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  התאגיד עסקי למצב באשר הדירקטוריון דוח

  2014.9.30ביום  שהסתיימה לתקופה
שהסתיימה  לתקופהדירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד 

("תקופת הדוח"). הדוח מוגש בהנחה שבפני הקורא מונח הדוח התקופתי של החברה לשנת  30.9.2014ביום 
  ("הדוח התקופתי"). 2013

 העסקית וסביבתה החברה תיאור .1

 כללי .1.1

 –"החברה" או "בזן"), ביחד עם החברות הבנות שלה (להלן  –זקוק לנפט בע"מ (להלן  בתי
 תעשייתיות, העוסקות בשלושה תחומי פעילות"קבוצת בזן" או "הקבוצה"), הינן חברות 

 , מגזר הפטרוכימיה ומגזר הסחר. קבוצת בזןדלקיםמגזר ה –משיקים, המדווחים כמגזרים 
עוסקת בעיקר בייצור מוצרי נפט, חומרי גלם לתעשיית הכימיה והפלסטיקה, שמנים בסיסיים 

גזרות, שלא לצרכים בזן במסחר בנפט גולמי, מוצריו ונ קבוצתושעוות. כמו כן, עוסקת 
תפעוליים, בשירותי לוגיסטיקה ותשתית, וכן באספקת חשמל וקיטור למפעלים שכנים. תחום 

המבוצעת באמצעות  ארומטים -הפטרוכימיה של קבוצת בזן מורכב משלוש פעילויות: האחת
 פולימרים, המבוצעת- ) (להלן: "גדיב"); השניה100%גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ (

 שמנים בסיסיים -) (להלן: "כאו"ל")  והשלישית100%רמל אולפינים בע"מ (באמצעות כ
 "שב"ח"). מפעלי ) (להלן100%"מ (בעושעוות, המבוצעת באמצעות שמנים בסיסיים חיפה 

רציף באמצעות  באופןהחברות הנ"ל מהווים מפעלי המשך למתקני החברה, כך שהם מקבלים 
 ואם או ברובם המכריע מן החברה, ומחזיריםצנרת, את חומרי הזינה הדרושים להם, במל

 החלשלא שימשו בפעילותם.  אליה זרמים הנוצרים במתקניהם או חלקים מתוך חומרי הזינה
 - ש יחידות עסקיות: יחידה עסקיתובמבנה ארגוני של של בזן קבוצת פועלת, 2012 מרץ חודשמ

 המבנה מטרתארומטים, שמנים ושעוות.  -, יחידה עסקיתפוליאולפינים - , יחידה עסקיתדלקים
 הארגוני, ליצור קשר ישיר, ברור ובלתי אמצעי לאורך שרשרת הערך של כל אחת מקבוצות
 המוצרים העיקריות של קבוצת בזן, תוך ניצול העובדה כי כלל פעילויות קבוצת בזן (למעט

 בתחומים - ת"ל הממוקמת בהולנד) מתבצעות מאתר אחד ומאפשרוכאופעילות חברת הבת של 
  סינרגיה המגבירה את יעילות הפעילות ומפחיתה את עלויותיה. -רבים 

 להגדלת הרווחיות ולהגברת הנזילות האסטרטגית התכנית למימוש פעולות .1.2

 נקיים דלקיםהחברה מתקן לייצור  הקימההתכנית האסטרטגית מימוש  במסגרת .1.2.1
 .2013בהצלחה בראשית ינואר הופעל  המתקןחביות ביום.  25,000של  בתשומהן) מיד(

 תקניםל ביחס גם משופריםהמיוצרים במידן הינם באיכות גבוהה ו המוצרים
 יםללקוחותיה מוצר הציעלחברה ל תהמחמירים של איכות הסביבה. איכות זו מאפשר

 במוצרי חברות האנרגיה המובילות בעולם. יםהמתחר
 ים שונים. לפרטים בדברמימון הפרויקט התקשרה החברה עם תאגידים בנקאי לצורך

 שינויים בהתניות אשר סוכמו ובדבר, בגינן הקיימות הפיננסיות וההתניות ההלוואות
  .המאוחדיםהשנתיים דוחות ב 13 באור, ראה 2013 שנתבמהלך 

 , מקבלת הקבוצה אספקת גז טבעי אשר מספקת את מלוא2013מחודש אפריל  החל
וכן כחומר גלם  מזוט במקום היצור במתקני בערה כחומר משמשהטבעי  הגזצרכיה. 

  .בזן קבוצתלייצור מוצרי 
  

 ושיפור התייעלות תכנית , גיבשה החברה2012-2013בשנים  נוכח תוצאות פעילותה .1.2.2
 באמצעותמרווחיה  להגדלת פועלתפעלה והיא  במסגרתה, 2013 בשנת רווחיות
החברה  .שלה הקבועות ההוצאות ולהפחתת שלה והעבודה הייצור בתהליכי שיפורים
  .להלן 1.4.1סעיף  ראה נוספיםלפרטים  .שוטף באופן ההתייעלותאת צעדי  מממשת

בסביבה העסקית בה פועלת החברה  2012-2013בשנים בהתחשב בהרעה שחלה  .1.2.3
 המזומנים תזרים ,החברה רווחיות על לרעה משפיעה אשר, להלן 1.4 בסעיףכמתואר 
לשיפור הרווחיות שלה ולהגברת צעדים נוספים נוקטת החברה ב ,שלה והנזילות

  בדוחות המאוחדים. 'ג1 באורולהלן  1.4.1סעיף  ראה נוספיםנזילותה. לפרטים 

      בהיקף כולל של נוסף השלימה בהצלחה גיוס אג"חהחברה  2014בחודש ספטמבר  .1.2.4
 לאג"ח, אשר מועד מימושן עד באופציות ש"חמליון  300-(וכבאג"ח  "חמיליון ש 600 -כ

 שבוצעו בשנה םימהלכים פיננסיבנדבך נוסף  ). גיוס זה מהווה31.12.2014יום 
  שתרמו להגדלת נזילות החברה ולהארכת מח"מ התחייבויותיה.  ,האחרונה
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 ,החוב אגרות מחזיקיו המממנים הבנקים לביןכאו"ל  וביןהסכמות בין החברה  לפרטים בדבר .1.3
אישור תיקון שטר הנאמנות על ידי לפרטים בדבר  המאוחדים.השנתיים בדוחות  13 רובאראה 

 בדוחות המאוחדים. 'ג1כאו"ל ראה באור האסיפה של מחזיקי אגרות החוב של 

  בזן קבוצת ורווחיות העסקית הסביבה .1.4

 במהלך, הודיעה החברה, 2013כתוצאה ממרווחי היחוס הנמוכים ששררו במהלך שנת 
 מתווה כלל הזרמת הוןהתווה להבטחת צרכי המימון ושיפור הנזילות. מ על, 2013שנת 

 דולר מליון 151 -כלבעלי המניות של החברה בהיקף של  באמצעות הנפקת זכויות
 אגרות של נוסף גיוס"י עבחוב לזמן ארוך  קצר לזמן חוב החלפת ;2013דצמבר  מהלךב

 רווחההתייעלות ושיפור תכנית ל יישום ;דולר מליון 180 -בהיקף כולל של כ חוב
 מליון 100 - כ    להביא לשיפור של  במטרהע"י החברה  מבוצעת אשרלהלן,  כמפורט

 עם הבנקים בנוגע הסכמות כןו ;2014בשנת  דולר בתוצאות הפעילות של החברה
   .של החברה להמשך אספקת צרכי אשראי

 הרווח לשיפור נוספים צעדים עם ביחדהנ"ל  התוכנית יישום החברה להערכת
   של סך הקבוצה של השנתי התפעולי לרווח להוסיף צפויים ,בזן בקבוצת המיושמים

  . 2014 משנת החל דולר), מליון 70 -(חלק החברה סך של כ דולר מליון 100 -כ

 ובכלל זה צומצם התכנית אתהחברה מבצעת , 2014של שנת  רבעון הראשוןהחל מה
מספר העובדים בקבוצה  פחתההתקשרויות עם קבלנים וספקי שירותים, היקף 

 .חהושלמו חלק מן הפעילויות התפעוליות וההשקעות שתוכננו לצורך שיפור הרווו
 והחלה להנות מפירותיה. החברה תכנית ההתייעלות החברה ממשיכה לפעול על פי

 התכנית.הכולל של  עמוד ביעדל באפשרותהכי  מעריכה

 על מבוססת, לרווח התפעולי כתוצאה מיישום תוכנית ההתייעלותהצפויה התוספת 
 עתיד, אשר פני מידע צופה הינה זו תחזית בנושא. החברה תכניות והערכות

 לפיכך אין בלבד. החברה בשליטת מצויה וודאית ואינה התממשותה במלואה, אינה
תוספת לרווח להביא ל יכול והדבר חלקן או כל וודאות כי ההערכות תתממשנה כולן

  .שונה מהחזויהתפעולי, 
  

 חודש ספטמבר השנה ארעה תקלה בצנרת הכניסה למתקן המידן, והחברה לתיבתח
האירוע לא גרם לנזק  .חודשאותו הדמימה המתקן עד לתיקונו והפעלתו מחדש במהלך 

, של ההדממההישירה  ההשפעהלהערכת הנהלת החברה, לסביבה או לבטיחות. 
  מליון דולר. 10 -כ ההינ  הרווח התפעוליעל  ,ייצור במתקן הנובעת מאי

  
  הפעילות תחומי ניתוח .1.4.1

  דלקיםה פעילות תחום

 למיוגה נפטה של הממוצע מחירה. בתקופת הדוח תנודתיים היו למיוהגהנפט  מחירי
 בתקופה מאשר פחותלחבית  דולר 1.9 - כ ,לחבית דולר 106.6 היה בתקופה ברנט מסוג

 הגולמי הנפט של הממוצע המחיר 2014 שנת של השלישי ברבעון. אשתקד מקבילהה
 מאשר בתקופה פחותדולר לחבית  8.5 -דולר לחבית, כ 101.9היה  ברנט מסוג

 ופעילות צבאית במזרח בין רוסיה לאוקראינה פוליטית מתיחות .אשתקד מקבילהה
 דולר 115.3 -כ לשיא שנתי של בחודש יוני למיוהג הנפט מחיר לעלית גרמו התיכון,
 שניםה 3 -הנמוכה ביותר ב הלרמ למיוהגהנפט  מחיריירדו  השלישיברבעון  .לחבית

 אחרונות כתוצאה מצמיחה נמוכה מהצפוי באירופה וסין, הדממת מתקני זיקוקה
 למי מלוב, עירק וארה"ב.וגההנפט  בהיצעלצורך טיפולים תקופתיים יחד עם גידול 

 נסוג להיות המשיך למיוהגהעתידי של הנפט  השוקשל השנה, במחצית הראשונה 

)BACKWARDATED (דת מחירי הנפטיירל במקבילאבל  ,קודמות פותולתק בדומה 
  .)CONTANGO(הפך למתקדם  עתידיה השוק ,ברבעון השלישי למיוהג
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  )לחבית(דולר  2012-2014 בשנים ברנט למיוג נפטה מחיר

  רויטרס: מקור

  
 לברנטביחס  נחלשו, כבד גולמי נפטגולמי מסוג אורל,  נפט חירימ הדוח  בתקופת

מחוץ  גיעמ אשרגולמי תחליפי לאורל  נפטבהיצע  גידולרקע  על(שהינו נפט גולמי קל), 
  .התיכון היםלאזור 

  
נפט הגולמי לשינויים שחלו במחירי הלימה בין השינויים שחלו במחירי האי 

  התזקיקים בתקופת הדוח, גרמה לתנודתיות חריפה במרווחי הזיקוק.
  

 .דולר לחבית 5.7 -דולר לחבית לכ 3.4נע בין מינוס  1בתקופת הדוח, מרווח הייחוס
 . מרווח הזיקוק המנוטרל שלדולר לחבית 1.4 על עמד תקופהממוצע בה הייחוס מרווח

של  השלישילר לחבית ברבעון דו 5.1 - ו הדוח בתקופתדולר לחבית  5.2החברה היה 
   להלן. 2.2.2-ו 2.1.2 פיםסעי ראהנוספים על מרווחי הזיקוק של החברה  לפרטים .2014

  

 יכולת בעל התיכון בים זקוק בית דוגמת עבור רויטרס"י ע המתפרסם הזיקוק מרווח
  )לחבית(דולר  2012-2014 בשנים אורל מסוג גולמי נפט פיצוח

  

    
  
  
  
  
  
  

                                                       
בים התיכון, בעל יכולת פיצוח נפט גולמי מסוג  טיפוסי הייחוס" הינו המרווח המתפרסם ע"י רויטרס עבור בית זקוק מרווח" 1

 .התקופתי בדוחעסקי החברה  תאורבפרק  1.7.2.4"אורל". להסבר נוסף ראה גם סעיף 
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לתקופה מקבילה אשתקד. היקף התשומה  היה דומה הדוח בתקופת 2הזיקוק היקף
 טון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד אלפי 152 -בככולל סולר ואקום עלה 

  אשתקד.  השלישיאלף טון בהשוואה לרבעון  25 -בכ השלישיוברבעון 
  

  

 במגזר ואקום סולר ויבוא הזיקוק היקף, המתקנים ניצולת אודות נתונים להלן
   ):טונות(באלפי  הדלקים

  1-9.2014  1-9.2013  7-9.2014  7-9.2013  

  90%  92%  89%  89%  מתקנים ניצולת

  2,242  2,265  6,553  6,543  הזיקוק  היקף

  111  113  270  442  יבוא סולר ואקום

  2,353  2,378  6,823  6,985  "כסה
 

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

  1-9.2014  1-9.2013  7-9.2014  7-9.2013  

  847   947  2,593   2,889   סולר

  437   453  1,308   1,369  בנזין

  244   184  603   454  קרוסין

  435   434  1,173   1,231  מזוט

  314   292  839   840   אחרים

  2,277   2,310  6,516   6,783  "כסה

  

  הפטרוכימיה פעילות תחום

יחסית ברמה  יציבים היו), ופוליאתילן פוליפרופילן( הפולימריםהמוצרים  מחירי
 מסי יבואבמקביל להטלת  הגברת הביקושכתוצאה מולאורך תקופה ארוכה  גבוהה

של הפוליפרופילן  ים באירופההממוצעהמחירים  ,בתקופת הדוח. באירופה
מקבילה אשתקד ה בתקופה .בהתאמה דולר לטון 1,752- ו 1,721והפוליאתילן היו 

 דולר לטון, 1,707-ו 1,607היו  הפוליפרופילן והפוליאתילן ם הממוצעים שלמחיריה
 בהתאמה למחירי הנפט הגולמי התנהגו ,נפטאבעיקר  ,חומרי הגלם מחירי .בהתאמה

 אשתקד מקבילהה בתקופה. לטון דולר 912היה בתקופת הדוח מחיר הממוצע הו
 הפולימרים מחירי בין ההפרש .לטון דולר 892-כ ההיהנפטא  הממוצע של מחירה

 בתקופה מאשר יותר ההוגבברמה  אולם הדוח תקופתנשמר יציב ברוב  הנפטא למחיר
  .אשתקד המקבילה

  

  

  

  

  

  

  

                                                       
  שנכנסה למתקני הזיקוק של החברה. למיוהגהזיקוק מציין את כמות הנפט  היקף 2
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  (דולר לטון) 2013-2014 בשניםוהנפטא  הפולימריםמחירי 

  
  ICIS:  מקור

  

 הראשונה של במחצית דהייר ובמגמת תנודתיים היו הארומטיים המוצריםמחירי 
 .ושבו וירדו לקראת תום הרבעון ולאחריו רבעון השלישיראשית הב וששואהתהשנה 

 מחיריםירידת ה .לטון דולר 1,202 היה הפאראקסילן של באירופההמחיר הממוצע 
עם החלשות בשרשרת  אסיה מדינותבביקוש מ מירידה בעיקרנבעה במחצית הראשונה 

 מקבילה אשתקד מחירהבתקופה  .הערך של הפוליאסטר אשר מהווה מוצר המשך
 מחירי .יותר גבוהים יםביקוש עקב ,לטון דולר 1,417-כ ,יותר גבוה היההפאראקסילן 

 לטון דולר 1,079 היה הקסילן של ממוצעה מחירה. ירדו, קסילןהחומרי הגלם, בעיקר 
 הארומטים המוצרים סל מרווח .אשתקדמקבילה ה תקופהב לטון דולר 1,239לעומת 
 היתה השלישי ברבעון .אסיה ממדינותהאטת הביקוש  עקב במחצית הראשונה נשחק
 כתוצאהמחירי הפאראקסילן  עלית עקבבמרווח סל המוצרים  תמשמעותי עליה

 כאמור לעיל.העליה היתה זמנית,  .בהיצע לירידה שגרמה היצור ממתקני חלק מסגירת
  

  (דולר לטון) 2013-2014 בשנים הקסילןו הפאראקסילןמחירי 
       

  
  PLATTS : מקור

  
  

 הדוח בתקופתיציבים  היויצוא מאירופה,  מטעני עבור םיהשמנים הבסיסימחירי 
 היצור תפוקות ירידתמהנגרם  מחסור עקב, מרץ חודשב ההחלש עליההלאחר מגמת 

 מחירי, ככללדולר לטון.  1,043הממוצע היה  בעיקר ברוסיה. המחיר חזקים וביקושים
 הסובל עקב ירידת הביקוש, בעיקר בשוק האירופאי הברמה נמוכ נמצאיםהשמנים 
 רוב היצרנים מתמקדים ,הכלכלית. בסביבה העסקית הנוכחית בצמיחהמהאטה 

 ברמה נעו השמנים מחירי אשתקד המקבילה בתקופה. שלהם בשווקים המקומיים
 מגמה הייתה. במחירי השעווה לטון דולר 1,001 -כ היה הממוצע והמחיריותר  נמוכה
 .הקודמת השנה בסוף הנוצריים החגים לקראת בשווקים התעוררותיציבות לאחר  של
 דולר 792לעומת  דולר לטון 770היה  (HVGO)  חומר הגלם מבזןשל  הממוצעמחיר ה

 ונשמר. מרווחי השמנים והשעוות ביחס לחומר הגלם, אשתקד מקבילה בתקופה לטון
   לתקופה מקבילה אשתקד. יותר בהשוואה  הגבוהברמה תקופת הדוח  ברוב
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  (דולר לטון) 2013-2014בשנים  הגלם וחומרי השמניםמחירי 

  
  PLATTS: מקור

    

  ):טונות(באלפי  הפטרוכימיה מגזר תפוקת אודות נתונים הלןל

  1-9.2014  1-9.2013  7-9.2014  7-9.2013  

  139  123  428  383  (*) )גדיב( ארומטים

  149  158  433  468  )*"ל) (*כאו( פולימרים

  19  17  41  51  (שב"ח)  שמנים

  307  298  902  902  "כסה

 כתוצאה בעיקרהינה  ארומטים פעילות שלהמוצרים  בתפוקות הירידה  (*) 
 גדיבשארעה באחד מתנורי  בעקבות שריפה המתקנים של חלקית מעצירה

 גדיב. לאחר תאריך הדוח הסתיים תיקון התנור והחלה הפעלתו. 2014במרץ 
 פועלת מול מבטחיה לקבלת פיצוי בגין הנזקים הנגרמים לה כתוצאה מן

 ראה באור על חשבון תקבולי הביטוחשאושרה לפרטים בדבר מקדמה  האירוע.
  ג' בדוחות המאוחדים.8

 תקלות באחד ממתקני המשיכו להתרחשבתקופת הדוח  -הפולימרים פעילות   (**) 
 במהלךטון.  24,500 -"ל אשר הביאו לאובדן ייצור של ככאוהייצור של 

 "ל ללא תקלות.כאו של, עובד מתקן הייצור 2014נובמבר - החודשים אוקטובר
 לאיתור -בשיתוף פעולה עם נותן הידע למתקן - "ל פועלתכאועל אף האמור, 
 נה.נשילא ת שאלועל מנת  ותהסיבה לתקל
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 בזן קבוצת שלצאות הפעולות תו .2
  

 יותאחשבונמהשפעות  מנוטרליםהו המדווחיםמאוחדים  והפסד רווח דוחות תמצית להלן 2.1
 דולר) מליוני(חודשים ה תשעלתקופה של 

  
 למרווח השוואה ולצורך כלכלי בסיס על גם הקבוצה של הפעילות תוצאות את להציג מנת על

 אשרבאופן  התוצאות מוצגותו הדלקיםבמגזר  מנוטרלות ההשפעות החשבונאיות ,הייחוס
קרובה יותר למרווח  והשוואהלדעת החברה מאפשר הבנה טובה יותר של ביצועי החברה 

הפסד  לעומת דולר מליון 33 -כשל  לסך הרווח הנקי המנוטרל הסתכם בתקופת הדוח .הייחוס
  .אשתקד מקבילה בתקופה דולר מליון 103 -כ של מנוטרל

  
  1-9.2014  1-9.2013  

  מנוטרל  חשבונאי  מנוטרל חשבונאי
  7,425   7,425   7,164   7,164   הכנסות
  7,201   7,210   6,902   6,916   )1( המכר עלות
  224   215   262   248   גולמי רווח

  122   122   105   105   ומכירה הנהלה הוצאות
  102   93   157   143   )2(תפעולי במגזרים  רווח

  )19(  )19(  2   2   הכנסות (הוצאות) אחרות
  83   74   159   145   תפעולי רווח

  )136(  )136(  )102(  )102(                   נטו, מימון הוצאות
  1   1   --    - -   נטו מוחזקות חברות ברווחי חלק

  )52(  )61(  57   43   הכנסה על מיסים לפני )הפסדרווח (
  )51(  )49(  )24(  )20(  הכנסה עלסים ימ

  )103(  )110(  33   23   )הפסדרווח נקי (
  
עלות המכר לסעיף הפחתות עודף עלות ורווחים שטרם מומשו בגין מלאי סווגו מ )1(

 .הכנסות (הוצאות) אחרות
  להלן. 2.1.2והשפעתם על הרווח התפעולי ראה סעיף  הניטרוליםלפרטים על מרכיבי  )2(

  
  דולר): י(מליונ חודשים התשע של לתקופה פעילות מגזרי לפי תפעולי רווח

  
1-9.2014  1-9.2013  

  מנוטרל  חשבונאי  מנוטרל  חשבונאי  
  59   50   74   60    דלקיםה מגזר
  26   26   63   63   פולימרים - הפטרוכימיה מגזר
  22   22   10   10   ארומטים - הפטרוכימיה מגזר
  )5(  )5(  4   4   שמנים – הפטרוכימיה מגזר
  )2(  )2(  3   3   הסחר מגזר

  2   2   3   3   למאוחד התאמות
  102   93   157   143   "כ מאוחדסה

  

EBITDA  דולר): י(מליונ חודשים התשע של לתקופהמגזרי פעילות  לפי  

  
1-9.2014  1-9.2013  

  מנוטרל  חשבונאי  מנוטרל  חשבונאי  
  128   119   137   123    דלקיםה מגזר
  62   62   98   98   פולימרים - הפטרוכימיה מגזר
  28   28   15   15   ארומטים - הפטרוכימיה מגזר
  )4(  )4(  5   5   שמנים - הפטרוכימיה מגזר
  )2(  )2(  3   3   הסחר מגזר

  2   2   3   3   למאוחד התאמות
  214   205   261   247   "כ מאוחדסה
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  המכירות מחזור 2.1.1

 ,דולר מליון 6,594 -בכבתקופת הדוח  הסתכם, הדלקים מגזרמחזור המכירות של 
 . המחיר הממוצע לטון של סלאשתקדמקבילה  בתקופהדולר  מליון 6,879 - לכבהשוואה 

 884 -כ עלהדוח  בתקופת עמד, החברה מוצריהדומה לסל  ,המוצרים באזור הים התיכון
   .אשתקדמקבילה  בתקופה דולר 906 -לעומת כ דולר

 המקבילה התקופה לעומת 6% -כב ירדה, הדוח בתקופת, צריכת התזקיקים בישראל
 החל מרבעון שני טבעי גז באמצעות יצוריל חשמל חברת של חזרתה עקב בעיקר אשתקד

 4%-כ של עליה הייתה. בצריכת דלקי תחבורה (בנזין, סולר וקרוסין) 2013של שנת 
  .אשתקד המקבילה התקופהלעומת 

 ןמליו 23 - לכ בהשוואה ,באפס הדוח בתקופתהסתכם  הסחר מגזרהמכירות של  מחזור
  .הדוחבתקופת  סחר עסקאותהעדר מ נובע הקיטון אשתקד. מקבילה הפבתקו דולר

  הפטרוכימיה מגזר של המכירות חזורמ

 מליון 821 -לסך של כהדוח  בתקופת םהסתכ הפולימרים פעילותהמכירות של  מחזור
 20 -מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ 801 -דולר לעומת סך של כ

 מליון דולר 36 -מליון דולר. עיקר העלייה נובעת מעלייה במחירי המכירה בסך של כ
 מליון דולר. המחיר הממוצע של סל 16 - בקיזוז ירידה בכמויות המכירה בסך של כ

  .מקבילה אשתקדהבתקופה דולר לטון  1,617דולר לטון לעומת  1,720המוצרים היה 

 510 -של כהדוח לסך של  בתקופת םהסתכ הארומטים פעילותמחזור המכירות של 
 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה 611 -מליון דולר בהשוואה לסך של כ

מליון דולר מירידה  39 -מליון דולר נובעת מירידת מחירים בסך של כ 101 -בסך של כ
בעקבות מליון דולר כתוצאה מעצירה זמנית של המתקנים  59 - בכמויות בסך של כ
 ) ומירידה בהכנסות אחרות בסךבדבר מגזר הפטרוכימיה להלן 1.4.2השריפה (ראה סעיף 

  מליון דולר הנובעת בעיקר מירידה בדמי עיבוד והכנסות אחרות מבזן בסך של 3 -של כ
 מליון דולר. המחיר 3 -מליון דולר בקיזוז הכנסה מתקבולי ביטוח בסך של כ 6 -כ

 דולר לטון בתקופה 1,307דולר לטון לעומת  1,209היה  הממוצע של סל המוצרים
 .המקבילה אשתקד

 מליון דולר 63 - כ של לסך הדוח בתקופת םהסתכ השמנים פעילותמחזור המכירות של 
   מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העליה בסך של 48 -בהשוואה להכנסות של כ

 מיליון דולר בקיזוז ירידה 16 -בסך של כמליון דולר נובעת מעליה בכמות הנמכרת  15 -כ
  .מיליון דולר 1 -במחירים בסך של כ

  
 מאוחד במגזרי פעילות מנוטרל תפעולי(הפסד)  רווח 2.1.2

       לסך של הדוח בתקופתהסתכם פעילות  במגזריהמאוחד  המנוטרלהתפעולי  הרווח
  המקבילה אשתקד. בתקופה מליון דולר 102מליון דולר לעומת  157 -כ

 המאוחד למגזריםהמנוטרל ברווח התפעולי  לעליהלהלן פירוט הגורמים העיקריים 
  דולר (במליוני דולר): מליון 55 -בתקופה בסך של כ

  
 מאוחד התאמות סחר שמנים ארומטים פולימרים דלקים  

  30   - -   5   3   )7(  38   )9( /תרומהבמרווח(ירידה)  עליה

 בהיקפי(ירידה)  עליה
  המכירות

 8  )3(  )5(   2   - -   - -   2  

  )2(  - -   - -   - -   )2(  - -   - -   אחרות בהכנסות ירידה 

  25   2   - -   3   2   2   16   התפעול בהוצאות ירידה

  ברווח(ירידה)  עליה"כ סה
  התפעולי   

 15   37  )12(   8   5   2   55  
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  (במליוני דולר): התפעולי הרווח על והשפעתם הדלקים במגזרמרכיבי הנטרול  להלן

  1-9.2014  1-9.2013  

  50   60   חשבונאי תפעולי רווח

  )1(  29   )1(הכנסות) מהפרשי עיתוי ( וצאותה

  19   6   )2( נטו, מלאי ערך לירידת מהפרשה הוצאות

  )9(  )21(  )3( נגזרים של הוגן בשווי שינויים מהשפעות הכנסות

  9   14   נטרולים"כ סה

  59   74   מנוטרל תפעולי רווח
  

 .הדלקיםבמגזר  מוגן הבלתי המלאי ערך משינויי הנובעות(הכנסות)  הוצאות  ) 1(
 אלף 400 עדבהיקף של  מלאיעל  בחוזיםלמדיניות החברה, היא אינה מגנה  בהתאם

  טון. 

 המלאי ערך לירידת החשבונאית בהפרשה משינויים הנובעות(הכנסות)  הוצאות  ) 2(
  תקופת הדיווח. סוףלשווי מימוש נטו, ב

(הכנסות) שנבעו משינויים בשערוך לשווי הוגן של הפוזיציות הפתוחות על  הוצאות   )3(
 שונה במועד הגידור בתוצאות ומשינויים זיקוק מרווחי מגידור, המוגןהמלאי 
  .התקופה לסוף, המגודר המלאי ממימוש

מליון דולר נובעים ממימוש עסקאות עתידיות בגין  24 -הדוח, סך של כ בתקופת
  מלאי. 

  
  :הייחוס למרווח החברה של הזיקוק מרווחי השוואת את המרכזת טבלה להלן

  1-9.2014  1-9.2013  

  38.1   36.0   דולר לטון –חשבונאי  מרווח

  1.4   1.9   לטון דולר - הדלקיםבמגזר  נטרולים

  39.5   37.9   לטון דולר - מנוטרל מרווח

  5.4   5.3   לחבית דולר - מנוטרל מרווח

  2.1   1.4   לחבית דולר - הייחוס מרווח

דולר  5.4 -לדולר לחבית בהשוואה  5.3 - הסתכם ל הזקוק המנוטרל מרווחהדוח  בתקופת
 דולר 1.4מרווח הייחוס עמד בתקופת הדוח על . בתקופה מקבילה אשתקד לחבית
   מקבילה אשתקד.הדולר לחבית בתקופה  2.1 לעומת ,לחבית

של החברה לבין מרווח  הזקוק מרווח בין, פרמטרים במספר הבדלים קיימים כי יצוין
 הייחוס, בהם הרכב הנפט הגולמי (החברה מזקקת גם סוגי נפט גולמי שאינם אורל),

 לפעילות המשמש האנרגיה מקורהרכב ואיכות המוצרים המיוצרים על ידי בתי הזקוק, 
 תווההבדל הנוצר כתוצאה מן העובדה שהציטוט מביא בחשבון קניה ומכירה באו הזקוק

 יום, בעוד בפועל יש פער זמנים בין מועד רכישת הגלם ומועד מכירת המוצרים שזוקקו
 ההתפתחות למגמות ביחס הבנה לספק עשויה הייחוס למרווח ההשוואה. בהתאםממנו 
 של הזקוק מרווח להערכת מדויק מידה קנה מהווה ואינה, החברה של הזקוק מרווח של

  .קצרות לתקופות החברה
  

 (כולל הוצאות קבועות ביצור והוצאות הנהלה וכלליות) תפעול הוצאות 2.1.3

 המקבילה לתקופה השוואהבמיליון דולר  25-בכ התפעול הוצאות ירדו הדוח בתקופת
וכן ביטול הפרשה בגין תביעות  האחזקההוצאות פחת, ב ירידה עקב עיקרב אשתקד

   בדוחות המאוחדים. 4א5מור בבאור אכ
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 אחרות(הוצאות)  כנסותה 2.1.4

  23 -כ שלתכנית הטבה מוגדרת בסך  מסילוק רווחב הכירה החברה הדוח בתקופת
משיפוי ביטוחי בגין וכן רשמה הכנסות  לדוחות הכספיים) ח'8(ראה באור מיליון דולר 

 של בסך מוקדמת פרישה הוצאות"י עקוזזו  אלו הכנסות מליון דולר. 3 -בסך של כ רכוש
 תקופהל בדומהדולר  מליון 19 -כשל  בסך עודף עלות תהפחתכן ו דולר מליון 7 -כ

  .אשתקד המקבילה
  

 נטו, מימון וצאותה 2.1.5

, דולר מליון 102 -, נטו בסך של כבמאוחדהדוח הסתכמו הוצאות המימון  בתקופת
  .אשתקד המקבילה בתקופה דולר מליון 136 -כ לעומת

  ):דולר במליוניהשינויים העיקריים בהוצאות המימון ( פירוטלהלן 

  1-9.2014  
  לעומת

1-9.2013  
  )7(  קצר זמן אשראי בריבית ירידה

  4         "חואג הלוואות בריבית עליה

  )26(    נטו, הכספיים הפריטים על שער הפרשי השפעת

  )17(     הגנות שלהוגן  בשווי שינויים

      12   אחרות

    )34(  
  

  על הכנסה מיסים 2.1.6

 רווחמ כתוצאה דולר מליון 20 -כ של לסך המיסים הוצאות הסתכמו הדוח בתקופת
 לאחר ,והשפעות שינויי שער חליפין שיעורי המס על יתרת המיסים הנדחים התקופה,

 דולר כתוצאה מהסדר פשרה שנחתם עם מס מליון 2 - בסך של כ מיסים הכנסותקיזוז 
 המקבילה בתקופה. המאוחדים ה' בדוחות הכספיים8באור  ראה לפרטים ,הכנסה
 הוצאות מס בסךמ בעיקר שנבעו, דולר מליון 49 -כ של בסך מס הוצאות נרשמו ,אשתקד
 כתוצאהחוק לשינוי סדרי עדיפויות והשינוי שיעור המס על פי מליון דולר עקב  33 -של כ

עדכון תחזיות לניצול מיסים נדחים כאמור  מליון דולר עקב 20 -מהוצאות מס בסך של כ
 8 -בסך של כ בקיזוז הכנסות מס ,א' בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים 16בבאור 

' בדוחות ו16 באור ראה לפרטים ,הכנסה מס עם שומותהסדר משנבעו  מליון דולר,
  .המאוחדים השנתיים
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 חשבונאיותמנוטרלים מהשפעות הו המדווחיםמאוחדים  והפסד רווח דוחות תמצית להלן 2.2
  דולר) מליוני(לתקופה של שלושה חודשים 

 
על מנת להציג את תוצאות הפעילות של הקבוצה גם על בסיס כלכלי ולצורך השוואה למרווח 

מוצגות התוצאות באופן אשר והייחוס, מנוטרלות ההשפעות החשבונאיות במגזר הדלקים 
הבנה טובה יותר של ביצועי החברה והשוואה קרובה יותר למרווח  לדעת החברה מאפשר

 דולר מליון 32 -כשל  לסך המנוטרל הרווח הנקי הסתכם 2014של שנת  השלישיברבעון . הייחוס
  .אשתקד מקבילה בתקופה דולר מליון 77 -כ של מנוטרל הפסד לעומת

  
  7-9.2014  7-9.2013  

  מנוטרל חשבונאי  מנוטרל חשבונאי
  2,623   2,623   2,443   2,443   הכנסות
  2,548   2,539   2,349   2,372   )1( המכר עלות
  75   84   94   71   גולמי רווח

  42   42   32   32   ומכירה הנהלה הוצאות
  33   42   61   38   )2(תפעולי במגזרים  רווח

  )6(  )6(  20   20   הכנסות (הוצאות) אחרות
  27   36   81   58   תפעולי רווח

  )48(  )48(  )32(  )32(                   נטו, מימון הוצאות
  )21(  )12(  49   26   הכנסה על מיסים לפני )הפסדרווח (

  )56(  )58(  )17(  )11(  הכנסה עלסים ימ
  )77(  )70(  32   15   )הפסדרווח נקי (

  
  הכנסותדף עלות ורווחים שטרם מומשו בגין מלאי סווגו מעלות המכר לסעיף הפחתות עו  ) 1(

  (הוצאות) אחרות.       

  .להלן 2.2.2והשפעתם על הרווח התפעולי ראה סעיף  הניטרוליםלפרטים על מרכיבי   ) 2(
  

  דולר): י(מליונ חודשים שלושה של לתקופה פעילות מגזרי לפי תפעולי רווח

  7-9.2014  7-9.2013  

  מנוטרל חשבונאי  מנוטרל חשבונאי  
  15   24   23   -     דלקיםה מגזר
  10   10   27   27   פולימרים - הפטרוכימיה מגזר
  12   12   4   4   ארומטים - הפטרוכימיה מגזר
  )2(  )2(  3   3   שמנים – הפטרוכימיה מגזר
  -    -    1   1   הסחר מגזר

  )2(  )2(  2   2   למאוחד התאמות
  33   42   61   38   "כ מאוחדסה

  
EBITDA  דולר): י(מליונ חודשים שלושה של לתקופהמגזרי פעילות  לפי  

  7-9.2014  7-9.2013  

  מנוטרל  חשבונאי  מנוטרל חשבונאי  
  38   47   44   21    דלקיםה מגזר
  23   23   38   38   פולימרים - הפטרוכימיה מגזר
  14   14   6   6   ארומטים - הפטרוכימיה מגזר
  )2(  )2(  4   4   שמנים - הפטרוכימיה מגזר
  -    -    1   1   הסחר מגזר

  )2(  )2(  2   2   למאוחד התאמות
  71   80   95   72   "כ מאוחדסה
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  המכירות מחזור 2.2.1

 2,238 -בכ 2014של שנת  השלישיברבעון  הסתכם, הדלקים מגזרמחזור המכירות של 
 . המחיר הממוצעאשתקדמקבילה  בתקופהדולר  מליון 2,458 -לכדולר, בהשוואה  מליון

 בתקופת עמד, החברה מוצריהדומה לסל  ,לטון של סל המוצרים באזור הים התיכון
  . אשתקדמקבילה  בתקופה דולר 903 - לעומת כ דולר 853 -כ עלהדוח 

 התקופה לעומת 1% -כב ירדה 2014 שנת של השלישי ברבעוןצריכת התזקיקים בישראל 
 2% -כ של עליה הייתה. בצריכת דלקי תחבורה (בנזין, סולר וקרוסין) אשתקד המקבילה

  .אשתקד המקבילה התקופהלעומת 

 בדומה ,באפס 2014של שנת י לישהשברבעון הסתכם  הסחר מגזרהמכירות של  מחזור
  .בתקופת הדוח סחר עסקאותמהעדר  כתוצאה אשתקד מקבילה פהקולת

  הפטרוכימיה מגזר של המכירות מחזור

 שללסך  2014של שנת  השלישיברבעון  םהסתכ הפולימרים פעילותהמכירות של  מחזור
 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה 263 -מליון דולר לעומת סך של כ 277 -כ

 מליון 12 - מליון דולר. עיקר העלייה נובעת מעלייה במחירי המכירה בסך של כ 14 - של כ
 מליון דולר. המחיר הממוצע של סל 2 -ומעלייה בכמויות המכירה בסך של כדולר 

  .בתקופה מקבילה אשתקדדולר לטון  1,632דולר לטון לעומת  1,712המוצרים היה 

 לסך של 2014 שנת של השלישי ברבעון םהסתכ הארומטים פעילותמחזור המכירות של 
 המקביל אשתקד. דולר ברבעון מליון 193 -מליון דולר בהשוואה לסך של כ 172 -כ

 מליון דולר 5 -מליון דולר נובעת מירידת מחירים בסך של כ 21 -הירידה בסך של כ
    בסך של ביטוח מתקבולי הכנסה בקיזוז מליון דולר 19 -ומירידה בכמויות בסך של כ

 1,251דולר לטון לעומת  1,223המחיר הממוצע של סל המוצרים היה  מליון דולר. 3 -כ
  .דולר לטון ברבעון המקביל אשתקד

 20לסך של  2014 שנת של השלישי ברבעון םהסתכ השמנים פעילותמחזור המכירות של 
מליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העליה  15 -של כמליון דולר בהשוואה להכנסות 

   .מליון דולר נבעה מעליה בכמות הנמכרת 5 - בסך של כ
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 מנוטרל מאוחד במגזרי פעילות תפעולי רווח 2.2.2

של שנת  השלישיברבעון פעילות הסתכם  במגזריהמאוחד  המנוטרלהתפעולי  הרווח
  המקבילה אשתקד. בתקופה מליון דולר 33מליון דולר לעומת  61 - כ  לסך של 2014

ברווח התפעולי המנוטרל המאוחד למגזרים  לעליהלהלן פירוט הגורמים העיקריים 
  דולר (במליוני דולר): מליון 28 -בסך של כ השלישיברבעון 

  
 מאוחד התאמות סחר שמנים ארומטים פולימרים דלקים  

  )2(  -    1   3   )10(  13   )8( /תרומהבמרווח(ירידה)  עליה

 בהיקפי(ירידה)  עליה
  4   -    -    1   )1(  -    4   המכירות

אחרות בהכנסות עליה     -    -   3    -    -    -   3  

  23   5   -    1   -    4  12   התפעול בהוצאות ירידה

  (ירידה) ברווח עליה"כ סה
  התפעולי   

 8   17  )8(   5   1   5   28  

  
, בתחילת חודש ספטמבר השנה ארעה תקלה בצנרת הכניסה למתקן המידן שצויין כפי

  .מליון דולר 10 -הנובעת מאי ייצור במתקן על הרווח התפעולי הינה כהישירה וההשפעה 

  (במליוני דולר): התפעולי הרווח על והשפעתם הדלקים במגזרמרכיבי הנטרול  להלן

  7-9.2014  7-9.2013 

  24   0   חשבונאי תפעולי(הפסד)  רווח

  )19(  31   )1מהפרשי עיתוי (הוצאות (הכנסות)  

  17   13   )2( נטו, מלאי ערך לירידת מהפרשההוצאות 

 של הוגן בשווי שינויים מהשפעות(הכנסות) הוצאות 
  )7(  )21(  )3( נגזרים

  )9(  23   נטרולים"כ סה

  15   23   מנוטרל תפעולי רווח

  

. הדלקיםבמגזר  מוגן הבלתי המלאי ערך משינויי הנובעות(הכנסות)  הוצאות  ) 1(
 אלף 400 עדבהיקף של  מלאיעל  בחוזיםלמדיניות החברה, היא אינה מגנה  בהתאם

  טון. 

 המלאי ערך לירידת החשבונאית בהפרשה משינויים הנובעות(הכנסות)  הוצאות  ) 2(
  תקופת הדיווח. סוףלשווי מימוש נטו, ב

 על הפתוחות הפוזיציות של הוגן לשווי בשערוך משינויים שנבעו(הכנסות)  הוצאות  ) 3(
 שונה במועד הגידור בתוצאות ומשינויים זיקוקמרווחי  גידורמ, המוגן המלאי
   .התקופה לסוף, המגודר המלאי ממימוש
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  :הייחוס למרווח החברה של הזיקוק מרווחי השוואת את המרכזת טבלה להלן

  7-9.2014  7-9.2013  

   44.3   26.7   דולר לטון –חשבונאי  מרווח

  )3.8(  9.5   לטון דולר - הדלקיםבמגזר  נטרולים

  40.5   36.2   לטון דולר - מנוטרל מרווח

  5.5   5.1   לחבית דולר - מנוטרל מרווח

  1.1   3.4   לחבית דולר - הייחוס מרווח

דולר לחבית, לעומת  5.1 -הזקוק המנוטרל ל מרווח ירד 2014של שנת  השלישיברבעון 
 3.4המקבילה אשתקד. מרווח הייחוס עמד בתקופת הדוח על  בתקופהלחבית  דולר 5.5
  דולר לחבית בתקופה המקבילה אשתקד. 1.1 לעומתלחבית  דולר

  
 - ברבעון השלישי חלו בסביבה העסקית שינויים משמעותיים וחריגים בעוצמתם, בעיקר 
 ירידה חדה במחירי הנפט הגולמי, עלייה משמעותית במרווח הייחוס, מעבר משוק נסוג

)backwardation  ( לשוק מתקדם)contango,( ושינויים בין המחירים היחסיים של סוגי 
 יחד, בשלוב עם השפעת התקלה בצנרת הכניסה למתקןהנפט הגולמי, אשר בהצטברם 

 המידן, צמצמו את תוספת המרווח המנוטרל של החברה מעל מרווח הייחוס ברבעון זה.
 המהווה אומדן של –בהתחשב בשינויים החריגים המתוארים לעיל, המרווח המנוטרל 

   נויים הנ"ל.הכלכליים של יחידת הדלקים, עשוי שלא לשקף באופן מלא את השי ביצועיה
  

 (כולל הוצאות קבועות ביצור והוצאות הנהלה וכלליות) תפעול הוצאות 2.2.3

 המקבילה לתקופה בהשוואה התפעול הוצאות ירדו 2014 שנת של השלישי ברבעון
וכן ביטול הפרשה   שכר עבודה ,בפחת ירידה עקב בעיקר, מיליון דולר 23-בכ אשתקד

  המאוחדים.בדוחות  4א5מור בבאור אבגין תביעות כ
  

  
 הכנסות (הוצאות) אחרות 2.2.4

 23 -כ שלתכנית הטבה מוגדרת בסך  מסילוק ברווח הכירה החברה השלישי ברבעון
בגין ביטוחי משיפוי ח' לדוחות הכספיים) וכן רשמה הכנסות 8מיליון דולר (ראה באור 

בדומה מליון דולר  6 - סך כבעודף עלות בקיזוז הפחתת  מליון דולר 3 -בסך של כ רכוש
  לרבעון המקביל אשתקד.

  
 נטו, מימון הוצאות 2.2.5

 32 -, נטו בסך של כבמאוחדהסתכמו הוצאות המימון  2014של שנת  השלישיברבעון 
  .אשתקד המקבילה בתקופה דולר מליון 48 - כ לעומת, דולר מליון

  ):דולר במליוניהשינויים העיקריים בהוצאות המימון ( פירוטלהלן 

  7-9.2014  
  לעומת

7-9.2013  
  )1(  קצר זמן אשראי בריבית ירידה

  )1(  "חואג הלוואות בריבית ירידה

  )12(  נטו, הכספיים הפריטים על שער הפרשי השפעת

  )6(   הגנות שלהוגן  בשווי שינויים

  4   אחרות

  )16(  
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 על הכנסה  מיסים 2.2.6

 דולר מליון 11 - כ של לסך יםסיהמ הוצאות והסתכמ 2014 שנת של השלישי ברבעון
 , שיעורי המס על יתרת המיסים הנדחים והשפעות שינויי שערכתוצאה מרווח התקופה

 שנבעו ,אשתקד המקבילה בתקופה דולר מליון 57 -הוצאות בסך של כ לעומת, חליפין
 על ,שאושר ברבעון השלישי אשתקד ,בחוק לעידוד השקעות הון תיקון השפעתמ בעיקר

 א' 16תחזיות לניצול מיסים נדחים כאמור בבאור ועקב עדכון יתרת המיסים הנדחים 
  לעיל. 2.1.6לפרטים נוספים ראה גם סעיף  ,בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים

  כספי מצב .3
 

  שוטפים נכסים .3.1

 40% - כ המהווים דולר מליון 1,631 -של כ לסך השוטפים הנכסים מוהסתכ 30.9.2014 ליום
  31.12.2013מסך הנכסים ליום  42% -כ שהיוו דולר מליון 1,904 - כמסך הנכסים, לעומת 

 מליון דולר, 266 -ירידה בלקוחות בסך של כמ עיקרדולר נובעת ב מליון 273 -כבסך של  הירידה
של  בסךבמלאי  מירידה ,מכירה במחירי ירידהו הלקוחות כיונותינ מסגרת הגדלת עקבבעיקר 

 21 - בחייבים בסך של כ מירידההמלאי,  ובמחירי בכמויות ירידה עקב בעיקרדולר  מליון 191 -כ
ובשווי  במזומנים בקיזוז עליה ,מראש ובהוצאות במוסדות ירידה עקבדולר בעיקר  מליון

   .דולר מליון 207 -כ בסך שלמזומנים 
  

  שוטפים שאינם נכסים .3.2

          לעומתדולר,  מליון 2,494 - של כ לסך שוטפים שאינם הנכסים הסתכמו 30.9.2014 ליום
 עיקרב תדולר נובע מליון 130 - כבסך של  הירידה. 31.12.2013 ליוםדולר  מליון 2,624 -כ

 דולר, מליון 46 - תוספת השקעה בסך של כ(, דולר מליון 81 - בסך של כ קבוע ברכוש מירידה
 מליון דולר 41 - ירידה בנגזרים של כמ ,)דולר מליון 122 -בניכוי פחת התקופה בסך של כ

 ירידהמ ,בשע"ח הנובעת מפרעונות התקופה ומשינויים בשווי ההוגן לרבות השפעת הפיחות
 ומירידה בתקופה עקב ההפחתה מליון דולר 10 - של כ בנכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

בפקדונות לזמן ארוך  ירידה עקב דולר מליון 7 -כ של בסך ארוך לזמן חובה ויתרות בהלוואות
נכסי במליון דולר  11 - בסך של כ עליהובקיזוז  מלאי זמינות עיסקת בגיןבפיקדון  עליה בקיזוז
  .)המאוחדים הכספיים בדוחותח' 8לעובדים (לפרטים ראה באור  מוגדרת הפקדה תכנית

  
  שוטפות התחייבויות .3.3

מסך  56% -מהוות כהדולר  מליון 1,876 -הסתכמו ההתחייבויות השוטפות בכ 30.9.2014ליום 
. 31.12.2013מסך ההתחייבויות ליום  62% - דולר שהיוו כ מליון 2,309 -ההתחייבויות, לעומת כ

מליון דולר באשראי  352 -בסך של כ מירידהבעיקר  נובעתדולר  מליון 433 -כ של בסך הירידה
בעיקר מירידה מליון דולר הנובעת  43 -בירידה בזכאים אחרים בסך של כ ,לזמן קצר

 16 - מירידה בנגזרים בשווי הוגן בסך של כ ,בהתחייבויות לעובדים לזמן קצר (פרישה מוקדמת)
   .דולר מליון 21 -של כביתרות ספקים בסך ובהפרשות  ומירידה מליון דולר,

  
  שוטפות שאינן התחייבויות .3.4

    לעומת דולר מליון 1,492 -של כ לסךההתחייבויות שאינן שוטפות  הסתכמו 30.9.2014 ליום
כתוצאה בעיקר  נובעתדולר  מליון 57 -כ של בסך העליה. 31.12.2013ליום מליון דולר  1,435 -כ

מליון דולר הנובעת מהנפקת אגרות חוב בתקופת  134 -מעליה נטו באגרות החוב בסך של כ
, עליה בקיזוז פרעונות התקופה והשפעת שינויים בשווי ההוגן מליון דולר 253 -הדוח בסך של כ

בסך של נטו מליון דולר ועליה בהתחייבויות מיסים נדחים  32 -בנגזרים בשווי הוגן בסך של כ
מליון  110 -מליון דולר, בקיזוז ירידה בהתחייבויות נטו לתאגידים בנקאיים בסך של כ 9 -כ

עקב  מליון דולר 6 - מפרעונות התקופה וירידה בהטבות לעובדים בסך של ככתוצאה  דולר
במסגרתו הוחלו  עם נציגויות העובדים בהסכם קיבוצי מיוחדושב"ח גדיב  ,החברהות התקשר

 .המאוחדיםח' בדוחות הכספיים 8באור ב כאמור ,לחוק פיצויי פיטורין 14הוראות סעיף 
 3.2ראה גם סעיף  מליון דולר, 17- לפרטים נוספים בדבר שינוי נטו בהטבות לעובדים בסך של כ

  לעיל.
  

   הון .3.5

המצב  על מהדוח 18% -ומהווה כ דולר מליון 756 -של כ לסךהסתכם ההון  30.9.2014 ליום
. 31.12.2013המצב הכספי ליום  על מהדוח 17% -שהיוו כ דולר מליון 785 -כהכספי, לעומת 

שינוי נטו בשווי הוגן של  מהשפעת הבעיקר תנובע בהוןדולר  מליון 28 -של כ בסך הירידה
, מהשפעת מליון דולר 46 -בסך של כ הקבוצהאגרות החוב המיוחס לשינוי בסיכון האשראי של 

 2ב'2(לפרטים ראה באור  מליון דולר 8 -מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת בסך של כ
   .דולר מליון 23 -כ של בסך תקופהה רווחבקיזוז  ,המאוחדים) בדוחות הכספיים



  "מבע לנפט זקוק בתי
 

.  

16  - א   

   נזילות .4

 245 -כ שלילית של ליתרההסתכם  30.9.2014 ליוםהתחייבויות שוטפות  בניכוי השוטפיםהנכסים  סך
   .31.12.2013ליום  דולר מליון 405 -יתרה שלילית של כלו דולר מליון

  .0.82 - הינו כ 31.12.2013וליום  0.87הינו  30.9.2014 ליוםהיחס השוטף 

 661 -כ לסך של הדוח בתקופת, הסתכם בזן קבוצתהשוטפת של מפעילותה  שנבעהמזומנים  תזרים
רווח התקופה לאחר התאמת הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מבעיקר  ונבע דולר מליון

 מליון 425 - של כ בסךבסעיפי נכסים והתחייבויות  משינוייםומליון דולר  228- מזומנים בסך של כ
"ל, ובכאולקוחות בחברה  נכיוןגידול  בשללרבות  בלקוחות ירידה במלאי, ירידהבשל בעיקר , דולר

  .זכאים ביתרות בקיזוז ירידה

 נטו, המביא בחשבון את תשלומי הריבית בזן קבוצתהמזומנים שנבע מפעילותה השוטפת של  תזרים
 556 -סך של כל , הסתכם בתקופת הדוח וההשקעהדולר, שסווגו בפעילות מימון  מליון 105 -בסך של כ

  .דולר מליון

 מליון דולר, ושימשו בעיקר 31 - מזומנים ששימשו לפעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו בכ
 בסךבפיקדונות ירידה בקיזוז  מליון דולר, 48 -בסך של כוברכוש בלתי מוחשי להשקעה ברכוש קבוע 

  .מליון דולר 6 -הלוואה מהחברה לפנסיה מוקדמת בסך של כהחזר ו ן דולר,מליו 7 -של כ

 מליון דולר. המזומנים שימשו 423 -מזומנים ששימשו לפעילות מימון הסתכמו בתקופת הדוח בכ
 לפרעון אשראימליון דולר,  342 -בסך של כנטו  ,ופקדונות מלקוחותפרעון אשראי לזמן קצר לבעיקר 

 הנפקת אגרותמליון דולר, בקיזוז  108מליון דולר ותשלום ריבית בסך  244 -כלזמן ארוך ואג"ח בסך 
 םושינויי )המאוחדים דוחותב י'8 - וב' 8 באורראה  לפרטים( מליון דולר 253 -בסך של כנטו חוב 

  מליון דולר. 18 -בעסקאות בנגזרים נטו בסך של כ
  

   מקורות המימון .5

  :בו והשימושים בזן קבוצתהרכב מקורות המימון של  להלן

 לשנה
 ביום שהסתיימה

31.12.2013  

 חודשים 9-ל
שהסתיימו ביום 

30.9.2014  

  

  דולרים במליוני
  מקורות    

  ירידה במזומנים  - -  173
  דיבידנד ממוחזקות - -  1

  מוקדמת לפנסיה מחברה הלוואה החזר  6  12
  ירידה בפקדונות  7  -- 

187 228 (*) מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת (לפני שינויים בהון חוזר)
  חוזר בהון ירידה  425  - -
  תקבולים מביטוח ע"ח רכוש קבוע  --   3

  , נטועסקאות בנגזרים  18  88
  , נטוגיוס אגרות חוב  253  202
  הנפקת זכויות הון  --   151

  נטו ,החזר ממס הכנסה  8  -- 
  ארוך לזמן אשראי קבלת  --   55

872 945
 שימושים  
  במזומנים עליה  206  - -

   חוזר בהון עליה  --   45
  בפקדונות עליה  --   1

119 48 ונכסים בלתי מוחשייםהשקעות ברכוש קבוע 
  ששולמה, נטו  ריבית  105  146
384 244  נטופרעון הלוואות ואג"ח לזמן ארוך, 

  הכנסה למס תשלום  --   18
  , נטומלקוחות ופקדונותאשראי לזמן קצר  פרעון  342  159
872 945  

 ח' 8 באור מליון דולר. לפרטים ראה 23- כבסך של  מוגדרת הטבה תכנית מסילוק רווח כולל  (*) 
  המאוחדים. הכספיים לדוחות
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  הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך  .6

 1,370 - כב (לאחר ניכוי חלויות שוטפות) הסתכמו 30.9.2014ההלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך ליום 
ליום  30% -כ מליון דולר שהיוו  1,347 -כ לעומת הכספי המצב על מהדוח 33% -כ ומהוות דולר מליון

31.12.2013.     
 (הלוואות לזמן ארוך ואג"ח, להון בתוספת הלוואות ואג"ח לזמן 30.9.2014המנוף הפיננסי ליום 

  .31.12.2013 ליום 63% -כ לעומת 64% -כ הינו ארוך)
  

  סך כל האשראי ממוסדות פיננסיים ומחזיקי אג"ח .7

 30.9.2014אשראי לזמן קצר ממוסדות פיננסיים בתוספת הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך ליום 
דוח מה 47% -מליון דולר שהיוו כ 2,117- לעומת כ 30.9.2014ליום  דולרמליון  1,871 - הסתכמו בכ

ההתחייבויות הפיננסיות למוסדות פיננסיים  . המנוף הפיננסי של סך כל31.12.2013 ליוםהכספי 
  .31.12.2013  יוםל 74% עומתל 71%-ולמחזיקי החוב הינו כ

  (במליוני דולר): 30.9.2014להלן פרוט החוב למוסדות פיננסיים נטו של קבוצת בזן ליום 

  "כסה  בנות חברות  בזן  

  92   84   8    ) 2חוב לזמן קצר ( 

  872   181   691   )1הלוואות מבנקים ( 

  907   221   686   )1אגרות חוב ( 

  )302(  )16(  )286(  נכסים פיננסיים נזילים  

  1,569   470   1,099   סה"כ חוב פיננסי נטו 

  כולל חלויות שוטפות. )1(
 בקיזוז חוב לזמן קצר לחברות הבנות.-בבזן )2(

 

  היקפם הממוצע של מקורות המימון בתקופת הדוח  .8

 1,772 -כ - ) לא כולל עלויות גיוס הלוואות לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות ואגרות חוב הלוואות
 חוזר הון, דולר מליון 205 -כ אשראי) גיוס(לא כולל עלויות  לזמן קצר פיננסיאשראי  ,דולר מליון
   .דולר מליון 159 -כ נטו תפעולי

  

 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה .9

 ובאחראיםהדוח לא חל שינוי במדיניות ניהול הסיכונים בחברה ובחברות המאוחדות  בתקופת .9.1
 . 31.12.2013 ליום הדירקטוריון בדוח למתואר ביחס הסיכונים למדיניות

 טבלה המרכזת הפרשים בשווי הוגן לנוכח מבחני רגישות במחיר הנפט הגולמי ומוצריו: להלן .9.2
  

  (הפסד) רווח    (הפסד) רווח  
  של ירידה הוגן שווי  של עליה  מחיר שינוי

  50% +  20% +  10% +  5% +  30.9.2014 5% -  10% -  20% -  50% -  
  דולר באלפי                  
          

 )180,599(  )72,240(  )36,120(  )18,060(  361,198   18,060   36,120   72,240  180,599   )1( מלאי
          

            9,583   3,594   2,396   1,198   )8,948(  )1,198(  )2,396(  )3,594(  )9,583( עתידיים  חוזים
  13,939   5,576   2,788   1,394   )20,297(  )1,394(  )2,788(  )5,576(  )13,939(  נגזר מלאי סולר

                    
  23,572   9,429   4,714   2,357   4,569   )2,357(  )4,714(  )9,429(  )23,572( )2( על מרווח הגנות

          
   135,505  53,641   26,222   13,111   336,522  )13,111(  )26,222(  )53,641(  )133,505( 

  לא כולל מלאי שמחירו נקבע.  )1(

  .במרווח לשינוי הינה הרגישות  )2(
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  (באלפי דולר) מאוחד הצמדה בסיסי דוח .9.3
  

  
  "ח ש
  "ח (*)מטב מדד צמודי

  "חש
  צמוד לא

  לא
  "כסה  כספי

            2014.9.30 ליום

  4,110,222   3,045,480   127,756   135,154   801,832   נכסים"כ סה

  )3,353,892(  )91,424(  )310,280(  )2,193,373(  )758,815(  התחייבויות"כ סה

  756,330   2,954,056   )182,524( )2,058,219(  43,017  נטו, מאזנית יתרה"כ סה

            

            2013.31.12 ליום

  4,528,319   3,332,576   343,805   91,867   760,071   נכסים"כ סה

  )3,743,591(  )97,757(  )529,825(  )2,334,598(  )781,411(  התחייבויות"כ סה

  784,728   3,234,819   )186,020( )2,242,731(  )21,340( נטו, מאזנית יתרה"כ סה

  (*) בעיקר דולר     

 

  היבטי ממשל תאגידי .10
  

דירקטוריון החברה אימץ נוהל עבודת דירקטוריון, המבוסס על המלצות ועדת גושן והמלצות          
 ליישומן, כפי שהוגשו לחברה ועדכן אותו מעת לעת, בהתאם לשינויי חקיקה ותקינה רלוונטיים.

 תכניות אכיפה פנימית בחברה  .10.1

 דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לא חל שינוי ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת           
  .31.12.2013 ביום שהסתיימה לתקופה

 בקהילה ופעילותכספיות  קעותשה .10.2

 התאגיד עסקי מצב על הדירקטוריון דוח במסגרת זה בעניין שניתן לגילוי ביחס שינוי חל לא 
  .31.12.2013 ביום שהסתיימה לתקופה

  מיומנות חשבונאית בעלי דירקטורים .10.3

חל שינוי בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית      לא
חשבונאית  דירקטורים בעלי מיומנות 7. במועד פרסום דוח זה מכהנים בחברה ופיננסית
  .ופיננסית

 תלויים בלתי דירקטורים .10.4

או מי  שליטה בעל בחברה יש עוד כל פיה על הוראה 13.5.2014 יום עד, הנכלל החברה בתקנון
שליטה, לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים,  בדבוקתשמחזיק 

אישרה האסיפה הכללית  13.5.2014 ביום(ה) לחוק החברות.  219כמשמעות המונח בסעיף 
שליטה,  בדבוקתאו מי שמחזיק  שליטה בעל בחברה יש עוד כלשינוי בתקנון החברה, הקובע כי 

(ה)  219דירקטורים בלתי תלויים, כמשמעות המונח בסעיף  שהינםחברי הדירקטוריון  מספר
 3בחברה  מכהנים, ליום סיום תקופת הדוח ולמועד פרסומו .משלושה יפחת לאלחוק החברות, 

  "צים).דח(מתוכם שני  תלויים בלתי דירקטורים
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  ושביסודשכר לנושאי משרה ושיקולי הדירקטוריון  .10.5

 זה בעניין שניתן לגילוי ביחס, המשרה נושאי שכר שביסוד הדירקטוריון בשיקולי שינוי חל לא 
למעט  31.12.2013על מצב עסקי התאגיד לתקופה שנסתיימה ביום  הדירקטוריון דוח במסגרת

  כמפורט להלן:

אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון  13.5.2014ביום 
הכוללת שכר ותנאים נלווים בלבד, כנהוג בחברה כיום וללא תגמול תגמול  החברה, מדיניות

לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום הוני. 
  ). 2014-01-052155 (אסמכתא 28.4.2014

 מדיניות תגמול , לאחר אישור ועדת התגמול,אישר דירקטוריון החברה 23.10.2014 ביום
 –אשר תהיה בתוקף מעודכנת הכוללת גם רכיבי תגמול משתנים (כגון מענקים ותגמול הוני), 

וכן מסגרת מענקים  2015החל משנת  –בכפוף לאישורה ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות 
ראה דוח מיידי שפרסמה המעודכנת לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול . 2014לשנת 

  ).2014-01-180486(אסמכתא  26.10.2014החברה ביום 

הדירקטוריון כיו"ר "ר יו של העסקתו תנאי את החברה דירקטוריון אישור בדבר לפרטים
הארכת ההתקשרות באותם ל כללית אסיפה וזימוןדירקטוריון כאו"ל וכדירקטור בחברה, 

  .המאוחדים הכספיים בדוחות טו'8 באור ראה, תנאים

 הכספיים הדוחות אישור הליך .10.6

בקרת  חל שינוי בהליך אישור הדוחות ע"י החברה ובזהות האורגנים בחברה המופקדים על לא 
 הדוחהעל בקשר עם הליך אישור הדוחות הכספיים ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת 

  .2013 לשנת התקופתי

ביום  הכספיים בדוחות דנה, המשמשת גם ועדה לבחינת הדוחות הכספייםביקורת  ועדת
 .נושאי המשרה הבכירים בחברה וכן רואה החשבון המבקר השתתפובישיבה בה  12.11.2014

 את נתוני הנהלת החברה ישיבת הועדה נחלקה לשניים. בחלקה הראשון של הישיבה סקרה 
 ,דירקטוריוןהחברי  גםונכחו בסקירה  הדוחות הכספיים והטיפול החשבונאי שננקט לגביהם

 בחלקה השני של השיבה, נכחו מתוך חברי הדירקטוריון חברי. מר דיויד פדרמן ומר אלכס פסל
 הצגה מפורטת של נושאי המשרה ואחרים בחברה, לרבות שמעה הועדהועדת הביקורת בלבד. 

 "ל החברה, וסמנכ"ל הכספים בה ביחס לסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, לרבות עסקאותמנכ
 את ההערכות המהותיות והאומדניםמהותיות שאינן במהלך העסקים הרגיל, במידה והיו, 

 הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה,
  אם חלו, ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה. 

  . לדירקטוריון יההמלצות את הוגיבש דיון היימק הועדה

ורן  6אריה עובדיה' פרופ,  5יכין כהן' פרופ, ,4יו"ר - פלד מודי: 3הינםבישיבה  שנכחוחברי הועדה 
   .7קרול

 18.11.2014החברה ביום  ןבדירקטוריו בשלמותם אושרו 30.9.2014הכספיים ליום  הדוחות
  .כהן יכיןפרופ' ו קרול רן ,ניר גלעדלמעט  בנוכחות כל חברי הדירקטוריון

 גילוי בדבר מבקר פנימי בתאגיד מדווח .10.7

 מצב של הדירקטוריון דוח במסגרת זה בעניין שניתן לגילוי ביחס שינוי חל לא הדוח בתקופת
  .31.12.2013 ביום שהסתיימה לתקופה התאגיד עסקי

   

                                                       
  .2013ראה פרק ד' בדוח תקופתי לשנת  - וןיוניסכישורים, השכלה  בדבר 3
 .למינויו עובר, דין לפי כנדרש הצהרה מסר הדירקטור .ופיננסית מומחיות חשבונאית תבעל דירקטור חיצוני 4
  .והדירקטור מסר הצהרה כנדרש לפי דין, עובר למינוי .דירקטור חיצוני 5
 הדירקטור מסר הצהרה כנדרש לפי דין, עובר למינויו. .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור 6
 הדירקטור מסר הצהרה כנדרש לפי דין, עובר למינויו. .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור 7
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  התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי .11
  

 נוסף הכלול בדוח המבקרים לבעלי המניות  מידע .11.1

  את תשומת הלב: המבקרים החשבון רואי הפנו, מסקנתםלסייג  מבלי
  
          ) 2ב'(20לדוחות הכספיים (לרבות בדרך של הפניה לאמור בבאור  5בבאור  לאמור  .א

, ייצוגיות תביעות לרבות משפטיים הליכים בדבר) השנתיים הכספיים לדוחות) 4ב'(20 -ו
 משק, הסביבה לאיכות הנוגעים ותקנות וחוקים אחרות תלויות, השלטון רשויות פיקוח
, המאוחדות והחברות החברה הנהלות להערכת. התשתית ומתקני הגז, הדלק

 השפעת את זה בשלב להעריך ניתן לא, המשפטיים יועציהן דעת חוות על המתבססות
 כל נכללו לא, ולפיכך, בכלל אם, הכספי והמצב הפעילות תוצאות על לעיל האמור
 .הכספיים בדוחות בנדון הפרשות

  
 "מבע אולפינים וכרמל החברה, הקבוצה של חוזר בהון גרעון בדבר ג'1 בבאור לאמור  .ב

      דולר מיליון 246 -כ, דולר מיליון 245 - כ של בסך 30.9.2014 ליום(להלן: "כאו"ל") 
 הנזילות ומצב האשראי דרוג לגבי הדרוג חברות הודעות; בהתאמה, דולר מיליון 122 -וכ
, קצר לזמן אשראי בקווי מתלות, הזיקוק במרווחי מירידה לרעה המושפעים החברה של

 החברה הנהלות תכניות ;ספקים באשראי ומתלות פיננסיות מהתניות לחריגה מסיכון
 שנחתמו הסכמות"ל; וכאו החברה רווחיות ושיפור המזומנים תזרימי לשיפור "לוכאו
 החברה שהעמידה הערבות; ותנאיהם המממנים הבנקים עם "לוכאו החברה ידי על

 ביום המסתיימת הערבות בתקופת עתידיים קרן תשלומי הבטחת לצורך "ללכאו
 ; תיקון שטר הנאמנות של אג"ח כאו"ל,  באשר לקיומה של עילה להעמדת1.4.2015

 אגרות החוב של כאו"ל לפירעון מיידי במקרה של הורדת דירוג האשראי של כאו"ל
 .1.4.2015החל מיום  Baa3מתחת לקבוצה 

  
 הלב תשומת את המבקרים החשבון רואי הפנו "ל,הנ מסקנתנם את לסייג מבלי ,כן כמו  .ג

 את לבצע ליכולתן בנוגע "לוכאו החברה  הנהלות הערכת בדברג' 1 בבאור לאמור
 פעילותן ולמימון התחייבויותיהן לפרעון מספקים מקורות להן שיניב באופן תכניותיהן

 תכניות התממשות"ל, הנ בבאור כאמור. לעין הנראה בעתיד הנדרש ובעיתוי בהיקף
 בין, כפופה הפיננסיות המידה באמות החברה עמידת ויכולת"ל וכאו החברה הנהלות
  .הגלם חומרי ומחירי מכירה במחירי לשינויים, היתר

 
  דעת ושיקול באומדנים שימוש .11.2

 החברה בדוחות המופיעים הקריטיים החשבונאיים באומדנים שינוי חל לא הדוח בתקופת
 ביום שהסתיימה לתקופה התאגיד עסקי מצב על הדירקטוריון בדוח המתואר לעומת

 לדוחותב' 2 בבאור האמור למעטלדוחות הכספיים לאותה שנה,  ובבאורים 31.12.2013
     .המאוחדים

 עסקאות זניחות בדוחות הכספיים של החברה  הגדרת .11.3

ביחס לגילוי שניתן בעניין זה במסגרת  הזניחות העסקאות בהגדרת שינוי חל לא הדוח בתקופת
   .2013 לשנת התקופתי הדוח

  

 שבמחזור התחייבות תעודות אודות פרטים .12

 שהנפיקה החברה ואשרהקיימות הדוח לא חלו שינויים מהותיים בפרטי סדרות אגרות החוב  בתקופת
 לפרעוןהוצעו לציבור על פי תשקיף, בפרטי הנאמנים לאגרות החוב, בתנאים להעמדת אגרות החוב 

, בעמידת החברה בתנאים אלו ובבטוחות לאגרות החוב כפי שפורט בדוח הדירקטוריון ליום מיידי
 מאוחדיםה בדוחות 'ב8 בבאורכאמור  2014 בינואר' א סדרה"ח אג, למעט הרחבת 31.12.2013

אמות המידה התנאים ולפרטים נוספים בדבר  .אגרות החוב (סדרה ד'), כמתואר להלןוהנפקת 
  .בדוחות המאוחדים א'6הפיננסיות, ראה באור 
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 למועד הדוח קיימות במחזור אגרות חוב חדשות (סדרה ד') שהנפיקה החברה בתקופת הדוח ואשר הוצעו לציבור על פי תשקיף כמפורט בטבלה להלן: .12.1

  
  
  
  
 שם

  הסדרה

  
  
  
  
 מועד
  הנפקה

  
  
  

 במועד.נ. ע
 ההנפקה

  "ח)ש(

 אגרות.נ. ע
 החוב

 שבמחזור
 ליום

30.9.2014    
  "ח)ש(

  
  
  

  בבורסה שער
 ליום

30.9.2014 
  (אג')

  
 אגרות.נ. ע
 שבמחזור החוב

 בתוספת
 הצמדה הפרשי
 30.9.2014 ליום

  (ש"ח)

  
  
  

 הריבית סך
 ליום הצבורה

30.09.2014 
  (ש"ח)

  
  
  שווי
  בורסאי
  ליום

30.9.2014 
  (ש"ח)

  
  
  
 סוג

 הריבית
  ושיעורה

  
  
  
  
  מועדי
  הקרן תשלום

  
  
  
  
  מועדי

  הריבית תשלום

  
  
  
  
  בסיס

   הצמדה ותנאי
  ריבית) + קרן(

  600,000,000   99.13  600,000,000  600,000,000  11.9.2014  ד'סדרה 
    

2,009,174  594,780,000  6%   
   צמודהלא 

שווים לא תשלומים שנתיים  6
בדצמבר של כל אחת  31ביום 

, (כולל) 2021 עד 2016מהשנים 
כאשר בכל אחד מהפרעונות 

 10%הראשון והשני ייפרעו 
מהקרן, ובכל אחד מהפרעונות 

השלישי עד וכולל האחרון, ייפרעו 
  מהקרן. 20%

בדצמבר   31 -ביוני ו 30
  של כל  אחת מהשנים 

ם וביו 2015-2021
31.12.2014.  

  אינן צמודות
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 ) ד' סדרה( חובה לאגרות נאמנים .12.2

חברה לנאמנות בע"מ, אשר פרטיה,  משמרת') של החברה הינה דלאגרות חוב (סדרה  הנאמן
 למיטב ידיעת החברה, הינם כדלקמן:  

          תל אביב; טלפון: 46-48; כתובת: דרך מנחם בגין סבטיקשר (שם האחראי): רמי  איש
   .RamiS@mtrust.co.il;  דוא"ל: 03-6374344; פקס: 03-6374351

  החוב אגרות דירוג .12.3

  :שבמחזור(סדרה ד')  החוב אגרות דירוג אודות פרטים להלן
  

  
  
  סדרה

  
 מועד
  הנפקה

  
 בסמוך דירוג
 ההנפקה למועד

  
 למועד דירוג

  ח הדו

  
 מדרגת חברה

ואסמכתא של  תאריך
אודות  המיידיהדוח 

  8הדירוג העדכני
  BBB BBB  11.9.2014 ד'סדרה 

 
S&P Maalot 9/9/2014              

2014-01-154407 
 

 )סדרה ד'( חוב לאגרות בטוחות .12.4

 החברה החוב שהנפיקה החברה ואשר הוצעו לציבור, אינן מובטחות בשעבוד כלשהו. אגרות
 לא, החוב אגרות תנאי פי על החוב של והמדויק הסופי, המלא הסילוק למועד עד, כי התחייבה

: ללא הבאים לתנאים בכפוףלטובת צד שלישי כלשהו, אלא  נכסיה על כלשהו שעבוד תיצור
 תיצור, במקביל ליצירת השעבוד צורך בקבלת הסכמת מחזיקי אגרות החוב או הנאמן, החברה

 פאסובאותה דרגה פרי ו נכס אותו על ,הנאמן על המוסכם בנוסחלטובת הצד השלישי, שעבוד, 
 מחזיקי אגרות החוב להבטחת מלוא לטובת') דעל פי יחס קרן החוב של אגרות החוב (סדרה 

 זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא ושעבודמחזיקי אגרות החוב,  כלפיהתחייבויות החברה 
  נפרעו במלואן או עד לביטול השעבוד האמור, אשר ניתן לטובת הצד השלישי הנ"ל.

 באור ראה, החוב אגרות על החלות הפיננסיות המידה אמותהתנאים ו בדבר נוספים רטיםלפ
  .המאוחדים בדוחותא' 6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       
  הדוח המיידי הכלול בעמודה זו מובא בזאת על דרך ההפניה.  8
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  התחייבויות החברה פירעוןתזרים מזומנים חזוי למימון  בדברגילוי  .13

האזהרה בתאגיד כמפורט בתקנות ניירות דירקטוריון החברה בחן את הקריטריונים בנוגע לסימני 
). לקבוצה ולחברה "התקנות" –(להלן  2012 –ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ג 

העשוי דולרים, בהתאמה, דבר  ונימלי 246 -וכ 245 - בסך של כ 30.9.2014 גרעון בהון החוזר ליום
הסקירה של רואה החשבון למועד הדוח כולל את אחד מסימני האזהרה בהתאם לתקנות. דוח להוות 

הפניית תשומת לב המתייחסת למצבה הפיננסי של החברה, דבר המהווה אחד מסימני האזהרה 
  בהתאם לתקנות, אשר מחייב גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי.

 
והצפויות , הכולל את ההתחייבויות הקיימות 30.9.2014להלן גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי ליום 

שעל החברה לפרוע במהלך השנתיים ממועד הדוח, וכן פירוט המקורות הכספיים שמהם צופה החברה 
  לפרוע את ההתחייבויות האמורות:

  
  

 1-9.2016 1-12.2015 10-12.2014  במליוני דולר

  220  220   274 יתרת פתיחה 

   מקורות סולו

  132  284  - -         תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

      תזרים מזומנים מפעילות השקעה

6            - -           - -         מהחברה לפנסיה מוקדמת חיפההחזר הלוואה   

    תזרים מזומנים מפעילות מימון

  69  110 46קצר, נטולזמן  אשראיקבלת 

12           8          תקבולי נגזרים, נטו            1  

אג"חהנפקת   80           - -            - -  

  208  406  134 סה"כ מקורות

   התחייבויות צפויות (שימושים צפויים)

- -          27 פעילות שוטפתלתזרים מזומנים            - - 

      תזרים מזומנים לפעילות השקעה

  51  65 8           וטיפול תקופתי השקעות ברכוש קבוע

   לפעילות מימוןתזרים מזומנים 

  52  105  34יםיפרעונות הלוואות מתאגידים בנקא

  34  114  78פרעונות קרן אג"ח  (ציבורי) 

1          פרעונות קרן אג"ח  (פרטי)            5            4  

  67            117  40          מימון אחרות אותתשלומי ריבית והוצ

  208   188406          סה"כ שימושים

  220   220  220          יתרת סגירה 
 

תזרים   לתקופת הראשונים החודשים ששת במהלך להיפרע שעתידות מהותיות התחייבויות
 :המזומנים החזוי

 
מליוני  78 -סך של כ 2014על החברה לפרוע בדצמבר  –פרעון קרן אגרות חוב ציבוריות (סדרות א' וב') 

דולר בגין קרן אגרות החוב האמורות. בכוונת החברה לשלם את הסך האמור מתוך התזרים מפעילות 
  שוטפת ומהתמורה מגיוס החוב שביצעה. 
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   בסיס תזרים המזומניםבהנחות ש
  

  מזומנים החזוי:הההנחות וההערכות ששימשו בקביעת  הנתונים בגילוי בדבר תזרים 

 מחירים ומרווחים   .א

 מרווח הזיקוק בתקופת תזרים המזומנים החזוי מבוסס על המרווח בפועל לתקופה של שנים
 ממאגר תמר , בתוספת תרומה מחושבת של גז טבעי31.12.2013שר חודשים שהסתיימה ביום 

  ). 31.3.2013 (אספקת גז ממאגר תמר החלה בפועל ביום 2013ון של שנת לרבעון הראש
  

 שורריםה לתחזיות החברה ביחס למרווחים הינו בהתאם 2014של שנת  ברבעון הרביעי המרווח
  בתקופה זו.

  
 הותאם לעצירה זמנית, המתוכננת באספקת הגז הטבעי 2015המרווח ברבעון השני של שנת 

  לתקופה של כשבועיים.
    

, הונחו השפעות זמניות על מרווח הזיקוק בשל הדממות מתקנים מתוכננות 2015-2016 יםבשנ
  לטיפול תקופתי.

  
 מכירה כמויות  .ב

 מיליון חביות 17 - כמות המכירות מגלמת ייצור של כ 2015בשנת ו 2014שנת רבעון הרביעי של ב
(ברבעונים אשר בטווח התחזית) כמות המכירות מגלמת ייצור של  2016לרבעון בממוצע, ובשנת 

  מיליון חביות לרבעון בממוצע.  16 -כ

מיכולת הזיקוק של  90%-הנ"ל בהתאם לניצולת כושר הזיקוק האטמוספרי בשיעור של כ
הלך תקופת במ יםתקופתי יםהחברה, ובהתאם לעצירה מתוכננת של חלק מהמתקנים לטיפול

  התחזית, אליהם נערכת החברה, לרבות בהיבטי שינויים נדרשים בהון החוזר.

 .הכמויות הינן על פי תחזיות החברה בהתבסס על תכנית העבודה המומלצת
  

 גז טבעי   .ג

 מצרכי החברה במחיר שנקבע בהסכם תמר, למעט עצירה 100%זמינות גז טבעי בשיעור 
  .2015במהלך הרבעון השני של שנת  מתוכננת באספקת הגז הטבעי מנתג"ז 

  תכנית התייעלות  .ד

 . לפרטים נוספים2014, החל משנת בחברה מליון דולר לשנה 70 -הונחה התייעלות בסך של כ
  לעיל. 1.4.1לגבי תכנית ההתייעלות ראה סעיף 

 מימון  .ה

 , כתוצאהמליון דולר 80-כגיוס אג"ח בהיקף של  2014ברבעון הרביעי של שנת החברה מניחה 
 לפרטים שהנפיקה החברה. (סדרה ד')החדשות אגרות חוב ) ל7ממימוש כתבי אופציה (סדרה 

  לעיל.  12וסעיף  המאוחדיםלדוחות  י'8 באורנוספים ראה 

 ברכוש קבוע ובטיפול תקופתי השקעות  .ו

 היערכותוכן  השקעות לשמירה על הקיים תוך התמקדות באחזקה הנדרשת של מתקני החברה
    תקופת התחזית. במהלך ניםאשר מתוכנ יםתקופתי יםלקראת טיפול

 מזומנים  .ז

   מליון דולר. 220 - יתרת המזומנים בסוף כל תקופה תעמוד על סך של כ

 בהתבסס על התקיימות מלוא ההנחות וההערכות שבבסיס תזרים המזומנים החזוי, אשר נערך
 , החברה מעריכה כי30.9.2014בהתאם למידע שבידי החברה נכון ליום אישור הדוחות הכספיים ליום 

 תזרים המזומנים החזוי המפורט לעיל מעיד על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות
  והצפויות לתקופת תזרים המזומנים החזוי בהגיע מועד קיומן.

 דוחותלג' 1לפרטים נוספים בדבר פעולות החברה להגדלת תזרימי המזומנים החיוביים, ראה באור 
   .המאוחדים

  
 בנושא החברה של ותחזיות הערכות על , בין היתר,מבוסס החברה החזוי של המזומנים תזרים
 כתוצאה ממימוש כתבי אופציה , תכנית התייעלות, הנפקת אג"חעלויותומרווחים, כמויות ו מחירים

 וודאית התממשותו אינה אשר עתיד, פני צופה מידע הינה זו תחזית שפורט. כפי אחרים ובנושאים
 או כולן נהתממשתכי ההערכות/התחזיות  וודאות כל לפיכך אין .בלבד החברה בשליטת מצויה ואינה
  .שונה מהחזוי מזומנים לתזרים להביא יכול והדבר חלקן
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  ולאחריה הדוח בתקופתמהותיים  אירועים .14
  

 דוחותב 8 באורראה , ולאחריה בתקופת הדוחאשר התרחשו בדבר אירועים מהותיים  לפרטים  .א
 המאוחדים.

 
 הגולמי הנפט ובמחירי חליפין בשערי השינויים השפעת  .ב

למועד סמוך לאישור הדוחות  ועד הדוחמתום תקופת  - המטבעות בשערי שינויים )1
שער השקל לעומת הדולר. החברה, כחלק ב 3.25% -כ של פיחותחל  בינייםהכספיים 

 לנטרל חלק מחשיפה זו.ממדיניות ניהול החשיפות עושה שימוש בעסקאות הגנה כדי 
על התוצאות העסקיות של התאגיד  ההשפעה, לאחר תוצאות עסקאות ההגנה, פיחותל

  .מליון דולר 5 - הינה הכנסות בסך של כ

לחבית ביום  דולר 94.8 - כ שלשעמד על סך  הנפט מחיר -  גולמי נפט במחירי שינויים )2
 בסעיף כאמורלחבית בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים.  דולר 76.75 - כ הינו, הדוח
 .טונות 400,000 -כעד  הינה 30.9.14 ליום מוגן הבלתי מלאיה יתרת, לעיל 2.1.2

 

 החברה מודה לנושאי המשרה ולדירקטורים שסיימו את תפקידם על תרומתם לחברה.  דירקטוריון .15
 

 הדוח. תתקופבעל מאמציהם  ולהנהלתה החברה לעובדי להודות מבקש הדירקטוריון .16
  
  
 

  
  

 
 

פדרמן דיויד
  יו"ר הדירקטוריון

יערי(אריק)  אהרון  
  "למנכ

  
  
  
  18.11.2014, ה"תשע, בחשוון 'הכ
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 עדכון תאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי ליום 31.12.2013

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

  

  :, למעט כמפורט להלןהתאגיד בעסקי מהותיים חידושים או שינויים אירעו לא הדוח בתקופת

 בדבר תלות תפעולית של 31.12.2013לפרק א' בדוח התקופתי ליום  1.7.15.3לאמור בסעיף  בהמשך ,
המרביים  התעריפיםהתעדכנו  2014מאי  בחודשהחברה בחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ: 

, המשולמים במשק הדלק בישראל, באופן המגדיל את הוצאות החברה על תשתיתלשירותי 
 שירותים אלה בהיקף ניכר. 

  בדבר מתקן אשר הוקם על 31.12.2013לפרק א' בדוח התקופתי ליום  1.18.3בהמשך לאמור בסעיף ,
, בתקופת הדוח מונה לצד ידי צד שלישי ואשר נועד לטפל בתמלחות החברה והחברות הבנות

השלישי מפרק זמני והחברה רכשה את המתקן מן המפרק הזמני. החברה בוחנת את הפתרונות 
הטכניים אשר יאפשרו לטפל בתמלחות החברה והחברות הבנות במתקן ועד אז, היא פועלת, 
בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, לסילוק התמלחות בהתאם לתנאי היתר ההזרמה אשר הוצא 

  לחברות ע"י המשרד להגנת הסביבה.

  

  



 
  
  

  04   861  4800  טלפון  סומך חייקין
  04   861  4844  פקס  15142, תא דואר 7נחום חת  רחוב 
 www.kpmg.co.il  אינטרנט  3508506 חיפה

 1 -  ב
 

  
  

  בתי זקוק לנפט בע"מסקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של  דוח

  
  מבוא

  
                    הבת שלההחברה) וחברות  - סקרנו את המידע הכספי המצורף של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן 

ואת הדוחות  2014 בספטמבר 30הקבוצה), הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום  - (להלן 
שלושה חודשים תשעה ושל  ותהתמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ

 אלות ביניים וע כספי לתקופבאותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מיד ושהסתיימ
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

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

  
ת הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד ולא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופ

 - , והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ2014 בספטמבר 30מכלל הנכסים המאוחדים ליום  25%- מהווים כ
באותו תאריך. כמו  ושלושה חודשים שהסתיימתשעה ו שלות מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופ 12%- וכ 12%

ת הביניים התמציתי של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי וכן, לא סקרנו את המידע הכספי לתקופ
הינו  ברווחיהןוחלקה של הקבוצה  2014 בספטמבר 30אלפי דולר ליום  5,022 - המאזני אשר ההשקעה בהן הינה כ

. , בהתאמהבאותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימתשעה ושל  ותלתקופ אלפי דולר 124 - כ אלפי דולר 212 - כ
אחרים שדוחות הסקירה  ת הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבוןוהמידע הכספי התמציתי לתקופ

חות שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דו
   .הסקירה של רואי החשבון האחרים

  היקף הסקירה
    

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

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים מבירורים, בעיקר עם אנשים 
ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 
מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים 

  ם בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.להיות מזוהי
  

  מסקנה
  

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

  
אמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא בנוסף ל

לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות 
  .1970- הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  לי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב:מב

  
) לדוחות 4ב'(20 -) ו2ב'( 20לדוחות הכספיים (לרבות בדרך של הפניה לאמור בבאור  5לאמור בבאור  .1

הכספיים השנתיים) בדבר הליכים משפטיים לרבות תביעות ייצוגיות, פיקוח רשויות השלטון, תלויות 
לאיכות הסביבה, משק הדלק, הגז ומתקני התשתית. להערכת הנהלות אחרות וחוקים ותקנות הנוגעים 

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.
  
  
  

    
פקודת  עפ"י  רשומה  שותפות  חייקין,   שותפויות, הסומך 

ה נ ה ה ר ב K  - ב  ח P M G  I n t e r n a t i o n a l   
בשוויץ. רשום   קואופרטיב 

  

  
  



 
  
  

  04   861  4800  טלפון  סומך חייקין
  04   861  4844  פקס  15142, תא דואר 7נחום חת  רחוב 
 www.kpmg.co.il  אינטרנט  3508506 חיפה
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הקבוצה, החברה וכרמל אולפינים בע"מ (להלן: "כאו"ל")  של חוזר בהון גרעון בדבר ג'1בבאור  לאמור .2

 מיליון דולר, בהתאמה; הודעות 122 -מיליון דולר וכ 246 -מיליון דולר, כ 245 -כ של בסך 30.9.2014ליום 
 הזיקוק, במרווחי מירידה לרעה המושפעים החברה של הנזילות ומצב האשראי דרוג לגבי חברות הדרוג

 ספקים; תכניות באשראי ומתלות פיננסיות מהתניות לחריגה קצר, מסיכון לזמן אשראי בקווי מתלות
החברה וכאו"ל; הסכמות שנחתמו על  רווחיות ושיפור המזומנים תזרימי לשיפור החברה וכאו"ל הנהלות

 הבטחת לצורך ותנאיהם; הערבות שהעמידה החברה לכאו"ל המממנים הבנקים עם ידי החברה וכאו"ל
  תיקון שטר הנאמנות של אג"ח כאו"ל,; 1.4.2015ביום  המסתיימת הערבות בתקופת עתידיים קרן תשלומי

באשר לקיומה של עילה להעמדת אגרות החוב של כאו"ל לפירעון מיידי במקרה של הורדת דירוג האשראי 
  .1.4.2015החל מיום  Baa3של כאו"ל מתחת לקבוצה 

  
 הערכת ג' בדבר1בבאור  לאמור הלב תשומת את מפנים אנו מסקנתנו הנ"ל, את לסייג מבלי כן, כמו

לפרעון  מספקים מקורות להן שיניב באופן תכניותיהן את לבצע ליכולתן בנוגע וכאו"ל הנהלות  החברה
 לעין. כאמור בבאור הנ"ל, הנראה בעתיד הנדרש ובעיתוי בהיקף פעילותן ולמימון התחייבויותיהן

 כפופה, בין הפיננסיות המידה באמות החברה עמידת הנהלות החברה וכאו"ל ויכולת התממשות תכניות
 .הגלם חומרי ומחירי מכירה היתר, לשינויים במחירי

 
 

 
  

  
  

  
  חייקין סומך
   חשבון רואי

  2014בנובמבר  18חיפה, 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    
פקודת  עפ"י  רשומה  שותפות  חייקין,   שותפויות, הסומך 

ה נ ה ה ר ב K  - ב  ח P M G  I n t e r n a t i o n a l   
בשוויץ. רשום   קואופרטיב 
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  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  מאוחדביניים  דוח על המצב הכספיתמצית 
  באלפי דולר

  
  

  ליום  
  30.9.2014  30.9.2013    31.12.2013 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

        נכסים שוטפים
  82,765  94,110   289,742  מזומנים ושווי מזומנים

 14,970  5,757  11,773  פקדונות
  790,675   735,178   525,010   לקוחות 

  69,073   132,928   47,978   חייבים אחרים ויתרות חובה
  40,925   44,521   41,785   נגזרים פיננסיים

 905,586  970,774  714,155   מלאי 
 190  3,477  183   נכסי מיסים שוטפים

 1,904,184  1,986,745  1,630,626   סה"כ נכסים שוטפים
     

        נכסים שאינם שוטפים
השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי 

 5,022   המאזני
  
 4,886  

  
 4,988 

  1,056  1,344   809 דרך רווח כולל אחרהשקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן 
  64,902  68,638  61,754   הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ

  81,312  85,896  76,430   הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
 70,226  68,749  29,204   נגזרים פיננסיים

 5,643  6,106  16,495   נכסי הטבות לעובדים
  2,036   4,888   1,753   נטונכסי מיסים נדחים, 

  2,349,607   2,380,540   2,268,344   , נטורכוש קבוע
  41,357   43,785   31,002   נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 3,008   2,783   3,111   הוצאות נדחות, נטו
    

2,624,135   2,667,615   2,493,924   סה"כ נכסים שאינם שוטפים  
  

     
 4,528,319  4,124,5504,654,360 סה"כ נכסים

   
  
  
  

     
  
  
  
                                                

  ישראל לדרברג             אהרון (אריק) יערי           דיויד פדרמן               
  סמנכ"ל כספים וכלכלה                  מנכ"ל                    יו"ר הדירקטוריון                    

  
  
  
  
  

 .18.11.2014, ה", תשעבחשוון' הככספיים: התאריך אישור הדוחות 
  
  

  
  

  
  מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל
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  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  מאוחדביניים  על המצב הכספי דוחתמצית 
  באלפי דולר

  
  ליום    
    30.9.2014 30.9.2013    31.12.2013 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  באור  

        התחייבויות שוטפות
 826,053  765,963  474,019     הלוואות ואשראי 

 1,257,832 1,486,523  1,242,183     ספקים 
  138,642  119,770   96,141     זכאים אחרים ויתרות זכות
  2,313  10,994   251     התחייבות מיסים שוטפים

 47,950  47,285 31,760     נגזרים פיננסיים
 36,162  32,080 31,530    הפרשות

 2,308,952 2,462,615 1,875,884     סה"כ התחייבויות שוטפות
      

    התחייבויות שאינן שוטפות
 802,719  847,481  692,776     לתאגידים בנקאיים התחייבויות
  543,881   522,429   677,470   'י8  אגרות חוב 

 10,108  9,953 9,456     התחייבויות בגין חכירה מימונית
 3,715  4,404 35,563    נגזרים פיננסיים

 70,597  86,107 64,290   'ח8 הטבות לעובדים, נטו
 3,619   26,883 12,781   התחייבויות מיסים נדחים, נטו

 1,434,639 1,497,257 1,492,336     סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
          

 3,743,591   3,959,872 3,368,220     סה"כ התחייבויות
     

    הון 
 805,282   586,390   805,282    הון מניות 

  31,962   100,242   31,962     פרמיה על מניות
 80,020  88,796 37,264       הון קרנות

 )132,536( )80,940( )118,178(    יתרת הפסדים
  784,728  694,488  756,330     סה"כ הון 

  
     

 4,528,319 4,654,360 4,124,550     סה"כ התחייבויות והון
          
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 נפרד מהם.מאוחדים מהווים חלק בלתי ביניים הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים 



 

  

 

 5 -  ב

 בתי זקוק לנפט בע"מ
  

  

  מאוחד ביניים  הרווח הכוללעל דוח תמצית 
 באלפי דולר   

  
  

  לתקופה של  
  חודשים  9 

  שהסתיימה ביום

  לתקופה של
  חודשים  3 

  שהסתיימה ביום

  לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
  30.9.2014 30.9.2013 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 
  (מבוקר)  מבוקר)(בלתי   (בלתי מבוקר)  

     
  9,995,383  2,623,009  2,442,556  7,425,305  7,163,568 הכנסות

       

  9,736,825  2,542,251 2,375,625 7,220,759 6,923,679   עלות המכירות
     

  258,558   80,758   66,931   204,546   239,889 רווח גולמי
    

  112,178   28,067  27,533   84,514 81,704  הוצאות מכירה ושיווק
  64,882   16,671   7,090   45,996   32,774   הוצאות הנהלה וכלליות  

  --    --    )25,822(  --    )25,822(  ח')8ג', 8(ראה באורים  הכנסות אחרות
  18,017  - -  - -  - -   - -   הפסד מירידת ערך נכסים
  19,836   - -    - -   - -   6,630   הוצאות פרישה מוקדמת

 43,645   36,020   58,130   74,036 144,603   רווח תפעולי
     

 34,893   7,565  24,808  20,561 42,923  הכנסות מימון
  )211,654(  )56,170(  )56,958(  )156,508()144,860( הוצאות מימון

  )176,761(  )48,605(  )32,150(  )135,947(  )101,937(  הוצאות מימון, נטו
      

חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי 
  212   שווי מאזני, נטו ממס 

  
 524   124  205  

  
 626  

     
  )132,490(  )12,380(  26,104   )61,387(42,878 רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה

    
  )34,371(  )57,499( )11,489(  )48,612(  )20,359( מיסים על הכנסה

     
  )166,861(  )69,879( 14,615   )109,999(  22,519   רווח נקי (הפסד) לתקופה

    
         פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שיועברו לרווח והפסד

 )1,086(  )672(  2,904   )508(3,199   הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ
שיועבר לרווח  לתקופהרווח (הפסד) כולל אחר 

  )1,086(  )672(  2,904   )508(  3,199   והפסד, נטו ממס
            

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו לרווח 
  והפסד

          

     
 5,266   - -   --    - -   )8,161(  מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נטו  ממס

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

  )46,044(  נטו ממס 

  
  
)488(  )22,682(  

  
  
 10,572  

  
)8,404(  

שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 
  )207(  רווח כולל אחר, נטו ממס 

  
)3,459(  37  

  
)786(  

  
)3,701(  

   
כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח  )הפסדרווח (

  )54,412( ממס  נטו והפסד, 
  
)3,947(  )22,645(  

  
 9,786  )6,839( 

       
 )174,786(  )60,765(  )5,126(  )114,454(  )28,694(  הפסד כולל לתקופה 

    
      רווח (הפסד) למניה (בדולר)
  )0.062(  (*) )0.026(  0.005  (*) )0.041(  0.007מניה רגילה  1 -רווח (הפסד) בסיסי ומדולל, ל

      
  

  2013(*) חושב מחדש בעקבות הנפקת זכויות מדצמבר 

  

   חלק בלתי נפרד מהם.מאוחדים מהווים ביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל
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  בתי זקוק לנפט בע"מ 
  

   מאוחדביניים על השינויים בהון  דוחתמצית 
  באלפי דולר

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  הון

  מניות 

  
  
  
  
  

  פרמיה
  על 
  מניות

  
  
  

  קרן הון 
  בגין 

תשלום 
  מבוסס

  מניות 

  
  
  
  

  קרן 
הון  

מהפרשי 
  תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
פיננסיים 

בשווי 
הוגן דרך 
רווח כולל 

  אחר 

  
  
  
  
  
  

  קרן 
  הון 

  
  

  קרן הון 
בגין 

התחייבויות 
פיננסיות 
שיועדו 

 לשווי הוגן 

  
  
  
  
  
  

  יתרת 
  עודפים

  
  
  
  
  
  סך 
  הכל

  הון 
  

  30.9.2014חודשים שהסתיימה ביום  9לתקופה של 

 784,728  )132,536(  51,228 28,478   )5,951(  )2,404(8,669  31,962 805,282     (מבוקר) 1.1.2014יתרה ליום 
          

                    
  22,519   22,519   - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   רווח לתקופה

          
                    רווח (הפסד) כולל אחר:

  3,199   - -   - -   - -   - -   3,199   - -   - -   - -   הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ
  )8,161(  )8,161(  - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס

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

  )46,044(  - -  )46,044(  - -   - -   - -   - -   - -   - -   נטו ממס  
שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

  )207(  - -  - -   - -   )207(  - -   - -   - -   - -   רווח כולל אחר, נטו ממס 
  )51,213(  )8,161(  )46,044(  --   )207(  3,199   --   --   --   סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס

          
  )28,694(  14,358   )46,044(  --   )207(  3,199   --   --   --   סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

          
  296   --   --   --   --   --   296   --   --   תשלום מבוסס מניות

 756,330  )118,178(  5,184 28,478   )6,158(  795 8,965  31,962 805,282    30.9.2014יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  

  הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות 
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  בתי זקוק לנפט בע"מ
  

  (המשך) ביניים מאוחדעל השינויים בהון תמצית דוח 
  באלפי דולר

  
  

    
  
  
  
  
  
  הון

  מניות 

  
  
  
  
  

  פרמיה
  על 
  מניות

  
  
  

  קרן הון 
  בגין 

תשלום 
  מבוסס

  מניות 

  
  
  
  

  קרן 
הון  

מהפרשי 
  תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
פיננסיים 

בשווי 
הוגן דרך 
רווח כולל 

  אחר 

  
  
  
  
  
  

  קרן 
  הון 

  
  

  קרן הון 
בגין 

התחייבויות 
פיננסיות 
שיועדו 

 לשווי הוגן 

  
  
  
  
  
  

  יתרת 
  עודפים

  
  
  
  
  
  סך 
  הכל

  הון 
  

  30.9.2013חודשים שהסתיימה ביום  9לתקופה של 

 808,791  29,059   59,632 28,478   )2,250(  )1,318(8,558  100,242 586,390   (מבוקר)   1.1.2013יתרה ליום 
          

                    
  )109,999(  )109,999(  --   --   --   --   --   --   --   לתקופה הפסד

          
                    כולל אחר: הפסד

)508(  - -  - -   - -   הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ    --     --    --    --  )508(  
שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו לשווי הוגן 
דרך רווח והפסד, המיוחס לשינוי בסיכון האשראי, 

  נטו ממס  

  
  
 - - 

  
  
 - - 

  
  
 - -  

  
  
 - -  

  
  
 - -  

  
  
 - -  

 
 

)488(  

  
  
 - -  

 
 

)488(  
שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

  רווח כולל אחר, נטו ממס 
  
 - -  

  
 - -  

  
 - -  

  
 - -  

  
)3,459(  

  
 - -  

  
 - -  

  
 - -  

  
)3,459(  

  )4,455(  - -  )488(  - -   )3,459(  )508(  - -   - -   - -   סה"כ הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס
          

  )114,454(  )109,999( )488(  - -   )3,459(  )508(  - -   - -   - -   סה"כ הפסד כולל לתקופה
          

  151   --   --   --   --   --   151  --   --   תשלום מבוסס מניות
)80,940(59,144 28,478 )5,709(  )1,826(  8,709  100,242  586,390    30.9.2013יתרה ליום    694,488  

        
  
  
  
  
  
  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל
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  בתי זקוק לנפט בע"מ

  
   ביניים מאוחד (המשך)על השינויים בהון  תמצית דוח

  באלפי דולר
  
  
  

  
    

  
  
  
  
  
  הון

  מניות 

  
  
  
  
  

  פרמיה
  על 
  מניות

  
  
  

  קרן הון 
  בגין 

תשלום 
  מבוסס

  מניות 

  
  
  
  

  קרן 
הון  

מהפרשי 
  תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
פיננסיים 

בשווי 
הוגן דרך 
רווח כולל 

  אחר 

  
  
  
  
  
  

  קרן 
  הון 

  
  

  קרן הון 
בגין 

התחייבויות 
פיננסיות 
שיועדו 

 לשווי הוגן 

  
  
  
  
  
  

  יתרת 
  עודפים

  
  
  
  
  
  סך 
  הכל

  הון 
  

  (בלתי מבוקר) 30.9.2014חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

 761,195  )132,793(  27,866 28,478   )6,195(  )2,109(8,704  31,962 805,282    1.7.2014יתרה ליום 
          

                    
  14,615   14,615   --   --   --   --   --   --   --   רווח לתקופה

          
                    רווח (הפסד) כולל אחר:

2,904   - -  - -   - -   הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ   - -   - -   - -   - -   2,904  
             מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס

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

)22,682(  - -   - -   - -   - -  - -  - -   נטו ממס     - -  )22,682(  
שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

  37   - -   - -   - -   37   - -   - -   - -   - -   רווח כולל אחר, נטו ממס 
  )19,741(  - -  )22,682(  - -   37   2,904   - -   - -   - -   סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה, נטו ממס

          
  )5,126(  14,615  )22,682(  --   37   2,904   --   --   --   סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

          
  261   --   --   --   --   --   261  --   --   תשלום מבוסס מניות

)118,178(5,184   28,478 )6,158(  795   8,965   31,962  805,282    30.9.2014יתרה ליום    756,330  
             

 
  

  
  

  הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  בתי זקוק לנפט בע"מ
  

   (המשך) מאוחדביניים על השינויים בהון  דוחתמצית 
  באלפי דולר

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  הון

  מניות 

  
  
  
  
  

  פרמיה
  על 
  מניות

  
  
  

  קרן הון 
  בגין 

תשלום 
  מבוסס

  מניות 

  
  
  
  

  קרן 
הון  

מהפרשי 
  תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
פיננסיים 

בשווי 
הוגן דרך 
רווח כולל 

  אחר 

  
  
  
  
  
  

  קרן 
  הון 

  
  

  קרן הון 
בגין 

התחייבויות 
פיננסיות 
שיועדו 

 לשווי הוגן 

  
  
  
  
  
  

  יתרת 
  עודפים

  
  
  
  
  
  סך 
  הכל

  הון 
  

  (בלתי מבוקר) 30.9.2013חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של 

 755,009  )11,061(   48,572 28,478   )4,923(  )1,154(8,465  100,242 586,390     1.7.2013יתרה ליום 
         

                    
  )69,879(  )69,879(  --   --   --   --   --   --   --   הפסד לתקופה

          
          רווח (הפסד) כולל אחר:

--    --    הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ    --  )672(   - -    --   - -    --  )672(  
שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו לשווי 

הוגן דרך רווח והפסד, המיוחס לשינוי בסיכון 
  האשראי, נטו ממס  

  
  
 - -  

  
  
 --  

  
  
 - -  

  
  
  --  

  
  
 - -  

  
  
  --  

  
  
 10,572  

  
  
  --  

  
  
 10,572  

שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
  דרך רווח כולל אחר, נטו ממס

  
 - -  

 
 --  

  
 - -  

  
  --  

  
)786(  

 
  -- 

  
  --  

 
  --  

  
)786(  

  9,114   --  10,572 --   )786()672(-- --  --   כולל אחר לתקופה, נטו ממס )הפסדרווח ( סה"כ
          

לתקופה כולל )הפסד( רווח "כסה   --   --   --  )672(  )786(   --   10,572 )69,879( )60,765(  
   

מניות מבוסס תשלום   --  --  244   --   --   --  --   --  244  
 694,488  )80,940(  59,144  28,478   )5,709(  )1,826( 8,709  100,242  586,390   30.9.2013 ליום יתרה

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל
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  בתי זקוק לנפט בע"מ

  
  (המשך) מאוחדביניים על השינויים בהון  דוחתמצית 

  באלפי דולר
  

 
    

  
  
  
  
  
  הון

  מניות 

  
  
  
  
  

  פרמיה
  על 
  מניות

  
  
  

  קרן הון 
  בגין 

תשלום 
  מבוסס

  מניות 

  
  
  
  

  קרן 
הון  

מהפרשי 
  תרגום

קרן הון 
בגין 

נכסים 
פיננסיים 

בשווי 
הוגן דרך 
רווח כולל 

  אחר 

  
  
  
  
  
  

  קרן 
  הון 

  
  

  קרן הון 
בגין 

התחייבויות 
פיננסיות 
שיועדו 

 לשווי הוגן 

  
  
  
  
  
  

  יתרת 
  עודפים

  
  
  
  
  
  סך 
  הכל

  הון 
  

  (מבוקר) 31.12.2013לשנה שהסתיימה ביום 

 808,791  29,059   59,632 28,478   )2,250(  )1,318(8,558  100,242 586,390     1.1.2013יתרה ליום 
          

                    
  )166,861(  )166,861(  --   --   --   --   --   --   --   הפסד  לשנה

          
                    רווח (הפסד) כולל אחר:

  )1,086(  - -   - -   - -   - -   )1,086(  - -   - -   - -   פעילויות חוץ הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין
  5,266   5,266   - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס

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

  נטו ממס  

  
  
 - -  

  
  
 - -  

  
  
 - -  

  
  
 - -  

   
  
- -  

   
  
- -  

  
  
)8,404(  

  
  
 - -  

  
  
)8,404(  

שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 
  רווח כולל אחר, נטו ממס 

   
- -  

  
 - -  

  
 - -  

  
 - -  

  
)3,701(  

  
 - -  

  
 - -  

  
 - -  

  
)3,701(  

  )7,925(  5,266   )8,404(  --   )3,701(  )1,086(  --   --   --   סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לשנה, נטו ממס
          

  )174,786(  )161,595(  )8,404(  --   )3,701(  )1,086(  --   --   --   סה"כ הפסד כולל לשנה
          

 150,612  --   -- --   --   -- --  )68,280(218,892   הנפקת זכויות בניכוי הוצאות הנפקה
          

 111  --   -- --   --   -- 111  -- --   תשלום מבוסס מניות
 784,728  )132,536(  51,228 28,478   )5,951(  )2,404(8,669  31,962 805,282    31.12.2013יתרה ליום 

  
  
  
  

  

  מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל
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  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  מאוחדביניים  דוח על תזרימי מזומניםתמצית 
 באלפי דולר

  
 

  לתקופה של  
  חודשים  9 

  שהסתיימה ביום

  לתקופה של
  חודשים  3 

  שהסתיימה ביום

  לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
  30.9.2014 30.9.2013 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

     
     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 )166,861(  )69,879(  14,615   )109,999(  22,519   רווח (הפסד) לתקופה
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים 

  מפעילות שוטפת:
     

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים         
  205,867   סעיף א') –(נספח א' 

  
 274,333   52,885  

  
 148,103  

  
 354,303 

   228,386   164,334   67,500   78,224   187,442  
  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות 

  425,125   סעיף ב')  –(נספח א'     
  
 91,614  )133,975(  

  
)103,077(  

  
)45,690( 

 )18,433(  )1,902( 8,256   )7,424(8,001   , נטו)ששולםשהתקבל (מס הכנסה 
   

 123,319   )26,755(  )58,219(  248,524   661,512 מפעילות שוטפת(ששימשו) מזומנים נטו שנבעו 
    

     תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
 1,236   447   1,293   1,001   2,599   ריבית שהתקבלה

 )757(  )5,530(  23,186   )3,673(  7,014   , נטונותירידה (עליה) בפקדו
  691   - -   - -   691   178   דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות

 634   170   238   471   634 , נטומאחריםהחזר הלוואות לזמן ארוך 
  12,100   - -   - -   12,100   5,685   החזר הלוואה מהחברה לפנסיה מוקדמת חיפה בע"מ

 )114,535(  )19,198(  )16,102(  )94,620(  )46,494(  רכישת רכוש קבוע
  3,000    3,000   - -    3,000   - -   תקבולי ביטוח על חשבון רכוש קבוע

 )4,177(  )1,751(  )543(  )2,263(  )1,033(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות
   

 )101,808(  )22,862(  8,072  )83,293(  )31,417(  לפעילות השקעה )ששימשושנבעו (מזומנים נטו 
   

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  150,612   - -   - -  - -   - -  הנפקת זכויות, נטו

 )150,779(  )13,083( )24,617(  )212,216()339,465(  אשראי לזמן קצר, נטו
 )8,473(  )3,600(  )617(  )6,209(  )2,853(  פקדונות מלקוחות, נטו החזר

 )147,049(  )39,760(  )32,767(  )103,672(  )108,325(  ריבית ששולמה  
 87,638   4,552   107   71,601   18,262  עסקאות בנגזרים, נטו

  55,000   55,000   - -   55,000   - -   קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך
  )173,697(   )86,203(  )34,616(   )131,615(  )96,373(  ארוךפרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן 

  )210,090(  )2,615(  )1,177(  )115,489(  )148,011(  אגרות חוב ןפרעו
  202,413  116,133   163,394  116,133   253,160   (*) הנפקת אגרות חוב, נטו

      
 )194,425(  30,424   69,707   )326,467(  )423,605(לפעילות מימון  )ששימשושנבעו (מזומנים נטו 

     
 )172,914(  )19,193(  19,560   )161,236(  206,490 גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים

השפעת תנודות בשער החליפין על  יתרות מזומנים 
  487   ושווי מזומנים

  
)1,175(   538  

  
)5,738(  

  
)842(  

  256,521   119,041   269,644   256,521   82,765 התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
   

 82,765   94,110   289,742   94,110   289,742 תקופההלסוף  מזומנים ושווי מזומנים
     

  י'.8-ב' ו8 יםלפרטים בדבר הנפקת אגרות חוב ראה באור (*)
  

 מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביניים דוחות הכספיים תמצית ההמצורפים להבאורים 
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  מ"בתי זקוק לנפט בע             
  

  (המשך) מאוחדביניים  דוח על תזרימי מזומניםתמצית            
 באלפי דולר

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

  
 

  שללתקופה   
  חודשים  9 

  שהסתיימה ביום

  לתקופה של
  חודשים  3 

  שהסתיימה ביום

  לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
  30.9.2014 30.9.2013 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

     
    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומניםא.       

            
 174,993   43,875   40,037   131,158   121,550   פחת והפחתות

  18,017   - -   - -   - -   - -   ירידת ערך נכסיםהפסד מ
  --    --    )23,222(  --    )23,222(   רווח מסילוק תכניות הטבה מוגדרת

  146,620   56,625   23,886   108,699   86,793   הוצאות מימון, נטו 
 )10,812(  )8,546(  2,992   )14,853(  3,487 שינויים נטו בשווי הוגן של נגזרים

של הלוואה לחברת פנסיה שינויים בשווי הוגן 
  1,749   מוקדמת חיפה בע"מ

  
)5,937(   3,886  

  
)2,238(  

  
)7,986( 

המטופלות לפי    חלק ברווחי חברות מוחזקות
  )205(  )124(  )524(  )212(  שיטת השווי  המאזני 

  
)626( 

בפקדונות הגנות ושינוי הפסד (רווח) מפקדונות 
  )4,933(  , נטומלאי

  
 7,027  )6,320(  

  
 849  )385( 

 111   244   261   151   296 עסקאות תשלום מבוסס מניות
  34,371   57,499   11,489   48,612   20,359  מיסים על הכנסה

  205,867   274,333   52,885   148,103   354,303 
            

            והתחייבויותשינויים בסעיפי נכסים      ב.  
            

  )66,327(  )12,079(  56,802   )11,676(  264,198   ירידה (עליה) בלקוחות 
  18,900   )61,849(  )8,772(  )50,128(  21,064   בחייבים אחרים ויתרות חובה(עליה) ירידה 
  143,793   )166,745(  )36,773(  78,020  189,341   במלאי(עליה) ירידה 

  )160,179(  132,744   )122,385(  77,498  )290(  בספקיםעליה (ירידה) 
עליה (ירידה) בזכאים אחרים, יתרות זכות 

  )44,863(  והפרשות
  
)11,328(  )18,173(  

  
 )2,945(   17,413  

  710   7,797   )4,674(  9,228   )4,325(  בהטבות לעובדים, נטו    (ירידה) עליה 
   425,125   91,614  )133,975(  )103,077(  )45,690(  

           
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים המצורפים ל



  
  מ"בתי זקוק לנפט בע

  ביניים מאוחדים באורים לדוחות הכספיים
 באלפי דולר
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    לליכ - 1 באור
  
  הישות המדווחת   .א

ישראל אשר התאגדה " או "בזן") הינה חברה תושבת החברה" –בתי זקוק לנפט בע"מ (להלן 
. ניירות הערך של 3100001, חיפה 4בישראל, ממוקמת במפרץ חיפה וכתובתה הרשמית היא: ת.ד. 

יחד עם חברות הבת שלה, הינן  החברה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה
תעשייה חברות תעשייתיות הפועלות בישראל והעוסקות בעיקר בייצור מוצרי נפט, חומרי גלם ל

הפטרוכימית, חומרים לתעשיית הפלסטיק, שמנים, שעווה ומוצרי לוואי. מתקני חברות הבת 
מספקת החברה שרותי כח ומים (בעיקר חשמל וקיטור)  ,בנוסף לכךמשולבים במתקני החברה. 
בעלות השליטה בחברה הינן החברה לישראל בע"מ  בחיפה. בית הזקוקלמספר תעשיות הסמוכות ל

  .רוכימיים בע"מומפעלים פט
  

      כוללת את אלה של 30.9.2014תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים של הקבוצה ליום    .ב
 "קבוצת בזן"), וכן את זכויות קבוצת בזן בחברות –החברה ושל החברות הבנות שלה (להלן יחד 

 מוחזקות.
  

 וחברות קבוצת בזן החברה עסקי מצב  .ג

  קבוצת בזן
  

 ,דולר מליון 246 -וכ 245 -בסך של כ 30.9.2014ליום גרעון בהון החוזר בזן ולחברה  קבוצתל
  בהתאמה. 

מליון  23 - כשל , רשמה קבוצת בזן רווח לאחר מס בסך 2014של שנת  בתשעת החודשים הראשונים
        שלבסך חיובי ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת  מליון דולר 145 -כשל דולר, רווח תפעולי בסך 

, רשמה קבוצת בזן הפסד לאחר מס 2013של שנת  בתשעת החודשים הראשונים מליון דולר. 661 -כ
מליון דולר ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת  74 - מליון דולר, רווח תפעולי בסך של כ 110 - בסך של כ

  מליון דולר. 249 - בסך של כחיובי 

מליון דולר, רווח  15 - , רשמה קבוצת בזן רווח לאחר מס בסך של כ2014של שנת י לישהש ברבעון
 מליון דולר. 58 -בסך של כשלילי ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת  מליון דולר 58 -תפעולי בסך של כ

מליון דולר, רווח  70 -, רשמה קבוצת בזן הפסד לאחר מס בסך של כ2013של שנת  שלישיה ברבעון
  מליון דולר. 27 -בסך של כשלילי ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת  מליון דולר 36 -בסך של כתפעולי 

     מליון דולר, רווח תפעולי בסך של  167 - כ הפסד לאחר מס בסך של קבוצת בזןרשמה , 2013בשנת 
  מליון דולר. 123 - תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי בסך של כמליון דולר ו 44 -כ

, בעקבות הפעולות שננקטו על ידי החברה לשיפור הנזילות, כמפורט להלן, העלתה 18.12.2013ביום 
עם אופק יציב. דרוג האשראי  "BBBמעלות את דרוג האשראי של החברה ואגרות החוב שלה לדרוג "

, קצר לזמן אשראי בקווי תלותומצב הנזילות של החברה מושפעים לרעה מירידה במרווחי הזיקוק, מ
מסתכמת  30.9.2014ומתלות באשראי ספקים, אשר יתרתם ליום  פיננסיות מהתניות לחריגה סיכוןמ
 יצביעו ההמעודכנות של והתחזיות במידה הדירוג את להוריד העשוי מעלותמיליארד דולר.  1.2 -בכ
 . לדעת מעלות תרחיש זה אפשרי במידה ומרווחי7 על יעלהבמאוחד EBITDA -החוב ל שיחס כך על

 הזיקוק והפטרוכימיה יישחקו, תושג תפוקה נמוכה מהמצופה, תחול עליה חדה במחירי הנפט או עקב
אשר תעכב את תהליך הורדת עומס  2015מדיניות חלוקת דיבידנדים אגרסיבית מהמצופה בשנת 

  החוב.

  החברה נוקטת בצעדים לשיפור רמת הנזילות ולשיפור הרווחיות.
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  המשך - החברה עסקי מצב  ג.
  

 לשיפור רמת הנזילות של החברה, החברה פועלת וממשיכה לפעול בדרכים הבאות:
  

חתמה החברה על הסכמים עם הבנקים המממנים שעיקריהם  2013במהלך הרבעון הרביעי של  .1
 מפורטים להלן:

  
החלפת מסגרות האשראי המובטחות והבלתי מובטחות לזמן קצר, לכלל חברות   )א

הקבוצה, במסגרות אשראי לזמן קצר מובטחות (לרבות ערבויות, מכתבי אשראי 
מליון דולר), עד  318.5 - מליון דולר (חלק החברה כ 484.5 -וכיוצ"ב) בהיקף כולל של כ

 ("המסגרות המובטחות").  31.12.2014ליום 
 

 31.12.2014מליון דולר עד ליום  112.5בסך לחברה חידוש מסגרת ניכיון לקוחות קיימת   )ב
ועד  1.1.2014מליון דולר החל מיום  107 - וכן הרחבת מסגרת ניכיון לקוחות בסך של כ

מסך  מליון דולר 194 -כסך של מימשה החברה  30.9.2014ליום נכון  .31.12.2015ליום 
 .מסגרת הניכיון

 
 נכוןקיימות בהתקיים התנאים המפורטים בהסכם.  SWAPלמימוש עסקאות  הסכמה  )ג

 .SWAPלא בוצעו מימושים של עסקאות  הכספיים הדוחות על החתימה למועד
 

 אשר המלווים כלל על יחולו אשר בחברה הקיימות הפיננסיות המידה אמות החלפת  )ד
הפרטיות (לרבות בגין  החוב אגרות מחזיקי לרבות לחברה ארוך לזמן אשראי העמידו

, כפי שתוקן מעת לעת 29.6.2010הלוואות לזמן ארוך שמחוץ להסכם הסינדיקציה מיום 
 אמות אין להן הציבוריות החוב אגרות מחזיקי למעט אך, (להלן: הסכם הסינדיקציה)

 תוך שמירה על מנגנוני הריפוי הקיימים בהסכם הסינדיקציה, כמפורט, פיננסיות מידה
עומדת החברה באמות  30.9.2014נכון ליום וחות השנתיים המאוחדים. בד 13בבאור 

  להלן. 6ספים ראה באור ולפרטים נהמידה הפיננסיות. 
 

, אם לא יתקיים איזה מהתנאים נהתבטלתההסכמות האמורות עם הבנקים המממנים 
נכון למועד החתימה על הדוחות ג' בדוחות השנתיים המאוחדים. 13המפורטים בבאור 

  .הכספיים, התנאים האמורים  התקיימו במלואם
  

  
החברה התקשרה בהסכם להרחבת עסקה לזמינות מלאי עם חברה זרה.  2013בסוף שנת  .2

לה להקטין את ההרחבה האמורה כך שהתאפשר החלה החברה ביישום  2014בחודש ינואר 
בדוחות  7ג'20. לפרטים נוספים ראה באור 2014רמת המלאי במהלך הרבעון הראשון של שנת 

 .הכספיים השנתיים המאוחדים
 

מליון דולר (נטו לאחר ניכוי עלויות הנפקה)  90 -גייסה החברה סך של כ 2013בחודש דצמבר  .3
באמצעות הרחבת סדרה א' של אגרות החוב של החברה והנפקת אופציות לאגרות חוב אלו. 

מימוש אופציות לאג"ח סדרה מליון דולר נוספים בגין  90 - גייסה החברה כ 2014בחודש ינואר 
 .' להלןב8ובאור  א' בדוחות השנתיים המאוחדים13א'. לפרטים נוספים ראה באור 

 
מליון דולר (נטו לאחר ניכוי עלויות הנפקה)  163 - גייסה החברה סך של כ 2014 ספטמברבחודש  .4

לפרטים  אופציות לאגרות חוב אלו.ושל החברה ' דסדרה ת אגרות החוב נפקבאמצעות ה
אגרות החוב סדרה ד' כפופות לאמות מידה פיננסיות, כמפורט  להלן.י' 8נוספים ראה באור 

 להלן.  6בבאור 
 

לפרטים ראה באור  -החברה מתקשרת עם ספקי נפט גולמי בעסקאות בתנאי אשראי ארוכים  .5
 בדוחות השנתיים המאוחדים. 8ג'20
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  המשך –מצב עסקי החברה וחברות קבוצת בזן   ג.

 לשיפור הרווחיות של החברה, פעלה החברה וממשיכה לפעול בדרכים הבאות: .6
 
הוצאות   מפורטת להפחתת תוכנית גיבשו במשותף, העובדים, ונציגות ההנהלה  )א

מטות, הקטנת  התייעלות, לרבות התייעלות בתהליכי הייצור של החברה, וכן צמצוםול
 מיישמת את. החברה שכר עבודה עלויות והפחתת חוץ בנותני שירותים וגורמי השימוש

  .באופן שוטף תכניתה
 
טבעי, הנותן מענה למלוא הצרכים  בגז והשימוש המידן מתקן של המלאה הפעלתו  )ב

באופן  האנרגטיים של חברות הקבוצה, יוצרים ולהערכת ההנהלה ימשיכו ליצור לחברה,
ותומכים ביכולת מימון הפעילות  ממרווח הייחוס גבוה שהינו מרווח זיקוק עקבי,

 נמוכים.  מרווחי ייחוס גם בסביבת החברה, ע"י חוב השוטפת והחזר

  
   כאו"ל

  .מליון דולר 122 -בסך כ 30.9.2014גרעון בהון החוזר ליום  לכאו"ל

 ,דולר מליון 63 -כ של בסך תפעולי רווח כאו"ל רשמה 2014של שנת הראשונים בתשעת החודשים 
 85 - של כבסך ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת  מליון דולר 28 - כ של בסך מס לאחר רווח
 26 -כ של בסך תפעולי כאו"ל רווח רשמה 2013של שנת הראשונים  . בתשעת החודשיםדולר מליון
בסך ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת  מליון דולר 21 -כ של בסך מס לאחר הפסד ,דולר מליון
  דולר. מליון 53 -של כ

  
 מס לאחר רווח ,דולר מליון 27 -כ של בסך תפעולי רווח כאו"ל רשמה 2014של שנת  ברבעון השלישי

. ברבעון דולר מליון 28 - של כבסך ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת  מליון דולר 16 - כ של בסך
 של בסך מס לאחר הפסד ,דולר מליון 10 - כ של בסך תפעולי רווח כאו"ל רשמה 2013של שנת  השלישי

  .דולר מליון 26 -של כבסך ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת  מליון דולר 16 -כ
  

  מליוני דולרים. 210 -מסתכם בכשל כאו"ל של אגרות החוב  30.9.2014ערכן הנקוב ליום 
    

  .ב'6 באורלפרטים אודות אמות המידה הפיננסיות הנדרשות והיחסים בפועל, ראה   
עומדת באמות המידה הפיננסיות הנדרשות החלות עליה, לאחר התיקונים  כאו"ל 30.9.2014נכון ליום 

  בשטר הנאמנות המפורטים להלן.

הודיעה חברת "מידרוג" על הוצאת אגרות החוב של כאו"ל מרשימת המעקב  2014בחודש אפריל 
   עם אופק יציב.  Baa2 -ל Baa1 - והורדת דירוג אגרות החוב מ

בשטר  כאו"ל, תיקונים שהציעה כאו"לאישרו מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של  2013במהלך שנת 
לא  כאו"ל 1.4.2015 ליום ועד 1.4.2013במהלך התקופה שמיום ת החוב, על פיהם והנאמנות של אגר

 . בהתאם לתיקוני שטר הנאמנות, בזן תעמיד למחזיקיAתידרש לעמוד בהתניית הדירוג בקבוצה 
 כאו"לאגרות החוב ערבות מוגבלת בזמן ובסכום, להבטחת פרעון כל סכומי קרן אגרות החוב, שעל 

מועד מוקדם יותר עליו יודיע הנאמן לבזן מראש, אם וככל  לפרוע במהלך התקופה הרלבנטית, או עד
  שיתקיימו עילות המאפשרות לנאמן להודיע לבזן הודעה כאמור (להלן: "התקופה הרלבנטית").

       לטובת 1.4.2015 ליום ועד 1.4.2013חתמה בזן על כתב ערבות לתקופה שמיום  2013במהלך שנת 
 מימון לזמן כאו"ללהבנקים הישראליים והזרים אשר העניקו  ולטובת כאו"ל אגרות החוב שלמחזיקי 

  . 31.12.2013לדוחות הכספיים השנתיים ליום  ד'13לפרטים נוספים ראה באור  ארוך.
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  המשך –כאו"ל 

 (סדרה א') של כאו"ל, בין היתר, תיקון לשטראישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב  27.8.2014ביום 
 הזכות להעמדה לפירעון מיידי עקב דירוג אגרות החוב תשונה כך 1.4.2015נאמנות לפיו החל מיום 

תעמוד למחזיקי אגרות החוב עילה  Baa3 -שבמידה ודירוג אגרות החוב של כאו"ל יירד לרמה מתחת ל
עון מיידי כדלקמן: (א) במידה וההון העצמי של כאו"ל לפירעון מיידי. כמו כן, התווספו עילות לפיר

מליון דולר, וכאו"ל לא ריפאה הפרה זו בתום שני רבעונים מהרבעון בו פחת ההון העצמי  175 -יפחת מ
מכלל  10%מהסכום האמור לעיל; (ב) אם חוב כלשהו של בזן למוסד פיננסי, בהיקף של לפחות 

ן מפורטות בדוח הכספי הרבעוני או השנתי של בזן (על בסיס ההתחייבויות הפיננסיות של בזן כפי שה
מיליון דולר, על פי הגבוה מבין השניים, יועמד לפירעון מיידי. בנוסף,  50סולו), או בסך של לפחות 

לא תפרע מחצית מיתרת הקרן שלא סולקה נכון כאו"ל אושר בתיקון לשטר הנאמנות, כי כל עוד 
כמפורט בדוח הכספי הרבעוני או השנתי של  כאו"לה העצמי של וכן כל עוד הונ למועד התיקון;

או תינתן הלוואה /מיליון דולר ארה"ב, לא תבוצע חלוקה ו 220 -החברה (על בסיס מאוחד) נמוך מ
לבזן כדוגמת תשלום בגין  כאו"ללבזן (אין באמור כדי למנוע ו/או להגביל פעולות אחרות בין  כאו"למ

מבזן וכן אין בו כדי למנוע מתן  כאו"לשירותים ו/או טובין שנרכשו ו/או בגין הלוואה שקיבלה 
לבזן במהלך העסקים הרגיל). כן, התווספה התחייבות שלא ליצור שעבודים  כאו"להלוואה על ידי 

. כאו"לב הקיימות של חדשים לטובת חוב נוסף שהינו במח"מ קצר יותר מהמח"מ של אגרות החו
(על  כאו"לממנים של מבנוסף, הזכות של מחזיקי האג"ח לפידיון מוקדם עקב פירעון מוקדם לבנקים ה

, תוארך למשך כל חיי 1.4.2015פי התנאים הנקובים בשטר הנאמנות), שאמורה הייתה להסתיים ביום 
  השטר. 

אים לתוספת ריבית שנתית בשיעור של זכ כאו"לעל פי התיקון שאושר, יהיו מחזיקי אגרות החוב של 
) וכן תוספת 5.69%(כך שסך הריבית השנתית אשר תשולם למחזיקי אגרות החוב תהא בשיעור של  1%

, וזאת עד לשיעור Baa2, בגין כל ירידת  דירוג אגרות החוב מתחת לדירוג של 0.25%נוספת בשיעור של 
ך, שיעור הריבית השנתית אשר תשולם . מאיד0.75%מצטבר של תוספת ריבית שנתית נוספת של 

בכל תקופה בה דירוג אגרות החוב של החברה יעמוד  0.25%למחזיקי אגרות החוב, יופחת בשיעור של 
   .או דירוג גבוה ממנו A3על דירוג 

פעלה וממשיכה לפעול  כאו"ל, הרווחיות ושיפור החיוביים המזומנים תזרימי הגדלת לצורך, במקביל
  :הבא באופן

החל מחודש אפריל  בערה במקום מזוט. גלם לייצור פולימרים וכחומר כחומר טבעי בגז שימוש .1
 אספקת גז טבעי אשר עונה למועד דוח זה על מלוא צרכיה. כאו"ל, מקבלת 2013

 
 ע"י בזן לאספקת חומרי הגלם. לכאו"להוארכו תנאי האשראי שניתנים  .2

  
עם תאגיד חוץ בנקאי בחוזים למכירת חובות מסוימים של  כאו"לבתקופת הדוח התקשרה  .3

. בהתאם מחובות הלקוחות מליון דולר 26 -סך של כ כאו"ל מכרה 30.9.2014ליום  .לקוחותיה
להסכם, חובות הלקוחות הומחו לתאגיד החוץ בנקאי בהמחאה מוחלטת, סופית, גמורה וללא 

 תנאי.
 

 הוצאות ולהתייעלות מפורטת להפחתת תוכנית גיבשו במשותף, העובדים, ונציגות ההנהלה .4
 בנותני מטות, הקטנת השימוש וכן צמצום כאו"ללרבות התייעלות בתהליכי הייצור של 

 ., באופן שוטףהתכנית מיישמת את כאו"לעבודה. שכר  עלויות והפחתת חוץ וגורמי שירותים
 

 14 -מליון אירו (כ 10הופסקה מסגרת האשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים בסך  1.2.2014ביום 
בתקופת הדוח התקשרה דוקור עם תאגיד חוץ בנקאי בחוזה ניכיון מליון דולר) אשר ניתנה לדוקור. 

חוזי הלקוחות לא הומחו לתאגיד החוץ בנקאי חובות מסוימים של לקוחותיה.  (פקטורינג) בגין
 8 -סך החובות לגביהם בוצע ניכיון מסתכם לסך של כ 30.9.2014המחאה סופית ומוחלטת. ליום ב

  מליון דולר). 10-מליון אירו (כ
  

מליון אירו לחברת בת לטובת פעילות רכש חומרי גלם מספקי חומרי הגלם  17 -כ בזן נתנה ערבות בסך
  של דוקור.
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  המשך – לליכ – 1 באור
  

  המשך –מצב עסקי החברה וחברות קבוצת בזן   ג. 

    ויכולת עמידתה של החברה באמות המידה הפיננסיות והנהלת כאו"ל ההנהלה  התממשות תוכניות
 הנהלתהנהלת החברה ו להערכת .בשינויים במחירי מכירה ומחירי חומרי הגלם - בין היתר  -כפופה
 המפורטים הצעדיםבשילוב   ,ושל כאו"ל של החברה המזומנים תזרימי תחזית על בהתבסס, כאו"ל
 פעילותה ולמימון התחייבויותיה לפירעון הנדרש ובעיתוי בהיקף מספקים מקורות לקבוצה, לעיל

  .לעין הנראה בעתיד

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור  
   
  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  .א

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

 כמו כן .(להלן: "הדוחות השנתיים") 31.12.2013הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
    דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) 

תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון  .1970 –התש"ל 
   .18.11.2014החברה ביום 

  

  שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ב
 

ת החברה הנהל, נדרשת IFRS -לבהתאם ביניים מאוחדים כספיים הדוחות עריכת תמצית הב
בשיקול דעת, בהערכות, באומדנים ובהנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל  להשתמש

יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. 
ום המדיניות החשבונאית של קבוצת בזן שיקול הדעת של ההנהלה, בעת ייש .אלהמאומדנים 

וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי ודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות 
 פרט לאמור להלן:, השנתיים

  
על  החברה והחברות הבנות  מתקני של החיים אורך של תקופתית בחינה בוצעה 1.1.2014ום בי .1

 חלק של החיים שנערכה, הוארך אורך הבחינה תלוי. לאורחיצוני בלתי  מעריך הנדסי ידי
. השפעת עד ארבע שניםשל תוספתית לתקופה  ממתקני החברה ושל חלק ממתקני כאו"ל וגדיב

האומדן האמור  שינוילהערכת הנהלת החברה, ל .ולהבא מכאן של בדרך מטופלת האומדן שינוי
 קבוצה.ה פעילות תוצאות עלאין השפעה מהותית 

 
ה משמעותית בתשואות של אגרות חוב ממשלתיות שעל בסיסן יריד, חלה 30.6.2014יום ל .2

הטבה תכניות בגין  התחייבויות הקבוצה נטולמדידת  נקבעים שיעורי ההיוון המשמשים
המדידה לדוחות השנתיים). השפעות  18(לפרטים נוספים ראה באור  בישראל לעובדים מוגדרת

בגין השינוי האמור, אשר חושבו על ידי האקטואר של  נטולעובדים ת יומחדש של ההתחייבו
האחר  דרך הרווח הכולל שנזקףדולר מליוני  8 - התבטאו בהפסד אקטוארי בסך של כהקבוצה, 

 ישירות לעודפים.
 
, פרסמה רשות ניירות ערך טיוטת עמדת סגל בדבר קיומו של שוק עמוק באגרות 1.9.2014ביום  .3

ראל, לצורך קביעת שיעור ההיוון של מחויבות להטבה חוב קונצרניות באיכות גבוהה ביש
, הטבות עובד. על פי הטיוטה אופן היישום הראוי IAS 19 - מוגדרת הנקובה בשקל בהתאם ל

למעבר משימוש בשיעור תשואה על אגרות חוב ממשלתיות לשיעור תשואה של אגרות חוב 
חנת את ההשלכות הקבוצה בו קונצרניות באיכות גבוהה הוא בדרך של מכאן ולהבא.

  .שיתבצע שינויהאפשריות של שינוי שיעור ההיוון כאמור ככל 
  

האומדנים וההנחות שבבסיסם, נסקרים על ידי הנהלת החברה באופן שוטף. שינויים באומדנים 
  חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
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  החשבונאיתעיקרי המדיניות  -3באור 

      המדיניות החשבונאית של קבוצת בזן בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה המדיניות
  להלן:ג' -בסעיפים ב' ו, פרט לאמור השנתייםהכספיים שיושמה בדוחות 

  
  אשר נדרש ליישמם בתקופות מאוחרות יותר תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות  .א

  
 עם לקוחות הכנסה מחוזים ,IFRS 15 בינלאומיתקן דיווח כספי  .1

התקן מחליף את ההנחיות הקיימות כיום לעניין הכרה בהכנסות ומציג מודל חדש להכרה 
בהכנסה מחוזים עם לקוחות התקן קובע שתי גישות להכרה בהכנסה: בנקודת זמן אחת או על 

ת עיתוי ההכרה בהכנסה פני זמן. המודל כולל חמישה שלבים לניתוח עסקאות על מנת לקבוע א
 ואת סכומה. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום. 

עם אפשרות לאימוץ מוקדם. התקן , 1.1.2017 התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום
אות כולל חלופות שונות עבור הוראות המעבר, כך שחברות יוכלו לבחור באחת מהחלופות הב

בעת היישום לראשונה: יישום רטרוספקטיבי מלא, יישום רטרוספקטיבי מלא הכולל הקלות 
פרקטיות; או יישום התקן החל מיום היישום לראשונה, תוך התאמת יתרת העודפים למועד זה 

 בגין עסקאות שטרם הסתיימו.

  הכספיים. דוחותיהקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של אימוץ התקן על ה

  , מכשירים פיננסייםIFRS 9 (2014( דיווח כספי בינלאומיתקן  .2

גרסה סופית של התקן, הכוללת הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, וכן 
מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסיים. התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות 

 ן ייושם למפרע, למעט מספר הקלות.התק .עם אפשרות לאימוץ מוקדם, 1.1.2018 ביום
  הכספיים. דוחותיהקבוצה טרם החלה בבחינת ההשלכות של אימוץ התקן על ה

 יישום לראשונה של תקנים חדשים  .ב
 

  מכשירים פיננסיים IFRS 9 (2013) תקן
  

  :IFRS 9 (2010) -שינויים עיקריים בהשוואה ל
  

 IAS 39 -מכשירים פיננסיים: גילויים ו  IFRS 7מכשירים פיננסיים,  IFRS 9התקן מתקן את  .1
 . כללי-בנושא חשבונאות גידור מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה

 
התקן משנה את  .החברה של הסיכונים ניהול לאסטרטגיית הגידור חשבונאות מקרב בין התקן .2

צופי פני עתיד  שהינםמבחנים על  מתבססתאופן הערכת אפקטיביות יחסי הגידור, כך שהיא 
, הספים הכמותיים בנוסףבד, כאשר לא נדרשת עוד בחינת אפקטיביות רטרוספקטיבית. בל

בחן נוחלף זאת  מבוטלים IAS 39 -) לקביעת אפקטיביות הגידור המוגדרים ב125%-80%(
 הקשר הכלכלי בין המכשיר המגודר למגדר ללא ספים כמותייםבאופן כמותי או איכותי 

 מוגדרים.
 
 ערך הזמן של אופציות שנרכשו, את מרכיב הפורוורד (מרכיב הריבית)את לנטרל התקן מאפשר  .3

 מיחסי )foreign currency basis spread(של חוזי אקדמה ואת מרווח הבסיס של מטבע חוץ 
 לרווח או תופחת שתידחה "גידור עלות"כ במלואם בחלקם אונחשבים  אלו הגידור. רכיבים

 .זמן פני על והפסד
  
 לסיים באופן וולונטרי יחסי גידור אשר ממשיכים להתאים למטרת ניהולהתקן לא מאפשר  .4

 . הם יסתיימו רק כאשר הם לא ממלאים עוד אחר תנאי הכשירותוהסיכונים של הישות, 
 
 והשפעת חשבונאותשל הישות התקן מוסיף דרישות גילוי כגון אסטרטגיית ניהול הסיכונים  .5

 הגידור על הדוחות הכספיים.

אופן פרוספקטיבי למעט מספר מצומצם של חריגים. כל דרישות התקן צריכות התקן מיושם ב
  להתקיים במועד יישומו לראשונה כדי ליישם חשבונאות גידור מאותו תאריך.
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  המשך –יות החשבונאית עיקרי המדינ -3באור 
  

  המשך –יישום לראשונה של תקנים חדשים   ב. 
  

  המשך – מכשירים פיננסיים IFRS 9 (2013)תקן 
. במועד היישום 2014הקבוצה בחרה ליישם את התקן באימוץ מוקדם, החל מהרבעון השלישי של 

  .IAS 39לראשונה של התקן, לא יישמה הקבוצה חשבונאות גידור תחת 
  

 סעיף ג' להלן ורא ,IFRS 9 (2013) - בהתאם לשל חשבונאות גידור שווי הוגן לראשונה יישום באשר ל
  חשבונאית עבור עסקאות או אירועים חדשים.בדבר מדיניות 

  
 חדשים אירועיםמדיניות חשבונאית עבור עסקאות או   .ג

על מנת , 18.9.2014בהן התקשרה הקבוצה ביום  )CCIRSעל מטבע וריבית () Swap( עסקאות החלף
,  ת חוב סדרה ד'ובגין שינויים בשווי ההוגן של תשלומי קרן וריבית של אגר להגן על החשיפה

דולר וכן לשינויים בשווי ההוגן הנובעים משינוים בשיעור -המיוחסים לשינויים בשער החליפין ש"ח
  טופלו לראשונה תוך יישום כללי חשבונאות גידור שווי הוגן כמתואר להלן. הליבור,ריבית 

  
  חשבונאות גידור .1

 ביןבמועד תחילת הגידור החשבונאי הקבוצה מתעדת באופן פורמאלי את יחסי הגידור 
המכשיר המגדר והפריט המגודר, לרבות מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הקבוצה 

  לביצוע הגידור וכן האופן בו הקבוצה תעריך את אפקטיביות יחסי הגידור.
  

 קיים קשר כלכלי בין הפריטהקבוצה מעריכה, בעת יצירת הגידור ובתקופות עוקבות, האם 
לשינויי דומיננטית ביחס שפעה של סיכון האשראי אינה המגודר לבין המכשיר המגדר, האם הה

הגידור בין כמות המכשיר  )ratio(הנובעים מהקשר הכלכלי הזה, וכן את נאותות יחס  השווי
  וכמות הפריט המגודר.  המגדר

  
 )foreign currency basis spread(מרווח הבסיס של מטבע חוץ את  ככל שהקבוצה בוחרת לנטרל

 בשינוי בשווי ההוגן של המכשיר המתייחסמכירה מיעוד של מכשיר פיננסי כמכשיר מגדר, היא 
 למרכיב זה ברווח כולל אחר שנצבר ברכיב נפרד בהון. ככל שהפריט המגודר מתייחס לתקופת

 , בכל תקופת דיווח תופחת קרן ההון על בסיס שיטתי ורציונאלי)time period-related(זמן 
 . אולם, אם חשבונאות גידור מופסקתן העברה מרווח כולל אחר לרווח והפסדתיאומים בגיכ

  הסכום נטו אשר הצטבר ברכיב הנפרד בהון יועבר באופן מידי לרווח והפסד.  
 

  גידור שווי הוגן .2

 שינויים בשווי ההוגן של מכשיר פיננסי נגזר המשמש לגידור שווי הוגן נזקפים לדוח רווח
 בשווי ההוגן בגין הפריט המגודר, בהתייחס לסיכונים המגודרים, והפסד. כמו כן, שינויים

ערך בספרים של הפריט להתאמה תוך ביצוע נזקפים גם הם באופן מקביל לדוח רווח והפסד 
  המגודר. 
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  המשך –עיקרי המדיניות החשבונאית  -3באור 
  
  שערי חליפין והצמדה:  .ד

  הדולר, האירו ומדד המחירים לצרכן:להלן נתונים על שערי החליפין של 
  

  ליום

החליפין  שער
  היציג 

  הדולר של

 החליפין שער
 האירו של
  לדולר ביחס

   המדד
 (*) בנקודות

        
30.09.2014  3.695  1.258  107.3  

    
30.09.2013  3.537  1.350  107.6  

    
31.12.2013  3.471  1.378  107.6  

  
  100=  2010לפי בסיס ממוצע     (*)

  
  ביום המסתיימת התקופה במשך השינוי שיעורי

  

    

  אחוז  אחוז  אחוז  
       

  )0.28(  )8.68(  6.45  חודשים) 9( 2014 בספטמבר 30
    

  )0.28(  )7.85(  7.48  חודשים) 3( 2014 בספטמבר 30
    

  1.80  2.38  )5.25(  חודשים) 9( 2013 בספטמבר 30
    

  0.48  3.45  )2.24(  חודשים) 3( 2013 בספטמבר 30
    

  1.80  4.52  )7.02(  )חודשים 12( 2013 בדצמבר 31

  דיווח מגזרי - 4באור 

לקבוצת בזן שלושה תחומי פעילות, המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים. לתאריך הדוח לא 
  ., ביחס לאלו שהוצגו בדוחות הכספיים השנתייםחלו שינויים במגזרי הפעילות של קבוצת בזן

(בנטרול הפחתת  תוצאות המגזר מדווחות למקבל ההחלטות התפעולי הראשי על בסיס הרווח התפעולי
  . EBITDA -וה )עודפי עלות שנוצרו ברכישת חברות בנות

רווח רווח מסילוק תכניות הטבה מוגדרת,  ,העלות עודפיהוצאות / הכנסות שאינן מוקצות למגזרים הינן: 
"י מקבל ההחלטות ע נסקרים ,וירידת ערך נכסיםפרישה המוקדמת הוצאות ההון מתקבולי ביטוח, 

  .בלבד הראשי, במאוחד עוליפהת
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  המשך -דיווח מגזרי  - 4באור 
    

          
  

          פטרוכימיה          

  מאוחד   התאמות למאוחד  שמנים  ארומטים  פולימרים  סחר  דלקים  
  (בלתי מבוקר) בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  9לתקופה של   
  20142013201420132014 20132014201320142013 2014 20132014 2013 

 7,425,305 7,163,568   --  --   46,275  61,293  581,840  487,291  801,042 820,415  23,184 --   5,972,964  5,794,569 הכנסות מחיצוניים
הכנסות ממכירות בין 

  799,032   המגזרים
  

905,513   -- 
  
--  751 

  
612  22,861 

  
29,286  1,964  

  
1,973  )824,608( 

  
)937,384(  -- 

  
-- 

  7,425,305   7,163,568  )937,384( )824,608( 48,248 63,257 611,126 510,152   801,654  821,166   23,184   --  6,878,477  6,593,601  הכנסות המגזר
               

  112,087  104,294   --  --  711  729  6,179  5,145  36,371  35,084  --   --  68,826  63,336  פחת והפחתות
        

EBITDA   123,034  119,106  2,916  )1,805(   97,756   62,523   14,942 28,250 4,162)3,986(  4,151  1,106 246,961   205,194  
               

רווח (הפסד) תפעולי  
  93,107   142,667   1,106   4,151   )4,697(  3,433   22,071   9,797   26,152   62,672   )1,805(  2,916   50,280   59,698   למגזרים

                              
               

הפחתת עודף עלות שנוצר ברכישת 
  חברות מאוחדות 

                      
)17,256(  

  
)19,071(  

  25,822                         הכנסות אחרות
   
 --  

  --   )6,630(                         הוצאות פרישה מוקדמת

                             

  74,036  144,603                           רווח תפעולי
                              

  )135,947(  )101,937(                          הוצאות מימון, נטו
                              

  חלק ברווחי חברות מוחזקות
  המטופלות לפי שווי מאזני, נטו ממס     

                      
 212  

  
524  

                              
  )61,387(  42,878                         רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה
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  שךהמ -דיווח מגזרי  - 4באור 

  
          פטרוכימיה          

  מאוחד   התאמות למאוחד  שמנים  ארומטים  פולימרים  סחר  דלקים  
  (בלתי מבוקר) בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  3לתקופה של   
  20142013201420132014 20132014201320142013 2014 20132014 2013 

 2,623,009   2,442,556  --  --  14,359  19,635  185,067  165,369  262,475   276,953  --  --  2,161,108  1,980,599  הכנסות מחיצוניים
הכנסות ממכירות בין 

  257,691   המגזרים
  

296,420   -- 
  
 --   403 

  
203  7,086 

  
8,505  831  

  
404  )266,011( 

  
)305,532(  -- 

  
-- 

  2,623,009   2,442,556  )305,532(  )266,011( 14,763 20,466 193,572 172,455   262,678   277,356   --   --  2,457,528  2,238,290  הכנסות המגזר
               

  37,518   34,286   --   --   125   236   2,066   1,690   12,767   11,499   --   --   22,560   20,861   פחת והפחתות
        

EBITDA   21,315  46,243  1,145   176   38,204   22,950   6,140 14,298 3,714)1,712(  1,827 )2,060( 72,345   79,895  
               

רווח  (הפסד) תפעולי  
  42,377   38,059   )2,060(  1,827   )1,837(  3,478   12,232   4,450   10,183   26,705   176   1,145   23,683   454   למגזרים

                              
               

הפחתת עודף עלות שנוצר ברכישת 
  חברות מאוחדות 

                      
)5,751(  

  
)6,357(  

  --   25,822                         הכנסות אחרות

                             
  36,020  58,130                           רווח תפעולי

                              
  )48,605(  )32,150(                          מימון, נטוהוצאות 

                              
  חלק ברווחי חברות מוחזקות

  המטופלות לפי שווי מאזני, נטו ממס     
                      

 124  
  

205  
                              

  )12,380(  26,104                         רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה
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  המשך – מגזרי דיווח - 4 באור
  
  
      פטרוכימיה      
    

  דלקים
  
  סחר

  
 פולימרים

  
 ארומטים

  
 שמנים

התאמות 
   למאוחד

  
  מאוחד

  
  (מבוקר) 31.12.2013לשנה שהסתיימה ביום 

       
9,995,383  - -  65,476  783,007 1,069,308  23,184 8,054,408  הכנסות מחיצוניים

 - -  )1,199,029( 3,116  37,942 798   - - 1,157,173 הכנסות ממכירות בין המגזרים
     

9,995,383  )1,199,029( 68,592   820,949 1,070,106 23,184 9,211,581   הכנסות המגזר

  149,565   - -   1,079   8,155   48,589   - -   91,742   פחת והפחתות

EBITDA 147,907  )4,228(   79,150   37,587  )5,219(   1,294   256,491  

 106,926  1,294  )6,298( 29,432 30,561 )4,228(  56,165   רווח (הפסד) תפעולי למגזרים
        

  )18,017(          ערך נכסיםהפסד מירידת 
  )19,836(          הוצאות פרישה מוקדמת

  )25,428(          הפחתת עודף עלות שנוצר ברכישת חברות מאוחדות
  43,645               רווח תפעולי

        
  )176,761(              הוצאות מימון, נטו

        
חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת 

  ממסהשווי המאזני, נטו 
        

  
  
 626  

        
  )132,490(              הפסד לפני מיסים על הכנסה
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  התקשרויות ותלויות  תהתחייבויו - 5 באור

 התחייבויות תלויות  .א

ולאחריה  וח הד בתקופת מהותיים שינויים חלו לא, השנתייםדוחות בב' 20לאמור בבאור  בהמשך
 להלן: , למעט האמורבזןקבוצת  של תלויות והתחייבויות בתביעות

  
הגישו בתקופת הדוח, דייגים (או יורשיהם),  7בדוחות השנתיים,  1ב'20בהמשך לאמור בבאור  .1

לבית המשפט העליון על פסק הדין של בית המשפט ר ערעוגורמים נוספים, וכנגד החברה 
זאת, בנוסף לערעורם של התובעים בשלוש תביעות המחוזי אשר דחה את תביעותיהם. 

 17- כמו כן, תלויה ועומדת בבית המשפט המחוזי בחיפה תביעתם של כ . החיילים שנדחו
מקבוצת תביעות החיילים אשר טרם התבררה ואשר ההליכים בה הופסקו עד להכרעה תובעים 

להערכת ההנהלה, בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים בערעורים התלויים ועומדים. 
. 50% -ירות שהחברה תחויב בסכום כלשהו בגינן, נמוכה מהמייצגים אותה בתביעות אלו, הסב

 .כל הפרשה בגין תביעות אלוה רשמהחברה לא 

הוגשה כנגד החברה, בעלות השליטה בה, מנכ"ל החברה לשעבר וסמנכ"ל  16.1.2014ביום  .2
הכספים תביעה ייצוגית בקשר לאופן הצגת אשראי ספקים ועסקה לזמינות מלאי כאמור 

להערכת החברה, בהתבסס על יועציה המשפטיים, בשלב  חות השנתיים.לדו 2ב'20בבאור 
מוקדם זה, אין ביכולתה להעריך את החשיפה, אם בכלל, בגין בקשה זו. לאור זאת, החברה לא 

 הפרשה בדוחות הכספיים. כללה

בדוחות השנתיים, בנוגע לדרישת עיריית חיפה לתשלום היטלי  3ב'20בהמשך לאמור בבאור  .3
ניתן פסק דין אשר ביטל את  11.8.2014, ביום והחברות הבנות פיתוח בגין נכסי החברה

והחברות  החיובים בהיטל סלילת רחובות ובהיטל תיעול, בהם חייבה עיריית חיפה את החברה
מליון ש"ח) (למועד הטלת החיובים  230 -כמליון דולר ( 62 - , בהיקף כספי כולל של כהבנות
עירית חיפה ערערה על פסק הדין ). ביחס ליתר ההיטלים, טרם הסתיימו ההליכים. 2011בשנת 

חברות אשר להערכת  ותהפרש נכללווהחברות הבנות ספרי החברה בלבית המשפט העליון. 
 .50%בירות העולה על בס אלו דרישותבגין  ןת את העלויות אשר ישולמו על ידו, משקפהקבוצה

לדוחות השנתיים, בנוגע לתביעות בהן מעורבות חברות שיווק  2ב'20בבאור בהמשך לאמור  .4
טון נפט גולמי  39,000- דלק, מינהל הדלק, חברת תשתית במשק הדלק והחברה, המתייחסות ל

שאוחסן על ידי חברות שיווק דלק אצל חברת התשתית ולא נמסר להן לבקשתן, בטענה כי 
הסכם פשרה אליו הגיעו כל הצדדים אישר בית המשפט לאחר תקופת הדוח  .בר בבוצהמדו

לתביעות. בעקבות אישור הסכם הפשרה ופסק הדין, בוטלו כל ההליכים אשר היו תלויים 
ועומדים ביחס לסכסוך האמור. החברה ביטלה את ההפרשה אשר נכללה בספריה בגין תביעות 

 אלה. 
 

  התקשרויות  .ב

 ,ולאחריה הדוח, לא חלו שינויים מהותיים בתקופת בדוחות השנתייםג' 20בבאור בהמשך לאמור 
  .להלן 'ה8בבאור  המפורט למעט
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   פיננסיות מידה אמות - 6 באור

 החברה  שלאמות מידה פיננסיות   .א
 

דוחות השנתיים, להלן אמות המידה הפיננסיות החלות לגבי בג' 13בהמשך לאמור בבאור  .1
  :30.9.2014החברה ליום ואגרות החוב הפרטיות של הלוואות ה

  
  /סכוםיחס  

  נדרש
סכום /יחס

  בפועל

  802.6  700>   )1(במליוני דולר) ( מאוחד הון

  )1( מאוחד מאזן מסך דוחמא הון שעור
< 17.5%   19.5%  

 EBITDA) + נכיונות של חייבים מחולק בממוצע 2חוב נטו (
  4.3  7.5 <   ) מאוחד שנתי5) (4) (3מנוטרל (

   
EBITDA ) 376.2  280>     (במליוני דולר) שנתי מאוחד )5) (4) (3מנוטרל  
 שנתי  מחולק מאוחד )5) (4) (3מנוטרל ( EBITDA ממוצע

 ליום העוקבים החודשים 12-ב במאוחד )6ריבית ( בהחזרי
  4.1  2.3>   המדידה
  341.4  75> )7(במליוני דולר) ( מזומנים

   

: שיטת 2013: (א) נטרול ההשפעות הבאות, החל מהרבעון הרביעי בשנת העצמי ייעשה תוךחישוב ההון  )1(
, הפרשי עיתוי קניה ומכירה של ערך המלאי הבלתי מוגן וכן הפרשה IFRSרישום הנגזרים לפי תקני 
 נטרול שינויים בהון העצמי אשר מקורם בעדכון נכסי או בהתחייבויות מיסים לירידת ערך מלאי; וכן (ב)

 נדחים בשל שינוי בשיעורי המס הסטטוטורי שיחולו על החברה ו/או בחוקי המס שיחולו על החברה. 

  ).7( ים בניכוי מזומניםיחוב נטו = חוב למוסדות פיננס )2(

)3( EBITDA  מנוטרל = הרווח הגולמי בניכוי הוצאות מכירה הנהלה וכלליות בתוספת פחת והפחתות ובנטרול
  ההשפעות הבאות:

 שיטת רישום הנגזרים לפי תקני ה- IFRS  

 הפרשי עיתוי קניה ומכירה של ערך המלאי הבלתי מוגן 

 הפרשה לירידת ערך מלאי 

ידי החברה מצדדים -יכללו גם תשלומים בגין שיפויים חד פעמיים שהתקבלו על מנוטרל EBITDAבחישוב 
  שלישיים. 

ליום הרבעונים הקודמים  מנוטרל בארבעת EBITDAלפי הגבוה מבין: (א)  מנוטרל ייעשה EBITDAחישוב  )4(
ליום המדידה מוכפל בשניים. מובהר, כי ככל הרבעונים הקודמים  מנוטרל בשני EBITDAאו (ב)  המדידה;
תשלומים בגין שיפויים כאמור לעיל, אזי תשלומים אלה לא יוכפלו בשניים אלא  EBITDA-שנכללו ב

  .מנוטרלה EBITDA -ייכללו רק פעם אחת בחישוב ה

יופחת בסכום המצטבר, בתקופת  EBITDA -המנוטרל (כהגדרתו לעיל), ה EBITDA - בחישוב ממוצע ה )5(
דולר בגין אשראי מליון  40, של כל הוצאות המימון אשר סכומן עולה על EBITDA -חישוב ממוצע ה
 . (אשראי ספקים הנושא ריבית) ספקים מוגדל

החודשים הרצופים העוקבים ליום המדידה, יתווספו הסך המצטבר של כל  12 - לחישוב החזרי הריבית ב )6(
(אשראי ספקים הנושא  דולר בגין אשראי ספקים מוגדלמליון  40הוצאות המימון אשר סכומן עולה על 

 חודש קודם ליום המדידה. 12חודשים רצופים שתחילתה  12בתקופה בת  ריבית),

 פקדונות ותיק ניירות ערך.מזומנים = מזומנים ושווי מזומנים,  )7(

 חישוב כלל אמות המידה יבוצע על ידי עיגול היחס לספרה הראשונה שלאחר הנקודה העשרונית. )8(

  
מיליון דולר ולכן סכום  180יתרת החוב נטו של כאו"ל לחברה הינה  30.9.2014נכון ליום 

  ההזרמה לכאו"ל הינו אפס.
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  המשך - פיננסיות מידה אמות - 6 באור
   
  המשך –אמות מידה פיננסיות של החברה   .א

  
 הנפקת אגרות חוב סדרה ד' .2

  י' להלן.8לפרטים ראה באור בוצעה הנפקת אג"ח סחירות סדרה ד',  11.9.2014ביום 

 31 תשלומי קרן שנתיים לא שווים, אשר ישולמו ביום 6 - אגרות החוב עומדות לפירעון ב
(כולל), כאשר בכל אחד מהפרעונות הראשון  2021ועד  2016בדצמבר של כל אחת מהשנים 

מהקרן.  20%מהקרן, ובכל אחד מהפירעונות השלישי ועד האחרון יפרעו  10%והשני יפרעו 
והן אינן צמודות. הריבית על היתרה  6%אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

בדצמבר, כאשר  31 -ביוני ו 30רן האג"ח תשולם פעמיים בשנה בימים הבלתי מסולקת של ק
והתשלום האחרון ישולם ביחד עם  31.12.2014התשלום הראשון של הריבית ישולם ביום 

  . 31.12.2021הפירעון האחרון של הקרן ביום 
  

   אמות מידה פיננסיות .2.1

הסופי והמדויק  עד למועד הסילוק המלא, כי יבה החברהיהתח ,בהתאם לשטר הנאמנות
של החוב על פי תנאי אגרות החוב, תעמוד החברה בכל עת באמות המידה הפיננסיות 

  :המפורטות להלן
   
שני בהתאם למיליון דולר ארה"ב,  550- מ לא יפחת החברה של )1( העצמי ההון  .א

 רצופים.דוחות כספיים 

של החברה בתוספת הלוואות בעלים שנטלה החברה  )1( היחס שבין ההון העצמי  .ב
של החברה, לא יפחת  המאוחד (אם וככול שיהיו כאלו בעתיד) לבין סך המאזן

עד (וכולל)  13%) 1( רצופים: דוחות כספייםשני בהתאם ל השיעורים הבאים,מ
) 2, (2015רבעוניים לרבעון השלישי לשנת הפרסום של הדוחות הכספיים המועד 

הרבעוניים הפרסום של הדוחות הכספיים זה ועד (וכולל) מועד ממועד  החל 13.5%
למועד הסילוק המלא, ועד החל ממועד זה  14%) 3, (2016לרבעון הראשון לשנת 

 הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב.

בהתאם מיליון דולר ארה"ב,  170- מ לא יפחתשנתי  מאוחד מנוטרל EBITDA   .ג
 רצופים.ים דוחות כספישני ל

 ,9.5לא יעלה על  )3( שנתי מאוחד מנוטרל EBITDA-במחולק ) 2מאוחד (חוב נטו   .ד
 רצופים. דוחות כספייםשני בהתאם ל

 50 - מו בתום כל רבעון קלנדרי לא יפחת) 2במאוחד (מזומנים ושווי מזומנים   .ה
 רצופים.דוחות כספיים שני בהתאם ל מיליון ש"ח,

 
 הנגזרים רישום שיטת: הבאות ההשפעות) א: (הכספיים בנטרול ההון העצמי בדוחות  -הון עצמי )1(

 ערך לירידת הפרשה וכן מוגן הבלתי המלאי ערך של ומכירה קניה עיתוי הפרשי, IFRS תקני לפי
 נדחים מיסים בהתחייבויות או נכסי בעדכון מקורם אשר העצמי בהון שינויים) ב( וכן; המלאי
 .החברה על שיחולו המס בחוקי או/ו החברה על שיחולו הסטטוטורי המס בשיעורי שינוי בשל

ושווי  מזומנים –" משמעותו מזומנים; "מזומנים בניכוי פיננסיים למוסדות חוב = מאוחד נטו חוב )2(
 .ותיק ניירות ערך פקדונותמזומנים, 

)3( EBITDA  בתוספת וכלליות הנהלה מכירה הוצאות בניכוי הגולמי הרווח – שנתימנוטרל מאוחד 
(ב) , IFRS-שיטת רישום הנגזרים לפי תקני ה(א) : הבאות ההשפעות ובנטרול והפחתות פחת

. המלאי ערך לירידת הפרשה(ג) , מוגן הבלתי המלאי ערך של ומכירה קניה עיתוי הפרשי
 ידי- על שהתקבלו פעמיים חד שיפויים בגין תשלומים גם יכללו שנתי מנוטרל  EBITDAבחישוב
 EBITDAלפי הגבוה מבין: (א)  ייעשהשנתי מנוטרל  EBITDA חישוב. שלישיים מצדדים החברה

מנוטרל  EBITDA; או (ב) להלן כהגדרתומנוטרל בארבעת הרבעונים הקודמים ליום המדידה, 
 EBITDA-בשני הרבעונים הקודמים ליום המדידה מוכפל בשניים. מובהר, כי ככל שנכללו ב

תשלומים בגין שיפויים כאמור לעיל, אזי תשלומים אלה לא יוכפלו בשניים אלא ייכללו רק פעם 
  השנתי. המנוטרל EBITDA-אחת בחישוב ה

  
החברה  עומדת באמות המידה הפיננסיות של אגרות חוב סדרה  הכספיים הדוחות לתאריךנכון 

  ד' כאמור לעיל.
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  המשך -  פיננסיות מידה אמות - 6 באור

 המשך -  החברה שלפיננסיות אמות מידה  .א

   המשך – הנפקת אגרות חוב סדרה ד'  .2
 

  העמדה לפרעון מיידי .2.2

  לרבות: להעמדה לפירעון מיידיבשטר הנאמנות נקבעו עילות 
  

 החברה שהנפיקה אחרת חוב אגרות סדרת:מאלה אחד מיידי לפירעון הועמד אם .א
(למעט חוב שהנו  מוסדי גוף לרבות, פיננסי מוסד כלפי החברה של חוב אולציבור; 

) 1: (מבין הנמוך הסכום עלבהיקף העולה  ))non-recourse( ללא זכות חזרה לחברה
 מוסדות כלפי החברה התחייבויות מסך 15%) 2( או"ב ארה דולר מיליון 150

לפני מועד ההעמדה  האחרונים המאוחדים הכספיים לדוחותיה בהתאם פיננסיים
  .לפירעון מיידי

 העולהתרשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה למשך תקופה  אם .ב
 אחד. רבעוןעל 

  
  פדיון מוקדם .2.3

החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם ביוזמתה של אגרות החוב, מלא או חלקי, על פי 
שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ובמקרה כאמור יחולו ההוראות המפורטות בשטר 

 תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.הנאמנות לאגרות החוב. 

הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת 
) שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה 1החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: (

חוב (סדרה ד') פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות ה- ד') שבמחזור, אשר ייקבע על
) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע 30בשלושים (

) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה ד') העומדות לפדיון 2הפדיון המוקדם; או (
עד למועד הפדיון המוקדם   מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית שטרם שולמו, 

המזומנים של אגרות החוב (סדרה ד') העומדות לפדיון מוקדם  ) יתרת תזרים3בפועל; (
 1.5%(קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת 

ריבית. היוון אגרות החוב (סדרה ד') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון 
(סדרה ד') העומדות המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב 
  לפדיון מוקדם, כפי שיקבע בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד'). 

 
  דיבידנד חלוקת על מגבלות .2.4

כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי מתחייבת  החברה
כלשהי, ובכלל ) 1999- "טהתשנחלוקה (כהגדרתה בחוק החברות,  בצעת לא אגרות החוב

, בו מצב לרבות, הבאים מהמקרים באיזהזה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, 
  : , כאמוריתרחש אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה מהחלוקהחלוקה,  שתתבצע ככל

 לא קיימת עילה לפירעון מיידי. .א
 

החברה עומדת בכל אמות  ,שפרסמה החברה ,על פי הדוחות הכספיים האחרונים .ב
(ללא התחשבות בדרישה לשני דוחות כספיים  לעיליננסיות כאמור המידה הפ

 .רצופים)
 . 

    מתחת יקטן, לא המאוחדים דוחות הכספייםה, על פי החברה שלהעצמי  ההון .ג
 .ב"ארה דולר מיליון 700-ל

 
 .החוב אגרותדירוג  פגעיילא  החלוקה מביצוע כתוצאה .ד

  
המפורטים לעיל בקשר לחלוקה, היא החברה מתחייבת כי אלא אם התקיימו התנאים 

כלשהו הלוואות בעלים שהועמדו לה (ובכלל זה לא תבצע תשלומים בגין  לא תפרע באופן
קרן או ריבית), וזאת עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי 

 .אגרות החוב
        

  .ובמגבלות כאמור לעיל המידה הפיננסיותאמות כל עומדת החברה ב הכספיים הדוחות לתאריךנכון 
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  המשך -  פיננסיות מידה אמות - 6 באור
  

  "לכאו שלאמות מידה פיננסיות  .ב
 

      החוב הפיננסי של כאו"ל הינו 30.9.2014ליום  נכוןהשנתיים,  בדוחות ד'13 בבאורלאמור  בהמשך
להלוואות מתאגידים בנקאיים מליון דולר, ולפיכך כאו"ל עומדת באמת המידה שנקבעה ביחס  445 -כ

    מליון דולר. 623לפיה החוב הפיננסי של כאו"ל לא יעלה בכל עת על 
 אמות(תום התקופה בה ערבות בזן תהיה בתוקף), כאו"ל תהיה מחויבת לעמוד ב 1.4.2015החל מיום 

     .ג' לעיל1ובאור  השנתיים בדוחות 'ד13 באורחדשות. לפרטים ראה  פיננסיות מידה
 

תנאים בהם כאו"ל התחייבה לעמוד ממועד  להלןהשנתיים,  בדוחות ד'13 בבאורבהמשך לאמור 
רישום אגרות החוב (סדרה א') למסחר בבורסה ואשר אי עמידה בהם מהווה עילה מיידית לפרעון 

  :מוקדם
 
כאו"ל לא תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה אלא אם במועד חלוקת הדיבידנד האמור, יהיו  .1

יתרות מזומנים מספיקות לביצוע התשלום הקרוב לבעלי אגרות החוב (סדרה א') לאחר לחברה 
 מועד חלוקת הדיבידנד כאמור.

ועד  1.4.2013במהלך התקופה שמיום  (תנאי זה הושעה Aדרוג אגרות החוב לא יפחת מקבוצה  .2
' ג1, כאמור בבאור 1.4.2015ותוקן החל מיום  ,ד' בדוחות השנתיים13, כאמור בבאור 1.4.2015

  ).לעיל

 לא יועמד לפרעון מיידי.  ,ש"חמליון  50 -חוב כלשהו של כאו"ל בגובה של יותר מ .3

   .הפיננסיותבאמות המידה כאו"ל עומדת  הכספיים הדוחות לתאריךנכון 

מחזיקי  על ידי אסיפתאישור תיקון שטר הנאמנות לפרטים נוספים בדבר אגרות חוב של כאו"ל ובדבר 
  .לעיל ג'1ראה באור  חוב של כאו"ל,האגרות 

  

 גדיב שלאמות מידה פיננסיות  .ג
  

על גדיב כחלק  החלות הפיננסיות המידה אמות להלן, השנתיים בדוחות ה'13 בבאור לאמור המשךב
  ממסגרת האשראי להלוואה לזמן ארוך:

  

  30.9.2014ליום   

 /סכוםיחס  
  נדרש

 /סכוםיחס
  בפועל

      4.5   1.40  ממוצעת EBITDA -חוב פיננסי נטו ל

    30%  56%  שיעור הון עצמי מסך המאזן

       100   161  הון עצמי (במליוני דולר)

  .באמות המידה הפיננסיות עומדת גדיב, הכספיים הדוחות לתאריך נכון
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 שווי הוגן –מכשירים פיננסיים  - 7 באור
  
  לערך בספריםשווי הוגן בהשוואה  .א

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, 
, הלוואות כולל אחרלקוחות, חייבים אחרים ויתרות חובה, נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

נקאיים, הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, פקדונות, נגזרים פיננסיים, משיכת יתר מתאגידים ב
ואגרות חוב התחייבות בגין חכירה מימונית  ,ואשראי לזמן קצר, ספקים, זכאים אחרים ויתרות זכות

  , תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.(למעט סדרה ד') סחירות
  

  לעניין מדרג הררכיה שווי הוגן נקבעו הרמות כדלקמן:

  מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים. – 1רמה 
  לעיל. 1נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם נכללים ברמה  – 2רמה 
  נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. – 3רמה 

  

השווי ההוגן של יתר ההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, 
                   הינם כדלקמן:

  

  30.9.2014ליום   
  שווי הוגן  שווי הוגן  הערך  
 2 רמה  1רמה  בספרים 

   :שוטפות שאינן התחייבויות
 23,411  --  21,906  פרטיות חוב אגרות

    
 --   160,969 156,458   אגרות חוב סדרה ד'

    
 844,779  --  872,645 ארוך לזמןהתחייבויות לתאגידים בנקאיים 

  1,051,009 160,969  868,190 

  

  30.9.2013ליום    
הערך   

  בספרים
  שווי הוגן

  2רמה 
      התחייבויות שאינן שוטפות:

   
  31,115   29,187   אגרות חוב פרטיות

   
  977,881   1,012,734   התחייבויות לתאגידים בנקאיים לזמן ארוך

   1,041,921   1,008,996  
   

  

  31.12.2013ליום   
  שווי הוגן  הערך  
 2 רמה בספרים 

  :שוטפות שאינן התחייבויות
 27,557 27,061  פרטיות חוב אגרות

   
 877,684  970,977 ארוך לזמןהתחייבויות לתאגידים בנקאיים 

  998,038  905,241 

  

 לדוחות 4לפרטים בדבר אופן קביעת השווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות האמורות, ראה באור 
  השנתיים.

  
  
  
  



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
  באלפי דולר

  

  30 -  ב
 

  המשך -שווי הוגן –מכשירים פיננסיים  - 7 באור
  

 היררכיית שווי הוגן .ב

הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, על בסיס עיתי, תוך שימוש 
   להלן.בסעיף א בשיטת הערכה בהתאם לרמות השווי ההוגן בהיררכיה. הרמות השונות הוגדרו 

  30.9.2014ליום   
  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   

          נכסים
     

          נגזרים שאינם משמשים לגידור
  51,028   - -   51,028   - -   חוזי החלפת קרן וריבית

     
          מכשירים נגזרים –נכסים פיננסיים 
  8,410   766   3,617   4,027   נגזרים בגין מלאי

  11,551   - -   11,551   - -   חוזי אקדמה
         נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

   809   - -   - -   809   מניות סחירות
   4,836   66,196   766   71,798  

          התחייבויות
          לא נגזרים –התחייבויות פיננסיות 

  742,494   - -   - -   742,494   (למעט סדרה ד')סחירות אגרות חוב 
          משמשים לגידורשנגזרים 

  4,157   - -   4,157   - -   חוזי החלפת קרן וריבית
          נגזרים שאינם משמשים לגידור

  10,170   - -   10,170   - -   החלפת קרן וריביתחוזי 
          מכשירים נגזרים –התחייבויות פיננסיות 

  11,529   - -   11,529   - -   נגזר בגין עמלה מיוחדת לבנקים המממנים
  3,004   - -   - -   3,004   'דאופציות לרכישת אג"ח סדרה 

  33,086   - -   20,297   12,789   נגזרים בגין מלאי 
  5,377   - -   5,377   - -   חוזי החלפת ריבית 

   758,287   51,530   - -   809,817  
          

  30.9.2013ליום   
  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   

          נכסים
     

          נגזרים שאינם משמשים לגידור
  99,391   - -   99,391   - -   חוזי החלפת קרן וריבית

     
          מכשירים פיננסיים –נגזרים פיננסיים 
  13,879   1,959   4,469    7,451   נגזרים בגין מלאי

     
         נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

  1,344   - -   - -   1,344   מניות סחירות
   8,795  103,860   1,959   114,614  

          התחייבויות
          לא נגזרים –התחייבויות פיננסיות 

  747,801   - -  114,048   633,753   חוב סחירותאגרות 
         

          מכשירים נגזרים –התחייבויות פיננסיות 
  30,772   - -   30,772   - -   נגזרים בגין מלאי 

  8,048   - -   8,048   - -   חוזי אקדמה
  12,868   - -   12,868   -    חוזי החלפת ריבית

   633,753   165,736  - -   799,489  
     

  



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
  באלפי דולר

  

  31 -  ב
 

  המשך -שווי הוגן –מכשירים פיננסיים  - 7 באור
  

  המשך –היררכיית שווי הוגן ב.     
  

  31.12.2013ליום   
  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   

          נכסים
    

          נגזרים שאינם משמשים לגידור
  99,535   - -   99,535   - -   חוזי החלפת קרן וריבית

     
          מכשירים נגזרים –נכסים פיננסיים 
  11,616   - -   5,119   6,497   נגזרים בגין מלאי

    
          נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

  1,056   - -   - -   1,056   מניות סחירות
   7,553   104,654   - -   112,207  

          התחייבויות
          לא נגזרים –התחייבויות פיננסיות 
  766,813  - -   106,900  659,913   והרחבת סדרה א' אגרות חוב סחירות

         
          מכשירים נגזרים –התחייבויות פיננסיות 

  792  - -   - -   792  אופציות לרכישת אג"ח סדרה א'
  35,697  1,069  34,628  - -   נגזרים בגין מלאי 

  5,737  - -   5,737  - -   חוזי אקדמה
  9,439  - -   9,439  - -   חוזי החלפת ריבית 

  660,705  156,704  1,069  818,478  
       

 3וברמה  2נתונים בדבר מדידת שווי הוגן ברמה     .ג
  

  לדוחות השנתיים. 4ראה באור לפרטים,    
  

  

   ולאחריה בתקופת הדוח אירועים מהותיים - 8באור 

התקשרה החברה  2014א' לדוחות השנתיים בדבר הרחבות סדרה א', בינואר 13בהמשך לאמור בבאור  .א
 בגין הרחבות אלו.וריבית להחלפת קרן וריבית לצורך צימצום חשיפת מטבע   SWAPבעסקאות

 
אלפי ש"ח ע.נ.  280,479 -לכ הכתבי אופצימומשו  , מועד פקיעת כתבי האופציה,16.1.2014ליום  עד .ב

  .מליון דולר 90 -בתמורה לכ, 2013שהונפקו בחודש דצמבר  אג"ח סדרה א'
 

בתקופת הדוח אושרו לחברה ר באחד ממתקני הייצור של גדיב. פרצה שריפה בתוך תנו 7.3.2014ביום  .ג
מליון דולר,  7.5-מקדמות על חשבון תקבולי ביטוח בגין השריפה. הקבוצה רשמה הכנסות בסך של כ

 נכללו בהכנסות אחרות. המתייחסים לשיפוי בגין רכוש מליון דולר 2.6-מתוכן סך של כ
  

אהרון (אריק) יערי, לדירקטוריון כי הוא מבקש להפסיק , הודיע מנכ"ל החברה, מר 23.3.2014ביום  .ד
נוכח סיום תפקידו הצפוי של מנכ"ל  , במועד שיקבע.17.7.2014את תפקידו מסיבות פרטיות, עד 

אלפי דולר,  158האופציה שלא יבשילו, בסך ישית של כתבי המנות השנייה והשלהחברה, הוצאות בגין 
 עון הראשון.במועד סיום כהונתו הצפוי, בוטלו ברב

  
את כהונתו לבקשת דירקטוריון החברה והסכים להמשיך  מר אהרון (אריק) יערי נעתר 14.7.2014ביום 

בהתאם, הוצאות בגין המנה  .כמנכ"ל הקבוצה ובכלל זה כמנכ"ל החברה, לתקופה של כשנה נוספת
 השלישי.ברבעון זקפו נאלפי דולר  216השנייה של כתבי האופציה אשר צפויה להבשיל, בסך 

  

  

  

  

  



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  באורים לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
  באלפי דולר

  

  32 -  ב
 

  המשך  -אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה - 8באור 

חתמו החברה וגדיב על הסכם  30.6.2014(ד) לדוחות השנתיים, ביום 4ג'20בהמשך לאמור בבאור  .ה
מסכום מענקי ההפרטה כהוצאה  60%פשרה עם פקיד השומה, במסגרתו הותרה לחברה ולגדיב יתרת 

, ולפיכך זכאיות החברה וגדיב להחזר מס 2007-ו 2006אחת מהשנים לצרכי מס בחלקים שווים בכל 
הכוללים ריבית והפרשי הצמדה. כמו כן, הוסכם על  )דולרמליון  8 -כ( מליון ש"ח 29 -כ כולל בסך של

(כולל ריבית והפרשי הצמדה) דולר מליון  19 - העברת הפרש המס בגין עובדי בזן, גדיב ובז"א בסך כ
יד השומה, כאשר החברה וגדיב שילמו את ההפרש בין הפירות שנצברו על כספי מכספי הנאמנות לפק

הצמדה האמורים. כתוצאה מהסכם הפשרה כאמור לעיל, רשמה ריבית וההנאמנות לבין הפרשי ה
 .מליון דולר 3 -כ מליון דולר וכן הכנסות מימון בסך של 2 -כ הטבת מס בסך של 2014 בשנתהקבוצה 

השיב  ופקיד השומה, פקיד השומההועברו להאמורים  והפרשי הריבית וההצמדה ותכספי הנאמנ
  .לחברה ולגדיב את החזרי המס האמורים לעיל

. 
לפקודת מס  174בנוגע לתיקון בדבר מסים על הכנסה דוחות השנתיים ל 2א'16בהמשך לאמור בבאור  .ו

תקן חשבונאות ישראלי  (להלן: "הפקודה"), בדבר אי החלת 1961 –הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א 
) בקביעת ההכנסה החייבת (להלן: "הוראת IFRSאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ( 29מספר 

לפקודה במסגרתו הוארך תוקף הוראת השעה לגבי שנות  202פורסם תיקון  31.7.2014השעה"), ביום 
 .  1.1.2012, וזאת רטרואקטיבית מיום 2013-ו 2012המס 

 
הודיעה החברה כי לאחר אישור ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה, אימצה  20.5.2014ביום  .ז

כוללת, בין היתר, תנאי תגמול לנושאי משרה ההחברה, בהחלטת האסיפה הכללית, מדיניות תגמול 
 ותולחבר חברהלאחידה  . מדיניות התגמול הינהבמסגרת השכר השוטף והרכיבים הנלווים אליו

  להלן. 'טוסעיף גם ראה לענין זה . בנותה
  

         עם נציגויות העובדים בהסכם קיבוצי מיוחדושב"ח גדיב  ,התקשרו החברה במהלך הרבעון השלישי .ח
  , על פיו:(להלן: "ההסכם")

 
בגין פיצויים כלפי חלק מהעובדים ושב"ח גדיב  ,מחויבויות החברהעל , 1.1.2014החל מיום  .1

הוחלו הוראות ) משכר העובדים, 8.33%(מתוך  2.33% -בהסכמים הקיבוציים, בהתייחס ל
  לחוק פיצויי פיטורין. 14סעיף 

 
תוספת פיצויים ( בגין עודף פיצוייםושב"ח גדיב  ,מחויבויות החברה, חלף 1.1.2014החל מיום  .2

וכן  30 -ל 20בגובה מכפלת השכר האחרון בחצי חודש נוסף לכל שנת עבודה שבין השנים 
, ) כלפי חלק מהעובדים בהסכמים הקיבוצייםשנה 30 -שנת עבודה שמעבר לבחודש נוסף לכל 
 4.166%גדיב ושב"ח לפוליסות פרט, בבעלות החברות, על שמו של כל עובד,  ,יעבירו החברה

מהשכר  8.33% - להעסקתו בחברה ו 21 -הקובע כהגדרתו בהסכם החל מהשנה המהשכר 
     להעסקתו בחברה.  31 -הקובע כאמור החל מהשנה ה

פיצויים ובגין עודף פיצויים מוגבלות יתרת המחויבויות החברה בגין  ,היות ועל פי תנאי ההסכם
האקטוארי וסיכון ההשקעה חלים לסכומים שיופקדו על ידה לקרנות פנסיה ופוליסות פרט, הסיכון 

החל ממועד החתימה על ההסכם כתכניות הפקדה מוגדרת.  והטבות אלו סווג . לפיכך,על העובדים
מסילוק תכניות הטבה לפני מס ברווח  2014במהלך הרבעון השלישי של  הכירה קבוצה, הבהתאם

  .אחרותכהכנסות , שנרשם מליון דולר) 20 -בסך של כ -(החברה  מליון דולר 23 -מוגדרת בסך של כ

חדל מר רמי שלמה לכהן כמנהל יחידה עסקית דלקים. במקומו מונה מר צ'רלס לירן  17.8.2014ביום  .ט
 כמנהל היחידה העסקית וכמשנה למנכ"ל.

 
סדרה (ח ע.נ. אגרות חוב "אלפי ש 600,000הוצעו לציבור עד  10.9.2014בהתאם להצעת החברה מיום  .י

סדרה (אלפי ש"ח ע.נ אג"ח  300,000  -) שניתנות למימוש ל7אלפי כתבי אופציה (סדרה  3,000ועד  )ד'
כתבי אופציה (סדרה  5-ח ע.נ. אג"ח סדרה ד' ו"ש 1,000יחידות שהרכבן:  600,000- , אשר הוצעו ב)'ד
) 7ה (סדרה וכתבי האופצי' דאג"ח סדרה נפקת ה ש"ח ע.נ. אג"ח סדרה ד' ללא תמורה. 100) לרכישת 7

נכון  מליון דולר (נטו לאחר ניכוי עלויות הנפקה). 163 -כבוצעה בתמורה כוללת של  11.9.2014ביום 
 ד'סדרה ש"ח ע.נ. של אג"ח לפי א 59,098 - ככתבי אופציה ל לתאריך חתימת הדוחות הכספיים, מומשו

המידה החלות עליהן, ראה לפרטים בדבר תנאי אגרות החוב ואמות  מיליון דולר. 15 -בתמורה של כ
להחלפת קרן וריבית לצורך   SWAPהתקשרה החברה בעסקאות  2014לעיל. בספטמבר  )2(6באור 

 צימצום חשיפת מטבע וריבית בגין הנפקה זו.
  .BBB-אגרות החוב של סדרה ד'  על דרוג Standard &PoorwsMaalot)( הודיעה מעלות 9.9.2014-ב
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  33 -  ב
 

  המשך  -אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה - 8באור 
  

התירה הרשות לניירות ערך לחברה לעשות שימוש בתשקיף המדף של החברה מיום  16.9.2014ביום  .יא
 .22.11.2015) למשך שנה נוספת, קרי עד ליום 21.11.2013(כפי שתוקן ביום  22.11.2012

  
המתקן עד לתיקונו את ארעה תקלה בצנרת הכניסה למתקן המידן, והחברה הדמימה  7.9.2014ביום 

  והפעלתו מחדש, במהלך חודש ספטמבר. האירוע לא גרם לנזק לסביבה או לבטיחות.
בנוגע לתביעות בהן מעורבות חברות שיווק דלק,  ,לדוחות השנתיים 2ב'20בהמשך לאמור בבאור  .יב

הסכם  אישר בית המשפט לאחר תקופת הדוח ,תשתית במשק הדלק והחברהמינהל הדלק, חברת 
 ) לעיל.4א' 5. לפרטים ראה באור פשרה אליו הגיעו כל הצדדים לתביעות

  
 13.5 -נרשמה בקבוצה ירידת ערך מלאי שהשפעתה על יתרת ערך המלאי הינה בסך כ 30.9.2014ליום  .יג

 מליון דולר). 12.7-מליון דולר (החברה רשמה ירידת ערך בסך של כ
  

מדיניות תגמול לתקופה (לאחר אישור ועדת התגמול)  החברהאישר דירקטוריון  23.10.2014ביום  .יד
וכן רכיבי תגמול משתנים (כגון , שכר שוטף ורכיבים נלווים, הכוללת 2015שהחל מראשית שנת 
כמו כן, אישר  .בנותה ותולחבר חברהאחידה ל מדיניות התגמול הינה .מענקים ותגמול הוני)

יו"ר  הארכת תנאי הכהונה של את לאחר אישור ועדת התגמול)(באותו יום  החברהדירקטוריון 
וכדירקטור  כאו"לומבעלי השליטה בה, מר דיוויד פדרמן, כיו"ר דירקטוריון  החברהדירקטוריון 

תגמול מדיניות הלאישור  1.12.2014זימנה אסיפה כללית של בעלי המניות ליום  החברה .חברהב
. על פי ההחלטה המוצעת באסיפה הכללית של בעלי מניות הארכת ההתקשרות עם מר פדרמןלאישור ו

תוארך ההתקשרות עם חברה פרטית בבעלות מר פדרמן ובני בעניינו של יו"ר הדירקטוריון, , החברה
 )4'ב27, כמפורט בבאור )7.12.2014משפחתו, בשלוש שנים נוספות החל מתום תקופת ההסכם הקיים (

 וזאת ללא שינוי בתנאי התגמול. בדוחות השנתיים, 

 

  

  
  
  

 
 



 

.  

  

  

  בתי זקוק לנפט בע"מ

  
  
  

  נפרד ביניים מידע כספי תמצית  
  2014 בספטמבר 30ליום 

   

  מבוקר) בלתי (

  
  
  
  



 
 
  

  04   861  4800  טלפון             סומך חייקין
  04   861  4844  פקס  15142, תא דואר 7רחוב נחום חת  

  www.kpmg.co.il  אינטרנט  31905 חיפה
 

    
פקודת  עפ"י  רשומה  שותפות  חייקין,   שותפויות, הסומך 

ה נ ה ה ר ב K  - ב  ח P M G  I n t e r n a t i o n a l   
בשוויץ.קואופרטיב   רשום 

  

  
 
1 - ג

  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
                             

ניירות ערך (דוחות תקופתיים  ד לתקנות38הביניים הנפרד המובא לפי תקנה  הכספי המידע את סקרנו
 ולתקופות של 2014בספטמבר  30החברה), ליום –של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן  1970  -ומיידיים), התש"ל 

המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות  .תאריך, בהתאמה באותו שהסתיימו תשעה ושלושה חודשים
 לתקופות הכספי הביניים הנפרד המידע על מסקנה הביעל היא של החברה. אחריותנו הדירקטוריון וההנהלה

  .סקירתנו בהתבסס על אלו ביניים
  

לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך ההשקעות 
מחברות מוחזקות אלה  הרווחואשר  2014בספטמבר  30אלפי דולר ליום  324,166 -בהן הסתכם לסך של כ

שלושה חודשים תשעה ושל  ותלתקופ אלפי דולר 19,053 -ושל כ אלפי דולר 31,367 -הסתכם לסך של כ
הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים  , בהתאמה.באותו תאריך ושהסתיימ

ים בגין אותן חברות, מבוססת על שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספי
  דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

  
  היקף הסקירה

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

ביניים ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות 
מורכבת 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 

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

  
  מסקנה

  
בהתבסס על סקירתנו, ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו 

ד' 38הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל 
  .1970 –לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

        
  מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב:

  
למידע הכספי הנפרד  5למידע הכספי הנפרד (לרבות בדרך של הפניה לאמור בבאור  3לאמור בבאור  .1

בר הליכים משפטיים לרבות תביעות ייצוגיות, פיקוח רשויות השלטון, תלויות אחרות ) בד2013לשנת 
וחוקים ותקנות הנוגעים לאיכות הסביבה, משק הדלק, הגז ומתקני התשתית. להערכת הנהלות החברה 
והחברות המאוחדות, המתבססות על חוות דעת יועציהן המשפטיים, לא ניתן להעריך בשלב זה את 

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

  
ג' לדוחות 1בדבר מצב עסקי החברה וכאו"ל (לרבות בדרך של הפניה לאמור בבאור  ג'1בבאור  לאמור .2

         ). 30.9.2014הכספיים המאוחדים ליום 
  

         
  סומך חייקין
  רואי חשבון

 
  

 2014בנובמבר  18חיפה, 
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  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  נפרד הביניים נתונים על המצב הכספי  
  באלפי דולר

  
  ליום   
  30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

     
     נכסים שוטפים

  75,919   80,551   273,928 מזומנים ושווי מזומנים
  14,970   5,757   11,773   פקדונות
  718,671   691,921   538,514   לקוחות 

  58,379   127,957   37,060   חייבים אחרים ויתרות חובה
  39,120   41,719   35,638   נגזרים פיננסיים

  770,590   818,825   576,857   מלאי 
  - -   1,847   183   נכסי מיסים שוטפים

  1,677,649   1,768,577  1,473,953   סה"כ נכסים שוטפים
     

     נכסים שאינם שוטפים
  636,725   664,298   658,061   יתרות בגין חברות מוחזקות, נטו

  1,056   1,344   809   השקעות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 
  64,902   68,638   61,754   הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ

  50,249   52,608   58,428   הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
  45,982   50,569   15,813   נגזרים פיננסיים

  - -   578   11,650   נכסי הטבות לעובדים
  45,238   31,302   40,197   נכסי מיסים נדחים, נטו

  1,306,176   1,305,583  1,266,866      רכוש קבוע, נטו
  6,513   5,464   6,565   נכסים בלתי מוחשיים, נטו  

  2,255   2,079   2,389   הוצאות נדחות, נטו
    

  2,159,096   2,182,463  2,122,532   סה"כ נכסים שאינם שוטפים
   

     
  3,836,745   3,951,040  3,596,485  סה"כ נכסים

        
 
  
  
  
  
  

      
   

  
  
  
  

                            
  ישראל לדרברג           אהרון (אריק) יערי         דיויד פדרמן            

  סמנכ"ל כספים וכלכלה                              מנכ"ל                             יו"ר הדירקטוריון       
  
  
  
  

 .18.11.2014, ה, תשע"בחשוון' התאריך אישור הדוחות הכספיים: כ
  

  

  המצורף למידע הכספי ביניים נפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמידע הנוסף 
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  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  הנפרד  ביניים נתונים על המצב הכספי   
  באלפי דולר

  
  

  ליום   
  30.9.2014  30.9.2013 31.12.2013 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
       

       התחייבויות שוטפות
  636,566   578,330   387,418  הלוואות ואשראי

  1,218,751  1,463,048   1,203,243 ספקים 
  113,649   99,157   78,457   זכאים אחרים ויתרות זכות
  1,708   - -   - -   התחייבות מיסים שוטפים

  41,706   40,852   28,862   נגזרים פיננסיים
  26,202   23,243   22,222  הפרשות

  2,038,582  2,204,630   1,720,202   סה"כ התחייבויות שוטפות
     

   התחייבויות שאינן שוטפות
  621,538   657,855   537,957   התחייבויות לתאגידים בנקאיים  

  339,062   327,449   499,780   אגרות חוב 
  10,108   9,953   9,456   התחייבויות בגין חכירה מימונית

  1,820   2,200   34,994   נגזרים פיננסיים
  40,907   54,465   37,766   הטבות לעובדים, נטו

  1,013,435  1,051,922   1,119,953 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
     

  3,052,017  3,256,552   2,840,155   סה"כ התחייבויות
     

   הון 
 805,282   586,390   805,282  הון מניות 

  31,962   100,242   31,962   פרמיה על מניות
 80,020   88,796   37,264  קרנות   

 )132,536(  )80,940(  )118,178( יתרת הפסדים
  784,728   694,488   756,330   סה"כ הון 

   
      

  3,836,745  3,951,040   3,596,485   סה"כ התחייבויות והון
        

 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי ביניים נפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
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  בתי זקוק לנפט בע"מ 
  

  נפרד הביניים  נתונים על הרווח הכולל 
  באלפי דולר   

  
  
  
  
 

  לתקופה של   
  חודשים  9

  שהסתיימה ביום

  לתקופה של 
  חודשים  3

  שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
  30.9.2014 30.9.2013 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
            

  9,234,765   2,457,528  2,238,290  6,901,661  6,593,601 הכנסות
            

  9,102,834   2,413,139  2,225,008  6,794,831  6,487,601   עלות המכירות
            

  131,931   44,389   13,282   106,830   106,000 רווח גולמי
    

  39,696   9,658   10,812   29,911   30,586  הוצאות מכירה ושיווק
  37,454   11,108   2,112   27,469   16,570   הוצאות הנהלה וכלליות  

  --    --    )20,085(  --    )20,085(  הכנסות אחרות
  18,926   - -   - -   - -   6,630   הוצאות פרישה מוקדמת

    
 35,855   23,623 20,443  49,450 72,299 תפעולי רווח

            
  34,618   8,481   11,550   20,307   29,194 הכנסות מימון
  )157,715(  )39,260(  )42,580(  )115,083(  )113,567(הוצאות מימון

  )123,097(  )30,779(  )31,030(  )94,776(  )84,373(  הוצאות מימון, נטו
      

חברות מוחזקות, נטו  )הפסדירווחי (חלק החברה ב
  29,296   )48,505(  41,254   ממס 

  
)30,373(  )74,171(  

     
  )161,413(  )37,529(  18,709   )93,831(  29,180 רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה

      
  )5,448(  )32,350(  )4,094(  )16,168(  )6,661( מיסים על הכנסה

     
  )166,861(  )69,879(  14,615   )109,999(22,519   לתקופה  )הפסדרווח נקי (

   
  פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שיועברו לרווח

 והפסד   
          

      
  )1,086(  )672(  2,904   )508(  3,199   הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ  

     
רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה שיועבר לרווח 

  3,199   והפסד, נטו ממס
  
)508(   2,904  

  
)672(  )1,086(  

     
פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלא יועברו לרווח 

 והפסד
          

      
  5,266   - -   - -   - -   )8,161(מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס
שינוי נטו בשווי הוגן של אגרות חוב שיועדו בשווי 
הוגן דרך רווח והפסד, המיוחס לשינוי בסיכון 

  )46,044(  האשראי, נטו ממס 

  
  
)488(  )22,682(   10,572  

  
)8,404(  

שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן 
  )207(  דרך רווח כולל אחר, נטו ממס 

  
)3,459(   37  )786(  

  
)3,701(  

כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח )הפסדרווח ( 
)54,412(והפסד, נטו ממס          

  
)3,947(  )22,645(   9,786  )6,839(  

    
  )174,786(  )60,765(  )5,126(  )114,454(  )28,694( לתקופה הפסד כולל  

     
  
  
  
  
  

  חלק בלתי נפרד ממנוהמידע הנוסף המצורף למידע הכספי ביניים נפרד מהווה         
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  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

   יםנפרדהביניים נתונים על תזרימי המזומנים  
 באלפי דולר

  
  
  
  

  לתקופה של   
  חודשים  9

  שהסתיימה ביום

  לתקופה של 
  חודשים  3

  שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
  30.9.2014 30.9.2013 30.9.2014  30.9.2013 31.12.2013 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
            

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  )166,861(  )69,879(  14,615   )109,999(  22,519  רווח נקי (הפסד) לתקופה 

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
 המזומנים מפעילות שוטפת:

     

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרים 
  92,251   סעיף א') –מזומנים (נספח א' 

  
 202,561  )927(  

  
 117,240  

  
 268,378  

   114,770   92,562   13,688   47,361   101,517  
  –שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות (נספח א' 

  349,469   סעיף ב')
  
 78,414  )147,448(  

  
)102,621(  )61,308(  

  )6,731(  )1,767(  8,247   )6,308(  7,900   , נטו)ששולםשנתקבל (מס הכנסה 
  33,478   )57,027(  )125,513(  164,668   472,139  מפעילות שוטפת(ששימשו) מזומנים נטו שנבעו 

   
     תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

  1,236   447   1,261   1,001   2,567  ריבית שהתקבלה
  )5,117(  )5,956(  10,843   )5,834(  )5,920(  (עליה) בפקדונות, נטוירידה 

  691   - -   - -   691   178   דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות
  385   81   142   299   366   החזר הלוואות לזמן ארוך מאחרים, נטו

     החזר הלוואה מהחברה לפנסיה מוקדמת חיפה 
  12,100   - -   - -   12,100   5,685   בע"מ                                                     

  )85,558(  )15,543(  )11,848(  )67,394(  )35,994( רכישת רכוש קבוע
  )3,599(  )1,734(  )548(  )2,217(  )1,038(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות

     
  )79,862(  )22,705(  )150(  )61,354(  )34,156(  לפעילות השקעהמזומנים נטו ששימשו 

  
      מימוןלפעילות תזרימי מזומנים 
  150,612   - -   - -   - -   - -   הנפקת זכויות, נטו

  )89,258(  )2,319(  )1,861(  )183,360(  )290,010(  אשראי לזמן קצר, נטו
  )8,473(  )3,600(  )617(  )6,209(  )2,853(  החזר פקדונות מלקוחות, נטו

  )118,967(  )28,637(  )21,830(  )79,018(  )83,177(  ריבית ששולמה 
  51,776   4,552   107   35,739   16,307   עסקאות בנגזרים, נטו

מזומנים נטו מפעילות מימון בגין עסקאות עם 
  )50,412(  )5,296(  28,544   )18,586(  43,939   חברות מוחזקות

  55,000   55,000   - -   55,000   - -   בנקאיים לזמן ארוךקבלת הלוואות מתאגידים 
  )138,228(  )73,583(  )15,813(  )104,177(  )65,676(  פרעון הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך

  )175,671(  )2,614(  )1,177(  )81,069(  )111,168(  אגרות חוב ןפרעו
  202,413   116,133   163,394   116,133  253,160   הנפקת אגרות חוב, נטו

   
  )121,208(  59,636   150,747   )265,547(  )239,478(לפעילות מימון שנבעו (ששימשו) מזומנים נטו 

       
  )167,592(  )20,096(  25,084   )162,233(  198,505 גידול (קיטון) נטו במזומנים ושווי מזומנים
השפעת תנודות בשער החליפין על  יתרות 

  )496(  מזומנים ושווי מזומנים
  
 207  )415(  )5,333(   934  

  242,577   105,980   249,259   242,577   75,919 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
  

  75,919   80,551   273,928   80,551   273,928 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
     

  ווה חלק בלתי נפרד ממנוהנפרד מביניים המידע הנוסף המצורף למידע הכספי 
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  בתי זקוק לנפט בע"מ    
  

  נתונים על תזרימי המזומנים ביניים הנפרדים (המשך)      
 באלפי דולר    

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

  
  

 
  לתקופה של   

  חודשים  9
  שהסתיימה ביום

  לתקופה של 
  חודשים  3

  שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
  30.9.2014 30.9.2013 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013 
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
          

          א.  הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
      

  91,742   22,560   20,864   68,826   63,409  פחת והפחתות
  115,852   41,853   22,084   82,557   82,351  הוצאות מימון, נטו 

  )10,575(  )8,751(  3,585   )14,736(  4,057   שינויים נטו בשווי הוגן של נגזרים
  --    --    )20,085(  --    )20,085(  תכנית הטבה מוגדרת רווח מסילוק

פנסיה של הלוואה לחברת שינויים בשווי הוגן 
  1,749   מוקדמת חיפה בע"מ

  
)5,937(   3,886  

  
)2,238(  

  
)7,986(  

חלק בהפסדי (ברווחי) חברות מוחזקות, 
  )41,254(   נטו

  
 48,505  )29,296(  

  
 30,373   74,171  

הפסד (רווח) מפקדונות ושינוי בפקדונות 
  )4,933(  הגנות מלאי, נטו

  
 7,027  )6,320(  

  
 849  )385(  

  111   244   261   151   296 מבוסס מניותעסקאות תשלום 
  5,448   32,350   4,094   16,168   6,661  מיסים על הכנסה 

  92,251   202,561  )927(   117,240   268,378  
            

            ב.  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
      

  20,324   )14,694(  32,342   47,074   180,157   ירידה (עליה) בלקוחות
  5,396   )80,898(  )3,077(  )69,846(  21,506  ירידה (עליה) בחייבים אחרים ויתרות חובה

  70,235   )156,113(  )43,551(  22,000   193,733  במלאי(עליה) ירידה 
  )168,356(  143,378   )116,835(  83,794   )6,992( עליה (ירידה) בספקים

עליה (ירידה) בזכאים אחרים, יתרות זכות 
  )36,701(  והפרשות

  
)12,207(  )13,872(  

  
 )187(   11,537  

  )444(   5,893   )2,455(  7,599   )2,234(  עליה (ירידה) בהטבות לעובדים, נטו

  349,469   78,414  )147,448(  )102,621(   )61,308(  
            

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  חלק בלתי נפרד ממנוווה הנפרד מביניים המידע הנוסף המצורף למידע הכספי           



  מ"בתי זקוק לנפט בע
  

  מידע נוסף למידע כספי ביניים נפרד
 באלפי דולר
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  מידע נוסף

  כללי .1

ד' לתקנות 38תקנה הוראות בהתאם לשל החברה ערוך נפרד ביניים כספי המידע ה  .א
. יש לקרוא אותו ביחד עם 1970 - ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 

(להלן:  אותו תאריךולשנה שהסתיימה ב 31.12.2013המידע הכספי הנפרד ליום 
וביחד עם תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  ,"הדוחות השנתיים")

  (להלן: "הדוחות המאוחדים"). 30.9.2014

 הגדרות:  .ב

  .בתי זקוק לנפט בע"מ – החברה

חברות מאוחדות וחברות, שהשקעת החברה בהן כלולה, במישרין  – חברות מוחזקות
  מאזני.האו בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי 

  החברה עסקי מצב  .ג
 

  דולר.  מליון 246 - כ בסך של 30.9.2014ליום לחברה גרעון בהון החוזר 

מליון  23 -, רשמה החברה רווח נקי בסך כ2014של שנת  בתשעת החודשים הראשונים
מליון דולר ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי  72 -דולר, רווח תפעולי בסך של כ

, רשמה 2013של שנת  בתשעת החודשים הראשונים מליון דולר. 472 - כ בסך של
מליון דולר  49 -מליון דולר, רווח תפעולי בסך של כ 110 -כשל החברה הפסד בסך 

  מליון דולר. 165 - י בסך של כותזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיוב

מליון דולר, רווח  15 -, רשמה החברה רווח נקי בסך כ2014של שנת השלישי ברבעון 
    בסך של שלילי מליון דולר ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת  20 -תפעולי בסך של כ

 70 -כשל , רשמה החברה הפסד בסך 2013של שנת השלישי מליון דולר. ברבעון  126 -כ
מליון דולר ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת  24 - תפעולי בסך של כרווח מליון דולר, 

  מליון דולר. 57 -בסך של כשלילי 

  מליון דולר, רווח תפעולי בסך של  167 -כ הפסד בסך של החברהרשמה , 2013בשנת 
  ר.מליון דול 33 - מליון דולר ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובי בסך של כ 36 -כ

לפרטים בדבר דירוג אגרות החוב של החברה וכאו"ל לרבות אינדיקטורים העלולים 
להשפיע לרעה על דירוג החברה; הצעדים בהם נוקטות החברה וכאו"ל לשיפור רמת 

לטובת מחזיקי אגרות החוב של כאו"ל שתוקפה  החברההנזילות והרווחיות; ערבות 
ג' 1, ראה באור של אג"ח כאו"ל תיקון שטר הנאמנותאישור  ;1.4.2015עד ליום 

  בדוחות המאוחדים.

  מדיניות חשבונאית .2

במידע הכספי  2המידע הכספי הנפרד נערך בהתאם למדיניות החשבונאית המפורטת בבאור 
  בדוחות המאוחדים. 3ובהתאם לאמור בבאור  31.12.2013של החברה ליום  הנפרד

  
  תלויות תהתחייבויו .3

  .מאוחדיםהא' בדוחות 5לפרטים ראה באור 

 פיננסיות אמות מידה .4
  .מאוחדיםהדוחות ב 6באור  ראה לפרטים

  

   ולאחריה אירועים מהותיים בתקופת הדוח .5

 .בדוחות המאוחדים 8לפרטים ראה באור 
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  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי רבעונידוח 

  (א): ג38ועל הגילוי לפי תקנה 

  

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

  הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

  :בתקופת הדיווח היולעניין זה, חברי ההנהלה 

 .מנהל כללי –אהרון (אריק) יערי  .1

  סמנכ"ל כספים וכלכלה. –ישראל לדרברג  .2

 יתר חברי הנהלת בזן: .3

  סמנכ"ל יחידה עסקית דלקים.  –צ'רלס לירן 

  סמנכ"ל יחידה עסקית פוליאולפינים. – אסף אלמגור

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

  סמנכ"ל משאבי אנוש, בטיחות, איכות סביבה וביטחון. –שלומי בסון 

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

  היועצת המשפטית.  –מיכל מינצר 

  סמנכ"ל טכנולוגיות ופרויקטים. –ירון נמרוד 

  סמנכ"ל שיווק ומכירות – חנא מארק

  

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר 
תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או 

מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו בידי 
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 

  וח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדו

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

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

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

 צורף אשר הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר הרבעוני בדוח
י בדבר הבקרה רבעונהדוח ה –(להלן  30.6.2014 ביום שנסתיימה לתקופה הרבעוני לדוח

  כאפקטיבית. הפנימיתהבקרה  נמצאההפנימית האחרון), 

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

  הבקרה הפנימית האחרון;

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

  אפקטיבית;
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  הצהרות מנהלים:

  

  ):1(ד)( ג38לי לפי תקנה הצהרת מנהל כל  .א

  מצהיר כי: אהרון (אריק) יעריאני,   

לרבעון התאגיד)  –(להלן  בע"מ בתי זיקוק לנפטשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  )1
  .הדוחות) –(להלן  2014 של שנתהשלישי 

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

  .שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

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

  .לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחותהמזומנים של התאגיד 

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

  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

הותיות בקביעתה או את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המ  )א(
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 

  –וכן  .והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי כל   )ב(
או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד 

  .משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: )5

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

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד 2010-עכספיים שנתיים), התש"
  –וכן  .ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות

ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים קבעתי בקרות   )ב(
תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח 
הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

  .לכללי חשבונאות מקובלים

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד   )ג(
האחרון לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את הרבעוני הדוח 

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.

  

  

18.11.2014          

                          
  , אהרון (אריק) יערי     

  מנכ"ל  
    



  בע"מ בתי זיקוק לנפט
  

  3 - ד 

  ):2(ד)( ג38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה   .ב

  

  מצהיר כי: ישראל לדרברגאני,     

ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות  ות הכספיים בינייםבחנתי את הדוח )1
השלישי לרבעון התאגיד)  –(להלן  בע"מ בתי זיקוק לנפטשל לתקופת הביניים 

  ;)פת הביניים"קו" או "הדוחות לתהדוחות" –(להלן  2014 של שנת

הכלול בדוחות לתקופת הכספיים והמידע הכספי האחר לפי ידיעתי, הדוחות  )2
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של הביניים 

שבהן נכללו עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות 
  .אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות

אחר הכלול בדוחות המידע כספי הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  )3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב פת הביניים קולת

הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 
  .אליהם מתייחסים הדוחותש

ולוועדת מאזן התאגיד לדירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד,  )4
לגבי  וביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר

  הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או   )א(
ככל שהיא הפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ב

 ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחותביניים מתייחסת לדוחות הכספיים 
העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של , לתקופת הביניים

התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו 
נות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להטיל ספק במהימ

  –וכן  ;להוראות הדין

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי   )ב(
או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד 

  .משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

  אחרים בתאגיד:אני, לבד או יחד עם  )5

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

ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים , 2010- עכספיים שנתיים), התש"
מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד פי אחר הכלול בדוחות, ולמידע כס

  –וכן  ;ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים   )ב(
תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח 

בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם הכספי והכנת הדוחות הכספיים 
  .לכללי חשבונאות מקובלים

לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד   )ג(
המתייחס לדוחות הכספיים האחרון לבין מועד דוח זה, י   הרבעונהדוח 

אשר יש בו ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים, 
את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע להערכתי כדי לשנות 

  לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. 

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

18.11.2014    

    

                    , ישראל לדרברג
  כלכלהסמנכ"ל כספים ו

      


	בזן - דוח דירקטוריון -ספטמבר 2014 
	בזן - דוח כספי מאוחד  - ספטמבר 2014
	בזן - דוח סולו -ספטמבר 2014
	דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית - בזן - ספטמבר 2014 

		2014-11-19T05:38:33+0000
	Not specified




