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  בתי זיקוק לנפט בע"מ

  התאגיד עסקי למצב באשר הדירקטוריון דוח

  2018.6.30ביום לתקופה שהסתיימה 

שהסתיימה ביום תקופה דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ל
 הדוח התקופתידוח הביניים כולו וכן "תקופת הדוח"). הדוח מוגש בהנחה שבפני הקורא מונח  -להלן ( 30.6.2018

  .2017שנת פרק תיאור עסקי התאגיד ל כולו, לרבות 2017לשנת 

 העסקית וסביבתה החברה תיאור - 1פרק 

 כללי  .א

"קבוצת בזן" או  -"החברה" או "בזן"), ביחד עם החברות הבנות שלה (להלן  -זקוק לנפט בע"מ (להלן  בתי
 דלקיםה תחוםפעילות עיקריים משיקים:  תחומי בארבעההעוסקות "הקבוצה"), הינן חברות תעשייתיות, 

), דוקור באמצעות(דוקור  – תחום הפולימרים ,"ל)כאו באמצעות( כאו"ל – ולימריםהפ תחום(באמצעות החברה), 
). בנוסף, עוסקות חברות הקבוצה בפעילויות שאינן מהותיות: תחום השמנים גדיבתחום הארומטיים (באמצעות ו

  ). ושיפינג טריידינג(באמצעות שב"ח), ותחום הסחר (באמצעות  והשעוות

בהולנד) מהווים מפעלי המשך למתקני החברה, כך שהם מקבלים  הממוקמת דוקור(למעט  הבנותמפעלי החברות 
רציף באמצעות צנרת, את חומרי הזינה הדרושים להם, במלואם או ברובם המכריע מן החברה, ומחזירים  באופן

 - מתאפשרת זה באופןאליה זרמים הנוצרים במתקניהם או חלקים מתוך חומרי הזינה, שלא שימשו בפעילותם. 
  סינרגיה המגבירה את יעילות הפעילות ומפחיתה את עלויותיה. -בתחומים רבים 

  בזן קבוצת ורווחיות העסקית ביבההס  .ב

 תחום פעילות הדלקים .1

  הגולמי הנפט מחירי

  )לחבית(דולר  2017-2018 בשנים ברנטמסוג  גולמי נפט מחיר תרשים

  
  רויטרס: מקור

  
  )לחבית(דולר  ברנטמסוג  גולמי נפט ממוצע מחיר

  שינוי  6.2017-4  6.2018-4  שינוי  6.2017-1  6.2018-1

70.6  51.7  37%  74.4  49.6  %50  

 
נמשכה מגמת העלייה במחיר נפט גולמי מסוג ברנט (להלן:  2018ברבעון השני של שנת  עיקרבתקופת הדוח וב

הושפעה בעיקר מהחלטת המדינות החברות באופ"ק להגביל את הפקת הנפט, הצטרפות מדינות ש"ברנט"), 
י אירני. במקביל נמשכת העלייה למוהסנקציות על יצוא נפט גמהשפעת אחרות, כגון רוסיה, להחלטה זו ו

. הגולמי בהפקת הנפט במדינות שאינן חברות באופ"ק ובמיוחד ארה"ב, אשר מרסנת את עלית מחירי הנפט
  דולר לחבית. 80 -ל 60-כהברנט נסחר בתקופת הדוח בין 

ברנט דולר לחבית. לאחר תאריך הדוח מחיר ה 78-נקבע מחיר הברנט על כ 2018בסוף הרבעון השני של שנת 
. שלה סטרטגיותהאעתודות המגולמי דולר לחבית על רקע אפשרות שארה"ב תשחרר מלאי נפט  70 -ירד לכ

  דולר לחבית. 72 -בסמוך למועד פרסום הדוח, מחיר הברנט נקבע על  כ



  בתי זיקוק לנפט בע"מ

  2-א

בתקופת הדוח מחיר נפט גולמי מסוג אורל, נפט גולמי כבד, נסחר ביחס לברנט (שהינו נפט גולמי קל), בהנחה 
דולר לחבית בתקופה מקבילה אשתקד. תנודתיות הפער בין  1.3 -דולר לחבית לעומת כ 1.7 -צעת של כממו

תחליפי כבד דולר לחבית, ונבעה בעיקר מגידול בהיצע נפט גולמי  3 -ל 0נפט כבד לקל הייתה רבה ונעה בין 
ט האירני הכבד ספקת הנפאצמצום מו 2018לאורל מחד אשר הוזיל את האורל ברבעון הראשון של שנת 

  .2018אשר ייקר את האורל ברבעון השני של שנת  נגדעקב סנקציות מ

דולר  0.3-ברמה ממוצעת של כ )Backwardation(בתקופת הדוח השוק העתידי של הנפט הגולמי היה נסוג 
הפך למתקדם . לאחר תאריך הדוח השוק 2017לחבית לחודש, בהמשך למגמה שהחלה מהרבעון השני של 

)Contango( הגולמי במהלך הירידה במחיר הנפט  עקבדולר לחבית לחודש, בעיקר  0.1 -ברמה ממוצעת של כ
  .2018חודש יולי 

  זיקוק מרווחי

  מרווח אורל רויטרס

נפט  המפצח" הינו מרווח המתפרסם ע"י רויטרס עבור בית זקוק טיפוסי בים התיכון, רויטרס אורל" מרווח
ינו בעל יכולת פיצוח מימני, אינו עושה שימוש מלא בגז טבעי ושרוכש את הנפט בלבד, א גולמי מסוג "אורל"

הגולמי ומוכר את המוצרים שזוקקו ממנו באותו יום. לפיכך, עשויים להיות פערים משמעותיים בין מרווח 
 למגמות ביחס הבנה לספק עשויה"אורל רויטרס" למרווח הזיקוק של החברה. השוואה למרווח זה 

 של הזיקוק מרווח להערכת מדויק מידה קנה מהווה אינהאך , החברה של הזיקוק מרווח של ההתפתחות
  .קצרות לתקופות בפרט, החברה

  )לחבית(דולר  2017-2018 בשנים רויטרס אורל מרווח

  
  רויטרס: מקור
  

  )לחבית(דולר  ממוצע אורל רויטרס מרווח

  שינוי  6.2017-4  6.2018-4  שינוי  6.2017-1  6.2018-1

4.2  5.4  22%-  4.4  5.8  %24-  

  
מרווח אורל רויטרס נחלש בתקופת הדוח ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. הגורם העיקרי הינו העלייה 

אשר הובילה לירידה זמנית במרווח. לאחר תאריך הדוח ועד לסמוך למועד  הגולמי החדה במחיר הנפט
   לחבית.דולר  5.9 -פרסום הדוח מרווח אורל רויטרס עמד בממוצע על כ

   משוקלל" בלומברג "אורל מרווח

באזור הים לרבות  ,םיסוכנות הידיעות בלומברג החלה לפרסם מרווחי זיקוק אזורי 2017בחודש ספטמבר 
בחנה החברה הפרסום תחילת למי ותצורות זיקוק.  מאז ומחושבים למגוון סוגי נפט ג ההתיכון. מרווחים אל
אופי פעילותה, ועל בסיס בחינה זו סבורה לע"י בלומברג של המרווחים המפורסמים  את מידת ההתאמה

משוקלל  ממוצעה הינו של קוקיהז מרווחהחברה שמרווח שעשוי לספק הבנה טובה יותר ביחס להתפתחות 
 Med -) פיצוח מימני 1) של שני מרווחי זיקוק נפט גולמי אורל בים התיכון, שמפרסמת בלומברג: (50/50(

Urals HY Margin פיצוח קטליטי 2( -; ו (Med Urals FCC Margin -   להלן: "אורל)משוקלל"). בלומברג  
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בהשוואה למרווח "אורל רויטרס" מרווח "אורל בלומברג משוקלל" כולל יכולת פיצוח מימני חלקית 
בין מרווח "אורל  ושימוש מלא בגז טבעי כמקור אנרגיה. עם זאת, עשויים להיות פערים משמעותיים

בלומברג משוקלל" למרווח הזיקוק של החברה, בין היתר, מאחר ולחברה תצורת מתקני זיקוק אחרת, היא 
שהיא מפעילה וכן מחירי הגז הטבעי,  המזקקת סוגים שונים של נפט גולמי וחומרי ביניים על פי אופטימיזצי
"אורל בלומברג משוקלל". לפיכך,  הנפט הגולמי והתזקיקים שונים מאלו המשמשים בחישוב מרווח

 לתקופות , בפרטהחברה של קוקיהז מרווח להערכת מדויק מידה קנה מהווה אינההשוואה למרווח זה 
  .קצרות

"אורל בלומברג משוקלל" (בהתבסס על נתונים כפי שפורסמו על ידי להלן תרשים של מרווחי הזיקוק 
(מועד הפעלת המידן והמעבר  2013לחבית) מתחילת שנת בלומברג) ומרווח הזיקוק המנוטרל של בזן (דולר 

  לשימוש בגז טבעי מלא):

  
  

  )לחבית(דולר  2017-2018 בשניםבלומברג משוקלל  אורל מרווח

  
  בלומברג: מקור

  
  )לחבית(דולר  ממוצעאורל בלומברג משוקלל  מרווח

  שינוי  6.2017-4  6.2018-4  שינוי  6.2017-1  6.2018-1

5.7  5.7  0%  6.0  5.6  %7  

  

 6.8 -עמד בממוצע על כ בלומברג משוקלללאחר תאריך הדוח ועד לסמוך למועד פרסום הדוח מרווח אורל 
  ב' להלן.2ב2 -ב' ו2א2לפרטים בדבר מרווח הזיקוק של החברה ראה סעיפים  דולר לחבית.
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  )לחביתברנט (דולר מסוג נפט גולמי ל ביחסהתיכון  בים )3( %1ומזוט  )2(, בנזין )1( תחבורה סולר מרווחי

  
    Reuters: מקור

)1( ULSD CIF Med 
)2( Prem Unl CIF Med 
)3( Fuel Oil 1.0% CIF Med  
  

  )לחבית(דולר  ביחס לנפט גולמי מסוג ברנט ממוצעים, בנזין ומזוט תחבורה סולר מרווחי
  

  שינוי  6.2017-4  6.2018-4  שינוי  6.2017-1  6.2018-1  

  -%16  13.5  11.4  -18%  13.0 10.7  בנזין

  27%  11.9  15.1  21%  11.9  14.4  סולר

  -311%  -1.9  -7.8  -212%  -2.5  -7.8  )1(%1מזוט 
  

בצורה משמעותית ביחס לתקופות מקבילות אשתקד בעיקר  2018מרווח המזוט נחלש בתקופת הדוח וברבעון השני של  )1(
ניכרת התחזקות במרווח  ולאחר תקופת הדוח, 2018בשל עודף היצע באזור הים התיכון. לקראת סוף הרבעון השני של 

 המזוט.
  

  ומיקהמ בשוק תזקיקים צריכת

לעומת תקופה  2% -עלתה בתקופת הדוח בכצריכת התזקיקים המקומית (דלקי תחבורה, תעשיה והסקה) 
ריכת דלקי תחבורה (בנזין, צ. לעומת רבעון מקביל אשתקד 2018ברבעון השני של  4% -ובכ מקבילה אשתקד

 2018ברבעון השני של  2% -ועלתה בכ לעומת התקופה המקבילה אשתקד ללא שינוינותרה סולר וקרוסין) 
  .לעומת רבעון מקביל אשתקד
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  הזיקוק היקף

 במגזר ואקום סולר ויבואהגולמי  הנפט זיקוקזיקוק הנפט הגולמי, היקף  מתקני ניצולת אודות נתונים להלן
  ): טונות(באלפי  הדלקים

  הפרש  6.2017-4  6.2018-4  הפרש  6.2017-1  6.2018-1  

 מתקני ניצולת
  הזיקוק 

%97 )1(  %86 )1(  11%  %95 )1(  %98  %4-  

  -96  2,418  2,322  537  4,219 4,756  הזיקוק  היקף

, ואקום סולר יבוא
  נטו

281  302  21-  110  167  57-  

  -153  2,585  2,432  516  4,521  5,037  "כסה

  
מניצולת גבוהה בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד בה  קרנובעת בעי הדוח בתקופת הזיקוקבהיקף  העליה
אשר , ומתקני גדיב ")CCR" -ה, בפרט מתקן הפירום הקטליטי הרציף (החברה ממתקני חלק והודממ

 2018לקראת סוף הרבעון השני של שנת מתקני הזיקוק ומתקני ההמשך בחברה. על  הדממתם השפיעה
ומתקן המידן, לצורך טיפולים תקופתיים שנמשכו גם ברבעון  3מז"ג הודממו חלק ממתקני החברה, בפרט 

 .2018. הדממה זו גרמה לירידה בניצולת מתקני הזיקוק ברבעון השני של שנת 2018השלישי של שנת 
  .להלן 2א2 סעיף ראה, הקבוצה רווחיות על התקופתיים הטיפולים להשפעת

בתוספת  97%שיעור ניצולת של תחת הנחת פתיים כאמור לעיל (שיעור ניצולת מתקני הזיקוק אלמלא הטיפולים התקו )1(
בתקופה מקבילה אשתקד  96% -(כ 99% -תקופת הדוח בכמליון חביות לרבעון) נאמד ב 18.7 -היקף של כ -חומרי ביניים 

 -בכ 2018של מליון חביות לרבעון) וברבעון השני  17.5 -תחת הנחת עבודה של עיבוד נפט גולמי וחומרי ביניים בהיקף של כ
97% . 

  ):טונות(באלפי  העיקריים המוצרים קבוצות פי על הדלקים מגזר תפוקת התפלגות אודות נתונים להלן

  הפרש  6.2017-4  6.2018-4  הפרש  6.2017-1  6.2018-1  

  -50  931  881  224  1,591  1,815  סולר

  -9  493  484  285  725  1,010  בנזין

  15  198  213  62  317  379  קרוסין

  -44  538  494  91  998  1,089  מזוט

  -61  369  308  -176  796  620  אחרים

  -149  2,529  2,380  486  4,427  4,913  "כסה

 
  כאו"ל – הפולימרים פעילות תחום .2

  (דולר לטון) 2018-2017 בשנים )2( והנפטא  )1( הפולימריםמחירי 
 

  
  ICIS: מקור

  PP FD NEW Spot - פוליפרופילן,  LDPE FD NEW Spot- פוליאתילן )1(
)2( Naphtha CIF NEW 
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  )לטוןוהנפטא (דולר  הפולימריםשל  ממוצע מחיר

  שינוי  6.2017-4  6.2018-4  שינוי  6.2017-1  6.2018-1  

  %49  432  645  34%  459  615  נפטא

  12%  1,248  1,396  16%  1,212  1,406  פוליפרופילן

  -3%  1,342  1,307  0%  1,354  1,358  פוליאתילן

 
  הגלם חומרי מחירי

מחירי חומרי הגלם, בעיקר נפטא, עלו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד במקביל לעלית 
  מחיר הנפט הגולמי.

  הפולימרים מחירי

ומחיר הפוליאתילן נותר ללא  אשתקד המקבילה התקופהבתקופת הדוח לעומת  הפוליפרופילן עלה מחיר
נובעת,  אתילןבמחיר הפוליפרופילן ביחס לפולי העליהמחירי חומרי הגלם והאנרגיה.  לעליתבמקביל  שינוי

 .עודף ביקוש באירופה לפוליפרופילןמ בין היתר,

  מרווחים

  (דולר לטון) 2017-2018 בשנים  למחיר הנפטא ההפרש בין מחירי הפולימרים

 
 ICIS: מקור

  
 )לטוןבין מחירי הפולימרים למחיר הנפטא (דולר  הממוצעבהפרש  שינוי

  שינוי  6.2017-4  6.2018-4  שינוי  6.2017-1  6.2018-1  

  -8%  816  751  5%  753  791  פוליפרופילן

  -27%  909  662  -17%  896  743  פוליאתילן

  
פוליפרופילן למחיר הנפטא היה ברמה גבוהה יותר ביחס לתקופה הבתקופת הדוח, ההפרש בין מחיר 

המקבילה אשתקד וההפרש בין מחיר הפוליאתילן למחיר הנפטא היה ברמה נמוכה יותר ביחס לתקופה 
   על רקע עליה במחיר הנפטא ובמקביל לעליה בביקוש לפוליפרופילן.המקבילה אשתקד. זאת, 

  (אלפי טון) הפולימרים תפוקות היקף

  הפרש  6.2017-4  6.2018-4  הפרש  6.2017-1  6.2018-1  

  5  133  138  -21  267  246   פולימרים

  
מתוכננת במתקן  אחזקהפעולת מ בעיקרהדוח נובעת  תבתפוקת הפולימרים בכאו"ל בתקופ הירידה

פעולת בתקופה בגין  לפרטים בדבר אומדן אובדן הרווחים .2018אתילן, שבוצעה ברבעון הראשון של שנת ה
  .להלן 2א2 סעיף ראה, האחזקה האמורה והכנסות משיפוי ביטוחי המתייחסות לאובדן רווחים זה
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  דוקור - הפולימרים פעילות תחום .3

  (דולר לטון) 2018-2017 בשנים  )2( ופרופילן  )1( פוליפרופילןמחירי 

  
  ICIS: מקור

)1( PP FD NEW Spot    
)2( Propylene FD NEW Contract  

  
  )לטון(דולר   ופרופילן פוליפרופילןשל  ממוצע מחיר

  שינוי  6.2017-4  6.2018-4  שינוי  6.2017-1  6.2018-1  

  12%  1,248  1,396  16%  1,212  1,406   פוליפרופילן

  22%  949  1,162  25%  915  1,147  פרופילן
  

  הגלם חומרי מחירי

המקבילה אשתקד  מחירי חומר הגלם העיקרי של דוקור, הפרופילן, עלו בתקופת הדוח לעומת התקופה
  .במקביל לעלית מחיר הנפט הגולמי

  הפוליפרופילן מחירי

מחירי הפוליפרופילן עלו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד במקביל לעלית מחירי חומר 
לא הייתה חדה כמו עלית מחיר חומר  העלייהאך וכתוצאה מגידול בביקוש לפוליפרופילן, הגלם והאנרגיה 

  . ןהפרופילהגלם, 

  מרווח

  (דולר לטון) 2017-2018 בשנים הפרופילןלמחיר  הפוליפרופילןההפרש בין מחיר 

  
  

  ICIS: מקור
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  )לטון(דולר  הפרופילןלמחיר  הפוליפרופילןבין מחיר  הממוצעהפרש ב שינוי

  שינוי  6.2017-4  6.2018-4  שינוי  6.2017-1  6.2018-1  

  -22%  300  234  -13%  297  259  מחיר הפרש

  
בתקופת הדוח ההפרש בין מחיר הפוליפרופילן למחיר הפרופילן היה נמוך יותר מהתקופה המקבילה 

  .מחיר הפרופילן לעומת מחיר הפוליפרופילןמהתחזקות בעיקר  ,אשתקד

  )טון(אלפי  הפוליפרופילן תפוקות היקף

  הפרש  6.2017-4  6.2018-4  הפרש  6.2017-1  6.2018-1  

  -  42  42  -6  82  76  ןפוליפרופיל

  
  גדיב - הארומטים פעילות תחום .4

  (דולר לטון) 1820-2017 בשנים )2( ופאראקסילן )1( קסילןמחירי 

   
  Reuters: מקור

)1( Solvent Xylene FOB ARA  
)2( Paraxylene FOB ARA  

  
  )לטון(דולר  והפאראקסילן הקסילן של ממוצע מחיר

  שינוי  6.2017-4  6.2018-4  שינוי  6.2017-1  6.2018-1  

  34%  595  798  22%  621  760  קסילן

  27%  721  918  18%  758  891  פאראקסילן

  
  הגלם חומרי מחירי

 לעליתמקבילה אשתקד במקביל התקופה הבתקופת הדוח לעומת  עלו, הקסילןחומרי הגלם, בעיקר  מחירי
  למי. ומחיר הנפט הג

  הארומטים מחירי

מקבילה אשתקד התקופה הבתקופת הדוח לעומת  הארומטים, בעיקר הפאראקסילן, עלומחירי המוצרים 
מחירי חומרי הגלם  לעליתבמקביל כתוצאה מהפסקות יצור במתקני יצור באירופה, כדוגמת גרמניה ו

  והאנרגיה. 
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  מרווח

  (דולר לטון) 2017-2018 בשנים הקסילןלמחיר  פאראקסילןההפרש בין מחירי 

  

  Reuters: מקור
  

  )לטון(דולר  הקסילןלמחיר  הפאראקסילןבין מחיר  הממוצעבהפרש  שינוי

  שינוי  4-6.2017  4-6.2018  שינוי  1-6.2017  1-6.2018  

  -4%  125  120  -4%  137  131  מחיר הפרש

  
לתקופה המקבילה אשתקד בעיקר  ירד ביחסבתקופת הדוח, ההפרש בין מחיר הפאראקסילן למחיר הקסילן 

מהיצע  הושפעכתוצאה מעלית מחיר של חומר הגלם, קסילן מעבר לעלית מחירי הפאראקסילן אשר מחירו 
  מהמזרח התיכון ומהודו.גבוה 

  )טון(אלפי  הארומטים תפוקות היקף

  שינוי  4-6.2017  4-6.2018  שינוי 1-6.2017  1-6.2018  

  6  130  136  125  153  278  ארומטים

  
העליה בתפוקת הארומטיים בתקופת הדוח הינה כתוצאה מהדממת כלל מתקני גדיב בתקופה מקבילה 
אשתקד לצורך טיפול תקופתי. להשפעת הטיפול התקופתי על הרווחיות בתקופה המקבילה אשתקד, ראה 

  להלן. 2א2סעיף 
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 לתקופות של שישה ושלושה חודשים לות של קבוצת בזןיתוצאות הפע - 2פרק 

, י ייחוס שוניםעל מנת להציג את תוצאות הפעילות של תחום הדלקים גם על בסיס כלכלי ולצורך השוואה למרווח
מנוטרלות ההשפעות החשבונאיות בתחום הדלקים בלבד, ומוצגות באופן אשר מאפשר הבנה טובה יותר של ביצועי 

המנוטרל בתחום הדלקים  EBITDA -מאוחד מנוטרל" מתייחס ל EBITDAנח "תחום הדלקים. לפיכך, בדוח זה המו
 מדווח ביתר תחומי הפעילות של הקבוצה. EBITDAבצירוף 

לתקופות להלן נתונים נבחרים מדוחות רווח והפסד מאוחדים המדווחים ונתונים מנוטרלים מהשפעות חשבונאיות 
  :(מליוני דולר) של ששה ושלושה חודשים

  שינוי 4-6.2017 4-6.2018  שינוי 1-6.2017 1-6.2018

 25% 1,378 1,719 30% 2,583 3,365  הכנסות

EBITDA347 286 21% 192 170 13% 

  (39) (43)  (72) (85)   פחת

  (3) (14)  (6) (12)  נטו, אחרות )הוצאות( הכנסות

 5% 128 135 20% 208 250  תפעולי רווח

  (36) (16)  (83) (42)  נטו, מימון הוצאות

  (19) (22)  (33) (37)  הכנסה על מיסים

 33% 73 97 86% 92 171   נקי רווח

       

  (13) (41)  (55) (77)  (*)  הדלקים בתחום נטרולים

EBITDA - (4%) 157 151 17% 231 270  מנוטרל 

 (18%) 115 94 13% 153 173  מנוטרל תפעולי רווח

  60 56  37 94  מנוטרל נקי רווח

 

 :המאוחד לפי תחומי פעילות (מליוני דולר) EBITDA -להלן פילוח ה

  שינוי 4-6.2017 4-6.2018  שינוי 1-6.2017 1-6.2018 

 31% 97 127 32% 161 213   הדלקים תחום

        :הפולימרים תחום

 (20%) 60 48 (3%) 100 97  ל"כאו - הפולימרים תחום

 20% 5 6 (25%) 12 9  דוקור - הפולימרים תחום

 (17%) 65 54 (5%) 112 106  הפולימרים תחום כ"סה

 (43%) 7 4 83% 6 11  גדיב - הארומטים תחום

  1 7  7 17  והתאמות אחרים

 EBITDA  347 286 21% 192 170 13% כ"סה

       

  (13) (41)  (55) (77)  (*)הדלקים בתחום נטרולים

 2% 84 86 28% 106 136  מנוטרל - הדלקים תחום

 (4%) 157 151 17% 231 270  מנוטרל - EBITDA כ"סה

  
  .להלן א'2ף אסעי ראהעל מרכיבי הנטרול, לפרטים  (*)
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 ניתוח תוצאות הפעילות של קבוצת בזן לתקופה של ששה חודשים  .א

, תהמכירו מחזור איננו הפעילות תוצאות על המשפיע העיקרי הגורם והפטרוכימיה הזיקוק בתעשיית כי יצוין
הגלם  יבין ההכנסות ממכירת סל המוצרים לבין עלות חומר שההפר שהם, ימיהוכטרפוה קהזיקו מרווחי אלא

  . כמו כן, מושפעות התוצאות מזמינות מתקני היצור.הנרכשים לייצורם

  לפי תחומי פעילות  המכירות מחזור .1

  הכנסות
   דולר במליוני 

 
 המוצרים סל של ממוצע מחיר

  לטון דולר
 

   הפרש 1-6.2017 1-6.2018   הפרש 1-6.2017 1-6.2018 

 (1) 119 462 581  757 2,227 2,984  הדלקים תחום

 - הפולימרים תחום
   141 1,257 1,398 (2) 11 346 357   ל"כאו

   255 1,256 1,511  5 112 117   דוקור - הפולימרים תחום

       16 458 474  הפולימרים תחום כ"סה

   111 721 832 (3) 127 140 267  גדיב - הארומטים תחום

       (118) (242) (360)  והתאמות אחרים

       782 2,583 3,365  במאוחד הכנסות כ"סה

  
 . הגולמי הנפט מחיר לעלית במקביל האנרגיה במחיר עליהעקב  בעיקר )1(
, המכירות בכמות ירידהעל ידי  קוזזואשר והכנסות משיפוי ביטוחי בגין אובדן רווחים ברמת המחירים  עליה עקב בעיקר )2(

  .2018בין היתר, על רקע פעולת אחזקה מתוכננת במתקן האתילן ברבעון הראשון של שנת 
  ות על רקע טיפול תקופתי בכלל מתקני גדיב בתקופה מקבילה אשתקד.מכירה בכמותעליה  עקב בעיקר )3(

  

2. EBITDA מנוטרל מאוחד במגזרי פעילות  

בסך של  תקופהב הפעילות תחומיטרל המאוחד להמנו EBITDA-ב לעליהלהלן פירוט הגורמים העיקריים 
  דולר (במליוני דולר): מליון 39 -כ

 תחום
  דלקים

  הפולימרים תחום
 תחום

 הארומטים
 פעילות מאוחד אחרים

ל"כאו  
 פעילות
  דוקור

  כ"סה

(2)  )1( תרומה/במרווח) ירידה( עליה        (21)  17 (2 ) 1 18 (2) 11 6 

 (9) − 1 (15) (3)  (12) 5  המכירות בהיקפי )ירידה( עליה

 בגין רווחים באובדן ירידה
  )3( תקופתיים טיפולים

61 4  − 4 4 − 69 

 אחרות (ירידה) בהכנסות  עליה
  )4((לרבות שיפוי ביטוחי) 

(5) (10)  − (10) 6 − (9) 

 כולל( התפעול בהוצאות עליה
  )5() וכלליות והנהלה ביצור קבועות

(11) (2)  (1) (3) (4) − (18) 

 39 11 5 (6)(3) (3) 29   כ"סה
  

  ) נכלל בניתוח התרומה. כו', השינוי בהוצאות שיווק ומכירה (הובלה, אחסנה וEBITDA -לצורך ניתוח ה )1(
 ,בהתאם .בביטוח מכוסה בגינה הרווחים שאובדןלת אחזקה מתוכננת במתקן האתילן, ו"ל פעכאוהדוח ביצעה  בתקופת )2(

 מהותית.  נהאי בתקופת הדוחתוצאות העל  של פעולת האחזקה האמורה נטו שפעההה
ומתקן המיד"ן. למועד  3לקראת תום הרבעון השני החלו טיפולים תקופתיים בחלק ממתקני היצור של החברה, בפרט מז"ג  )3(

והוא מצוי בשלבי הפעלה. להערכת הקבוצה, העלות הישירה של  הסתיים"ן המיד במתקן התקופתי הטיפולאישור הדוח, 
מליון דולר והאומדן הראשוני של אובדן הרווחים הכולל שנגרם לה  34 -הטיפול התקופתי במתקן המיד"ן נאמדת בכ

 וחיםהרו אובדן אומדן בדבר לפרטים). 2018מליון דולר (צפוי בעיקרו ברבעון השלישי של שנת  25 -כתוצאה מכך הינו כ
,  2017של  ראשון חציוןממתקני היצור של הקבוצה ב בחלק שנערכו תקופתיים מטיפולים כתוצאה לקבוצה שנגרם הכולל

 .31.12.2017 ליום הדירקטוריון דוחל 2.1.2ראה סעיף 
עקב שריפה במיכל אחסון חומרי ביניים שהוכרו ברבעון השני  רווחים אובדן בגין ביטוחי משיפוילפרטים בדבר הכנסות  )4(

  ו' לדוחות המאוחדים. 8, ראה באור 2018של 
הוצאות שכר לטיפול תקופתי בסכום נמוך  היוון, השקליותייסוף שער השקל למול הדולר על ההוצאות  השפעת בשלעיקר ב )5(

.חשמל בהוצאות ועליהאשתקד  המקביל תקופהביחס ל בתקופהיותר 
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  הדלקיםהנטרול במגזר  מרכיבי  .א

  (במליוני דולר): EBITDA -ה על והשפעתם הדלקים תחוםבמרכיבי הנטרול  להלן

 1-6.2018 1-6.2017 

EBITDA 161 213  חשבונאי 

 10 (47)  )1( עיתוי הפרשי השפעות

 (27) (19)  )2( נטו, שוק לשווי מלאי ערך התאמת השפעות

 (38) (11)  )3( ומימושים נגזרים של הוגן בשווי שינויים השפעות

 (55) (77)  נטרולים כ"סה

EBITDA 106 136  מנוטרל 
  

על  בחוזיםלמדיניות החברה, היא אינה מגנה  בהתאם. מוגן הבלתי המלאי ערך משינויי הנובעות(הכנסות)  הוצאות )1(
 השנתיים לדוחות 5ג'20המלאי נשוא עסקת זמינות המלאי המפורטת בבאור  בניכוי טון אלף 730 עדבהיקף של  מלאי

  טון.  אלף 480 -כ הינו בחוזים מוגן הבלתי המלאי היקף הדוח מועד. להמאוחדים
 הנובעות(הכנסות)  הוצאות וכן שוק לשווי המוגן המלאי יתרת בהתאמת משינויים הנובעות )הכנסותהוצאות ( )2(

  .הדיווח תקופת בסוף, מוגן הבלתי המלאי ערך לירידת החשבונאית בהפרשה משינויים
שנבעו משינויים בשערוך לשווי הוגן של פוזיציות פתוחות שאינן מתייחסות למלאי המוגן, כגון  )הכנסותהוצאות ( )3(

 המנוטרל בעת מימושן.  EBITDA -גידור מרווחי זיקוק. הרווח או ההפסד המצטבר בגין פוזיציות אלו ייזקף ל
  

  י ייחוס שוניםלמרווח והשוואתםניתוח מרווחי הזיקוק של תחום הדלקים   .ב

 :רויטרס ובלומברג משוקלל אורל יומרווח החברה של הזיקוק מרווח נתוני את המרכזת הטבל להלן

 1-6.2018 1-6.2017 

 57.0 63.2  לטון דולר – חשבונאי מרווח

 (12.1) (15.1)  לטון דולר -הדלקים בתחום נטרולים

 44.9 48.1  לטון דולר - מנוטרל מרווח

 6.2 6.6  לחבית דולר - מנוטרל מרווח

 5.7 5.7  לחבית דולר - משוקלל בלומברג אורל מרווח

 5.4 4.2  לחבית דולר - רויטרס אורל מרווח
  

, משוקלל אורל רויטרס ובלומברג ישל החברה לבין מרווח הזיקוק מרווח בין הבדליםבדבר  להסבר
לעיל.  1ב1ראה סעיף 



  בתי זיקוק לנפט בע"מ
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 מנוטרל מאוחד תפעולי רווח .3

 מליון 153 -דולר לעומת כ מליון 173 -לסך של כ תקופת הדוחבהמאוחד הסתכם  המנוטרלהתפעולי  הרווח
 EBITDA -העיקריים שהשפיעו על הרווח התפעולי, למעט ה הגורמיםמקבילה אשתקד.  בתקופהדולר 

    המנוטרל כמפורט לעיל, הינם פחת והפחתות והוצאות אחרות.

  (ללא הפחתת עודפי עלות)  פחת  .א

המקבילה  בתקופה דולר מליון 72 -דולר לעומת כ מליון 85 -הפחת הסתכמו בכ הוצאותתקופת הדוח ב
. לפרטים IFRS 16מהשפעות היישום לראשונה של תקן  בעיקר נובע הפחת בהוצאות הגידולאשתקד. 

  .לדוחות המאוחדים 3א'3ראה באור 

  אחרות )הוצאותהכנסות (  .ב

 אחרות מהכנסותבעיקר  והורכבו מיליון דולר 12-בכ נטו האחרותההוצאות  הסתכמותקופת הדוח ב
מליון דולר, כמפורט  10 -מליון דולר בקיזוז הפסד מירידת ערך נכסי פעילות השמנים בסך של כ 4-של כ

בתקופה מקבילה  .מליון דולר 6-כשל הפחתת עודף עלות בסך יא' לדוחות המאוחדים, ו8בבאור 
  ולר והורכבו בעיקר מהפחתת עודף עלות.מליון ד 6 -אשתקד הסתכמו ההוצאות האחרות  בכ

 נקי רווח .4

 דולר מליון 92 -דולר לעומת כ מליון 171 -של כ לסך בתקופת הדוח הסתכםהנקי החשבונאי המאוחד  הרווח
  .אשתקד מקבילה בתקופה

דולר  מליון 37-כדולר לעומת  מליון 94 -לסך של כתקופת הדוח בהמאוחד הסתכם  המנוטרל הנקי הרווח
  מקבילה אשתקד.  בתקופה

, לעיל כמפורט המנוטרל התפעולי הרווח למעט, המנוטרל הנקי הרווח על שהשפיעו העיקריים הגורמים
 .  הכנסה על ומיסים מימון הוצאות הינם

  מימון הוצאות  .א

 מליון 83-כ, לעומת דולר מליון 42 -סך של כל, נטו, במאוחדהסתכמו הוצאות המימון תקופת הדוח ב
 ניתוחהשינויים העיקריים בהוצאות המימון על בסיס  פירוטקבילה אשתקד. להלן המ בתקופהדולר 
  ):דולר במליוני( כלכלי

 
 לעומת 1-6.2018

1-6.2017  

 (4)  חוזר הון ופריטי קצר זמן אשראי בריבית ירידה

 3   )1( ח"ואג הלוואות בריבית עליה

 (36)  נטו, הכספיים הפריטים על שער הפרשי השפעת

 (2)   הגנות של הוגן בשווי שינויים

 (2)  אחרות

 (41)  כ"סה
  

  ד' לדוחות השנתיים המאוחדים.30יצוין כי הקבוצה חשופה לשינוי בריבית הליבור, כמפורט בבאור  )1(
  

 מיסים על הכנסה   .ב

 בתקופהדולר  מליון 33לעומת  דולר מליון 37 -כ של לסך המיסים הוצאות הסתכמותקופת הדוח ב
 בקיזוזוביחס לתקופה המקבילה אשתקד  בתקופה מס לפני ברווח עליה בשל בעיקר, אשתקד מקבילה

מליון דולר בגין דיבידנד שחולק בתקופה מקבילה אשתקד 8 -חד פעמיות בסך של כהוצאות מיסים 
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 ניתוח תוצאות הפעילות של קבוצת בזן לתקופה של שלושה חודשים  .ב

, תהמכירו מחזור איננו הפעילות תוצאות על המשפיע העיקרי הגורם והפטרוכימיה הזיקוק בתעשיית כי יצוין
הגלם  יבין ההכנסות ממכירת סל המוצרים לבין עלות חומר שההפר שהם, ימיהוכטרפוה קהזיקו מרווחי אלא

  . כמו כן, מושפעות התוצאות מזמינות מתקני היצור.הנרכשים לייצורם

  לפי תחומי פעילות  המכירות מחזור .1

  הכנסות
   דולר במליוני 

 
 המוצרים סל של ממוצע מחיר

  לטון דולר
 

   הפרש 4-6.2017 4-6.2018   הפרש 4-6.2017 4-6.2018 

 (1) 163 452 615  355 1,190 1,545  הדלקים תחום

 - הפולימרים תחום
   122 1,268 1,390 (2) 1 180 181   ל"כאו

   213 1,294 1,507  5 57 62   דוקור - הפולימרים תחום

       6 237 243  הפולימרים תחום כ"סה

   102 736 838 (3) 31 103 134  גדיב - הארומטים תחום

       (51) (152) (203)  והתאמות אחרים

       341 1,378 1,719  במאוחד הכנסות כ"סה

  
 . הגולמי הנפט מחיר לעלית במקביל האנרגיה במחיר עליהעקב  בעיקר )1(
  .המכירות בכמות ירידהעל ידי  קוזזהברמת המחירים אשר  עליה עקב בעיקר )2(
  רמת המחירים.בעליה  עקב בעיקר )3(
  

2. EBITDA מנוטרל מאוחד במגזרי פעילות  

בסך של  ברבעון הפעילות תחומיהמנוטרל המאוחד ל EBITDA-ב לירידהלהלן פירוט הגורמים העיקריים 
  דולר (במליוני דולר): מליון 6 -כ

 תחום
  דלקים

  הפולימרים תחום
 תחום

 הארומטים
 פעילות מאוחד אחרים

ל"כאו  
 פעילות
  דוקור

  כ"סה

 14 5 (4) 2 2 − 11  )1( תרומה/במרווח) ירידה( עליה

 (11) − − (4) (1) (3) (7)  המכירות בהיקפי )ירידה( עליה

 אחרות (ירידה) בהכנסות עליה
  )2((לרבות שיפוי ביטוחי)

(3) (8) − (8) (1) − (10) 

 התפעול בהוצאות )עליה( ירידה
 והנהלה ביצור קבועות כולל(

  )וכלליות
2 (1) − (1) − − 1 

 (6) 5 (3) (11) 1 (12) 3   כ"סה
  

 ) נכלל בניתוח התרומה. כו', השינוי בהוצאות שיווק ומכירה (הובלה, אחסנה וEBITDA -לצורך ניתוח ה )1(
  ו' לדוחות המאוחדים. 8, ראה באור 2018ברבעון השני של  שהוכרו רווחים אובדן בגין ביטוחי משיפויבדבר הכנסות  לפרטים )2(
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  הדלקיםהנטרול במגזר  מרכיבי  .א

  (במליוני דולר): EBITDA -ה על והשפעתם הדלקים תחוםבמרכיבי הנטרול  להלן

 4-6.2018 4-6.2017 

EBITDA 97 127  חשבונאי 

 17 (33)  )1( עיתוי הפרשי השפעות

 (1) (3)  )2( נטו, שוק לשווי מלאי ערך התאמת השפעות

 (29) (5)  )3( ומימושים נגזרים של הוגן בשווי שינויים השפעות

 (13) (41)  נטרולים כ"סה

EBITDA 84 86  מנוטרל 
 

על  בחוזיםלמדיניות החברה, היא אינה מגנה  בהתאם. מוגן הבלתי המלאי ערך משינויי הנובעות(הכנסות)  הוצאות )4(
 השנתיים לדוחות 5ג'20המלאי נשוא עסקת זמינות המלאי המפורטת בבאור  בניכוי טון אלף 730 עדבהיקף של  מלאי

  טון.  אלף 480 -כ הינו בחוזים מוגן הבלתי המלאי היקף הדוח מועד. להמאוחדים
 משינויים הנובעות(הכנסות)  הוצאות וכן שוק לשווי המוגן המלאי יתרת בהתאמת משינויים הנובעותהכנסות  )5(

  .הדיווח תקופת בסוף, מוגן הבלתי המלאי ערך לירידת החשבונאית בהפרשה
הכנסות שנבעו משינויים בשערוך לשווי הוגן של פוזיציות פתוחות שאינן מתייחסות למלאי המוגן, כגון גידור מרווחי  )6(

 המנוטרל בעת מימושן.  EBITDA -פוזיציות אלו ייזקף ל זיקוק. הרווח או ההפסד המצטבר בגין
  

  י ייחוס שוניםלמרווח והשוואתםניתוח מרווחי הזיקוק של תחום הדלקים   .ב

 :רויטרס ובלומברג משוקלל אורל יומרווח החברה של הזיקוק מרווח נתוני את המרכזת טבלה להלן

 4-6.2018 4-6.2017 

 58.4 73.7  לטון דולר – חשבונאי מרווח

 (4.9) (17.0)  לטון דולר -הדלקים בתחום נטרולים

 53.5 56.7  לטון דולר - מנוטרל מרווח

 7.3 7.8  לחבית דולר - מנוטרל מרווח

 5.6 6.0  לחבית דולר - משוקלל בלומברג אורל מרווח

 5.8 4.4  לחבית דולר - רויטרס אורל מרווח
 

, משוקלל אורל רויטרס ובלומברג ישל החברה לבין מרווח הזיקוק מרווח בין הבדליםבדבר  להסבר
לעיל.  1ב1ראה סעיף 



  בתי זיקוק לנפט בע"מ
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 מנוטרל מאוחד תפעולי רווח .3

 -דולר לעומת כ מליון 94 -לסך של כ 2018של שנת  שניה ברבעוןהמאוחד הסתכם  המנוטרלהתפעולי  הרווח
 -שפיעו על הרווח התפעולי, למעט ההעיקריים שה הגורמיםהמקבילה אשתקד.  בתקופהדולר  מליון 115

EBITDA .המנוטרל כמפורט לעיל, הינם פחת והפחתות והוצאות אחרות    

  (ללא הפחתת עודפי עלות)  פחת  .א

 דולר מליון 39 -דולר לעומת כ מליון 43 -הפחת הסתכמו בכ הוצאות 2018 שנת של השני ברבעון
מהשפעות היישום לראשונה של תקן  בעיקר נובע הפחת בהוצאות הגידולהמקבילה אשתקד.  בתקופה
IFRS 16 לדוחות המאוחדים 3א'3. לפרטים ראה באור.  

  אחרות )הוצאותהכנסות (  .ב

הפסד מבעיקר  והורכבו מיליון דולר 14 -בכ נטו האחרותההוצאות  הסתכמו 2018של שנת  שניה ברבעון
יא' לדוחות המאוחדים 8באור מליון דולר כמפורט ב 10 -מירידת ערך נכסי פעילות השמנים בסך של כ

 -מקביל אשתקד הסתכמו ההוצאות האחרות בכ רבעוןב .מליון דולר 3-כשל הפחתת עודף עלות בסך ו
  מליון דולר והורכבו בעיקר מהפחתת עודף עלות. 3

 נקי רווח .4

 73 -דולר לעומת כ מליון 97 -של כ לסך 2018של שנת  שניה ברבעוןהנקי החשבונאי המאוחד הסתכם  הרווח
  .אשתקד מקבילרבעון ב דולר מליון

 60-כדולר לעומת  מליון 56 -לסך של כ 2018של שנת  שניה ברבעוןהמאוחד הסתכם  המנוטרל הנקי הרווח
  מקביל אשתקד.  רבעוןבדולר  מליון

, לעיל כמפורט המנוטרל התפעולי הרווח למעט, המנוטרל הנקי הרווח על שהשפיעו העיקריים הגורמים
 .  הכנסה על ומיסים מימון הוצאות הינם

  מימון הוצאות  .א

, לעומת דולר מליון 16 -סך של כל, נטו, במאוחדהסתכמו הוצאות המימון  2018 שנת של השני ברבעון
השינויים העיקריים בהוצאות המימון על בסיס  פירוטמקביל אשתקד. להלן רבעון בדולר  מליון 36-כ

  ):דולר במליוני( כלכלי ניתוח

 
 לעומת 4-6.2018

4-6.2017  

 (3)  חוזר הון ופריטי קצר זמן אשראי בריבית ירידה

 1   )1( ח"ואג הלוואות בריבית עליה

 (19)  נטו, הכספיים הפריטים על שער הפרשי השפעת

 −   הגנות של הוגן בשווי שינויים

 1  אחרות

 (20)  כ"סה
  

  ד' לדוחות השנתיים המאוחדים.30יצוין כי הקבוצה חשופה לשינוי בריבית הליבור, כמפורט בבאור  )1(
  

 מיסים על הכנסה   .ב

 מליון 19 -כ לעומת דולר מליון 22 -כ של לסך המיסים הוצאות הסתכמו 2018של שנת  השני ברבעון
ביחס לתקופה מקבילה  בתקופה מס לפני ברווח עליה בשל בעיקר, אשתקד המקביל רבעוןבדולר 

אשתקד.
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  ניתוח מצב כספי - 3פרק 

 )קיטון( גידול 31.12.2017 30.6.2018 
 שינוי
  באחוזים

   דולר במיליוני 

 27% 108 403 511  ופקדונות מזומנים

 5% 23 496 519  )1( וחייבים לקוחות

 92% 11 12 23  פיננסיים נגזרים

 (0%) (1) 693 692  )2( מלאי

 9% 141 1,604 1,745  שוטפים נכסים כ"סה

 3% 69 2,298 2,367  )3( נטו, קבועים נכסים

 (14%) (7) 50 43  ח"לפמ הלוואה

 (50%) (28) 56 28   פיננסיים נגזרים

 (29%) (2) 7 5  אחר

 1% 32 2,411 2,443  שוטפים שאינם נכסים כ"סה

 4% 173 4,015 4,188   נכסים כ"סה

 25% 59 236 295  )4() שוטפות חלויות כולל( ואשראי הלוואות

 (3%) (24) 909 885  )5( וזכאים ספקים

 (37%) (13) 35 22  )6( הפרשות

 (67%) (16) 24 8   פיננסיים נגזרים

 0% 6 1,204 1,210  שוטפות התחייבויות כ"סה

 (6%) (24) 374 350     נטו, בנקאיים מתאגידים הלוואות

 (4%) (38) 1,000 962  )7( נטו, חוב אגרות

 − 3 − 3   פיננסיים נגזרים

 (5%) (3) 57 54  נטו, לעובדים הטבות

 30% 40 132 172  )8( נטו, נדחים מסים התחייבויות

 136% 60 44 104  )3( אחר

 2% 38 1,607 1,645  שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה

 11% 129 1,204 1,333  )9( הון כ"סה

 4% 173 4,015 4,188   והון התחייבויות כ"סה

 
 ביטוחי שיפוי בגיןבקיזוז עליה בחייבים  בקיזוז עליית מחיר וירידה בניכיונות המכירות בכמותקיטון  עקב בלקוחות ירידה בגין בעיקר )1(

 וגידול בהוצאות מראש.ו' לדוחות המאוחדים 8כמפורט בבאור 
 .מחיר עליית ידי על קוזזה אשרכמות  ירידת עקב )2(
 לדוחות המאוחדים.  3'א3בדבר חכירות. ראה באור   IFRS 16יישום לראשונה של תקן  בגין בעיקר )3(
 העוקב.  לרבעון(שלא היה יום עסקים)  30.6.2018 מיוםמליון דולר  33-אגרות חוב בסך של כ קרןבגין דחיית תשלומי  בעיקר )4(
היטלי  שלמליון דולר  73 -בסך של כ תשלום בגיןרידה בזכאים וירידת כמות, יממעליית מחיר שקוזזה הנובעת  בספקים עליה בגין בעיקר )5(

בגין  IFRS 16, בקיזוז השפעות יישום לראשונה של תקן המאוחדים השנתייםלדוחות  2ב'20מפורט בבאור הדין הוח עקב פסק פית
 וגידולהמאוחדים  לדוחות 3'א3בבאור  כמפורטמליון דולר  13 -בניכוי פירעון בתקופה בסך של כ מליון דולר 28 -חכירות בסך של כ

 . דולר מליון 26 -כ של בסך לשלם בריבית
 לדוחות המאוחדים.  1א'5בעיקר בגין תשלום ריבית והפרשי הצמדה בגין היטלי פיתוח שהיו במחלוקת כמפורט בבאור  )6(
עליה בחלויות השוטפות והשפעות  מליון דולר ובקיזוז 115 -בסך של כ הדוח בתקופת') ט -ו' ה(סדרות  חוב אגרות הרחבת בשל בעיקר )7(

 .המאוחדים לדוחות' ז8 באור ראהנוספים  לפרטים. מליון דולר 45 -ופירעון קרן בסך של כהפיחות לרבות התאמות שווי הוגן 
 .המאוחדיםהשנתיים  לדוחותד' 16 באור ראה לפרטים. מס לצורכי מועברים הפסדים ניצול בשל בעיקר )8(
לם ווש שהוכרז דיבידנד בניכויו ן דולרמליו 31 -, רווח כולל אחר לתקופה בסך של כמליון דולר 171 -של כ בסךבגין רווח לתקופה  בעיקר )9(

 א' לדוחות המאוחדים).8ראה באור  נוספים מליון דולר (לפרטים 65 -של כ בסך
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  ניתוח נזילות - 4פרק 

של  וליתרהדולר  מליון 534 -כשל  ליתרההסתכם  30.6.2018 ליוםהתחייבויות שוטפות  בניכוי השוטפיםהנכסים  סך
  . 31.12.2017ליום  דולר מליון 400 -כ

  . 1.33 -כ 31.12.2017 וליום 1.44 -הינו כ 30.6.2018 ליוםהיחס השוטף 

 :הקבוצה של הנזילות ניתוח להלן

1-6.2018 1-6.2017 

  דולר במיליוני

 242 345  מזומן בסיס על רווח

 (52) (40)  )1( חוזר בהון ירידה

 (8) (5)  )2( נטו, הכנסה למס תשלום

 182 300  (*)  שוטפת מפעילות שנבעו מזומנים

 (84) (114)  )3(  )תקופתי טיפול כולל( קבועים נכסים רכישת

 32 43  אחר

 (52) (71)  השקעה לפעילות ששימשו מזומנים

 (1) 2  נטו, קצר לזמן אשראי

 201 115  )4( ארוך לזמן הלוואות וקבלת ח"אג הנפקת

 (149) (73)  )5( ארוך לזמן והלוואות ח"אג פירעון

 (85) (48)  )5) (3( ששולמה ריבית

 (85) (65)  )6(  ששולם דיבידנד

 21 (18)  אחר

 (98) (87)  מימון לפעילות ששימשו מזומנים

 32 142  לתקופה מזומנים ושווי במזומנים גידול

 6 −  מזומנים ושווי מזומנים יתרות על ח"בשע תנודות השפעת
  

 -כו 252 -לסך של  כ מסתכםהדוח ולתקופה מקבילה אשתקד  לתקופת נטו, ששולמה ריבית בניכוי שוטפת מפעילות מזומנים תזרים (*)
  .בהתאמה, דולר מליון 97

 דולר.  מליון 15 -בזכאים והפרשות בסך של כ וירידהמליון דולר  28 -בחייבים בסך של כ עליה בעיקר )1(
 בעיקר על ידי חברת הבת דוקור הפועלת בהולנד. )2(
 לדוחות המאוחדים. 1א'5ראה באור  לפרטיםדולר, בהתאמה.  מליוני 14 -וכ 67 -וריבית בגין היטלי פיתוח בסך של כ קרן תשלום בעיקר )3(
 ז' לדוחות המאוחדים. 8ט'). לפרטים ראה באור   -הרחבת אגרות חוב (סדרות ה' ו בגין )4(
דולר, בהתאמה, נדחו על פי שטרי הנאמנות לרבעון  מליוני 26 -וכ 33 -תשלומי קרן וריבית בגין אגרות חוב בסך של כ 30.6.2018 ליום )5(

  העוקב היות ומועד פירעונם החוזי אינו יום עסקים. 
 א' לדוחות המאוחדים. 8ראה באור  לפרטים )6(
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   פיננסיים ממוסדות האשראיסך כל  - 5פרק 

  ):דולרליוני קבוצת בזן (במ שלאג"ח  ולמחזיקי פיננסיים למוסדותהמאוחד, נטו פרוט החוב  להלן

 30.6.2018 31.12.2017 

 − 2  )1(  קצר לזמן אשראי

 451 423  )2(  מבנקים הלוואות

 1,136 1,163  )2( חוב אגרות

 (35) (12)  )3( חוב אגרות על הגנה עסקאות

 (402) (511)  )4( נזילים פיננסיים נכסים

 1,150 1,065  נטו, פיננסי חוב כ"סה
  

 בגין דוקור. )1(
 (ללא עלויות גיוס). ההתחייבותי. מוצג בהתאם לערך שוטפות חלויות כולל )2(
, לעיל בטבלה מוצגות. העסקאות וריבית  קרן החלף עסקאות בוצעו שקליות חוב אגרות הנפקת כנגד, הקבוצה של ההגנה מדיניות פי על )3(

  .המתייחסים ארוך לזמן הפקדונות, בניכוי או בתוספת ההתחייבותי בערכן, החוב אגרות להצגת במקביל
 .קצר לזמן ופקדונות מזומנים ושווי מזומנים כולל )4(

 
לדוחות השנתיים  א'13, ראה באור 2018לפרטים בדבר מסגרות האשראי המובטחות לזמן קצר של הקבוצה לשנת 

מליון דולר (ניצול לצורך  230 -לקבוצה מסגרות אשראי מובטחות לא מנוצלות בסך של כ 30.6.2018המאוחדים. ליום 
  תבי אשראי וערבויות בלבד).מכ

   הדוח בתקופתהיקפם הממוצע של מקורות המימון   .א

 בדוחות החשבונאות כללי לפי הצגתן לאופן בהתאםהלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות, 
לקוחות  ממוצע(מתוכו  דולר מליון 285 -כ נטו תפעולי חוזר הון, דולר מליון 1,641-) כגיוס עלויות וללא הכספיים

  ). דולר מליון 718 -כדולר, ספקים  מליון 441-כ
 

 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה - 6פרק 

בסיכוני השוק אליהם חשופה החברה, במדיניות ניהול סיכונים אלו ובאחראים  מהותיהדוח לא חל שינוי  בתקופת
  . 31.12.2017 ביום שהסתיימה פהלתקועל מצב עסקי התאגיד  הדירקטוריון בדוח למתואר ביחסלניהולם 

  
  תאגידי ממשל היבטי - 7פרק  

  חשבונאית ופיננסית ומחיותמ בעלי דירקטורים  .א

לא חל שינוי בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. למועד דוח זה 
  דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. 6מכהנים בחברה 

 תלויים בלתי טוריםדירק  .ב

). מספר הדירקטורים הבלתי 2לא חל שינוי במספר הדירקטורים הבלתי תלויים המינימאלי הנדרש על פי חוק (
  .2תלויים המכהנים בחברה הינו 

 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד מדווח  .ג

מצב עסקי התאגיד בתקופת הדוח לא חל שינוי ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת דוח הדירקטוריון על 
  .31.12.2017לתקופה שהסתיימה ביום 
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  התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי - 8פרק 

 נוסף הכלול בדוח המבקרים לבעלי המניות  מידע  .א

  את תשומת הלב: המבקרים החשבון רואי הפנו, מסקנתםלסייג את  מבלי

) לדוחות הכספיים 6( -) ו5), (3ב'(20בדרך של הפניה לאמור בבאור  ' לדוחות הכספיים (לרבותג2א'5לאמור בבאור 
השנתיים) בדבר הליכים מנהליים ואחרים, תלויות אחרות וכן חוקים ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה, אשר 
להערכת הנהלות החברה והחברות המאוחדות, המתבססות על חוות דעת יועציהן המשפטיים, לא ניתן להעריך 

את השפעת האמור לעיל על תוצאות הפעילות והמצב הכספי, אם בכלל, ולפיכך לא נכללו כל הפרשות בשלב זה 
  בנדון בדוחות הכספיים.

  דעת ושיקול באומדנים שימוש  .ב

 .המאוחדים לדוחות' ב2ושיקול דעת, ראה באור  באומדניםבדבר שימוש  נוספים לפרטים

 עסקאות זניחות בדוחות הכספיים של החברה  הגדרת  .ג

  .2017 לשנת התקופתי הדוחתקופת הדוח לא חל שינוי ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת ב

  
 שבמחזור התחייבות תעודות אודות פרטים - 9פרק 

בתקופת הדוח לא חלו שינויים בפרטי סדרות אגרות החוב הקיימות שהנפיקה החברה ואשר הוצעו לציבור על פי 
בתנאים להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי, בעמידת החברה בתנאים אלו  תשקיף, בפרטי הנאמנים לאגרות החוב,

 31.12.2017ובבטוחות לאגרות החוב, כפי שפורט בדוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 
בעון ט') בר -הרחבה של אגרות חוב (סדרות ה' ו . לפרטים נוספים בדברובבאורים לדוחות הכספיים לאותה שנה

א' 6. לפרטים נוספים בדבר אמות המידה הפיננסיות, ראה באור ז' לדוחות המאוחדים8, ראה באור 2018הראשון של 
  דוחות המאוחדים.ל

האג"ח, שלא ליצור שעבוד על נכסי החברה,  מחזיקיבתקופת הדוח, עמדה החברה בהתחייבויותיה כלפי המממנים ו
  אלא בהתאם להוראות ההסכמים עימם ו/או שטרי הנאמנות הרלוונטיים.

דוחות ל' ד8תקופת הדוח, ראה באור ב'  עם אופק חיובי -ilA' ל) S&Pדירוג החברה על ידי מעלות (עדכון לפרטים בדבר 
  המאוחדים.

  

  חהדו תקופת לאחרמהותיים  אירועים - 10פרק 

 המאוחדים. לדוחות 8 באורראה  לפרטים  .א

 הגולמי הנפט ובמחירי חליפין בשערי השינויים השפעת  .ב

  המטבעות בשערי שינויים .1

שער השקל לעומת הדולר. בפיחות למועד סמוך לאישור הדוחות הכספיים חל  ועד הדוחמתום תקופת 
לפיחות לנטרל חלק מחשיפה זו.  החברה, כחלק ממדיניות ניהול החשיפות עושה שימוש בעסקאות הגנה כדי

מהותית על התוצאות העסקיות של  לא השפעה, לאחר תוצאות עסקאות ההגנה, 1.4%-של כ בשיעור
  .הקבוצה

 הגולמי הנפט במחירי שינויים .2

לחבית בסמוך למועד פרסום הדוחות  דולר 72 -כ הינו, הדוחלחבית ביום  דולר 78 -שעמד על כ הנפט מחיר
 הכספיים.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  בתי זיקוק לנפט בע"מ

  21-א

  

 הדוח. בתקופתעל מאמציהם  ולהנהלתה החברה לעובדי להודות מבקש הדירקטוריון

  
  
  
  
  
 

      

  ישר בן מרדכי    עובדיה עלי

  יו"ר הדירקטוריון
  כ"למנ  

  

  

  8.8.2018, ח"תשע, אב' כז
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 עדכון תאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי ליום 31.12.2017

  ).1970 –"ל התש, ומיידייםא' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  39לפי תקנה  פרטים

  
  , פרט לאמור להלן:התאגיד בעסקי מהותיים חידושים או שינויים אירעו לאולאחריה  הדוח בתקופת

, בעניין השינוי הצפוי בתקן דלקי 31.12.2017 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 1.6.2.1.3בהמשך לאמור בסעיף   .א
התדלוק לאוניות ולבחינה שערכה החברה ביחס להשפעות האפשריות של שינוי זה על ביצועיה והחלופות 

לרשותה לצורך היערכות לשינוי זה בתקן, הגיעה החברה למסקנה, לרבות על בסיס התייעצות עם חברת  העומדות
 הזיקוק מתקני של והגמישות המורכבות ניצול על להתבסס צפויה התקן לכניסתה היערכותייעוץ בינלאומית, כי 

 בפרט ,דלק מוצרי של שונים סוגים ולייצר בשוק הצפויים לשינויים הגלמים סל את להתאים המאפשריםשלה, 
 להתאים יתאפשר לחברהת; כי גופרי הרב למזוט תחליף שישמש הדלקים בתמהיל משמעותי רכיב המהווה סולר
 ליהנות עשויה היא; וכי במתקניה השקעות לבצע מבלי ד,מוע באותו וצרכיו השוק לתנאי הזיקוק פעילות את

 בשיעורים סולר לייצר יכולתה וכח, נלתוקף התקן כניסת שלאחר הראשונות בשנים בעיקרם, מרווחיב משיפור
 .גבוהים

בדבר אופן השפעת השינוי בתקן דלקי התדלוק לאוניות על מרווחי הזיקוק בכלל, ושל החברה בפרט,  ההערכה
), לשוק ההובלה SR-ו VGOכרוכה בהנחות רבות ביחס לשוק הזיקוק  (לרבות זמינות חומרי גלם מסוימים כגון 

 הזיקוק מרווחימידת הציות לתקן החדש ואכיפתו, אשר מידת התממשותן, אם בכלל, אינה וודאית. הימית ול
 מן משמעותית נמוך להיות או להתממש שלא עשוי, שיחול ככל, לתוקף התקן כניסת בשל בהם והשיפור
 .הנוכחיות ההערכות

 תכנית לתוקף נכנסה 8.4.2018 םביו, 31.12.2017 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 1.12.8 בסעיף לאמור בהמשך  .ב
. על החלטת בית המשפט תוקף למתן שפורסמה לאחר, הקבוצה חברות מתקני ממוקמים עליו לשטח המתאר
 .נדון טרם אשר, העליון המשפט לבית ערעור הוגש, התכנית אישור כנגד שהוגשו עתירות לדחות המחוזי

העסק וההיתרים  רשיונות, הוארכו 31.12.2017 ליום התקופתי לדוח' א לפרק 1.19.7לאמור בסעיף  בהמשך  .ג
 .31.12.2018יום להזמניים שהוציאה עירית חיפה לכל חברות הקבוצה עד 

 ראש משרד מאת מכתבחברה ה קיבלה 13.5.2018 ביוםלפרק א' לדוח התקופתי,  1.18.2.1בהמשך לאמור בסעיף   .ד
האחרונות לקידום פיתוח כלכלי אזורי  כדלקמן: המועצה הלאומית לכלכלה פועלת בשנים קריוישע הממשלה

הגדולים: חיפה, באר שבע וירושלים כמנוף לפיתוח הפריפריה. נושא  המטרופוליניםבישראל, עם דגש על פיתוח 
בעקבות פעילות ממשלתית בנושא המרכזיים בנושא מטרופולין חיפה. עתיד מפרץ חיפה זוהה כאחד האלמנטים 

סיכונים סביבתיים במפרץ חיפה נדרשה המועצה הלאומית לכלכלה לבחינה של צמצום זיהום אוויר והפחתת 
עתיד קבוצת בזן במפרץ. לשם כך הוקם צוות בין משרדי הכולל נציגים בכירים ממשרדי הכלכלה, אנרגיה, אוצר, 
הגנת הסביבה, רשות מקרקעי ישראל ומנהל תכנון, הבוחן מספר חלופות מרכזיות. במסגרת המכתב נתבקשה 

 השונות. ובחלופות  גישה עם מנכ"ל החברה על מנת להציג לו את הפרויקט, לדון במטרותיופ

 הממשלתיים הגורמים כל בשיתוף, הלאומית ברמה אסטרטגי דיון לקיים הממשלה כוונת על מברכת החברה
 פהחלו שתמצא מנת על הצוות עם פעולה משתפת החברה. חיפה במפרץ בזן קבוצת לעתיד באשר, הרלוונטיים
בתקופת הדוח, מסרה פיתוחה של קבוצת בזן.  להמשך המדינה ובאחריות בחסותקיימא -ובת ראויה, אסטרטגית

החברה מידע לצורך הבחינה האמורה, לרבות ביחס לחלופות שונות וביניהן העתקת פעילות הקבוצה או חלקה 
 –פרץ חיפה. המידע נמסר ממפרץ חיפה והחלטה על סגירה בעתיד, של חלק מפעילות הקבוצה או כולה, במ

: "... על מנת שלא תתבצע עבודה חד צדדית 16.5.2018לבקשת המועצה, בהמשך לאמור במכתב המועצה מיום 
המבוססת על נתונים לא מדוייקים, ועל מנת שקבוצת בזן תוכל לתרום את תובנותיה לתהליך ולסייע להביא 

קופת הדוח ולאחריה, בקשר עם המועצה הלאומית בת –לתוצאות אופטימליות לכל הצדדים."  החברה עמדה 
  לכלכלה ועם גורמים נוספים בצוות הבינמשרדי ואחרים, בעניין זה.

לחברה אין אפשרות להעריך מה תהיינה תוצאות עבודתו של הצוות, האם ומתי תובאנה תוצאות למועד הדוח, 
  .בל בענייןכאלה בפני הממשלה ובאשר למועד ולתוכן החלטת ממשלה, אם וככל שתתק
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לפרק א' לדוח התקופתי, בתקופת הדוח, המשיכה החברה לנקוט צעדים  1.18.2.3בהמשך לאמור בסעיף   .ה
נוספות להפחתת הפליטות,  מידיות אינטנסיביים להפחתת פליטת בנזן מן המתחם, והגישה למשרד תכניות

תקופת הדוח, הודיע המשרד להגנת  לאחר. לרבות תכניות לשינוי/הפסקת פעילויות והיא מבצעת תכניות אלה
הסביבה לחברה כי היה ולאחר יישום תכניות החברה יוסיפו להימדד ריכוזים העולים על הריכוז היממתי לבנזן 

לחוק אוויר נקי, המאפשר  46שנקבע בתקנות, המשרד ישקול צעדים נוספים, לרבות שימוש בסמכותו מכוח סעיף 
ה כולו או חלקו. להערכת החברה, השלמת התכניות אותן היא מבצעת, להורות על הפסקת שימוש במקור פליט

תביא להפחתה נוספת של פליטת בנזן ממתחם החברה, אך בשלב זה, אינה יכולה להבטיח כי באופן מיידי, לא 
  יימדדו בגבול המתחם חריגות כלשהן מן הקבוע בתקנות.

לות להפחתת פליטות בנזן על הריכוזים הנמדדים ובעניין עמידת החברות הערכת החברה בעניין השפעת הפעו
בהוראות הצו המנהלי הינה מידע צופה פני עתיד התלוי, בין היתר, בתוצאות שיושגו בפועל כתוצאה מן הצעדים 
אותן נוקטות החברות להפחתת פליטת הבנזן ממתקניהן והיא עשויה להיות שונה, אם וככל שתוצאות אלה 

שונות מן ההערכה הנוכחית. יהיו
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  בע"מ אולפיניםמאוחדים של כרמל  כספיים דוחות תמצית - נספח

  
העמידה כאו"ל ערבות  במסגרתוהסדר החלפת אגרות החוב של כאו"ל באגרות חוב (סדרה ז') של החברה,  השלמת עם

 חדלההמאוחדים,  השנתיים ותלדוחא' 14בבאור  כמפורט, שלה') זלמחזיקי אגרות החוב (סדרה  החברהלהתחייבויות 
  . הופסקוכאו"ל להיות תאגיד מדווח וכל חובות הדיווח שלה 

תמצית דוחות  - רבעון מדי, שלהצרף לדוח הדירקטוריון ל, התחייבה החברה כאמור"ל ערבה כאוכל עוד תהיה 
  מזומנים).המאוחדים של כאו"ל (דוח על המצב הכספי, דוח רווח והפסד ודוח על תזרימי 

 החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות בעריכת המשמשיםמאוחדים של כאו"ל,  כספיים דוחות תמצית ןלהל
  ):העניין לפי, מסוקרים או(מבוקרים 

 ):דולרדוחות מאוחדים על המצב הכספי (באלפי  -"ל כאוא.   
  

   ליום
30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017  

   )מבוקר(   )מבוקר בלתי(
        שוטפים נכסים

  49,550  52,146  29,669  מזומנים ושווי מזומנים
  128,054  108,135  152,305   לקוחות
  1,697  (*)  62,398  21,519  חובה ויתרות אחרים חייבים
  3,169  4,453  12,650              פיננסיים נגזרים
  76,706  56,903  91,252   מלאי
  259,176  284,035  307,395  שוטפים נכסים כ"סה

       
        שוטפים שאינם נכסים
  −  8,099  −  פיננסיים נגזרים
  5,292 (*) 5,047  4,752  ארוך לזמן חובה ויתרות חייבים
  652,273  658,246  643,339  נטו, קבוע רכוש
  −  −  10,373  )1( שימוש זכות נכסי

  11,834 (*) 12,849  10,557  נטו, נדחות והוצאות מוחשיים בלתי נכסים
  669,399  684,241  669,021  שוטפים שאינם נכסים כ"סה

      
  928,575  968,276  976,416  נכסים כ"סה

  

  .סווג מחדש (*)

  בדבר חכירות. IFRS 16השפעת היישום לראשונה של  )1(
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  המשך - )דולרדוחות מאוחדים על המצב הכספי (באלפי  -"ל כאוא.   

  

   ליום
30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017  

   )מבוקר(   )מבוקר בלתי(
        שוטפות התחייבויות

  −  47,576  −   האם מהחברה הלוואות של שוטפות חלויות
  5,750  5,750  8,086   ואשראי שוטפות חלויות
  78,256  56,037  82,310   ספקים
  79,987  20,732  51,973  זכות ויתרות אחרים זכאים
  836  3,489  46  פיננסיים נגזרים
  4,202  7,754  2,967  הפרשות

  169,031  141,338  145,382  שוטפות התחייבויות כ"סה
       

        שוטפות שאינן התחייבויות
  12,500  15,375  9,625  נטו, בנקאיים לתאגידים התחייבויות
  −  119,003  −  נטו, האם מהחברה הלוואות

  11,239  11,887  17,300  )1( ארוך לזמן אחרות התחייבויות
  −  116  −  פיננסיים נגזרים
  19,825  19,033  18,568  נטו, לעובדים הטבות

  78,847  81,776  77,698  נטו, נדחים מיסים התחייבויות
  122,411  247,190  123,191  שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה

      
  291,442  388,528  268,573   התחייבויות כ"סה

       
         הון
  116,997  116,997  116,997   מניות הון

  (11,514)  (11,716)  (2,874)  הון קרנות
  531,650  474,467  593,720  עודפים יתרת
  637,133  579,748  707,843   הון כ"סה

      
  928,575  968,276  976,416  והון התחייבויות כ"סה

 
  בדבר חכירות. IFRS 16השפעת היישום לראשונה של  )1(
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 ):דולר(באלפי  רווח והפסד ורווח כולל אחרדוחות מאוחדים על  -"ל כאוב.   
  

  חודשים 6  של לתקופה
   ביום שהסתיימה

  חודשים 3  של לתקופה
    ביום שהסתיימה

 לשנה
 שהסתיימה

  ביום
30.6.2018 30.6.2017 30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017 

  )מבוקר(   )מבוקר בלתי(  )מבוקר בלתי(
    

 904,702  235,442  239,652  454,573  468,261  הכנסות
 (698,034)  (172,395)  (187,737)  (344,523)  (365,693)  המכירות עלות
 206,668  63,047  51,915  110,050  102,568  גולמי רווח

          
 (28,460)  (6,996)  (7,543)  (14,288)  (14,038)  ושיווק מכירה הוצאות
 (16,279)  (4,154)  (3,857)  (8,123)  (7,973)    וכלליות הנהלה הוצאות
 (247)  −  −  −  −  אחרות הוצאות

 161,682  51,897  40,515  87,639  80,557  תפעולי  רווח
          

 1,180 (*) 127  432 (*) 620  436  מימון הכנסות
 (14,930) (*) (4,189)  (1,940) (*) (8,770)  (4,557)  מימון הוצאות
 (13,750)  (4,062)  (1,508)  (8,150)  (4,121)  נטו, מימון הוצאות

 147,932  47,835  39,007  79,489  76,436  הכנסה על מיסים לפני רווח
          

 (25,328)  (8,952)  (6,841)  (14,458)  (11,985)  הכנסה על מיסים
 122,604  38,883  32,166  65,031  64,451  לתקופה נקי רווח

          
 שיועברו אחר כולל )הפסד( רווח פריטי
           והפסד לרווח
 בשווי השינוי של האפקטיבי החלק
 נטו, מזומנים תזרימי גידור של ההוגן
 (1,451)  (134)  4,384  (1,081)  9,026   ממס

 פעילויות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 930  492  (1,002)  504  (551)  חוץ
 לרווח שיועבר אחר כולל )הפסד( רווח

 (521)  358  3,382  (577)  8,475  ממס נטו, והפסד
         

 נטו, אחר כולל )הפסד( רווח פריטי
           והפסד לרווח יועברו שלא ממס

 הטבה תוכנית של מחדש מדידה
 (238)  −  (244)  −  168  ממס נטו, מוגדרת
 שלא ממס נטו, אחר כולל )הפסד( רווח
 (238)  −  (244) −  168  והפסד לרווח יועבר
 121,845  39,241  35,304  64,454  73,094  לתקופה כולל רווח

  

 .סווג מחדש (*)
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 ):דולר(באלפי  תזרימי מזומניםדוחות מאוחדים על  -"ל כאוג.   
 

 חודשים 6 של לתקופה
   ביום שהסתיימה

 חודשים 3 של לתקופה
   ביום שהסתיימה

 לשנה
 שהסתיימה

  ביום
30.6.2018 30.6.2017  30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017 

  )מבוקר(   )מבוקר בלתי(   )מבוקר בלתי(

           שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

 122,604  38,883  32,166  65,031  64,451  לתקופה רווח
 תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
           :שוטפת מפעילות המזומנים
 בתזרים כרוכות שאינן והוצאות הכנסות
 85,040  25,524  25,338  52,187  42,847  )'א סעיף –' א נספח(  מזומנים

 107,298  117,218  57,504  64,407  207,644 
 –' א נספח( והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
 (9,061)  1,724  (36,772)  (17,684)  (60,811)   )'ב סעיף
 (19,014)  (2,999)  (2,969)  (9,041)  (5,150)  נטו, ששולמה ריבית
 (269)  (74)  (4,707)  (118)  (4,741)  המיסים לרשויות ששולם הכנסה מס

 מועברים הפסדים ניצול עם בקשר התחשבנות
 (7,466)  −  −  −  (3,637)  האם החברה של

 171,834  63,058  13,056  90,375  32,959  שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים
          

           השקעה לפעילות מזומנים תזרימי
 (1)  9  −  594  −   נטו, בפקדונות שינוי

 17  5  −  13  (29)  נטו, לעובדים הלוואות
 −  (37,006)  −  (37,006)  −  האם חברת חובה יתרות

 (11,068)  (2,717)  (12,454)  (3,417)  (31,393)  )1( תקופתי טיפול לרבות קבוע ברכוש השקעות
 (11,052)  (39,709)  (12,454)  (39,816)  (31,422)  השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים

         
           מימון לפעילות מזומנים תזרימי

, האם מהחברה קצר לזמן אשראי קבלת )פרעון(
 41,332  −  (39,448)  −  (20,315)  נטו

 (843)  (538)  2,428  (831)  2,428  נטו, קצר לזמן אשראי )פרעון( קבלת
 (5,750)  (1,437)  (1,437)  (2,875)  (2,875)  בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואה פרעון
 15,000  −  −  15,000  −  בנקאיים מתאגידים ארוך לזמן הלוואה קבלת

 10,680  1,550  −  336  −  נטו, וריבית מטבע החלפת מעסקאות תקבולים
 −  −  (44)  −  (88)   חכירות בגין התחייבויות תשלום
 ארוך לזמן הלוואות של )מוקדם לרבות( פרעון

 (201,249)  (1,783)  −  (38,725)  −  האם מהחברה
 (140,830)  (2,208)  (38,501)  (27,095)  (20,850)   מימון לפעילות ששימשו נטו מזומנים

         
 19,952  21,141  (37,899)  23,464  (19,313)  מזומנים ושווי במזומנים גידול )קיטון(

 יתרות על החליפין בשער תנודות השפעת
 1,437  409  (1,084)  521  (568)  מזומנים ושווי מזומנים
 28,161  30,596  68,652  28,161  49,550  התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים
 49,550  52,146  29,669  52,146  29,669  התקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים

  

סך של  30.6.2018מליוני דולר. ליום  6 -נערכה פעולת אחזקה מתוכננת בכאו"ל שעלותה הישירה נאמדת בכ 2018ברבעון הראשון של  )1(
 מליון דולר טרם שולמו. 2 -כ
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 :המשך - )דולר(באלפי  תזרימי מזומניםדוחות מאוחדים על  -"ל כאוג.   

  התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת –נספח א' 

 חודשים 6 של לתקופה
  ביום שהסתיימה

 חודשים 3 של לתקופה
   ביום שהסתיימה

 לשנה
 שהסתיימה

   ביום
30.6.2018 30.6.2017 30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017  

   )מבוקר(   )מבוקר בלתי(  )מבוקר בלתי(
 בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות.    א

  מזומנים
          

      
  49,467  12,802  13,177  24,792  25,861  והפחתות פחת

  19,825  4,407  4,759  16,942  4,352  והפסד ברווח שהוכרו נטו מימון הוצאות
 פיננסיים מכשירים של הוגן בשווי נטו שינויים
  (9,893)  (716)  495  (4,172)  484  נגזרים
  313  79  66  167  165  האם חברת מניות מבוסס תשלום
  25,328  8,952  6,841  14,458  11,985  הכנסה על מסים

 42,847  52,187  25,338  25,524  85,040  

          
            והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים.     ב

          
  (27,171)  (20,722)  (31,976)  (8,091)  (24,918)  בלקוחות עליה

  621  (8,639)  (1,715)  (23,037)  (19,784)   חובה ויתרות אחרים בחייבים ירידה )עליה(
  (23,615)  3,506  (20,709)  (4,690)  (15,253)  במלאי ירידה )עליה(

  35,843  23,468  18,172  14,738  3,023   בספקים עליה
 זכות ויתרות אחרים בזכאים עליה )ירידה(

  3,575  4,013  (185)  2,608  (3,056)  והפרשות
, עובדים הטבות בגין בהתחייבויות )ירידה( עליה
  1,686  98  (359)  788  (823)  נטו

(60,811)  (17,684)  (36,772)  1,724  (9,061)  
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  בתי זקוק לנפט בע"מסקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של  דוח
  

  מבוא
 

החברה) וחברות בנות שלה  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן 
ואת  2018 ביוני 30הקבוצה), הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום  -(להלן 

הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי הרווח והפסד, הדוחות התמציתיים המאוחדים על 
באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה  וחודשים שהסתיימושלושה שה ישל ש ותהמזומנים לתקופ

בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלות ביניים ואחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ
IAS 34 ת ביניים וח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ"דיוו

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

    היקף הסקירה
של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי  1בהתאם לתקן סקירה ערכנו את סקירתנו 

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות 
ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום 

אחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת נהלי סקירה אנליטיים ו
בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל 
העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת 

    .של ביקורת
   מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, 
   .IAS 34מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

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

   ב)פיסקת הדגש עניין (הפניית תשומת ל
וחות הכספיים לד 'ג2א'5באור לאמור ב מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב

) לדוחות הכספיים השנתיים) בדבר הליכים 6( -) ו5), (3ב'(20(לרבות בדרך של הפניה לאמור בבאור 
ת מנהליים ואחרים, תלויות אחרות וכן חוקים ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה, אשר להערכ

הנהלות החברה והחברות המאוחדות, המתבססות על חוות דעת יועציהן המשפטיים, לא ניתן 
להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על תוצאות הפעילות והמצב הכספי, אם בכלל, ולפיכך 

  לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים.
 

  
 

  
  חייקין סומך
  חשבון רואי

  
  
  

   2018באוגוסט  8חיפה, 
  
 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י מא עצ רמות  פי ת של  דו ג   המאו
KP -ב MG International  Cooperative ("KPMG International") .ישות שוויצרית 



  בתי זקוק לנפט בע"מ

  מאוחדים ביניים הכספי המצב על דוחות תמצית
  דולר באלפי

   נפרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי 

  2-ב

   תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים
  באלפי דולר

  בתי זקוק לנפט בע"מ
  -ב

   ליום
30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017  

   )מבוקר(   )מבוקר בלתי(
        שוטפים נכסים

  326,471  328,476  468,785  מזומנים ושווי מזומנים
  76,058  47,698  42,442  פקדונות
  481,772  406,233  472,402   לקוחות
  14,344  44,638  46,296  חובה ויתרות אחרים חייבים
  11,845  8,532  23,011  פיננסיים נגזרים
  693,272  526,314  692,270   מלאי
  1,603,762  1,361,891  1,745,206  שוטפים נכסים כ"סה

      
        שוטפים שאינם נכסים
  50,228  49,730  43,066  מ"בע חיפה מוקדמת פנסיה לחברת הלוואה
  (*) 6,797  (*) 7,014  5,167  ארוך לזמן חובה ויתרות הלוואות

  55,782  54,580  28,209  פיננסיים נגזרים
  2,269,302  2,260,100  2,198,767  נטו, קבוע רכוש
  −  −  139,524  )1(  שימוש, נטו זכות נכסי

  29,284  29,264  28,447  נטו, נדחות והוצאות מוחשיים בלתי נכסים
  2,411,393  2,400,688  2,443,180  שוטפים שאינם נכסים כ"סה

      
  4,015,155  3,762,579  4,188,386  נכסים כ"סה

  

  ג'. 2ראה באור  -סווג מחדש (*)
  .3א'3בדבר חכירות, ראה באור  IFRS 16לפרטים בדבר השפעת היישום לראשונה של  )1(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

  ישראל לדרברג    ישר בן מרדכי    עובדיה עלי

  יו"ר הדירקטוריון
  מנהל כללי  

  סמנכ"ל כספים וכלכלה  

  

  

 .8.8.2018, תשע"ח, אב זתאריך אישור תמצית הדוחות הכספיים ביניים: כ"

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

  מאוחדים ביניים הכספי המצב על דוחות תמצית
  דולר באלפי

   נפרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי 

  3-ב

  

   ליום
30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017  

   )מבוקר(   )מבוקר בלתי(
        שוטפות התחייבויות

  235,703  175,136  295,077  )שוטפות חלויות כולל( ואשראי הלוואות
  721,682  651,137  741,505   ספקים
  187,188  108,879  143,793  )1( זכות ויתרות אחרים זכאים
  24,161  16,500  8,029  פיננסיים נגזרים
  35,032  53,922  22,334  הפרשות

  1,203,766  1,005,574  1,210,738  שוטפות התחייבויות כ"סה
      

       שוטפות שאינן התחייבויות
  374,397  409,606  349,879  נטו, בנקאיים לתאגידים התחייבויות

  999,503  1,115,271  961,555   נטו, חוב אגרות
  43,794  40,909  104,184  )1(  ארוך לזמן אחרות התחייבויות

  −  126  3,217  פיננסיים נגזרים
  57,039  54,436  53,593  נטו, לעובדים הטבות

  132,222  102,720  172,299  נטו, נדחים מיסים התחייבויות
  1,606,955  1,723,068  1,644,727  שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה

      
  2,810,721  2,728,642  2,855,465   התחייבויות כ"סה

     
        הון
  805,770  805,282  806,150   מניות הון

  31,979  31,962  32,183  מניות על פרמיה
  24,102  31,263  54,243  הון קרנות
  342,583  165,430  440,345   עודפים יתרת
  1,204,434  1,033,937  1,332,921   הון כ"סה

      
  4,015,155  3,762,579  4,188,386  והון התחייבויות כ"סה

 

 

  .3א'3בדבר חכירות, ראה באור  IFRS 16לפרטים בדבר השפעת היישום לראשונה של  )1(

 



  בתי זקוק לנפט בע"מ

  מאוחדים ביניים אחר כולל ורווח והפסד הרווח על דוחות תמצית
  דולר באלפי

   נפרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי 

  4-ב

  תמצית דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים 
  באלפי דולר

 חודשים 6 של לתקופה
   ביום שהסתיימה

 חודשים 3 של לתקופה
    ביום שהסתיימה

 לשנה
 שהסתיימה

  ביום
30.6.2018 30.6.2017 30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017 

  )מבוקר(   )מבוקר בלתי(  )מבוקר בלתי(
    

 5,623,744  1,378,234  1,719,058  2,583,381  3,364,914  הכנסות
 (5,010,261) (*) (1,215,592)  (1,535,206) (*) (2,308,045)  (3,030,947)  המכירות עלות
 613,483  162,642  183,852  275,336  333,967  גולמי רווח

          
 (95,400) (*) (23,163)  (25,117) (*) (43,615)  (52,809)  ושיווק מכירה הוצאות
 (54,145)  (12,192)  (13,352)  (23,690)  (25,204)    וכלליות הנהלה הוצאות
 (247)  −  −  −  4,389  נטו, אחרות )הוצאות( הכנסות
 מזומנים מניבות יחידות ערך מירידת הפסד

 −  −  (10,041)  −  (10,041)  )'יא8 באור ראה(
 463,691  127,287  135,342  208,031  250,302  תפעולי רווח

         
 21,010 (*) 1,773  12,362 (*) 1,935  21,998  מימון הכנסות
 (156,732) (*) (37,296)  (28,700) (*) (84,479)  (64,000)  מימון הוצאות
 (135,722)  (35,523)  (16,338)  (82,544)  (42,002)  נטו, מימון הוצאות

 חברות )הפסדי( ברווחי החברה חלק
 (240)  87  −  (456)  −  ממס נטו, כלולות
 327,729  91,851  119,004  125,031  208,300  הכנסה על מיסים לפני רווח

         
 (65,814)  (18,919)  (22,281)  (33,168)  (37,406)  הכנסה על מיסים
 261,915  72,932  96,723  91,863  170,894  לתקופה נקי רווח

         
 שיועברו אחר כולל )הפסד( רווח פריטי
           והפסד לרווח
 1,096  492  (1,067)  504  (581)  חוץ פעילות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 ההוגן בשווי השינוי של האפקטיבי החלק
 (558)  (339)  18,534  (10,209)  27,087   ממס נטו, מזומנים תזרימי גידור של

 (6,666)  (386)  1,184  (1,536)  (42)  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 שיועבר לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח
 (6,128)  (233)  18,651  (11,241)  26,464  ממס נטו, והפסד לרווח

         
 יועברו שלא אחר כולל )הפסד( רווח פריטי
           והפסד לרווח
, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
 (1,304)  −  (779)  −  779  ממס נטו

 שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן לשווי
 (3,306)  (1,280)  724  577  3,721   ממס נטו, האשראי בסיכון לשינוי
 בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
 12  4  (8)  9  (15)   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך הוגן
 שלא לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח
 (4,598)  (1,276)  (63)  586  4,485  ממס נטו, והפסד לרווח יועבר

         
 251,189  71,423  115,311  81,208  201,843  לתקופה כולל רווח

         
           )בדולר( למניה רווח
 0.082  0.023  0.030  0.029  0.053   רגילה מניה 1 -ל, ומדולל בסיסי רווח

 
  ג'.2ראה גם באור  -סווג מחדש (*)
  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

  מאוחדים ביניים בהון השינויים על דוחות תמצית
  דולר באלפי

   נפרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי 

  5-ב

   ביניים מאוחדיםעל השינויים בהון תמצית דוחות 
 באלפי דולר

 

  מניות הון
 על פרמיה
   מניות

 בגין הון קרן
 תשלום
 מבוסס
  מניות

  הון קרן
 מהפרשי
  תרגום

 בגין הון קרן
 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
   גידור קרן  הון קרן   אחר כולל

 בגין הון קרן
 התחייבויות
 פיננסיות
 שיועדו
   הוגן לשווי

 יתרת
 הון הכל סך   עודפים

  )מבוקר בלתי( 30.6.2018  ביום שהסתיימה חודשים 6 של לתקופה 
 1,204,434  342,583  (7,859)  (1,049)  28,478  (6,798)  6,736  4,594  31,979  805,770    )מבוקר( 1.1.2018 ליום יתרה

 9IFRS  של לראשונה היישום השפעת
2014)(  )1(  −  −  −  −  −  −  −  −  (8,911)  (8,911) 
 1,195,523  333,672  (7,859)  (1,049)  28,478  (6,798)  6,736  4,594  31,979  805,770 לראשונה היישום לאחר 1.1.2018 ליום יתרה

                    
 170,894  170,894  −  − − − −  − − −  לתקופה רווח

                    
                     :אחר כולל )הפסד( רווח

 (581)  −  −  −  −  −  (581)  −  −  −  חוץ פעילויות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 (42)  −  −  (42)  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 של הוגן בשווי השינוי של האפקטיבי  החלק
 27,087  −  −  27,087  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מזומנים תזרימי גידור
 נטו, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
 779  779  −  −  −  −  −  −  −  −  ממס
 שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן לשווי
 3,721  −  3,721  −  −  −  −  −  −  −    ממס נטו, האשראי בסיכון
 בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
 (15)  −  −  −  −  (15)  −  −  −  −   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך הוגן
 נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח כ"סה
 30,949  779  3,721  27,045 −  (15)  (581)  − − −  ממס

                    
 201,843  171,673  3,721  27,045 −  (15)  (581)  − − −  לתקופה כולל )הפסד( רווח כ"סה

                    
 (65,000)  (65,000)  −  − − − −  − − −  )'א8 באור ראה( ושולם שהוכרז דיבידנד
 −  −  −  − − − −  (584)  204  380  שמומשו למניות אופציות כתבי

 555  −  −  − − − −  555 − −   מניות מבוסס תשלום
 1,332,921  440,345  (4,138)  25,996  28,478  (6,813)  6,155  4,565  32,183  806,150   30.6.2018 ליום יתרה
 

  .1א'3בדבר מכשירים פיננסיים, ראה באור  IFRS 9 (2014)לפרטים בדבר השפעת היישום לראשונה של  )1(



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 )המשך( מאוחדים ביניים בהון השינויים על דוחות תמצית
  דולר באלפי

   נפרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי 

  6-ב

  (המשך) ביניים מאוחדיםעל השינויים בהון  תמצית דוחות
 באלפי דולר

 

  מניות הון
 על פרמיה
   מניות

 בגין הון קרן
 תשלום
 מבוסס
  מניות

  הון קרן
 מהפרשי
  תרגום

 בגין הון קרן
 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
   גידור קרן  הון קרן   אחר כולל

 בגין הון קרן
 התחייבויות
 פיננסיות
 שיועדו
   הוגן לשווי

 יתרת
 הון הכל סך   עודפים

  )מבוקר בלתי( 30.06.2017 ביום שהסתיימה חודשים 6 של לתקופה 

 1,037,097  158,567  (4,553)  6,175  28,478  (6,810)  5,640  12,356  31,962  805,282    )מבוקר( 1.1.2017 ליום יתרה
                    

 91,863  91,863  −  − − − −  − − −  לתקופה רווח
                    

                     :אחר כולל )הפסד( רווח
 504  −  −  −  −  −  504  −  −  −  חוץ פעילויות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 (1,536)  −  −  (1,536)  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 של הוגן בשווי השינוי של האפקטיבי  החלק
 (10,209)  −  −  (10,209)  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מזומנים תזרימי גידור
 שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן לשווי
 577  −  577  −  −  −  −  −  −  −    ממס נטו, האשראי בסיכון
 בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
 9  −  −  −  −  9  −  −  −  −   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך הוגן
 נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח כ"סה
 (10,655)  −  577  (11,745) −  9  504  − − −  ממס

                    
 81,208  91,863  577  (11,745) −  9  504  − − −  לתקופה כולל )הפסד( רווח כ"סה

                    
 (85,000)  (85,000)  −  − − − −  − − −  )'א8 באור ראה( ושולם שהוכרז דיבידנד
 632  −  −  − − − −  632 − −   מניות מבוסס תשלום
 1,033,937  165,430  (3,976)  (5,570)  28,478  (6,801)  6,144  12,988  31,962  805,282   30.6.2017 ליום יתרה

 



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 )המשך( מאוחדים ביניים בהון השינויים על דוחות תמצית
  דולר באלפי

   נפרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי 

  7-ב

 

  מניות הון
 על פרמיה
   מניות

 בגין הון קרן
 תשלום
 מבוסס
  מניות

  הון קרן
 מהפרשי
  תרגום

 בגין הון קרן
 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
   גידור קרן  הון קרן   אחר כולל

 בגין הון קרן
 התחייבויות
 פיננסיות
 שיועדו
   הוגן לשווי

 יתרת
 הון הכל סך   עודפים

  )מבוקר בלתי( 30.6.2018 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 
 1,217,391  344,401  (4,862)  6,278  28,478  (6,805)  7,222  4,928  31,980  805,771   1.4.2018 ליום יתרה

                  
 96,723  96,723  −  − − − −  − − −  לתקופה רווח

                    
                     :אחר כולל )הפסד( רווח

 (1,067)  −  −  −  −  −  (1,067)  −  −  −  חוץ פעילויות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 1,184  −  −  1,184  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 של הוגן בשווי השינוי של האפקטיבי  החלק
 18,534  −  −  18,534  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מזומנים תזרימי גידור
 נטו, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
 (779)  (779)  −  −  −  −  −  −  −  −  ממס
 שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן לשווי
 724  −  724  −  −  −  −  −  −  −    ממס נטו, האשראי בסיכון
 בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
 (8)  −  −  −  −  (8)  −  −  −  −   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך הוגן
 נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח כ"סה
 18,588  (779)  724  19,718 −  (8)  (1,067)  − − −  ממס

                    
 115,311  95,944  724  19,718 −  (8)  (1,067)  − − −  לתקופה כולל )הפסד( רווח כ"סה

                    
 −  −  −  − − − −  (582)  203  379  שמומשו למניות אופציות כתבי

 219  −  −  − − − −  219 − −   מניות מבוסס תשלום
 1,332,921  440,345  (4,138)  25,996  28,478  (6,813)  6,155  4,565  32,183  806,150   30.6.2018 ליום יתרה
  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 )המשך( מאוחדים ביניים בהון השינויים על דוחות תמצית
  דולר באלפי

   נפרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי 

  8-ב

 

  מניות הון
 על פרמיה
   מניות

 בגין הון קרן
 תשלום
 מבוסס
  מניות

  הון קרן
 מהפרשי
  תרגום

 בגין הון קרן
 נכסים
 פיננסיים

 הוגן בשווי
 רווח דרך
   גידור קרן  הון קרן   אחר כולל

 בגין הון קרן
 התחייבויות
 פיננסיות
 שיועדו
   הוגן לשווי

 יתרת
 הון הכל סך   עודפים

  )מבוקר בלתי( 30.6.2017 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 

 962,228  92,498  (2,696)  (4,845)  28,478  (6,805)  5,652  12,702  31,962  805,282   1.4.2017 ליום יתרה
                    

 72,932  72,932  −  − − − −  − − −  לתקופה רווח
                    

                     :אחר כולל )הפסד( רווח
 492  −  −  −  −  −  492  −  −  −  חוץ פעילויות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 (386)  −  −  (386)  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 של הוגן בשווי השינוי של האפקטיבי  החלק
 (339)  −  −  (339)  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מזומנים תזרימי גידור
 שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן לשווי
 (1,280)  −  (1,280)  −  −  −  −  −  −  −    ממס נטו, האשראי בסיכון
 בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
 4  −  −  −  −  4  −  −  −  −   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך הוגן
 נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח כ"סה
 (1,509)  −  (1,280)  (725) −  4  492  − − −  ממס

                    
 71,423  72,932  (1,280)  (725) −  4  492  − − −  לתקופה כולל )הפסד( רווח כ"סה

                    
 286  −  −  − − − −  286 − −   מניות מבוסס תשלום
 1,033,937  165,430  (3,976)  (5,570)  28,478  (6,801)  6,144  12,988  31,962  805,282   30.6.2017 ליום יתרה



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 )המשך( מאוחדים ביניים בהון השינויים על דוחות תמצית
  דולר באלפי

   נפרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי 

  9-ב

 

  מניות הון
 על פרמיה
   מניות

 הון קרן
 תשלום בגין

 מבוסס
  מניות

  הון קרן
 מהפרשי
  תרגום

 הון קרן
 נכסים בגין

 פיננסיים
 הוגן בשווי
 רווח דרך
   גידור קרן  הון קרן  אחר כולל

 בגין הון קרן
 התחייבויות
 פיננסיות
 שיועדו
   הוגן לשווי

 יתרת
 הון הכל סך   עודפים

  )מבוקר( 31.12.2017 ביום שהסתיימה לשנה 

 1,037,097  158,567  (4,553)  6,175  28,478  (6,810)  5,640  12,356  31,962  805,282   1.1.2017 ליום יתרה
                    

 261,915  261,915  −  − − − −  − − −  לשנה רווח
                    

                     :אחר כולל )הפסד( רווח
 1,096  −  −  −  −  −  1,096  −  −  −  חוץ פעילויות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 (6,666)  −  −  (6,666)  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 של הוגן בשווי השינוי של האפקטיבי  החלק
 (558)  −  −  (558)  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מזומנים תזרימי גידור
 נטו, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
 (1,304)  (1,304)  −  −  −  −  −  −  −  −  ממס
 לשווי שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן

 (3,306)  −  (3,306)  −  −  −  −  −  −  −    ממס נטו, האשראי
 הוגן בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
 12  −  −  −  −  12  −  −  −  −   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך
 (10,726)  (1,304)  (3,306)  (7,224) −  12  1,096  − − −  ממס נטו, לשנה אחר כולל )הפסד( רווח כ"סה

                    
 251,189  260,611  (3,306)  (7,224) −  12  1,096  − − −  לשנה כולל )הפסד( רווח כ"סה

                    
 (85,000)  (85,000)  −  − − − −  − − −  )'א8 באור ראה( ושולם שהוכרז דיבידנד
 −  −  −  − − − −  (505)  17  488  שמומשו למניות אופציות כתבי
 −  8,405  −  − − − −  (8,405) − −  שפקעו למניות אופציות כתבי

 1,148  −  −  − − − −  1,148 − −   מניות מבוסס תשלום

 1,204,434  342,583  (7,859)  (1,049)  28,478  (6,798)  6,736  4,594  31,979  805,770   31.12.2017 ליום יתרה



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 מאוחדים ביניים מזומנים תזרימי על דוחות תמצית
  דולר באלפי

   נפרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי 

  10-ב

  תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים
  באלפי דולר

 חודשים 6 של לתקופה
   ביום שהסתיימה

 חודשים 3 של לתקופה
   ביום שהסתיימה

 לשנה
 שהסתיימה

  ביום
30.6.2018 30.6.2017  30.6.2018 30.6.2017  31.12.2017 

  )מבוקר(   )מבוקר בלתי(   )מבוקר בלתי(
        שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 261,915  72,932  96,723  91,863  170,894  לתקופה רווח

 תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
           :שוטפת מפעילות המזומנים
  מזומנים בתזרים כרוכות שאינן והוצאות הכנסות

 316,705  83,095  106,416  150,171  174,027  )'א סעיף –' א נספח(
 344,921  242,034  203,139  156,027  578,620 

 –' א נספח( והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
 (187,565)  (103,686)  (95,751)  (51,912)  (39,685)   )'ב סעיף
 (9,399)  (336)  (4,836)  (8,505)  (5,079)   נטו, ששולם הכנסה מס
 381,656  52,005  102,552  181,617  300,157  שוטפת מפעילות שנבעו נטו ומניםמז

         
           השקעה לפעילות מזומנים תזרימי
 3,956  634  337  1,011  1,416  שהתקבלה ריבית
 (4,723)  (4,927)  40,021  31,186  40,017  נטו, בפיקדונות )עליה( ירידה

 701  21  5  320  574  מוחזקות מחברות שהתקבל דיבידנד
 ראה( כלולה בחברה השקעה ממכירת תמורה
 −  −  −    2,005  )'ח8 באור
 101  17  −  37  (27)  נטו, מאחרים ארוך לזמן בהלוואות שינוי
 חיפה מוקדמת לפנסיה מהחברה הלוואה החזר
 3,663  −  −  −  −  מ"בע

 גם ראה( תקופתי טיפול כולל קבוע רכוש רכישת
 (120,195)  (34,754)  (28,297)  (83,750)  (114,130)  )1()1'א5 באור

 (2,830)  (702)  (540)  (1,047)  (1,221)  נדחות והוצאות מוחשיים בלתי נכסים רכישת
 מפעילות שנבעו )לפעילות ששימשו( נטו מזומנים
 (119,327)  (39,711)  11,526 (52,243) (71,366)  השקעה

         
           מימון לפעילות מזומנים תזרימי
 (1,467)  (637)  2,428  (1,455)  2,428  נטו, קצר לזמן אשראי
 29,015  8,345  (8,104)  21,076  (8,314)  נטו, ומאחרים מלקוחות בפיקדונות שינוי
 (141,042)  (40,715)  (29,878)  (84,916)  (48,133)  )2( ששולמה ריבית

 4,871  (110)  270  (271)  2,804  נטו, בנגזרים עסקאות
 עלויות בניכוי, ארוך לזמן מבנקים הלוואות קבלת
 31,457  −  −  31,457  −  גיוס

 (64,893)  (18,592)  (18,592)  (28,280)  (28,280)  ארוך לזמן מבנקים הלוואות פירעון
 (177,262)  (35,589)  (43,293)  (120,576)  (44,514)  )2( חוב אגרות פירעון
 באור ראה( גיוס עלויות בניכוי, חוב אגרות הנפקת

 170,188  170,188  −  170,188  114,996  )'ז8
 −  −  (6,715)  −  (12,627)  )3( חכירות בגין התחייבויות תשלום
 (85,000)  −  −  (85,000)  (65,000)  )'א8 באור ראה( ששולם דיבידנד
 מפעילות שנבעו )לפעילות ששימשו( נטו מזומנים
 (234,133)  82,890  (103,884) (97,777) (86,640)   מימון

         
 28,196  95,184  10,194  31,597  142,151  מזומנים ושווי במזומנים נטו גידול

 מזומנים יתרות על החליפין בשער תנודות השפעת
 7,876  6,077  (288)  6,480  163  מזומנים ושווי

 290,399  227,215  458,879  290,399  326,471  התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים
 326,471  328,476  468,785  328,476  468,785  תקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים

 

ומתקן המיד"ן (שבהתייחס אליו הטיפול התקופתי הסתיים נכון למועד  3החלו טיפולים תקופתיים בחלק ממתקני הייצור של החברה, לרבות מז"ג  2018ברבעון השני של  )1(
מליון דולר. ליום  6 -נערכה פעולת אחזקה מתוכננת בכאו"ל שעלותה הישירה נאמדת בכ 2018נוסף, ברבעון הראשון של אישור הדוח, והמתקן מצוי בשלבי הפעלה). ב

 א' לדוחות השנתיים.11, ראה באור 2017התקופתיים שנערכו בשנת  לפרטים בדבר עלות הטיפוליםמליון דולר טרם שולמו.  20 -סך של כ 30.6.2018
 אינוהחוזי  םומועד פירעונרבעון העוקב היות נדחו על פי שטרי הנאמנות למליוני דולר, בהתאמה,  26 -וכ 33 -ן וריבית בגין אגרות חוב בסך כתשלומי קר 30.6.2018ליום  )2(

  .)31.12.2016מליוני דולר, בהתאמה, שנדחו מיום  27 -וכ 49 -כולל סך של כ 30.6.2017(לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום  יום עסקים
  '.3א3בדבר חכירות, ראה באור  IFRS 16רטים בדבר השפעת היישום לראשונה של לפ )3(

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 )המשך( מאוחדים ביניים מזומנים תזרימי על דוחות תמצית
  דולר באלפי 

   נפרד מהםהבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי 

  11-ב

  תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים (המשך)
  באלפי דולר 

  התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת –נספח א' 

 חודשים 6 של לתקופה
  ביום שהסתיימה

 חודשים 3 של לתקופה
   ביום שהסתיימה

 לשנה
 שהסתיימה

  ביום
30.6.2018 30.6.2017 30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017 

  )מבוקר(   )מבוקר בלתי(  )מבוקר בלתי(
 כרוכות שאינן והוצאות הכנסות.    א

      מזומנים בתזרימי

    

 155,958  42,400  46,151  78,204  91,412  והפחתות פחת
 −  −  −  −  (4,389)  אחרות הכנסות
 −  −  10,041  −  10,041  מזומנים מניבות יחידות ערך מירידת הפסד

 84,466  32,516  16,739  60,275  44,594   נטו, מימון הוצאות
 בגין בפקדונות ותנועה הוגן בשווי נטו שינויים
 10,539  (8,265)  10,750  (16,641)  (5,908)  ומרווחים מלאי נגזרי

 פנסיה לחברת הלוואה של הוגן בשווי שינויים
 (1,460)  (2,674)  235  (5,923)  316  מ"בע חיפה מוקדמת

 240  (87)  −  456  −    נטו, כלולות חברות )ברווחי( בהפסדי חלק
 1,148  286  219  632  555  מניות מבוסס תשלום עסקאות
 65,814  18,919  22,281  33,168  37,406  הכנסה על מסים

174,027  150,171  106,416  83,095  316,705 

         
           והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים.     ב

         
 (101,624)  (71,396)  (105,799)  (26,939)  703   בלקוחות )עליה( ירידה

 3,034  (7,890)  (735)  (24,228)  (27,899)  חובה ויתרות אחרים בחייבים ירידה )עליה(
 (160,028)  62,567  (19,240)  6,052  294  במלאי )עליה( ירידה
 17,337  (74,950)  34,302  (26,389)  4,442  בספקים )ירידה( עליה

 זכות יתרות, אחרים בזכאים עליה )ירידה(
 48,882  (12,841)  (2,986)  16,161  (14,933)  והפרשות

 4,834  824  (1,293)  3,431  (2,292)      נטו, לעובדים בהטבות עליה )ירידה(

(39,685)  (51,912)  (95,751)  (103,686)  (187,565) 
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  12-ב

 כללי - 1באור 

  הישות המדווחת  .א

ממוקמת   "החברה" או "בזן") הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל, –בתי זקוק לנפט בע"מ (להלן 
למסחר בבורסה   ירות הערך של החברה רשומים. ני3100001, חיפה 4במפרץ חיפה וכתובתה הרשמית היא: ת.ד. 

יחד עם החברות הבנות שלה, הינן חברות תעשייתיות הפועלות בעיקר בישראל  החברהלניירות ערך בתל אביב. 
וכן בהולנד ועוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט, חומרי גלם לתעשייה הפטרוכימית, חומרי גלם לתעשיית 

וואי. מתקני חברות הבנות התעשייתיות הפועלות בישראל משולבים במתקני הפלסטיק, שמנים, שעווה ומוצרי ל
 בית הזקוקמספקת החברה שרותי כח ומים (בעיקר קיטור) למספר תעשיות הסמוכות ל ,בנוסף לכךהחברה. 

  בעלות השליטה בחברה הינן החברה לישראל בע"מ ומפעלים פטרוכימיים בע"מ.  בחיפה.

 שלה הבנות החברות ושל החברה של אלה את כוללת 30.6.2018ם מאוחדים ליום הדוחות הכספיים ביניי תמצית  .ב
 "הקבוצה"), וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות. –יחד  ן(להל

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  .א

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

כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד'  ."הדוחות השנתיים") -(להלן 31.12.2017שהסתיימה ביום 
  .1970 –דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל לתקנות ניירות ערך (

  .8.8.2018 ביוםתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה 

  שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ב

בשיקול  ת החברה להשתמשהנהל, נדרשת IFRS -לבהתאם ביניים מאוחדים כספיים הדוחות בעריכת תמצית ה
דעת, בהערכות, באומדנים ובהנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, 

שיקול הדעת של ההנהלה, בעת  .אלהיובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים הכנסות והוצאות. 
בהערכות הכרוכות באי ודאות, הינם  יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו

  להלן. 3עקביים עם אלו ששימשו בדוחות השנתיים, למעט המפורט בבאור 

 שינוי בסיווג  .ג

מליון דולר סווגה מחדש מטעמי  2 -יתרת השקעות בחברות כלולות בסך של כ 30.6.2017 -ו 31.12.2017לימים 
מליון  4 -רוך. בנוסף, הוצאות מסוימות בסך של כאי מהותיות הסכומים לסעיף הלוואות ויתרות חובה לזמן א

, בהתאמה, סווגו מחדש מסעיף עלות 30.6.2017מליון דולר לששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  2 -דולר וכ
  המכירות לסעיף הוצאות מכירה ושיווק לשם עקביות ועל מנת לשקף באופן נאות את מהותן. 

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

מדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה המדיניות שיושמה בדוחות ה
  השנתיים, פרט לאמור להלן.

  יישום לראשונה של תקנים חדשים   .א

 , מכשירים פיננסייםIFRS 9 (2014)תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

בדבר מכשירים  IFRS 9 (2014)בינלאומי  הקבוצה מיישמת את תקן דיווח כספי 1.1.2018החל מיום 
פיננסיים (להלן: "התקן"). זוהי הגרסה הסופית של התקן, והיא כוללת הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה 
 -של מכשירים פיננסיים וכן מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסיים. הוראות אלו מתווספות ל

IFRS 9 (2013)  שם על ידי הקבוצה באימוץ מוקדם.ויו 2013שפורסם בשנת  
  באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים

  באלפי דולר
  -ב
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  המשך -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 

  המשך  -יישום לראשונה של תקנים חדשים   .א

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

  במדיניות החשבונאית של הקבוצה בשל יישום התקן וההשפעות הצפויות:להלן עיקרי השינויים 

 נכסים פיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ערך ירידת  .א

התקן כולל מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי חזויים עבור נכסי החוב הפיננסיים שאינם נמדדים 
בשווי הוגן דרך רווח והפסד. המודל החדש מציג גישת מדידה דו שלבית של ירידת ערך כתלות האם 
חל שינוי משמעותי בסיכון האשראי ממועד ההכרה לראשונה. נכסי החוב הפיננסיים העיקריים של 

וצה, הנמדדים בעלות מופחתת, הינם פיקדונות, לקוחות וחייבים לזמן קצר. בגין השינוי האמור הקב
מליון דולר, נטו ממס, כנגד  7 -הוגדלה יתרת ההפרשה להפסדי אשראי חזויים של הקבוצה בסך של כ

  . 1.1.2018יתרת העודפים ליום 

  שינוי תנאים של התחייבויות פיננסיות  .ב

הם שינוי תנאים של התחייבויות פיננסיות אינו מהותי ואינו מביא לגריעה, בהתאם לתקן, במקרים ב
יש להוון את תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי כאשר ההפרש בין הערך 
הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית בעלת התנאים החדשים לבין הערך הנוכחי של ההתחייבות הפיננסית 

וח או הפסד. כתוצאה מיישום התקן, הערך בספרים של הלוואת הסינדיקציה אשר המקורית יוכר ברו
, נטו ממס, הינה 1.1.2018תנאיה שונו בעבר, חושב מחדש והשפעת האמור על יתרת העודפים ליום 

  מליון דולר.   2 -קיטון של כ

 לקוחות עם מחוזים הכנסה, IFRS 15כספי בינלאומי  דיווח תקן .2

בדבר הכנסה מחוזים עם  IFRS 15הקבוצה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  1.1.2018החל מיום 
לקוחות (להלן: "התקן"). התקן מחליף את ההנחיות שהיו קיימות עד כה לעניין הכרה בהכנסה, מציג מודל 
חדש להכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות וכן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר. לתקן החדש אין 

  עה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.השפ

  , בשל יישום התקן:בקשר להכרה בהכנסהשל הקבוצה  שבונאיתמדיניות החעיקרי השינויים בלהלן 

  הכנסות  .א

הקבוצה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה 
ת בתמורה להעברת סחורות או שירותים התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאי סכוםנמדדת לפי 

  שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. 

  קביעת מחיר העסקה  .ב

מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או 
מחיר העסקה שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. בעת קביעת 

: תמורה משתנה, קיומו של רכיב , ככל שרלוונטיהקבוצה מביאה בחשבון את ההשפעות של כל הבאים
  מימון משמעותי בחוזה, תמורה שלא במזומן ותמורה שיש לשלם ללקוח.

  תמורה משתנה  .ג

מחיר העסקה כולל סכומים קבועים וסכומים שעשויים להשתנות כתוצאה מהנחות, החזרים, זיכויים, 
יתורים על מחיר, תמריצים, בונוסים בגין ביצועים, קנסות, תביעות ומחלוקות וכן שינויים בחוזה ו

  שהתמורה בגינם טרם הוסכמה על ידי הצדדים.

הקבוצה כוללת במחיר העסקה את סכום התמורה המשתנה, או את חלקו, רק כאשר צפוי ברמה גבוהה 
וכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה כי ביטול משמעותי של סכום ההכנסות המצטברות שה

לתמורה המשתנה תתברר לאחר מכן. בסוף כל תקופת דיווח, מעדכנת הקבוצה במידת הצורך את 
  אומדן סכום התמורה המשתנה שנכלל בתמורת העסקה.
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  המשך -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 

  המשך -יישום לראשונה של תקנים חדשים    .א

 חכירות, IFRS 16של תקן דיווח כספי בינלאומי  מוקדם אימוץ .3

בדבר חכירות  IFRS 16דיווח כספי בינלאומי תקן מיישמת הקבוצה באימוץ מוקדם את  1.1.2018החל מיום 
ההשפעה . אליו מתייחסות) ואת הפרשנויות הIAS 17( 17מחליף את תקן בינלאומי מספר (להלן: "התקן"), ה

לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו  יחידמודל התקן הינה שימוש בהעיקרית של היישום המוקדם של 
   ובהתחייבות בגין חכירה בדוחותיו הכספיים.זכות שימוש כיר בנכס מחוכר 

א' לדוחות השנתיים, לפני מועד היישום לראשונה של התקן, הקבוצה כחוכרת טיפלה 19כמפורט בבאור 
שהיא לא נשאה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות  בחכירות העיקריות הבאות כתפעוליות (מכיוון

) 3) קרקע במסגרת הסכם הנכסים (דמי הרשאה); וכן (2) אניות בהסכמים לתקופות קצרות; (1מהנכסים): (
  קרקע בדוקור.

בנוסף, הקבוצה צד להסדרים המקנים לה זכויות שימוש בנכסים מסוימים, מבלי שהוענקה לה שליטה בנכס 
זמן מוגדרת. לפיכך, הסדרים אלו אינם מהווים חכירה ואינם מטופלים על פי הוראות  מזוהה לתקופת

  התקן.

 התחייבות 1.1.2018עבור החכירות האמורות הוכרה ביום  הילפ המעבר הוראת את ליישםבחרה  הקבוצה
זכות והיתרה מליון דולר סווג בסעיף זכאים ויתרות  28 -מליון דולר, מתוכה סך של כ 99 -בסך כ ירהכח בגין

יתרת תשלומי החכירה העתידיים  לש הנוכחי הערך לפיבסעיף התחייבויות אחרות לזמן ארוך, שחושבה 
המתאים ליתרת תקופת  למועד זההרלוונטי בקבוצה התוספתי של החוכר  תהריבי שיעור לפי יםנמהוו

 התקן ליישום. לפיכך, וש" בסכום זההשימ זכות ינכסב"ובמקביל  ),3.5% -החכירה (ממוצע משוקלל של כ
בנוסף, נכסים שטופלו על ידי הקבוצה לפני מועד  .1.1.2018יום לעודפים ה יתרת על הייתה השפעה לא

מליון דולר, והוצגו  54 -כ 1.1.2018היישום לראשונה של התקן כחכורים בחכירה מימונית שיתרתם ליום 
  ש".בעבר במסגרת סעיף רכוש קבוע, סווגו תחת "נכסי זכות שימו

החל ממועד היישום לראשונה של התקן מוכרות הוצאות פחת בגין נכסי זכות שימוש (חלף הוצאות חכירה 
), המוצגות בעיקרן בעלות המכירות, וכן הוצאות מימון בגין התחייבות חכירה. השפעת EBITDA -שנכללו ב

מליון דולר (ברבעון השני  14 -בסך של כ 2018המאוחד בחציון הראשון של  EBITDA -האמור הינה גידול ב
  . מהותית אינהמליון דולר). ההשפעה על הרווח הנקי לחציון הראשון ולרבעון השני  7 -בסך של כ 2018של 

  כמו כן, במסגרת היישום לראשונה בחרה הקבוצה את ההקלות הפרקטיות הבאות, כמתאפשר על פי התקן:

 לכל בנוגע הקודמת התקינה הוראות פי על חכירה של קיומה של ההערכה את או/ו ההגדרה את לשמר  .א
  לראשונה; היישום למועד הקיימים ההסכמים

עולה  שאינה של קבוצות נכסים מסוימים לתקופה לא ליישם את הוראות ההכרה והמדידה לחכירות  .ב
 חודשים;   12על 

 נמוך; ערך בעלי נכסים של לא ליישם את הוראות ההכרה והמדידה לחכירות  .ג

 יחיד; חכירה כרכיב הרכיבים בכלל ולטפל חכירה מרכיבי חכירה שאינם רכיבים להפריד לא  .ד

), לצורך קביעת תקופת החכירה אם החוזה כולל hindsightלהשתמש באפשרות של "ראיה לאחור" (  .ה
 אופציות הארכה או ביטול; 

 לראשונה. היישום במועד שימוש זכות הנכס של במדידה ראשוניות ישירות עלויות לכלול לא  .ו

ג לעיל, המסתכמים בסכומים לא מהותיים, ימשיכו -זכויות השימוש בנכסים המפורטים בסעיפים ב
להימדד כהוצאה שוטפת לאורך תקופת החכירה ללא הכרה בנכס זכות שימוש והתחייבות מתייחסת בגין 

  חכירה בדוח על המצב הכספי. 

יים העיקריים של הקבוצה או ביכולתה בשל היישום לראשונה, לא חלו שינויים משמעותיים ביחסים הפיננס
 13לעמוד באמות המידה הפיננסיות החלות עליה מכוח הסכמי המימון ושטרי הנאמנות, כמפורט בבאורים 

   לדוחות השנתיים.   14 -ו

  

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  15-ב

  המשך -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 

  המשך  -יישום לראשונה של תקנים חדשים   .א

 המשך - חכירות, IFRS 16כספי בינלאומי של תקן דיווח  מוקדם אימוץ .3

בעקבות היישום  1.1.2018מיום  החל שיושמה חכירות בדבר החדשה החשבונאית המדיניות עיקרי להלן
  המוקדם של התקן: 

 חכירה מכיל הסדר אם קביעה  .א

 בחינה חכירה, תוך מכיל או חכירה הוא ההסדר אם בחכירה, הקבוצה קובעת ההתקשרות במועד
 ההערכה לתשלום. בעת בתמורה זמן לתקופת מזוהה בנכס בשימוש לשלוט זכות מעבירההסדר  האם
 החכירה תקופת לאורך מעריכה מזוהה, הקבוצה בנכס בשימוש לשלוט את הזכות מעביר ההסדר האם
  :הבאות הזכויות שתי את לה יש אם

  הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה ; וכן .1

 לכוון את השימוש בנכס המזוהה. הזכות .2

לרכיב  תחזוקה, הקשורים או שירותים חכירה, כגון רכיבי שאינם רכיבים הכוללים חכירה חוזי עבור
  הרכיבים. הפרדת ללא אחד חכירה כרכיב בחוזה לטפל חכירה, הקבוצה בחרה

 חכירה בגין והתחייבויות חכורים נכסים  .ב

 תמורה, מטופלים עבור זמן תקופת במשך מזוהה בנכס בשימוש זכות לשלוט לקבוצה המקנים חוזים
 החכירה דמי של הנוכחי הערך בסכום בהתחייבות מכירה הקבוצה לראשונה, כחכירות. בעת ההכרה

במדד  תלויים שאינם משתנים חכירה תשלומי כוללים אינם אלו תשלומים(העתידיים  המינימאליים
 תשלומי ההתחייבות, מותאם בגין בגובה שימוש זכות הקבוצה בנכס מכירה או בשער) ובמקביל

בחכירה. ככל שלא ניתן לקבוע  שהתהוו שנצברו, ובתוספת עלויות ישירות או מראש ששולמו חכירה
 שלה.  התוספתי הריבית את שיעור הריבית הגלום בחכירה, הקבוצה עושה שימוש בשיעור

 מופחת לאורך תקופת החכירה אולראשונה, מטופל נכס זכות שימוש במודל העלות ו ההכרה לאחר
 לפיה הפרקטית ההקלה את ליישם בחרה הנכס, לפי המוקדם. הקבוצה של חייו השימושיים אורך

 בו באופן מטופלות נמוך, ערך בעל הבסיס הוא נכס בהן חכירות או שנה עד של קצר לטווח חכירות
 או/ו בנכס הכרה החכירה, ללאתקופת  לאורך הישר הקו שיטת לפי והפסד לרווח נזקפים החכירה דמי

  הכספי. המצב על בדוח התחייבות

יתרת נכסי זכות שימוש כוללת גם עלויות ישירות המתייחסות לנכסים, לרבות היטלים, וכן בהתייחס 
  לחכירת קרקע בדוקור עלויות בגין פירוק ופינוי בתום תקופת החכירה.

 החכירה תקופת  .ג

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

  בהתאמה.

 משתנים חכירה תשלומי  .ד

 בשער או במדד שימוש ידי על לראשונה בשער, נמדדים או במדד שתלויים משתנים חכירה תשלומי
 בתזרימי שינוי חל החכירה. כאשר התחייבות של במדידה ונכללים החכירה במועד תחילת הקיים

 מעודכנת ההתחייבות בשער, יתרת או במדד מהשינוי הנובע העתידיים החכירה דמי של המזומנים
 נזקפים ההתחייבות במדידת נכללים שאינם אחרים משתנים חכירה השימוש. תשלומי זכות נכס כנגד
  מתקיימים. אלו התנאים לתשלומים שבו במועד והפסד לרווח

 חכירות משנה  .ה

בחכירות בהן הקבוצה מחכירה את נכס הבסיס בחכירת משנה, הקבוצה בוחנת את סיווג חכירת 
  המשנה כחכירה מימונית או תפעולית, ביחס לזכות השימוש שהתקבלה מהחכירה הראשית.

  

  

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  16-ב

  המשך -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 

  המשך  -ום לראשונה של תקנים חדשים ייש  .א

 המשך - חכירות, IFRS 16של תקן דיווח כספי בינלאומי  מוקדם אימוץ .3

  הפחתת נכס זכות שימוש  .ו

 :1.1.2018של נכסי זכות שימוש ליום אורך החיים השימושי יתרת אומדן להלן 

   שנים  

בעיקר שנה  אניות

 שנים)  87שנים (בעיקר  38-87  קרקע ומבנים בישראל

  שנים 26  הולנד -קרקע 

 

  דיווח מגזרי - 4באור 

  לדוחות השנתיים, במהלך התקופה לא חל שינוי בהרכב המגזרים בני הדיווח של הקבוצה. 28בהמשך לאמור בבאור 

רווח  - EBITDA( החשבונאי EBITDA -תוצאות המגזרים מדווחות למקבל ההחלטות התפעולי הראשי על בסיס ה
  EBITDA-גולמי בניכוי הוצאות מכירה, שיווק והנהלה ובתוספת פחת והפחתות), ובמגזר הדלקים בלבד גם על בסיס ה

  . 1המנוטרל

, נסקרות ע"י מקבל ההחלטות התפעולי EBITDAהוצאות/הכנסות אחרות שאינן מוקצות למגזרים ואינן נכללות ב 
  הראשי, במאוחד בלבד.   

 

                                                            
1 EBITDA  חשבונאי בנטרול ההשפעות הבאות: (א) שיטת רישום הנגזרים לפי תקניIFRS (ג) התאמת ערך המלאי  –; (ב) הפרשי עיתוי קניה ומכירה של המלאי הבלתי מוגן; ו

 המוגן לשווי שוק.



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  17-ב

  המשך -דיווח מגזרי  - 4באור 

  דלקים 
 -פולימרים

  ל"כאו
 -פולימרים
  דוקור

 כ"סה
  פולימרים

  ארומטים
 כ"סה 

 ברי מגזרים
  דיווח

   אחרים 
 התאמות
  למאוחד

  מאוחד 

  )מבוקר בלתי( 30.6.2018 ביום הסתיימהש חודשים 6 של לתקופה 

             

 1,758,803  −  14,988  1,743,815  15,950  195,502  −  195,502  1,532,363  בישראל -מחיצוניים הכנסות

 1,606,111  −  19,699  1,586,412  232,521  272,216  116,729  155,487  1,081,675  לישראל מחוץ-מחיצוניים הכנסות

 3,364,914  −  34,687  3,330,227  248,471  467,718  116,729  350,989  2,614,038  מחיצוניים כנסותה כ"סה

 −  (401,184)  6,128  395,056  18,302  6,380  −  6,380  370,374  )1( המגזרים בין ממכירות הכנסות
 3,364,914  (401,184)  40,815  3,725,283  266,773  474,098  116,729  357,369  2,984,412  המגזר הכנסות

                  

EBITDA 347,366  3,278  13,824  330,264  11,120  106,432  9,488  96,944 )2( 212,712  )3( חשבונאי 

                  

 (85,062)  −  (13,036)  (72,026)  (5,764)  (24,862)  (1,726)  (23,136)  (41,400)  )3( והפחתות פחת

                  

EBITDA 262,304               והפחתות פחת בניכוי חשבונאי 

                  

 (10,041)               מזומנים מניבות יחידות ערך מירידת הפסד

 (6,350)               מאוחדות חברות ברכישת שנוצר עלות עודף הפחתת

 4,389                  נטו, אחרות הכנסות

 250,302                  תפעולי רווח

                  

 (42,002)                  נטו, מימון הוצאות

 208,300                  הכנסה על מיסים לפני רווח

  
  בעיקר בישראל. )1(
)2( EBITDA  אלפי דולר. 135,889 – 30.6.2018מנוטרל במגזר הדלקים לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום  
  .3'א3בדבר חכירות, ראה באור  IFRS 16בדבר השפעת היישום לראשונה של לפרטים  )3(

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  18-ב

  המשך –דיווח מגזרי  - 4באור 

  דלקים 
 -פולימרים

  ל"כאו
 -פולימרים
  דוקור

 כ"סה
  פולימרים

  ארומטים
 כ"סה 

 ברי מגזרים
  דיווח

   אחרים 
 התאמות
  למאוחד

  מאוחד 

  )מבוקר בלתי( 30.6.2017 ביום הסתיימהש חודשים 6 של לתקופה 

           
 2,583,381  −  25,648  2,557,733  128,454  454,012  111,863  342,149  1,975,267  מחיצוניים הכנסות כ"סה

 −  (267,401)  116  267,285  11,704  3,979  −  3,979  251,602  המגזרים בין ממכירות הכנסות
 2,583,381  (267,401)  25,764  2,825,018  140,158  457,991  111,863  346,128  2,226,869  המגזר הכנסות

                  

EBITDA 286,235  3,297  3,239  279,699  6,090  112,430  12,345  100,085 )1( 161,179  חשבונאי 

                  

 (71,980)  48  (218)  (71,810)  (4,377)  (23,904)  (851)  (23,053)  (43,529)  והפחתות פחת

                  

EBITDA 214,255               והפחתות פחת בניכוי חשבונאי 

                  

 (6,224)               מאוחדות חברות ברכישת שנוצר עלות עודף הפחתת

 208,031                  תפעולי רווח

                  

 (82,544)                  נטו, מימון הוצאות

 (456)               ממס נטו, כלולות חברות בהפסדי הקבוצה חלק

 125,031                  הכנסה על מיסים לפני רווח
  

)1( EBITDA  אלפי דולר. 106,285 – 30.6.2017מנוטרל במגזר הדלקים לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום  
  

  

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  19-ב

  המשך -דיווח מגזרי  - 4באור 

  דלקים 
 -פולימרים

  ל"כאו
 -פולימרים
  דוקור

 כ"סה
  פולימרים

  ארומטים
 כ"סה 

 ברי מגזרים
  דיווח

   אחרים 
 התאמות
  למאוחד

  מאוחד 

  )מבוקר בלתי( 30.6.2018 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 

             

 937,020  −  6,237  930,783  8,892  90,922  −  90,922  830,969  בישראל -מחיצוניים הכנסות

 782,038  −  8,943  773,095  115,059  148,448  62,076  86,372  509,588  לישראל מחוץ-מחיצוניים הכנסות

 1,719,058  −  15,180  1,703,878  123,951  239,370  62,076  177,294  1,340,557  ונייםמחיצ הכנסות כ"סה

 −  (223,598)  6,075  217,523  9,794  3,399  −  3,399  204,330  )1( המגזרים בין ממכירות הכנסות
 1,719,058  (223,598)  21,255  1,921,401  133,745  242,769  62,076  180,693  1,544,887  המגזר הכנסות

                  

EBITDA 191,534  (84)  6,744  184,874  3,776  53,693  6,139  47,554 )2( 127,405  )3( חשבונאי 

                  

 (42,985)  −  (6,918)  (36,067)  (2,884)  (12,684)  (839)  (11,845)  (20,499)  )3( והפחתות פחת

                  

EBITDA 148,549               והפחתות פחת בניכוי חשבונאי 

                  

 (10,041)               מזומנים מניבות יחידות ערך מירידת הפסד

 (3,166)               מאוחדות חברות ברכישת שנוצר עלות עודף הפחתת

 135,342                  תפעולי רווח

                  

 (16,338)                  נטו, מימון הוצאות

 119,004               הכנסה על מיסים לפני רווח

  בעיקר בישראל )1(
)2( EBITDA  אלפי דולר. 86,143 – 30.6.2018מנוטרל במגזר הדלקים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  
  .3'א3בדבר חכירות, ראה באור  IFRS 16בדבר השפעת היישום לראשונה של לפרטים  )3(

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  20-ב

  המשך –דיווח מגזרי  - 4באור 

  דלקים 
 -פולימרים

  ל"כאו
 -פולימרים
  דוקור

 כ"סה
  פולימרים

  ארומטים
 כ"סה 

 ברי מגזרים
  דיווח

   אחרים 
 התאמות
  למאוחד

  מאוחד 

  )מבוקר בלתי( 30.6.2017 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה 

           
 1,378,234  −  13,699  1,364,535  94,296  235,189  57,018  178,171  1,035,050  מחיצוניים הכנסות כ"סה

 −  (164,920)  68  164,852  8,434  1,839  −  1,839  154,579  המגזרים בין ממכירות הכנסות
 1,378,234  (164,920)  13,767  1,529,387  102,730  237,028  57,018  180,010  1,189,629  המגזר הכנסות

                  

EBITDA 169,687  (901)  2,250  168,338  6,911  64,699  5,362  59,337 )1( 96,728  חשבונאי 

                  

 (39,280)  24  (98)  (39,206)  (3,128)  (12,351)  (689)  (11,662)  (23,727)  והפחתות פחת

                  

EBITDA 130,407               והפחתות פחת בניכוי חשבונאי 

                  

 (3,120)               מאוחדות חברות ברכישת שנוצר עלות עודף הפחתת

 127,287                  תפעולי רווח

                  

 (35,523)                  נטו, מימון הוצאות

 87               ממס נטו, כלולות חברות ברווחי הקבוצה חלק

 91,851               הכנסה על מיסים לפני רווח

  
)1( EBITDA  אלפי דולר. 84,236 – 30.6.2017מנוטרל במגזר הדלקים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  

 

  

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  21-ב

  המשך –דיווח מגזרי  - 4באור 

  דלקים 
 -פולימרים

  ל"כאו
 -פולימרים
  דוקור

 כ"סה
  פולימרים

  ארומטים
 מגזרים כ"סה 

  דיווח ברי
   אחרים 

 התאמות
  למאוחד

  מאוחד 

  )מבוקר( 31.12.2017 ביום שהסתיימה לשנה 

           
 5,623,744  −  46,137  5,577,607  349,647  903,631  229,657  673,974  4,324,329  מחיצוניים הכנסות כ"סה

 −  (623,509)  279  623,230  31,030  8,943  −  8,943  583,257  המגזרים בין ממכירות הכנסות
 5,623,744  (623,509)  46,416  6,200,837  380,677  912,574  229,657  682,917  4,907,586  המגזר הכנסות

                  

EBITDA 619,896  244  4,084  615,568  15,947  211,436  21,732  189,704 )1( 388,185  חשבונאי 

                  

 (143,414)  48  (443)  (143,019)  (10,318)  (47,613)  (2,274)  (45,339)  (85,088)  והפחתות פחת

                  

EBITDA 476,482               והפחתות פחת בניכוי חשבונאי 

                  

 (12,544)               מאוחדות חברות ברכישת שנוצר עלות עודף הפחתת

 (247)                  נטו, אחרות הוצאות

 463,691                  תפעולי רווח

                  

 (135,722)                  נטו, מימון הוצאות

 (240)               ממס נטו, כלולות חברות בהפסדי הקבוצה חלק

 327,729               הכנסה על מיסים לפני רווח

  
)1( EBITDA  אלפי דולר. 320,631 – 2017מנוטרל במגזר הדלקים לשנת 



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  22-ב

  תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים  תהתחייבויו - 5 באור

 התחייבויות תלויות  .א

 הדוח בתקופת מהותיים שינויים חלו לא, ופרט לאמור להלן השנתייםדוחות לב' 20לאמור בבאור  בהמשך
 :קבוצת בזן שלאחרות והליכים מנהליים ואחרים  תלויות התחייבויות ,בתביעותולאחריה 

 תביעות מיסוי מקומי ומיסוי עקיףהליכים מול רשויות מקומיות לרבות  .1

 251 -שילמה החברה סך של כ 2018) לדוחות השנתיים, ברבעון הראשון של 2ב'(20בהמשך לאמור בבאור 
מליון ש"ח בגין ריבית  21 -מליון ש"ח קרן וכ 230 -מליון דולר) בגין היטלי פיתוח (כ 73 -מליון ש"ח (כ

  והפרשי הצמדה שלא היו במחלוקת). 

בית המשפט המחוזי נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין הצדדים, לפיו  2018שני של ברבעון ה
מליון דולר). להסכם  8 -מליון ש"ח (כ 29 -שילמה החברה סכום נוסף בגין ריבית והפרשי הצמדה בסך של כ

  הפשרה לא היתה השפעה מהותית על תוצאות פעילות הקבוצה בתקופת הדוח. 

  געות לאיכות סביבה התחייבויות הנו .2

) לדוחות השנתיים, לאחר תקופת הדוח ניתן פסק דין המרשיע את החברה 3ב'(20בהמשך לאמור בבאור   .א
ושלושה מנהלים שכיהנו בה בתקופה הרלוונטית, בעבירה של אי הימנעות מפעולה המזהמת מים, 

החברה. טרם ניתן גזר , אשר נעשתה על ידי קבלן שהועסק על ידי 2009ביחס לפגיעה בקו ביוב בשנת 
דין. להערכת הנהלת החברה, בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים המייצגים אותה באישום זה, 
החברה כללה הפרשה המשקפת באופן נאות את העלויות בגין האישום האמור, אשר ישולמו, בסבירות 

 . 50%העולה על 

הוגש כתב אישום כנגד החברה  2018של ) לדוחות השנתיים, ברבעון השני 6ב'(20בהמשך לאמור בבאור   .ב
. 2016וכנגד ארבעה מנהלים בה, ביחס לאירוע דליקה במיכל אחסון חומרי ביניים בחצר החברה בשנת 

ההליך טרם החל. להערכת הנהלת החברה, בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים המייצגים אותה 
 את החשיפה בגין כתב האישום האמור.  באישום זה, בשלב מוקדם זה, אין ביכולתה של החברה להעריך

 הליכיםמתקיימים  קבוצת בזןחברות  כנגד, השנתייםדוחות ) ל6( -) ו5), (3ב'(20 בבאור כמפורט  .ג
מנהליים ואחרים, בנושא איכות הסביבה וכן התקבלו התראות שונות מאת המשרד להגנת  משפטיים

להערכת הנהלת החברה,  ס לחלק מהם,הסביבה וכן מתנהלות על ידו חקירות בנושאים שונים, שביח
המבוססת על חוות דעת יועציה המשפטיים והיועצים המשפטיים של החברות הבנות, לא ניתן להעריך 

 הפרשות כל נכללו לא ,לפיכך .30.6.2018ליום  הכספיים, אם בכלל, על הדוחות םבשלב זה את השפעת
  .הכספיים בדוחות בנדון

 תביעות נגזרות .3

) לדוחות השנתיים, בתקופת הדוח ביקש בעל מניות בחברה (ק.ר.נ.א) מבית המשפט 4ב'(20כמפורט בבאור 
, כימיקלים לישראל, OPCהמחוזי בתל אביב להכיר בתביעה שהגיש כתביעה נגזרת בשם החברה כנגד 

(בעת אישור העסקה עם  2012החברה לישראל ובעלי שליטה בה וכן כנגד דירקטורים שכיהנו בחברה בשנת 
(בעת אישור העסקה עם אנרג'יאן), בעניין עסקאות לרכישת גז טבעי  2017ו/או שכיהנו בה בשנת  תמר)

מתמר ומאנרג'יאן בטענה כי העסקאות לא אושרו כנדרש וכי שתי העסקאות אינן  לטובת החברה ואינן 
  בתנאי שוק. לאחר תקופת הדוח, הגישו החברה ויתר המשיבים את תשובותיהם לבקשה.  

החברה, בהתבסס על יועציה המשפטיים המייצגים אותה בתיק זה, בשלב מוקדם זה לא ניתן להערכת 
להעריך את סיכוייה של בקשת האישור, אך בכל מקרה, לא תידרש החברה לשלם סכומים כלשהם הנתבעים 

  בבקשה.

 התקשרויות   .ב

 הדוח בתקופת מהותיים שינויים חלו לא, ופרט לאמור להלן השנתייםדוחות ל' ג20לאמור בבאור  בהמשך
 :קבוצת בזן שלולאחריה בהתקשרויות 

ה לדוחות השנתיים, בתקופת הדוח אישרה האסיפה הכללית את התקשרות החברה 1ג'20כמפורט בבאור  .1
 אישור למועד נכוןמתלים, אשר  םבהסכם לרכישת גז טבעי מאנרג'יאן. ההסכם כפוף להתקיימותם של תנאי

ביחס  –בין היתר  –לעניין בקשה להכיר בתביעה נגזרת שהוגשה  .התקיימו טרם חלקם הכספיים חותהדו
) לדוחות השנתיים. 4ב'(20לעיל ובאור  3א'5באור  להתקשרות זו, ראה



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  23-ב

  המשך  -תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים  תהתחייבויו - 5 באור

  המשך -התקשרויות   .ב

 2018הראשון של  ברבעון, ביחס לתכנית מפורטת לשטח המתחם השנתיים לדוחות 3ג'20 בבאור כמפורט .2
כנגד אישור התכנית על ידי פסק דין הדוחה את העתירה המנהלית שהוגשה על ידי חלק מן המתנגדים  ניתן

לתוקף, לאחר שהושלם הליך התכנית , נכנסה 2018 של השני ברבעוןהמועצה הארצית לתכנון ולבניה. 
  פסק הדין הוגשו ערעורים לבית המשפט העליון.על  .פרסומה כדין

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  2018לדוחות השנתיים, ברבעון הראשון של  6ב'27כמפורט בבאור  .3
אושרו תנאי העסקתו על  2018את תנאי העסקתו של מר ישר בן מרדכי מנכ"ל החברה, וברבעון השני של 

 ידי האסיפה הכללית.  

 כמפורט הקיימת האופציותתכנית  פי על החברהאופציות של  מליון 13.5מרדכי -בןלמר  וקצוהבמסגרת זו, 
, בשלוש מנות 30.11.2017מיום במהלך תקופה בת שלוש שנים  יבשילו, אשר לדוחות השנתיים ב'21 בבאור

  שוות, בתום כל שנה במהלך שלוש השנים.  

, כתבי םהאופציה שיבשילו במנה הראשונה יהיו ניתנים למימוש למשך שנתיים ממועד הבשלת כתבי
האופציה שיבשילו בכל אחת משתי המנות הנוספות, יהיו ניתנים למימוש למשך תקופה של שנה ממועד 

  הבשלתם. 

 סקתוהע תחילת ממועד שנתיים חלוף בטרם החברה ביוזמת מרדכי בן מר של העסקתו סיום של במקרה
  . השנייה המנה של הבשלתה תואץ, בחברה

 העברת ממועד חודשים ששה ובתוך, העסקתו תחילת ממועד שנתיים בתוך בחברה השליטה הועברה
 של הבשלתן תקופת תואץ, ביוזמתו לרבות, בחברה מרדכי בן מר של כהונתו הופסקה בחברה השליטה
  . מועד אותו עד הבשילו לא אשר האופציות

  .2007 משנת החברה של האופציות לתכנית בהתאם יהיו האופציות תנאי יתר

  להלן ריכוז תנאי ההענקה והנתונים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של ההטבה:

 

  . הכללית האסיפהבסמוך למועד אישור  (*)
  

"תמר" על  חתמו החברה וקבוצת 2018, ברבעון השני של השנתיים לדוחותג 1ג'20 בבאורלאמור  בהמשך .4
רכיב ייצור  -בשאלת אחד ממרכיבי ההצמדה של מחיר הגז הטבעי  המסדיר את המחלוקת פשרה הסכם

החשמל. תוצאת הסכם הפשרה האמור אינה מהותית לתוצאות פעילות הקבוצה. בעקבות החתימה על 
 -מר" בסך כערבויות בנקאיות שהועמדו על ידי החברה לקבוצת "ת שוחררו 30.6.2018הסכם הפשרה, ליום 

  מליון דולר. 20

 ערבויות ושעבודים   .ג

א' לדוחות השנתיים, לא חלו שינויים מהותיים בערבויות ושעבודים של הקבוצה 20בהמשך לאמור בבאור 
בתקופת הדוח ולאחריה למעט: (א) שינויים במהלך העסקים הרגיל בהיקף מכתבי אשראי דוקומנטריים פתוחים 

  לעיל.  4ור ערבויות בנקאיות שהועמדו לספקית גז טבעי כמפורט בסעיף ב'לזמן קצר לספקים; וכן (ב) שחר

  

  

  

  

  

מספר 
  מכשירים

   (במליונים)

תקופת 
הבשלה 
  (בשנים)

משך 
החיים של 
האופציות 

   (בשנים)
שיעור ריבית 

  ממוצע
תנודתיות 

  צפויה
תוספת 
 מימוש 

מחיר 
 המניה

ששימש 
כבסיס 

לתמחור 
 האופציה

שווי הוגן 
כולל של סך 

  (*)האופציות 

  אלפי ש"ח  ש"ח  %      

13.5  1-3  2.5-3.5  )0.65(-)0.87(  19.7-22.3  1.782  1.602  1,935  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  24-ב

  אמות מידה פיננסיות - 6באור 

 החברה  .א

החלות לדוחות השנתיים, להלן אמות המידה הפיננסיות, כהגדרתן בבאור כאמור,  1ג'13בהמשך לאמור בבאור 
  :30.6.2018ליום  אגרות החוב הפרטיותמחזיקי כלפי ו מכוח הסכם הסינדיקציה כלפי התאגידים הבנקאיים

 נדרש 
 סכום/יחס

  נדרש
 

 סכום/יחס
  בפועל

 1,251.8  750   >    )דולר במליוני( מאוחד מנוטרל עצמי הון

 מסך מאוחד מנוטרל עצמי הון שיעור
   מאוחד מאזן

 <   20.0%  34.0% 

 של נכיונות+  נטו פיננסי חוב( יחס
 מנוטרל EBITDA  -ל במאוחד )חייבים
  מאוחד

 >   5.0  2.2 

 2.5  1.1   >   במאוחד וריבית קרן כיסוי יחס

 465.7  75   >    )דולר במליוני( סולו מזומנים

  
חלות על החברה אמות מידה פיננסיות  30.6.2018ג' לדוחות השנתיים, ליום 14 -ו 2ג'13בנוסף, כמפורט בבאור 

מתוקף הסכם הלוואה לזמן ארוך עם תאגיד בנקאי זר שהעמיד מימון לצורך הקמת המידן ומתוקף שטרי 
ת המידה בהתייחס להלוואה האמורה ט'). הגדרות ואופן חישוב אמו -הנאמנות של אגרות חוב (סדרות ד',ה',ו',ז' ו

ולאגרות החוב האמורות דומות להגדרות ואופן חישוב אמות המידה בהסכם הסינדיקציה כאמור לעיל. בהתחשב 
באמות המידה החלות על החברה בהסכם הסינדיקציה ובאמות המידה שנקבעו בהלוואה מהתאגיד הבנקאי הזר 

ות, להערכת החברה אין זה סביר כי תפר את אמות המידה מול האמור ובשטרי הנאמנות של אגרות החוב האמור
  התאגיד הבנקאי הזר או מול מחזיקי אגרות החוב האמורות  מבלי להפר את אמות המידה בהסכם הסינדיקציה. 

עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות בגין ההסכמים הבנקאיים, אגרות החוב הפרטיות  30.6.2018נכון ליום 
  ט'). -(סדרות ד',ה',ו',ז' ו ואגרות החוב

ג' לדוחות השנתיים, בהתייחס לאגרות חוב (סדרה ז') בלבד של החברה, להלן אמות 14בהמשך לאמור בבאור 
  :30.6.2018המידה הפיננסיות (כהגדרתן בבאור כאמור) החלות על כאו"ל ליום 

 נדרש 
 סכום/יחס

   נדרש
 

 סכום/יחס
  בפועל

 707.8  200   >    )דולר במליוני( עצמי הון

 52.6  550   <    )דולר במליוני( סולו הפיננסי החוב סך

 40.0  1   >    במאוחד וריבית קרן כיסוי יחס

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  25-ב

  המשך -אמות מידה פיננסיות  - 6באור 

 כאו"ל  .ב

החלות לדוחות השנתיים, להלן אמות המידה הפיננסיות, כהגדרתן בבאור כאמור,  1ד'13בהמשך לאמור בבאור 
  :30.6.2018ליום כלפי התאגידים הבנקאיים 

 נדרש 
 סכום/יחס

  נדרש
 

 סכום/יחס
  בפועל

 697.3  220   >    )דולר במליוני( מאוחד מוחשי עצמי הון

 מוחשי ממאזן מוחשי עצמי הון שיעור
  מאוחד נטו

 <   24%  74.5% 

 0.3  4.5   <   מאוחד EBITDA -ל נטו פיננסי חוב

 40.0  1.1   >    מאוחד וריבית קרן כיסוי יחס

 
כאו"ל עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו, לרבות בגין אגרות חוב סדרה ז' של החברה  30.6.2018נכון ליום 

  כמפורט בסעיף א' לעיל. 

 גדיב  .ג

החלות ה' בדוחות השנתיים, להלן אמות המידה הפיננסיות, כהגדרתן בבאור כאמור, 13בהמשך לאמור בבאור 
 :30.6.2018על גדיב ליום 

 נדרש  
 סכום/יחס

  נדרש
 

 סכום/יחס
  בפועל

 128.2  75   >   )דולר במליוני( מוחשי עצמי הון

 המאזן מסך מוחשי עצמי הון שיעור
  המוחשי

 <   25%  49.7% 

 EBITDA    >   4.5  2.7 -ל נטו פיננסי חוב

 
  הפיננסיות שנקבעו.גדיב עומדת באמות המידה  30.6.2018נכון ליום 

 דוקור  .ד

  עומדת דוקור באמות המידה הפיננסיות.  30.6.2018ב' לדוחות השנתיים, ליום 1א13בהמשך לאמור בבאור 

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  26-ב

  שווי הוגן -מכשירים פיננסיים  - 7 באור

  שווי הוגן מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד  .א

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, 
חייבים אחרים ויתרות חובה, הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, פיקדונות, נגזרים פיננסיים, משיכת יתר 

 חכירה בגין התחייבויותות זכות, מתאגידים בנקאיים, הלוואות ואשראי לזמן קצר, ספקים, זכאים אחרים ויתר
  ט'), תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם. -ואגרות חוב סחירות (למעט סדרות ד', ה', ו' ו

  להלן השווי ההוגן של יתר ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי:

  30.6.2018 ליום 
. נ.ע יתרת 

  מתואמת
 הערך
  בספרים

 הוגן שווי
  1 רמה

 
 הוגן שווי
  2 רמה

         :פיננסיות יותהתחייבו
 4,440  −  4,292  4,292  )3( פרטיות חוב אגרות
 −  536,395  532,404  529,144  )3(  )1(' ט-ו' ו סדרות סחירות אגרות
   סדרות סחירות חוב אגרות

 −  428,152  404,119  393,547  )4(  )1(' ה-'ד
 443,561  −  414,772  422,884  )2( בנקאיים מתאגידים הלוואות

1,349,867  1,355,587  964,547  448,001 
  

  השווי ההוגן ויתרת הערך הנקוב המתואמת נקבעים עפ"י מחיר סגירה מצוטט בבורסה למועד הדוח.  )1(
  .ההלוואות גיוס עלויות בניכוי מוצג בספרים הערך )2(
  . (נטו מעלויות גיוס ופרמיה/ ניכיון) הערך בספרים מוצג בעלות מופחתת )3(
  ., לפי הענייןאחר יישום חשבונאות גידור שווי הוגןפרמיה/ניכיון) ולבעלות מופחתת (נטו מעלויות הגיוס והערך בספרים מוצג  )4(

  

  30.6.2018 ליום 
. נ.ע יתרת

  מתואמת
 הערך
  בספרים

     :הוגן בשווי הנמדדות חוב אגרות
 172,735  165,336  )1(' א סדרה סחירות חוב אגרות
 75,853  70,641  ' ז סדרה סחירות חוב אגרות

235,977  248,588 
  

 .1.7.2018 ליום נדחתה אשר דולר מליון 33 בסך קרן יתרת כוללים המתואמת הנקוב הערך ויתרת בספרים הערך 30.6.2018 ליום )1(
  מליון דולר. 140 -בהתאם, מחיר הסגירה המצוטט בבורסה למועד הדוח הינו כ



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  27-ב

  המשך - שווי הוגן -מכשירים פיננסיים  - 7באור 

 המשך – הוגן מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבדשווי   .א

  30.6.2017 ליום 
. נ.ע יתרת 

  מתואמת
 הערך
  בספרים

 הוגן שווי
  1 רמה

 
 הוגן שווי
  2 רמה

         :פיננסיות יותהתחייבו
 9,867  −  9,409  9,409  )3( פרטיות חוב אגרות
 −  510,722  484,982  482,043  )3(  )1(' ט-ו' ו סדרות סחירות אגרות
   סדרות סחירות חוב אגרות

 −  429,218  392,937  380,098  )4(  )1(' ה-'ד
 509,578  −  474,499  487,777  )2( בנקאיים מתאגידים הלוואות

1,359,327  1,361,827  939,940  519,445 
  

  30.6.2017 ליום 
. נ.ע יתרת

  מתואמת
 הערך
  בספרים

     :הוגן בשווי הנמדדות חוב אגרות
 218,308  206,119    ' א סדרה סחירות חוב אגרות
 119,878  110,083  )1(' ז סדרה סחירות חוב אגרות

316,202  338,186 
  

  מחיר מצוטט בבורסה למועד הדוח. שווי הוגן, ויתרת הערך הנקוב המתואמת בהתאמה, נקבע עפ"י )1(
  הערך בספרים מוצג בניכוי עלויות גיוס ההלוואות. )2(
  . (נטו מעלויות הגיוס ופרמיה/ ניכיון) הערך בספרים מוצג בעלות מופחתת )3(
  אחר יישום חשבונאות גידור שווי הוגן.בעלות מופחתת (נטו מעלויות הגיוס ופרמיה/ניכיון) ולהערך בספרים מוצג  )4(

  

    31.12.2017 ליום 
 

. נ.ע יתרת
  מתואמת

 הערך
  בספרים

 הוגן שווי
  1 רמה

 
 הוגן שווי
  2 רמה

 

 היוון שיעור
 ששימש

 השווי בקביעת
  ההוגן

           :פיננסיות התחייבויות
0.83%-4.06%  7,257  −  6,960  6,960  )3( פרטיות חוב אגרות
   −  517,779  484,755  482,043  )3(  )1(' ט-ו' ו סדרות סחירות אגרות
   סדרות סחירות חוב אגרות

   −  414,841  376,568  363,552  )4(  )1(' ה-'ד
3.32%-5.33%  484,942  −  439,290  451,164  )2( בנקאיים מתאגידים הלוואות

1,303,719  1,307,573  932,620  492,199   
  

  שווי הוגן של אגרות החוב הסחירות נקבע עפ"י מחיר מצוטט בבורסה למועד הדוח. )1(
  הערך בספרים מוצג בניכוי עלויות גיוס ההלוואות. )2(
  . (נטו מעלויות הגיוס ופרמיה/ ניכיון) הערך בספרים מוצג בעלות מופחתת )3(
  .אחר יישום חשבונאות גידור שווי הוגןמעלויות הגיוס ופרמיה/ניכיון) ול(נטו  הערך בספרים מוצג בעלות מופחתת )4(

  

  

  

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  28-ב

  המשך - שווי הוגן -מכשירים פיננסיים  - 7באור 

  המשך - שווי הוגן מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד  .א

  31.12.2017 ליום 
. נ.ע יתרת

  מתואמת
 הערך
  בספרים

     :הוגן בשווי הנמדדות חוב אגרות
 183,209  172,515    ' א סדרה סחירות חוב אגרות
 118,821  110,563  )1(' ז סדרה סחירות חוב אגרות

283,078  302,030 
  

לדוחות   4, ראה באור 2לפרטים בדבר הבסיס לקביעת השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות האמורות ברמה 
 השנתיים.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  29-ב

  המשך - שווי הוגן -מכשירים פיננסיים  - 7באור 

 היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  .ב

בשיטת  הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, על בסיס עיתי, תוך שימוש
  לדוחות השנתיים. 4הערכה. הרמות השונות הוגדרו בבאור 

  30.6.2018 ליום
  כ"סה   3 רמה   2 רמה  1 רמה

         פיננסיים נכסים
        

         חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים
 16,299  −  16,299  −  )3( וריבית קרן החלפת חוזי

 597  −  −  597  )1( מלאי בגין נגזרים
 8,264  8,264  −  −  מרווח בגין נגזרים
 1,651  −  1,651  −  ריבית החלפת חוזי

      חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 10,872  −  10,872  −  )3( וריבית קרן החלפת חוזי

 237  −  −  237   מלאי בגין נגזרים
 8,040  −  8,040  −  מרווח בגין נגזרים
 419  −  419  −   ריבית החלפת חוזי
 4,841  −  4,841  −  אקדמה חוזי

 834  42,122  8,264  51,220 
         פיננסיות התחייבויות

       
         נגזרים שאינן
 248,588  −  −  248,588  )2(' ז', א סדרות סחירות חוב אגרות
         חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים
 8,085  −  8,085  −  )3( וריבית קרן החלפת חוזי

         חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 3,061  −  3,061  −  )3( וריבית קרן החלפת חוזי
 100  −  100  −  אקדמה חוזי

 248,588  11,246  −  259,834 
  

מליון  17 -ובסך של כ דולר מליון 21 -(לפני מס) בסך של כ רווח 30.6.2018תקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום ב )1(
 30.6.2018על ברנט. לפיכך, ליום  FUTURESלקרן גידור בגין החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של  נזקףדולר, בהתאמה, 

  .(בזכות) מליון דולר 22-כס) הינה יתרת קרן הגידור (לפני מ
  .1.7.2018 ליום נדחה פירעונה שמועד דולר מליון 33 בסך קרן יתרת כולל') א(סדרה  חוב אגרות של בספרים הערך 30.6.2018 ליום )2(
  : 30.6.2018להלן עיקרי ההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של חוזי החלפת קרן וריבית ליום  )3(

  :(משמשת להיוון הרגל השקלית) 0.32%( - 3.6%ריבית שקלית( 
  :(משמשת להיוון הרגל השקלית הצמודה) 3.4%( - 4%ריבית שקלית צמודה למדד( 
  :(משמשת להיוון הרגל הדולרית) 7.2%-1.9%ריבית דולרית 
  30.6.2018שער החליפין (שקל/ דולר) ליום   

  

  

  

  

  

  

  

  



  לנפט בע"מ בתי זקוק

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  30-ב

  המשך -שווי הוגן  -מכשירים פיננסיים  - 7 באור

  המשך –היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן   .א

  30.6.2017 ליום
  כ"סה   3 רמה   2 רמה  1 רמה

         פיננסיים נכסים
        

         חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים
 37,001  −  37,001  −  וריבית קרן החלפת חוזי

 3,558  3,558  −  −  מרווח בגין נגזרים
         חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 22,000  −  22,000  −  וריבית קרן החלפת חוזי
 131  −  131  −  ריבית החלפת חוזי

 422  −  422  −  מרווח בגין נגזרים
 − 59,554  3,558  63,112 

         פיננסיות התחייבויות
       

         נגזרים שאינן
 338,186  −  −  338,186  'ז', א סדרות סחירות חוב אגרות
         חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים
 555  −  555  −  וריבית קרן החלפת חוזי

 1,034  −  −  1,034  )1( מלאי בגין נגזרים
         חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 1,475  −  1,475  −  וריבית קרן החלפת חוזי

 6,550  −  6,454  96  ומרווח מלאי בגין נגזרים
 7,000  −  7,000  −  אקדמה חוזי
 12  −  12  −  ריבית החלפת חוזי

 339,316  15,496  −  354,812 
  

מליון דולר,  0.1 -ושל כמליון דולר  10 -של כ (לפני מס) הפסד 30.6.2017תקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום ב )1(
יתרת קרן  30.6.2017ליום על ברנט נזקף לקרן גידור.  FUTURESבגין החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של בהתאמה, 

  מליון דולר. 10 -הגידור (לפני מס) הינה כ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  31-ב

  המשך -שווי הוגן –מכשירים פיננסיים  - 7 באור

  המשך –היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן   .ב

  31.12.2017 ליום
  כ"סה   3 רמה   2 רמה  1 רמה

         פיננסיים נכסים
        

         חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים
 39,936  −  39,936  −  )2( וריבית קרן החלפת חוזי

 2,868  −  −  2,868  )1( מלאי בגין נגזרים
 1,261  1,261  −  −  מרווח בגין נגזרים
 909  −  909  −   ריבית החלפת חוזי

         חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 22,401  −  22,401  −  )2( וריבית קרן החלפת חוזי
 252  −  252  −  ריבית החלפת חוזי

 2,868  63,498  1,261  67,627 
         פיננסיות התחייבויות

       
         נגזרים שאינן
 302,030  −  −  302,030  'ז', א סדרות סחירות חוב אגרות
         חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים
 1,170  −  1,170  −  )2( וריבית קרן החלפת חוזי

         חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 1,145  −  1,145  −  )2( וריבית קרן החלפת חוזי
 2,469  −  2,469  −  אקדמה חוזי

 16,485  −  10,384  6,101   מלאי בגין נגזרים
 2,892  −  2,892  −  מרווח בגין נגזרים

 308,131  18,060  −  326,191 
  

 FUTURESלקרן גידור בגין החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של  נזקף דולר מליון 1 -(לפני מס) בסך של כ רווח 2017בשנת  )1(
  . (בזכות) מליון דולר 1-כיתרת קרן הגידור (לפני מס) הינה  31.12.2017על ברנט. לפיכך, ליום 

  : 31.12.2017של חוזי החלפת קרן וריבית ליום להלן עיקרי ההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוגן  )2(
  :(משמשת להיוון הרגל השקלית) 0.32%( - 3.7%ריבית שקלית( 
  :(משמשת להיוון הרגל השקלית הצמודה) 1.04%( - 4%ריבית שקלית צמודה למדד( 
  :(משמשת להיוון הרגל הדולרית) 7.2%-1.4%ריבית דולרית 
  31.12.2017שער החליפין (שקל/ דולר) ליום   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  32-ב

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה - 8באור 

 מיוחד ברוב המניות בעלי של הכללית האסיפה אישור לקבלת בכפוף - החברה דירקטוריון אישר 15.11.2017 ביום  .א
. ביום 30.9.2017ליום  החברה של הכספיים הדוחות בסיס על דולר מליון 65ביניים בסך של  דיבידנד חלוקת -

. שולם הדיבידנד 30.1.2018 וביום הדיבידנד חלוקת את מיוחד ברוב הכללית האסיפה אישרה 14.1.2018
 . 1959 -"ט התשי, הון השקעות לעידוד החוק מכוח להטבות זכאים שאינם מרווחים הינו הדיבידנד

 שתחול תגמול ותאישרה האסיפה הכללית מדיני 25.4.2018לדוחות השנתיים, ביום  1ב'27 בבאורלאמור  בהמשך  .ב
 .2018 משנת

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון  2018 של הראשון רבעוןלדוחות השנתיים, ב 5ב'27 -ו 3ב'27 בבאור כאמור  .ג
ש"ח (מענק זה אושר  מליון 1.8) ליו"ר הדירקטוריון מר עובדיה עלי בסך 1: (2017החברה מענקים עבור שנת 

ש"ח.  מליון 1) למנכ"ל החברה לשעבר מר אבנר מימון בסך 2ידי האסיפה הכללית); ( על 2018השני של  ברבעון
 . 2017החברה שיקפה הוצאות אלו בדוחות הכספיים לשנת 

 אופק חיובי.  '  עם-ilA) את דירוג החברה ואגרות החוב הציבוריות שלה ל '(S&Pעדכנה מעלות  3.4.2018 ביום  .ד

בהסכמי  וגדיב"ל כאוב' לדוחות השנתיים בדבר התקשרויות החברה והחברות הבנות 6 בבאורלאמור  בהמשך  .ה
דולר,  מליון 164 -סך של כ IFRS 9בהתאם להוראות  וגדיב"ל כאוגרעו החברה,  30.6.2018ניכיון לקוחות, ליום 

 תיהן. דולר, בהתאמה, מחובות לקוחו מליון 4 -דולר ו מליון 33

סכמות מחייבות פי ה על"ל פעולת אחזקת המשך מתוכננת במתקן האתילן. כאו ביצעה 2018הראשון של  ברבעון  .ו
חברות הקבוצה למבטחיהן לקבלת שיפוי ביטוחי בגין אובדן רווחים שנגרם לקבוצה עקב פעולת האחזקה  בין

 -דולר (חלק החברה כ מליון 20 -כשל  בגין שיפוי ביטוחי בסך בהכנסות הדוח בתקופתהקבוצה  הכירההאמורה, 
טרם התקבל.  הביטוחי). למועד הדוח השיפוי והיתרה בגדיב דולר מליון 15 -"ל ככאוחלקה של  ,דולר מליון 4

מליון דולר בגין אובדן רווחים  2 -הכירה החברה בהכנסות משיפוי ביטוחי בסך של כ 2018בנוסף, ברבעון השני של 
 .2016במיכל לאחסון חומרי ביניים שאירעה בסוף שנת שנגרם לה עקב השריפה 

דולר (נטו מעלויות הנפקה) באמצעות הרחבה של  מליון 115 -החברה סך של כ גייסה 2018הראשון של  ברבעון  .ז
 SWAPט'). בד בבד עם הרחבת אגרות חוב (סדרה ה'), התקשרה החברה בעסקת  -חוב (סדרות ה' ו גרותא

קיבוע הריבית הדולרית) לצורך צמצום חשיפת מטבע וריבית בגינן, ובחרה ליישם  להחלפת קרן וריבית (לרבות
בגינה כללי חשבונאות גידור תזרים מזומנים. הריבית האפקטיבית בהנפקה האמורה (במונחי ריבית דולרית 

 . 4.3% -) הינה כSWAP -קבועה לאחר הבאה בחשבון של עסקת ה

דולר, בגינה  מליון 2 -סקה למכירת מניות חברה כלולה תמורת כהחברה ע השלימה 2018הראשון של  ברבעון  .ח
 דולר במסגרת סעיף הכנסות אחרות. מליון 1.5 -נזקף רווח בסך של כ

בדבר התפתחויות בהתקשרויות, תביעות ותלויות אחרות לרבות בתחום איכות הסביבה ושינויים  לפרטים  .ט
 . 5בערבויות בתקופת הדוח ולאחריה, ראה באור 

מימש יו"ר הדירקטוריון מר עובדיה עלי  2018ב' לדוחות השנתיים, ברבעון השני של 21לאמור בבאור בהמשך   .י
 אלפי מניות).  1,312 -אלפי כתבי אופציה על מניות החברה (לסך של כ 8,000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 המאוחדים ביניים הכספיים לדוחות באורים
  דולר באלפי

  33-ב

 המשך -אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה - 8באור 

לאור קיומם של סימנים לירידת ערך פעילות השמנים והשעוות , השנתיים לדוחותו' 11 בבאורלאמור  בהמשך  .יא
. IAS 36כמפורט להלן, ערכה שב"ח בחינה של סכום בר ההשבה של הפעילות, בהתאם להוראות  30.6.2018ליום 

). בהתאם להערכה DCFשווי השימוש במסגרת הערכת השווי הוערך לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים (
דולר, לפני מס (שנזקף ברובו כנגד  מליון 10 -הפסד מירידת ערך בסך של כ 2018כר ברבעון השני של האמורה, הו

הרכוש הקבוע), ובכך הופחתו במלואם נכסי שב"ח ברי ההפחתה בספרי הקבוצה. מתודולוגיית ההערכה כללה 
ם ושעוות המבוססים על מספר הנחות מפתח אשר היוו בסיס לתחזית תזרים המזומנים, בין היתר, מרווחי שמני

הערכות של הנהלת החברה ושב"ח באשר להתפתחויות מחירי השמנים הבסיסיים והשעוות, מחירי וזמינות 
חומרי הגלם, השקעות דרושות במתקני שב"ח (השקעות בתחום איכות הסביבה על רקע הוראות רגולציה וכן 

והיעדר שיעור צמיחה לטווח  12.5% -הנאמד בכטיפולים תקופתיים), כמויות יצור חזויות, מחיר הון משוקלל 
 ארוך. 

) היקף ההשקעות הנדרשות לקיים את פעילות שב"ח, לרבות 1: (על ,בין היתר ,לאחר תאריך הדוח, ובהתבסס
הערכות של הנהלת החברה ושב"ח, המבוססות, בין היתר,  )2לצורך עמידה בהוראות רגולציה סביבתית ואחרת; (

בינלאומיות המתמחות בשוקי הפעילות, לשחיקה משמעותית במרווחי השמנים והשעוות על מחקרים של חברות 
) קיומה 3ואילך; ( 2020) החל משנת HVGOומחסור (מלא או חלקי) בזמינות חומר הגלם העיקרי של החברה (

וח של אי וודאות באשר להיקף ועיתוי החזרה לפעילות של מתקני הייצור של שב"ח שהודממו לאחר תאריך הד
סגירת מפעל שב"ח והפסקת  לשקול ישכי  החברה דעתוהביע דירקטוריון בשל אחת מהוראות היתר הפליטה; 

נציגות עם את הנהלת החברה, לקיים היוועצות . הדירקטוריון הסמיך , באופן קבועת שב"חכל הפעילות בחבר
מכן, לגבש את עמדתה באופן , להציג בפניה את הדברים ולשמוע את עמדתה בעניין ולאחר שב"חהעובדים של 

 .   בדירקטוריון שב"ח סופי לצורך קבלת החלטה

להערכת החברה, להפסקה אפשרית של פעילות חברת שב"ח, אין השפעה מהותית על תוצאות פעילות הקבוצה, 
 מעבר להפסד מירידת ערך שהוכר, כמפורט לעיל.

 



  בתי זקוק לנפט בע"מ

  
  
  

  תמצית מידע כספי ביניים נפרד 
  2018ביוני  30ליום 

   

  (בלתי מבוקר) 

  
  
  
  

 



 
  

  סומך חייקין
  7נחום חת רחוב 

  15142תא דואר 
  3190500חיפה 
4800  861  04 

 
 

 1-ג

  לכבוד
  בעלי המניות של בתי זיקוק לנפט בע"מ

  
  א.נ.,

  
ד 38דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה   הנדון:  

  1970 -לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 
                             

  מבוא
                            

ד לתקנות ניירות ערך (דוחות 38הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  הכספי המידע את סקרנו
 ביוני 30החברה), ליום  –של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן  1970  -תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

המידע הכספי הביניים  .תאריך באותו ושהסתיימ חודשיםושלושה  שהיש של ותולתקופ 2018
 המידע על מסקנה להביע היא של החברה. אחריותנו נפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלהה

  .סקירתנו בהתבסס על אלו ביניים תולתקופ הכספי הביניים הנפרד
  

  היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים הנערכ

מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים לתקופות ביניים 
והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

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

  
  מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד 

יירות ערך (דוחות ד' לתקנות נ38הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
  .1970 –תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

  
  פיסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב)

  
למידע הכספי הנפרד  3בבאור לאמור  מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב

 ),3ב'(20ולאמור בבאור  2017 הכספי הנפרד לשנתלמידע  5(לרבות בדרך של הפניה לאמור בבאור 
) בדבר הליכים מנהליים ואחרים, 2017) בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 6( -) ו5(

תלויות אחרות וכן חוקים ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה, אשר להערכת הנהלת החברה, 
המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל על 

  ות והמצב הכספי, אם בכלל, ולפיכך לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים.תוצאות הפעיל
  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

 
  
  

  2018באוגוסט  8חיפה, 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י מא עצ רמות  פי ת של  דו ג   המאו
KP -ב MG International  Cooperative ("KPMG International") .ישות שוויצרית 



  בתי זקוק לנפט בע"מ

  הנפרד ביניים הכספי המצב על נתונים תמצית
  דולר באלפי

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

  2-ג

  הנפרד על המצב הכספי ביניים  נתוניםתמצית 
  באלפי דולר

 בתי זקוק לנפט בע"מ

   ליום
30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017  

   )מבוקר(   )מבוקר בלתי(
        שוטפים נכסים

  265,863  267,476  430,346  מזומנים ושווי מזומנים
  76,058  47,698  42,442  פקדונות
  381,323  317,513  324,215   לקוחות
  86,805  56,053  124,113  חובה ויתרות אחרים חייבים
  −  47,577  −  ל"לכאו הלוואות של שוטפות חלויות
  11,845  4,079  18,956  פיננסיים נגזרים
  579,049  434,745  553,144   מלאי
  1,400,943  1,175,141  1,493,216  שוטפים נכסים כ"סה

      
        שוטפים שאינם נכסים

  922,516  864,560  988,117  נטו, מוחזקות חברות בגין השקעות
   50,228   49,730  43,066  מ"בע חיפה מוקדמת פנסיה לחברת הלוואה

  10,000  129,289  10,000  מוחזקות לחברות ארוך לזמן הלוואות
  55,782  46,481  28,209  פיננסיים נגזרים
  −  18,833  −  נטו, נדחים מיסים נכסי
  1,297,146  1,281,176  1,252,376  נטו, קבוע רכוש
  −  −  109,263  )1(  שימוש זכות נכסי

  12,087  10,952  12,651  נטו, נדחות והוצאות מוחשיים בלתי נכסים
  2,347,759  2,401,021  2,443,682  שוטפים שאינם נכסים כ"סה

      
  3,748,702  3,576,162  3,936,898  נכסים כ"סה

  

  לדוחות המאוחדים. 3א'3בדבר חכירות, ראה באור  IFRS 16לפרטים בדבר השפעת היישום לראשונה של  )1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

  ישראל לדרברג    ישר בן מרדכי    עובדיה עלי

  יו"ר הדירקטוריון
  מנהל כללי  

  סמנכ"ל כספים וכלכלה  

  

  

 .8.8.2018, תשע"ח, ז אבהדוחות הכספיים ביניים: כ"תאריך אישור תמצית 
  -ג

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

  הנפרד ביניים הכספי המצב על נתונים תמצית
  דולר באלפי

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

  3-ג

  

   ליום
30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017  

   )מבוקר(   )מבוקר בלתי(
        שוטפות התחייבויות

  229,953  215,361  286,991  )שוטפות חלויות כולל( ואשראי הלוואות
  681,085  621,827  696,216   ספקים
  142,138  83,941  113,658  )1( זכות ויתרות אחרים זכאים
  22,650  11,873  7,963  פיננסיים נגזרים
  23,641  37,870  17,833  הפרשות

  1,099,467  970,872  1,122,661  שוטפות התחייבויות כ"סה
      

       שוטפות שאינן התחייבויות
  361,897  394,231  340,254  נטו, בנקאיים לתאגידים התחייבויות

  999,503  1,115,271  961,555   נטו, חוב אגרות
  32,555  29,022  86,884  )1(  ארוך לזמן אחרות התחייבויות
  16,457  −  57,098  נטו, נדחים מיסים התחייבויות

  −  10  3,217  נטו, פיננסיים נגזרים
  34,389  32,819  32,308  נטו, לעובדים הטבות

  1,444,801  1,571,353  1,481,316  שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה
      

  2,544,268  2,542,225  2,603,977   התחייבויות כ"סה
     

        הון
  805,770  805,282  806,150   מניות הון

  31,979  31,962  32,183  מניות על פרמיה
  24,102  31,263  54,243  הון קרנות
  342,583  165,430  440,345   עודפים יתרת
  1,204,434  1,033,937  1,332,921   הון כ"סה

      
  3,748,702  3,576,162  3,936,898  והון התחייבויות כ"סה

  

  לדוחות המאוחדים. 3א'3בדבר חכירות, ראה באור  IFRS 16לפרטים בדבר השפעת היישום לראשונה של  )1(
  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

  נפרד ביניים אחר כולל ורווח והפסד הרווח על נתונים תמצית
  דולר באלפי

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

  4-ג

  תמצית נתונים על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים נפרד 
 באלפי דולר

  חודשים 6  של לתקופה
   ביום שהסתיימה

  חודשים 3  של לתקופה
   ביום שהסתיימה

 לשנה 
 שהסתיימה

  ביום
30.6.201830.6.2017 30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017 

  )מבוקר(   )מבוקר בלתי(  )מבוקר בלתי(
    

 4,907,586  1,189,629  1,544,887  2,226,869  2,984,412  הכנסות
 (4,536,957) (*) (1,100,036)  (1,419,941) (*) (2,077,733)  (2,775,847)  המכירות עלות
 370,629  89,593  124,946  149,136  208,565  גולמי רווח

          
 (37,755) (*) (10,092)  (10,065) (*) (18,738)  (23,109)  ושיווק מכירה הוצאות
 (31,967)  (6,500)  (7,975)  (12,748)  (14,144)    וכלליות הנהלה הוצאות
 −  −  −  −  1,489  נטו, אחרות הכנסות

 300,907  73,001  106,906  117,650  172,801  תפעולי רווח
         

 28,404 (*) 5,104  14,231 (*) 8,202  23,737  מימון הכנסות
 (145,544) (*) (35,461)  (29,967) (*) (80,283)  (61,202)  מימון הוצאות
 (117,140)  (30,357)  (15,736)  (72,081)  (37,465)  נטו, מימון הוצאות

 נטו, מוחזקות חברות ברווחי החברה חלק
 115,968  36,818  20,183  59,725  57,794   ממס

 299,735  79,462  111,353  105,294  193,130  הכנסה על מיסים לפני רווח
         

 (37,820)  (6,530)  (14,630)  (13,431)  (22,236)  הכנסה על מיסים
 261,915  72,932  96,723  91,863  170,894  לתקופה  רווח

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

         

 166  −  (65)  −  (30)  חוץ פעילות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 ההוגן בשווי השינוי של האפקטיבי החלק
 893  (205)  14,150  (9,128)  18,061   ממס נטו, מזומנים תזרימי גידור של

 (6,666)  (386)  1,184  (1,536)  (42)  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 חברות בגין אחר כולל )הפסד( רווח

 (521)  358  3,382  (577)  8,475  ממס נטו, מוחזקות

 שיועבר לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח
 (6,128)  (233)  18,651  (11,241)  26,464  ממס נטו, והפסד לרווח

         
 יועברו שלא אחר כולל )הפסד( רווח פריטי
           והפסד לרווח

  נטו, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
 (922)  −  (535)  −  611  ממס

 שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן לשווי
   ממס נטו, האשראי בסיכון

3,721  577  724  (1,280)  (3,306) 

 חברות בגין אחר כולל )הפסד( רווח
 (382)  −  (244)  −  168  ממס נטו, מוחזקות

 בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
 12  4  (8)  9  (15)   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך הוגן

 יועבר שלא לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח
 (4,598)  (1,276)  (63)  586  4,485  ממס נטו, והפסד לרווח

         
 251,189  71,423  115,311  81,208  201,843  לתקופה כולל רווח

  
  לדוחות המאוחדים. 'ג2 באורגם  ראה - מחדש סווג (*)

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 הנפרדים ביניים המזומנים תזרימי על נתונים תמצית
  דולר באלפי

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

  5-ג

רימי  נתוניםתמצית    הנפרדיםמזומנים ביניים העל תז
דולר   באלפי 

 חודשים 6 של לתקופה
   ביום שהסתיימה

 חודשים 3 של לתקופה
   ביום שהסתיימה

 לשנה
 שהסתיימה

  ביום
30.6.2018 30.6.2017  30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017 

  )מבוקר(   )מבוקר בלתי(   )מבוקר בלתי(
        שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 261,915  72,932  96,723  91,863  170,894  לתקופה רווח

 המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
           :שוטפת מפעילות
  מזומנים בתזרים כרוכות שאינן והוצאות הכנסות

 87,403  10,347  41,343  20,160  41,689  )'א סעיף –' א נספח(
 212,583  112,023  138,066  83,279  349,318 

 סעיף –' א נספח( והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
 (151,453)  (98,424)  (23,731)  (12,258)  57,075   )'ב

 (8,981)  (229)  (157)  (8,301)  (343)   נטו, ששולם הכנסה מס
 )לפעילות ששימשו( מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 188,884  (15,374)  114,178  91,464  269,315  שוטפת

         
           השקעה לפעילות מזומנים תזרימי
 4,014  636  149  1,013  1,120  שהתקבלה ריבית
 17,924  2,853  1,389  7,415  2,505  מוחזקות מחברות שהתקבלה ריבית
 (4,721)  (4,936)  40,021  30,592  40,017  נטו, בפיקדונות )עליה( ירידה
 לדוחות' ח8 באור ראה( כלולה חברה ממימוש תמורה

 −  −  −  −  2,005  )המאוחדים
 701  21  5  320  574  מוחזקות מחברות שהתקבל דיבידנד
 77  10  −  21  −  נטו ,מאחרים ארוך לזמן הלוואות החזר
 201,249  1,783  −  38,725  −  מוחזקות מחברות ארוך לזמן הלוואות החזר
 (10,000)  (14,156)  −  (37,653)  −  מוחזקות מחברות ארוך לזמן הלוואות מתן
 חברות עם השקעה מפעילות במזומנים שינוי

 (65,473)  −  446  −  (10,956)  נטו, מוחזקות
 3,663  −  −  −  −  מ"בע חיפה מוקדמת לפנסיה מהחברה הלוואה החזר
 (71,284)  (20,238)  (11,261)  (49,818)  (70,874)  )1() תקופתי טיפול כולל( קבוע רכוש רכישת
 (2,731)  (693)  (515)  (965)  (1,182)  נדחות והוצאות מוחשיים בלתי נכסים רכישת

 )לפעילות ששימשו( מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 73,419  (34,720)  30,234  (10,350)  (36,791)  השקעה

         
           מימון לפעילות מזומנים תזרימי
 (624)  (99)  −  (624)  −  נטו, קצר לזמן אשראי
 29,015  6,795  (8,104)  19,526  (8,314)  נטו, ומאחרים מלקוחות פקדונות )מתן( קבלת
 (136,819)  (40,009)  (28,729)  (82,594)  (42,746)  )2( ששולמה ריבית
 (1,988)  (440)  (112)  (456)  (520)  מוחזקות לחברות ששולמה ריבית

 (85,000)  −  −  (85,000)  (65,000)  ששולם דיבידנד
 (5,809)  (110)  270  943  2,804  נטו, בנגזרים עסקאות

, מוחזקות חברות עם מימון מפעילות במזומנים שינוי
 (1,760)  39,791  −  38,031  −  נטו

 16,457  −  −  16,457  −   נטו, ארוך לזמן בנקאים מתאגידים הלוואות קבלת
 (59,143)  (17,155)  (17,155)  (25,405)  (25,405)  ארוך לזמן בנקאים מתאגידים הלוואות פרעון
 (177,262)  (35,589)  (43,293)  (120,576)  (44,514)  )2( חוב אגרות פרעון
 לדוחות' ז8 באור ראה( נטו חוב אגרות הנפקת

 170,188  170,188  −  170,188  114,996  )המאוחדים
 −  −  (30)  −  (61)  חכירות בגין התחייבויות תשלום
 )לפעילות ששימשו( מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 (252,745)  123,372  (97,153)  (69,510)  (68,760)   מימון

         
 9,558  73,278  47,259  11,604  163,764  מזומנים ושווי במזומנים נטו גידול

 מזומנים יתרות על החליפין בשער תנודות השפעת
 6,406  5,618  1,001  5,973  719  מזומנים ושווי

 249,899  188,580  382,086  249,899  265,863  התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים
 265,863  267,476  430,346  267,476  430,346  תקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים

 
ומתקן המידן (שבהתייחס אליו הטיפול התקופתי הסתיים  3החלו טיפולים תקופתיים בחלק ממתקני היצור של החברה, לרבות מז"ג  2018ברבעון השני של  )1(

מליון דולר טרם שולמו. לפרטים בדבר טיפולים תקופתיים בחלק ממתקני  19 -סך של כ 30.6.2018יום נכון למועד אישור הדוח, והמתקן מצוי בשלבי הפעלה). ל
  ) לדוחות השנתיים המאוחדים.  4א'(11ראה באור  2017החברה בשנת 

אמנות לרבעון העוקב היות ומועד פירעונם מליוני דולר, בהתאמה, נדחו על פי שטרי הנ 26 -וכ 33 -תשלומי קרן וריבית בגין אגרות חוב בסך של כ 30.6.2018ליום  )2(
  ). 31.12.2016מליוני דולר, בהתאמה, שנדחו מיום  27 -וכ 49 -כולל סך של כ 30.6.2017החוזי אינו יום עסקים (לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום 



  בתי זקוק לנפט בע"מ

 )המשך( הנפרדים ביניים המזומנים תזרימי על נתונים תמצית
  דולר באלפי 

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

  6-ג

  (המשך) הנפרדיםמזומנים ביניים העל תזרימי  נתוניםתמצית 
  באלפי דולר 

  התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת –נספח א' 

 חודשים 6 של לתקופה
  ביום שהסתיימה

 חודשים 3 של לתקופה
   ביום שהסתיימה

 לשנה
 שהסתיימה

  ביום
30.6.2018 30.6.2017 30.6.2018  30.6.2017  31.12.2017 

  )מבוקר(   )מבוקר בלתי(  )מבוקר בלתי(
 כרוכות שאינן והוצאות הכנסות.    א

      מזומנים בתזרימי

    

 87,279  23,727  20,499  43,529  41,400  והפחתות פחת

 68,589  27,708  18,356  45,198  46,508   נטו, מימון הוצאות

 10,461  (8,295)  7,685  (16,734)  (9,799)  נגזרים של הוגן בשווי נטו שינויים
 פנסיה לחברת הלוואה של הוגן בשווי שינויים
  מ"בע חיפה מוקדמת

316  (5,923)  235  (2,674)  (1,460) 

 (115,968)  (36,818)  (20,183)  (59,725)  (57,794)    נטו, מוחזקות חברות ברווחי חלק

 −  −  −  −  (1,489)  אחרות הכנסות
 682  169  121  384  311  מניות מבוסס תשלום עסקאות

 37,820  6,530  14,630  13,431  22,236  הכנסה על מסים

41,689  20,160  41,343  10,347  87,403 

         

           והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים.    ב

         

 (75,975)  (73,284)  (53,478)  (12,166)  49,108   בלקוחות )עליה( ירידה

 3,967  (567)  637  (7,734)  (6,591)  חובה ויתרות אחרים בחייבים ירידה )עליה(

 (132,779)  64,864  8,537  11,525  25,904  במלאי )עליה( ירידה

 6,442  (74,108)  24,530  (24,578) 709  בספקים )ירידה( עליה
 זכות יתרות, אחרים בזכאים עליה )ירידה(

  והפרשות
(10,650)  18,326  (3,093)  (15,937)  44,086 

 2,806  608  (864)  2,369  (1,405)      נטו, לעובדים בהטבות עליה )ירידה(

57,075  (12,258)  (23,731)  (98,424)  (151,453) 

  

  

  



  בתי זקוק לנפט בע"מ

  נפרד ביניים כספי מידע לתמצית נוסף מידע
  דולר באלפי 

  7-ג

   מידע נוסף לתמצית מידע כספי ביניים נפרד
  באלפי דולר 

  מידע נוסף

  כללי  .א

והתוספת העשירית ד' 38תקנה הוראות בהתאם לביניים של החברה ערוך כספי נפרד המידע תמצית ה .1
בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים  1970 –ידיים), התש"ל יקופתיים ומלתקנות ניירות ערך (דוחות ת

 ,(להלן: "הדוחות השנתיים") 31.12.2017. יש לקרוא אותו ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום של התאגיד
  (להלן: "הדוחות המאוחדים"). 30.6.2018וביחד עם תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

 :הגדרות .2

  בתי זקוק לנפט בע"מ. –החברה 

חברות מאוחדות וחברות שהשקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים על בסיס השווי  –חברות מוחזקות 
  המאזני.

  מדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד בינייםעיקרי ה  .ב

המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית אשר 
  בדוחות המאוחדים. 3בדוחות השנתיים ובבאור  2פורטו בבאור 

  תלויות, התקשרויות, ערבויות ושיעבודים תהתחייבויו  .ג

  בדוחות המאוחדים. 5לפרטים ראה באור 

 פיננסיות אמות מידה  .ד

  .מאוחדיםהדוחות ב 6באור  ראה לפרטים

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה   .ה

  .מאוחדיםהדוחות ב 8-ו 5באורים  ראה לפרטים

הוארך מועד פירעון ההלוואה לזמן ארוך  2018ז' לדוחות השנתיים, ברבעון השני של 7בהמשך לאמור בבאור   .ו
 .31.12.2019מליון דולר ליום  10שהעמידה החברה לגדיב בסך 

מליון  9 -מליון אירו (כ 8 -אחר תאריך הדוח, הכריז דירקטוריון כאו"ל על חלוקת דיבידנד לחברה בסך של כל  .ז
דולר) שמקורו בדיבידנד שקיבלה כאו"ל בתקופת הדוח מקולנד (חברה בת בבעלות מלאה של כאו"ל הפועלת 

  בהולנד). 



  בע"מ בתי זיקוק לנפט
  

  1 - ד 

  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי רבעונידוח 

  (א):ג38ועל הגילוי לפי תקנה 

  

 –בע"מ (להלן  בתי זיקוק לנפטהדירקטוריון של ועדת מאזן וביקורת וההנהלה, בפיקוח 
התאגיד), אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל 

  הגילוי בתאגיד.

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 .מנהל כללי – מרדכי-ישר בן .1

  סמנכ"ל כספים וכלכלה. –ישראל לדרברג  .2

 יתר חברי הנהלת בזן במועד הדוח: .3

  משנה למנכ"ל וסמנכ"ל משאבי אנוש, בטיחות, איכות סביבה וביטחון. –שלומי בסון 

  סמנכ"ל יחידה עסקית דלקים.  – יריב גרץ

  סמנכ"ל יחידה עסקית פוליאולפינים. – אסף אלמגור

  סמנכ"ל יחידה עסקית ארומטיים, שמנים ושעוות. –צחי בן משה 

  סמנכ"ל תכנון משולב וסחר. - כהן- לימור פשר

  היועצת המשפטית.  –מיכל מינצר 

  סמנכ"ל טכנולוגיות ופרויקטים. –ירון נמרוד 

  .ורכש והתקשרויות שיווק ומכירות סמנכ"ל – חנא מארק

פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר  בקרה
תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או 
בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו 

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם לספק מידה סבירה של ביטחון 
להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות 

  הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

שהתאגיד נדרש  הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר  לגלותו

ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר 
  קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

דיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על ה
  ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר הרבעוני בדוח
י בדבר הבקרה רבעונהדוח ה –(להלן  31.3.2018 ביום שנסתיימה לתקופה הרבעוני לדוח

  כאפקטיבית. הפנימיתהבקרה  נמצאההפנימית האחרון), 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי 
בדבר  שנתילשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שנמצאה בדוח ה

  הבקרה הפנימית האחרון;

האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס למועד הדוח, בהתבסס על 
, הבקרה הפנימית היא על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל

  אפקטיבית;
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  הצהרות מנהלים:

  

  ):1(ד)(ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   .א

  מצהיר כי:מרדכי -ישר בןאני,   

לרבעון התאגיד)  –(להלן  בע"מ בתי זיקוק לנפטשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  )1
  .הדוחות) –(להלן  2018 של שנתהשני 

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר  )2
בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות 

  .הדוחותשבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן  )3
נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

  .המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות

מאזן ולוועדת יד התאגלדירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד,  )4
לגבי  ביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותרו

  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או   )א(
בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים 

לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או  באופן סביר להשפיע
לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי 

  –וכן  .והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי   )ב(
בדים אחרים שיש להם תפקיד או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עו

  .משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים   )א(
תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, 

בתקנות ניירות ערך (דוחות לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן 
, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 2010-עכספיים שנתיים), התש"

  –וכן  .ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים   )ב(
יווח תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הד

הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 
  .לכללי חשבונאות מקובלים

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד   )ג(
האחרון לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את התקופתי הדוח 

רה הפנימית על מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבק
  הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 

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

  

  

8.8.2018          

                          

  , מרדכי- ישר בן     

  מנכ"ל  
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  ):2(ד)(ג38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה   .ב

  

  מצהיר כי: לדרברגישראל אני,     

ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ות הכספיים בינייםבחנתי את הדוח )1
של השני לרבעון התאגיד)  –(להלן  בע"מ בתי זיקוק לנפטשל לתקופת הביניים 

  ;)פת הביניים"קו" או "הדוחות לתהדוחות" –(להלן  2018 שנת

הכלול בדוחות לתקופת הכספיים והמידע הכספי האחר לפי ידיעתי, הדוחות  )2
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של הביניים 

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו 
  .אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

אחר הכלול בדוחות המידע כספי הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  )3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב פת הביניים קולת

הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 
  .שאליהם מתייחסים הדוחות

ולוועדת מאזן התאגיד לדירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד,  )4
לגבי  טוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותרוביקורת של דירק

  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או   )א(
ככל שהיא בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 הכלול בדוחות ולמידע הכספי האחרביניים מתייחסת לדוחות הכספיים 
העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של , לתקופת הביניים

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו 
להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

  –וכן  ;להוראות הדין

מעורב המנהל הכללי  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה  )ב(
או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד 

  .משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )5

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים   )א(
מהותי המתייחס לתאגיד,  תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע

לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות 
ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים , 2010- עכספיים שנתיים), התש"

מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, 
  –כן ו ;ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים   )ב(
תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח 
הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

  .לכללי חשבונאות מקובלים

שבין מועד לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה   )ג(
המתייחס לדוחות הכספיים האחרון לבין מועד דוח זה, התקופתי הדוח 

אשר יש בו ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, 
את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע להערכתי כדי לשנות 

  לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 

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

8.8.2018    

    

                    , ישראל לדרברג
  כלכלהסמנכ"ל כספים ו
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