתרה על הריבית הריבית תשלום מועדי
 בשנת למעט) בשנה פעמיים ,2020 ספטמבר מחודש החל משולמת '(ב סדרה)

 אחת כל של בספטמבר 30-ו במרץ 31 וביום ,2020 בספטמבר 30 ביום (2020
 (.כולל) 2028 עד 2021 מהשנים
 ביום שהסתיימה החודשים ששת של התקופה בעד ישולמו הריבית תשלומי
 הראשון הריבית תשלום למעט ,הרלוונטי הריבית תשלום מועד שלפני האחרון

 המסחר ביום שהתחילה התקופה בגין שולםו 2020 בספטמבר 30 ביום נעשהש
 ביום הוהסתיימ '(ב סדרה) החוב אגרות על המכרז יום שלאחר הראשון
 בתקופה הימים מספר לפי וחושב ,האמור התשלום מועד שלפני האחרון
 .בשנה ימים 365 בסיס ועל ההאמור

 המחירים במדד לעלייה צמודות עליה והריבית '(ב סדרה) החוב אגרות קרן ותנאיו ההצמדה בסיס
 15 ביום פורסם אשר 2020 מרץ חודש בגין לצרכן המחירים מדד לעומת לצרכן

  .החוב אגרות תקופת במהלך ישונו לא ההצמדה תנאי .2020 באפריל

 לא אחר ערך לנייר להמרה ניתנות האם

 הנאמנות בשטר האמורים לתנאים בהתאם מוקדם פדיון לבצע זכות לחברה מוקדם פדיון לבצע החברה זכות

 התחייבויות לתשלום ערבות ניתנה האם
 החוב אגרות פי על החברה

 לא

 מ"בע נאמנויות נבו פז רזניק הנאמן שם

 תעודות סדרת על האחראי שם
 הנאמן אצל ההתחייבות

 שאול הגר או/ו אבטליון מיכל

 אביב תל ,14 חרוצים יד :כתובת התקשרות פרטי
 6389200-03 :טלפון

 6389222-03 :פקס
 Michal@rpn.co.il :מייל

 מחודש "(מעלות)" בע"מ מעלות רייטינגס גלובל פי אנד אס  ידי על ilA- דירוג ההנפקה ממועד החוב אגרות דירוג
 .הסדרה הרחבתל בקשר אוקטובר בחודש אושרר ואשר 2020 פברואר

 אושרר אשר 2020 אפריל מחודש "(מידרוג)" מ"בע מידרוג ידי על A3.il דירוג
 .הסדרה הרחבתל בקשר 2020 אוקטובר בחודש

01-2020- :אסמכתא) 2020 בפברואר 28 מיום החברה של מיידיים דוחות ראו
 3 מיום ,(035221-01-2020 :אסמכתא) 2020 באפריל 20 מיום ,(017383

 2020 באוקטובר 4 ומיום (107493-01-2020 :אסמכתא) 2020 באוקטובר
 .(107604-01-2020 :אסמכתא)

 תיפרענה בו מהמועד שהחל התקופה במהלך כי עתידית התחייבות קיימת .אין משועבדים נכסים
 החוב אגרות תהיינה עוד וכל במלואן החברה של א'( )סדרה החוב אגרות
 נכסיה על כללי שוטף שעבוד תיצור לא החברה במחזור, קיימות ב'( )סדרה

 שיתקיימו מבלי כלשהו שלישי צד לטובת ,והעתידיים הקיימים ,וזכויותיה
 .הנאמנות בשטר הקבועים התנאים



 

22 

 כן מהותית הסדרה האם

 

 כלשהי פעולה לבצע נדרשה לא החברה .הנאמנות ושטרי החברה של '(ב סדרה)-ו '(א סדרה) החוב אגרות תנאי בכל עומדת החברה

 של ('א )סדרה החוב לאגרות מלא מוקדם פדיון בוצע 2020 באוקטובר חודשב .האמורות החוב לאגרות הנאמנים דרישת לפי

 החברה.

 תאגידי ממשל .12

 תרומות

 הבאות: התרומות שולמו הדוח, בתקופת החברה, של התרומות חלוקת מדיניות במסגרת

 

 התרומה מקבל

 עד התרומה סכום
 בספטמבר 30 ליום

2020 
 (ח"ש באלפי)

 התרומה למקבל קשר

 
 1,000 'תלמיד לכל סיסמא'

 הקשורים מגורמים גם תרומות מקבלת תלמיד לכל סיסמא
 הינו החברה של הכספים ל"סמנכ .בחברה בעקיפין עניין לבעלי

 .שכר ללא הפרויקט של ההיגוי בוועדת נציג

 - 300 'נירים' עמותת 

 - 138 'לב רחשי' עמותת 

 - 150 'אולגה גבעת חדרה טכנודע' עמותת 

 - 70 'חיים כדרך נתינה - נכח' עמותת 

 מכהן החברה ל"מנכ של משפחה קרוב כי יצוין הטוב הסדר למען 50 'לתת בשביל רצים' עמותת 
 .תמורה ללא העמותה ל"כמנכ

 

   26התאגיד עסקי בדבר 2019 לשנת התקופתי לדוח עדכון .13

 לשנת החברה של התקופתי הדוח חתימת ממועד חלו אשר החברה, בעסקי מהותיים שינויים ו/או עדכונים יובאו להלן

  זה. דוח פרסום למועד ועד 2020 בפברואר 26 ביום 2019

 התקופתי לדוח א' לחלק (הריכוזיות ומתווה צומת מניות לרכישת בהסכמים התקשרות) 2.3.1 סעיף .13.1

 צומת, מניות לרכישת הסכמים במערך החברה התקשרות בדבר התקופתי לדוח א' לחלק 2.3.1 בסעיף לאמור בהמשך

 לדוחות ג'6 ביאור ראו ,צומת של והנפרע המונפק מהונה 95% לרכישת העסקה בגין התמורה יתרת תשלום אודות לפרטים

 .הביניים

 התקופתי לדוח א' חלקל אנרגיה( לייצור מבוזרים מתקנים הקמת )הסכמי 2.3.3 סעיף .13.2

 לייצור מתקן והפעלת להקמת ההולכה וברשת החלוקה ברשת לקוחות עם שנחתמו מחייבים הסכמים אודות לפרטים

 ראו התקופתי, לדוח א' לחלק 2.3.3 בסעיף לאמור בהמשך ת,וללקוח אנרגיה למכירת הסדרים וכן הלקוח בחצר אנרגיה

 הדירקטוריון. לדוח למבוא 7 סעיף

 בהיקף נכסים של העברה או מכירה רכישה, מהותיים; רכישה או מיזוג מבני, שינוי כל של ותוצאתו )אופיו 2.3 סעיף .13.3

 הרגיל העסקים במהלך שלא מהותי

 להקמה, ישראל מדינת של במכרז זכתה כי הודעה בלהיק אשר ,IDE עם החברה של התקשרות אודות לפרטים .א

 חוכ תחנת של ותחזוקה תפעול להקמה, בהסכם ב", "שורק רבאת ים-מי התפלת מתקן של והעברה תחזוקה תפעול,

 .הדירקטוריון לדוח למבוא 10 סעיף ראו ההתפלה, מתקן בחצר טבעי גז מונעת

 ייצור בתחום הפועלת CPV קבוצת לרכישת בהסכם מכן ולאחר עקרונות במזכר החברה התקשרות אודות לפרטים .ב

 באוקטובר 11-ו 2020 בספטמבר 29 ,2020 בספטמבר 16 מימים החברה של מיידיים וחותד ראו בארה"ב, החשמל

 למבוא 12 סעיף וכן העניין(, לפי ,110115-01-2020 -ו 105675-01-2020 ,101808-01-2020 מס': )אסמכתאות 2020

                                                           
 אירעו אשר מהותיים חידושים או שינויים וכולל ח,הדיוו לתקנות א39 לתקנה בהתאם נערך זה דירקטוריון בדוח הכלול התאגיד עסקי עדכון 26

 תמונה לתת כדי נוסף תיאור ניתן מהמקרים בחלק כי ן,יצוי .זה דוח פרסום למועד ועד 2019 לשנת התקופתי הדוח פרסום ממועד החברה בעסקי

 .ההפניה דרך על האמורים המיידים בדוחות הכלול המידע את כוללות זה דוח במסגרת מיידים לדוחות הפניות .המתואר הנושא של מקיפה
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 וחותד ראו האנגלית ובשפה העברית בשפה CPV קבוצת רכישת עם בקשר למשקיעים למצגת הדירקטוריון. לדוח

 בהתאמה(. ,106002-01-2020 -ו 105987-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 בספטמבר 29 מיום החברה של ידייםמי

 התקופתי לדוח א' לחלק במניותיה( ועסקאות החברה בהון )השקעות 4 סעיף .13.4

 הצעה לדוח וכן מוסדיים לגופים החברה מניות של פרטית להקצאה בהסכם החברה התקשרות אודות לפרטים .א

 24 מימים החברה של מיידיים וחותד ראו כאמור, הפרטית להקצאה בקשר מהותית ושאינה מהותית פרטית

 וכן בהתאמה(, ,110277-01-2020 -ו 104547-01-2020 מס': )אסמכתאות 2020 באוקטובר 11-ו 2020 בספטמבר

 מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 18-ו 2020 באוקטובר 15 מימים החברה של ההון במצבת שינוי בדבר דיווחים

 .הדירקטוריון לדוח למבוא 17 סעיף ראו ,ספיםנו לפרטים בהתאמה(. ,113142-01-2020 -ו 112797-01-2020

 של בדרך מדף, הצעת דוח פי על לציבור, החברה מניות הנפקת לבצע כוונתה בדבר החברה דיווח אודות לפרטים .ב

 )קנון( בחברה השליטה בעלת כוונת על דיווח וכן היחידה, מחיר על מכרז של בדרך כמויות, טווח עם אחידה הצעה

01-2020- מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 11 מיום החברה של מיידי חוד ראו כאמור, במכרז הצעות להגיש

110157.)  

 עם אחידה הצעה של בדרך לציבור, החברה מניות להנפקת מדף הצעת דוח החברה פרסמה 2020 באוקטובר 12 ביום .ג

 המדף הצעת דוח ודותא לפרטים החברה. של המדף תשקיף פי על היחידה, מחיר על מכרז של בדרך כמויות, טווח

 במכרז, השתתפותה בדבר בחברה השליטה בעלת הודעת בדבר דיווחה את וכן המוצעים הערך ניירות פרטי את הכולל

 מיידיים וחותד ראו המכרז, מספר תיקון בדבר מתקן מדף הצעת דוח וכן המכרז מספר תיקון בדבר מיידי דוח וכן

 ,110847-01-2020 -ו 110817-01-2020 ,101593-01-2020 מס': )אסמכתאות 2020 באוקטובר 12 מיום החברה של

 הדירקטוריון. לדוח למבוא 16 סעיף וכן העניין(, לפי

 לו מתקן ודוח החברה של מיידי דוח ראו כאמור החברה מניות להנפקת הציבורי המכרז תוצאות אודות לפרטים

 שינוי בדבר דיווח וכן בהתאמה(, ,111450-01-2020 -ו 102136-01-2020 מס': )אסמכתאות 2020 באוקטובר 13 מיום

 שינוי אודות לפרטים (.111540-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 13 מיום החברה של ההון במצבת

 מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 13 מיום מיידי דוח ראו ההקצאה, לאחר )קנון( בחברה השליטה בעלת בהחזקות

111720-01-2020.) 

 התקופתי לדוח א' לחלק 7.8.5 סעיף .13.5

 פרסמה אשר חובב רמת הכוח תחנת למכירת המכרז במסגרת נוי וקרן החברה שהגישו רכישה הצעת אודות לפרטים

 ביוני 10 ביום לחברה שנמסרה הודעה וכן התקופתי לדוח א' לחלק 7.8.5 בסעיף לאמור בהמשך לישראל, חשמל חברת

 "שני כשיר"כ הוכרזה החברה וכי ,במכרז הזוכה ההצעה היא 'ג צד של הצעתו כי הכריזה המכרזים ועדת לפיה 2020

 ומיום (044872-01-2020 מספר: )אסמכתא 2020 מאיב 20 מיום החברה של יםמיידי ותדוח ראו ,המכרז למסמכי בהתאם

 .(052465-01-2020 :מספר אסמכתא) 2020 ביוני 11

 התקופתי לדוח א' לחלק (חדרה הכוח ותחנת האנרגיה מרכז) 8.2.4 סעיף .13.6

 ראו ,האנרגיה שר ואישור לחדרה הספקה ורישיון חשמל לייצור קבוע רישיון מתן על החשמל רשות החלטת עם בקשר

 (069750-01-2020 :מספר אסמכתא) 2020 ביולי 1 מיום החברה של מיידיים וחותד וכן הדירקטוריון לדוח למבוא 4 סעיף

 (.070587-01-2020 :מספר אסמכתא) 2020 ביולי 2 ומיום

 התקופתי לדוח א' לחלק (94 תת"ל – ייזום )פעילות ב'8.2.6 סעיף .13.7

 הדירקטוריון. לדוח למבוא 11 סעיף ראו הציבור, ולהשגות המחוזיות הוועדות להערות 94 תת"ל העברת אודות לפרטים

 התקופתי לדוח א' לחלק (ואמינות זמינות ר,ייצו כושר) 8.10 סעיף .13.8

 בשל שהוטלו המגבלות עקב רותם הכוח בתחנת 2020 אפריל לחודש שתוכננה התחזוקה עבודת דחיית על לפרטים

 סעיף וכן (2020-01-019948 :מספר אסמכתא) 2020 במרץ 11 מיום החברה של מיידי דוח ראו ה,הקורונ נגיף התפשטות

 .טוריוןהדירק לדוח למבוא 6

 התקופתי לדוח א' לחלק (משפטיים הליכים) 8.15-ו (צומת קרקע עם בקשר והסכם הליכים) 8.11.7 סעיפים .13.9

 תחנת תוקם עליהם המקרקעין עם בקשר 2020 אפריל בחודש החברה שהעמידה בנקאית ערבות אודות לפרטים .א

 .הביניים לדוחות 6ג'6 ביאור ראו ת,צומ הכוח

 בסעיף כאמור שבמחלוקת סכום בגין שפיר האזורית המועצה כנגד צומת שהגישה מנהלית עתירה אודות לפרטים .ב

 .הביניים לדוחות 6ג'6 ביאור ראו י,התקופת לדוח א' לחלק 8.11.7
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 לחלק (טבעי גז של והספקה לרכישה אנרג'יאן עסקת) 8.13.6-ו (תמר - לרותם טבעי גז הספקת הסכם) 8.13.1 סעיפים .13.10

 התקופתי לדוח א'

 תמר קבוצת עם רותם של טבעי גז אספקת להסכמי בתיקונים שנקבעו המתלים התנאים התקיימות אודות לפרטים א.

 2020 במרץ 11 מיום החברה של מיידי דוח ראו י,התקופת לדוח 8.13.6-ו 8.13.1 בסעיפים כאמור אנרג'יאן ועם

 (.019945-01-2020 :מספר אסמכתא)

 .הדירקטוריון וחלד למבוא 8 סעיף ראו ,יאן'אנרג של המסחרית ההפעלה למועד יאן'אנרג של צפי אודות לפרטים ב.

 התקופתי לדוח א' לחלק (תמר – לחדרה טבעי גז הספקת הסכם) 8.13.3 סעיף .13.11

 האמור תמר קבוצת עם חדרה של טבעי גז אספקת להסכם בתיקון שנקבעו המתלים התנאים התקיימות אודות לפרטים

 (.026854-01-2020 :מספר אסמכתא) 2020 במרץ 26 מיום החברה של מיידי דוח ראו י,התקופת לדוח 8.13.3 בסעיף

 התקופתי לדוח א' לחלק (צומת הכוח תחנת להקמת הסכם) 8.14.1.2 סעיף .13.12

 ת,צומ של ההקמה להסכם ותיקון צומת הכוח תחנת של ההקמה תקופת על הקורונה משבר השפעת אודות לפרטים

 .הדירקטוריון לדוח למבוא  5 סעיף ראו ת,צומ של ההקמה לקבלן עבודות לתחילת צו הוצאת לרבות

 התקופתי לדוח 'א לחלק (בחברה הבכירה ההנהלה ועובדי המשרה לנושאי הניתנים תגמולים על נוסף מידע) 9.6 סעיף .13.13

 יחידות 28,732-ו (רשומות לא) אופציות 99,228 של פרטית הקצאה החברה דירקטוריון אישר ,2020 במאי 12 ביום .א

 הבורסה אישור התקבל 2020 ביוני 4 ביום .החברה של התפעול ל"סמנכ ,גורלי יואב למר (RSU) חסומות מניה

 יחידות מהבשלת שתנבענה מניות 28,732-ו האמורות האופציות ממימוש שתנבענה מניות 99,228 של למסחר לרישום

 בסמוך גורלי למר בפועל הוקצו (RSU) החסומות המניה ויחידות והאופציות ,האמורות (RSU) חסומות המניה

-2020-01 :מספר אסמכתא) 2020 במאי 12 מיום החברה של מיידייים דוחות ראו ,נוספים לפרטים .מכן לאחר

 הביניים. לדוחות 8ב'6 וביאור (2020-01-051148-ו 2020-01-051145 :מספר אסמכתאות) 2020 ביוני 8 ומיום (042520

 של בחברה כדירקטורים מחדש מינויים את בחברה המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2020 ביולי 22 ביום .ב

 של מינויו ,בחברה כדירקטורים בורגס גרסיה וחאוויר רוזן רוברט ה"ה של מינויים ,בונייר ואנטואן כספי יאיר ה"ה

 חיצוניים כדירקטורים בריקמן מרום ומיכל טנא יוסף ה"ה של ומינויים בחברה תלוי בלתי כדירקטור לחמני משה מר

 אסיפה זימון בדבר המיידי בדוח כמפורט לתגמול זכאים יהיו אשר ,שנים שלוש של נוספת כהונה לתקופת בחברה

 (.2020-01-054775 :מספר אסמכתא) 2020 ביוני 18 מיום בחברה המניות בעלי של כללית

 10,500-ו (רשומות לא) אופציות 28,508 של פרטית הקצאה החברה דירקטוריון אישר ,2020 באוקטובר 26 ביום .ג

 2020 נובמברב 11 ביום .החברה של המשפטית היועצת ,ברגר רוזנפלד גיתית לגב' (RSU) חסומות מניה יחידות

 מניות 10,500-ו האמורות האופציות ממימוש שתנבענה מניות 28,508 של למסחר לרישום הבורסה אישור התקבל

 הוקצו (RSU) החסומות המניה ויחידות והאופציות ,האמורות (RSU) חסומות המניה יחידות מהבשלת שתנבענה

 2020 באוקטובר 27 מיום החברה של מיידייים דוחות ראו נוספים, לפרטים .ברגר רוזנפלד גיתית לגב' בפועל

 לדוחות 'ח7 וביאור (121809-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 בנובמבר 11 ומיום (116271-01-2020 :מספר אסמכתא)

 הביניים.

 התקופתי לדוח א' לחלק (מימון) 10 סעיף .13.14

 האמור ראו ,2020 אפריל בחודש ונפרעה החברה של קצר לזמן האשראי חלף החברה שנטלה הלוואה אודות לפרטים .א

 .הביניים לדוחות 3ב'6-ו 2ב'6 יםביאורו ,יהתקופת לדוח א' לחלק 10 בסעיף

 בע"מ, פיננסים ושירותים בביטוח השקעות הראל מקבוצת גופים עם החברה שחתמה הלוואה הסכם אודות לפרטים .ב

 1 מיום החברה של מיידי דוח ראו ובטוחות, חלוקה, על מגבלות פיננסיות, מידה אמות הריבית, שיעורי כך ובכלל

 .(117822-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 בנובמבר

 מידה אמות) 10.3 ם(,שלישיי צדדים עם וצומת חדרה ם,רות ה,החבר קשורות בהן הלוואה הסכמי) 10.2 סעיפים .13.15

 התקופתי לדוח א' לחלק (חלוקה על מגבלות) 10.4-ו (וצומת חדרה רותם ה,החבר מחויבות בהן פיננסיות

 אודות לפרטים .החברה של ב'( סדרה) חוב אגרות להנפקת מדף הצעת דוח החברה פרסמה ,2020 לבאפרי 22 ביום .א

 עילות וכן חלוקה על מגבלות ה,החבר מחויבת להן פיננסיות מידה אמות ן,ותנאיה ב'( סדרה) החוב אגרות הצעת

 כנספח אליו המצורף הנאמנות שטר לרבות ,2020 לבאפרי 22 מיום החברה של המדף הצעת דוח ראו י,מייד פירעון

 (.2020-01-035220 :מספר אסמכתא) א'

 23 מיום החברה של מיידי דוח ראו ה,החבר של ב'( סדרה) חוב אגרות של לציבור ההנפקה תוצאות אודות לפרטים .ב

 (.2020-01-036694 :מספר אסמכתא) 2020 באפריל
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 דוח ראו קיימת סדרה הרחבת של בדרך החברה של ב'( )סדרה חוב אגרות הנפקת של מהלך בחינת אודות לפרטים .ג

  (.105666-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 בספטמבר 29 מיום החברה של מיידי

 של להנפקה מדף הצעת דוח וכן מסווגים למשקיעים מכרז תוצאות בדבר דיווח החברה פרסמה באוקטובר 4 ביום .ד

 המדף הצעת דוח ואודות מסווגים למשקיעים המכרז תוצאות אודות לפרטים החברה. של ב'( )סדרה חוב אגרות

 ב'( )סדרה החוב אגרות של הנאמנות בשטר רלוונטי מידע ריכוז לרבות ותנאיהם, בו המוצעים הערך ירותני ופרטי

01-2020- מס': )אסמכתאות 2020 באוקטובר 4 מיום החברה של מיידיים וחותד ראו לדוח, א' כנספח המצורף

  הדירקטוריון. לדוח למבוא 14 סעיף וכן בהתאמה(, ,107715-01-2020 -ו 107625

 דוח פי על סדרה הרחבת של בדרך החברה, של ב'( סדרה) חוב אגרות של לציבור ההנפקה תוצאות אודות לפרטים .ה

  (.108624-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 6 מיום החברה של מיידי דוח ראו המדף, הצעת

 החברה, של א'( )סדרה חוב אגרות של החברה, ביוזמת מלא, מוקדם פדיון ביצוע על החברה החלטת אודות לפרטים .ו

 במצבת שינוי בדבר דיווח וכן ,(110121-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 11 מיום החברה של מיידי דוח ראו

 (.117687-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 29 מיום החברה של ההון

 התקופתי לדוח א' לחלק (החברה שהעמידה ערבויות) 10.6.1 סעיף .13.16

 ראו ת,לצומ עצמי הון הזרמת להבטחת החברה של במזומן והפיקדון הבנקאית הערבות בגובה שינויים אודות לפרטים

 .הביניים לדוחות 10ב'6 ביאור

 התקופתי לדוח 'א לחלק (חדרה ידי על שהועמדו ערבויות) 10.6.3 סעיף .13.17

 לדוחות 1ד'6 ביאור ראו ,חדרה הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה עם בקשר חדרה שהעמידה ערבויות אודות לפרטים 

 .הביניים

 התקופתי לדוח א' לחלק (אשראי דירוג) 10.8 סעיף .13.18

 חוב אגרות להנפקת מעלות של יציבה בתחזית A3.il-ו מעלות של יציבה בתחזית ilA- דירוג מתן אודות לפרטים .א

-2020 :מספר אסמכתאות) 2020 בפברואר 28 מיום החברה של מיידיים דוחות ראו ח,ש" מיליון 400 עד של בהיקף

 לפרטים (.2020-01-035221 :מספר אסמכתא) 2020 באפריל 20 מיום מתקן ודוח (2020-01-017380-ו 01-017383

 מיידי דוח ראו החברה, של ב'( )סדרה החוב ולאגרות א'( )סדרה החוב לאגרות מעלות של ilA- דירוג אשרור אודות

 בתחזית A3.il דירוג מתן אודות לפרטים (.084864-01-2020 פר:מס )אסמכתא 2020 באוגוסט 5 מיום החברה של

 מיליון 300 עד של בהיקף ב'( )סדרה חוב אגרות סדרת להרחבת מעלות של יציבה בתחזית ilA- -ו מידרוג של יציבה

 מס': )אסמכתאות 2020 בספטמבר 30-ו 2020 בספטמבר 29 מימים החברה של מיידיים וחותד ראו נקוב, ערך ש"ח

 בתחזית A3.il דירוג אודות המשך דיווח מתן בדבר לפרטים וכן בהתאמה(, ,097843-01-2020 -ו 106215-01-2020

 ש"ח מיליון 560 עד של בהיקף ב'( )סדרה החוב אגרות סדרת ולהרחבת א'( )סדרה החוב לאגרות מידרוג של יציבה

 )אסמכתא 2020 באוקטובר 3 מיום החברה של מיידי דוח ראו ,נקוב ערך ש"ח מיליון 300 של היקף חלף נקוב ערך

 סדרת הרחבת עם בקשר מעלות של יציבה בתחזית ilA- הדירוג מתן כי להודעה כן, כמו (.107493-01-2020 מס':

 באוקטובר 4 מיום החברה של מיידי וחד ראו ,נקוב ערך ש"ח מיליון 560 עד של להיקף תקף ב'( )סדרה החוב אגרות

 (.107604-01-2020 מס': )אסמכתא 2020

 עסקת ביצוע עקרונות במזכר ההתקשרות בעקבות שפורסם מדרוג של מנפיק הערת - מיוחד דוח אודות לפרטים .ב

 וכן (,510405-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 בספטמבר 23 מיום החברה של מיידי וחד ראו ,CPV קבוצת רכישת

 של מיידי וחד ראו כאמור, העסקה לביצוע החברה כוונת רקע על יציבה בתחזית ilA- דירוג אישרור אודות לפרטים

  (.097843-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 בספטמבר 30 מיום החברה

 התקופתי לדוח ד' לחלק (המסחר הפסקת וסיבות מועד - למסחר שנרשמו ערך ניירות - בבורסה מסחר) 20 תקנה .13.19

 של מיידי דוח ראו ,נוספים לפרטים ,החברה של ב'( סדרה) החוב באגרות המסחר החל ,2020 באפריל 27 מיום החל .א

 לרישומן אישור התקבל ,2020 באוקטובר 8 ביום (.2020-01-036967 :מספר אסמכתא) 2020 באפריל 26 מיום החברה

 הרחבת ביצוע במסגרת שהונפקו אחת, כל נקוב ערך ש"ח 1 בנות ב'( )סדרה חוב אגרות 555,555,000 של למסחר

 29 מימים מיידיים דוחות ראו ותוצאותיה, ב'( )סדרה החוב אגרות של סדרה הרחבת ביצוע אודות לפרטים סדרה.

2020- -ו 107625-01-2020 מס': )אסמכתאות 2020 באוקטובר 4 (105666-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 בספטמבר

 (.108858-01-2020 -ו 108624-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 6-ו (107715-01

 הבשלת בעקבות 2020 ביולי 10 ביום בכירה משרה לנושאי החברה שהנפיקה רגילות מניות 44,899 בדבר לפרטים .ב

-2020-01 :מספר אסמכתאות) 2020 ביולי 12 מיום החברה של מיידיים דוחות ראו (,RSU) חסומות מניה יחידות
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 ממימוש שתנבענה מניות של למסחר לרישום הבורסה אישורי קבלת בדבר לפרטים ;(2020-01-073776-ו 073773

 בהתאם בחברה משרה לנושאי הוקצו אשר (,RSU) חסומות המניה יחידות מהבשלת שתנבענה ומניות אופציות

 .לעיל התקופתי לדוח א' לחלק .9.6 לסעיף עדכונים ראו החברה, של האופציות תכניתל

 כפי המדף תשקיף ראו לפרטים, .2020 ביולי 31 תאריך נושא מדף תשקיף החברה פרסמה 2020 ביולי 30 ביום .ג

 (.081441-01-2020 מספר: )אסמכתא 2020 ביולי 30 ביום החברה ידי על שפורסם

 לציבור שהונפקו החברה של רגילות מניות 23,022,100 של למסחר לרישומן אישור התקבל ,2020 באוקטובר 12 ביום .ד

 2020 באוקטובר 11 מיום החברה של מיידיים וחותד ראו לפרטים מדף. הצעת דוח פי על לציבור הצעה במסגרת

 -ו 110817-01-2020 ,101593-01-2020 מס': )אסמכתאות 2020 באוקטובר 12 ,(110157-01-2020 מס': )אסמכתא

01-2020- -ו 111450-01-2020 -ו 102136-01-2020 מס': )אסמכתאות 2020 באוקטובר 13 (,110847-01-2020

 דוח ראו כאמור, לציבור ההצעה במסגרת )קנון( בחברה השליטה לבעלת מניות הקצאת אודות לפרטים (.111540

 אישור התקבל 2020 באוקטובר 18 ביום כן, כמו (.117201-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 13 מיום מיידי

 מניות של פרטית להקצאה הסכם במסגרת שהוקצו החברה של רגילות מניות 11,713,521 של למסחר לרישומן

2020- מס': )אסמכתא 2020 בספטמבר 24 מימים החברה של מיידיים וחותד ראו לפרטים מוסדיים. לגופים החברה

01-2020- מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 15 (,110277-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 טוברבאוק 11 (,104547-01

  (.113142-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 18-ו (112797

 נמחקה במסגרתו אשר א'(, )סדרה החוב אגרות של החברה, ביוזמת מוקדם, פדיון בוצע ,2020 באוקטובר 29 ביום .ה

01-2020- מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 11 מיום החברה של מיידיים וחותד ראו לפרטים ממסחר. הסדרה

  (.117687-01-2020 מס': )אסמכתא 2020 באוקטובר 29 ומיום (110121

 התקופתי לדוח ד' לחלק (אישי עניין בהן יש השליטה שלבעל או שליטה בעל עם עסקאות) 22 תקנה .13.20

 פיתוח, אסיה לבין החברה בין השירותים ההסכם של מוקדם סיום על הודעה החברה מסרה ,2020 באוקטובר 19 ביום

 בשימוש. היה ולא יושם לא ההסכם 2020 שנת ובמהלך 2019 שבשנת לאחר וזאת בנושא, ההסכם להוראות בהתאם

 .2020 בדצמבר 18 ביום ההסכם להסתיים היה עתיד ההסכם, ולהוראות החברה להודעת בהתאם

 התקופתי לדוח ד' לחלק (בכירה משרה ונושאי עניין בעלי )החזקות 24 תקנה .13.21

 של מיידי דוח ראו ,2020 ספטמברב 30 ליום נכון בחברה משרה ונושאי עניין בעלי החזקות מצבת אודות לפרטים .א

 עניין בעלי בהחזקות שינויים אודות לפרטים (.108432-01-2020 :מספר אסמכתא) 2020 אוקטוברב 5 מיום החברה

 31-ו 2020 אוקטוברב 12 מיום יםמיידי ותדוח ראו ,כאמור ההחזקות מצבת מועד לאחר בכירה משרה ונושאי

 .(בהתאמה ,111720-01-2020 -ו 111075-01-2020 :מספר ותאסמכתא)  2020 אוקטוברב

 17 מיום החברה של מיידי וחד ראו בחברה, עניין לבעלת בע"מ ביטוח עסקי החזקות כלל הפיכת אודות לפרטים .ב

  (.103897-01-2020 מס: )אסמכתא 2020 באוקטובר

 סך מתוך ,2020 באוקטובר 29 ליום לחברה הנמסר פי על לקנון, ביחס עניין בעלי החזקות במצבת לאמור בהמשך .ג

 שלישי. צד לטובת קנון ידי על משועבדות מניות 55,000,000 קנון, ידי על המוחזקות המניות

 התקופתי לדוח 'ד לחלק (החברה של הדירקטורים) 26 תקנה .13.22

 דירקטור) לחמני משה ומר (דירקטור) בורגס גרסיה חאוויר (,דירקטור) רוזן רוברט ה"ה לכהן החלו ,2020 ביולי 22 ביום

 אסמכתאות) 2020 ביולי 22 מיום החברה של מיידיים דוחות ראו אודותיהם לפרטים .בחברה כדירקטורים (תלוי בלתי

 (.בהתאמה ,077859-01-2020-ו 077856-01-2020 ,077862-01-2020 מספר

 לבעלת קשורה הנחשבת חברה) מ"בע לנפט זיקוק בבתי כדירקטור מכהן הוא כי יתווסף כספי יאיר מר של לפרטיו

  (.בחברה השליטה
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 התקופתי לדוח 'ד לחלק (החברה החלטות) א29 ותקנה (מיוחדת כללית אסיפה החלטות) (ג)29 תקנה .13.23

 וכן ,2019 לשנת התקופתי בדוח בחברה המניות בעלי של והמיוחדת השנתית הכללית האסיפה דנה ,2020 ביולי 22 ביום

 החשבון כרואי חייקין ומךס KPMG החשבון רואי משרד של מחדש מינוי (1) :להלן המפורטות ההחלטות את קיבלה

 ;בונייר ואנטואן כספי יאיר ,פז אבישר ה"ה ,בחברה המכהנים דירקטורים של מחדש מינויים (2) ;החברה של המבקרים

 בלתי כדירקטור לחמני משה מר מינוי (4) ;בחברה כדירקטורים בורגס גרסיה וחאוויר רוזן רוברט ה"ה של מינויים (3)

 ביולי 1 מיום החל ,שנים שלוש של נוספת כהונה לתקופת בחברה חיצוני כדירקטור טנא יוסף מר מינוי (5) ;בחברה תלוי

 מיום החל ,שנים שלוש של נוספת כהונה לתקופת בחברה חיצונית כדירקטורית בריקמן מרום מיכל 'גב מינוי (6) ;2020

 בחברות או/ו (קנון) השליטה בבעלת שרהמ כנושאי המכהנים ,לדירקטורים ושיפוי פטור כתבי הענקת (7) ;2020 ביולי 14

 ורוברט בונייר אנטואן ,כספי יאיר ה"ה ,בהענקתם אישי עניין בעלת להיחשב עשויה השליטה בעלת ואשר ,לה קשורות

 ביוני 18 מיום החברה של מיידיים דוחות ראו נוספים לפרטים .העניין לפי ,מחדש מינויים או מינויים לאישור בכפוף רוזן

 (.2020-01-077853 :מספר אסמכתא) 2020 ביולי 22 ומיום (2020-01-054775 :מספר מכתאאס) 2020

 התקופתי לדוח ד' לחלק (המירים ערך וניירות ונפרע מונפק ם,רשו )הון א24 תקנה .13.24

 החברה מניות בעלי במרשם שחלו שינויים וכן החברה של הערך וניירות ההון במצבת שחלו שינויים אודות לפרטים

 (.121812-01-2020 :מספר אסמכתא) 2020 ברנובמב 11 מיום החברה של מיידי דוח ראו י,התקופת הדוח מועד לאחר
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 חייקין סומך

 KPMG מגדל המילניום  

 רחוב הארבעה 17, תא דואר 609

 תל אביב 6100601

8000  684  03 

 

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

 מבוא
 

 את הכולל ,שלה הבנות והחברות בע"מ אנרגיה או.פי.סי של המצורף הכספי המידע את סקרנו
 הדוחות ואת 2020 ספטמברב 03 ליום המאוחד ביניים הכספי המצב על הדוח תמצית

 המזומנים ותזרימי בהון שינויים כולל, רווח והפסד, רווח על המאוחדים ביניים התמציתיים
 וההנהלה הדירקטוריון .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהו תשעה של ותלתקופ

 חשבונאות לתקן בהתאם אלה ביניים תולתקופ פיכס מידע של ולהצגה לעריכה אחראים
 תולתקופ כספי מידע לעריכת אחראים םה וכן ביניים", לתקופות כספי "דיווח ,IAS 34 בינלאומי

 .1970-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנות של ד' פרק לפי אלה ביניים
 .סקירתנו על בהתבסס אלה ביניים תולתקופ כספי מידע על מסקנה להביע היא אחריותנו

 
 

 הסקירה היקף
 

 סקירה" בישראל, חשבון רואי לשכת של 2410 )ישראל( סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 של סקירה היישות". של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות כספי מידע של

 הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע
 בהיקפה מצומצמת הינה סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,והחשבונאיים

 אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה
 מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת
 .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין ,לכך בהתאם .בביקורת

 
 מסקנה

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

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

 לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא סקירתנו, על בהתבסס הקודמת, בפסקה לאמור בנוסף
 פרק לפי גילוי הוראות אחר המהותיות, הבחינות מכל ממלא, אינו הנ"ל הכספי שהמידע לסבור

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

 חייקין סומך
 חשבון רואי
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  ליום מאוחדים ביניים הכספי המצב על דוחות תמצית

 

 בדצמבר 31  בספטמבר 30  בספטמבר 30 
 2020  2019  2019 
 (מבוקר)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי) 
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 
      

      שוטפים כסיםנ
      

 384,748  625,448  587,154 מזומנים ושווי מזומנים
 115,765  248,998  56,071 קצר לזמן מוגבלים ומזומנים פיקדונות

 134,794  119,316  114,126 לקבל והכנסות לקוחות
 69,975  58,112  57,658 חובה ויתרות חייבים

 188  -  1,823 קצר לזמן נגזרים פיננסיים מכשירים
      

 705,470  1,051,874  816,832 שוטפים נכסים כ"סה
      

      שוטפים שאינם נכסים
      

 266,803  248,963  346,056 ארוך לזמן מוגבלים ומזומנים פיקדונות
 104,317  90,025  127,700 ארוך לזמן מראש הוצאות

 5,240  4,116  9,479 נטו ,נדחים מסים נכסי
 7,077  8,683  3,593 ארוך לזמן נגזרים פיננסיים מכשירים

 2,344,920  2,349,362*  2,512,278 קבוע רכוש
 56,832  57,826*  287,823 שימוש זכות נכסי

 4,259  4,430  4,571 מוחשיים בלתי נכסים
      

 2,789,448  2,763,405  3,291,500 שוטפים שאינם נכסים כ"סה
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 3,494,918  3,815,279  4,108,332 נכסים כ"סה

      

      

      

      

      
 

 .מחדש סווג *
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 או.פי.סי אנרגיה בע"מ 

 

 
 בדצמבר 31  בספטמבר 30  בספטמבר 30 
 2020  2019  2019 
 (מבוקר)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי) 
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 
      

      שוטפות תחייבויותה
      

 157,147  139,182  166,047  שוטפות חלויות
 123,812  214,052  180,744 שירותים ונותני ספקים

 -  30,000  - לשלם דיבידנד
 41,641  52,144  41,423 זכות ויתרות זכאים

 21,678  22,845  23,898 קצר לזמן נגזרים פיננסיים מכשירים
 2,400  2,389  53,171  חכירה בגין התחייבויות של שוטפות חלויות

 -  -  29,287 שוטפים מסים התחייבויות
      

 346,678  460,612  494,570 שוטפות התחייבויות כ"סה
      

      שוטפות שאינן התחייבויות
      

 1,740,607  1,770,601  1,832,670 ואחרים בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות
 252,309  267,593  623,768 חוב אגרות

 15,960  16,237  14,644  חכירה בגין ארוך לזמן התחייבויות
 -  -  28,521 ארוך לזמן נגזרים פיננסיים מכשירים

 2,307  -  2,410 ארוך לזמן אחרות התחייבויות
 177  177  177 לעובדים הטבות

 281,105  268,450  281,733 נטו ,נדחים מסים התחייבויות
      

 2,292,465  2,323,058  2,783,923 שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה
      

 2,639,143  2,783,670  3,278,493 התחייבויות כ"סה
      

      הון
      

 1,433  1,430  1,434 מניות הון
 635,283  634,136  636,114 מניות על פרמיה
 65,384  63,664  19,135 הון קרנות

 85,226  271,974  105,432 עודפים
      

 787,326  971,204  762,115 החברה של המניות לבעלי מיוחס הון כ"סה
      

 68,449  60,405  67,724 שליטה מקנות שאינן זכויות
      

 855,775  1,031,609  829,839 הון כ"סה
      

 3,494,918  3,815,279  4,108,332 והון התחייבויות כ"סה

 

 
 
 
 

     
 גושן צחי  אלמוגי גיורא  פז אבישר

 כספים סמנכ"ל  כללי מנהל  הדירקטוריון יו"ר
 

 2020 בנובמבר 17 הכספיים: הדוחות אישור תאריך
 
 
 

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

  מאוחדים ביניים והפסד רווח דוחות תמצית
 

 לשנה         
 ביום שהסתיימה  חודשים שלושה של לתקופה  חודשים תשעה של לתקופה 
 בדצמבר 31  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה 
 2020  2019  2020  2019  2019 
 (מבוקר)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי) 
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 
          

 1,329,988    359,305    400,339  1,017,919    977,806  מכירות
 910,347    243,334    288,371  697,566    701,405 (והפחתות פחת בניכוי) המכירות עלות
 110,997    27,806    32,497  82,047    79,719 והפחתות פחת

          
 308,644    88,165    79,471  238,306    196,682 גולמי רווח

          
 54,805*  10,273*  12,189  38,781*  38,192 וכלליות הנהלה הוצאות
 6,938*  2,333*  4,104  5,353*  10,373 עסקי פיתוח הוצאות
 21,409    16,115    776  20,598    976 אחרות הכנסות

          
 268,310    91,674    63,954  214,770    149,093 רגילות מפעולות רווח

          
 100,028    22,666    37,255  78,135    86,116 מימון הוצאות
 6,879    3,880    1,247  6,072    2,963 מימון הכנסות

          
 93,149    18,786    36,008    72,063    83,153   נטו ,מימון הוצאות

          
 175,161    72,888    27,946    142,707    65,940 הכנסה על מסים לפני רווח

          
 50,425    21,207    9,551  39,267    25,737  הכנסה על מסים

          
 124,736    51,681    18,395    103,440    40,203 לתקופה רווח

          
          :ל מיוחס

 90,495    37,408    10,755    77,243    20,206  החברה של המניות בעלי
 34,241    14,273    7,640    26,197    19,997 שליטה מקנות שאינן זכויות

          
 124,736    51,681    18,395    103,440    40,203 לתקופה רווח

          החברה של לבעלים מיוחס למניה רווח          
          

 0.661  0.270  0.075    0.570  0.141 (ח"בש) למניה בסיסי רווח
 0.651  0.260  0.074    0.560  0.139 (ח"בש) למניה מדולל רווח          

 
 
 
 ד'.2 ביאור ראו ,מחדש סווג *

 
 
 
 
 
 

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

  מאוחדים ביניים כולל והפסד רווח דוחות תמצית
 

 לשנה         
 ביום שהסתיימה  חודשים שלושה של לתקופה  חודשים תשעה של לתקופה 
 בדצמבר 31  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה 
 2020  2019  2020  2019  2019 
 (מבוקר)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי) 
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 
          

 124,736    51,681    18,395    103,440    40,203 לתקופה רווח
          

  אחר כולל (הפסד) רווח פריטי
 הכולל ברווח לראשונה שהוכרו שלאחר
          והפסד לרווח יועברו או הועברו

          
 בגין ההוגן בשווי השינוי של האפקטיבי החלק
 (28,989)   (23,783)   (6,712)   (23,271)   (52,297)   מזומנים תזרימי גידור

          
 פיננסיים מכשירים של ההוגן בשווי נטו שינוי

 המזומנים תזרימי לגידור המשמשים נגזרים
 4,668    4,208    1,793    1,886    8,893   מגודר פריט של לעלות שנזקף

          
 פיננסיים מכשירים של ההוגן בשווי נטו שינוי

 המזומנים תזרימי לגידור המשמשים נגזרים
 9,778    9,749    3,896    4,419    16,697   והפסד לרווח שהועברו

          
 615    444    (147)   856    58   אחר כולל רווח פריטי בגין מסים

          
 (13,928)   (9,382)   (1,170)   (16,110)   (26,649)   ממס נטו ,לתקופה אחר כולל הפסד

          
 110,808    42,299    17,225  87,330    13,554 לתקופה כולל רווח כ"סה

          
          

          :ל מיוחס
 76,567    28,026    9,585    61,133    (6,443)   החברה של המניות בעלי

 34,241    14,273    7,640    26,197    19,997   שליטה מקנות שאינן זכויות

 110,808    42,299    17,225    87,330    13,554   לתקופה כולל רווח
                    
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 מאוחדים ביניים בהון השינויים על דוחות תמצית

     החברה של המניות לבעלי מיוחס 

  מניות הון 
  פרמיה

   מניות על

 הון קרן
 עם מעסקאות

 זכויות
 מקנות שאינן

  גידור קרן  ומיזוג שליטה

  הון קרן
 מעסקאות

  בעלי עם
  מניות

  הון קרן
  תשלום
  מניות מבוסס

 יתרת
  כ"סה  עודפים

  זכויות
  שאינן
  מקנות

 הון כ"סה   שליטה
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 
 (מבוקר בלתי) 
                    שהסתיימה חודשים תשעה של לתקופה                    

                    2020 בספטמבר 30 ביום
                    

 855,775  68,449  787,326  85,226  4,441  77,930  (13,477)  (3,510)  635,283  1,433 2020 בינואר 1 ליום יתרה
                    

 (21,153)  (6)  (21,147)  -  -  -  -  (21,147)  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת
 2,379  -  2,379  -  2,379  -  -  -  -  - מניות מבוסס תשלום
 -  -  -  -  (832)  -  -  -  831  1 משרה ונושאי לעובדים מניות מימוש
 1,284  1,284  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה מקנות שאינן לזכויות הון שטרי הנפקת

 (22,000)  (22,000)  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנד
 (26,649)  -  (26,649)  -  -  -  (26,649)  -  -  - ממס נטו ,אחר כולל הפסד
 40,203  19,997  20,206  20,206  -  -  -  -  -  - לתקופה רווח

                    
 829,839  67,724  762,115  105,432  5,988  77,930  (40,126)  (24,657)  636,114  1,434 2020 בספטמבר 30 ליום יתרה

                    שהסתיימה חודשים תשעה של לתקופה                    
                    2019 בספטמבר 30 ביום

                    
 758,284  80,480  677,804  230,731  3,770  77,930  451  2,598  361,005  1,319 2019 בינואר 1 ליום יתרה

                    
 271,595  -  271,595  -  -  -  -  -  271,485  110 (הנפקה הוצאות בניכוי) מניות הנפקת
 (6,000)  5  (6,005)  -  -  -  -  (6,005)  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת
 2,677  -  2,677  -  2,677  -  -  -  -  - מניות מבוסס תשלום
 -  -  -  -  (1,647)  -  -  -  1,646  1 משרה ונושאי לעובדים מניות מימוש
 240  240  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה מקנות שאינן לזכויות הון שטרי הנפקת

 (36,000)  -  (36,000)  (36,000)  -  -  -  -  -  - החברה מניות לבעלי דיבידנד

 (47,600)  (47,600)  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנדים
 מכירה בשל שליטה מקנות שאינן זכויות גריעת
 1,083  1,083  -  -  -  -  -  -  -  -  בת חברת
 (16,110)  -  (16,110)  -  -  -  (16,110)  -  -  - ממס נטו ,אחר כולל הפסד
 103,440  26,197  77,243  77,243  -  -  -  -  -  - לתקופה רווח

                    
 1,031,609  60,405  971,204  271,974  4,800  77,930  (15,659)  (3,407)  634,136  1,430 2019 בספטמבר 30 ליום יתרה
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 או.פי.סי אנרגיה בע"מ

 )המשך( מאוחדים ביניים בהון השינויים על דוחות תמצית

     החברה של המניות לבעלי מיוחס 

  מניות הון 
  פרמיה

   מניות על

 הון קרן
 עם מעסקאות

 זכויות
 מקנות שאינן

  גידור הון קרן  ומיזוג שליטה

  הון קרן
 מעסקאות

  בעלי עם
  מניות

  הון קרן
  תשלום
  מניות מבוסס

 יתרת
  כ"סה  עודפים

  זכויות
  שאינן
  מקנות

 הון כ"סה   שליטה
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 
 (מבוקר בלתי) 
                    שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה                    

                    2020 בספטמבר 30 ביום
                    

 810,625  58,800  751,825  94,677  6,115  77,930  (38,956)  (24,657)  635,283  1,433 2020 ביולי 1 ליום יתרה
                    

 705  -  705  -  705  -  -  -  -  - מניות מבוסס תשלום
 -  -  -  -  (832)  -  -  -  831  1 משרה ונושאי לעובדים מניות מימוש
 מקנות שאינן לזכויות הון שטרי הנפקת
 1,284  1,284  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה
 (1,170)  -  (1,170)  -  -  -  (1,170)  -  -  - ממס נטו ,אחר כולל הפסד
 18,395  7,640  10,755  10,755  -  -  -  -  -  - לתקופה רווח

                    
 829,839  67,724  762,115  105,432  5,988  77,930  (40,126)  (24,657)  636,114  1,434 2020 בספטמבר 30 ליום יתרה

                    שהסתיימה חודשים שלושה של לתקופה                    
                    2019 בספטמבר 30 ביום

                    
 865,606  75,892  789,714  234,566  6,133  77,930  (6,277)  (3,407)  479,398  1,371 2019 ביולי 1 ליום יתרה

                    
 153,150  -  153,150  -  -  -  -  -  153,092  58 (הנפקה הוצאות בניכוי) מניות הנפקת
 314  -  314  -  314  -  -  -  -  - מניות מבוסס תשלום
 -  -  -  -  (1,647)  -  -  -  1,646  1 משרה ונושאי לעובדים מניות מימוש
 מקנות שאינן לזכויות הון שטרי הנפקת
 240  240  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה

 (30,000)  (30,000)  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנדים
 (9,382)  -  (9,382)  -  -  -  (9,382)  -  -  - ממס נטו ,אחר כולל הפסד
 51,681  14,273  37,408  37,408  -  -  -  -  -  - לתקופה רווח

                    
 1,031,609  60,405  971,204  271,974  4,800  77,930  (15,659)  (3,407)  634,136  1,430 2019 בספטמבר 30 ליום יתרה

                    
                    
                    

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

 )המשך( מאוחדים ביניים בהון השינויים על דוחות תמצית

     החברה של המניות לבעלי מיוחס 

  מניות הון 
  פרמיה

   מניות על

 הון קרן
 עם מעסקאות

 זכויות
 מקנות שאינן

  גידור קרן  ומיזוג שליטה

  הון קרן
 מעסקאות

  בעלי עם
  מניות

  הון קרן
  תשלום
  מניות מבוסס

 יתרת
  כ"סה  עודפים

  זכויות
  שאינן
  מקנות

 הון כ"סה   שליטה
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 
 (מבוקר) 
                    

                    2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
                    

 758,284  80,480  677,804  230,731  3,770  77,930  451  2,598  361,005  1,319 2019 בינואר 1 ליום יתרה
                    

 271,595  -  271,595  -  -  -  -  -  271,485  110 (הנפקה הוצאות בניכוי) מניות הנפקת
 (6,103)  5  (6,108)  -  -  -  -  (6,108)  -  -  שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת
 3,468  -  3,468  -  3,468  -  -  -  -  - מניות מבוסס תשלום
 -  -  -  -  (2,797)  -  -  -  2,793  4 משרה ונושאי לעובדים מניות מימוש
 240  240  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה מקנות שאינן לזכויות הון שטרי הנפקת

 (236,000)  -  (236,000)  (236,000)  -  -  -  -  -  - החברה מניות לבעלי דיבידנד
 (47,600)  (47,600)  -  -  -  -  -  -  -  - שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי דיבידנדים

 שליטה מקנות שאינן זכויות גריעת
 1,083  1,083  -  -  -  -  -  -  -  - בת חברה של מכירה בשל 

 (13,928)  -  (13,928)  -  -  -  (13,928)  -  -  - ממס נטו ,אחר כולל הפסד
 124,736  34,241  90,495  90,495  -  -  -  -  -  - לשנה רווח

                    
 855,775  68,449  787,326  85,226  4,441  77,930  (13,477)  (3,510)  635,283  1,433 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

                    

                    

                    

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

 
  מאוחדים ביניים המזומנים תזרימי על דוחות תמצית

 
 לשנה         
 ביום שהסתיימה  חודשים שלושה של לתקופה  חודשים תשעה של לתקופה 
 בדצמבר 31  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה 
 2020  2019  2020  2019  2019 

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

          שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 124,736    51,681  18,395  103,440    40,203 לתקופה רווח

          :התאמות
 146,647    37,717  34,326  115,207    90,335 סולר וצריכת הפחתות ,פחת

 93,149    18,786  36,008  72,063    83,153 נטו ,מימון הוצאות
 50,425    21,207  9,551  39,267    25,737 הכנסה על מסים
 (1,777)   -  (712)  (1,777)   (712) בת חברה ממכירת רווח

 3,468    314  705  2,677    2,379 מניות מבוסס תשלום עסקאות
 1,080    -  -  1,080    - נגזרים פיננסיים מכשירים שערוך

 241,095    331,957  98,273    129,705    417,728 
          

 (3,015)   5,029    (26,661)  26,209    8,057 אחרים וחייבים בלקוחות שינויים
 (18,965)  11,835    56,754  57,627    56,727 אחרים וזכאים שירותים נותני ,בספקים שינויים

 64,784    83,836  30,093    16,864   (21,980) 
          

 (4,189)  (36)  134  (4,138)  379 נטו (,ששולמו) שהוחזרו הכנסה על מסים
          

 391,559    146,533    128,500  411,655    306,258 שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים

          השקעה לפעילות מזומנים תזרימי

 6,563    4,667    184  5,975    837 שהתקבלה ריבית
 69,695    27,367    246  (67,477)   59,694 נטו ,קצר לזמן מוגבלים ומזומנים פיקדונות

 2,082    118    58,575  2,061    65,991 ארוך לזמן מוגבלים ממזומנים משיכות
 (91,000)   (14,865)   (62,532)  (69,079)   (146,884) ארוך לזמן מוגבלים למזומנים הפקדות

 מזומנים בניכוי בת חברה ממכירת נדחית תמורה
 3,158     -   299  2,731    640 שנמכרו

 (11,184)   (2,913)   -  (2,913)   (188,448) ארוך לזמן מראש והוצאות מקדמות
 (121,681)   (18,954)   (82,715)  (85,172)   (171,182) קבוע רכוש רכישת
 ביאור ראו) בת חברה רכישת בגין נדחית תמורה

  -   -  -   -   (46,648) (2'ג6
 (919)   (496)  (508)  (929)   (920) מוחשיים בלתי נכסים רכישת
 (3,313)   (1,748)  (4,710)  (3,075)   (6,624) נטו ,נגזרים פיננסיים מכשירים בגין תשלום

          
 (146,599)  (6,824)  (91,161)  (217,878)  (433,544) השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים
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 או.פי.סי אנרגיה בע"מ

 
 )המשך( מאוחדים ביניים המזומנים תזרימי על דוחות תמצית

 

 לשנה         
 שהסתיימה  חודשים שלושה של לתקופה  חודשים תשעה של לתקופה 

 בדצמבר 31  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה  ביום
 2020  2019  2020  2019  2019 

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

          מימון לפעילות מזומנים תזרימי
 (75,841)  (15,827)  (23,902)  (54,041)  (59,922) ששולמה ריבית

 (6,535)   (178)  (3,878)  (1,348)   (23,840) הלוואות נטילת בגין מראש ששולמו עלויות
 (236,000)   -  -  (36,000)   - החברה מניות לבעלי ששולם דיבידנד
 (47,600)   -  -  (17,600)   (22,000) שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי ששולם דיבידנד

 של בהון שליטה מקנות שאינן זכויות מבעלי השקעות
 240    240    -  240    - בת חברה

 271,595    153,068    -  271,630    - הנפקה הוצאות בניכוי ,מניות מהנפקת תמורה
  -   -  -   -   395,820 הנפקה הוצאות בניכוי ,חוב אגרות מהנפקת תמורה
  -   -  112,000   -   201,000 ואחרים בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות קבלת
 בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואות פירעון

 (67,682)  (22,449)  (33,554)  (42,597)  (102,570) ואחרים
 (11,488)  -  -  (7,360)   (15,520) חוב אגרות פירעון
 (1,500)  -  -  (1,500)  (25,680) שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת
 (11,370)  (5,373)  (5,228)  (6,087)  (15,858) נגזרים פיננסיים מכשירים בגין תשלום
 (1,562)  (326)  (338)  (1,233)  (1,004)  חכירה בגין התחייבויות קרן פירעון

 (לפעילות ששימשו) מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 (187,743)   109,155    45,100    104,104    330,426   מימון

          
 57,217  248,864  82,439  297,881  203,140   מזומנים ושווי במזומנים נטו גידול

          
 329,950    378,885    503,782    329,950    384,748   התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

          
  יתרות על חליפין בשער תנודות השפעת

 (2,419)   (2,301)   933    (2,383)   (734)  מזומנים ושווי מזומנים
          

 384,748    625,448    587,154    625,448    587,154   התקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
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 או.פי.סי אנרגיה בע"מ 
 

 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 03 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות לתמצית ביאורים

 
 

 כללי - 1 ביאור
 

 המדווחת הישות    א.
 

 דרך הוא החברה של הרשום המען .2010 בפברואר 2 ביום בישראל התאגדה "החברה"( - )להלן בע"מ אנרגיה או.פי.סי
 המאוגדת האם"( "החברה - )להלן Ltd Holdings Kenon. בשליטת הינה החברה ישראל. אביב, תל ,121 בגין מנחם

 ערך לניירות ובבורסה (NYSE) יורק בניו ערך לניירות בבורסה ונסחרות כפול ברישום רשומות מניותיה אשר בסינגפור,
 "הבורסה"(. - )להלן בע"מ אביב בתל

 
 שלה הבנות והחברות החברה הדוח, למועד בבורסה. נסחרות שלה הערך ניירות אשר ציבורית חברה הינה החברה

 ספקתוהו חשמל ייצור בתחום פועלת "הקבוצה"( - יחד ,)להלן החברה של הכספיים הדוחות עם מאוחדים שדוחותיהן
 של ותפעול הקמה פיתוח, בייזום, זה ובכלל החשמל"( "חברת - )להלן בע"מ לישראל החשמל וחברת פרטיים ללקוחות

 לרכישת הסכם אודות לפרטים .בלבד בישראל נעשית הקבוצה פעילות הדוח, למועד אנרגיה. לייצור ומתקנים כוח תחנות
 מתחדשת( אנרגיה באמצעות )לרבות הברית בארצות החשמל ייצור בתחום הפועלת ה'(7 בביאור )כהגדרתה CPV קבוצת

 בטכנולוגיה חשמל בייצור מתמקדת והספקתו חשמל בייצור הקבוצה פעילות .'ה7 ביאור ראו הדוח מועד לאחר נחתם אשר
 פתוח במחזור קונבנציונלית בטכנולוגיה כוח תחנת להקמת הקבוצה פועלת וכן קוגנרציה, ובטכנולוגיית קונבנציונלית

   פיקרית(. )תחנה
 

 )להלן בע"מ רותם או.פי.סי. בבעלות הינה אשר רותם, הכוח תחנת :פעילות כוח תחנות שתי החברה בבעלות הדוח, למועד
 בהספק קונבנציונלית בטכנולוגיה הפועלת ((,20%) נוסף מניות בעל ידי עלו (80%) החברה ידי על )המוחזקת "רותם"( -

 בע"מ חדרה או.פי.סי בבעלות דרה,ח הכוח תחנת ;ה'(6 ביאור ראו רותם על נוספים )לפרטים וואט מגה 466-כ של מותקן
 להפעלה הגיעה 2020 ביולי 1 ביום אשר וואט מגה 144 של מותקן בהספק קוגנרציה בטכנולוגיית הפועלת "חדרה"(, - )להלן

 כן, כמו .ד'6 ביאור ראו חדרה על נוספים יםלפרט הספקה. ורישיון קבוע חשמל ייצור רישיון קבלת לאחר וזאת מסחרית
 המונעת כוח תחנת של הקמה בשלבי מצויה אשר ,"צומת"( - )להלן בע"מ אנרגיה בצומת מלאה בבעלות החברה מחזיקה

 לצומת בסמוך וואט מגה 396-כ של בהספק פיקרית( )תחנה פתוח במחזור קונבנציונלית בטכנולוגיה טבעי גז באמצעות
 החברה בנוסף, .ג'6 ביאור ראו ,צומת על נוספים לפרטים החשמל. רשות של 914 הסדרה מכוח גת, קרית באזור פלוגות
   .5ב'6 ביאור ראו נוספים לפרטים הלקוחות. בחצר אנרגיה לייצור מתקנים והפעלת להקמת פועלת

 
 שהותקנו והתקנות 1996-התשנ"ו החשמל, משק חוק הוראות את היתר, בין הכוללת, לרגולציה, כפופה הקבוצה פעילות
 חוק הוראות ,2013-התשע"ד הריכוזיות, וצמצום התחרות לקידום החוק הוראות החשמל, רשות החלטות מכוחו,

 ולאיכות ובנייה לתכנון עסקים, לרישוי נוגעתה ורגולציה מכוחו שהותקנו והתקנות 1988 -תשמ"חה הכלכלית, התחרות
 כושר בעלי מתקנים עבור )רישיונות החשמל משק חוק פי על רישיונות למתן הסמכות בעלת הינה החשמל רשות הסביבה.

 הספקה נותשיויר )לרבות הרישיונות בעלי על לפיקוח האנרגיה(, שר אישור את גם טעונים וואט מגה 100 -מ הגבוה ייצור
 רישיון מבעל שנדרשים השירותים ואיכות טיב לרמת, מידה אמות ולקביעת תעריפים לקביעת ,פרטיים( ייצור שיונותיור

 פרטיים. חשמל יצרני על והן החשמל חברת על הן מפקחת החשמל רשות משכך, .חיוני" שירות "ספק
 

 ומפורסם המפוקח "התעו"ז"( - )להלן ןוהזמ העומס בתעריף משינויים כתוצאה עונתיות להשפעות נתונה הקבוצה פעילות
 ופברואר( ינואר )דצמבר, חורף ואוגוסט(, )יולי קיץ כדלקמן: עונות, לשלוש מתפלגים השנה חודשי החשמל. רשות ידי על

 הייצור, רכיב על מתבססות החברה תוצאות שונה. תעריף נקבע עונה לכל כאשר נובמבר(, עד וספטמבר יוני עד )מרץ ומעבר
 .העונתית ההשפעה ומכאן מהתעו"ז, חלק המהווה

 
 קורונה נגיף התפשטות השפעות    .ב
 

 (,COVID-19) הקורונה נגיף העולם ברחבי מכן ולאחר בסין התפשט ,2020 שנת של הראשונה ובמחצית 2019 שנת בסוף
 משבר עקב "(.הקורונה משבר" - ןלהל) עולמית כמגיפה העולמי הבריאות ארגון ידי על הוכר 2020 מרץ בחודש אשר

 פעילות על ומגבלות תנועה מגבלות בעולם מדינות ידי עלו ישראל מדינת ידי על הוטלו ולאחריה הדוח בתקופת קורונהה
 בישראל ובכלכלה הפיננסיים בשווקים יציבות וחוסר וודאות לחוסר היתר בין גרם האמור הקורונה משבר בנוסף, עסקית.
 ,חדרה הכוח תחנתו רותם הכוח תחנת החברה, של הפעילות הכוח תחנות של פעילותן הדוח, פרסום למועד ובעולם.
 הידבקות למנוע מנת על זהירות אמצעי ונקיטת העבודה צוותי של היערכות תוך חיוניים מפעלים בהיותן נמשכת

 ופעילות תוצאות על מהותית השפעה הקורונה משברל הייתה לא הדוח פרסום למועד נכון החברה. באתרי והתפרצות
 החברה.

 
 :להלן כמפורט הקבוצה פעילות על השפיעו ,לעיל כמתואר התנועה ומגבלות הקורונה משבר

 

 ההקמה תקופת כי החברה מעריכה מחו"ל, ציוד בהגעת והצורך בעולםו בישראל התנועה מגבלות הימשכות בשל 
 הרבעון במהלך להסתיים צפויה הדוח, פרסום למועדו 2022 שנת לתום מעבר להימשך עשויה צומת הכוח תחנת של

 .4'ג6 ביאור ראו ,בצומת הקמה הסכם תיקון אודות לפרטים .2023 שנת של הראשון
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 או.פי.סי אנרגיה בע"מ 

 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות לתמצית ביאורים

 
 

 )המשך( כללי - 1 ביאור
 

 )המשך( קורונה נגיף התפשטות השפעות     .ב
 

 כניסה על המגבלות לאור כי "מיצובישי"(, - )להלן רותם הכוח תחנת של התחזוקה קבלן הודיע ,2020 מרץ בחודש 
 רותם הכוח בתחנת תוכננה אשר התחזוקה"( עבודת" - )להלן התחזוקה עבודת ישראל מדינת של הבידוד והוראות

 הנ"ל הנסיבות רותם, ידי על נדחתה אשר מיצובישי, לעמדת .2020 אוקטובר לחודש תדחה 2020 אפריל לחודש
 למספר הכוח תחנת את רותם השביתה ,2020 אפריל בחודש עימו. ההסכם הוראות במסגרת עליון" "כוח מהוות

 התחזוקה עבודת במועד יהיולדח ימים מספר של להשבתה יזומים. וטיפולים טכניות בדיקות לבצע מנת על ימים
 עבודת מועד דחיית לאור ותוצאותיה. רותם הכוח תחנת של הייצור פעילות על מהותית השפעה הייתה לא כאמור

 האטת השפעת רותם. הכוח בתחנת התחזוקה עבודת רכיב הפחתת את רותם האטה ,2020 מרץ בחודש ,התחזוקה
 אוקטובר בחודש דוח,ה מועד לאחר .ש"ח מיליון 5-כ של לסך הסתכמה הדוח תקופתב הפעילות תוצאות על הפחת
 הכוח תחנת פעילות הושבתה במהלכם למתוכנן בהתאם ימים, 13 נמשכה אשר התחזוקה עבודת בוצעה ,2020
  .רותם

 
 הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2 ביאור

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

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

 כן, כמו השנתיים"(. הכספיים "הדוחות - )להלן 9201 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה שנהול ליום הכספיים הדוחות
 .1970-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ד' פרק להוראות בהתאם נערכו אלו דוחות

 
 .2020 בנובמבר 17 ביום החברה דירקטוריון ידי על לפרסום אושרו המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות תמצית

 
 הצגה ומטבע פעילות מטבע     ב.
 

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

 
 דעת ושיקול באומדנים שימוש     ג.

 
 אומדנים בהערכות, דעת, בשיקול להשתמש החברה הנהלת נדרשת ,IFRS-ל בהתאם הכספיים הדוחות בעריכת
 הכנסות והתחייבויות, נכסים של המדווחים הסכומים ועל החשבונאית המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות

 .אלה מאומדנים שונות להיות עשויות בפועל התוצאות והוצאות.

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

 עם בקשר 1 בביאור האמור למעט השנתיים, הכספיים בדוחות ששימשו אלו עם עקביים הינם וודאות, באי הכרוכות
 וביאור רותם הכוח תחנתב התחזוקה עבודת דחיית לאור שונים רכיבים של השימושיים החיים אורך יתרת אומדן עדכון

3.  
 

 מחדש סיווג     .ד
 

 בדוח נפרד לסעיף וכלליות הנהלה הוצאות בסעיף בעבר הוצגו אשר עסקי פיתוח הוצאות החברה סיווגה הדוח, בתקופת
 ש"ח, אלפי 5,353 של סך עסקי פיתוח הוצאות לסעיף וכלליות הנהלה מסעיף מחדש החברה סיווגה בהתאם .והפסד רווח

 ולשנה 2019 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של לתקופות ש"ח אלפי 6,938 -ו חש" אלפי 2,333
  בהתאמה. ,2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה
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 או.פי.סי אנרגיה בע"מ 

 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות לתמצית ביאורים

 
 

 החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

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

 
 ופרשנויות לתקנים תיקונים חדשים, תקנים של לראשונה יישום  .ב
 

 ("התיקון" – )להלן עסקים צירופי ,IFRS 3-ל תיקון    .1
 

 התווספה ,זו בחינה לצורך .נכס או "עסק" לרכישת עסקה מהווה פעילות לרכישת עסקה האם מבהיר התיקון
 שנרכשו הנכסים של ההוגן השווי מלוא מהותי ובאופן שבמידה כך הריכוזיות במבחן להשתמש לבחור האפשרות

 ,בנוסף .נכס ברכישת מדובר יהיה ,בודד לזיהוי ניתן לנכס או לזיהוי הניתנים דומים נכסים של לקבוצה מיוחס
 כך משמעותיים יהיו הנרכשים שהתהליכים הדרישה למשל כמו ,עסק של להגדרתו המינימליות הדרישות הובהרו

 אשר ,אחד משמעותי ותהליך אחד תשומה אלמנט הפחות לכל הפעילות תכלול ,בעסק מדובר שיהיה מנת שעל
 לאלמנט ההתייחסות צומצמה ,בנוסף .תפוקות לייצר הפעילות של ליכולת ימשמעות באופן תורמים ביחד

 עבור יושם התיקון .האמורה הבחינה להמחשת דוגמאות והתווספו עסק בהגדרת לעמוד מנת על הנדרש התפוקות
  .2020 בינואר 1 מיום המתחילות שנתיות בתקופות חל שלהן הרכישה מועד אשר עסק או נכס לרכישת עסקאות

 
 מכשירים ,IFRS 7 -ו ומדידה הכרה פיננסיים: מכשירים IAS 39 פיננסיים, מכשירים IFRS 9-ל תיקונים    .2

 "התיקונים"( - להלן) (benchmark) עוגן ריביות שיעורי רפורמת גילויים: פיננסיים:
 

 מחוסר המושפעים חשבונאי גידור יחסי כשירות לבחינת הרלוונטיות מנדטוריות הקלות מספר כוללים התיקונים
 LIBOR כמו ריבית שיעורי של לביטולם להביא עתידה זו רפורמה) IBOR-ה ריביות מרפורמת הנובע הוודאות

 :לדוגמה כך (.EURIBOR -ו

 המוזמנים תזרימי על להתבסס יש המגודרים, המזומנים תזרימי להתרחשות ההסתברות קביעת בעת -
 .IBOR -ה מרפורמת כתוצאה עתידיים משינויים ולהתעלם הקיימים החוזיים

 המגודר הפריט של הקיימים החוזיים בתנאים להתחשב יש פרוספקטיבית, אפקטיביות בחינת בעת -
 מהרפורמה. כתוצאה וודאויות מאי ולהתעלם המגדר, והמכשיר

 
 ייפסקו התיקונים במסגרת הנכללות ההקלות .2020 בינואר 1 מיום החל רטרוספקטיבי באופן יושמו התיקונים

 יחסי שבו המועד לבין מהרפורמה העולה הוודאות אי התבהרות :מבין המוקדם במועד פרוספקטיבי באופן
 .הופסקו הגידור

 
 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא התיקונים ליישום הקבוצה להערכת

 
 אומצו שטרם חדשים לתקנים ותיקונים חדשים תקנים  .ג

 
 שוטפות בלתי או כשוטפות התחייבויות סיווג כספיים: דוחות הצגת ,IAS 1 -ל תיקון    .1
 

 ,התיקון פי על ,למשל כך .שוטפות בלתי או כשוטפות התחייבויות של מסוימות סיווג דרישת מחליף התיקון
 לאחר חודשים 12 לפחות של לתקופה התשלום את לדחות זכות יש לישות כאשר שוטפת כבלתי תסווג התחייבות

 אם רק הדיווח לתאריך קיימת זכות .הדיווח תקופת לסוף וקיימת "מהות בעלת" הינה אשר ,הדיווח תקופת
 התחייבות של ההמרה זכות כי מבהיר התיקון ,בנוסף .זה למועד נכון התשלום לדחיית בתנאים עומדת ישות

 .הוני הינו ההמרה רכיב כן אם אלא ,שוטפת בלתי או כשוטפת סיווגה על תשפיע
 

 ,למפרע ייושם התיקון .אפשרי מוקדם יישום .2023 בינואר 1-ב המתחילות דיווח בתקופות לתוקף ייכנס התיקון
  .השוואה מספרי תיקון לרבות

 
 .הכספיים הדוחות על התיקון יישום של ההשלכות בבחינת החלה טרם הקבוצה
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  בע"מ אנרגיה או.פי.סי
 

 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות לתמצית ביאורים

 
 

 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 )המשך( אומצו שטרם חדשים לתקנים ותיקונים חדשים תקנים  .ג
 

  מיועד שימוש לפני תקבולים :קבוע רכוש ,IAS 16 -ל תיקון    .2
 

 תבדיק מעלויות לנכות יש ,קבוע לרכוש במישרין לייחס שניתן עלויות בחישוב לפיה הדרישה את ביטל התיקון
 בעת שיוצרו דוגמיות כגון) בתהליך שיוצרו כלשהם פריטים ממכירת נטו התמורה את הנכס פעולות תקינות
 שנמכרו הפריטים ועלות הרלוונטיים לתקנים בהתאם והפסד ברווח תוכר זו תמורה ,זאת במקום (.הציוד בדיקת
  .מלאי IAS 2 של המדידה לדרישות בהתאם תימדד

 
 ןהתיקו .אפשרי מוקדם יישום .לאחריו או 2022 בינואר 1 ביום המתחילות דיווח בתקופות לתוקף ייכנס התיקון

 הדרושים ולמצב למיקום הובאו אשר קבוע רכוש פרטי עבור רק אך ,השוואה מספרי תיקון לרבות ,למפרע ייושם
 יישום במועד המוצגת ביותר המוקדמת הדיווח תקופת לאחר ההנהלה שהתכוונה באופן לפעול שיוכלו לכך

 הדיווח תקופת של העודפים של הפתיחה יתרת את תתאים יקוןהת של המצטברת ההשפעה .לראשונה התיקון
  .המוצגת ביותר המוקדמת

 
 .הכספיים הדוחות על התיקון יישום של ההשלכות בבחינת החלה טרם הקבוצה

 
 חוזה לקיום עלויות - תלויים ונכסים תלויות התחייבויות הפרשות, IAS 37 -ל תיקון    .3
 

 עלויות הן בחשבון לקחת יש אותן חוזה לקיום העלויות ,מכביד הינו חוזה האם בבחינה ,התיקון פי על
 :הבאות העלויות את הכוללות ,לחוזה במישרין המתייחסות

 וכן תוספתיות; עלויות -

 המשמש קבוע רכוש של פחת הוצאות )כגון חוזה לקיום במישרין הקשורות אחרות עלויות של הקצאה -
 אחרים(. נוספים וחוזים זה חוזה למילוי

 
 את סיימה טרם הישות אשר חוזים עבור ,2022 בינואר 1 מיום החל רטרוספקטיבי באופן ייושם התיקון

 אלא השוואה, מספרי מחדש תציג לא הישות התיקון, יישום בעת אפשרי. מוקדם יישום בגינם. מחויבויותיה
 התיקון. של תהמצטבר ההשפעה בגובה לראשונה, היישום במועד העודפים של הפתיחה יתרת את תתאים

 .הכספיים הדוחות על התיקון של ההשלכות בבחינת החלה טרם הקבוצה
 

 פיננסיים מכשירים - 4 ביאור
 

 בלבד גילוי לצרכי הוגן בשווי שנמדדים פיננסיים מכשירים
 

 מזומנים ארוך, ולזמן קצר לזמן פיקדונות לרבות מסוימים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים של בספרים הערך
 או תואם אחרים וזכאים ספקים נגזרים, פיננסיים מכשירים אחרים, חייבים לקוחות, מוגבלים, מזומנים ,מזומנים ושווי
 .שלהם ההוגן לשווי קרוב

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

 
 הוגן שווי

 2020 בספטמבר 30 ליום   
 הוגן שווי (*) בספרים ערך   
 ח"ש אלפי ש"ח אלפי   
 

 2,238,343 ,0611,960  (2 )רמה ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות
 725,389 666,807  (1 )רמה חוב אגרות

  6,8682,62 963,7322, 
 

 9201 ספטמברב 30 ליום   
 הוגן שווי (*) בספרים ערך   
 ח"ש אלפי ש"ח אלפי   

 
 2,246,404 1,891,471  (2 )רמה ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות

 335,575 290,124  (1 )רמה חוב אגרות
  2,181,595 2,581,979 
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 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות לתמצית ביאורים
 

 
 )המשך( פיננסיים מכשירים - 4 ביאור

 
 2019 בדצמבר 31 ליום   
 הוגן שווי (*) בספרים ערך   
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   
 

 2,243,290 1,867,448  (2 )רמה ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות
 324,623 282,864  (1 )רמה חוב אגרות

  2,150,312 2,567,913 

 
  .לשלם וריבית שוטפות חלויות לרבות * 

 
 שימוש תוך נאמד ההוגן השווי .2 ברמה הערכה בשיטת שימוש תוך הוגן בשווי נמדדים נגזרים פיננסיים מכשירים
 נצפים. נתונים על בהתבסס עתידיים מזומנים תזרימי היוון בטכניקת

 
 במדד השינויים וסיכוני חוץ מטבע סיכוני גידור לצרכי נגזרים פיננסיים במכשירים בעסקאות מתקשרת החברה כן, כמו

 הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי ההוגן. שוויים לפי נרשמים הנגזרים הפיננסיים המכשירים .לצרכן המחירים
 מקובלות. מסחר תוכנות באמצעות וכן ברוקרים מבנקים, המתקבלים ריבית ושיעורי שערים מחירים, על מבוסס הנגזרים

 ותמחיר הערכה בטכניקות שימוש תוך הנגזרים הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי נאמד לושהתקב הנתונים בסיס על
 נאמדת ארוך לטווח פיננסיים מכשירים של ההוגן השווי מדידת השונים. בשווקים השונים המכשירים את המאפיינים

 שימוש ותוך מכשיר כל של פדיוןל עד התקופה ואורך התנאים בסיס על מהם הנובעים המזומנים תזרימי היוון באמצעות
 להביא עשויים הערכה ובטכניקת הכלכליות בהנחות שינויים המדידה. למועד דומים מכשירים של שוק ריבית בשיעורי

  .המכשירים של ההוגן בשווי מהותיים לשינויים
 

 – להלן) לצרכן המחירים ומדד והאירו "הדולר"( – )להלן ארה"ב של הדולר של היציגים החליפין שערי לגבי נתונים להלן
 : "(המדד"

 
 החליפין שער  חליפיןה שער המדד  
 האירו של הדולר של )נקודות(  
 לשקל ביחס לשקל ביחס   

 
 4.026 3.441 100.2 2020 בספטמבר 30
 3.805 3.482 101.0 2019 בספטמבר 30
 3.878 3.456 100.8 2019 בדצמבר 31
    

    ביום: שהסתיימה חודשים 9 של התקופה במהלך שינויים
 3.8% )0.4%( )0.6%( 2020 בספטמבר 30
 )11.3%( )7.1%( 0.5% 2019 בספטמבר 30
    

    ביום: שהסתיימה חודשים 3 של התקופה במהלך שינויים
 3.7% )0.7%( 0.1% 2020 בספטמבר 30
 )6.3%( )2.4%( )0.7%( 2019 בספטמבר 30
    

    ביום: שהסתיימה השנה במהלך שינויים
 )%6.9( )%8.7( 0.3% 2019 בדצמבר 31
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 או.פי.סי אנרגיה בע"מ 

 
 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות לתמצית ביאורים
 

 
 לקוחות עם מחוזים הכנסות - 5 ביאור

 ממכירות: הכנסותה של פיצול

 לשנה           
 ביום שהסתיימה  חודשים שלושה של לתקופה  חודשים תשעה של לתקופה   
 בדצמבר 31  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה   
   2020  2019  2020  2019  2019 
 (מבוקר)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)   
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי   
            
 1,271,200    344,494    387,516    972,296    935,276  חשמל ממכירת הכנסות 
 58,788    14,811    12,823    45,623    42,530  קיטור ממכירות הכנסות 
            

   977,806    1,017,919  400,339    359,305    1,329,988 
 
 

 נוסף מידע - 6 ביאור
 

 כללי א.
 

 הופחת במסגרתו ,2020 לשנת תעריפים עדכון בדבר החשמל רשות החלטת לתוקף נכנסה ,2020 ינואר בחודש .1
 ברכיב לירידה שעה. וואט מגה עבור ש"ח 267.8-ל שעה וואט מגה עבור ש"ח 290.9-מ 8%-בכ הייצור רכיב תעריף
  אשתקד. מקבילה התקופה לעומת הדוח בתקופת החברה רווחיות על שלילית השפעה הייתה כאמור הייצור

 
 לתיקון בנוגע ,2020 ינוארב 27 מיום 573 מישיבה החלטתה את החשמל רשות פרסמה ,2020 פברואר בחודש .2

 למכור רשאי אינו מספק להחלטה, בהתאם "ההחלטה"(. - )להלן צריכה מתכניות חריגות עם בקשר מידה אמות
 כן, כמו פרטיים. ייצור רישיונות בעלי עם התקשר בהן ההתקשרויות כל נשוא ההספק לסך מעבר לצרכניו
 צרכנים עם פרטיות בעסקאות להתקשר מהמספק מצופה כי להחלטה, הביאורים במסגרת הרשות, מציינת
 צריכה כולה. השנה לאורך פרטיים יצרנים ידי על המיוצרת מאנרגיה צריכתם כל את לספק לו המאפשר בהיקף
 המבטא שנתי תעריף תשלום תגרור למספק, שהוקצה המותקן מההספק 3% על העולה בשיעור אנרגיה של בפועל

 "תשלום - להלן) בהחלטה כמפורט מהחריגה, כתוצאה המספק השתמש בו ההספק של השנתית העלות את
 היומית הצריכה מתוכנית חריגה בגין להתחשבנות מנגנון ההחלטה קובעת בנוסף ההספק"(. חריגת בגין שנתי

 1 מיום החל ההחלטה תחולת ההספק. חריגת בגין השנתי לתשלום במקביל יחול אשר ,סרים(ווח )עודפים
  .2020 ספטמברב
 

 נקבעו טרם אשר ,ברותם משלימים הסדרים קביעת לאחר רק רותם על יחול האמור התיקון להחלטה, בהתאם
 באשר וודאות אין ,הכספיים ותהדוח אישור למועד נכון בהתאם, זה. נושא אחר עוקבת והחברה הדוח למועד
  החברה. פעילות על שתהיה, ככל ההחלטה, של השלילית ההשפעה להיקף

 
 שלא קבוע רכוש הקבוצה רכשה ,2019-ו 2020 בספטמבר 30 בימים שהסתיימו חודשים תשעה של תובתקופ .3

  .בהתאמה ש"ח, מיליון 40-כו ש"ח מיליון 5-כ של בסך במזומן

 
 החברה .ב

 
 )סדרה החוב אגרות עבור A3 דירוג "מידרוג"( – )להלן בע"מ מידרוג אשררה ,2020 ואוקטובר אפריל יםבחודש .1

 )סדרה החוב אגרות עבור -A דירוג מעלות שררהא 2020 ואוגוסט ינואר יםבחודש יציב. באופק החברה, של א'(
 לחברה. -A דירוג מעלות אשררה ,2020 ספטמבר בחודש כן, כמו יציב. באופק החברה, של א'(

 
 של בסך הלוואה החברה משכה ,2020 ינואר בחודש השנתיים, הכספיים לדוחות 4ג'15 בביאור לאמור בהמשך .2

 השומה לתשלום שימשה אשר "ההלוואה"(, - זה בסעיף )להלן קצר לזמן האשראי ממסגרת ש"ח מיליון 169-כ
 1.7% בתוספתו 0.6% בתוספת פריים בשיעור שנתית ריבית נשאה ההלוואה .6ג'6 בביאור כמתואר הראשונית

  .2020 אפריל בחודש ונפרעה מהתקופה בחלק
 

 מיליון 50 של בסך החברה, של קשור צד בע"מ, טפחות מזרחי מבנק הלוואה החברה נטלה ,2020 מרץ בחודש .3
  .2020 מאי בחודש נפרעהו 1.25% בתוספת פריים בשיעור שנתית ריבית נשאה ההלוואה .ש"ח
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 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות לתמצית ביאורים

 

 
 )המשך( נוסף מידע - 6 ביאור

 
 )המשך( החברה .ב
 

 ב'"(. "אג"ח - )להלן ש"ח מיליון 400 של בנקו בערך ב'( )סדרה חוב אגרות החברה הנפיקה ,2020 אפריל בחודש  .4
 ונושאות למדד צמודות בבורסה, למסחר רשומות ב' אג"ח ש"ח. מיליון 4-כ של לסך הסתכמו ההנפקה עלויות
 30-ו במרץ 31 )בימים שווים לא שנתיים חצי בתשלומים ייפרעו ב' אג"ח .2.75% של בשיעור שנתית ריבית

 ראשון )תשלום 2028 בספטמבר 30 ליום ועד ,2021 במרץ 31 מיום החל אתוז קלנדרית(, שנה כל של בספטמבר
 .(2020 בספטמבר 30 ביום חל הריבית של

 גדירו מעלות אשררה ,2020 אוגוסט שבחוד מעלות. ידי על -A דירוגוב מידרוג ידי על A3 דירוגב דורגו ב' אג"ח
A- יציב. באופק  

 
 אגרות של מיידי לפירעון להעמדה מקובלות עילות מכיל הנאמנות"( "שטר – )להלן ב' אג"ח של הנאמנות שטר

 הליכים הקפאת כינוס, פירוק, הליכי פירעון, חדלות אירועי זה ובכלל שנקבעו(, ריפוי לתקופות )בכפוף החוב
 כן, כמו וכו'. במועד כספי דוח פרסום אי החברה, במצב מהותית הרעה מסוימים, מבנה שינויי נושים, והסדרי
 בבורסה )סחירה חוב אגרות סדרת של מיידי לפירעון העמדה של במקרה (1) מיידי: לפירעון העמדה זכות נקבעה

 של במצטבר( כאמור חובות מספר )או אחר פיננסי חוב של או החברה שהנפיקה אחרת מוסדי( רצף במערכת או
 Non החזר יכולת ללא חוב של מיידי לפירעון העמדה של במקרה )למעט מאוחדות חברות ושל החברה

 - Recourse,) חברות או החברה שהעמידה פיננסי( לנושה חוב של פירעון )המבטיחות ערבויות חילוט כולל 
 במשך שנקבעו פיננסיות מידה אמות של הפרה בעת (2) דולר; מיליון 40-מ יפחת שלא בסכום לנושה, מאוחדות

 אם שני(, בדיקה למועד להמתין מבלי אף )וזאת (2) בס"ק כאמור במקרה (3) ברציפות; בדיקה תקופות שתי
 ענין, בעלי עם בעסקאות )הקלות החברות תקנות לפי )שאינה שליטה בעל עם חריגה עסקה ביצעה החברה

 או נכס נמכרו אם (4) מיוחדת(; בהחלטה החוב אגרות מחזיקי של מוקדם אישור קבלת ללא (2000-תש"סה
 במהלך המאוחדים הכספיים וחותבד הנכסים של ערכם מסך 50% מעל המהווה בהיקף החברה של נכסים מספר

 תחום – החברה" פעילות )"עיקר החברה פעילות עיקר של שינוי בוצע אם או רצופים חודשים 12 של תקופה
 אובדן אירועי בקרות (5) מתחדשים(; אנרגיה וממקורות כוח בתחנות החשמל ייצור תחום לרבות האנרגיה

 לפרק מסחר השעיית של במקרה (7) וכן מסוים; זמן פרק יפנ על דירוג הפסקת של במקרה (6) ;מסוימים שליטה
 בו במקרה (9) מדווח; תאגיד להיות תחדל החברה אם (8) החוב; אגרות של מהמסחר מחיקה או מסוים זמן

 שני של תקופה למשך בלבד, עצמה לחברה המתייחסת חי" "עסק הערת החברה של הכספיים בדוחותיה תירשם
 וזכויותיה, נכסיה על כללי שוטף שעבוד יצירת לאי התחייבותה את תפר החברה אם (10) רצופים; רבעונים

  הנאמנות. בשטר שנקבעו התנאים שיתקיימו מבלי כלשהו שלישי צד לטובת והעתידיים, הקיימים

 
 של )לרבות שנקבעו ובמגבלות פיננסיות מידה באמות לעמוד החברה התחייבות כולל הנאמנות שטר בנוסף,

 מאמות חריגה או דירוג שינוי של במקרה ריבית התאמת הוראות סדרה, הרחבת על מגבלות וקה,חל על מגבלות
 החוב בניכוי במאוחד נטו הפיננסי החוב בין ביחס עמידה כוללות הפיננסיות המידה אמות פיננסיות(. מידה

 על יעלה שלא המתואם EBITDA-ה לבין ,EBITDA להפיק החלו שטרם פרויקטים להקמת המיועד הפיננסי
 ש"ח( מיליון 350 חלוקה )ולצורך ש"ח מיליון 250 של מינימלי עצמי הון (,11 על יעלה לאש חלוקה )ולצורך 13

 (.27% של משיעור יפחת לא חלוקה, )ולצורך 17%-מ יפחת שלא בשיעור למאזן עצמי הון ויחס

 
 של העצמי ההון (1) :קמןכדל האמורות הפיננסיות ההמיד ותבאמ עומדת החברה 2020 בספטמבר 30 ליום נכון

 החוב בין היחס (3) ;51% של בשיעור הינו החברה של למאזן עצמי הון יחס (2) ש"ח; מיליון 276 הינו החברה
-ה לבין ,EBITDA להפיק החלו שטרם פרויקטים להקמת המיועד הפיננסי החוב בניכוי במאוחד נטו הפיננסי

EBITDA 5.3 הינו המתואם.  

 
 הקיימים החברה, של וזכויותיה נכסיה על כללי שוטף שעבוד יצירת לאי התחייבות הנאמנות שטר כולל כן, כמו

 הכל הנאמנות, שטר בטיוטת שנקבעו מהתנאים אחד שיתקיים מבלי כלשהו שלישי צד לטובת והעתידיים,
  הנאמנות. בשטר שנקבעו בתנאים

 
 להקמת צרכנים עם מחייבים מיםהסכ על החברה חתמה ,הכספיים ותהדוח פרסום למועד ועד הדוח בתקופת  .5

 הצרכן מפעל בחצר מויוק אשר הייצור"( ני"מתק – )להלן טבעי גז באמצעות המונעים חשמל לייצור ניםמתק
 ממועד שנים 15 של לתקופה הייצור ניממתק חשמל ניםלצרכ תמכור החברה וואט. מגה 49 -כ של כולל בהספק

 שנקבעו לתנאים בהתאם םהינ יםהמתוכננ המסחרית ההפעלה ימועד הייצור. נימתק של המסחרית ההפעלה
 .ההסכם על החתימה ממועד חודשים 48 מחלוף יאוחר לא מקרה ובכל מיםבהסכ
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 במסגרת רכישה הצעת ,"(נוי קרן" – )להלן מוגבלת שותפות כוח, תחנות נויו החברה והגיש ,2020 מאי בחודש  .6

 – )להלן חשמלה חברת פרסמה אשר טבעי, גז מונעת כוח תחנת חובב, רמת הכוח תחנת למכירת המכרז
 – )להלן שווים בחלקים נוי וקרן החברה ידי על יוחזקו שמניותיה תייעודי חברה באמצעות וזאת "המכרז"(
 העמידו למכרז ההצעה במסגרת המשותף התאגיד של והתחייבויותי הבטחת לצורך .המשותף"( "התאגיד

 הלחבר נמסרה ,2020 יוני בחודש ש"ח. מיליון 30 של כולל בסך פיננסית ערבות שווים, בחלקים נוי, וקרן החברה
 במקרה שמשמעותו ,שני" כ"כשיר הוכרזה החברה וכי במכרז, הזוכה ההצעה היא ג' צד של הצעתו כי הודעה

 על להכריז רשאית תהא המכרזים ועדת עימו, בחוזה ההתקשרות ביטול או הזוכה על ההכרזה ביטול של
 מסוימים. לתנאים בכפוף כזוכה, השני" "הכשיר

 
 החברה" - להלן) החברה של מלאה בבעלות ייעודית חברה באמצעות ,החברה התקשרה ,2020 מאי בחודש  .7

 והעברה תחזוקה תפעול, להקמה, ישראל מדינת של במכרז זכתה אשר בע"מ, איי.די.אי ס.מ.ס חברת עם ,(הבת"
 תתפעל תקים, הבת החברה לפיו, בהסכם ההתפלה"(, "מתקן - להלן) ב'" "שורק באתר ים-מי התפלת מתקן של

 "תחנת - להלן) וואט מגה 99 עד של ייצור שרכו בעלת ההתפלה מתקן בחצר טבעי גז מונעת כוח תחנת ותתחזק
 ההפעלה ממועד שנים 25 בתום תסתיים אשר לתקופה ההתפלה למתקן הדרושה האנרגיה את ותספק הכוח"(

 צפויה הכוח תחנת המדינה. לידי הכוח בתחנת הבעלות תועבר האמורה התקופה בתום .ההתפלה מתקן של
 מרץ בחודש החשמל רשות שפרסמה תחרותי", הליך ללא הקמים עליון במתח ליצרנים "אסדרה תחת לקום
2019. 

 
 הניתנות אופציות 99,228 של בכמות משרה לנושא פרטית הקצאה החברה דירקטוריון אישר ,2020 מאי בחודש  .8

 ערך "ניירות – )להלן (RSU) חסומות מניה יחידות 28,732-ו החברה של רגילות מניות 899,22-ל להמרה
 ב'17 ביאור ראו ,)לפרטים החברה של האופציות לתוכנית בהתאם הוקצו המוצעים ערך ניירות המוצעים"(.

 מנות בארבע הכנסה, מס לפקודת 102 לסעיף בהתאם נאמן( )עם הוני ובמסלול השנתיים( הכספיים לדוחות
 כדלקמן: הינם האופציה כתבי של הפקיעה ומועדי ההבשלה תנאי שוות.

 
 פקיעה מועד הבשלה תנאי מנה מספר

 ההבשלה ממועד חודשים 36 בתום ההענקה ממועד חודשים 12 בתום ראשונה מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 24 בתום שניה מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 36 בתום שלישית מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 48 בתום רביעית מנה

 
 להתאמות כפוף המימוש מחיר צמוד(. )לא ש"ח 25.81 יהיה שהוקצו מהאופציות אחת כל של המימוש מחיר

 וכו'(. זכויות הנפקת דיבידנדים, חלוקת בגין )לרבות מסוימות

 
 ושולס, בלק במודל שימוש תוך ההענקה, למועד בסמוך הוערך שהוענקה אופציה כל של הממוצע ההוגן השווי

 0.36% של סיכון חסרת הריבית שיעור ,31.48% של תקן סטיית על מבוסס החישוב אופציה. לכל ש"ח 7.76-ב
 בהתבסס הוערך (RSU) החסומות המניה יחידות של ההוגן השווי שנים. 6 עד 4 של צפוי חיים ואורך 0.58% עד
 ש"ח. 26.80 על עמד אשר 2020 במאי 11 ביום רההחב של המניה מחיר על

 
-כ של לסך הסתכמה הקצאתן במועד ההוגן השווי על שמתבססת המוצעים ערך בניירות הגלומה ההטבה עלות
 מנה. כל של ההבשלה תקופת פני על והפסד לרווח ייזקף זה סכום ש"ח. אלפי 1,540

 
 מניות 44,899 החברה הנפיקה ,2020 יולי בחודש השנתיים, הכספיים לדוחות ב'17 בביאור לאמור בהמשך
 מניה יחידות של השנייה המנה של הבשלה לאור בקבוצה משרה ונושאי מנהלים לשישה החברה של רגילות

  בחברה. לעובדים הוני תגמול תכנית במסגרת להם שהוענקו (RSU) חסומות
 

 רשמה ,םהחזויי הריבית בשיעורי השינויים לאור וכן האינפלציה בציפיות שינויים בעקבות ,הדוח בתקופת .9
 יד'25 בביאור כמתואר ריבית החלפת חוזי בגין הפיננסי הנגזר משערוך כתוצאה בהתחייבויות גידול החברה

 כולל לרווח וסווג אשר ש"ח מיליון 49-כ של בסך "הנגזר"( – )להלן השנתיים הכספיים לדוחות ד'22 ובביאור
 להבטחת בטוחות מפקידה החברה ש"ח. מיליון 48-כ של לסך הסתכם הדוח למועד הנגזר של ההוגן השווי אחר.

 הערכת ש"ח. מיליון 50-כ של לסך הבטוחה הסתכמה הדוח, למועד הנגזר. עם בקשר הבנק מול התחייבויותיה
 השקלי התזרים היוון פי על חושב הנגזר שווי תלוי. בלתי חיצוני שווי מעריך ידי על בוצעה הנגזר של השווי

 אשראי לסיכוני התאמה בוצעה זה לשווי לשלם. הקבוע השקלי התזרים היוון פחות להתקבל הצפוי הצמוד
 .הצדדים
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  הדוח: בתקופת החברה ידי על שהועמדו ערבויות .10

 ערבות החברה העמידה ,2020 ינואר בחודש השנתיים, הכספיים לדוחות 3א'24 בביאור לאמור בהמשך 
 לצורך ש"ח. מיליון 60.5-כ של בסך "רמ"י"( – )להלן ישראל מקרקעי רשות לטובת צומת בשם בנקאית
  ש"ח. מיליון 30-כ של בסך בנקאי פיקדון החברה הפקידה הערבות, הבטחת

 שפיר המקומית למועצה פיתוח היטלי בדבר השנתיים הכספיים לדוחות 3א'24 בביאור לאמור בהמשך, 
 נוספים, לפרטים ש"ח. מיליון 21-כ של לסך הבנקאית הערבות סכום את החברה עדכנה ,2020 יולי בחודש

 .6ג'6 ביאור ראו
 צומת העמידה אשר בנקאית ערבות לעניין השנתיים, הכספיים לדוחות 3א'24 בביאור לאמור בהמשך 

 העמידה והחברה כאמור הערבות בוטלה ,2020 מרץ בחודש המותנה, רישיונה בגין החשמל רשות לטובת
 לקבוע בהתאם לדולר( )צמוד ש"ח מיליון 15-כ של לסך שעודכן בסכום בנקאית ערבות צומת בשם

 צומת. של נההמות ברישיון
 להבטחת בנקאית ערבות העמדת לעניין השנתיים הכספיים לדוחות 3ג'15 בביאור לאמור בהמשך 

 מיליון 110-כ של לסך הבנקאית הערבות הופחתה הדוח, בתקופת לצומת, עצמי הון להעמדת התחייבות
  ח."ש מיליון 56-כ של לסך ,הערבות הבטחת לצורך הפיקדון, הוקטן וכן למדד( )צמוד ש"ח

 לטובת החברה העמידה ,2020 מאי בחודש השנתיים, הכספיים לדוחות 2ג'15 בביאור לאמור בהמשך 
 מיליון 25-כ של בסך בפיקדון הובטחה )אשר ש"ח מיליון 50 של בסך בנקאית ערבות חדרה של המלווים

  .מינימלית מזומנים ושווי מזומנים יתרת של המידה באמת לעמידה התחייבות חלף (ש"ח
 

 צומת .ג
 

 מדינת החשמל, רשות מליאת החשמל, רשות כנגד הוגשה אשר העתירה את בג"צ מחק ,2020 פברואר בחודש .1
 כללה, ואשר בע"מ כוח אנרגיות ודליה בע"מ )דליה( כוח אנרגיות אור ידי על וצומת האנרגיה משרד – ישראל

 הרישיון עם ובקשר ,914 הסדרה עם בקשר החשמל רשות של ופעולות החלטות עם בקשר טענות בעיקרה,
 אמור,כ העתירה למחיקת בהמשך השנתיים. הכספיים לדוחות 3א'24 בביאור כמתואר צומת של המותנה

 ברישיונה לקבוע בהתאם פיננסית, סגירה להוכחת בתנאים עומדת צומת לפיה החשמל, רשות הודעת התקבלה
  פיננסית"(. סגירה "אישור – )להלן דין כל ולפי המותנה

 
 מניות רכישת בגין התמורה לתשלום התנאים הושלמו פיננסית, סגירה אישור קבלת עם ,2020 פברואר בחודש .2

 מיליון 15.8-כ של בסך השנתיים הכספיים לדוחות 3א'24 בביאור כמתואר השלישית דרך לאבן בהתאם צומת
 הדוח, למועד נכון .בהתאמה צומת, ממניות 5%-ו 95% בגין ש"ח מיליון 21-כ של ובסך ש"ח( מיליון 54-)כ דולר

  .צומת של והנפרע המונפק מהונה 100%-ב מחזיקהו צומת מניות רכישת בגין התמורה מלוא את החברה שילמה
 

 כמתואר ארוך, לזמן הלוואות ממסגרת ש"ח מיליון 137 של כולל בסך ותמשיכ צומת ביצעה ,הדוח בתקופת .3
 .0.95% בתוספת פריים של בשיעור שנתית ריבית תונושא ותההלווא השנתיים. הכספיים בדוחות 3ג'15 בביאור
 תחילת מועד שלאחר השני או הראשון הרבעון לתום בסמוך יחלו אשר רבעוניים, בתשלומים תפרענה ותההלווא

 נוספת משיכה צומת ביצעה ,2020 נובמבר בחודש הדוח, מועד לאחר צומת. הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה
 "ח.ש מיליון 50-כ של בסך

 
 – )להלן בע"מ מעלות רייטינגס גלובל פי אנד אס ידי על צומת של הבכיר החוב דורג ,2020 ספטמבר בחודש

 .-AA בדירוג "מעלות"(

 
 על "ההסכם"(, - )להלן צומת של ההקמה הסכם בדבר השנתיים הכספיים לדוחות ד'25 בביאור לאמור בהמשך .4

 להסכם תיקון נחתם ,2020 מרץ בחודש בעטיו, המוטלות והמגבלות הקורונה נגיף התפשטות משבר רקע
 להשלמת התקופה הארכת ועל ההקמה לקבלן עבודות לתחילת צו הוצאת על הוסכם היתר, בין במסגרתו,

 התקופה בהארכת בהתחשב נוספות התאמות בוצעו וכן חודשים, בכשלושה ההסכם פי על ההקמה עבודות
 כאמור.

 
 דולר במטבע מתשלומים המזומנים בתזרימי לשינויים חשיפתה את חלקית צומת גידרה הדוח, בתקופת כן, כמו

 כאמור העתידיים החוזים את לייעד בחרה צומת חליפין. שערי על עתידיים חוזים באמצעות ההסכם עם בקשר
 חשבונאי. כגידור

 
 ,2020 פברואר בחודש בצומת, גז הולכת הסכם בדבר השנתיים הכספיים לדוחות ו'25 בביאור לאמור בהמשך .5

 ההקמה. עבודות ביצוע תחילת על הודעה בע"מ לישראל הטבעי הגז נתיבי לחברת צומת מסרה

 
  



 

22 

  בע"מ אנרגיה או.פי.סי
 

 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות לתמצית ביאורים
 

 
 )המשך( נוסף מידע - 6 ביאור

 
 )המשך( צומת .ג

 
 אשר חשמל לייצור כוח תחנת הקמת למטרת דונם 85-כ של שטח הקצאת רמ"י אישרה ,2020 ינואר בחודש .6

 רמ"י התקשרו 2020 ינואר בחודש גם, כך "המקרקעין"(. - זה בסעיף )להלן צומת ידי על מתוכננת הקמתה
 2024 בנובמבר 5 ליום עד קפושתו למקרקעין בקשר פיתוח בהסכם "הקיבוץ"( - )להלן הל"ה נתיב וקיבוץ

 דהיינו העסקה, אישור מיום חודשים 11-ו שנים 24 של לתקופה חכירה הסכם חתםיי תנאיו התקיימות ושלאחר
 והקיבוץ צומת התקשרו שבו האופציה הסכם חלף ,2020 ינואר בחודש כן, כמו .2044 בנובמבר 4 ליום עד

 להלן) משותף תאגיד להקמת עקרונות הסכםב והקיבוץ צומת התקשרו ביטולו, ותוך המקרקעין לשכירות
 הקיבוץ בין הזכויות העברת .המשותף"( התאגיד להקמת העקרונות "הסכם -ו המשותף" "התאגיד - בהתאמה

  .2020 מאי בחודש התקבלה רמ"י במרשמי המשותף לתאגיד
 

 שותפות נתיב "צומת השם תחת מוגבלת כשותפות הקיבוץ ידי ועל צומת ידי על הוקם המשותף התאגיד
 השותף מניות כאשר המשותף, מהתאגיד 1% יחזיק - כללי שותף (1) הוא: בה השותפים הרכב כאשר מוגבלת",

 26% -ב יחזיקו וצומת הקיבוץ - מוגבלים שותפים (2) (;%47) צומת ידי ועל (26%) הקיבוץ ידי על יוחזקו הכללי
 .בהתאמה ם,מוגבלי כשותפים המשותף בתאגיד מהזכויות %37-ו

 
 זכויותיו את המשותף לתאגיד מוכר הקיבוץ כי נקבע המשותף התאגיד להקמת העקרונות הסכם במסגרת

 בתוספת ש"ח מיליון 30 של כולל לסך בתמורה וזאת פיתוח, בהסכם רמ"י עם להתקשר ניתן מכוחן במקרקעין
 פעל הקיבוץ כי הובהר, המשותף התאגיד להקמת העקרונות בהסכם .הדוח בתקופת לקיבוץ שולמה אשר מע"מ
 על כשחתם המשותף התאגיד של כשלוח ופעל רמ"י מול הפיתוח הסכם על כשחתם המשותף התאגיד של כנאמן

 כן להלן(. )כמפורט ש"ח מיליון 207-כ של בסך המקרקעין עבור היוון דמי תשלום הוסדר מכוחו הכספי המפרט
 עם בקשר שיידרש דיווח כל שעניינו ועניין דבר לכל המשותף התאגיד של ונאמן כשלוח יפעל כי ץהקיבו התחייב
 לאמור בהמשך המשותף. התאגיד ידי על ממנו שיידרש אחר עניין בכל וכן הנ"ל העקרונות הסכם מושא העסקה

 המקרקעין, של יםכבעל המשותף, התאגיד לפיו מעודכן שכירות הסכם גם נחתם ,2020 פברואר בחודש לעיל,
 .הפרויקט לטובת לצומת, המקרקעין את ישכיר

 
 התקבל ,2020 ינואר בחודש ,צומת הכוח תחנת הקמת למטרת הקרקע להקצאת רמ"י מוסדות אישור לאחר

 של סך על שומה פי על נקבע פיתוח( הוצאות כולל )לא המקרקעין ערך לפיו היוון דמי בגין כספי מפרט מרמ"י
 הושלמו, שטרם בקרה להליכי כפופה הראשונית השומה "(.הראשונית השומה" - )להלן ח"ש מיליון 207-כ

 הקרקע עסקת השלמת ולצורך הראשונית בשומה לאמור בהתאם אלה. בקרה הליכי בתום להתעדכן ועשויה
 כמתואר פיננסית סגירה אישור קבלת לשם נדרש ואשר 2020 ינואר בחודש התקבל )אשר היהבני היתר וקבלת

 ינואר בחודש הראשונית השומה תשלום את הסדירה ,הקיבוץ ובאמצעות המשותף התאגיד בשם צומת יל(,לע
 25% של בשיעור היתרה את החברה, באמצעות ,העמידהו הראשונית השומה מסכום 75% של בשיעור 2020

 השומה תשלום לצורך החברה שנטלה קצר לזמן הלוואה אודות לפרטים .רמ"י לטובת בנקאית כערבות
 הסופית השומה לסכום באשר ודאות ואין ראשונית הינה השומה כי ,יצוין .2ב'6 ביאור ראו ,כאמור הראשונית

 הסופית השומה קבלת עם השומה גובה על להשיג רשאית תהא החברה ,רמ"י עם להסדר בהתאם תתקבל. כאשר
 במועדים הסופית השומה על השגה הגשת לבחון החברה בכוונת הנדרשים. הבקרה הליכי בתום שתתקבל

 לטובת ש"ח מיליון 12.5-כ של בסך בנקאית ערבות החברה העמידה ,2020 אפריל בחודש כן, כמו הרלבנטיים.
  .2020 ספטמבר בחודש בוטלה אשר ,בישראל סיםהמ שותר בקשת

 
  שפיר המקומית למועצה פיתוח היטלי בדבר השנתיים הכספיים לדוחות 3א'24 בביאור לאמור בהמשך כן, כמו

-כ של בסכום פיתוח היטלי בגין חיוב הודעת לצומת המועצה שלחה 2020 ינואר בחודש ,"המועצה"( – )להלן 
 בחודש במחלוקת. שנויים שאינם ש"ח מיליון 13 של סך שולם 2019 דצמבר בחודש מתוכם ש"ח, מיליון 36.5
 לעתירה, תגובה במסגרת .כאמור שבמחלוקת הסכום בגין המועצה כנגד מנהלית עתירה צומת הגישה ,2020 מרץ

 ש"ח מיליון 21 של בסך שבמחלוקת הסכום .ש"ח מיליון 34-כ של לסך פיתוח היטלי סכום את המועצה עדכנה
 התקבלה טרם הדוח, פרסום למועד .המועצה לטובת צומת עבור החברה העמידה אשר בנקאית בערבות מובטח

 לא שצומת ,לא מאשר יותר סביר המשפטיים, יועציה דעת חוות על בססבהת צומת, להערכת בנושא. ההכרעה
 בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך פיתוח, היטלי בגין ידה על ששולם לסכום מעבר נוסף סכום לשלם תידרש

 .הכספיים

 
 ספטמברב 30 ליום החברה של הכספי המצב על בדוח סווגו כאמור המקרקעין לרכישת המיוחסים הסכומים כל

 בדוח סווגה ש"ח, מיליון 52-כ של בסך שולמה, שטרם הראשונית השומה יתרת שימוש. זכות נכסי סעיףב 2020
  חכירה. בגין התחייבויות של שוטפות מחלויות כחלק 2020 ספטמברב 30 ליום הכספי המצב על
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 )המשך( צומת .ג

 
 שירותי ומתן ואנרגיה זמינה יכולת לרכישת החשמל חברת עם הסכם על צומת חתמה ,2020 ינואר בחודש .7

 וחברת ממתקנה, זמינה ויכולת אנרגיה החשמל לחברת למכור צומת התחייבה ההסכם במסגרת ת.תשתי
 בהתאם גיבוי, שירותי לרבות החשמל, מערכת ניהול ושירותי תשתית שירותי לצומת לספק התחייבה החשמל

  ההסכם. להוראות
 

 ברישיון לקבוע בהתאם ואנרגיה זמינה יכולת למכור צומת רשאית בה התקופה לתום עד בתוקף יעמוד ההסכם
 החשמל חברת בו במקרה זאת, עם צומת(. של המסחרית ההפעלה ממועד שנים 20 לתום עד )קרי, שלה הייצור

 ההסכם יסתיים אזי חלופי רישיון קבלת או רישיונה הארכת אי עקב ואנרגיה זמינה יכולת מלרכוש מנועה תהיה
 קבועה, זמינות להסדר הכוח תחנת הספק כל את צהתק שצומת קובע ההסכם כאמור. המניעה תחול בו במועד
 תחנת .914 בהסדרה שנקבעו כפי המחייבים בקריטריונים עמידתה תהיה קבועה זמינות לרכישת תנאי כאשר
 המסדירות הוראות ההסכם כולל בנוסף .914 הסדרה להוראות בהתאם המערכת, מנהל הנחיות לפי תופעל הכוח

 תחנת של והתחזוקה ההפעלה ההקמה, התכנון, את המסדירות הוראות ל,החשמ לרשת הכוח תחנת חיבור את
 יהיה המערכת מנהל כי היתר, בין קובע, ההסכם התחנה. של הזמינה היכולת לרכישת בנוגע הוראות וכן הכוח
 בדין הקבועות הבטיחות הוראות אחר תמלא לא שצומת ככל החשמל לרשת החשמל הספקת את לנתק רשאי

 בדרישות לעמוד התחייבה צומת כן, כמו ובכתב. מראש לה נמסרה אשר המערכת מנהל של תיתבטיחו הוראה או
 .914 בהסדרה לקבוע בהתאם בהן עמידה אי עבור ולשלם ,914 ובהסדרה ברישיונה הקבועות והאמינות הזמינות

 
 חדרה .ד
 

 תחנה חדרה, הכוח לתחנת חשמל לייצור קבוע רישיון מתן על החשמל רשות החליטה ,2020 ביוני 30 ביום .1
 "הרישיונות"(. - )להלן הספקה רישיון מתן ועל וואט מגה 144 של מותקן בהספק קוגנרציה בטכנולוגית
 החשמל רשות ידי על שנים 10 של נוספת לתקופה להארכה ניתנת אשר ,שנים 20 של לתקופה הינם הרישיונות

 ערבויות העמידה חדרה .2020 ביולי 1 ביום האנרגיה, שר אישור לאחר לתוקף ונכנסו ,האנרגיה שר ובאישור
 ערבותו  הרשיונות חומכ כנדרש לדולר( צמודות )חלקן חש" מיליון 4.5-כ של בסך החשמל רשות לטובת בנקאיות
 רשות של המידה לאמות בהתאם כנדרש למדד(, )צמוד ש"ח מיליון 27 של בסך החשמל חברת לטובת בנקאית
  .החשמל

 
 רכיבים של שיפוץ או החלפה פעולות חדרה הכוח בתחנת להתבצע צפויות הראשונה פעילות שנת במהלך כי יצוין,

 כחודש, של )מצטבר( זמן פרק להימשך הצפויות הראשי, הציוד קבלן ידי על ,והקיטור הגז בטורבינות מסוימים
 מסוימים רכיבים של שיפוץ או החלפה פעולות עיקר הדוח למועד חלקי. באופן חדרה הכוח תחנת תופעל במהלכן
  .בוצעו טרם והקיטור הגז תובטורבינ

 
 שנקבעו המתלים התנאים התקיימו ,2020 מרץ בחודש ,השנתיים הכספיים לדוחות ז'52 בביאור לאמור המשךב .2

  .תמר קבוצת עם חדרה של טבעיה גזה אספקת להסכם בתיקון

 
 בביאור כמתואר שלה המימון להסכם בהתאם המסגרות מסכום ש"ח מיליון 64-כ חדרה משכה הדוח, בתקופת .3

-לכ 2.4%-כ בין נעים הדוח בתקופת שנמשכו הסכומים על הריבית שיעורי .השנתיים הכספיים לדוחות 2ג'15
 הדוח, בתקופת כן, כמו מדד. צמודות שאינן הלוואות על 3.8%-לכ 3.6%-כ ובין מדד צמודות הלוואות על %2.6

 בגין ש"ח מיליון 26-כ של בסך שלה וןהמימ הסכם של התשלומים ללוח בהתאם תשלומים שלושה חדרה פרעה
 החברה שהעמידה ממקורות חלקי באופן בוצע כאמור החוב פירעון .הריבית בגין ש"ח מיליון 22-כ של סךו ןהקר

  לחדרה.

 
 פיצוי קבלתל חדרה זכאית ההקמה להסכם בהתאם השנתיים, הכספיים לדוחות ד'25 בביאור לאמור בהמשך .4

 חדרה להערכת "הפיצוי"(. – )להלן בחדרה הכוח תחנת של ההקמה בסיום עיכוב בגין ההקמה מקבלן מוסכם
 בהתאם כן, כמו .דולר( מיליון 23-)כ ש"ח מיליון 80-כ של סךל מסתכם הדיווח למועד לה המגיע הפיצוי סכום

 הפיצוי סכום לרבות ההקמה הסכם פי על לה המגיע סכום כל לקזז חוזית זכות לחדרה קיימת ההקמה להסכם
 ההקמה. לקבלן חייבת היא אותם מסכומים

 
 דרךה אבן לתשלום ההקמה מקבלן דרישה התקבלה חדרה, הכוח תחנת קמתה השלמת עם ,2020 יולי בחודש 

  .ש"ח מיליון 48-כ של בסך ההקמה להסכם בהתאם האחרונה

 
 שעמדתה לא, מאשר יותר סביר וכי, האמור הפיצוי לקבלת מותנית בלתי חוזית זכות לה קיימת חדרה, להערכת
 לו מהפיצוי האחרונה הדרך אבן בגין התשלום את חדרה קיזזה כאמור הקיזוז לזכות ובהתאם לפיכך תתקבל.

 ש"ח. מיליון 31-כ של לסך הפיצוי יתרת מסתכמת הדיווח, למועד שנכון כך לטענתה, חדרה זכאית

 
 קבלן חדרה, מדתלע ההקמה. להסכם בהתאם הסופית ההתחשבנות בדבר נוספות טענות ההקמה לקבלן כן, כמו 

 תחויב לא שחדרה לא מאשר סביר ויותר ההקמה להסכם בהתאם נוספים לתשלומים זכאי אינו ההקמה
   הכספיים. בדוחות הפרשה נכללה לא לפיכך,  זה. בהקשר נוספים בתשלומים
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 רותם .ה

 
 שנקבעו המתלים התנאים התקיימו ,2020 מרץ בחודש ,השנתיים הכספיים לדוחות ז'52 בביאור לאמור המשךב .1

 אנרג'יאן מפרסומי שעולה כפי .יאן'אנרג ועם תמר קבוצת עם רותם של טבעי גז אספקת להסכמי בתיקונים
 .2021 שנת של הרביעי הרבעון במהלך להיות צפויה כריש מאגר של מסחרית הפעלה ,2020 רנובמב מחודש

 
 החברה של חלקה ש"ח. מיליון 110 של כולל בסך פעימות, בשתי דיבידנדים, רותם חילקה ,2020 מרץ בחודש .2

 .בהתאמה ש"ח, מיליון 22 של וסך ש"ח מיליון 88 של לסך מסתכם שליטה מקנות שאינן זכויות בעלת ושל
 ד'.7 ביאור ראו הדוח, מועד לאחר מרותם דיבידנד חלוקת על לפרטים

 
 אופק עם Aa2 ברמה רותם של ארוך זמןל הדירוג את מידרוג של הדירוג ועדת אישררה ,2020 פברואר בחודש .3

  יציב. אופק עם Aa2 של ברמה רותם של הבכיר החוב של דירוגה אתו יציב

 
 לטובת וורידיס החברה העמידו 2020 ספטמבר בחודש ,השנתיים הכספיים לדוחות 1ג'15 בביאור לאמור בהמשך .4

 חלף וזאת בהתאמה, ש"ח, מיליון 12-כ של וסך ש"ח מיליון 46-כ של בסך בנקאיות ערבויות רותם של המלווים
 ש"ח. מיליון 58-כ של בסך בעלים ערבות קרן להחזיק רותם של התחייבותה

 

 הדוח מועד לאחר שחלו אירועים - 7 ביאור

 
 בהיקף החברה, של נוספות"(ה ב' "אג"ח – )להלן ב' אג"ח של נוספת הנפקה החברה ביצעה ,2020 אוקטובר בחודש  א.

 עלויות .ש"ח מיליון 584-כ של לסך הסתכמה הנוספות ב' אג"ח של ההנפקה תמורת נקוב. ערך ש"ח מיליון 556-כ של
 הנוספות ב' אג"ח של -A הדירוג כי מעלות הודיעה ,2020 אוקטובר בחודש ש"ח. מיליון 7-כ של לסך הסתכמו ההנפקה

 עד של בסך הנוספות ב' לאג"ח יציב באופק A3 דירוג קבעה ומידרוג נקוב ערך ש"ח מיליון 560 עד של להיקף תקף
 נקוב. ערך ש"ח מיליון 560

 
 ביוזמתה החברה ביצעה הדירקטוריון, אישור קבלת ולאחר כאמור ב' אג"ח הרחבת לאחר ,2020 אוקטובר בחודש  ב.

 שוחררה האמור המוקדם הפדיון במסגרת .א'"( "אג"ח – )להלן א'( )סדרה חוב אגרות יתרת של ומלא מוקדם דיוןפ
 לעיל, האמור לאור ש"ח. מיליון 133-כ של סך א' אג"ח למחזיקי ושולם ש"ח מיליון 67-כ של בסך חוב לשירות הקרן
  .2020 שנת של רביעיה ברבעון ש"ח מיליון 41-כ של בהפסד החברה תכיר

   
 בנות רגילות מניות להנפקת ,החברה של המדף תשקיף פי על ,מדף הצעת דוח החברה פרסמה ,2020 וקטוברא בחודש  ג.

 כמויות, טווח עם אחידה הצעה של בדרך לציבור, (רגילות" מניות" - להלן) החברה של אחת כל נקוב ערך ש"ח 0.01
 שאינם במחירים במכרז להשתתפות הצעות הגישה האם החברה כי יצוין .והכמות היחידה מחיר על מכרז של בדרך

 ההנפקה במסגרת רגילות. מניות 10,700,200 לה הונפקו ההנפקה ובמסגרת במכרז, שנקבע האחיד מהמחיר נמוכים
 ש"ח. מיליון 773 -כ של לסך הסתכמה ברוטו, ההנפקות, תמורת רגילות. מניות 23,022,100 של סך לציבור הונפקו

 .ש"ח ליוןימ 5 -כ של לסך מוהסתכ ההנפקה הוצאות
 

 כלל מקבוצת מוסדיים לגופים רגילות, מניות 11,713,521 של פרטית הצעה החברה השלימה ,2020 אוקטובר בחודש
 במשא נקבע אשר ,רגילה למניה ש"ח 29.88 על עמד מהניצעים אחד לכל ביחס רגילה למניה המחיר הפניקס. ומקבוצת

 ההנפקה הוצאות ש"ח. מיליון 350-כ של לסך הסתכמה ברוטו, ההנפקה, ותמורת ,הניצעים לבין החברה בין ומתן
 .ש"ח ליוןימ 5 -כ של לסך הסתכמו

 
 של בסכום ולורידיס ש"ח מיליון 46-כ של בסכום לחברה דיבידנדים וחילקה הכריזה רותם ,2020 אוקטובר בחודש  ד.

  ש"ח. מיליון 11.5-כ



 

25 

  בע"מ אנרגיה או.פי.סי
 

 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות לתמצית ביאורים
 

 
 )המשך( הדוח מועד לאחר שחלו אירועים - 7 ביאור
 
 מגופים )בעקיפין( החברה תרכוש לפיו הרכישה"( "הסכם – )להלן הסכם נחתם ,2020 אוקטובר בחודש  ה.

 בישויות וההחזקות זכויותמ 70% "המוכרים"( – )להלן LLC Management, Infrustructure Globalמקבוצת
 – )להלן Inc Ventures Power Competitive. "(;HPCPV" – )להלן LP Holdings Power CPV  הבאות:

"CPVI;)" ו-.Inc Company Energy Renewable CPV להלן( – "CPVREC)" (CPVPH, CPVREC ו-CPVI 
  "(.CPV "קבוצת – להלן יחדיו

 
  מוגבל(. שותף 70%-)כ החברה ידי על המוחזקת "הרוכשת"( - )להלן מוגבלת שותפות באמצעות תתבצע הרכישה

 
 בכפוף דולר( מיליון 441-כ - החברה )חלק דולר מיליון 630-כ של סך למוכרים הרוכשת תשלם העסקה, השלמת במועד

 הנמצא נוסף פרויקט בגין דולר מיליון 95 לבין 54 שבין בהיקף סכום יתוסף האמורה לתמורה מסוימות. להתאמות
 לפי המוכר"( "הלוואת - )להלן CPVPH-ל שתועמד מוכרים הלוואת באמצעות או במזומן תשולם אשר הקמה בשלבי
 הרוכשת. בחירת

 
 כמפורט בארה"ב קונבנציונלית ובאנרגיה מתחדשת באנרגיה כוח תחנות וניהול הקמה בפיתוח, עוסקת CPV קבוצת
 להלן:

 מגה 4,045 של מותקן בהספק הפועלות מתקדם( מדור משולב מחזור )מסוג טבעי בגז המונעות כוח תחנות 5 -
 וואט מגה 152 של מותקן בהספק רוח ובאנרגיית וואט( מגה 1,290-כ על עומד CPV קבוצת של )חלקה וואט

  וואט(. מגה 106-כ על עומד CPV קבוצת של )חלקה

 למועד  CPV קבוצת של )חלקה וואט מגה 1,258 של כולל בהספק טבעי( גז )מונעות הקמה בשלבי כוח תחנות -
  וואט(. מגה 220-כ על עומד הדוח פרסום

 קבוצת של )חלקה וואט מגה 6,200-כ של כולל בהספק הברית בארצות שונים פיתוח בשלבי פרויקטים צבר -
CPV בשלבי סולארי( )בעיקר מתחדשת באנרגיה פרויקטים וואט מגה 1,145-כ מתוכם: ,וואט( מגה 5,744-כ 

 וואט מגה 3,955-כ וכן ראשוניים פיתוח בשלבי מתחדשת באנרגיה וואט מגה 1,100-כ מתקדמים, פיתוח
  טבעי. בגז המונעות כוח תחנות של פרויקטים

 צדדים ועבור CPV קבוצת שיזמה הפרויקטים עבור שונות בטכנולוגיות כוח לתחנות ניהול שירותי ןמת -
 וואט. מגה 10,600-כ של כולל בהספק כוח לתחנות ניהול שירותי מספקת הכל ובסך שלישיים,

 
 מצגים למעט העסקה, השלמת במועד יפקעו אשר המוכרים של מסוימים מצגים נכללו הרכישה הסכם במסגרת
 רכשה זה, בהקשר כן, כמו לרוכשת. פיצוי ישולם הפרתם ובגין העסקה השלמת ממועד שנתיים למשך שיחולו יסודיים
  שנים. 6-ו 3 של לתקופות דולר מיליון 53-כ עד של אחריות בגבול שונים מצגים ביטוח פוליסת הרוכשת

 
 בקשר שלישיים צדדים לטובת המוכרים שהעמידו ערבויות חלף ערבויות מידלהע הרוכשת על העסקה, השלמת במועד

 את לשפות הרוכשת מחויבת כאמור, ערבויות יוחלפו שלא ככל פיתוח. בשלבי נמצאים אשר CPV של פרויקטים עם
   אלה. מערבויות שחרורם להבטחת המוכרים לטובת בנקאית ערבות ולהעמיד האמורות הערבויות בגין המוכרים

 
 הפרת של מסוימות בנסיבות דולר מיליון 50 של בסכום פיצוי למוכרים ישולם כי היתר, בין נקבע, הרכישה בהסכם

 שייגרמו מסוימות הוצאות תשלום ו/או האמור הפיצוי תשלום להבטחת תאגידית ערבות העמידה החברה ההסכם.
 שייגרמו(. )ככל לרוכשת

 
 היתר, בין כוללים, המתלים התנאים .שונים רגולטוריים אישורים ולקבלת מתלים לתנאים כפופה העסקה השלמת

 האישורים את כוללים הרגולטוריים האישורים בהסכם. מצגיו להתקיימות מהצדדים אחד כל של האישור את
 בבקשה לטיפול הנדרשת התקופה חלוף (;CIFUS) בארה"ב זרות השקעות לבחינת הועדה אישור הבאים: העיקריים

York New -ה ואישור ;Commission Regulatory Energy Federal-ה אישור ;Act Rodino Scott Hart חוק לפי

Commission Service Public.  

 
 האישורים קבלת הליך החברה ולהערכת האמורים האישורים התקבלו טרם הכספיים, הדוחות פרסום למועד נכון

 חודשים. 6 עד משךלהי עשוי
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  בע"מ אנרגיה או.פי.סי
 

 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות לתמצית ביאורים
 

 
 )המשך( הדוח מועד לאחר שחלו אירועים - 7 ביאור
 
 "הסכם - )להלן שותפות להקמת בהסכם פיננסיים גופים שלושה עם החברה התקשרה ,2020 אוקטובר בחודש  ו.

 ;70%-כ המחזיקה בת( חברה באמצעות או )במישרין החברה הינם בשותפות המוגבלים השותפים לפיו השותפות"(
 המחזיקים ביטוח מגדל תמקבוצ מוסדיים משקיעים ;12.75% המחזיקים ביטוח כלל מקבוצת מוסדיים משקיעים

   .4.5% המחזיק הון שוקי פועלים מקבוצת ותאגיד %12.75
 

 מיליון 815 לש כולל סך בה, חלקו לפי אחד כל בשותפות, להשקיע השותפים התחייבו השותפות, להסכם בהתאם
 לעיל. ה' בסעיף כאמור CPV קבוצת לרכישת העסקה להשלמת בכפוף דולר

 
 נוספות השקעות מימון לשם והן CPV בקבוצת הרוכשת של הזכויות מלוא רכישת לשם הן מיועד האמור הסכום

  הקרובות. לשנים שלה הפרויקטים צבר מתוך מסוימים פרויקטים מימוש לשם CPV ובקבוצת ברוכשת

 
 הכללי, שותףה לבין בינם היחסים את וכן המוגבלים השותפים בין היחסים הסדרת היתר, בין כולל, השותפות הסכם

 אופציות השותפים, זכויות העברת על מגבלות ניהול, לדמי הכללי השותף זכאות השותפות, ניהול עם בקשר הוראות
 להצעה זכויות מסוימים, במקרים הפיננסיים המשקיעים של (Along Tag) הצטרפות זכות בשותפות, להחזקה בקשר

  (.Along Drag) זכויות של מכירה לכפות וזכויות מסוימים במקרים (ROFO) ראשונה

 
 ,Put אופציית האמורים לגופים העניקה החברה לפיו בהסכם התקשרו ביטוח מגדל מקבוצת וגופים החברה כן, כמו
 בשותפות. כאמור גופים של החזקותיהם לגבי תמומש(, לא Put -ה שאופציית )ככל Call אופציית לחברה העניקו והם

 של המימוש ומחיר מסויימת הנחה בניכוי השותפות של הוגן שווי על מבוסס יהיה Put אופציית של המימוש מחיר
 מחיר את לשלם רשאית תהא החברה מסוימת. פרמיה בתוספת השותפות של הוגן שווי על מבוסס יהיה Call אופציית
 המימוש. לפני בסמוך בבורסה הממוצע מחירן לפי מניותיה מצעותבא המימוש

 
 לרכישת העסקה השלמת ממועד שנים 13-ו 12 ,11 ,10 מתום החל ימים 60 של בתקופה למימוש ניתנת Put-ה אופציית

 כן, כמו .Put-ה אופציית פקיעת מועד לאחר ימים 60 של בתקופה למימוש ניתנת Call-ה ואופציית CPV קבוצת
 מתחת יירדו בשותפות הכללי בשותף החברה החזקות (1) מבין המאוחר במועד למימוש ניתנת תהיה utP-ה תיאופצי

 כפי) מוכרת בבורסה השותפות הנפקת בעת ,כי יצוין .25% -ל מתחת ירדו בשותפות החברה החזקות (2) 51%-ל
 אוטומטי. באופן יפקעו Call-ה ואופציית Put-ה אופציית (השותפות בהסכם שהוגדרה

 
 הראל התחייבה לפיו "הראל"( – )להלן הראל מקבוצת גופים עם הסכם על החברה חתמה ,2020 אוקטובר בחודש  ז.

 חודשים 24 במשך למשיכה ניתנים אשר ש"ח, מיליון 400 של כולל בסכום בש"ח הלוואות מסגרת לחברה להעמיד
 המתואר הרכישה הסכם פי על העסקה להשלמת בכפוף המסגרת"( "תקופת - )להלן ההסכם על החתימה ממועד
  ה'.7 בביאור

 
 לצורך או הרכישה, הסכם פי על מהתמורה חלק תשלום )א( הבאות: מהמטרות יותר או אחת לצורך ישמשו ההלוואות

 במהלך החברה של השוטפת פעילותה לצורך )ב( או עסקיה; לפיתוח CPV לקבוצת הדרושים סכומים העמדת
 הרגיל. העסקים

 
 לזמן הראשונה המשיכה ביצוע העמדת ממועד חודשים 36 בתום תפרענה לחברה שיועמדו ארוך לזמן ההלוואות קרן

 יישאו ארוך לזמן ההלוואות הסופי"(. הפירעון "מועד - )להלן מבינהם כמוקדם המסגרת, תקופת תום ממועד או ארוך
 אשר .5%72 - .5%52 בין של בטווח המצוי מרווח בתוספת ישראל בנק ריבית לשיעור השווה שנתי בשיעור ריבית

  רבעוניים. בתשלומים תשולם

 
 בין זכאית, הראל תהיה הפרתן, עם אשר הפיננסיות המידה באמות לעמוד החברה התחייבה האמור, להסכם בהתאם

 מועד לאחר בסמוך ייבדקו הפיננסיות המידה אמות ההלוואות. יתרת כל של מיידי פירעון על לחברה להודיע היתר,
 החברה של העצמי ההון )א( :הראשונה המשיכה ממועד החל ,החברה של הרבעוניים הכספיים דוחותיה פרסום

 העצמי ההון בין היחס )ב( ש"ח(; מיליון 850-מ יפחת לא ,יבידנדד תחלוק לביצוע )וכתנאי ש"ח מיליון 550-מ יפחת לא
 לא ,דיבידנד תחלוק לביצוע )וכתנאי 20%-מ יפחת לא "סולו" הכספיים דוחותיה לפי החברה של למאזן החברה של

 לביצוע )וכתנאי 12 על יעלה לא החברה של מתואם EBITDA -ל החברה של נטו החוב בין היחס )ג( (;30% -מ יפחת
 תחלוק לביצוע )וכתנאי 50%-מ נמוך יהיה המשועבדות הזכויות של LTV-ה )ד( (;11-מ נמוך יהיה ,דיבידנד תחלוק

  (.35%-מ נמוך יהיה ,דיבידנד
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  בע"מ אנרגיה או.פי.סי
 

 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 30 ליום מאוחדים ביניים כספיים דוחות לתמצית ביאורים
 

 
 )המשך( הדוח מועד לאחר שחלו אירועים - 7 ביאור

 
 )המשך(     ז.

 
 - )להלן מסוימים בסכומים פיקדונות או מזומנים יתרת על לשמור החברה נדרשת הסופי, הפירעון מועד עד בנוסף,
  המינימלי"(. הנזילות "תנאי

 
 הנזילות בתנאי עמידה אי )א( :2%-ב יגדל ההלוואות ריבית שיעור הבאים, מהאירועים איזה בקרות כי קובע ההסכם

 של LTV -ה )ג(-ו ;25%-מ יפחת לעיל כאמור החברה של למאזן החברה של העצמי ההון בין היחס )ב( המינימלי;
  .40%-מ גבוה יהיה המשועבדות הזכויות

 
 הפיננסיות המידה באמות עמידה היתר, בין הכוללים, מסוימים לתנאים כפופות החברה ידי על דיבידנד חלוקות
 כלפי החברה של התחייבויותיה להבטחת הפרה. אירועי של קיומם ואי המינימלי הנזילות בתנאי עמידה לעיל, כאמור
 וכן בשותפות(, מוגבל )כשותף החברה של והעקיפות הישירות זכויותיה הראל לטובת ישועבדו ההסכם, פי על הראל

 הכללי. השותף ושל החברה של מסוימים בנק חשבונות

 
 לנושא פרטית הקצאה החברה, של האופציות לתוכנית בהתאם ,החברה דירקטוריון אישר ,2020 קטובראו בחודש  .ח

 חסומות מניה יחידות 10,500-ו החברה של רגילות מניות 28,508-ל להמרה הניתנות אופציות 28,508 של בכמות משרה
(RSU) 102 לסעיף בהתאם נאמן( )עם הוני במסלול הוקצו המוצעים ערך ניירות המוצעים"(. ערך "ניירות – )להלן 

 כדלקמן: הינם האופציה כתבי של הפקיעה ומועדי ההבשלה תנאי שוות. מנות בארבע הכנסה, מס לפקודת
 

 פקיעה מועד הבשלה תנאי מנה מספר
 ההבשלה ממועד חודשים 36 בתום ההענקה ממועד חודשים 12 בתום ראשונה מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 24 בתום שניה מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 36 בתום שלישית מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 48 בתום רביעית מנה

 
 להתאמות כפוף המימוש מחיר צמוד(. )לא ש"ח 30.28 יהיה שהוקצו האופציה מכתבי אחד כל של המימוש מחיר

 וכו'. זכויות הנפקת דיבידנדים, חלוקת בגין לרבות ,מסוימות

 
 12.98-ב ושולס, בלק במודל שימוש תוך ההענקה, למועד בסמוך הוערך שהוענקה אופציה כל של הממוצע ההוגן השווי

 0.43% עד 0.25% של סיכון חסרת הריבית שיעור ,36.65% של תקן סטיית על מבוסס החישוב אופציה. לכל ש"ח
 המניה מחיר על בהתבסס הוערך (RSU) החסומות המניה יחידות של ההוגן השווי שנים. 6 עד 4 של צפוי חיים ואורך

 ש"ח. 35.24 על עמד אשר 2020 באוקטובר 25 ביום החברה של

 
 על והפסד לרווח ייזקף זה סכום ש"ח. אלפי 740-כ של לסך הסתכמה המוצעים ערך בניירות הגלומה ההטבה עלות

 מנה. כל של ההבשלה תקופת פני



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 מ"בע אנרגיה או.פי.סי
 

 תקנה לפי המובא נפרד כספי מידע תמצית

 תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ד'38

  1970-התש"ל ומיידים(,

 2020 בספטמבר 30 ליום

 מבוקרים( )בלתי



 

 

 בע"מ אנרגיה  או.פי.סי
 
 

  1970-התש"ל ומיידים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ד'38 תקנה לפי המובא נפרד כספי מידע תמצית
 מבוקרים( )בלתי 2020 בספטמבר 30 ליום

 
 

 העניינים תוכן
 
 

 עמוד  
 
 
 

 3 נפרד ביניים כספי מידע על המבקרים החשבון רואי של מיוחד דוח
 

 4  ביניים הכספי המצב על נתונים תמצית
 

 5   ביניים והפסד רווח על נתונים תמצית
 

 6 ביניים כולל רווח על נתונים תמצית
 

 7  ביניים המזומנים תזרימי על נתונים תמצית
 

8 ביניים הנפרד הכספי המידע לתמצית נוסף מידע



 

 

 
 
 
 

 חייקין סומך
 KPMG המילניום מגדל

 609 דואר תא ,17 הארבעה רחוב

 6100601 אביב תל

8000  684  03 
 

 
 לתקנות ד'38 תקנה לפי נפרד ביניים כספי מידע על המבקרים החשבון רואי של מיוחד דוח הנדון:
 1970-התש''ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות ערך ניירות

 
 

 מבוא
 

 תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות ד'38 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את סקרנו
 2020 בספטמבר 30 ליום ("החברה" -)להלן בע''מ אנרגיה או.פי.סי של 1970-התש''ל ומיידיים(,

 הינו הנפרד הביניים הכספי המידע .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים שלושהו תשעה של ותולתקופ
 הנפרד הכספי עהמיד על מסקנה להביע היא אחריותנו החברה. של וההנהלה הדירקטוריון באחריות
 .סקירתנו על בהתבסס אלה ביניים לתקופות

 
 

 הסקירה היקף
 

 של סקירה" בישראל, חשבון רואי לשכת של 2410 )ישראל( סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 כספי מידע של סקירה הישות". של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות כספי מידע

 ,והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים מורכבת ביניים לתקופות
 תביקור מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום
 שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת

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

 
 מסקנה

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

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

 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 2020 בנובמבר 17
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 בע"מ אנרגיה או.פי.סי
 

 עצמה לחברה המיוחסים ביניים הכספיים הדוחות תמצית מתוך כספיים נתונים

 
 ליום ביניים הכספי המצב על נתונים תמצית

 2019 בדצמבר 31  2019 בספטמבר 30  2020 בספטמבר 30  
 (מבוקר)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  

       שוטפים נכסים
 256,417  264,686  282,428  מזומנים ושווי מזומנים

 115,012  248,245  55,576  קצר לזמן מוגבלים ומזומנים פיקדונות
 7,856  18,527  9,582  חובה ויתרות חייבים

 -  120,000  -  לקבל דיבידנד
       

 379,285  651,458  347,586  שוטפים נכסים כ"סה
       

       שוטפים שאינם נכסים
 118,111  105,604  210,415   ארוך לזמן מוגבלים פיקדונות

 561,972  499,293  796,906  מוחזקות בחברות השקעה
 38,707  28,212  130,043  הון ושטרי מוחזקות לחברות הלוואות

 7,077  8,683  -  ארוך לזמן נגזרים פיננסיים מכשירים
 -  -  592  קבוע רכוש

 336  344  403  מוחשיים בלתי נכסים
       

 726,203  642,136  1,138,359  שוטפים שאינם נכסים כ"סה
       

 1,105,488  1,293,594  1,485,945  נכסים כ"סה
       

       שוטפות התחייבויות
 30,555  19,152  39,902  חוב אגרות של שוטפות חלויות
 165  36  431  שירותים ונותני ספקים

 21,678  22,215  20,538  נגזרים פיננסיים מכשירים
 13,278  13,217  11,895  זכות ויתרות זכאים

       
 65,676  54,620  72,766  שוטפות התחייבויות כ"סה

       
       שוטפות שאינן התחייבויות

 252,309  267,593  623,768  חוב אגרות
 -  -  27,119  ארוך לזמן נגזרים פיננסיים מכשירים

 177  177  177  לעובדים הטבות
       

 252,486  267,770  651,064  שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה
       

 318,162  322,390  723,830   התחייבויות כ"סה
       

       הון
 1,433  1,430  1,434  מניות הון

 635,283  634,136  636,114  מניות על פרמיה
 65,384  63,664  19,135  הון קרנות
 85,226  271,974  105,432  עודפים יתרת

       
 787,326  971,204  762,115  הון כ"סה

       
 1,105,488  1,293,594  1,485,945  והון התחייבויות כ"סה

   
     
 גושן צחי  אלמוגי גיורא  פז אבישר

 כספים סמנכ"ל  כללי מנהל  הדירקטוריון יו"ר
 
 

 2020 בנובמבר 17 :הנפרד הכספי המידע אישור תאריך
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 בע"מ אנרגיה או.פי.סי

 
 עצמה לחברה המיוחסים ביניים הכספיים הדוחות תמצית מתוך כספיים נתונים

 
 ביניים והפסד רווח נתוני תמצית

 חודשים תשעה של לתקופה 
 

  חודשים שלושה של לתקופה
 לשנה

 ביום שהסתיימה
  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה   בדצמבר 31

 2020  2019  2020  2019  2019 
 (מבוקר)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי) 
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 

          
 17,298*  2,762*  6,119  13,069*  21,288 מוחזקות מחברות הכנסות
 29,610*  5,454*  8,549  21,397*  28,027 וכלליות הנהלה הוצאות
 1,971*  2,333*  4,104  5,122*  10,373 עסקי פיתוח הוצאות

          
 (14,283)  (5,025)  (6,534)  (13,450)  (17,112) רגילות מפעולות הפסד

          
 17,044  4,421  4,927  13,303  14,525 מימון הוצאות
 3,129  20  1,232  2,137  3,761 מימון הכנסות

          
 (13,915)  (4,401)  (3,695)  (11,166)  (10,764) נטו ,מימון הוצאות

          
 118,693  46,834  20,984  101,859  48,082 מוחזקות חברות ברווחי חלק

          

 90,495  37,408  10,755  77,243  20,206 החברה של לבעלים המיוחס לתקופה רווח
 
 .2 ביאור ראו - מחדש סווג *
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 בע"מ אנרגיה או.פי.סי
 

 עצמה לחברה המיוחסים ביניים הכספיים הדוחות תמצית מתוך כספיים נתונים
 
 

 תמצית נתוני רווח והפסד כולל אחר ביניים

 חודשים תשעה של לתקופה 
 

  חודשים שלושה של לתקופה
  לשנה

 ביום שהסתיימה
  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה   בדצמבר 31

 2020  2019  2020  2019  2019 
 (מבוקר)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי) 
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 

          
 90,495  37,408  10,755  77,243  20,206 החברה של לבעלים המיוחס לתקופה רווח

          
          

 לראשונה שהוכרו שלאחר אחר כולל הפסד פריטי
          והפסד לרווח יועברו או הועברו הכולל ברווח

 (13,928)  (9,382)  (1,170)  (16,110)  (26,649) נטו ,מוחזקות חברות בגין אחר כולל הפסד

 (13,928)  (9,382)  (1,170)  (16,110)  (26,649) ממס נטו ,לתקופה אחר כולל הפסד

 לבעלים המיוחס לתקופה כולל (הפסד) רווח כ"סה
 76,567  28,026  9,585  61,133  (6,443) החברה של
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 בע"מ אנרגיה או.פי.סי
 

 עצמה לחברה המיוחסים ביניים הכספיים הדוחות תמצית מתוך כספיים נתונים
 

 ביניים מזומנים תזרימי על נתונים תמצית

 חודשים תשעה של לתקופה 
 

 לשנה  חודשים שלושה של לתקופה
 ביום שהסתיימה

  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה  בספטמבר 30 ביום שהסתיימה  בדצמבר 31
 2020  2019  2020  2019  2019 
 (מבוקר)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי)  (מבוקר בלתי) 
 ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  ח"ש אלפי 

          שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 90,495  37,408  10,755  77,243  20,206 החברה של לבעלים המיוחס לתקופה רווח

          :התאמות
 13,915  4,401  3,695  11,166  10,764 נטו ,מימון הוצאות

 (118,693)  (46,834)  (20,984)  (101,859)  (48,082) מוחזקות חברות ברווחי חלק
 799  255  175  492  781 נטו ,מניות מבוסס תשלום עסקאות

 -  -  33  -  70 והפחתות פחת
 (16,261)  (12,958)  (6,326)  (4,770)  (13,484) 
          

 (3,332)  (3,424)  13,416  (1,725)  (2,178) בחייבים שינויים
 7,025  1,431  159  3,348  208 אחרים וזכאים שירותים נותני ,בספקים שינויים

 (1,970)  1,623  13,575  (1,993)  3,693 

 (22)  (6)  -  (16)  (54) ששולמו הכנסה על מסים
 190,400  -  -  70,400  88,000 מוחזקות מחברות שהתקבל דיבידנד

 (לפעילות ששימשו) מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 180,587  (6,769)  7,249  59,049  69,715 שוטפת

          השקעה לפעילות מזומנים תזרימי
 (10,758)  (50,000)  (2)  (143,910)  59,436 נטו ,קצר לזמן מוגבלים ומזומנים פיקדונות

 (34,153)  (14,027)  (17,448)  (21,603)  (93,950) ארוך לזמן מוגבלים לפיקדונות הפקדה
 1,521  -  -  1,521  - ארוך לזמן מוגבלים מפיקדונות משיכה
 1,042  473  565  732  892 שהתקבלה ריבית

 (66,723)  (10,760)  (9,444)  (32,176)  (292,935) הון ושטרי מוחזקות לחברות הלוואות
 2,740  1,250  -  2,740  500 מוחזקת לחברה והלוואות הון שטרי מפירעון תקבול
 (327)  (232)  (114)  (335)  (128) מוחשיים בלתי נכסים רכישת
 -  -  (551)  -  (601) קבוע רכוש רכישת
 (139)  -  -  (139)  - נגזרים פיננסיים מכשירים בגין תשלום
 -  -  -  -  (46,648) בת חברה רכישת בגין נדחית תמורה

          
 (106,797)  (73,296)  (26,994)  (193,170)  (373,434) השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים

          

          מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 271,595  153,068  -  271,630  - הנפקה הוצאות בניכוי מניות מהנפקת תמורה
 -  -  -  -  395,820 הנפקה הוצאות בניכוי חוב אגרות מהנפקת תמורה
 (13,079)  -  (1,976)  (6,622)  (8,342) ששולמה ריבית

 (236,000)  -  -  (36,000)  -  ששולם דיבידנד
 (11,488)  -  -  (7,360)  (15,520) חוב אגרות פירעון
 (1,500)  -  -  (1,500)  (25,680) שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת
 (11,370)  (5,373)  (5,228)  (6,087)  (15,858) נגזרים פיננסיים מכשירים בגין תשלום

          
 (לפעילות ששימשו) מפעילות שנבעו נטו מזומנים

 (1,842)  147,695  (7,204)  214,061  330,420 מימון
          

 71,948  67,630  (26,949)  79,940  26,701 מזומנים ושווי במזומנים נטו (קיטון) גידול
          

 186,161  197,983  309,476  186,161  256,417 התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת
          

  מזומנים יתרות על חליפין בשער תנודות השפעת
 (1,692)  (927)  (99)  (1,415)  (690) מזומנים ושווי

          
 256,417  264,686  282,428  264,686  282,428 התקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
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  בע"מ אנרגיה או.פי.סי
 

 עצמה לחברה המיוחסים מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות תמצית מתוך כספיים נתונים

 
 נוסף מידע

 
 כללי - 1 אוריב
 

 ערך ניירות לתקנות העשירית והתוספת "התקנה"( – )להלן ד'38 תקנה להוראות בהתאם מוצג ביניים הנפרד הכספי המידע
 של ביניים הנפרד הכספי המידע תמצית בעניין העשירית"( "התוספת – )להלן 1970-התש"ל ומיידיים(, תקופתיים )דוחות

  החברה.
 

 וביחד 2019 בדצמבר 31 ליום החברה של הנפרד הכספי המידע עם ביחד זה ביניים נפרד כספי מידע תמצית את לקרוא יש
  .2020 בספטמבר 03 ליום החברה של מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות תמצית עם

 
 הכספיים הדוחות עריכת בסיס – 2 אוריב
 

 מחדש סיווג
 
 ,נפרד לסעיף וכלליות הנהלה הוצאות בסעיף בעבר הוצגו אשר מוחזקות מחברות תקבולים החברה סיווגה הדוח, תקופתב

 ש"ח, אלפי 13,069 של סך מוחזקות מחברות הכנסות לסעיף מחדש סיווגה החברה בהתאם, .מוחזקות מחברות הכנסות
 ולשנה 2019 בספטמבר 30 ביום שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של לתקופות ש"ח אלפי 17,298-ו ש"ח אלפי 2,762

  בהתאמה. ,2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה
 

  .2020 ספטמברב 30 ליום המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות ד'2 ביאור ראו עסקי, פיתוח הוצאות של מחדש סיווג לעניין
 

 ביניים הנפרד הכספי המידע בתמצית שיושמה החשבונאית המדיניות עיקרי תמצית - 3 אוריב
 

 הכספי במידע פורטו אשר החשבונאית המדיניות לכללי בהתאם הינה זה, נפרד כספי מידע בתמצית החשבונאית המדיניות
 .9201 בדצמבר 31 ליום הנפרד

 
 מוחזקות חברות עם מהותיות ועסקאות התקשרויות קשרים, - 4 אוריב
 

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות ד'7 וביאור 2 ה'6 ביאור ראו ,בע"מ רותם או.פי.סי של דיבידנדים חלוקות לעניין א.
 .2020 בספטמבר 30 ליום

 
 שטרי ש"ח. מיליון 196-כ של בסך לחברה הון שטרי "צומת"( – )להלן בע"מ אנרגיה צומת הנפיקה הדוח, תקופתב .ב

 ממועד שנים 5 לפני ולא צומת להחלטת בהתאם יהיה רעונםיפ ומועד ריבית נושאים אינם ,צמודים אינם ההון
 מהון חלק יםנחשב םאינ אשר) פדיון ניב ערך ותנייר םהינ ההון ישטר ,צומת לתקנון בהתאם כן, כמו הנפקתם.

  צומת. להחלטת בהתאם יהא םופדיונ (החברות חוק לעניין החברה
 
 שנתית ריבית נושאות תוההלווא .נטו ,ש"ח מיליון 25-כ של בסך לצומת הלוואות החברה העמידה הדוח, בתקופת .ג

 ההלוואות קרן (.צומת של המימון הסכם להוראות בהתאם נקבע זה שיעור) .%743-לכ .%363 בין של בשיעור
 וצומת. החברה בין יוסכם אשר במועד במלואן, או בחלקן צומת ידי על תיפרענה בגינן שתצבר והריבית

 
 ש"ח. מיליון 68-כ של בסך "חדרה"(, - )להלן בע"מ חדרה לאו.פי.סי הלוואות החברה העמידה הדוח, בתקופת ד.

 קרן .%4.12-ל .%063 שבין בשיעורים קבועה שנתית ריבית ונושאות לצרכן מחירים למדד צמודות אינן ההלוואות
  .וחדרה החברה בין יוסכם אשר במועד במלואן, או בחלקן חדרה ידי על פרענהית בגינן, שתצבר והריבית ההלוואות

 
 ספטמברב 30 ליום המאוחדים ביניים הכספיים דוחותל ב'6 ביאור ראו עצמה, לחברה הקשורים נוספים לאירועים ה.

2020. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית   רבעוני דוח  
 

 )א( ג 38על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה    
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ג38  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה   רבעונידוח  

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל

(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על  התאגיד  -  בע"מ )להלן  או.פי.סי אנרגיהוח הדירקטוריון של  ההנהלה, בפיק

 . תאגידהדיווח הכספי ועל הגילוי ב 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם: 

 , מנהל כללי גיורא אלמוגי .1

 , סמנכ"ל כספים צחי גושן .2

 ערן אמויאל, סמנכ"ל מסחרי  .3

 מנכ"לית ומזכירת חברה טוביאס, ס-עירית שדר .4

 גיתית רוזנפלד ברגר, יועצת משפטית  .5

ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר   כוללת בקרות  בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

ח דירקטוריון התאגיד אשר נועדו לספק  ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקו

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות    סביר  ביטחון

 שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.  

ת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד,  הבקרה הפנימית כולל 

לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת  

 הגילוי. ת ו החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדריש

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.  

ביוני    30  ימה ביוםבדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני לתקופה שנסתי

 כאפקטיבית.  הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, נמצאה הבקרה הפנימית  –)להלן   2020

הבקרה   של  האפקטיביות  הערכת  את  לשנות  כדי  בהם  שיש  עניין  או  אירוע  כל  וההנהלה  הדירקטוריון  לידיעת  הובא  לא  הדוח,  למועד  עד 

   .הבקרה הפנימית האחרון שנמצאה בדוח הרבעוני בדבר הפנימית, כפי 

למועד הדוח, בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון  

 הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.  –כאמור לעיל 

 



 

 

 (: 1)ד()ג 38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א( 
 

 הצהרת מנהל כללי 

 , מצהיר כי: גיורא אלמוגיאני, 

 ; הדוחות(–)להלן  2020שנת של  שלישירבעון הלהתאגיד(   - בע"מ )להלן  או.פי.סי אנרגיהשל  רבעוניהדוח הבחנתי את  (1)

כדי    ץעובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחו   של  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון (2)

 שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

  מצב לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את ה (3)

 הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

התאגיד, בהתבסס על הערכתי  דירקטוריון    שלגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת   (4)

 לוי:  הגי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  

של )א( בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  הדיווח    את  על  הפנימית  הבקרה 

, לעבד, לסכם או לדווח על  ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף הכספי  

מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;  

 - וכן

או מ )ב(  הכללי  מעורב המנהל  ובין שאינה מהותית, שבה  בין מהותית  מעורבים  כל תרמית,  או  במישרין  לו  י שכפוף 

 מעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; עובדים אחרים שיש להם תפקיד מש

 לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:   ,אני (5)

וקיומם )א( קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  פיקוחי  קבעתי  שמידע    תחת  להבטיח  המיועדים  ונהלים,  בקרות  של 

( ניירות ערך  כהגדרתן בתקנות  כספיים שנתיים(,  מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו  דוחות 

של    ,2010-התש"ע ההכנה  תקופת  במהלך  בפרט  המאוחדות,  ובחברות  בתאגיד  אחרים  ידי  על  לידיעתי  מובא 

 - הדוחות; וכן

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח באופן סביר    תחת פיקוחי  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם )ב( 

והכנ הכספי  הדיווח  מהימנות  חשבונאות  את  לכללי  בהתאם  לרבות  הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  ת 

 מקובלים; 

לפי   )ג( תקופתי,  או  )רבעוני  האחרון  הדוח  מועד  שבין  התקופה  במהלך  שחל  עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לא 

פקטיביות הבקרה  העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לא 

 . הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד

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

 

 

   תאריך: 

 2020 נובמברב 17

 גיורא אלמוגי  

 מנהל כללי 

 

 



 

 

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

 

 בכיר בתחום הכספים המשרה הנושא רת הצה

 , מצהיר כי: צחי גושןאני, 

בע"מ    או.פי.סי אנרגיה  של  לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי  ה מידע  את הו  ביניים  הדוחות הכספייםאת  בחנתי   (1)

 ;(" או "הדוחות לתקופת הביניים" הדוחות"   –)להלן  2020שנת   של שלישילרבעון ה  התאגיד( - )להלן

אינם כוללים כל מצג לא נכון    לתקופת הביניים  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ביניים  פי ידיעתי, הדוחות הכספייםל (2)

מהותית עובדה  שבהן    ,של  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג  בהם  חסר  ולא 

 ; חותנכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדו

ידיעתי, הדוחות הכספיים   (3) משקפים באופן נאות, מכל    לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי  המידע  הוביניים  לפי 

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם  

 מתייחסים הדוחות; 

התאגיד, בהתבסס על הערכתי  דירקטוריון  של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  קר  גיליתי לרואה החשבון המב (4)

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: 

הדיווח   )א( על  הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את 

ככל הגילוי  ועל  הכספיים  שה   הכספי  לדוחות  מתייחסת  בדוחות ביניים  יא  הכלול  האחר  הכספי  לתקופת    ולמידע 

, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי  הביניים

 - וכן ין;באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הד

או מעורבים    ,כל תרמית )ב(  לו במישרין  או מי שכפוף  ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי  בין מהותית 

   .עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 - לבד או יחד עם אחרים בתאגיד  ,אני (5)

ויד )א( או  ונהלים,  בקרות  וקיומם  אתיקבעתי  פיקוחנו  קביעתם  המיועדים להבטיח שמידע    תחת  ונהלים,  בקרות  של 

כספיים שנתיים(,   )דוחות  ניירות ערך  כהגדרתן בתקנות  מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

של  2010-התש"ע ההכנה  תקופת  במהלך  בפרט  המאוחדות,  ובחברות  בתאגיד  אחרים  ידי  על  לידיעתי  מובא   ,

 - ; וכןחותהדו

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח באופן סביר  תחת פיקוחי  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   )ב( 

חשבונאות   לכללי  בהתאם  לרבות  הדין,  להוראות  בהתאם  הכספיים  הדוחות  והכנת  הכספי  הדיווח  מהימנות  את 

 מקובלים; 

שחל )ג( עניין  או  אירוע  כל  לידיעתי  הובא  לפי  במ  לא  תקופתי,  או  )רבעוני  האחרון  הדוח  מועד  שבין  התקופה  הלך 

לתקופת   בדוחות  הכלול  אחר  כספי  מידע  ולכל  ביניים  הכספיים  לדוחות  המתייחס  זה,  דוח  מועד  לבין  העניין( 

הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית  

   וח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.דיו על ה

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

 

   תאריך: 

 2020 נובמברב 17

 צחי גושן  

 סמנכ"ל כספים
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