
דוח ביניים
לרבעון שני

2019
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מרווח זיקוק מנוטרל 
לרבעון 2

3.8
דולר לחבית

 רבעון 2 2018 -
7.8 דולר לחבית

מרווח זיקוק מנוטרל 
לחציון 1

5.8
דולר לחבית

 חציון 1 2018 -
6.6 דולר לחבית

מינוף פיננסי

X1.9
X1.9 - 31.12.2018 

חוב פיננסי, נטו

882
מליון דולר

- 31.12.2018  
968 מליון דולר

יחס הון למאזן

36%
35% - 31.12.2018 

EBITDA מנוטרל 
מאוחד לרבעון 2

80
מליון דולר

 רבעון 2 2018 -
151 מליון דולר

EBITDA פולימרים 
מאוחד לרבעון 2

44
מליון דולר

  רבעון 2 2018 -
54 מליון דולר

רווח נקי לרבעון 2

29
מליון דולר

 רבעון 2 2018 -
97 מליון דולר

EBITDA מנוטרל 
מאוחד לחציון 1

233
מליון דולר

 חציון 1 2018 -
270 מליון דולר

EBITDA פולימרים 
מאוחד לחציון 1

94
מליון דולר

  חציון 1 2018 -
106 מליון דולר

רווח נקי לחציון 1

92
מליון דולר

 חציון 1 2018 -
171 מליון דולר

IMO 2020 תקן
שיווק דלק תחבורה ימי העונה 

לדרישות התקן

חלוקת דיבידנד 
של 50 מיליון דולר

ilA-עליית דרוג ל 
עם אופק יציב

הבטחת רציפות 
אספקת גז טבעי 

עד התחלת הפקת הגז משדה 
כריש )אנרג'יאן(

הקמת מערך 
Bnnovation חדשנות
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חלק א'

 דוח הדירקטוריון
 על מצב עסקי התאגיד

לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2019

2 1



א תחומי פעילותה של קבוצת בזן 	.

 פרק 1

תיאור הקבוצה 
וסביבתה העסקית

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה 
שהסתיימה ביום 30.6.2019 )להלן - "תקופת הדוח"(. הדוח מוגש בהנחה שבפני הקורא מונח דוח 

הביניים כולו וכן הדוח התקופתי לשנת 2018 כולו, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד לשנת 2018.

100%100%

 סינרגיה עם
 תעשייה פטרוכימית

מאפשרת אופטימיזציה מוגברת של 
תמהיל המוצרים, הגדלת המרווחים 

המצרפיים ומיתון תנודתיות

מפעלי החברות הבנות )למעט דוקור הממוקמת בהולנד( מהווים מפעלי המשך למתקני החברה, כך שהם מקבלים באופן 
זרמים  אליה  ומחזירים  החברה,  מן  המכריע  ברובם  או  במלואם  להם,  הדרושים  הזינה  חומרי  את  צנרת,  באמצעות  רציף 
הנוצרים במתקניהם או חלקים מתוך חומרי הזינה, שלא שימשו בפעילותם. באופן זה מתאפשרת - בתחומים רבים - סינרגיה 

המגבירה את יעילות הפעילות ומפחיתה את עלויותיה.

 כרמל
אולפינים

תחום הפולימרים
מייצרת 2 מוצרים עיקריים: 
פוליאתילן ופוליפרופילן 

)נמכרים ליצרני מוצרי פלסטיק(

Ducor
 ייצור פוליפרופילן

)נמכר ליצרני מוצרי פלסטיק(

 בתי זקוק
חיפה

תחום הדלקים
אחד מבתי הזיקוק הגדולים במזרח 

אגן הים התיכון )כושר זיקוק של 
197,000 חביות נפט גולמי ליום( בעל 
 Nelson( רמת מורכבות זיקוק גבוהה

,Complexity>9 
מדד ליכולות הזיקוק והפיצוח(

קרוב למקורות נפט גולמי מגוונים 
ולשווקי מוצרים אטרקטיביים

גדיב תעשיות 
פטרוכימיה

תחום הארומטים
מייצרת חומרי גלם לתעשיות 

הפלסטיקה והכימיה

100%
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מרווחי זיקוק

מרווח אורל רויטרס ומרווח אורל בלומברג ממוצע)1(
מרווחי אורל בשנים 2019-2018 )דולר לחבית(

Bloomberg :מקור: רויטרס          מקור

1. כהגדרתם בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

מרווחי אורל ממוצעים
דולר לחבית

בתקופת הדוח, ובפרט ברבעון השני של 2019, מרווחי האורל היו תנודתיים וירדו בחדות ביחס לתקופות מקבילות אשתקד. 	 
הירידה נובעת בעיקר מהתייקרות נפט גולמי כבד, בפרט האורל כמוסבר לעיל וכן מירידה יחסית במרווחי חלק מהתזקיקים 
למול הברנט )בעיקר הבנזין( הנובעת, בין היתר, מירידה בביקושים כתוצאה מחששות מהרעה בכלכלה העולמית. לקראת 
סיום הרבעון מרווחי האורל רויטרס ובלומברג החלו לעלות באופן משמעותי על רקע פתרון בעיית האספקה בקו המספק 

נפט גולמי מרוסיה לאירופה ואווירה מאקרו כלכלית חיובית על רקע התאוששות בשווקים הפיננסיים.

לאחר תאריך הדוח ועד לסמוך למועד אישור הדוח מרווחי האורל רויטרס ובלומברג עלו ועמדו בממוצע על כ- 5.5 ו-5.7 	 
דולר לחבית, בהתאמה.

א הסביבה העסקית ורווחיות קבוצת בזן 	.

תחום פעילות הדלקים

מחירי הנפט הגולמי

מחיר נפט גולמי
נפט גולמי מסוג ברנט1 בשנים 2019-2018 )דולר לחבית(

מקור: רויטרס

Dated Brent .1

מחיר ממוצע נפט גולמי
מסוג ברנט )דולר לחבית(

 העליה החדה במחיר הברנט בתקופת הדוח מוסברת בעיקרה בצמצום היצע על 	 
רקע המשך מדיניות הפחתת התפוקה של ארגון אופ"ק והסנקציות האמריקניות 
על איראן וונצואלה. ברבעון השני של 2019 נבלמה העליה בשל חששות מהרעה 

בכלכלה העולמית, בין היתר, בשל מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין. 

 לאחר תאריך הדוח, מחיר הברנט נסחר בין 61 ל- 67 דולר לחבית, ובסמוך למועד 	 
פרסום הדוח מחירו נקבע על 61 דולר לחבית.

נפט 	  של  יחסית  התייקרות  חלה   2019 של  השני  ברבעון  ובעיקר  הדוח   בתקופת 
נפט  )שהינו  אורל  מסוג  גולמי  נפט  לרבות  התיכון,  הים  אגן  באזור  כבד  גולמי 
גולמי כבד(. ההתייקרות נבעה, בנוסף לסנקציות על איראן, ממחסור זמני באורל
כתוצאה מזיהום בקו המספק נפט גולמי מרוסיה לאירופה. האורל נסחר ביחס לברנט בתקופת הדוח וברבעון השני של 2019 

בהנחה ממוצעת אפסית לעומת הנחה ממוצעת של כ- 1.7 דולר לחבית בתקופות מקבילות אשתקד.

 בתקופת הדוח עקומת השוק העתידי של הנפט הגולמי היתה במבנה נסוג )Backwardation( ברמה ממוצעת של כ- 0.4 דולר 	 
לחבית לחודש בדומה לתקופה מקבילה אשתקד. ברבעון השני של 2019 ה- Backwardation  העמיק לרמה ממוצעת של 
 Backwardation -כ-0.8 דולר לחבית לחודש לעומת כ- 0.3 דולר לחבית לחודש ברבעון מקביל אשתקד. לאחר תאריך הדוח ה

נחלש לרמה ממוצעת של כ- 0.3 דולר לחבית לחודש.

אורל רויטרסאורל רויטרס

אורל רויטרס

4.2

2.6
-1.6 

הפרש

4.4

1.7
-2.7 

הפרש

אורל בלומברג 
ממוצע

אורל בלומברג 
ממוצע

5.7

3.9
-1.8 

הפרש

6.0

3.4
-2.6 

הפרש

אפריל-יוני 2018
אפריל-יוני 2019

ינואר-יוני 2018
ינואר-יוני 2019

70.6
66.0

ינואר-יוני 
2018

ינואר-יוני  
2019

-7%
שינוי

74.4
68.9

אפריל-יוני 
2018

אפריל-יוני 
2019

-7%
שינוי

90

80

70

60

50

40

66.6
67.3

83.7

50.2

66.1

68.0

77.9

מרץ יוני ספט’ דצמ’ 
2018

מרץ 
2019

יוני 
2019

דצמ’ 
2017

10

8

6

4

2

0
דצמ' 
2017

מרץ יוני ספט’ דצמ' 
2018

יוני 
2019

מרץ 
2019

אורל בלומברג ממוצע
10

8

6

4

2

0

-2
דצמ' 
2017

מרץ יוני ספט’ דצמ' 
2018

יוני 
2019

מרץ 
2019
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מרווחי סולר תחבורה )1(, בנזין )2( ומזוט 3.5% )3( בים התיכון
לעומת נפט גולמי מסוג ברנט)4( )דולר לחבית(

Reuters :מקור

Brent (Dated) .4   CIF Med 3.5% Fuel Oil .3   Prem Unl CIF Med .2   ULSD CIF Med .1

מרווחי סולר תחבורה, בנזין ומזוט ממוצעים
לעומת נפט גולמי מסוג ברנט )דולר לחבית(

)1(  הירידה החדה נובעת בעיקר מקיטון בביקוש ועליה בהיצע בארה"ב ובאזור המפרץ הפרסי ברבעון הראשון של 2019. 
)2( הירידה בעיקר בשל קיטון בביקוש על רקע חששות מהרעה בכלכלה העולמית.   

)3( העליה בעיקר בשל גידול בביקוש לצורך פיצוח, תעשיה ותחבורה ימית לצד קיטון בהיצע של סוגי נפט גולמי כבדים.

צריכת תזקיקים בשוק המקומי)1(
אלפי טונות

וקרוסין( 	  סולר  )בנזין,  תחבורה  דלקי   צריכת 
עלתה בתקופת הדוח וברבעון השני של 2019 
בכ- 3% לעומת התקופות המקבילות אשתקד.

מקור: משרד התשתיות הלאומיות

)1(  צריכת התזקיקים הכוללת בשוק המקומי )דלקי תחבורה, תעשיה והסקה( עלתה בתקופת הדוח בכ- 2% לעומת תקופה מקבילה אשתקד ונותרה ללא שינוי ברבעון 

השני של 2019 ביחס לרבעון מקביל אשתקד.

היקף הזיקוק
ניצולת מתקני זיקוק הנפט הגולמי, היקף זיקוק הנפט הגולמי ועיבוד סולר ואקום כבד במגזר הדלקים )באלפי טונות(

בתקופת הדוח ניצולת מתקני הזיקוק עמדה על כ- 95% בעיקר בשל זמינות מוגבלת של נפט גולמי במתקני החברה בחודשי 	 
החורף ברבעון הראשון של 2019. עם זאת, סך תפוקת המוצרים גבוהה מאשר בתקופה מקבילה אשתקד.   

*  שיעור ניצולת מתקני הזיקוק אלמלא הטיפולים התקופתיים שנערכו ברבעון השני של 2018 )תחת הנחת שיעור ניצולת של 97% בתוספת חומרי ביניים - היקף של 

כ- 18.7 מליון חביות לרבעון( נאמד בתקופה וברבעון מקבילים אשתקד בכ- 99% ובכ- 97%, בהתאמה. 

11.4

9.6
-1.8 
בנזין2

10.7

6.8
-3.9 
בנזין1

15.1

13.7
-1.4 
סולר2

14.4

15.4
+1 
סולר

+2.3 
מזוט3 3.5%

-9.7

-7.4
+4.9 

מזוט3 3.5%

-9.9

-5.0

ינואר-יוני 2018
ינואר-יוני 2019

היקף זיקוק 
הנפט הגולמי 

היקף עיבוד 
סולר ואקום כבד

4,756 5,037*97%

95% 4,661 5,168

281

507

ניצולת מתקני 
זיקוק הנפט הגולמי היקף זיקוק 

הנפט הגולמי 
היקף עיבוד 

סולר ואקום כבד

2,322 2,432*95%

96% 2,361 2,587

110

226

ינואר-יוני 2018
ינואר-יוני 2019

אפריל-יוני 2018
אפריל-יוני 2019

אפריל-יוני 2018
אפריל-יוני 2019

ינו'-מרץ 
2018

אפר'-יוני 
2018

יוני-ספט' 
2018

אוק'-דצמ' 
2018

ינואר-מרץ 
2019

1,828

2,492

664

1,931

2,622

691

1,985

2,654

669

1,921

2,640

719

1,875

2,580

705

אפר'-יוני 
2019

דלקי 
תחבורה

תזקיקים 
אחרים

1,981

2,632

651

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

סולר

בנזין

מזוט 3.5%

מרץ יוני ספט’ דצמ’ 
2018

מרץ 
2019

יוני 
2019

דצמ’ 
2017
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התפלגות תפוקת מגזר הדלקים על פי קבוצות המוצרים העיקריים
אלפי טונות

1. כולל בעיקר: חומרי גלם ליצור פולימרים וארומטיים   2. כולל בעיקר: גפ”מ וביטומן

40%
סולר - 2,013

37%
סולר - 1,815

7%
     אחרים )2( - 

354

7%
     אחרים)2( - 

363

14%
בנזין - 695

15%
בנזין - 719

8%
קרוסין - 402

8%
קרוסין - 379

19%
מזוט - 942

21%
מזוט - 1,053

13%
מוצרים 

פטרוכימיים)1( - 
666

12%
מוצרים 

פטרוכימיים)1( - 
585

ינואר-יוני

38%
סולר - 971

37%
סולר - 881

7%
     אחרים)2( - 

176

8%
     אחרים)2( - 

185

14%
בנזין - 362

14%
בנזין - 340

10%
קרוסין - 244

9%
קרוסין - 213

19%
מזוט - 477

20%
מזוט - 473

12%
מוצרים 

פטרוכימיים)1( - 
306

12%
מוצרים 

פטרוכימיים)1( - 
289

אפריל-יוני

5,072
סה"כ
2019

4,914
סה"כ
2018

2,381
סה"כ
2018

2,536
סה"כ
2019
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מרווחים

ההפרש בין מחירי הפולימרים למחיר הנפטא
בשנים 2019-2018 )דולר לטון(

 

ICIS :מקור

שינוי בהפרש בין ממוצע מחירי הפולימרים לממוצע מחיר הנפטא
דולר לטון

למחיר 	  הפוליפרופילן  של  הממוצע  המחיר  שבין  בהפרש  מהותי  שינוי  חל  לא   2019 של  השני  וברבעון  הדוח  בתקופת 
הממוצע של הנפטא. 

בתקופת הדוח חלה ירידה בהפרש שבין המחיר הממוצע של הפוליאתילן למחיר הממוצע של הנפטא, בעיקר על רקע 	 
התגברות יצור פוליאתילן מתוצרי פצלי שמן וגז טבעי שעלותם נמוכה יותר. ברבעון השני של 2019 לא חל שינוי מהותי.

היקף תפוקות הפולימרים - כאו"ל
אלפי טון

שבוצעה 	  האתילן,  במתקן  מתוכננת  אחזקה  מפעולת  בעיקר  נובעת  הדוח  בתקופת  בכאו"ל  הפולימרים  בתפוקת  העליה 
ברבעון הראשון של 2018, שאובדן הרווחים בגינה כוסה על ידי הביטוח.

תחום פעילות הפולימרים – כאו”ל

מחירי הפולימרים )1(  והנפטא )2(
בשנים 2019-2018 )דולר לטון(

ICIS :מקור
      Naphtha CIF NEW .2     PP FD NEW Spot - פוליפרופילן , LDPE FD NEW Spot- 1. פוליאתילן 

מחיר ממוצע של הפולימרים והנפטא
דולר לטון

2019 לעומת תקופות מקבילות אשתקד במקביל 	  וברבעון השני של  ירדו בתקופת הדוח  נפטא,  מחירי חומרי הגלם, בעיקר 
לירידת מחיר הנפט הגולמי.

מחירי הפולימרים )פוליפרופילן ופוליאתילן( ירדו בתקופת הדוח וברבעון השני של 2019 לעומת תקופות מקבילות אשתקד 	 
במקביל לירידת מחירי חומרי הגלם והאנרגיה. 

-7%
שינוי

1,307

1,210
פוליאתילן

-7%
שינוי

1,396

1,300
פוליפרופילן

-16%
שינוי

645

545
נפטא

-14%
שינוי

1,358

1,162
פוליאתילן

-8%
שינוי

1,406

1,294
פוליפרופילן

-14%
שינוי

615

531
נפטא

ינואר-יוני 2018
ינואר-יוני 2019

אפריל-יוני 2018
אפריל-יוני 2019

ינואר-יוני  2018

ינואר-יוני  2019

246

271

אפריל-יוני  2018

אפריל-יוני  2019 132

138

+3 
הפרש

662

665
פוליאתילן

+4 
הפרש

751

755
פוליפרופילן

ינואר-יוני 2018
ינואר-יוני 2019

אפריל-יוני 2018
אפריל-יוני 2019

-112 
הפרש

743

631
פוליאתילן

-28 
הפרש

791

763
פוליפרופילן
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תחום פעילות הפולימרים - דוקור

מרווח

ההפרש בין מחיר הפוליפרופילן למחיר הפרופילן
בשנים 2019-2018 )דולר לטון(

ICIS :מקור

שינוי בהפרש בין ממוצע מחיר הפוליפרופילן לממוצע מחיר הפרופילן
דולר לטון 

 	 2019 של  השני  וברבעון  הדוח   בתקופת 
למחיר  הפוליפרופילן  מחיר  בין  ההפרש 
מקבילות  לתקופות  ביחס  ירד  הפרופילן 
אשתקד, בעיקר בשל ירידה בהיצע הפרופילן 
על רקע הדממות מתקני ייצור באירופה לצד 
גידול  בשל  הפוליפרופילן  במחירי  ירידה 

בהיצע מיבוא. 

היקף תפוקות הפוליפרופילן - דוקור
אלפי טון 

תחום פעילות הארומטים – גדיב 

מרווח

ההפרש בין מחירי פאראקסילן למחיר הקסילן 
בשנים 2019-2018 )דולר לטון(

Reuters :מקור

שינוי בהפרש בין ממוצע מחיר הפאראקסילן לממוצע מחיר הקסילן 
דולר לטון 

 בתקופת הדוח, ההפרש בין מחיר הפאראקסילן למחיר 	 
הקסילן עלה ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. 

בין מחיר ממוצע של 	  2019 ההפרש   ברבעון השני של 
בחדות  ירד  הקסילן  של  ממוצע  למחיר  הפאראקסילן 
בהיצע  גידול  רקע  על  אשתקד  מקביל  לרבעון  ביחס 
הפאראקסילן עם הקמת מתקני ייצור חדשים במזרח.   

היקף תפוקות הארומטים
אלפי טון 

ינואר-יוני 2018

ינואר-יוני 2019

259

213

-46 
הפרש

אפריל-יוני 2018

אפריל-יוני 2019

234

201

-33 
הפרש

ינואר-יוני 2018

ינואר-יוני 2019

76

77

אפריל-יוני 2018

אפריל-יוני 2019

42

39

ינואר-יוני 2018

ינואר-יוני 2019

278

275

אפריל-יוני 2018

אפריל-יוני 2019

136

133

131

155

+24 
הפרש

120

32

-88 
הפרש

ינואר-יוני 2018
ינואר-יוני 2019
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אפריל-יוני 2019
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א. תוצאות הפעילות של קבוצת בזן

נתונים נבחרים מדוחות רווח והפסד מאוחדים המדווחים ונתונים מנוטרלים מהשפעות חשבונאיות
לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30.6.2019 )מליוני דולר(

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

בדוח זה המונח “EBITDA מאוחד מנוטרל” מתייחס ל-EBITDA המנוטרל בתחום הדלקים בצירוף EBITDA מדווח ביתר תחומי הפעילות של הקבוצה.

ינואר-יוני
2019

ינואר-יוני
2018

אפריל-יונישינוי
2019

אפריל-יוני
2018

שינוי

)2%(1,6861,719)3%(3,2603,365הכנסות

)EBITDA255347)27%(107192)44% - מדווח

)2%()43()42()1%()85()84(פחת 

)79%()14()3()42%()12()7(הוצאות אחרות, נטו)1(

)54%(62135)34%(164250רווח תפעולי

81%)16()29(38%)42()58(הוצאות מימון, נטו)2(

)82%()22()4()62%()37()14(מיסים על הכנסה)3(

)70%(2997)46%(92171רווח נקי 

)41()27()77()22(נטרולים בתחום הדלקים )*(

)EBITDA233270)14%(80151)47% - מנוטרל

)63%(3594)18%(142173רווח תפעולי מנוטרל

)96%(256)26%(7094רווח נקי מנוטרל

*לפרטים על מרכיבי הנטרול, ראה סעיפים ב'3 ו-ג'3 להלן. 

1. כולל הפחתת עודפי עלות. לפרטים בדבר הפסד מירידת ערך נכסי שבח בסך 10 מליון דולר שהוכר ברבעון השני של 2018, ראה באור 11ו' לדוחות השנתיים.

2. להלן פירוט השינויים העיקריים בהוצאות המימון על בסיס ניתוח כלכלי )במליוני דולר(:

*יצוין כי הקבוצה חשופה לשינוי בריבית הליבור, כמפורט בבאור 30ד’ לדוחות השנתיים המאוחדים.

3. הקיטון נובע בעיקר מירידה ברווח לפני מס בתקופה.

 פרק 2

 תוצאות הפעילות
 של קבוצת בזן

לששה ושלושה חודשים שהסתיימו 
ביום 30.6.2019

הוצאות 
מימון, נטו  
אפר'-יוני 

2019

הוצאות 
מימון, נטו  
אפר'-יוני 

2018

ריבית 
הלוואות 

ואג”ח*

שווי הוגן 
הגנות

הפרשי 
שער

-3
+3

+13

42

הוצאות 
מימון, נטו  

ינו'-יוני 
2018

-5

ריבית 
הלוואות 

ואג”ח*

שווי הוגן 
הגנות

אחרות

58

הוצאות 
מימון, נטו  

ינו'-יוני 
2019

הפרשי 
שער

+5

+20

-4

16

29

16 15



EBITDA מנוטרל מאוחד
לפי תחומי פעילות )מליוני דולר(

ינואר-יוני
2019

ינואר-יוני
2018

אפריל-יונישינוי
2019

אפריל-יוני
2018

שינוי

)66(2086)23(113136דלקים )מנוטרל(

)10(4454)12(94106פולימרים )כאול ודוקור(

16115743ארומטים

972)7(1017אחרים

)71(80151)37(233270סה"כ

מרווח הזיקוק 
דולר לחבית

*כהגדרתו בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018

אחר )מגזרים אחרים והתאמות(

ארומטים )גדיב(

דלקים )מנוטרל(

פולימרים )כאו"ל ודוקור(

ינו'-מרץ 
2018

אפר'-יוני 
2018

יולי-ספט' 
2018

אוק'-דצמ' 
2018

ינו'-מרץ 
2019

119

52

50

7

10

151

54

86
4
7

123

44

71
4
4 114

38

61
6
9

153

50

93
9
1

אפר'-יוני 
2019

80

44

20
7

9

מרווח אורל רויטרס מרווח אורל בלומברג ממוצע מרווח זיקוק פרופורמה מנוטרל בזן*מרווח זיקוק מנוטרל בזן

ינו'-מרץ 
2018

אפר'-יוני 
2018

יולי-ספט' 
2018

ינו'-מרץ 
2019

אפר'-יוני 
2019

אוק'-דצמ' 
2018

4.0

5.4 5.5
4.4

6.0

7.8

4.7
5.5

6.1

3.6
4.5

7.7

5.2
6.2

8.6

8.1

1.7

3.4 3.8

18 17



ב. ניתוח תוצאות לששה חודשים

1. מחזור המכירות ללקוחות חיצוניים לפי תחומי פעילות*, מליוני דולר

)1( בעיקר ירידה במחיר האנרגיה במקביל לירידת מחיר הנפט הגולמי. 

)2(  בעיקר עליה בכמות הנמכרת על רקע פעולת אחזקה מתוכננת במתקן האתילן ברבעון הראשון של 2018 בקיזוז ירידה במחיר הפולימרים במקביל לירידת מחיר 
הנפט הגולמי.

)3( בעיקר ירידה במחירים במקביל לירידת מחיר הנפט הגולמי.

*יצוין כי בתעשיית הזיקוק והפטרוכימיה הגורם העיקרי המשפיע על תוצאות הפעילות איננו מחזור המכירות, אלא מרווחי הזיקוק והפטרוכימיה, שהם ההפרש בין 
ההכנסות ממכירת סל המוצרים לבין עלות חומרי הגלם הנרכשים לייצורם. כמו כן, מושפעות התוצאות מזמינות מתקני היצור. 

EBITDA .2 מנוטרל מאוחד בתחומי הפעילות

לתקופה ביחס  הדוח  בתקופת  הפעילות  לתחומי  המאוחד  המנוטרל   EBITDA-ב לירידה  העיקריים  הגורמים  פירוט   להלן 
מקבילה אשתקד.

גורמים עיקריים לשינוי ב-EBITDA מנוטרל מאוחד
מליוני דולר 

גורמים עיקרים לשינוי ב-EBITDA מנוטרל מאוחד - לפי תחומים 
מליוני דולר

תחום עליה )ירידה( 
דלקים

 תחוםתחום הפולימרים
הארומטים

מאוחדאחרים

פעילות 
כאו"ל )2(

פעילות 
דוקור

סה"כ

EBITDA1369791061117270 מנוטרל ינואר-יוני 2018

)44()7(6)19()8()11()24(מרווח/תרומה)1(

28--720121היקפי המכירות

)21(--)15(-)15()6(הכנסות אחרות)2(

--)1(1-1-הוצאות התפעול)3(

)37()7(5)12()7()5()23(סה"כ  שינוי

EBITDA113922941610233 מנוטרל ינואר-יוני 2019

)1( לצורך ניתוח ה-EBITDA, השינוי בהוצאות שיווק ומכירה )הובלה, אחסנה וכו'( נכלל בניתוח התרומה.

)2(  ברבעון ראשון 2018 ביצעה כאו"ל פעולת אחזקה מתוכננת במתקן האתילן, שאובדן הרווחים בגינה כוסה בביטוח. לפיכך, בחציון הראשון של 2018 הוכרו הכנסות 

משיפוי ביטוחי בהיקף של כ-19 מיליון דולר.

)3( כולל קבועות ביצור והנהלה וכלליות.

מחיר ממוצע של סל המוצרים, דולר לטון התפלגות מכירות

ינואר-יוני 2018
ינואר-יוני 2019

דלקים)1(

כאו"ל

דוקור

גדיב

581

1,398

1,511

832

552

1,255

1,374

772

ינו'-יוני 
2018

ינו'-יוני 
2019

3,3652,614 351 117

3,2602,542 354 114 228

249

כאו"ל)2( דלקיםדוקור גדיב)3(

34

22

אחרים

11%
כאו"ל

1%
אחרים

3%
דוקור

78%
7%דלקים

גדיב

ינו'-יוני
2019

11%
כאו"ל

1%
אחרים

3%
דוקור

78%
7%דלקים

גדיב

ינו'-יוני
2018

 EBITDA
ינואר-יוני  

2018

 מרווח/
תרומה

הכנסות 
אחרות

 היקף
המכירות

 EBITDA
ינואר-יוני 

2019

270

233

+28 -21-44

20 19



ג. ניתוח תוצאות לרבעון השני

1. מחזור המכירות ללקוחות חיצוניים לפי תחומי פעילות*, מליוני דולר

מחיר ממוצע של סל המוצרים, דולר לטון התפלגות מכירות

אפריל-יוני 2018
אפריל-יוני 2019

דלקים)1(

כאו"ל

דוקור

גדיב

615

1,390

1,507

838

577

1,276

1,381

800

אפר'-יוני 
2018

אפר'-יוני 
2019

1,7191,341 177 62 124

כאו"ל)2( דלקיםדוקור גדיב)3(

1,6861,341 165 55 116

15

9

אחרים

10%
כאו"ל

3%
דוקור

80%
7%דלקים

גדיב

אפריל-יוני
2019

10%
כאו"ל

1%
אחרים

4%
דוקור

78%
7%דלקים

גדיב

אפריל-יוני
2018

)1( בעיקר ירידה במחיר האנרגיה במקביל לירידת מחיר הנפט הגולמי. 

)2( בעיקר ירידה במחיר הפולימרים במקביל לירידת מחיר הנפט הגולמי.

)3( בעיקר ירידה במחירים במקביל לירידת מחיר הנפט הגולמי.

*יצוין כי בתעשיית הזיקוק והפטרוכימיה הגורם העיקרי המשפיע על תוצאות הפעילות איננו מחזור המכירות, אלא מרווחי הזיקוק והפטרוכימיה, שהם ההפרש בין 
ההכנסות ממכירת סל המוצרים לבין עלות חומרי הגלם הנרכשים לייצורם. כמו כן, מושפעות התוצאות מזמינות מתקני היצור.

3. מרכיבי הנטרול בתחום הדלקים

EBITDA-מרכיבי הנטרול בתחום הדלקים והשפעתם על ה
מליוני דולר

ינואר-יוני 2018ינואר-יוני 2019

EBITDA135213 מדווח בתחום הדלקים

)47()14(השפעות הפרשי עיתוי )1(

)19()9(השפעות התאמת ערך מלאי לשווי שוק, נטו

)11(1השפעות שינויים בשווי הוגן של נגזרים ומימושים

)77()22(סה”כ נטרולים )2(

EBITDA113136 מנוטרל בתחום הדלקים

מרווח הזיקוק 
של החברה

42.248.1מרווח מנוטרל - דולר לטון

5.86.6מרווח מנוטרל - דולר לחבית

מרווחי האורל
2.64.2אורל רויטרס - דולר לחבית

3.95.7אורל בלומברג - דולר לחבית

)1( למועד הדוח היקף המלאי הבלתי מוגן בחוזים הינו כ-480 אלף טון.

)2( כהגדרתם בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018.

4. רווח נקי

גורמים עיקריים לשינוי ברווח הנקי המאוחד
מליוני דולר

171

רווח נקי,  
ינו'-יוני 

2018

-37

ירידה ב- 
 EBITDA

מנוטרל

ירידה 
בהוצאות 

פחת

ירידה 
בהוצאות 

מסים

אחר1

92

רווח נקי,  
ינו'-יוני 

2019

שינוי 
בנטרולים

עלייה 
בהוצאות 

מימון

+1
+23

-55

-16

+5

)1( בעיקר ירידת ערך נכסי שב"ח שהוכרה ברבעון שני של 2018
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3. מרכיבי הנטרול בתחום הדלקים

EBITDA-מרכיבי הנטרול בתחום הדלקים והשפעתם על ה
מליוני דולר

אפריל-יוני
2019

אפריל-יוני
2018

EBITDA47127 מדווח בתחום הדלקים

)33()9(השפעות הפרשי עיתוי )1(

)3()19(השפעות התאמת ערך מלאי לשווי שוק, נטו

)5(1השפעות שינויים בשווי הוגן של נגזרים ומימושים

)41()27(סה”כ נטרולים )2(

EBITDA2086 מנוטרל בתחום הדלקים

מרווח הזיקוק 
של החברה

28.156.7מרווח מנוטרל - דולר לטון

3.87.8מרווח מנוטרל - דולר לחבית

 מרווחי
האורל

1.74.4אורל רויטרס - דולר לחבית

3.46.0אורל בלומברג - דולר לחבית

)1( למועד הדוח היקף המלאי הבלתי מוגן בחוזים הינו כ-480 אלף טון.

)2( כהגדרתם בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018. 

ברבעון השני של 2019 תוספת מרווח בזן מעל מרווחי אורל הצטמצמה ביחס לרבעון מקביל אשתקד, בין היתר, על רקע 	 
סביבת השוק התנודתית, ירידה במרווחי חלק מהתזקיקים )בעיקר הבנזין( לצד התייקרות בנפט גולמי כבד לרבות האורל, 

העמקת ה-Backwardation )מבנה שוק עתידי נסוג( וכן פעולות אחזקה שנערכו במתקני הייצור.

4. רווח נקי

גורמים עיקריים לשינוי ברווח הנקי המאוחד
מליוני דולר

97

רווח נקי,  
אפר'-יוני 

2018

-71

ירידה ב- 
 EBITDA

מנוטרל

ירידה 
בהוצאות 

פחת

ירידה 
בהוצאות 

מסים

אחר1

29

רווח נקי,  
אפר'-יוני 

2019

שינוי 
בנטרולים

עלייה 
בהוצאות 

מימון

+1
+18

-14
-13

+11

)1( בעיקר ירידת ערך נכסי שב"ח שהוכרה ברבעון שני של 2018

EBITDA .2 מנוטרל מאוחד בתחומי הפעילות

לרבעון ביחס  השני  ברבעון  הפעילות  לתחומי  המאוחד  המנוטרל   EBITDA-ב לירידה  העיקריים  הגורמים  פירוט   להלן 
מקביל אשתקד.

גורמים עיקריים לשינוי ב-EBITDA מנוטרל מאוחד
מליוני דולר 

EBITDA 
Q2 2018

 מרווח/
תרומה

הכנסות 
אחרות

 היקף
המכירות

הוצאות 
תפעול

EBITDA 
Q2 2019

151

80

+8

-6 -3

-70

גורמים עיקרים לשינוי ב-EBITDA מנוטרל מאוחד - לפי תחומים
מליוני דולר

תחום עליה )ירידה( 
דלקים

 תחוםתחום הפולימרים
הארומטים

מאוחדאחרים

פעילות 
כאו"ל

פעילות 
דוקור

סה"כ

EBITDA מנוטרל אפריל-יוני 
2018

864865447151

)70(42)10()5()5()66(עליה )ירידה( במרווח/תרומה)1(

8--62-2היקפי המכירות

)6(--)2(-)2()4(הכנסות אחרות )2(

)3(-)1(---)2(הוצאות התפעול)3(

)71(32)10()5()5()66(סה"כ שינוי

EBITDA מנוטרל אפריל-יוני 
2019

20431447980

)1( לצורך ניתוח ה-EBITDA, השינוי בהוצאות שיווק ומכירה )הובלה, אחסנה וכו'( נכלל בניתוח התרומה. 

)2( ברבעון השני של 2018 הוכרו הכנסות משיפוי ביטוח בגין אובדן רווחים בגין פעולת אחזקה מתוכננת במתקן האתילן בסך של 4 מיליון דולר.

)3( כולל קבועות ביצור והנהלה וכלליות. הגידול נובע בעיקר מעלויות אחזקה והשפעת התחזקות השקל למול הדולר על העלויות השקליות.
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 פרק 3

ניתוח מצב כספי

ניתוח המצב הכספי )מאזן(
מליוני דולר

31 בדצמבר 2018
30 ביוני 2019

בעיקר בגין עליה בלקוחות עקב עליית מחיר, 
כמות וירידה בניכיונות ועליה בחייבים עקב גידול 

בהוצאות מראש ומוסדות.

בעיקר בגין עליית מחיר בקיזוז ירידה בכמות, 
בין היתר על רקע השוק העתידי הנסוג. 

בעיקר בגין עליה בספקים עקב עליית מחיר והארכת ימי אשראי, 
עליה בזכאים בעיקר עקב עליה בפקדונות מלקוחות בסך של 

כ-19 מליון דולר ובקיזוז ירידה בהפרשות של כ-23 מיליון דולר 
הנובעת בעיקר מתשלום היטלים )לפרטים ראה באור 5א'1(.

בעיקר בגין רווח נקי לתקופה בסך 
של כ- 92 מליון דולר ורווח כולל אחר 

לתקופה בסך של כ- 9 מליון דולר.

נכסים 
קבועים

2,365

2,344

מלאי
565

593

ספקים, 
זכאים 

והפרשות

759

830

לקוחות 
וחייבים

380

488

+28%
שינוי

+5%
שינוי

-0.9%
שינוי

+9%
שינוי

+6%
שינוי

הון

הלוואות לזמן 
ארוך ואג"ח 

)כולל חלויות 
שוטפות(

1,384

1,320

1,376

1,420

-1%
שינוי

+8%
שינוי

יחס הון למאזן

36%
  30.6.2019 

יחס הון למאזן

35%
31.12.2018 

בעיקר בשל פירעונות קרן בסך של כ- 140 מליון 
דולר, בקיזוז קבלת הלוואות לזמן ארוך בסך 100 

מליון דולר )לפרטים ראה באור 7א'( והפרשי 
שער והצמדה בסך של כ-  27 מליון דולר.
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 פרק 4

ניתוח נזילות

הון חוזר )נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות(
מליוני דולר

ניתוח הנזילות של הקבוצה

תזרים מזומנים לתקופה של ינואר-יוני 2019
מליוני דולר

)1( רווח על בסיס מזומן בניכוי ריבית ששולמה, נטו לתקופת הדוח מסתכם לסך של כ-227 מליון דולר.
)2(  בעיקר עליה בלקוחות בסך של כ-79 מליון דולר, עליה במלאי בסך של כ-28 מליון דולר, עליה בחייבים בסך של כ-32 מליון דולר בקיזוז עליה בספקים בסך של כ-69 מליון דולר.

.)1 )3( כולל תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה בסך של כ-19 וכ-4 מיליון דולר בגין היטלי ביוב במסגרת הסכם פשרה עם עיריית חיפה )לפרטים ראה באור 5א'
)4( לפרטים ראה באור 7א' לדוחות המאוחדים.

)5( בעיקר גידול בפקדונות מלקוחות.

תזרים מזומנים לתקופה של אפריל-יוני 2019
מליוני דולר

)1( רווח על בסיס מזומן בניכוי ריבית ששולמה, נטו לרבעון השני מסתכם לסך של כ-66 מליון דולר.
)2(  בעיקר ירידה במלאי בסך של כ-85 מליון דולר וירידה בחייבים בסך של כ-13 מליון דולר, בקיזוז עליה בלקוחות בסך של כ-63 מליון דולר הנובעת בעיקר מירידה של 

כ-82 מליון דולר בנכיונות.
.)1 )3( כולל תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה בסך של כ-19 וכ-4 מיליון דולר בגין היטלי ביוב במסגרת הסכם פשרה עם עיריית חיפה )לפרטים ראה באור 5א'

)4( בעיקר גידול בפקדונות מלקוחות.

*רווח נקי לאחר הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים )להלן "רווח על בסיס מזומן"(.

1.37

1.40

יחס שוטף

31 בדצמבר 2018

30 ביוני 2019

478
534 549

377

513

31 במרץ 
2018

30 ביוני 
2018

30 בספט' 
2018

31 בדצמ' 
2018

31 במרץ 
2019

451

30 ביוני 
2019

מזומנים 
 ופקדונות

ל-31 בדצמ' 
2018

רווח על 
בסיס 

מזומן1*

עליה בהון 
חוזר2

ריבית 
ששולמה, 

נטו3

רכישת 
נכסים 
קבועים3

קבלת 
הלוואה 
לזמן ארוך4

 פרעון
אג"ח

פרעון 
 הלוואות

לזמן ארוך

אחר5 מזומנים 
 ופקדונות

ל-30 ביוני 
2019

429

+281 -68
+100 -105

-35 488
-54 -77 +17

מזומנים 
 ופקדונות

ל-31 במרץ 
2019

רווח על 
בסיס 

מזומן1*

ירידה בהון 
חוזר2

ריבית 
ששולמה, 

נטו3

רכישת 
נכסים 
קבועים3

 פרעון
אג"ח

פרעון 
 הלוואות

לזמן ארוך

אחר4 מזומנים 
 ופקדונות

ל-30 ביוני 
2019

511
+106

+30

-62 -22 488

-40
-46

+11
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 פרק 5

סך כל האשראי 
ממוסדות פיננסיים 

סך כל האשראי ממוסדות פיננסיים
להלן פרוט החוב המאוחד, נטו למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח של קבוצת בזן

חוב פיננסי* נטו
מליוני דולר

מסגרות 	  בדבר  לפרטים 
האשראי המובטחות לזמן קצר 
של הקבוצה לשנת 2019, ראה 
השנתיים  לדוחות  13א'  באור 
 30.6.2019 ליום  המאוחדים. 
אשראי  מסגרות  לקבוצה 
בסך  מנוצלות  לא  מובטחות 
של כ-261 מליון דולר )הניצול 
אשראי  מכתבי  לצורך  הינו 

וערבויות בלבד(.

 

*חוב פיננסי למוסדות פיננסיים ולמחזיקי אג"ח

)1( בגין דוקור.

)2( כולל חלויות שוטפות. מוצג בהתאם לערך ההתחייבותי )ללא עלויות גיוס(.

)3( כולל מזומנים ושווי מזומנים ופקדונות לזמן קצר.

)4(  על פי מדיניות ההגנה של הקבוצה, כנגד הנפקת אגרות חוב שקליות בוצעו עסקאות החלף קרן  וריבית. העסקאות מוצגות במקביל להצגת אגרות החוב, בערכן 

ההתחייבותי, בניכוי או בתוספת הפקדונות המתייחסים.

מינוף פיננסי*

*חוב פיננסי נטו כהגדרתו לעיל מחולק ב-EBITDA מנוטרל ב-4 רבעונים אחרונים.

היקפם הממוצע של מקורות המימון בתקופת הדוח 
הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות, בהתאם לאופן הצגתן לפי כללי החשבונאות בדוחות הכספיים וללא 
עלויות גיוס( כ-1,415 מליון דולר, הון חוזר תפעולי נטו כ- 244 מליון דולר )מתוכו ממוצע לקוחות כ-389 מליון דולר, ספקים 

כ- 668 מליון דולר(. 

מינוף פיננסי

X1.9
  30.6.2019 

מינוף פיננסי

X1.9
  31.12.2018 

אשראי לזמן קצר)1(

הלוואות מבנקים)2(

אגרות חוב)2(

נכסים פיננסים נזילים)3(

עסקאות הגנה 
על אג"ח)4(

-
1,114

31 במרץ 
2018

1,228

-534

-22

442
2

1,065

30 ביוני 
2018

1,163

-511

-12

423
11

1,024

30 בספט' 
2018

1,127

-516

-11

413 8

31 בדצמ' 
2018

1,038

-428

-2

352

968
8

31 במרץ 
2019

1,012

-511

-11

439

937

13

30 ביוני 
2019

960

-487
-21

417

882

0
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פרק 6

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
בתקופת הדוח לא חל שינוי מהותי בסיכוני השוק אליהם חשופה החברה, במדיניות ניהול סיכונים אלו ובאחראים לניהולם 

ביחס למתואר בדוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2018. 
כמפורט בבאור 29ד'3 לדוחות השנתיים המאוחדים, בתקופת הדוח החליט דירקטוריון החברה על מדיניות הגנה מדורגת 
בהתייחס )1( לחשיפה תזרימית עתידית בגין רכישת מלאי )בסיסי( בתום עסקת זמינות המלאי, כך שכמות החוזים העתידיים 
)2( לערך מלאי  וכן  ידי החברה תיגזר ממחיר הברנט העתידי השורר בכל עת למועד סיום עסקת הזמינות;  שתוחזק על 
החברות הבנות כך שבהינתן מחירי ברנט מסוימים תבוצע מכירה של חוזים עתידיים סחירים על ברנט )Futures( בהיקף 

כולל של עד כ- 100 אלף טון.  

פרק 7

היבטי ממשל תאגידי 
לא חל שינוי בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, במספר הדירקטורים הבלתי 
תלויים המינימאלי הנדרש על פי חוק ובגילוי שניתן בקשר עם מבקר פנימי בתאגיד מדווח ביחס למתואר בדוח הדירקטוריון 

על מצב עסקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2018. 

פרק 8

גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

א. מידע נוסף הכלול בדוח המבקרים לבעלי המניות 
מבלי לסייג את מסקנתם, הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב:

מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 5א'2 ו-5ג'2 לדוחות הכספיים )לרבות בדרך של 
הפניה לאמור בבאור 20א')3(, )5( ו- )6( ו- 20ג')2( לדוחות הכספיים השנתיים( בדבר הליכים משפטיים, 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 בשלב זה את השפעת האמור לעיל על תוצאות הפעילות והמצב הכספי, 

אם בכלל, ולפיכך לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות הכספיים.

ב. שימוש באומדנים ושיקול דעת
לפרטים נוספים בדבר שימוש באומדנים ושיקול דעת, ראה באור 2ב' לדוחות המאוחדים.

ג. הגדרת עסקאות זניחות בדוחות הכספיים של החברה 
בתקופת הדוח לא חל שינוי ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2018.

פרק 9

פרטים אודות תעודות התחייבות שבמחזור
בתקופת הדוח לא חלו שינויים בפרטי סדרות אגרות החוב הקיימות שהנפיקה החברה ואשר הוצעו לציבור על פי תשקיף, 
ובבטוחות  אלו  בתנאים  החברה  בעמידת  מיידי,  לפרעון  החוב  אגרות  להעמדת  בתנאים  החוב,  לאגרות  הנאמנים  בפרטי 
ובבאורים   31.12.2018 ביום  שהסתיימה  לתקופה  התאגיד  עסקי  מצב  על  הדירקטוריון  בדוח  שפורט  כפי  החוב,  לאגרות 

לדוחות הכספיים לאותה שנה. לפרטים נוספים בדבר אמות המידה הפיננסיות, ראה באור 6א' לדוחות המאוחדים.
בתקופת הדוח, עמדה החברה בהתחייבויותיה כלפי המממנים ומחזיקי האג"ח, שלא ליצור שעבוד על נכסי החברה, אלא 

בהתאם להוראות ההסכמים עימם ו/או שטרי הנאמנות הרלוונטיים.
7ח' לדוחות  'ilA'  עם אופק יציב בתקופת הדוח, ראה באור  לפרטים בדבר העלאת דירוג החברה על ידי מעלות )S&P( ל 

המאוחדים.

פרק 10

אירועים מהותיים לאחר תקופת הדוח 
לפרטים ראה באור 7 לדוחות המאוחדים.

הדירקטוריון מבקש להודות לעובדי החברה ולהנהלתה על מאמציהם בתקופת הדוח.

ד' אב, תשע"ט, 5.8.2019 

עובדיה עלי
יו"ר הדירקטוריון

שלומי בסון
מ"מ מנכ"ל )זמני(
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עדכון תאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי ליום 31.12.2018

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

בתקופת הדוח ולאחריה לא אירעו שינויים או חידושים מהותיים בעסקי התאגיד, פרט לאמור להלן:
א.  בהמשך לאמור בסעיף 1.6.2.1.3 בדבר השינוי הצפוי בראשית שנת 2020 בתקן דלקי תדלוק אוניות, בתקופת הדוח, החלה 

החברה בשיווק דלקי תדלוק אוניות העונים על דרישות התקן החדש.  

)"דור"(, המספקת לחברה תוסף  - בהתאם להודעה שקיבלה החברה בתקופת הדוח מדור כימיקלים בע"מ   1.6.14 ב.  סעיף 
הנדרש לייצור בנזין )MTBE(, עירית חיפה הודיעה לדור על פקיעת ההיתר הזמני שניתן לה לשינוע חומרים מסוכנים בצנרת 
תת קרקעית. בהתאם להחלטת בית המשפט בעתירה שהוגשה ע"י דור, ההיתר הזמני שניתן לדור ימשיך לעמוד בתוקפו 
עד תום תקופתו, דהיינו 26.12.2019. כמו כן, בהתאם להודעות שקיבלה החברה מדור, הורה לה המשרד להגנת הסביבה 
המשרד  הורה  עליהן  מסוימות  פעילויות  להשלמת  עד  החברה,  למתקני  המוביל  הצנרת  בקטע   MTBE מהזרמת  לחדול 
להגנת הסביבה. החל ממסירת ההודעות האמורות, בחודש מאי 2019, דור אינה מייצרת MTBE במתקניה ו-MTBE המיובא 
ע"י החברה )בעלויות גבוהות מעלויות הייצור ע"י דור( ונפרק באמצעות צנרת תת קרקעית למתקן דור, מועבר לחברה 
במיכליות כביש. לאחר תאריך הדוח, חזרה דור להזרים לחברה MTBE ממיכל האחסון שלה  באמצעות צנרת תת קרקעית.

ג.  בהמשך לאמור בסעיף 1.12.8 בדבר ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנוגע לעתירות שהוגשו כנגד החלטת 
המועצה הארצית לתכנון ולבניה לאשר את תכנית המתאר לשטח מתחם בזן, לאחר תקופת הדוח ניתן פסק דין בערעורים, 

המקבל אותם בחלקם. לפרטים נוספים ראה באור 5ב'2 לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 

1.12.9 בדבר עבודת המועצה הלאומית לכלכלה והצוות הבינמשרדי לבחינת עתיד קבוצת בזן  ד.  בהמשך לאמור בסעיף 
סמכותה,  בתחום  אינו  המתחם  שטח  אשר  חיפה,  ולבניה  לתכנון  המקומית  בועדה  הוצגו  הדוח  בתקופת  חיפה,  במפרץ 
והמתייחסים  להציג  לו  התירה  )רמ"י(  ישראל  מקרקעי  רשות  כי  לועדה  מסר  חיפה  עירית  מהנדס  אשר  שקפים  מספר 
כ-6,500  דיור,  יחידות   83,000 כ-  לבניית   ישמשו  אשר  דונם,   36,500 והכוללת  רמ"י   לבקשת  תוכננה  אשר  לתכנית 
– תוך פינוי המפעלים המצויים בשטח  – בין היתר  וכ-9,000 דונם פארקים ושטחים פתוחים. זאת  דונם שטחי תעסוקה 
תוכנית  את  מאמצת  "הוועדה  כי  החליטה  חיפה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  בזן.  קבוצת  מפעלי  לרבות  התכנית, 
'עמק החדשנות' וקובעת כי תוכנית זו, המציגה שינוי היסטורי, תהווה שלד להתפתחותו העתידית של המפרץ.... הוועדה 
עם  פעולה  בשיתוף  הקרוב  בעתיד  כבר  למימושו  ולהביא  זה  מתווה  לאמץ  ישראל  לממשלת  בדרישה  פונה  המקומית 
משרדי הממשלה ועם הרשות המקומית". יצויין כי אין מדובר בהליך סטאטוטורי או בהחלטה בעלת מעמד סטאטוטורי. 
כמו כן, ביום 13 ביוני 2019 התקבל בחברה, במסגרת עתירה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שהוגשה על ידה 
עתיד  בנושא  לכלכלה   הלאומית  המועצה  עבור  מקינזי  הייעוץ  חברת  שהכינה  דוח  בירושלים,  המחוזי  המשפט  לבית 
 התעשיה הפטרוכימית במפרץ חיפה )להלן - "הדוח"(. לפרטים נוספים ראה באור 5ג'1 לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
ומתי תובאנה  אין לחברה אפשרות להעריך מה תהיינה תוצאות עבודתו של הצוות הבינמשרדי, האם  למועד הדוח, 

תוצאות כאלה בפני הממשלה ובאשר למועד ולתוכן החלטת ממשלה, אם וככל שתתקבל בעניין.

ניטור באזור חיפה, בתקופת הדוח הוציא המשרד להגנת  1.17.2.3 בדבר מדידות בנזן בתחנות  ה.  בהמשך לאמור בסעיף 
הסביבה לחברה ולגדיב צו מנהלי למניעה או לצמצום של זיהום אוויר אשר במסגרתו נדרשו החברות להתקין במיכלי 
אחסון להם תרומה משמעותית לפליטות בנזן, אמצעי הפחתת פליטות ולהחליף רכיבי ציוד בהם זורם בנזן לרכיבי ציוד 
העומדים בטכניקה המיטבית הזמינה בלוחות זמנים שנקבעו בצו ואשר בחלקם, אינם חופפים למועדי הדממות מתוכננים 
ע"י החברה. החברה נערכת לביצוע דרישות הצו המנהלי ועומדת בקשר בעניין זה עם המשרד להגנת הסביבה. לפרטים 
אודות שימוע בענין זה שנערך לחברה ולגדיב לאחר תקופת הדוח - ראה באור 5ג'2 לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.
החברות  עמידת  בעניין  הנמדדים,  הריכוזים  על  בנזן  פליטות  להפחתת  הפעולות  השפעת  בעניין  החברה  הערכת 
בהוראות הצו המנהלי ובדבר השפעתו על תוצאות הפעילות של החברה, הינה מידע צופה פני עתיד התלוי, בין היתר, 
בתוצאות שיושגו בפועל כתוצאה מן הצעדים אותן נוקטות החברות להפחתת פליטת הבנזן ממתקניהן, ובעיתוי ביצוע 

הפעולות הנדרשות והיא עשויה להיות שונה, אם וככל שתוצאות אלה יהיו שונות מן ההערכה הנוכחית.

הזמניים  וההיתרים  העסק  רשיונות  הוארכו   ,31.12.2018 ליום  התקופתי  לדוח  א'  לפרק   1.18.7 בסעיף  לאמור  ו.  בהמשך 
שהוציאה עירית חיפה לכל חברות הקבוצה עד ליום 30.10.2019.
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 נספח

דוחות כספיים 
מאוחדים של כרמל 

אולפינים בע"מ

ז'( של החברה, במסגרתו העמידה כאו"ל ערבות  עם השלמת הסדר החלפת אגרות החוב של כאו"ל באגרות חוב )סדרה 
להתחייבויות החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'( שלה, כמפורט בבאור 14א' לדוחות השנתיים המאוחדים, חדלה כאו"ל 

להיות תאגיד מדווח וכל חובות הדיווח שלה הופסקו. 
כל עוד תהיה כאו"ל ערבה כאמור, התחייבה החברה לצרף לדוח הדירקטוריון שלה, מדי רבעון - תמצית דוחות מאוחדים של 

כאו"ל )דוח על המצב הכספי, דוח רווח והפסד ודוח על תזרימי המזומנים(.

החברה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  המשמשים  כאו"ל,  של  מאוחדים  כספיים  דוחות  להלן 
)מבוקרים או מסוקרים, לפי העניין(:

א. כאו"ל - דוחות מאוחדים על המצב הכספי
באלפי דולר

ליום 30.6.2019
)בלתי מבוקר(

ליום 30.6.2018
)בלתי מבוקר(

ליום 31.12.2018
)מבוקר(

נכסים שוטפים

19,82929,66924,436מזומנים ושווי מזומנים

162,144152,305130,052לקוחות 

4,08821,5194,071חייבים אחרים ויתרות חובה

4,81912,650603נגזרים פיננסיים

85,13791,25289,728מלאי 

276,017307,395248,890סה"כ נכסים שוטפים

נכסים שאינם שוטפים

4,9044,7524,578הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

100,000-45,000הלוואות לזמן ארוך לחברה האם

623,711643,339635,890רכוש קבוע, נטו

9,74010,3739,989נכסי זכות שימוש, נטו

8,06710,5579,301נכסים בלתי מוחשיים, נטו

746,422669,021704,758סה"כ נכסים שאינם שוטפים

1,022,439976,416953,648סה"כ נכסים
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א. כאו"ל - דוחות מאוחדים על המצב הכספי - המשך
באלפי דולר

ליום 30.6.2019
)בלתי מבוקר(

ליום 30.6.2018
)בלתי מבוקר(

ליום 31.12.2018
)מבוקר(

התחייבויות שוטפות

18,5508,08613,767הלוואות ואשראי )כולל חלויות שוטפות(

65,03382,31072,129ספקים 

33,53751,97318,113זכאים אחרים ויתרות זכות

25946440נגזרים פיננסיים

822,9674,265הפרשות

117,461145,382108,714סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות שאינן שוטפות

3,8759,6256,750התחייבויות לתאגידים בנקאיים, נטו

16,79517,30016,940התחייבויות אחרות לזמן ארוך

18,83618,56817,321הטבות לעובדים, נטו

70,87977,69874,650התחייבויות מיסים נדחים, נטו

110,385123,191115,661סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

227,846268,573224,375סה"כ התחייבויות 

הון 

116,997116,997116,997הון מניות 

)10,657()2,874()7,109(קרנות הון

684,705593,720622,933יתרת עודפים 

794,593707,843729,273סה"כ הון 

1,022,439976,416953,648סה"כ התחייבויות והון

 

ב. כאו"ל - דוחות מאוחדים על רווח והפסד ורווח כולל אחר
באלפי דולר

לתקופה של 6 חודשים 
שהסתיימה ביום:

לתקופה של 3 חודשים 
שהסתיימה ביום:

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 31.12.2018 
)מבוקר(

30.6.2019 
)בלתי מבוקר(

30.6.2018 
)בלתי מבוקר(

30.6.2019 
)בלתי מבוקר(

30.6.2018 
)בלתי מבוקר(

468,298468,261220,038239,652929,790הכנסות

)747,474()187,737()175,486()365,693()373,694(עלות המכירות

94,604102,56844,55251,915182,316רווח גולמי

)30,335()7,543()7,842()14,038()17,256(הוצאות מכירה ושיווק

)16,661()3,857()4,247()7,973()7,620(הוצאות הנהלה וכלליות  

69,72880,55732,46340,515135,320רווח תפעולי

2,6084361,034432584הכנסות מימון

)6,833()1,940()418()4,557()1,569(הוצאות מימון

)6,249()1,508(616)4,121(1,039הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

70,76776,43633,07939,007129,071רווח לפני מיסים על הכנסה

)24,263()6,841()4,205()11,985()8,097(הוצאות מיסים על הכנסה

62,67064,45128,87432,166104,808רווח נקי לתקופה

פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שיועברו לרווח והפסד

הפרשי תרגום מטבע חוץ 
)535()1,002(117)551()35(בגין פעילות חוץ

החלק האפקטיבי של השינוי 
 בשווי ההוגן של גידור

4,3841,221)1,385(3,8479,026תזרימי מזומנים, נטו ממס 

רווח כולל אחר לתקופה 
 שיועבר לרווח והפסד,

3,382686)1,268(3,8128,475נטו ממס

פריטי )הפסד( רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד

מדידה מחדש של תכנית 
265)244()359(168)898(הטבה מוגדרת, נטו ממס

)הפסד( רווח כולל אחר 
לתקופה שלא יועבר לרווח 

265)244()359(168)898(והפסד, נטו ממס

65,58473,09427,24735,304105,759רווח כולל לתקופה
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ג. כאו"ל - דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים
באלפי דולר

לשנה שהסתיימה לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום:לתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום:
ביום 31.12.2018 

)מבוקר( 30.6.2019 
)בלתי מבוקר(

30.6.2018 
)בלתי מבוקר(

30.6.2019 
)בלתי מבוקר(

30.6.2018 
)בלתי מבוקר(

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

62,67064,45128,87432,166104,808רווח לתקופה

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות 
 בתזרים מזומנים

31,71142,84716,38525,33888,069)נספח א' – סעיף א'(

94,381107,29845,25957,504192,877

 שינויים בסעיפי נכסים
 והתחייבויות

)27,725()36,772()35,056()60,811()35,582()נספח א' – סעיף ב'( 

)7,922()2,969(288)5,150()238(ריבית ששולמה, נטו)1(

מס הכנסה שהתקבל )ששולם( 
)4,703()4,707()316()4,741(1,326לרשויות המיסים 

התחשבונות בקשר עם ניצול 
 הפסדים מועברים

)26,133(-)6,437()3,637()17,535(של החברה האם

 מזומנים נטו שנבעו
42,35232,9593,73813,056126,394מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

מתן הלוואה לזמן ארוך לחברה 
)45,000(-)25,000(-)55,000(האם

--7,557---שינוי ביתרת חובה החברה האם

 רכישת נכסים קבועים
)49,005()12,454()8,529()31,393()15,626()לרבות טיפול תקופתי()1(

---)29(-אחר

 מזומנים נטו ששימשו
)94,005()12,454()25,972()31,422()70,626(לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 שינוי באשראי לזמן קצר
)50,120()39,448(19,276)20,315(22,090מהחברה האם, נטו

4,7862,4284,8882,4288,275שינוי באשראי לזמן קצר, נטו

 פרעון הלוואות לזמן ארוך
)5,750()1,437()1,437()2,875()2,875(מתאגידים בנקאיים

)170()44()42()88()84(תשלום התחייבויות בגין חכירות

)9,275(----דיבידנד ששולם

מזומנים נטו )ששימשו לפעילות( 
)57,040()38,501(22,685)20,850(23,917שנבעו מפעילות מימון 

 גידול )קיטון( נטו
)24,651()37,899(451)19,313()4,357(במזומנים ושווי מזומנים

השפעת תנודות בשער החליפין 
)463()1,084(105)568()250(על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
24,43649,55019,27368,65249,550התקופה

מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
19,82929,66919,82929,66924,436תקופה

)1( בתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30.06.2019 כולל תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה בגין היטלים בסך של כ- 3 וכ- 1 מליון דולר, בהתאמה. 
בתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום 30.6.2018 כולל תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה בגין היטלים בסך של כ- 12 וכ- 2 מליון דולר, בהתאמה )בתקופה 

של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30.6.2018 כולל תשלומי ריבית והפרשי הצמדה בסך של כ- 1 מליון דולר(.

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

לשנה שהסתיימה לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום:לתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום:
ביום 31.12.2018 

)מבוקר(
30.6.2019 

)בלתי מבוקר(
30.6.2018 

)בלתי מבוקר(
30.6.2019 

)בלתי מבוקר(
30.6.2018 

)בלתי מבוקר(

א. הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

23,89825,86111,91813,17752,196פחת והפחתות

4,7596,461)61(4094,352הוצאות )הכנסות( מימון, נטו 

שינויים נטו בשווי הוגן בגין נגזרי 
מלאי ומרווחים

)429(4846014954,978

עסקאות תשלום מבוסס מניות 
החברה האם

)264(165)278(66171

8,09711,9854,2056,84124,263הוצאות מיסים על הכנסה

31,71142,84716,38525,33888,069

ב. שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות

)3,019()31,976()17,542()24,918()32,196(שינוי בלקוחות

 שינוי בחייבים אחרים
ויתרות חובה

)1,410()19,784(2,611)1,715()1,040(

)12,360()20,709()5,093()15,253(4,511שינוי במלאי

)7,369(18,172)12,946(3,023)5,242(שינוי בספקים

שינוי בזכאים אחרים, יתרות זכות 
והפרשות

)1,642()3,056()2,034()185()2,297(

)1,640()359()52()823(397שינוי בהטבות לעובדים, נטו 

)35,582()60,811()35,056()36,772()27,725(

ג. כאו"ל - דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים – המשך
באלפי דולר
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חלק ב'

תמצית דוחות כספיים 
 ביניים מאוחדים

ליום 30.6.2019
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  סומך חייקין
 7רחוב נחום חת 

  15142תא דואר 
  3190500חיפה 
4800  861  04 

  סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של דוח
בתי זיקוק לנפט בע"מ

  מבוא

 -החברה) וחברות בנות שלה (להלן  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן 
ואת הדוחות התמציתיים  2019 ביוני 30הקבוצה), הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום 

שישה ושלושה של  תלתקופוהרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי המזומנים הרווח והפסד, המאוחדים על 
ת ובאותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ וחודשים שהסתיימ

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלוביניים 
ירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), לפי פרק ד' של תקנות ני אלות ביניים ולעריכת מידע כספי לתקופ

   בהתבסס על סקירתנו. אלות ביניים ו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ1970 -התש"ל 

  היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
אה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, הנערכת על ידי רו

בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה 
ל ולפיכך הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישרא

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

  מסקנה

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

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 
לא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך הכספי הנ"ל אינו ממ

  .1970-(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  פיסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב)

לדוחות הכספיים  2ג'5 -ו 2א'5 בבאורלאמור מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב
לדוחות הכספיים השנתיים) בדבר הליכים  )2ג'(20 -ו) 6( -ו) 5), (3א'(20 בבאור לאמורהפניה  (לרבות בדרך של

משפטיים, מנהליים ואחרים, תלויות אחרות וכן חוקים ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה, אשר להערכת 
ריך בשלב הנהלות החברה והחברות המאוחדות, המתבססות על חוות דעת יועציהן המשפטיים, לא ניתן להע

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

 חייקין סומך
 חשבון רואי

2019באוגוסט  5חיפה, 
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  סומך חייקין
 7רחוב נחום חת 

  15142תא דואר 
  3190500חיפה 
4800  861  04 

  לכבוד
  הדירקטוריון של בתי זיקוק לנפט בע"מ ("החברה")

 א.ג.נ.,

  של בתי זיקוק לנפט בע"מ  מדףלתשקיףמכתב הסכמה בקשר   הנדון: 
  2018מחודש נובמבר 

של הדוחות שלנו המפורטים להלן בקשר ) לרבות בדרך של הפנייה(הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה 
  .2018מחודש נובמבר  המדף לתשקיף

של החברה  מאוחדעל מידע כספי תמציתי  2019 באוגוסט 5דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  )1(
ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. 2019ביוני  30ליום 

ביוני  30על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום  2019 באוגוסט 5דוח רואה החשבון המבקר מיום  )2(
' לתקנות ניירות ד38בהתאם לתקנה  ריךולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תא 2019

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

 בכבוד רב,

 סומך חייקין
 רואי חשבון

2019באוגוסט  5חיפה, 

4
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  תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים , באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 

מהם נפרד בלתי חלק מהווים מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות לתמצית המצורפים הבאורים

3

  ליום
30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

 )מבוקר(   )בלתי מבוקר(
  שוטפים נכסים
 384,373 468,785 391,813  מזומנים ושווי מזומנים
 45,073 42,442 96,101  פקדונות
 357,053 472,402 436,035   לקוחות
 22,407 46,296 52,198  חובה ויתרות אחרים חייבים
 17,099 23,011 15,093  פיננסיים נגזרים
 565,071 692,270 592,576   מלאי
 1,391,076 1,745,206 1,583,816  שוטפים נכסים כ"סה

  שוטפים שאינם נכסים
 40,538 43,066 40,277  מ"בע חיפה מוקדמת פנסיה לחברת הלוואה
 8,144 5,167 6,267  ארוך לזמן חובה ויתרות הלוואות
 10,377 28,209 21,518  פיננסיים נגזרים
 2,204,285 2,198,767 2,178,577  נטו, קבוע רכוש

 132,660 139,524 136,959  נכסי זכות שימוש, נטו
 27,787 28,447 28,374  נטו, נדחות והוצאות מוחשיים בלתי נכסים
 2,423,791 2,443,180 2,411,972  שוטפים שאינם נכסים כ"סה

 3,814,867 4,188,386 3,995,788  נכסים כ"סה

  דולר באלפיתמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים ,  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

אנה ברנשטיין שלומי בסוןעובדיה עלי

 סמנכ"ל כספים, כלכלה ותקשוב י (זמני)מנהל כללמ"מ הדירקטוריוןיו"ר 

.5.8.2019, ט, תשע"אב' ד: מאוחדים תאריך אישור תמצית הדוחות הכספיים ביניים

בע"מ לנפט זקוק דולר–בתי מאוחדים (המשך), באלפי ביניים הכספי המצב על דוחות תמצית

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםמאוחדיםבינייםהכספייםהדוחותלתמציתהמצורפיםהבאורים

4

ליום
30.6.2019 30.6.201831.12.2018

מבוקר( )מבוקר()בלתי
שוטפותהתחייבויות
298,074295,077243,675)שוטפותחלויותכולל(ואשראיהלוואות
691,738741,505621,594ספקים
132,673143,793109,010זכותויתרותאחריםזכאים
4,3958,02911,174פיננסייםנגזרים

5,97122,33428,529הפרשות
1,132,8511,210,7381,013,982שוטפותהתחייבויותכ"סה

שוטפותשאינןהתחייבויות
328,644349,879277,280)'א7באורראה(נטו, בנקאייםלתאגידיםהתחייבויות

762,102961,555870,846נטו, חובאגרות
ארוך לזמן אחרות 97,015104,18499,025התחייבויות

5,4233,2176,557פיננסייםנגזרים
56,17153,59349,883נטו, לעובדיםהטבות

193,362172,299177,542נטו, נדחיםמיסיםהתחייבויות
1,442,7171,644,7271,481,133שוטפותשאינןהתחייבויותכ"סה

2,575,5682,855,4652,495,115התחייבויותכ"סה
הון
807,506806,150807,081מניותהון

32,72132,18332,652מניותעלפרמיה
32,01654,24320,781הוןקרנות
547,977440,345459,238עודפיםיתרת
1,420,2201,332,9211,319,752הוןכ"סה

3,995,7884,188,3863,814,867והוןהתחייבויותכ"סה
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  תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר –בתי זקוק לנפט בע"מ 

מהם נפרד בלתי חלק מהווים מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות לתמצית המצורפים הבאורים

4

  ליום
30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

  )מבוקר(   )בלתי מבוקר(
  שוטפות התחייבויות
 243,675 295,077 298,074 )שוטפות חלויות כולל( ואשראי הלוואות
 621,594 741,505 691,738   ספקים
 109,010 143,793 132,673  זכות ויתרות אחרים זכאים
 11,174 8,029 4,395  פיננסיים נגזרים

 28,529 22,334 5,971  הפרשות
 1,013,982 1,210,738 1,132,851  שוטפות התחייבויות כ"סה

  שוטפות שאינן התחייבויות
 277,280 349,879 328,644 )'א7 באור ראה( נטו, בנקאיים לתאגידים התחייבויות

 870,846 961,555 762,102   נטו, חוב אגרות
 99,025 104,184 97,015  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 6,557 3,217 5,423  פיננסיים נגזרים
 49,883 53,593 56,171  נטו, לעובדים הטבות

 177,542 172,299 193,362  נטו, נדחים מיסים התחייבויות
 1,481,133 1,644,727 1,442,717  שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה

 2,495,115 2,855,465 2,575,568  התחייבויות כ"סה
   הון
 807,081 806,150 807,506   מניות הון

 32,652 32,183 32,721  מניות על פרמיה
 20,781 54,243 32,016  הון קרנות
 459,238 440,345 547,977  עודפים יתרת
 1,319,752 1,332,921 1,420,220   הון כ"סה

 3,814,867 4,188,386 3,995,788  והון התחייבויות כ"סה



7

  תמצית דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים, באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 

מהם נפרד בלתי חלק מהווים מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות לתמצית המצורפים הבאורים

5

 חודשים 6 של לתקופה
  ביום שהסתיימה

 חודשים 3 של לתקופה
   ביום שהסתיימה

  לשנה
  שהסתיימה 

  ביום 
30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

  )מבוקר(   )בלתי מבוקר(   )בלתי מבוקר(
 6,675,621 1,719,058 1,685,516 3,364,914 3,259,731 הכנסות
 (6,199,007)   (1,535,206)  (1,582,453)   (3,030,947)  (3,014,199)  המכירות עלות
 476,614 183,852 103,063 333,967 245,532  גולמי רווח

 (103,305) (25,117) (26,614) (52,809) (54,224)  ושיווק מכירה הוצאות
 (51,254) (13,352) (14,092) (25,204) (26,520)    וכלליות הנהלה הוצאות
 919 − − 4,389 (441)  נטו, אחרות )הוצאות( הכנסות
 (10,041) (10,041) − (10,041)  −  מזומנים מניבות יחידות ערך מירידת הפסד
 312,933 135,342 62,357 250,302 164,347  תפעולי רווח

 49,407 12,362 2,676 21,998 5,208  מימון הכנסות
 (128,241) (28,700) (31,285) (64,000) (63,180)  מימון הוצאות
 (78,834) (16,338) (28,609) (42,002) (57,972)  נטו, מימון הוצאות
 234,099 119,004 33,748 208,300 106,375  הכנסה על מיסים לפני רווח

 (46,998) (22,281) (4,386) (37,406) (14,365)  הכנסה על מיסים הוצאות
 187,101 96,723 29,362 170,894 92,010  לתקופה נקי רווח

 פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שיועברו לרווח והפסד:
 (583)  (1,067)  130  (581)  (42)  חוץ פעילות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 של ההוגן בשווי השינוי של האפקטיבי החלק
 (6,412) 18,534 (7,258) 27,087 12,343   ממס נטו, מזומנים תזרימי גידור
 1,192  1,184  213  (42)  (673)  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 לרווח שיועבר לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח

 (5,803) 18,651 (6,915) 26,464 11,628  ממס נטו, והפסד
 פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד:

 נטו, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
 1,971 (779) (1,277) 779 (3,357)  ממס
 לשווי שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן

 5,367 724 1,202 3,721 921   ממס נטו, האשראי
 הוגן בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
 (3) (8) − (15)  −   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך
 יועבר שלא לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח
 7,335 (63) (75) 4,485 (2,436)  ממס נטו, והפסד לרווח

סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו 
 1,532 18,588 (6,990) 30,949 9,192  ממס
 188,633 115,311 22,372 201,843 101,202  לתקופה כולל רווח
  )בדולר( למניה רווח
 0.058 0.030 0.009 0.053 0.029   רגילה מניה 1 -ל, ומדולל בסיסי רווח

  תמצית דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים, באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 
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  תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים, באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםמאוחדיםבינייםהכספייםהדוחותלתמציתהמצורפיםהבאורים

6

  ביניים מאוחדים, באלפי דולרעל השינויים בהון תמצית דוחות  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

  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( 30.6.2019  ביום שהסתיימה חודשים 6 של לתקופה
 1,319,752 459,238 (2,492) (6,269) 28,478 (6,801) 6,153 1,712 32,652 807,081    )מבוקר( 1.1.2019 ליום יתרה
 92,010 92,010 −  −  −  −  −  −  −  −  לתקופה נקי רווח
  :אחר כולל )הפסד( רווח

 (42)  −  −  −  −  −  (42)  −  −  −  חוץ פעילויות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 (673)  −  −  (673)  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 גידור של הוגן בשווי השינוי של האפקטיבי  החלק
 12,343  −  −  12,343 −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מזומנים תזרימי
 (3,357)  (3,357)  −  −  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
 לשווי שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן

 921 − 921 −  −  −  −  −  −  −    ממס נטו, האשראי
 9,192 (3,357) 921 11,670 − − (42)  −  −  −  ממס נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח כ"סה
 101,202 88,653 921 11,670 − − (42)  −  −  −  לתקופה כולל )הפסד( רווח כ"סה

 (734)  −  −  −  −  −  −  (734) − −   מניות מבוסס תשלום
 −  −  −  −  −  −  −  (494)  69  425  שמומשו למניות אופציות כתבי
 −  86  −  −  −  −  −  (86)  − −  שפקעו למניות אופציות כתבי
 1,420,220 547,977 (1,571) 5,401 28,478 (6,801) 6,111 398 32,721 807,506   30.6.2019 ליום יתרה
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  תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםמאוחדיםבינייםהכספייםהדוחותלתמציתהמצורפיםהבאורים

7

  (המשך), באלפי דולר ביניים מאוחדיםעל השינויים בהון  תמצית דוחות -בתי זקוק לנפט בע"מ 

  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

 IFRS 9  −  −  −  −  −  −  −  −  (8,911)  (8,911) )2014( של לראשונה היישום השפעת
 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 נקי רווח
  :אחר כולל )הפסד( רווח

 (581)  −  −  −  −  −  (581)  −  −  −  חוץ פעילויות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 (42)  −  −  (42)  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 גידור של הוגן בשווי השינוי של האפקטיבי  החלק
 27,087  −  −  27,087 −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מזומנים תזרימי
 779 779 −  −  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
 לשווי שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן

 3,721 − 3,721 −  −  −  −  −  −  −    ממס נטו, האשראי
 הוגן בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
 (15)  −  −  −  −  (15)  −  −  −  −   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך
 30,949 779 3,721 27,045 − (15) (581)  −  −  −  ממס נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח כ"סה
 201,843 171,673 3,721 27,045 − (15) (581)  −  −  −  לתקופה כולל )הפסד( רווח כ"סה

 555  −  −  −  −  −  −  555 − −   מניות מבוסס תשלום
 −  −  −  −  −  −  −  (584)  204  380  שמומשו למניות אופציות כתבי

 (65,000)  (65,000)  −  −  −  −  −  −  −  −   ושולם שהוכרז דיבידנד
 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
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  תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר -נפט בע"מ בתי זקוק ל

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםמאוחדיםבינייםהכספייםהדוחותלתמציתהמצורפיםהבאורים

8

  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( 30.6.2019 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה
 1,398,635 519,892 (2,773) 12,446 28,478 (6,801) 5,981 1,393 32,663 807,356   1.4.2019 ליום יתרה
 29,362 29,362 −  −  −  −  −  −  −  −  לתקופה נקי רווח
  :אחר כולל )הפסד( רווח

 130  −  −  −  −  −  130 −  −  −  חוץ פעילויות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 213  −  −  213  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 גידור של הוגן בשווי השינוי של האפקטיבי  החלק
 (7,258)  −  −  (7,258)  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מזומנים תזרימי
 (1,277)  (1,277)  −  −  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
 לשווי שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן

 1,202 − 1,202 −  −  −  −  −  −  −    ממס נטו, האשראי
 (6,990)  (1,277)  1,202  (7,045)  −  −  130 −  −  −  ממס נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח כ"סה
 22,372 28,085 1,202 (7,045) − − 130 −  −  −  לתקופה כולל )הפסד( רווח כ"סה

 (787)  −  −  −  −  −  −  (787)  −  −   מניות מבוסס תשלום
 −  −  −  −  −  −  −  (208)  58  150  שמומשו למניות אופציות כתבי
 1,420,220 547,977 (1,571) 5,401 28,478 (6,801) 6,111 398 32,721 807,506   30.6.2019 ליום יתרה
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  תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםמאוחדיםבינייםהכספייםהדוחותלתמציתהמצורפיםהבאורים

9

  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 נקי 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
 גידור של הוגן בשווי השינוי של האפקטיבי  החלק
 18,534  −  −  18,534 −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מזומנים תזרימי
 (779)  (779)  −  −  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
 לשווי שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן

 724 − 724 −  −  −  −  −  −  −    ממס נטו, האשראי
 הוגן בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
 (8)  −  −  −  −  (8)  −  −  −  −   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך
 18,588 (779) 724 19,718 − (8) (1,067)  −  −  −  ממס נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח כ"סה
 115,311 95,944 724 19,718 − (8) (1,067)  −  −  −  לתקופה כולל )הפסד( רווח כ"סה

 219  −  −  −  −  −  −  219 −  −   מניות מבוסס תשלום
 −  −  −  −  −  −  −  (582)  203  379  שמומשו למניות אופציות כתבי
 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
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  תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםמאוחדיםבינייםהכספייםהדוחותלתמציתהמצורפיםהבאורים

10

  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( 31.12.2018 ביום שהסתיימה לשנה
 1,204,434 342,583 (7,859) (1,049) 28,478 (6,798) 6,736 4,594 31,979 805,770   1.1.2018 ליום יתרה

 IFRS 9  −  −  −  −  −  −  −  −  (8,911)  (8,911) )2014( של לראשונה היישום השפעת
 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
 187,101 187,101 −  −  −  −  −  −  −  −  לשנה נקי רווח
  :אחר כולל )הפסד( רווח

 (583)  −  −  −  −  −  (583)  −  −  −  חוץ פעילויות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
 1,192  −  −  1,192 −  −  −  −  −  −  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
 של הוגן בשווי השינוי של האפקטיבי  החלק
 (6,412)  −  −  (6,412)  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מזומנים תזרימי גידור
 1,971 1,971 −  −  −  −  −  −  −  −  ממס נטו, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
 לשווי שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן

 5,367 − 5,367 −  −  −  −  −  −  −    ממס נטו, האשראי
 הוגן בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
 (3)  −  −  −  −  (3)  −  −  −  −   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך
 1,532 1,971 5,367 (5,220) − (3) (583)  −  −  −  ממס נטו, לשנה אחר כולל )הפסד( רווח כ"סה
 188,633 189,072 5,367 (5,220) − (3) (583)  −  −  −  לשנה כולל )הפסד( רווח כ"סה

 596  −  −  −  −  −  −  596 −  −   מניות מבוסס תשלום
 −  −  −  −  −  −  −  (1,984)  673  1,311  שמומשו למניות אופציות כתבי
 −  1,494  −  −  −  −  −  (1,494)  −  −  שפקעו למניות אופציות כתבי

 (65,000)  (65,000)  −  −  −  −  −  −  −  −   ושולם שהוכרז דיבידנד
 1,319,752 459,238 (2,492) (6,269) 28,478 (6,801) 6,153 1,712 32,652 807,081   31.12.2018 ליום יתרה
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  תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים, באלפי דולר -ט בע"מ בתי זקוק לנפ

מהם נפרד בלתי חלק מהווים מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות לתמצית המצורפים הבאורים

11

  באלפי דולר, מזומנים ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על תזרימי  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 חודשים 6 של לתקופה
  ביום שהסתיימה

 חודשים 3 של לתקופה
  ביום שהסתיימה

 לשנה
 שהסתיימה
  ביום

30.6.2019 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 
  )מבוקר(   )בלתי מבוקר(   )בלתי מבוקר(

  שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 187,101 96,723 29,362 170,894 92,010  לתקופה רווח

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

 300,688 106,416 76,523 174,027 188,758  )'א סעיף –' א נספח(
280,768 344,921 105,885 203,139 487,789 

  והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים
 115,790 (95,751) 29,792 (39,685) (68,481)   )'ב סעיף –' א נספח(

 (5,692)  (4,836)  (489)  (5,079)  987   נטו, )ששולם( שהתקבל הכנסה מס
 597,887 102,552 135,188 300,157 213,274  שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים
  השקעה לפעילות מזומנים תזרימי
 3,781 337 2,409 1,416 3,940  שהתקבלה ריבית
 39,577 40,021 (808) 40,017 (55,461)  נטו, בפקדונות שינוי
 3,894 − 4,118 − 4,118   מפמ"ח הלוואה החזר

 (222,339)  (28,837)  (46,118)  (115,351)  (76,976)  )2),(1(רכישת נכסים קבועים כולל טיפול תקופתי 
 2,600 5 − 2,552 242  אחר

 שנבעו )לפעילות ששימשו( נטו מזומנים
 (172,487) 11,526 (40,399) (71,366) (124,137)  השקעה מפעילות
  מימון פעילותל מזומנים תזרימי
 8,275 2,428 4,888 2,428 4,786  נטו, קצר לזמן באשראי שינוי
 (15,597)  (8,104)  10,234  (8,314)  22,929  נטו, ומאחרים מלקוחות בפקדונות שינוי

 (132,891)  (29,878)  (41,698)  (48,133)  (58,370)  )3),(1(ריבית ששולמה 
 2,390 270 1,414 2,804 2,393  נטו, בנגזרים עסקאות
 −  −  −  −  100,000  )'א7 באור ראה( ארוך לזמן מבנקים הלוואות קבלת
 פרעון לרבות, ארוך לזמן מבנקים הלוואות פירעון
 (98,808) (18,592) (21,998) (28,280) (35,092)  מוקדם

 (153,920) (43,293) (62,243) (44,514) (104,780)  )3(פירעון אגרות חוב 
 114,996 − − 114,996 −  גיוס עלויות בניכוי, חוב אגרות הנפקת
 (25,985) (6,715) (5,366) (12,627) (11,446)  חכירות בגין התחייבויות תשלום
 (65,000) − − (65,000)  −  ששולם דיבידנד
 (366,540)  (103,884)  (114,769)  (86,640)  (79,580)   מימון לפעילות ששימשו נטו מזומנים
 58,860 10,194 (19,980) 142,151 9,557  מזומנים ושווי במזומנים נטו )קיטון( גידול

 מזומנים יתרות על החליפין בשער תנודות השפעת
 (958) (288) (1,153) 163 (2,117)  מזומנים ושווי

 326,471 458,879 412,946 326,471 384,373  התקופה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים
 384,373 468,785 391,813 468,785 391,813  תקופה לסוף מזומנים ושווי מזומנים

מליון דולר, בהתאמה. בתקופה  4 -וכ 19 -כולל תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה בגין היטלים בסך של כ 30.6.2019בתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  )1(
מליון דולר, בהתאמה (בתקופה של שלושה חודשים  14 -וכ 67 -כולל תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה בגין היטלים בסך של כ 30.6.2018שהסתיימה ביום של ששה חודשים 

מליון דולר). 8 -כולל תשלומי ריבית והפרשי הצמדה בסך של כ 30.6.2018שהסתיימה ביום 
  א' לדוחות השנתיים. 11, ראה באור 2018ה מתוכננות שנערכו בשנת לפרטים בדבר טיפולים תקופתיים ופעולות אחזק )2(
מליוני דולר, בהתאמה, נדחו על פי שטרי הנאמנות לרבעון העוקב היות ומועד פירעונם החוזי לא היה  26 -וכ 33 -תשלומי קרן וריבית בגין אגרות חוב בסך של כ 30.6.2018ליום  )3(

  . 1.4.2018ליום  31.3.2018נדחו מיום  מליוני דולר, בהתאמה 8 -וכ 42 -גין אגרות חוב בסך של כתשלומי קרן וריבית בכמו כן,  יום עסקים.

  דולר באלפי), המשך( מאוחדים ביניים מזומנים תזרימי על דוחות תמצית – מ"בע לנפט זקוק תיב

בע"מ לנפט זקוק דולר-בתי באלפי מאוחדים (המשך), ביניים מזומנים תזרימי על דוחות תמצית

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםמאוחדיםבינייםהכספייםהדוחותלתמציתהמצורפיםהבאורים

12

מאוחדים (המשך)-מ"בעלנפטזקוקבתי ביניים מזומנים תזרימי על דוחות דולר, תמצית באלפי

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

חודשים6שללתקופה
ביוםשהסתיימה

חודשים3שללתקופה
ביוםשהסתיימה

לשנה
שהסתיימה
ביום

30.6.201930.6.201830.6.201930.6.201831.12.2018
מבוקר( מבוקר()בלתי )מבוקר()בלתי

מזומניםבתזרימיכרוכותשאינןוהוצאותהכנסות. א
46,151193,221 89,78391,41244,397והפחתותפחת

(919)−−(4,389)441נטו, אחרות)הכנסות(הוצאות
10,041−10,04110,041−מזומניםמניבותיחידותערךמירידתהפסד
16,73990,842 57,88244,59429,535נטו, מימוןהוצאות
נגזריבגיןבפקדונותותנועההוגןבשווינטושינויים
(40,654)10,750(458)(5,908)28,570מרווחיםומלאי

235563(550)316(1,549)פמ"חלהלוואהשלהוגןבשווישינויים
219596(787)555(734)מניותמבוססתשלוםעסקאות
14,36537,4064,38622,28146,998הכנסהעלמסיםהוצאות

188,758174,02776,523 106,416300,688
והתחייבויותנכסיםבסעיפישינויים. ב

115,698(105,799)(62,929)703(79,087)בלקוחותשינוי
(5,272)(735) 13,329(27,899)(32,316)חובהויתרותאחריםבחייביםשינוי
128,862(19,240) 29484,865(27,585)במלאישינוי
(100,665)68,8464,44288134,302בספקיםשינוי
(18,307)(2,986)(7,161)(14,933)(460)והפרשותזכותיתרות, אחריםבזכאיםשינוי
(4,526)(1,293)807(2,292)2,121נטו, לעובדיםבהטבותשינוי

(68,481)(39,685)29,792 (95,751)115,790
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  תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 

מהם נפרד בלתי חלק מהווים מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות לתמצית המצורפים הבאורים

12  

  באלפי דולר, תמצית דוחות על תזרימי מזומנים ביניים מאוחדים (המשך) -מ "בע לנפט זקוק בתי

  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

 30.6.2019  30.6.2018  30.6.2019  30.6.2018  31.12.2018  
   )מבוקר(   )בלתי מבוקר(   )בלתי מבוקר( 
         מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות. א

  193,221  46,151  44,397  91,412  89,783  והפחתות פחת
  (919)  −  −  (4,389)  441  נטו, אחרות )הכנסות( הוצאות
  10,041  10,041  −  10,041  −  מזומנים מניבות יחידות ערך מירידת הפסד
  90,842  16,739  29,535  44,594  57,882  נטו, מימון הוצאות
 נגזרי בגין בפקדונות ותנועה הוגן בשווי נטו שינויים
  (40,654)  10,750  (458)  (5,908)  28,570  מרווחיםו מלאי

  563  235  (550)  316  (1,549)  פמ"חל הלוואה של הוגן בשווי שינויים
  596  219  (787)  555  (734)  מניות מבוסס תשלום עסקאות
  46,998  22,281  4,386  37,406  14,365   הכנסה על מסים הוצאות

 188,758  174,027  76,523  106,416  300,688  
            והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים. ב

  115,698  (105,799)  (62,929)  703  (79,087)   בלקוחות שינוי
  (5,272)  (735)  13,329  (27,899)  (32,316)  חובה ויתרות אחרים בחייבים שינוי
  128,862  (19,240)  84,865  294  (27,585)  במלאי שינוי
  (100,665)  34,302  881  4,442  68,846  בספקים שינוי
  (18,307)  (2,986)  (7,161)  (14,933)  (460)  והפרשות זכות יתרות, אחרים בזכאים שינוי
  (4,526)  (1,293)  807  (2,292)  2,121      נטו, לעובדים בהטבות שינוי

 (68,481)  (39,685)  29,792  (95,751)  115,790  
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באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים, באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 

13

כללי - 1באור 

  הישות המדווחת.א

ממוקמת במפרץ חיפה   חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל, "החברה" או "בזן") הינה –בתי זקוק לנפט בע"מ (להלן 
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.   . ניירות הערך של החברה רשומים3100001, חיפה 4וכתובתה הרשמית היא: ת.ד. 

יקר בייצור מוצרי יחד עם החברות הבנות שלה, הינן חברות תעשייתיות הפועלות בעיקר בישראל וכן בהולנד ועוסקות בע החברה
נפט, חומרי גלם לתעשייה הפטרוכימית, חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק ומוצרי לוואי. מתקני החברות הבנות התעשייתיות 

מספקת החברה שרותי כח ומים (בעיקר קיטור) למספר תעשיות  ,בנוסף לכךהפועלות בישראל משולבים במתקני החברה. 
  שליטה בחברה הינן החברה לישראל בע"מ ומפעלים פטרוכימיים בע"מ. בעלות ה בחיפה. בית הזקוקהסמוכות ל

 –יחד  ן(להל שלה הבנות החברות ושל החברה של אלה את כוללת 30.6.2019דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  תמצית.ב
."הקבוצה")

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 

  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים.א

, דיווח כספי לתקופות ביניים, ואינה כוללת את כל המידע IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים נערכה בהתאם ל
 31.12.2018הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 

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

 .5.8.2019 ביוםתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה 

  שימוש באומדנים ושיקול דעת.ב

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

של שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית  .אלהשהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 
הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי ודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות השנתיים, למעט 

  המפורט בסעיף ג' להלן.

שינוי אומדן אורך חיים שימושי של פריטי רכוש קבוע.ג

כאו"ל וגדיב) על ידי מעריך הנדסי בוצעה בחינה תקופתית של אורך החיים של מתקני חברות הקבוצה (החברה,  1.1.2019ביום 
 0.5-6חיצוני בלתי תלוי. בהתבסס על עבודת המעריך ההנדסי הוארך אורך החיים של חלק מהמתקנים לתקופה תוספתית של 

שנים). השפעת שינוי האומדן מטופלת בדרך של מכאן ולהבא, ולפיכך הוצאות הפחת השנתיות של הקבוצה  4שנים (בעיקר 
  מליון דולר ברבעון השני).  3 -מליון דולר בתקופת הדוח וכ 6 -מליון דולר (כ 12 -יפחתו בסך של כ ואילך 2019לשנת 

  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

  המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים.

  דיווח מגזרי - 4באור 

לא חל שינוי בהרכב המגזרים בני הדיווח של הקבוצה או באופן מדידת  30.6.2019לדוחות השנתיים, ליום  28המשך לאמור בבאור ב
  תוצאות המגזרים על ידי מקבל ההחלטות התפעולי הראשי.

, באלפי דולרדוחות כספיים ביניים מאוחדיםתמצית באורים ל -בתי זקוק לנפט בע"מ 
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  דיווח מגזרי (המשך) - 4באור 

  דלקים
 -פולימרים
  ל"כאו

 -פולימרים
  דוקור

 כ"סה
  ארומטים   פולימרים

סה"כ  
מגזרים ברי 
  אחרים   דיווח

 התאמות
  מאוחד   למאוחד

  )מבוקר בלתי( 30.6.2019 ביום שהסתיימה חודשים 6 של לתקופה
 1,674,516 − 4,975 1,669,541 22,052 154,311 − 154,311 1,493,178  בישראל -מחיצוניים הכנסות
 1,585,215 − 16,995 1,568,220 205,674 313,450 113,667 199,783 1,049,096  לישראל מחוץ -מחיצוניים הכנסות

 3,259,731 − 21,970 3,237,761 227,726 467,761 113,667 354,094 2,542,274  מחיצוניים הכנסות כ"סה
 − (357,665) 7,552 350,113 18,958 7,679 − 7,679 323,476  )1(הכנסות ממכירות בין המגזרים 

 3,259,731 (357,665) 29,522 3,587,874 246,684 475,440 113,667 361,773 2,865,750  המגזר הכנסות
EBITDA 254,571 (334) 10,800 244,105 15,983 93,628 2,363 91,265 (2) 134,494  מדווח 
 (83,953)  −  (11,294)  (72,659)  (5,640)  (22,969)  (1,829)  (21,140)  (44,050)  והפחתות פחת

EBITDA 170,618  מדווח בניכוי פחת והפחתות 
 (5,830)  מאוחדות חברות ברכישת שנוצר עלות עודף הפחתת
 (441)  נטו, אחרות הוצאות
 164,347  תפעולי רווח

 (57,972)  נטו, מימון הוצאות
 106,375  הכנסה על מיסים לפני רווח

בעיקר בישראל. )1(
)2( EBITDA אלפי דולר. 113,267 - 30.6.2019מנוטרל במגזר הדלקים לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום  
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  דיווח מגזרי (המשך) - 4באור 

  דלקים
 -פולימרים
  ל"כאו

 -פולימרים
  דוקור

 כ"סה
  ארומטים   פולימרים

סה"כ  
מגזרים ברי 
  אחרים   דיווח

 התאמות
  מאוחד   למאוחד

  )מבוקר בלתי( 30.6.2018 ביום שהסתיימה 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 הכנסות כ"סה
 − (401,184) 6,128 395,056 18,302 6,380 − 6,380 370,374  )1(הכנסות ממכירות בין המגזרים

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

EBITDA 262,304  מדווח בניכוי פחת והפחתות 
 (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  

17
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  דיווח מגזרי (המשך) - 4באור 

  דלקים
 -פולימרים
  ל"כאו

 -פולימרים
  דוקור

 כ"סה
  ארומטים   פולימרים

סה"כ  
מגזרים ברי 
  אחרים   דיווח

 התאמות
  מאוחד   למאוחד

  )מבוקר בלתי( 30.6.2019 ביום שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה
 877,492 − 1,160 876,332 11,772 73,891 − 73,891 790,669  בישראל -מחיצוניים הכנסות
 808,024 − 7,205 800,819 104,269 145,873 54,616 91,257 550,677  לישראל מחוץ -מחיצוניים הכנסות

 1,685,516 − 8,365 1,677,151 116,041 219,764 54,616 165,148 1,341,346  מחיצוניים הכנסות כ"סה
 − (175,920) 2,606 173,314 9,832 3,709 − 3,709 159,773  )1(הכנסות ממכירות בין המגזרים 

 1,685,516 (175,920) 10,971 1,850,465 125,873 223,473 54,616 168,857 1,501,119  המגזר הכנסות
EBITDA 106,754 5,025 3,787 97,942 7,109 44,384 833 43,551 (2) 46,449  מדווח 

 (41,707)  −  (5,289)  (36,418)  (2,811)  (11,456)  (893)  (10,563)  (22,151)  והפחתות פחת
EBITDA 65,047  מדווח בניכוי פחת והפחתות 
 (2,690)  מאוחדות חברות ברכישת שנוצר עלות עודף הפחתת
 62,357  תפעולי רווח

 (28,609)  נטו, מימון הוצאות
 33,748  הכנסה על מיסים לפני רווח

  בעיקר בישראל. )1(
)2( EBITDA  אלפי דולר. 19,750 - 30.6.2019מנוטרל במגזר הדלקים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  
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  דיווח מגזרי (המשך) - 4באור 

  דלקים
 -פולימרים
  ל"כאו

 -פולימרים
  דוקור

 כ"סה
  ארומטים   פולימרים

סה"כ  
מגזרים ברי 
  אחרים   דיווח

 התאמות
  מאוחד   למאוחד

  )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  מחיצוניים הכנסות כ"סה
 − (223,598) 6,075 217,523 9,794 3,399 − 3,399 204,330  )1(הכנסות ממכירות בין המגזרים

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

EBITDA 148,549  מדווח בניכוי פחת והפחתות 
 (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

בע"מ לנפט זקוק דולר-בתי מאוחדים, באלפי ביניים כספיים דוחות לתמצית באורים

18

מגזרי (המשך)-4באור דיווח

דלקים
-פולימרים
ל"כאו

-פולימרים
דוקור

כ"סה
ארומטיםפולימרים

סה"כ
ברי מגזרים
אחריםדיווח

התאמות
מאוחדלמאוחד

)מבוקר(31.12.2018ביוםשהסתיימהלשנה
3,269,362357,127−357,12736,2583,662,74728,137−3,690,884בישראל-מחיצונייםהכנסות
1,915,193340,373231,148571,521457,8632,944,57740,160−2,984,737לישראלמחוץ-מחיצונייםותהכנס
928,648494,1216,607,32468,297−6,675,621 5,184,555697,500231,148מחיצונייםהכנסותכ"סה

המגזרים בין ממכירות −(802,851)730,13820,623−20,62339,553790,31412,537)1(הכנסות
6,675,621(802,851)949,271533,6747,397,63880,834 5,914,693718,123231,148המגזרהכנסות
EBITDA515,276 187,55221,136485,01826,0334,225 178,5538,999(2)276,330מדווח
(180,577)− (26,219)(154,358)(12,612) (50,252)(3,285)(46,967)(91,494)והפחתותפחת

EBITDAוהפחתות פחת בניכוי 334,699מדווח
(10,041)מזומניםמניבותיחידותערךמירידתהפסד
(12,644)מאוחדותחברותברכישתשנוצרעלותעודףהפחתת
919נטו, אחרותהכנסות
312,933תפעולירווח

(78,834)נטו, מימוןהוצאות
234,099הכנסהעלמיסיםלפנירווח

בישראל.בעיקר)1(
)2(EBITDAלשנת הדלקים במגזר דולר.2018-268,111מנוטרל אלפי
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  דיווח מגזרי (המשך) - 4באור 

  דלקים
 -פולימרים
  ל"כאו

 -פולימרים
  דוקור

 כ"סה
  ארומטים   פולימרים

סה"כ  
מגזרים ברי 
  אחרים   דיווח

 התאמות
  מאוחד   למאוחד

  )מבוקר( 31.12.2018 ביום שהסתיימה לשנה
 3,690,884 − 28,137 3,662,747 36,258 357,127 − 357,127 3,269,362  בישראל-מחיצוניים הכנסות
 2,984,737 − 40,160 2,944,577 457,863 571,521 231,148 340,373 1,915,193  לישראל מחוץ -מחיצוניים ותהכנס
 6,675,621 − 68,297 6,607,324 494,121 928,648 231,148 697,500 5,184,555  מחיצוניים הכנסות כ"סה

 − (802,851) 12,537 790,314 39,553 20,623 − 20,623 730,138  )1(הכנסות ממכירות בין המגזרים 
 6,675,621 (802,851) 80,834 7,397,638 533,674 949,271 231,148 718,123 5,914,693  המגזר הכנסות
EBITDA 515,276 4,225 26,033 485,018 21,136 187,552 8,999 178,553 (2) 276,330  מדווח 
 (180,577)  −  (26,219)  (154,358)  (12,612)  (50,252)  (3,285)  (46,967)  (91,494)  והפחתות פחת

EBITDA 334,699  מדווח בניכוי פחת והפחתות 
 (10,041)  מזומנים מניבות יחידות ערך מירידת הפסד
 (12,644)  מאוחדות חברות ברכישת שנוצר עלות עודף הפחתת
 919  נטו, אחרות הכנסות
 312,933  תפעולי רווח

 (78,834)  נטו, מימון הוצאות
 234,099  הכנסה על מיסים לפני רווח

  בישראל.בעיקר  )1(
)2( EBITDA  אלפי דולר. 268,111 - 2018מנוטרל במגזר הדלקים לשנת
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תלויות, התקשרויות, התפתחויות ואירועים אחרים, ערבויות ושעבודים  תהתחייבויו - 5 באור

התחייבויות תלויות.א

ולאחריה  הדוח בתקופת מהותיים שינויים חלו לא, ופרט לאמור להלן השנתייםדוחות ל' א20לאמור בבאור  בהמשך
:קבוצת בזן שלאחרות והליכים מנהליים ואחרים  תלויות התחייבויות ,בתביעות

הליכים מול רשויות מקומיות לרבות תביעות מיסוי מקומי ומיסוי עקיף.1

שרה בין חברות לדוחות השנתיים, בתקופת הדוח ניתן תוקף של פסק דין להסכם פ 2א'20בהמשך לאמור בבאור 
 170 -הקבוצה לעירית חיפה לפיו תמורת סילוק סופי מלא ומוחלט של דרישות תשלום היטל ביוב בסך כולל של כ

) לרבות כל הפרשי הצמדה וריבית וביטול דרישות תשלום אגרת 2010שנת  -מליון ש"ח (למועדי הדרישות המקוריות 
מליון ש"ח (למועדי הדרישות  90 -מי כרמל בסך כולל של כ הנחת צנרת מים אשר הוצאו ע"י תאגיד המים והביוב

 –), תוך שמירת זכותה של מי כרמל להוציא דרישות תשלום המבוססות על שיטת דמי הקמה 2014שנת  -המקוריות 
מים בלבד (אך לא אגרת הנחת צנרת מים) ותוך שמירת מלוא זכויות, עילות וטענות הצדדים, מבלי לגרוע מזכותה של 

 2019ברבעון השני של הקבוצה  שילמהת בזן להעלות כל טענה אפשרית כלפי דרישות כאלה ככל שיישלחו, קבוצ
מליון דולר). היות וסכום הפשרה שוקף במלואו בדוחות השנתיים, אין לאמור השפעה  23 -מליון ש"ח (כ 85סך של 

  על תוצאות פעילות הקבוצה בתקופת הדוח.

יבה התחייבויות הנוגעות לאיכות סב.2

היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, מקיים  -, שהמשרד להגנת הסביבה ולגדיב נודע לחברה 19.5.2019ביום   .א
חקירה כנגד גדיב, בנוגע לאירוע של דליפת פחמימנים בנמל הכימיקלים, אשר ארעה מספר חודשים קודם לכן. 

ם ומידע. במסגרת זו, הופיעו חוקרים במשרדי גדיב עם צו חיפוש ותפסו מסמכי

להעריך את  גדיבבשלב מוקדם זה, אין בידי להערכת הנהלת גדיב, המבוססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, 
, אם בכלל, על תוצאות פעילותה. תוצאות החקירה האמורה והשלכותיה

הוגשה על ידי עמותת אזרחים למען  הדוח תקופת לאחר, השנתיים לדוחות 3א'20 בבאור לאמור בהמשך  .ב
בגין ב ושב"ח גדי, כאו"ל, שלושים נתבעים ובהם החברהיבה תביעה ובקשה להכיר בתביעה כייצוגית כנגד הסב

על פי הטענות, לאוכלוסיית אזור  -טענות המתייחסות לזיהום אוויר במפרץ חיפה ולתחלואה הנגרמים ממנו 
אינה נוקבת בסכומי הפיצוי בבקשה עותרת המבקשת לסעד הצהרתי ולהקמת מנגנון לפסיקת פיצויים אך  חיפה.

הנתבעים, ולחלופין, לפיצול סעדים, שיאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה לתבוע את נזקיו בהליך נפרד. החברה 
.טרם הגישה תשובה לבקשה

לא בשלב מוקדם זה, החברה והחברות הבנות, המבוססות על חוות דעת יועציהן המשפטיים, ת והנהל להערכת
, אם בכלל, על תוצאות פעילות חברות הקבוצה. האמורה והשלכותיה בגין התביעההחשיפה להעריך את  ניתן

 משפטיים הליכיםמתקיימים  חברות הקבוצה כנגד, השנתייםדוחות ) ל6( -) ו5), (3א'(20 בבאור כמפורט  .ג
מנהליים ואחרים, לרבות תביעות, התראות אזרחיות בנושא איכות הסביבה; הוגש כתב אישום כנגד החברה 

; התקבלו התראות 2016בעה מנהלים בעקבות אירוע דליקה במיכל אחסון חומרי ביניים בחצר החברה בשנת ואר
שונות מאת המשרד להגנת הסביבה בגין הפרות נטענות של היתרי הפליטה, היתרי הרעלים והצווים האישיים 

אי ביצוע במועד של פעולות  שהוצאו להן בתחום איכות האוויר, לרבות טענות לאי עמידה בערכי פליטה מרביים,
שונות ואי עמידה בנהלי המשרד; נמסרה הודעה מאת המשרד להגנת הסביבה על כוונה להטיל עיצום כספי; 
מתנהלות על ידי המשרד להגנת הסביבה חקירות במספר נושאים כנגד החברה, כאו"ל וגדיב (לרבות כמפורט 

יהנו במועדים הרלוונטיים לחקירה בחברות, לרבות ביחס בסעיף א' לעיל) ובחלק מהחקירות גם כנגד מנהלים שכ
להפרות נטענות של הצווים האישיים והיתרי הפליטה שהוצאו לחברות במועדים בהם היו בתוקף ו/או בעקבות 

, והחברות הבנות ת החברהולהערכת הנהלתקלות שארעו במתקניהן. ביחס לחלק מההליכים האמורים, 
, אם בכלל, על הדוחות םהמשפטיים, לא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת ןהמבוססת על חוות דעת יועציה

החברה כוללת בספריה הפרשות בסכומים שאינם מהותיים, המשקפות  ,לפיכך .30.6.2019ליום  הכספיים
, ובגין הליכים שלא ניתן להעריך את 50%להערכתה באופן נאות את הסכומים שישולמו בסבירות העולה על 

  .הכספיים בדוחות בנדון הפרשות כל נכללו לא לעיל, השפעתם כאמור

בע"מ לנפט זקוק דולר-בתי מאוחדים, באלפי ביניים כספיים דוחות לתמצית באורים
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ושעבודים (המשך)-5באור אחרים, ערבויות ואירועים התקשרויות, התפתחויות תלויות, התחייבויות

התקשרויות.ב

בבאורבהמשך להלןהשנתייםדוחותל' ב20לאמור לאמור ולאחריההדוחבתקופתמהותייםשינוייםחלולא, ופרט
בזןשלבהתקשרויות :קבוצת

בבאור.1 לאמור הקבוצה, על1ב'20בהמשך חברות למפעלי טבעי גז לרכישת הסכמים בדבר השנתיים מנתלדוחות
לתחילתהקייםתמרהסכםסיוםמועדלאחרהטבעיהגזאספקתרציפותאתלהבטיח ידיעללחברההגזהזרמתועד
שנחתםפיעלאן'אנרגי לרכישת-(להלןעימהההסכם בהסכם החברה התקשרה הדוח הביניים"), בתקופת "תקופת

(להלן תמר משותפות טבעי ידי-גז על הכללית"ההסכם"), שאושר מיוחדהאסיפה .28.5.2019ביוםברוב

ההסכם: עיקרי להלן

במועד.א יחל שלסיוםההסכם תקופה הקיים, למשך תמר על6הסכם להארכה ניתן החלטתחודשים, ויהיה פי
של נוספות בכל6החברה, לתקופות אנרגי'אן, אך ידי על לחברה טבעי גז הזרמת לתחילת עד פעם בכל חודשים

של מצטברת מתקופה יותר לא שנים.8מקרה

של.ב אחת לתקופה יוארך אנרג'יאן, ההסכם עם טבעי גז רכישת הסכם יבוטל בו ככל12במקרה חודשים
תום לפני יתרחש של2020שנתשהביטול אחת לתקופה מכן.18, או לאחר יתרחש שהביטול ככל חודשים

של.ג בתקופה לרכוש החברה צפויה אותה הטבעי הגז האופציה) 6כמות מתקופות אחת (לרבות, בכל חודשים
כ .0.5BCM-הינה

ברנט.ד נפט חבית מחיר לרכיב הצמדה על המבוססת שהוסכמה נוסחה פי על יקבע הטבעי הגז ) Brent(מחיר
החשמל. ייצור תעריף ולרכיב

בבאור.2 לאמור הדוח3ב'20בהמשך תקופת השנתיים, לאחר העליוןדין-פסקניתןלדוחות המשפט בית ידי על
לתכנוןהארציתהמועצההחלטותבענייןבחיפהמינהלייםלענייניםהמשפטביתשלדינו-פסקעלוגשושהבערעורים

מרסבזןלמתחםתב"עהתכניתאתאישרהאשרובניה בחודש לתוקף הדין2018(להלן: "התכנית"), שנכנסה . פסק
ידישייקבעובקטגוריות, הסביבהעלניכרתהשפעהבעלי) מבניםאו(ייצורמתקניהקמתכיקבע המועצהעל

הוראות, שנהבתוךלקבועהארציתהמועצהעלבנוסף, ). המבנהאו(למתקןמפורטתתכניתבהכנתמותנית, הארצית
,כןכמו. התכניתתבוטל, כאמורקביעהבהעדר. מפורטתכנוןטעוניםשיהיוהמתקניםסוגילעניין, בתכניתנוספות
המועצהקביעתשעדהבינייםתבתקופהתכניתלפישיינתנוכאמורלמתקניםבנייההיתריכי, הדיןבפסקנקבע

.הארציתהמועצהשללהכרעתהכפופיםיהיו, כאמורהארצית

אחרים.ג ואירועים התפתחויות

בבאורבהמשך להלןהשנתייםדוחותלג'20לאמור לאמור ולאחריההדוחבתקופתמהותייםשינוייםחלולא, ופרט
אחרים ואירועים בזןשלבהתפתחויות :קבוצת

המידע, התשנ"ח13.6.2019ביום.1 חופש חוק לפי עתירה בחברה, במסגרת ידה1998-התקבל על לבית, שהוגשה
התעשיה עתיד בנושא לכלכלה הלאומית המועצה עבור מקינזי הייעוץ חברת בירושלים, דוחשהכינה המחוזי המשפט

(להלן חיפה במפרץ הדוח, שנערך-הפטרוכימית בחברה12-כ"הדוח"). מטרת קבלתו מועד לפני הינה,חודשים
לכלכלה הלאומית המועצה ידי על שהוקם בינמשרדי לצוות חיפה,לספק במפרץ בזן קבוצת עתיד בחינת ניתוחלשם

בזן: קבוצת של הפעילות לעתיד ביחס חלופות ארבע של כלכלי

הנוכחיים..א ובתצורה במיקום בזן קבוצת פעילות המשך

עירוני..ב לא לאזור בזן קבוצת העברת

הנוכחי..ג בזן במתחם הפעילות של חלקית סגירה

בזן, במספר.ד במתחם הפעילות כלל של שנבחןסגירה ביותר המאוחר המועד בעתיד, כאשר אפשריים מועדים
שנת הדוח, הינו .2030במסגרת
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 התקשרויות .ב

ולאחריה  הדוח בתקופת מהותיים שינויים חלו לא, ופרט לאמור להלן השנתייםדוחות ל' ב20לאמור בבאור  בהמשך
  :קבוצת בזן שלבהתקשרויות 

 מנת לדוחות השנתיים בדבר הסכמים לרכישת גז טבעי למפעלי חברות הקבוצה, על 1ב'20בהמשך לאמור בבאור  .1
 ידי על לחברה הגז הזרמת ועד לתחילת הקיים  תמר הסכם סיום מועד לאחר הטבעי הגז אספקת רציפות את להבטיח
"תקופת הביניים"), בתקופת הדוח התקשרה החברה בהסכם לרכישת  -(להלן  עימה ההסכם שנחתם פי על אן'אנרגי

.28.5.2019 ביום ברוב מיוחד האסיפה הכללית"ההסכם"), שאושר על ידי  -גז טבעי משותפות תמר (להלן 

  להלן עיקרי ההסכם:

פי החלטת  חודשים, ויהיה ניתן להארכה על 6הסכם תמר הקיים, למשך תקופה של  סיום ההסכם יחל במועד  .א
חודשים בכל פעם עד לתחילת הזרמת גז טבעי לחברה על ידי אנרגי'אן, אך בכל  6החברה, לתקופות נוספות של 

  שנים. 8מקרה לא יותר מתקופה מצטברת של 

חודשים ככל  12במקרה בו יבוטל הסכם רכישת גז טבעי עם אנרג'יאן, ההסכם יוארך לתקופה אחת של   .ב
חודשים ככל שהביטול יתרחש לאחר מכן. 18, או לתקופה אחת של 2020שנת שהביטול יתרחש לפני תום 

חודשים (לרבות, בכל אחת מתקופות  האופציה)  6כמות הגז הטבעי אותה צפויה החברה לרכוש בתקופה של   .ג
  .BCM 0.5 -הינה כ

) Brent( מחיר הגז הטבעי יקבע על פי נוסחה שהוסכמה המבוססת על הצמדה לרכיב מחיר חבית נפט ברנט  .ד
ולרכיב תעריף ייצור החשמל.

על ידי בית המשפט העליון  דין-פסק ניתן לדוחות השנתיים, לאחר תקופת הדוח 3ב'20בהמשך לאמור בבאור  .2
 לתכנון הארצית המועצה החלטות בעניין בחיפה מינהליים לעניינים המשפט בית של דינו-פסק על וגשושה בערעורים

. פסק הדין 2018(להלן: "התכנית"), שנכנסה לתוקף בחודש מרס  בזן למתחם תב"עה תכנית את אישרה אשר ובניה
 המועצה על ידי שייקבעו בקטגוריות, הסביבה על ניכרת השפעה בעלי) מבנים או( ייצור מתקני הקמת כיקבע 

 הוראות, שנה בתוך לקבוע הארצית המועצה עלבנוסף, ). המבנה או( למתקן מפורטת תכנית בהכנת מותנית, הארצית
 ,כן כמו. התכנית תבוטל, כאמור קביעה בהעדר. מפורט תכנון טעונים שיהיו המתקנים סוגי לעניין, בתכנית נוספות
 המועצה קביעת שעד הביניים תבתקופ התכנית לפי שיינתנו כאמור למתקנים בנייה היתרי כי, הדין בפסק נקבע

  .הארצית המועצה של להכרעתה כפופים יהיו, כאמור הארצית

 התפתחויות ואירועים אחרים.ג

ולאחריה  הדוח בתקופת מהותיים שינויים חלו לא, ופרט לאמור להלן השנתייםדוחות ל ג'20לאמור בבאור  בהמשך
  :קבוצת בזן שלבהתפתחויות ואירועים אחרים 

לבית , שהוגשה על ידה 1998 -התקבל בחברה, במסגרת עתירה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח  13.6.2019ביום .1
המשפט המחוזי בירושלים, דוח שהכינה חברת הייעוץ מקינזי עבור המועצה הלאומית לכלכלה  בנושא עתיד התעשיה 

הינה  ,חודשים לפני מועד קבלתו בחברה 12 -כ"הדוח"). מטרת הדוח, שנערך  -הפטרוכימית במפרץ חיפה (להלן 
ניתוח  לשם בחינת עתיד קבוצת בזן במפרץ חיפה,לספק לצוות בינמשרדי שהוקם על ידי המועצה הלאומית לכלכלה 

  כלכלי של ארבע חלופות ביחס לעתיד הפעילות של קבוצת בזן:

  המשך פעילות קבוצת בזן במיקום ובתצורה הנוכחיים.  .א

  העברת קבוצת בזן לאזור לא עירוני.  .ב

  סגירה חלקית של הפעילות במתחם בזן הנוכחי.  .ג

מועדים אפשריים בעתיד, כאשר המועד המאוחר ביותר שנבחן סגירה של כלל הפעילות במתחם בזן, במספר   .ד
  .2030במסגרת הדוח, הינו שנת  
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  המשך - התפתחויות ואירועים אחרים.ג

 המשך.1

  להלן עיקרי הדוח: 

הדוח כולל ניתוח כלכלי בלבד של החלופות הנ"ל ובחינת תוצאותיה הכלכליות של כל אחת מהן בראיה כלל   .א
  משקית, המבוססת על ערכן הנדל"ני של הקרקעות, לצורך בנייה למגורים. 

הדוח איננו כולל המלצה כלשהי.   .ב

  כותבי הדוח מציינים בו:  .ג

קבלת החלטה יש לבצע עדכון ועיבוד של נתונים כי הדוח מבוסס על מידע ראשוני ולא שלם וכי בטרם  .1
שנכללו בו, אשר עשויים להשפיע על תוצאות הניתוח, לרבות ערך הקרקעות שהונח בדוח ועלויות ניקוי 

הקרקע, תחזיות שוק/ מרווחי הזיקוק וכן מידע שלא נמסר לעורכי הדוח בשל מגבלות בטחוניות.  

לקח בחשבון מגוון שיקולים החורגים מעבר לפן הכלכלי, בכל החלטה בדבר עתידה של בזן צריכים להי .2
הדוח.  לרבות שיקולי תעסוקה וניתוחים סביבתיים אורבניים. שיקולים אלו אינם מנותחים במסגרת

של חלק מהחלופות, ובעיקר אלו העוסקות בסגירת פעילותה של בזן, מותנות בהקמת תשתיות יישומן  .3
 4אחסון דלקים/ גפ"מ ולייצור ביטומן, שהקמתן תארך לכל הפחות חלופיות הנוגעות בין השאר לייבוא ו

  שנים.  

יצוין כי הדוח איננו כולל ניתוח משמעותי של התשתיות החלופיות הנדרשות ושל היתכנות יישומן בפרקי הזמן 
  המדוברים.

  על פי תוצאות הבחינה הכלכלית החלקית והמסויגת של החלופות הנכללות בדוח:  .ד

ן לאזור לא עירוני (עלות הקמתה של הפעילות הנוכחית באתר אחר), אינה מצדיקה את העברת קבוצת בז .1
ההשקעה.

סגירת חלק מן הפעילות במתחם בזן, לא תשחרר את ערך הקרקעות אך תביא להפחתת פליטות מן  .2
המתחם.

בהסתמך על ההנחות בדוח, החלופה של סגירה מלאה של הפעילות במתחם בזן, אשר נבחנה במועדים  .3
, תניב את הערך הכלכלי הגבוה ביותר אם תתבצע בשנה 2030ונים שהמאוחר ביותר שבהם הינו שנת ש

. זאת, לאחר הבאה בחשבון של כלל ההכנסות והעלויות 2030הרחוקה ביותר שנבדקה, דהיינו שנת 
עד הרלוונטיות, לרבות פיצוי לבעלי המניות של בזן המבוסס על הערך נוכחי נקי של רווחי החברה במו

  הסגירה.

עוד יצוין, כי במסגרת ההליכים המשפטיים שנקטה החברה לקבלת הדוח, הבהירו המועצה הלאומית לכלכלה ומשרד 
ראש הממשלה כי העבודה על הדוח עודנה מצויה בדיונים פנימיים, ומשרדי הממשלה לומדים את הדוח ומעירים עליו 

ת הנושא טרם סיים את עבודתו, כי הנושא מצוי עדיין בשלב הערות. בנוסף, הובהר כי הצוות המקצועי שמונה לבחינ
  גיבוש המדיניות וכי הממשלה טרם גיבשה את מסקנותיה בהתייחס לממצאי הדוח.

  החברה לומדת את פרטי הדוח על מנת להביא עמדתה בפני הגורמים המוסמכים לכך.

וצאות עבודתו של הצוות (לרבות נוכח , אין לחברה אפשרות להעריך מה תהיינה תות הכספייםדוחאישור הלמועד 
ידי כותבי הדוח ושמיעת עמדת החברה), האם ומתי תובאנה תוצאות כאלה בפני הממשלה -ההסתייגויות שהוצגו על

  .ובאשר למועד ולתוכן החלטת ממשלה, אם וככל שתתקבל
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  ושעבודים (המשך)התחייבויות תלויות, התקשרויות, התפתחויות ואירועים אחרים, ערבויות  - 5באור 

  המשך - התפתחויות ואירועים אחרים.ג

, בתקופת הדוח הוציא המשרד להגנת הסביבה לחברה ולגדיב צו מנהלי לדוחות השנתיים 2ג'20בהמשך לאמור בבאור .2
למניעה או לצמצום של זיהום אוויר אשר במסגרתו נדרשו החברות להתקין במיכלי אחסון להם תרומה משמעותית 

אמצעי הפחתת פליטות ולהחליף רכיבי ציוד בהם זורם בנזן לרכיבי ציוד העומדים בטכניקה המיטבית  לפליטות בנזן,
 זה ובכלל, החברה ידי על מתוכננים הדממות למועדי חופפים אינם, בחלקם אשרהזמינה בלוחות זמנים שנקבעו בצו, 

. 31.8.2020 מיום יאוחר לא )CCR( רציף קטליטי פרום ובמתקן האיזומריזציה במתקן, 4 גלם זיקוק במתקן החלפתם
 הדוח תקופת לאחר. הסביבה להגנת המשרד עם זה בעניין בקשר ועומדת המנהלי הצו דרישות לביצוע נערכת החברה
 החברות. המנהלי הצו להפרת הסביבה להגנת המשרד של בטענות"ל, הנ המנהלי לצו ביחס שימוע ולגדיב לחברה נערך
אין ביכולת החברות להעריך השימוע. תוצאות תהיינה מה להעריך אפשרות להן אין, זה דוח ולמועד עמדתן את הבהירו

  את החשיפה בגין מדידת ריכוזים העולים על הקבוע בתקנות, ככל שימדדו כאלו, על תוצאות פעילותן, אם בכלל.

 ערבויות ושעבודים .ד

בערבויות ושעבודים של הקבוצה בתקופת הדוח  לדוחות השנתיים, לא חלו שינויים מהותיים 19בהמשך לאמור בבאור 
  ולאחריה למעט שינויים במהלך העסקים הרגיל בהיקף מכתבי אשראי דוקומנטריים פתוחים לזמן קצר לספקים.

  אמות מידה פיננסיות - 6באור 

 החברה.א

החלות כלפי  לדוחות השנתיים, להלן אמות המידה הפיננסיות, כהגדרתן בבאור האמור, 1ג'13בהמשך לאמור בבאור 
  :30.6.2019ליום  מחזיקי אגרות החוב הפרטיותכלפי ומכוח הסכמי הלוואה לזמן ארוך  תאגידים בנקאיים

   נדרש  
 סכום/יחס

   נדרש
 סכום/יחס

  בפועל
 1,431.8  750   >    )דולר במליוני( מאוחד מנוטרל עצמי הון

 מאזן מסך מאוחד מנוטרל עצמי הון שיעור
   מאוחד

 <   20.0%  39.8% 

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

 >   5.0  2.3 

 2.3  1.1   >   במאוחד וריבית קרן כיסוי יחס
 455.9  75   >    )דולר במליוני( סולו מזומנים

  

חלות על החברה אמות מידה פיננסיות מכוח הסכם  30.6.2019ג' לדוחות השנתיים, ליום 14 -ו 1ג'13בנוסף, כמפורט בבאור 
הלוואה לזמן ארוך עם תאגיד בנקאי זר שהעמיד מימון לצורך הקמת המידן ושטרי נאמנות של אגרות חוב ציבוריות (סדרות 

ות המידה בהתייחס להלוואה האמורה ולאגרות החוב האמורות דומות להגדרות ט'). הגדרות ואופן חישוב אמ -ד',ה',ו',ז' ו
ואופן חישוב אמות המידה המפורטות לעיל. בהתחשב בכך, להערכת החברה אין זה סביר כי תפר את אמות המידה מול 

  התאגיד הבנקאי הזר או מול מחזיקי אגרות החוב מבלי להפר את אמות המידה המפורטות לעיל. 

עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות בגין ההסכמים הבנקאיים, אגרות החוב הפרטיות ואגרות החוב  30.6.2019ליום 
  ט'). -הציבוריות (סדרות ד',ה',ו',ז' ו

כאו"ל עומדת באמות המידה הפיננסיות (כהגדרתן בבאור  30.6.2019ג' לדוחות השנתיים, ליום 14בהמשך לאמור בבאור 
  כאמור) החלות עליה בהתייחס לאגרות חוב (סדרה ז') של החברה.  

 כאו"ל.ב

כאו"ל עומדת באמות המידה הפיננסיות (כהגדרתן בבאור  30.6.2019לדוחות השנתיים, ליום  1ד'13בהמשך לאמור בבאור 
  .הבנקאייםכאמור) החלות כלפי התאגידים 

 דוקור.ג

   עומדת דוקור באמות המידה הפיננסיות.  30.6.2019ב' לדוחות השנתיים, ליום 1א13בהמשך לאמור בבאור 
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  ושעבודים (המשך)התחייבויות תלויות, התקשרויות, התפתחויות ואירועים אחרים, ערבויות  - 5באור 

  המשך - התפתחויות ואירועים אחרים.ג

, בתקופת הדוח הוציא המשרד להגנת הסביבה לחברה ולגדיב צו מנהלי לדוחות השנתיים 2ג'20בהמשך לאמור בבאור .2
למניעה או לצמצום של זיהום אוויר אשר במסגרתו נדרשו החברות להתקין במיכלי אחסון להם תרומה משמעותית 

אמצעי הפחתת פליטות ולהחליף רכיבי ציוד בהם זורם בנזן לרכיבי ציוד העומדים בטכניקה המיטבית  לפליטות בנזן,
 זה ובכלל, החברה ידי על מתוכננים הדממות למועדי חופפים אינם, בחלקם אשרהזמינה בלוחות זמנים שנקבעו בצו, 

. 31.8.2020 מיום יאוחר לא )CCR( רציף קטליטי פרום ובמתקן האיזומריזציה במתקן, 4 גלם זיקוק במתקן החלפתם
 הדוח תקופת לאחר. הסביבה להגנת המשרד עם זה בעניין בקשר ועומדת המנהלי הצו דרישות לביצוע נערכת החברה
 החברות. המנהלי הצו להפרת הסביבה להגנת המשרד של בטענות"ל, הנ המנהלי לצו ביחס שימוע ולגדיב לחברה נערך
אין ביכולת החברות להעריך השימוע. תוצאות תהיינה מה להעריך אפשרות להן אין, זה דוח ולמועד עמדתן את הבהירו

  את החשיפה בגין מדידת ריכוזים העולים על הקבוע בתקנות, ככל שימדדו כאלו, על תוצאות פעילותן, אם בכלל.

ערבויות ושעבודים .ד

בערבויות ושעבודים של הקבוצה בתקופת הדוח  לדוחות השנתיים, לא חלו שינויים מהותיים 19בהמשך לאמור בבאור 
  ולאחריה למעט שינויים במהלך העסקים הרגיל בהיקף מכתבי אשראי דוקומנטריים פתוחים לזמן קצר לספקים.

  אמות מידה פיננסיות - 6באור 

החברה.א

החלות כלפי  לדוחות השנתיים, להלן אמות המידה הפיננסיות, כהגדרתן בבאור האמור, 1ג'13בהמשך לאמור בבאור 
  :30.6.2019ליום  מחזיקי אגרות החוב הפרטיותכלפי ומכוח הסכמי הלוואה לזמן ארוך  תאגידים בנקאיים

  נדרש
 סכום/יחס

  נדרש
 סכום/יחס

  בפועל
 1,431.8 750 >   )דולר במליוני( מאוחד מנוטרל עצמי הון

 מאזן מסך מאוחד מנוטרל עצמי הון שיעור
   מאוחד

< 20.0% 39.8% 

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

> 5.0 2.3 

 2.3 1.1 >  במאוחד וריבית קרן כיסוי יחס
 455.9 75 >   )דולר במליוני( סולו מזומנים

חלות על החברה אמות מידה פיננסיות מכוח הסכם  30.6.2019ג' לדוחות השנתיים, ליום 14 -ו 1ג'13בנוסף, כמפורט בבאור 
הלוואה לזמן ארוך עם תאגיד בנקאי זר שהעמיד מימון לצורך הקמת המידן ושטרי נאמנות של אגרות חוב ציבוריות (סדרות 

ות המידה בהתייחס להלוואה האמורה ולאגרות החוב האמורות דומות להגדרות ט'). הגדרות ואופן חישוב אמ -ד',ה',ו',ז' ו
ואופן חישוב אמות המידה המפורטות לעיל. בהתחשב בכך, להערכת החברה אין זה סביר כי תפר את אמות המידה מול 

  התאגיד הבנקאי הזר או מול מחזיקי אגרות החוב מבלי להפר את אמות המידה המפורטות לעיל. 

עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות בגין ההסכמים הבנקאיים, אגרות החוב הפרטיות ואגרות החוב  30.6.2019ליום 
  ט'). -הציבוריות (סדרות ד',ה',ו',ז' ו

כאו"ל עומדת באמות המידה הפיננסיות (כהגדרתן בבאור  30.6.2019ג' לדוחות השנתיים, ליום 14בהמשך לאמור בבאור 
  כאמור) החלות עליה בהתייחס לאגרות חוב (סדרה ז') של החברה.  

כאו"ל.ב

כאו"ל עומדת באמות המידה הפיננסיות (כהגדרתן בבאור  30.6.2019לדוחות השנתיים, ליום  1ד'13בהמשך לאמור בבאור 
  .הבנקאייםכאמור) החלות כלפי התאגידים 

דוקור.ג

עומדת דוקור באמות המידה הפיננסיות.  30.6.2019ב' לדוחות השנתיים, ליום 1א13בהמשך לאמור בבאור 



25

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים, באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 

23 

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה - 7באור 

 קרן תשלומי 24 -ב לפירעון, דולר מליון 100 של בסך בנקאי מתאגיד ארוך לזמן הלוואה החברה נטלה, הדוח בתקופת.א
.שוק ובתנאי) מרווח בתוספת ליבור( משתנה דולרית בריבית, 31.12.2024 ליום עד שווים רבעוניים

האסיפה הכללית של החברה התקשרות עם מר אלכס פסל, דירקטור ובעל שליטה בחברה, למתן  ישרהתקופת הדוח אב.ב
ה לדוחות השנתיים.  3ב'27שירותים שונים לחברה. לפרטים נוספים ראה באור 

) ליו"ר 1: (2018מענקים עבור שנת ושולמו  אושרו בתקופת הדוחלדוחות השנתיים,  ד'3ב'27 -ו ב'3ב'27ור בבאור כאמ.ג
של  על ידי האסיפה הכללית בתקופת הדוחמליון ש"ח (מענק זה אושר  1.46 -של כ הדירקטוריון מר עובדיה עלי בסך

מליון ש"ח.  1.4 -של כ בסך מרדכי ישר-בןמר  (דאז) ) למנכ"ל החברה2); (החברה

כתבי אופציה  3,850,000אישר דירקטוריון החברה (לאחר החלטת ועדת התגמול של החברה) הקצאה של  בתקופת הדוח.ד
לדוחות השנתיים. 1ב'21בתנאים המפורטים בבאור עבור נושא משרה בחברה 

 כתבי אלפי 2,000 עלי עובדיה מר יוןהדירקטור ר"יו מימש הדוח בתקופת, השנתיים לדוחות' ב21 בבאור לאמור בהמשך.ה
. המימוש עם בבד בד נמכרו האמורות המניות). מניות אלפי 545 -כ של לסך( החברה למניות אופציה

החל מיום  בחברה וכדירקטור ר"כיו כהונתו סיום על, עלי עובדיה מר, החברה דירקטוריון ר"יו הודיעתקופת הדוח, ב.ו
 כהונתו מתום החל הדירקטוריון ר"כיו בו ולבחור כדירקטור לוקר יוחנן מר את למנות החליט החברה דירקטוריון. 30.6.2019

מר יוחנן לוקר  לפיההסכמה משותפת על ומר יוחנן לוקר,  החברהדירקטוריון הודיעו  26.6.2019ביום . עלי עובדיה מר של
לחזור בו מהודעת הפרישה  עובדיה עלידירקטוריון החברה פנה בבקשה למר לא יחל בתפקיד דירקטור ויו"ר דירקטוריון בזן. 

ברה הודיעה על ביטול . החלכהן כדירקטור וכיו"ר דירקטוריון בזן, ללא מגבלת זמן כלשהישלו, ומר עובדיה עלי נאות לחזור 
  .לוקריוחנן ו של מר אישור תנאי כהונתהיה אשר על סדר יומה  27.6.2019אסיפת בעלי המניות, אשר זומנה ליום 

ובכפוף  , לאחר קבלת אישור ועדת התגמול"המועד הקובע") –(להלן  9.7.2019אישר דירקטוריון החברה ביום במסגרת זו, 
מליון כתבי אופציה  18.3לאישור האסיפה הכללית אשר טרם נתקבל נכון למועד אישור הדוח, להקצות למר עובדיה עלי 

 כתביב' לדוחות השנתיים. 21, כמפורט בבאור 2007ות הקיימת של החברה משנת של החברה על פי תכנית האופצי
האופציה יבשילו במהלך תקופה בת שלוש שנים החל מהמועד הקובע בשלוש מנות שוות, בתום כל שנה במהלך שלוש 

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

בחברה יהיו כתבי האופציה שהבשילו עד למועד  עלי עובדיה מר, של המאוחר לפי, העסקתובמקרה של סיום כהונתו או 
ההעסקה (אך בכל מקרה לא  אומיום סיום הכהונה  יום 180סיום הכהונה או ההעסקה ניתנים למימוש במשך תקופה של 

יאוחר ממועד הפקיעה של כתבי האופציה). יתר כתבי האופציה שהוקצו לטובת הניצע יפקעו במועד סיום הכהונה או 
ההעסקה. 

  להלן ריכוז של תנאי האופציות:

מספר 
מכשירים 

  (במיליונים)

תקופת 
הבשלה 
  (בשנים)

משך החיים 
של 

האופציות 
  (בשנים)

שיעור 
ריבית 
  ממוצע

תנודתיות 
  צפויה

תוספת 
מימוש 

(שיקלית 
  צמודת מדד)

מחיר המניה 
ששימש 

כבסיס 
לתמחור 
  האופציה

שווי 
ההענקה 
(במליוני 

  (*)ש"ח) 

18.3  1-3  3-4  -0.69% -  

0.78%-  

20.0%-
20.7%  

1.975  1.790  3.2  

  
  (*) בסמוך למועד אישור הדירקטוריון.

  

  

  

  

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים, באלפי דולר -לנפט בע"מ בתי זקוק 

24 

  (המשך) בתקופת הדוח ולאחריה אירועים מהותיים - 7באור 

, לקוחות ניכיון בהסכמי וגדיב ל"כאו הבנות והחברות החברה התקשרויות בדבר השנתיים לדוחות' ב6 בבאור לאמור בהמשך.ז
 185 -וכ דולר מליון 174 -כ של סך IFRS 9 להוראות בהתאם וגדיב ל"כאו, החברה גרעו 31.12.2018 -ו 30.6.2019 לימים
.לקוחותיהן מחובות, בהתאמה, דולר מליון

  . יציב אופק עם 'ilA'ל שלה החוב ואגרות החברה דירוג את  (S&P)מעלות העלתה 8.4.2019 ביום.ח

עם סיום כהונתו, סך . 31.5.2019מנכ"ל החברה, מר ישר בן מרדכי, על סיום תפקידו בחברה ביום , הודיע 6.5.2019 ביום.ט
 , יפקעו.לדוחות השנתייםב' 21חלק מתנאי העסקתו בחברה כמפורט בבאור כתבי אופציה שהוענקו לו כ מליון 4.5של 

 סביבה איכות, בטיחות, אנוש משאבי ל"וסמנכ ל"למנכ כמשנההמכהן , בסון שלומי מר את למנות החליט דירקטוריון החברה
. 1.6.2019 מיום החל) זמני( ל"מנכ מקום כממלא, וביטחון

 -בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות שלה ברוב מיוחד  -החברה אישר דירקטוריון  5.8.2019ביום .י
. הדיבידנד הינו מרווחים 30.6.2019מליון דולר על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ליום  50חלוקת דיבידנד בסך של 

.1959שאינם זכאים להטבות מכוח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט  

 , אירועים אחריםהסביבה איכות בתחום לרבות אחרות ותלויות תביעות, בהתקשרויות התפתחויות רבדב נוספים לפרטים.יא
.5 באור ראה, ולאחריה הדוח בתקופת בערבויות ושינויים
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  (המשך) בתקופת הדוח ולאחריה אירועים מהותיים - 7באור 

, לקוחות ניכיון בהסכמי וגדיב ל"כאו הבנות והחברות החברה התקשרויות בדבר השנתיים לדוחות' ב6 בבאור לאמור בהמשך.ז
 185 -וכ דולר מליון 174 -כ של סך IFRS 9 להוראות בהתאם וגדיב ל"כאו, החברה גרעו 31.12.2018 -ו 30.6.2019 לימים
.לקוחותיהן מחובות, בהתאמה, דולר מליון

  . יציב אופק עם 'ilA'ל שלה החוב ואגרות החברה דירוג את  (S&P)מעלות העלתה 8.4.2019 ביום.ח

עם סיום כהונתו, סך . 31.5.2019מנכ"ל החברה, מר ישר בן מרדכי, על סיום תפקידו בחברה ביום , הודיע 6.5.2019 ביום.ט
 , יפקעו.לדוחות השנתייםב' 21חלק מתנאי העסקתו בחברה כמפורט בבאור כתבי אופציה שהוענקו לו כ מליון 4.5של 

 סביבה איכות, בטיחות, אנוש משאבי ל"וסמנכ ל"למנכ כמשנההמכהן , בסון שלומי מר את למנות החליט דירקטוריון החברה
. 1.6.2019 מיום החל) זמני( ל"מנכ מקום כממלא, וביטחון

 -בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות שלה ברוב מיוחד  -החברה אישר דירקטוריון  5.8.2019ביום .י
. הדיבידנד הינו מרווחים 30.6.2019מליון דולר על בסיס הדוחות הכספיים של החברה ליום  50חלוקת דיבידנד בסך של 

.1959שאינם זכאים להטבות מכוח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט  

 , אירועים אחריםהסביבה איכות בתחום לרבות אחרות ותלויות תביעות, בהתקשרויות התפתחויות רבדב נוספים לפרטים.יא
.5 באור ראה, ולאחריה הדוח בתקופת בערבויות ושינויים
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  שווי הוגן -מכשירים פיננסיים  - 8 באור

  בלבדשווי הוגן מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי .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 מתאגידים בנקאיים, הלוואות 

ז') והתחייבויות אחרות לזמן ארוך  -ויתרות זכות, אגרות חוב סחירות (סדרות א' ו ואשראי לזמן קצר, ספקים, זכאים אחרים
  (למעט התחייבויות בגין חכירות), תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

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

  30.6.2019 ליום
. נ.ע יתרת

  מתואמת
 הערך
  בספרים

 הוגן שווי
  1 רמה

 הוגן שווי
  2 רמה

  :פיננסיות התחייבויות
 513 − 502 502 )1(אגרות חוב פרטיות 

 −  533,096  504,873  502,406  )2()1(ט' -אגרות חוב סחירות סדרות ו' ו
 −  389,753  362,797  351,992  )3()2(ה' -אגרות חוב סחירות סדרות ד'

 423,701 − 397,890 417,263  )4(הלוואות מתאגידים בנקאיים 
1,272,163 1,266,062 922,849 424,214 

  30.6.2019 ליום
. נ.ע יתרת

  מתואמת
 הערך
  בספרים

  )2(אגרות חוב הנמדדות בשווי הוגן:
 71,238 68,707  'א סדרה סחירות חוב אגרות
 38,721 36,695  ' ז סדרה סחירות חוב אגרות

105,402 109,959 

בע"מ לנפט זקוק דולר-בתי מאוחדים, באלפי ביניים כספיים דוחות לתמצית באורים

26

פיננסיים-8באור הוגן-מכשירים (המשך)שווי

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

30.6.2018ליום
. נ.עיתרת

מתואמת
הערך
בספרים

הוגןשווי
1רמה

הוגןשווי
2רמה

:פיננסיותהתחייבויות
פרטיות חוב 4,2924,292−4,440)1(אגרות

ו' ו סדרות סחירות חוב −529,144532,404536,395)2()1(ט' -אגרות
ד' סדרות סחירות חוב −393,547404,119428,152)3()2(ה' -אגרות
בנקאיים מתאגידים 422,884414,772−443,561)4(הלוואות

1,349,8671,355,587 964,547448,001

30.6.2018ליום
. נ.עיתרת

מתואמת
הערך
בספרים

הוגן: בשווי הנמדדות חוב )2(אגרות

א'  סדרה סחירות חוב 165,336172,735)5(אגרות
70,64175,853' זסדרהסחירותחובאגרות

235,977248,588

31.12.2018ליום

. נ.עיתרת
מתואמת

הערך
בספרים

הוגןשווי
1רמה

הוגןשווי
2רמה

היווןשיעור
ששימש
בקביעת
ההוגןהשווי

:פיננסיותהתחייבויות
פרטיות חוב 1,8701,870−1,907)1(אגרות

ו' ו סדרות סחירות חוב −523,543526,477527,532)2()1(ט' -אגרות
ד' סדרות סחירות חוב −346,764351,553376,922)3()2(ה' -אגרות
בנקאיים מתאגידים 6.8%-352,355330,485−348,3775.88%)4(הלוואות

1,224,532 1,210,385904,454350,284

31.12.2018ליום
. נ.עיתרת

מתואמת
הערך
בספרים

הוגן: בשווי הנמדדות חוב )2(אגרות

96,894101,177'אסדרהסחירותחובאגרות
68,99872,222' זסדרהסחירותחובאגרות

165,892173,399

בספרים)1( ו' והערך סדרות ושל הפרטיות החוב אגרות ופרמיה/ניכיון).ט' מוצג-של הגיוס מעלויות (נטו מופחתת בעלות
הדוח. )2( ליום בבורסה מצוטט מחיר עפ"י נקבע הסחירות החוב אגרות של ההוגן השווי
בספרים)3( ד' והערך סדרות החוב אגרות ופרמיה/ניכיון) ולמוצגה' -של הגיוס מעלויות מופחתת (נטו הוגן.בעלות שווי גידור חשבונאות יישום אחר
מבנקיםבספריםךהער)4( הלוואות מיוםגיוסעלויותבניכוימוצגשל בבאור31.12.2018והחל הסינדיקציה, כמפורט הלוואת תנאי שינוי בגין התאמה לדוחות1ג'13בניכוי

.השנתיים
בסך30.6.2018ליום)5( קרן יתרת כוללים המתואמת הנקוב הערך ויתרת בספרים ליום33הערך נדחתה אשר דולר המצוטט1.7.2018מליון הסגירה . בהתאם, מחיר

כ היה הדוח למועד דולר.140-בבורסה מליון

ברמה האמורות הפיננסיות ההתחייבויות של ההוגן השווי לקביעת הבסיס בדבר נוספים באור2לפרטים השנתיים.4, ראה לדוחות
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  (המשך) שווי הוגן -מכשירים פיננסיים  - 8באור 

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

   30.6.2018 ליום 
. נ.ע יתרת 

  מתואמת
 הערך 

  בספרים
 הוגן שווי 

  1 רמה
 הוגן שווי 

  2 רמה
 

          :פיננסיות התחייבויות
  4,440  −  4,292  4,292  )1(אגרות חוב פרטיות 

  −  536,395  532,404  529,144  )2()1(ט' -אגרות חוב סחירות סדרות ו' ו
  −  428,152  404,119  393,547  )3()2(ה' -אגרות חוב סחירות סדרות ד'

  443,561  −  414,772  422,884  )4(הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 1,349,867  1,355,587  964,547  448,001  

  

   30.6.2018 ליום 
. נ.ע יתרת 

  מתואמת
 הערך 

  בספרים
 

      )2(אגרות חוב הנמדדות בשווי הוגן:
  172,735  165,336  )5(אגרות חוב סחירות סדרה א' 

  75,853  70,641  ' ז סדרה סחירות חוב אגרות
 235,977  248,588  

  

  31.12.2018 ליום 
 

. נ.ע יתרת
  מתואמת

 
 הערך
  בספרים

 
 הוגן שווי
  1 רמה

 
 הוגן שווי
  2 רמה

 היוון שיעור 
 ששימש
 בקביעת
  ההוגן השווי

           :פיננסיות התחייבויות
   1,907  −  1,870  1,870  )1(אגרות חוב פרטיות 

   −  527,532  526,477  523,543  )2(	)1(ט' -אגרות חוב סחירות סדרות ו' ו
   −  376,922  351,553  346,764  )3(	)2(ה' -אגרות חוב סחירות סדרות ד'

6.8%-5.88%  348,377  −  330,485  352,355  )4(הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 1,224,532  1,210,385  904,454  350,284   

  

   31.12.2018 ליום 
. נ.ע יתרת 

  מתואמת
 הערך 

  בספרים
 

      )2(אגרות חוב הנמדדות בשווי הוגן:
  101,177  96,894  'א סדרה סחירות חוב אגרות
  72,222  68,998  ' ז סדרה סחירות חוב אגרות

 165,892  173,399  

   בעלות מופחתת (נטו מעלויות הגיוס ופרמיה/ניכיון).ט' מוצג -של אגרות החוב הפרטיות ושל סדרות ו' והערך בספרים  )1(
  השווי ההוגן של אגרות החוב הסחירות נקבע עפ"י מחיר מצוטט בבורסה ליום הדוח.  )2(
  אחר יישום חשבונאות גידור שווי הוגן.בעלות מופחתת (נטו מעלויות הגיוס ופרמיה/ניכיון) ולמוצג ה' -של אגרות החוב סדרות ד' והערך בספרים  )3(
לדוחות  1ג'13בניכוי התאמה בגין שינוי תנאי הלוואת הסינדיקציה, כמפורט בבאור  31.12.2018והחל מיום  גיוס עלויות בניכוי מוצגשל הלוואות מבנקים  בספרים ךהער )4(

  .השנתיים
. בהתאם, מחיר הסגירה המצוטט 1.7.2018מליון דולר אשר נדחתה ליום  33הערך בספרים ויתרת הערך הנקוב המתואמת כוללים יתרת קרן בסך  30.6.2018ליום  )5(

  מליון דולר. 140-בבורסה למועד הדוח היה כ

 

  לדוחות  השנתיים. 4, ראה באור 2לפרטים נוספים בדבר הבסיס לקביעת השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות האמורות ברמה 
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  (המשך) שווי הוגן -מכשירים פיננסיים  - 8באור 

 מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן היררכיית שווי הוגן של.ב

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

  30.6.2019 ליום 
  כ"סה   3 רמה   2 רמה   )1( 1 רמה 

          פיננסיים נכסים
         )2(נגזרים המשמשים לגידור חשבונאי 

 22,485  −  22,485  −  )3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 5,566  5,566  −  −  מרווח בגין נגזרים
 542  −  542  −  ריבית החלפת חוזי

         חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 7,793  −  7,793  −  )3(חוזי החלפת קרן וריבית 

 59  −  59  −   ריבית החלפת חוזי
 166  −  166  −  אקדמה חוזי

 −  31,045  5,566  36,611 
         פיננסיות התחייבויות

         נגזרים שאינן
 109,959  −  −  109,959  'ז', א סדרות סחירות חוב אגרות
         חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים

 4,170  −  4,170  −  )3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 3,788  −  3,788  −  ריבית החלפת חוזי

         חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 138  −  138  −  )3(חוזי החלפת קרן וריבית 

 39  −  39  −  ריבית החלפת חוזי
 1,683  −  1,683  −  אקדמה חוזי

 109,959  9,818  −  119,777 
  

.המתייחסים ההתחשבנות סכומי בניכוי מוצגים, המלאי זמינות עסקת בתום(בסיסי)  מלאי רכישת בגין תזרימית חשיפה/ מלאי בגין סחירים נגזרים )1(
לקרן  נזקףמליון דולר, בהתאמה,  5-של כ(לפני מס) והפסד  דולר מליון 13 -(לפני מס) בסך של כ רווח 30.6.2019תקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום ב )2(

  .(בזכות) מליון דולר 7-כיתרת קרן הגידור (לפני מס) הינה  30.6.2019על ברנט. ליום  FUTURESלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של גידור בגין הח
  : 30.6.2019להלן עיקרי ההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של חוזי החלפת קרן וריבית ליום  )3(

  :(משמשת להיוון הרגל השקלית) 0.24%( - 0.56%ריבית שקלית(
 1.64%( - 0.16%): הצמודה השקלית הרגל להיוון(משמשת  למדד צמודה שקלית ריבית(
  :(משמשת להיוון הרגל הדולרית) 2.37%-1.51%ריבית דולרית
  30.6.2019שער החליפין (שקל/ דולר) ליום  
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  שווי הוגן (המשך) -מכשירים פיננסיים  - 8 באור

  מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן (המשך)היררכיית שווי הוגן של .ב

  30.6.2018 ליום 
  כ"סה   3 רמה   2 רמה   )1( 1 רמה 

         פיננסיים נכסים
          חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים

 16,299  −  16,299  −  )4(חוזי החלפת קרן וריבית 
 597  −  −  597  ) 2(נגזרים בגין מלאי 

 8,264  8,264  −  −  מרווח בגין נגזרים
 1,651  −  1,651  −  ריבית החלפת חוזי

         חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 10,872  −  10,872  −  )4(חוזי החלפת קרן וריבית 

 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  )3(אגרות חוב סחירות סדרות א', ז' 

         חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים
 8,085  −  8,085  −  )4(חוזי החלפת קרן וריבית 

         חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 3,061  −  3,061  −  )4(חוזי החלפת קרן וריבית 

 100  −  100  −  אקדמה חוזי
 248,588  11,246  −  259,834 

  
.מתייחסיםה ההתחשבנותבניכוי סכומי  מוצגים / חשיפה תזרימית בגין רכישת מלאי (בסיסי) בתום עסקת זמינות המלאי,מלאי בגיןסחירים  גזריםנ )1(
לקרן גידור בגין  נזקףמליון דולר, בהתאמה,  17 -ובסך של כ דולר מליון 21 -(לפני מס) בסך של כ רווח 30.6.2018תקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום ב )2(

  .(בזכות) מליון דולר 22-כלפני מס) הינה יתרת קרן הגידור ( 30.6.2018על ברנט. ליום  FUTURESהחלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של 
  .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 )3(
  : 30.6.2018להלן עיקרי ההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של חוזי החלפת קרן וריבית ליום  )4(

  0.32%( - 1.14%(משמשת להיוון הרגל השקלית): ריבית שקלית(
  :(משמשת להיוון הרגל השקלית הצמודה) 3.37%( -)0.19%(ריבית שקלית צמודה למדד(
  :(משמשת להיוון הרגל הדולרית) 2.90%-1.94%ריבית דולרית
  30.6.2018שער החליפין (שקל/ דולר) ליום   
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  שווי הוגן (המשך) -מכשירים פיננסיים  - 8 באור

  מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן (המשך)היררכיית שווי הוגן של .ב

  30.6.2018 ליום 
  כ"סה   3 רמה   2 רמה   )1( 1 רמה 

         פיננסיים נכסים
          חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים

 16,299  −  16,299  −  )4(חוזי החלפת קרן וריבית 
 597  −  −  597  ) 2(נגזרים בגין מלאי 

 8,264  8,264  −  −  מרווח בגין נגזרים
 1,651  −  1,651  −  ריבית החלפת חוזי

         חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 10,872  −  10,872  −  )4(חוזי החלפת קרן וריבית 

 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  )3(אגרות חוב סחירות סדרות א', ז' 

         חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים
 8,085  −  8,085  −  )4(חוזי החלפת קרן וריבית 

         חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 3,061  −  3,061  −  )4(חוזי החלפת קרן וריבית 

 100  −  100  −  אקדמה חוזי
 248,588  11,246  −  259,834 

  
.מתייחסיםה ההתחשבנותבניכוי סכומי  מוצגים / חשיפה תזרימית בגין רכישת מלאי (בסיסי) בתום עסקת זמינות המלאי,מלאי בגיןסחירים  גזריםנ )1(
לקרן גידור בגין  נזקףמליון דולר, בהתאמה,  17 -ובסך של כ דולר מליון 21 -(לפני מס) בסך של כ רווח 30.6.2018תקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום ב )2(

  .(בזכות) מליון דולר 22-כלפני מס) הינה יתרת קרן הגידור ( 30.6.2018על ברנט. ליום  FUTURESהחלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של 
  .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 )3(
  : 30.6.2018להלן עיקרי ההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של חוזי החלפת קרן וריבית ליום  )4(

  0.32%( - 1.14%(משמשת להיוון הרגל השקלית): ריבית שקלית(
  :(משמשת להיוון הרגל השקלית הצמודה) 3.37%( -)0.19%(ריבית שקלית צמודה למדד(
  :(משמשת להיוון הרגל הדולרית) 2.90%-1.94%ריבית דולרית
  30.6.2018שער החליפין (שקל/ דולר) ליום   
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  וגן (המשך)שווי ה -מכשירים פיננסיים  - 8 באור

  היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן (המשך).א

  31.12.2018 ליום
  כ"סה   3 רמה   2 רמה   )1( 1 רמה

  פיננסיים נכסים
  חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים

 7,248 − 7,248 −  )3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 10,472 10,472 −  −  מרווח בגין נגזרים
 1,077 − 1,077 −  ריבית החלפת חוזי

  חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 4,998 − 4,998 −  )3(חוזי החלפת קרן וריבית 

 660 − − 660  )2(נגזרים בגין מלאי 
 1,696 − 1,696 −   מרווח בגין נגזרים
 281 − 281 −  ריבית החלפת חוזי
 1,044 − 1,044 −  אקדמה חוזי

660 16,344 10,472 27,476 
  פיננסיות התחייבויות

  נגזרים שאינן
 173,399 − − 173,399  'ז', א סדרות סחירות חוב אגרות
  חשבונאי לגידור המשמשים נגזרים

 11,831 − 11,831 −  )3(חוזי החלפת קרן וריבית 
 1,172 − 1,172 −  ריבית החלפת חוזי

  חשבונאי לגידור משמשים שאינם נגזרים
 4,225 − 4,225 −  )3(חוזי החלפת קרן וריבית 

 503 − 503 −  אקדמה חוזי
173,399 17,731 − 191,130 

.מתייחסיםה בניכוי סכומי ההתחשבנות מוצגים המלאי,/ חשיפה תזרימית בגין רכישת מלאי (בסיסי) בתום עסקת זמינות מלאי בגיןסחירים  גזריםנ )1(
 31.12.2018על ברנט. ליום  FUTURESלקרן גידור בגין החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של  נזקף דולר מליון 7 -(לפני מס) בסך של כ הפסד 2018בשנת  )2(

. (בחובה) מליון דולר 6-כיתרת קרן הגידור (לפני מס) הינה 
  : 31.12.2018ההנחות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של חוזי החלפת קרן וריבית ליום להלן עיקרי  )3(

  :(משמשת להיוון הרגל השקלית) 0.63%( - 1.25%ריבית שקלית(
  :(משמשת להיוון הרגל השקלית הצמודה) 1.62%( - 1.85%ריבית שקלית צמודה למדד(
  :(משמשת להיוון הרגל הדולרית) 2.78%-2.29%ריבית דולרית
  31.12.2018שער החליפין (שקל/ דולר) ליום   



1

חלק ג'

 תמצית מידע
 כספי ביניים נפרד
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  סומך חייקין

  7רחוב נחום חת 
  15142תא דואר 

  3190500חיפה 
4800  861  04  

 

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

1

  לכבוד
  בעלי המניות של בתי זיקוק לנפט בע"מ

                        
  א.נ.,

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

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

                            
ך (דוחות תקופתיים ד לתקנות ניירות ער38הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  הכספי המידע את סקרנו

שישה  ולתקופות של 2019ביוני  30החברה), ליום  –של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן  1970  -ומיידיים), התש"ל 
המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון  .תאריך באותו שהסתיימו ושלושה חודשים

 אלו ביניים לתקופות הכספי הביניים הנפרד המידע על מסקנה להביע היא של החברה. אחריותנו וההנהלה
  .סקירתנו בהתבסס על

  
  היקף הסקירה

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

ביניים מורכבת  לתקופותביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום של נוהלי סקירה אנליטיים 
ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 

העניינים המשמעותיים שהיו יכולים  מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל
  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 הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, 

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 38מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
– 1970.  
  

  פיסקת הדגש עניין (הפניית תשומת לב)
  

למידע הכספי הנפרד (לרבות בדרך  3 בבאורלאמור  ת מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלבמבלי לסייג א
ולאמור  2019ביוני  30לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  2ג'5 -ו 2א'5של הפניה לאמור בבאור 

ליכים משפטיים, ) בדבר ה2018בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  )6( -ו) 5), (3'(א20 בבאור
מנהליים ואחרים, 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 תוצאות 

  דון בדוחות הכספיים.הפעילות והמצב הכספי, אם בכלל, ולפיכך לא נכללו כל הפרשות בנ
  
  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  

  2019באוגוסט  5חיפה, 
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  תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים הנפרד, באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 

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

2  

באלפי דולרהנפרד, על המצב הכספי ביניים  נתוניםתמצית  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

   ליום 
 30.6.2019  30.6.2018  31.12.2018  
   )מבוקר(   )בלתי מבוקר( 

        שוטפים נכסים
  353,064  430,346  364,638  מזומנים ושווי מזומנים
  45,073  42,442  96,101  פקדונות
  239,138  324,215  279,020   לקוחות
  50,851  124,113  92,315  חובה ויתרות אחרים חייבים
  16,069  18,956  14,927  פיננסיים נגזרים
  437,500  553,144  473,527   מלאי
  1,141,695  1,493,216  1,320,528  שוטפים נכסים כ"סה

        שוטפים שאינם נכסים
   1,014,310  988,117  1,083,490  נטו, מוחזקות חברות בגין השקעות

   40,538  43,066  40,277  מ"בע חיפה מוקדמת פנסיה לחברת הלוואה

   3,172  −  981  ארוך לזמן חובה ויתרות הלוואות

   10,000  10,000  10,000  מוחזקות לחברות ארוך לזמן הלוואות

  10,377  28,209  21,518  פיננסיים נגזרים
  1,270,944  1,252,376  1,261,672  נטו, קבוע רכוש
  111,555  109,263  110,740  נטו, שימוש זכות נכסי
  13,370  12,651  15,327  נטו, נדחות והוצאות מוחשיים בלתי נכסים
  2,474,266  2,443,682  2,544,005  שוטפים שאינם נכסים כ"סה
  3,615,961  3,936,898  3,864,533  נכסים כ"סה

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          

  אנה ברנשטיין    שלומי בסון    עובדיה עלי

  יו"ר הדירקטוריון
  ל כללי (זמני)מנהמ"מ   

  סמנכ"ל כספים, כלכלה ותקשוב  

  

  

.5.8.2019, טתשע", אב' ד: מידע כספי ביניים נפרדתאריך אישור תמצית 
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  תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים הנפרד (המשך), באלפי דולר -בתי זקוק לנפט בע"מ 

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

3  

  ר באלפי דולהנפרד (המשך), על המצב הכספי ביניים  נתוניםתמצית  -בתי זקוק לנפט בע"מ 
   ליום 
 30.6.2019  30.6.2018  31.12.2018  
   )מבוקר(   )בלתי מבוקר( 

        שוטפות התחייבויות
  229,908  286,991  279,524  )שוטפות חלויות כולל( ואשראי הלוואות
  581,949  696,216  656,635   ספקים
  80,045  113,658  106,770  זכות ויתרות אחרים זכאים
  11,068  7,963  3,716  פיננסיים נגזרים

  22,217  17,833  5,783  הפרשות
  925,187  1,122,661  1,052,428  שוטפות התחייבויות כ"סה

        שוטפות שאינן התחייבויות
  270,530  340,254  324,769  נטו, בנקאיים לתאגידים התחייבויות

  870,846  961,555  762,102   נטו, חוב אגרות
  82,085  86,884  80,220  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

  6,557  3,217  5,423  פיננסיים נגזרים
  30,322  32,308  34,686  נטו, לעובדים הטבות

  65,682  57,098  84,685  נטו, נדחים מיסים התחייבויות
  45,000  −  100,000  )3(ראה באור  מוחזקות מחברות ארוך לזמן הלוואות

  1,371,022  1,481,316  1,391,885  שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה
  2,296,209  2,603,977  2,444,313   התחייבויות כ"סה
         הון
  807,081  806,150  807,506   מניות הון

  32,652  32,183  32,721  מניות על פרמיה
  20,781  54,243  32,016  הון קרנות
  459,238  440,345  547,977   עודפים יתרת
  1,319,752  1,332,921  1,420,220   הון כ"סה
  3,615,961  3,936,898  3,864,533  והון התחייבויות כ"סה
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  רתמצית נתונים על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים נפרד, באלפי דול -בתי זקוק לנפט בע"מ 

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

4  

באלפי דולרתמצית נתונים על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים נפרד,  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 
 חודשים 6 של לתקופה

    ביום שהסתיימה
 חודשים 3 של לתקופה

    ביום שהסתיימה

  לשנה
   שהסתיימה 

  ביום

 

 30.6.2019  30.6.2018  30.6.2019  30.6.2018  31.12.2018  
   )מבוקר(   )בלתי מבוקר(   )בלתי מבוקר( 

  5,914,693  1,544,887  1,501,119  2,984,412  2,865,750  הכנסות
  (5,659,839)   (1,419,941)  (1,458,681)   (2,775,847)  (2,739,939)  המכירות עלות
  254,854  124,946  42,438  208,565  125,811  גולמי רווח

  (41,390)   (10,065)  (10,166)   (23,109)  (19,698)  ושיווק מכירה הוצאות
  (28,628)  (7,975)  (7,974)  (14,144)  (15,669)    וכלליות הנהלה הוצאות
  (1,344)  −  −  1,489  (316)  נטו, אחרות )הוצאות( הכנסות
  183,492  106,906  24,298  172,801  90,128  תפעולי רווח

  50,829   14,231  2,744   23,737  5,423  מימון הכנסות
  (123,267)   (29,967)  (31,965)   (61,202)  (64,758)  מימון הוצאות
  (72,438)  (15,736)  (29,221)  (37,465)  (59,335)  נטו, מימון הוצאות
  93,981   20,183  33,515   57,794  66,818  ממס נטו, מוחזקות חברות ברווחי החברה חלק
  205,035  111,353  28,592  193,130  97,611  הכנסה על מיסים לפני רווח

  (17,934)  (14,630)  770  (22,236)  (5,601)  הכנסה על מיסים )הוצאות( הכנסות
  187,101  96,723  29,362  170,894  92,010  לתקופה נקי רווח
         :והפסד לרווח שיועברו אחר כולל )הפסד( רווח פריטי
 של ההוגן בשווי השינוי של האפקטיבי החלק
  (7,633)  14,150  (5,873)  18,061  8,496   ממס נטו, מזומנים תזרימי גידור
  1,192  1,184  213  (42)  (673)  ממס נטו, הוגן שווי גידור בעלויות שינוי
  638  3,317  (1,255) 8,445  3,805  ממס נטו, מוחזקות חברות בגין אחר כולל רווח
 לרווח שיועבר לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח

  (5,803)  18,651  (6,915)  26,464  11,628  ממס נטו, והפסד
         :והפסד לרווח יועברו שלא אחר כולל )הפסד( רווח פריטי
 נטו, מוגדרת הטבה תכנית של מחדש מדידה
  1,558  (535)  (840)  611  (2,266)  ממס
 לשווי שיועדו חוב אגרות של הוגן בשווי נטו שינוי
 בסיכון לשינוי המיוחס, והפסד רווח דרך הוגן

  5,367  724  1,202  3,721  921   ממס נטו, האשראי
 נטו, מוחזקות חברות בגין אחר כולל )הפסד( רווח
  413  (244)  (437)  168  (1,091)  ממס
 הוגן בשווי פיננסיים נכסים של הוגן בשווי שינוי
  (3)  (8)  −  (15)  −   ממס נטו, אחר כולל רווח דרך
 יועבר שלא לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח
  7,335  (63)  (75)  4,485  (2,436)  ממס נטו, והפסד לרווח
 נטו, לתקופה אחר כולל )הפסד( רווח כ"סה
  1,532  18,588  (6,990)  30,949  9,192  ממס
  188,633  115,311  22,372  201,843  101,202  לתקופה כולל רווח
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  תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים הנפרדים -בתי זיקוק לנפט בע"מ 
  באלפי דולר

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

5  

  הנפרדיםמזומנים ביניים העל תזרימי  נתוניםתמצית  -בתי זיקוק לנפט בע"מ 
דולר   באלפי 

 
חודשים  6לתקופה של 

   שהסתיימה ביום
חודשים  3לתקופה של 

   שהסתיימה ביום

לשנה  
  שהסתיימה

   ביום 
 30.6.2019  30.6.2018  30.6.2019  30.6.2018  31.12.2018  
   )מבוקר(   )בלתי מבוקר(   )בלתי מבוקר( 

            תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  187,101  96,723  29,362  170,894  92,010  רווח לתקופה

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

  55,111  41,343  14,219  41,689  66,585  )סעיף א' –נספח א' (
 158,595  212,583  43,581  138,066  242,212  

  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
  162,104  (23,731)  77,436  57,075  (31,782)   )סעיף ב' –נספח א' (

  (889)  (157)  (158)  (343)  (300)  מס הכנסה ששולם, נטו 
  403,427  114,178  120,859  269,315  126,513  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
            תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

  3,783  149  2,409  1,120  3,940  ריבית שהתקבלה
  5,498  1,389  403  2,505  984  ריבית שהתקבלה מחברות מוחזקות

  39,577  40,021  (808)  40,017  (55,461)  שינוי בפיקדונות, נטו
שינוי במזומנים מפעילות השקעה עם חברות 

  66,759  446  (24,298)  (10,956)  (3,473)  מוחזקות, נטו
  3,894  −  4,118  −  4,118  החזר הלוואה מפמ"ח

  (154,488)  (11,776)  (32,973)  (72,056)  (53,629)  )2),(1(רכישת נכסים קבועים כולל טיפול תקופתי 
  11,875  5  −  2,579  242  אחר

שנבעו מפעילות  )ששימשו לפעילות(מזומנים נטו 
  (23,102)  30,234  (51,149)  (36,791)  (103,279)  השקעה

            תזרימי מזומנים לפעילות מימון
  (15,597)  (8,104)  10,247  (8,314)  22,929  שינוי בפיקדונות מלקוחות ומאחרים, נטו

  (126,742)  (28,729)  (40,016)  (42,746)  (56,215)  )3),(1(ריבית ששולמה 
  (660)  (112)  (2,017)  (520)  (1,872)  ריבית ששולמה לחברות מוחזקות

  2,390  270  1,414  2,804  2,393  עסקאות בנגזרים, נטו
שינוי במזומנים מפעילות מימון עם חברות 

  −  −  (1,688)  −  5,059  מוחזקות,נטו
  45,000  −  25,000  −  55,000  קבלת הלוואות לזמן ארוך מחברות מוחזקות

  −  −  −  −  100,000  קבלת הלוואות מבנקים לזמן ארוך
  (93,058)  (17,155)  (20,561)  (25,405)  (32,217)  לזמן ארוךפירעון הלוואות מבנקים 

  (153,920)  (43,293)  (62,243)  (44,514)  (104,780)  )3(פירעון אגרות חוב 
  114,996  −  −  114,996  −  הנפקת אגרות חוב, בניכוי עלויות גיוס

  (122)  (30)  (35)  (61)  (67)  תשלום התחייבויות בגין חכירות
  (65,000)  −  −  (65,000)  −  דיבידנד ששולם

  (292,713)  (97,153)  (89,899)  (68,760)  (9,770)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון 
  87,612  47,259  (20,189)  163,764  13,464  נטו במזומנים ושווי מזומנים )קיטון(גידול 

מזומנים השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות 
  (411)  1,001  (1,340)  719  (1,890)  ושווי מזומנים

  265,863  382,086  386,167  265,863  353,064  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
  353,064  430,346  364,638  430,346  364,638  מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

 החודשים שהסתיימ המליון דולר, בהתאמה. בתקופה של שש 3-וכ 14-בסך של כ םבגין היטלי והפרשי הצמדה ריבית, כולל תשלומי קרן 30.6.2019חודשים שהסתיימו ביום  ששה ושלושהשל  ותבתקופ )1(
כולל תשלומי ריבית והפרשי  30.6.2018(בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  מליון דולר, בהתאמה 11-וכ 50-בסך של כ םבגין היטלי והפרשי הצמדה ריבית, כולל תשלומי קרן 30.6.2018ביום 

 מליון דולר). 6-הצמדה בסך של כ
  א' לדוחות השנתיים המאוחדים.11ראה באור  2018לפרטים בדבר טיפולים תקופתיים שנערכו בשנת  )2(
. כמו כן, תשלומי ליון דולר, בהתאמה, נדחו על פי שטרי הנאמנות לרבעון העוקב היות ומועד פירעונם החוזי לא היה יום עסקיםמ 26-וכ 33-תשלומי קרן וריבית בגין אגרות חוב בסך של כ 30.6.2018ליום  )3(

  .1.4.2018ליום  31.3.2018מליוני דולר, בהתאמה, נדחו מיום  8-וכ 42-קרן וריבית בגין אגרות חוב בסך של כ
  הנפרדים, באלפי דולרמזומנים ביניים ה על תזרימי נתוניםתמצית  -בתי זקוק לנפט בע"מ 

 

7



  תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים הנפרדים (המשך), באלפי דולר -זקוק לנפט בע"מ  בתי

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

6  

   דולר באלפי), המשך( הנפרדים ביניים המזומנים תזרימי על נתונים תמצית - מ"בע לנפט זקוק בתי

  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

 30.6.2019  30.6.2018  30.6.2019  30.6.2018  31.12.2018  
   )מבוקר(   )בלתי מבוקר(   )בלתי מבוקר( 
         מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות. א

  91,494  20,499  22,151  41,400  44,050  והפחתות פחת
  1,344  −  −  (1,489)  316  נטו, אחרות )הכנסות( הוצאות
  83,048  18,356  28,446  46,508  56,439   נטו, מימון הוצאות
 נגזרי בגין בפקדונות ותנועה הוגן בשווי נטו שינויים
  (45,632)  7,685  (1,118)  (9,799)  28,940  ומרווחים מלאי

  563  235  (550)  316  (1,549)  ח"לפמ הלוואה של הוגן בשווי שינויים
  (93,981)  (20,183)  (33,515)  (57,794)  (66,818)  נטו, מוחזקות חברות ברווחי חלק

  341  121  (425)  311  (394)  מניות מבוסס תשלום עסקאות
  17,934  14,630  (770)  22,236  5,601  הכנסה על מסים )הכנסות( הוצאות

 66,585  41,689  14,219  41,343  55,111  
         והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים. ב

  134,185  (53,478)  (28,001)  49,108  (39,882)   בלקוחות שינוי
  (2,850)  637  7,998  (6,591)  (32,024)  חובה ויתרות אחרים בחייבים שינוי
  141,549  8,537  93,362  25,904  (36,027)  במלאי שינוי
  (98,086)  24,530  7,551  709  71,499  בספקים שינוי
  (9,933)  (3,093)  (4,238)  (10,650)  2,984  והפרשות זכות יתרות, אחרים בזכאים שינוי
  (2,761)  (864)  764  (1,405)  1,668      נטו, לעובדים בהטבות שינוי

 (31,782)  57,075  77,436  (23,731)  162,104  
  

  

  

8



  מידע נוסף לתמצית מידע כספי ביניים נפרד -בתי זקוק לנפט בע"מ 

7

  מידע נוסף לתמצית מידע כספי ביניים נפרד -בתי זקוק לנפט בע"מ 

  מידע נוסף

  כללי.1

לתקנות ניירות והתוספת העשירית ד' 38תקנה הוראות בהתאם לביניים של החברה נערך כספי נפרד המידע תמצית ה  .א
. יש לקרוא בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של התאגיד 1970 –התש"ל ידיים), יערך (דוחות תקופתיים ומ

וביחד עם תמצית הדוחות  ,(להלן: "הדוחות השנתיים") 31.12.2018אותו ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 
  (להלן: "הדוחות המאוחדים"). 30.6.2019הכספיים ביניים מאוחדים ליום 

הגדרות:  .ב

  לנפט בע"מ.בתי זקוק  –החברה 

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

  מדיניות החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד בינייםעיקרי ה.2

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

  תלויות, התקשרויות, התפתחויות ואירועים אחרים, ערבויות ושעבודים תהתחייבויו.3

  בדוחות המאוחדים. 5לפרטים ראה באור 

 100יתרת קרן ההלוואה לזמן ארוך שהתקבלה מכאו"ל הינה  30.6.2019ו' לדוחות השנתיים, ליום 7המשך לאמור בבאור ב
  מליון דולר.

פיננסיות אמות מידה.4

  .מאוחדיםהדוחות ב 6באור  ראה לפרטים

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה .5

  .מאוחדיםהדוחות ב 7-ו 5באורים  ראה לפרטים
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חלק ד'

 דוח רבעוני
 בדבר אפקטיביות
 הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי
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דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
ועל הגילוי לפי תקנה 38ג)א(:

לקביעתה  אחראית  התאגיד(,   – )להלן  בע"מ  לנפט  זיקוק  בתי  של  והדירקטוריון  וביקורת  מאזן  ועדת  בפיקוח  ההנהלה, 
והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:
1. שלומי בסון – מ"מ מנהל כללי )זמני( וסמנכ"ל משאבי אנוש, בטיחות, איכות סביבה וביטחון.

2. אנה ברנשטיין – סמנכ"ל כספים, כלכלה ותקשוב.
3. יתר חברי הנהלת בזן במועד הדוח:

אסף אלמגור – משנה למנכ"ל )זמני( וסמנכ"ל יחידות עסקיות פוליאולפינים וארומטים.
יריב גרץ – סמנכ"ל יחידה עסקית דלקים. 

לימור פשר-כהן - סמנכ"ל תכנון משולב וסחר.
מיכל מינצר – היועצת המשפטית. 

ירון נמרוד – סמנכ"ל טכנולוגיות ופרויקטים.
מארק חנא – סמנכ"ל שיווק ומכירות ורכש והתקשרויות.

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא 
בפיקוח  האמורים,  התפקידים  את  בפועל  שמבצע  מי  בידי  או  פיקוחם,  תחת  או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה 
דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם 
להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם 

ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר 
להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים 

האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

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

לתקופה  הרבעוני  לדוח  צורף  אשר  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר  הרבעוני  בדוח 
שנסתיימה ביום 31.3.2019 )להלן – הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, נמצאה הבקרה הפנימית כאפקטיבית.

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

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

א. הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38ג)ד()1(:
 אני, שלומי בסון, מצהיר כי:

1( בחנתי את הדוח הרבעוני של בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן – התאגיד( לרבעון השני של שנת 2019 )להלן – הדוחות(.
2(  לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 

שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
3(  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב 

הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
התאגיד,  דירקטוריון  של  וביקורת  מאזן  ולוועדת  התאגיד  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  4(  גיליתי 

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
)א(  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 

באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין. וכן –
)ב(  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים 

אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.
5( אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

)א(  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי 
המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע-2010, 

מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות. וכן –
)ב(  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את 
מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

)ג(  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח הרבעוני האחרון לבין מועד דוח זה, 
אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

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

    5.8.2019
             

שלומי בסון
מ"מ מנכ"ל )זמני(
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ב. הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38ג)ד()2(:

אני, אנה ברנשטיין, מצהירה כי:

1(  בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של בתי זיקוק לנפט בע"מ 
)להלן – התאגיד( לרבעון השני של שנת 2019 )להלן – "הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים"(;

2(  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם כוללים כל מצג לא נכון של 
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו 

אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
3(  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע כספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים משקפים באופן נאות, מכל 
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם 

מתייחסים הדוחות.
התאגיד,  דירקטוריון  של  וביקורת  מאזן  ולוועדת  התאגיד  לדירקטוריון  התאגיד,  של  המבקר  החשבון  לרואה  4(  גיליתי 

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:
)א(  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 
ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים,  ביניים  ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים 
העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן 

שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –
)ב(  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים 

אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.
5( אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

שמידע  להבטיח  המיועדים  פיקוחי,  תחת  ונהלים  בקרות  של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  )א(  קבעתי 
שנתיים(,  כספיים  )דוחות  ערך  ניירות  בתקנות  כהגדרתן  שלו  מאוחדות  חברות  לרבות  לתאגיד,  המתייחס  מהותי 
התש"ע-2010, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים 

בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –
)ב(  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את 
מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
)ג(  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח הרבעוני האחרון לבין מועד דוח זה, 
המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות 
להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של 

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

 5.8.2019

אנה ברנשטיין
סמנכ"ל כספים, כלכלה ותקשוב
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